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Értekezések, tanulmányok
i 





Gondos László
i

FELdERíTôbALLONOkAzOSzTRák–MAgyARMONARChIAhAdEREjébEN,

1890–1918

Amikor manapság a világ különbözô légierôirôl esik szó, dübörgô robaj-
jal száguldó harci repülôgépek, helikopterek, pilóta nélküli drónok, rakéták, 
ûrhajók és ûrrepülôgépek jelennek meg a szemünk elôtt. Ha netán egy kissé 
a történelem iránt is érdeklôdünk és visszapillantunk a hét évtizeddel ezelôtt 
zajló második világháború eseményeire, hatalmas kötelékekben szálló német, ja-
pán, brit és amerikai vadász-, illetve bombázógépek sejlenek fel elôttünk, amint 
élethalálharcot vívnak az európai, afrikai és csendes-óceáni hadszíntereken. Ha 
még hátrébb tekintünk, mondjuk úgy száz évvel, lövészárkok felett cikázó egy-, 
két-, netán háromfedelû gépeket látunk magunk elôtt, melyek fedélzeti géppus-
káikból halálos tûzzel árasztják el bôrkabátot, -sapkát és pilótaszemüveget viselô 
ellenfeleiket. Az apró és törékenynek látszó, vászonnal borított gépek között 
idônként feltûnik egy-egy méltóságteljesen „úszó”, hatalmas testû léghajó, akár 
a nagy fehér cápa a kisebb ragadozó halak között.

A légi hadviselés története azonban közel sem a repülôgépekkel, még csak 
nem is a léghajókkal kezdôdött. A kiindulópontot a levegônél könnyebb anya-
got tartalmazó és annak aerostatikai felhajtóerejét kihasználó „legegyszerûbb” 
eszközök, azaz az atmoszférában lebegni és mozogni képes hôlégballonok jelen-
tették. Az elmélet kidolgozója az aeronautika (magyarul: léghajózás) kifejezést is 
megalkotó lombard származású Francesco Lana de Terzi (1631–1687) volt, aki 
kijelentette: a levegônek súlya van, ami tehát könnyebb nála, az fel is emelkedik 
benne.1 Az egyre szaporodó kísérletek ellenére a gyakorlati megvalósulásra a 18. 
század hetvenes-nyolcvanas éveiig, a francia Montgolfier testvérek színrelépé-
séig kellett várni.

Joseph, az idôsebb fivér, 1782 novemberében végezte el elsô sikeres kísérle-
tét egy kisméretû, papír elégetésével hajtott modell segítségével. A következô 
próbálkozásra már Étienne nevû testvére társaságában, december 14-én kerí-
tett sort. Elsô nyilvános bemutatójukat 1783. június 4-én Annonay városában 
tartották, számos állami funkciót betöltô elôkelôség jelenlétében. A nagyjából 
1600–2000 méteres magasságban tíz perc alatt megtett két kilométer híre hamar 
elérte Párizst, ahol újabb bemutatókat tartottak. A szeptember 19-én felengedett 

1 Enciclopedia della Scienza e della Tecnica – Vol XIII: Dizionario degli scienziati e dei tecnologi. 
Arnoldo Mondadori Editore, 1980. 364. o.
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ballon kosarában már egy juh, egy kacsa és egy kakas is helyet kapott, s mivel 
az állatoknak semmi bajuk nem esett, XVI. Lajos király engedélyezte az elsô em-
beri utassal végrehajtott repülést is. Erre október 15-én került sor Faubourg Saint 
Antoine-ban, amikor Étienne Montgolfier egy kötött ballon segítségével 24 mé-
ter magasra emelkedett. Az elsô szabadballonos repülés a tudós Pilatre de Rozier 
és a katonatisztként szolgáló d’Arlandes márki nevéhez fûzôdik. Ôk 1783. novem-
ber 21-én a Boulogne-i erdô közelében szálltak fel, hogy Párizs fölött átrepülve 
a közel kilenc km-re fekvô Butte-aux-Cailles szélmalmai között érjenek földet.2

Az elsô hidrogénnel hajtott, embert szállító gázballon felemelkedésére sem 
kellett sokat várni, hiszen Jacques Alexandre César Charles jóvoltából már 1783. 
december 1-jén sor került rá. Az eseménynek az amerikai diplomata, Benjamin 
Franklin is szemtanúja volt. Jean-Pierre Blanchard bô egy évvel késôbb, 1785. 
január 7-én elsôként repült át a La Manche-csatorna fölött, de az ô nevéhez 
fûzôdik az amerikai kontinens elsô repülése is.3 Az egymást sûrûn követô dá-
tumok jól jelzik, milyen komoly érdeklôdést váltott ki az aeronautika ügye, és 
hogy milyen gyorsan növekedett a repülés aktív résztvevôinek száma. Nem 
csoda, hogy a magasba emelkedô ballonok hamarosan a haderô érdeklôdését is 
felkeltették. Sôt, már Joseph Montgolfier is eljátszadozott a katonai repülés gon-
dolatával, amikor a szárazföld és a tenger felôl egyaránt bevehetetlennek tartott 
gibraltári erôd légi úton való megtámadásáról elmélkedett.4

A gázballon elsô tényleges katonai alkalmazására az 1789-es francia forradal-
mat követô elsô koalíciós háború (1792–1797) során került sor, amikor a fran-
cia haderô 1794. június 2-án egy osztrák tüzérségi támadás közepette levegôbe 
emelte a Compagnie d’aérostiers (Hôlégballonos-csapat) l’Entreprant névre ke-
resztelt kötött ballonját. A kosárban tartózkodó legénység feladata természetesen 
az ellenség hadmozdulatainak kikémlelése volt, amirôl zászlójelekkel tájékoztat-
ták az odalent tartózkodókat.5 Habár az új felderítôeszköz vitathatatlanul hasz-
nosnak bizonyult, a szállításával és üzemeltetésével járó logisztikai problémák 

2 Ballonnak nevezünk minden levegônél könnyebb, erôgép meghajtással nem rendelkezô 
légijármûvet. Osztályozásuk szerint kötött és szabadon repülô ballonokat ismerünk. Kötött bal-
lonról akkor beszélünk, amikor a jármûvet kötél vagy fémkábel segítségével egy adott földi objek-
tumhoz rögzítik (horgonyozzák). A szabadon repülô ballon a légköri viszonyoknak megfelelôen 
hosszabb távú helyváltoztatásra is képes. Töltôanyag tekintetében hôlégballonokat és gázballono-
kat különböztetünk meg egymástól. http://www.parlament.hu/irom38/02918/fugg/hu/annex07.
pdf (Megtekintés: 2017. szeptember 14.)

3 https://www.britannica.com/biography/Jean-Pierre-Francois-Blanchard (Megtekintés: 2017. 
szeptember 14.)

4 https://www.britannica.com/biography/Montgolfier-brothers (Megtekintés: 2017. szeptember 14.)
5 A Meudon-ban állomásozó Compagnie d’aérostiers felállítását a Közjóléti Bizottság határozta 

el 1794. április 2-án. Az egység egy századosból (Jean-Marie-Joseph Coutelle), egy hadnagyból 
(Nicolas Lhomond), egy törzsôrmesterbôl, egy ôrmesterbôl, két tizedesbôl és húsz közkatonából 
állt. Június 23-án már a második század felállításáról is döntés született. Az elsô század három 
nappal késôbb, a Fleurus-i csatában tette le igazán a névjegyét, ahol Coutelle és a mellé beosztott 
katonatiszt kilenc órát töltött folyamatosan a levegôben. 1795-ben a ballonosok kivették részü-
ket a mainzi csatából, Mannheim kiürítésébôl, de felderítéseket végeztek Stuttgart, Rastatt és 
Donauwörth környékén is. Elsô veszteségüket az 1796. szeptember 3-án megvívott würzburgi 
csatában szenvedték el, ahol a L’Intrépide nevû ballonnal egyetemben az elsô század teljes állo-
mánya osztrák fogságba esett. Gillespie 2004. 372–373. o.
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még nem álltak arányban az általuk megszerezhetô információk jelentôségével, 
így nem csoda, hogy a Bonaparte Napóleon által vezetett Direktórium 1799. 
január 15-én feloszlatta az egységet.6

Ezt követôen újabb ötven esztendônek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy má-
sik Napóleon 1859-ben, az osztrák–francia–szárd-piemonti háború során ismét 
katonai célból alkalmazzon hôlégballonokat.7 Az 1860-as évek már kifejezetten 
eseménydúsnak tekinthetôk a légi hadviselés történetében. Elôször az amerikai 
polgárháború (1861–1865), majd a brazil–paraguayi konfliktus (1867) keretei kö-
zött tûntek fel a gömbkupolás megfigyelô és felderítôeszközök.8 Az átütô sikerre 
mégis az 1870–1871. évi porosz–francia háborúig kellett várni, amikor a porosz 
csapatok által körülzárt Párizs szabadballonok segítségével tartotta a kapcsola-
tot az ország többi részével.9 Habár a háborút elvesztette, a francia hadvezetés 
többé már nem kételkedett a hôlégballonok katonai jelentôségében, ezért 1875-
ben Chalais-Meudonban felállították a francia repülôerôk bölcsôjének számító 
kiképzô és kísérleti központot.

Az elkövetkezô tizenöt év alatt minden európai nagyhatalom megszervez-
te a saját katonai léghajós egységét: Nagy-Britannia 1878-ban, Németország és 
Olaszország 1884-ben, Oroszország 1885-ben, az Osztrák–Magyar Monarchia 
1890-ben.10 Mivel a gáz elôkészítése, illetve a ballonok feltöltése továbbra is ne-
hézkes folyamatnak számított, bevetésükre csakis olyan helyszínen kerülhetett 
sor, ahol a gázutánpótlás folyamatosan és stabilan biztosítható volt. Ez az oka 
annak, hogy a ballonok eleinte inkább az erôdök védelmében kaptak hangsú-
lyos szerepet. A gázellátást biztosító eszközök mobilitása az 1910-es évek ele-
jén jelentôs mértékben növekedett, miáltal a ballonkötelékek is képessé váltak 

6 A logisztikai problémák súlyosságát mi sem érzékelteti jobban, minthogy a ballonok 
üzemeltetéséhez szükséges hidrogéngáz elôállításához egy speciális kemencét kellett felépíteni 
a bevetési terület közelében. Napóleon az egyiptomi hadjárat során sem gyôzôdhetett meg 
az egység hasznosságáról, hiszen a felszerelést ki sem pakolták a Patriote és az Orient sorhajók 
fedélzetérôl, így azok a hajókkal együtt pusztultak el az augusztus 1-jén megvívott abukiri (nílusi) 
csatában. Gillespie 2004. 372–373. o.

7 A francia Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) az 1859. június 24-én megvívott solferinói csata 
folyamán készítette el a világ elsô légi felderítô fotográfiáját.

8 A polgárháború elsô három éve során az Unió és a Konföderáció csapatai is vetettek be ballonokat, 
a feltöltés logisztikája azonban továbbra is komoly nehézségeket okozott. Habár a Thaddeus 
S. C. Lowe professzor által irányított északi Hôlégballonos részlegnek, amely mûködésének 
csúcspontján hét ballonnal rendelkezett, tulajdonképpen sikerült megoldania a hidrogéngáz-
fejlesztés mobilizálása jelentette problémát és az elsô bull run-i csatában elôször vezették 
a tüzérség által nem látott célpontokra az ágyúk tüzét, alkalmazásuk továbbra sem váltotta be 
a tábornoki kar reményeit. Részsikerek ide vagy oda, az egységet 1863-ban feloszlatták. Haydon 
2000. 5–15. o.

9 1870-ben 64 ballon repülte át a porosz arcvonalat, amelyek 64 pilótát, 91 utast, 363 postagalambot 
és 9000 kg levelet szállítottak a fedélzetükön. Öt ballon az ellenség kezébe került, kettô a tengerbe 
veszett. Historique des 1er et 2me regiments d’aerostation pendant la guerre 1914–1918. 
Fournier, Párizs. 7. o.

10 A korszakban fennálló többi európai országban a következô idôpontokhoz kötik a szervezett 
katonai repülés megszületését (a felsorolást az elsô világháború két Európán kívüli hadviselô fele 
egészíti ki): Hollandia és Portugália 1886; Spanyolország, Belgium és Dánia 1889; Japán 1890; 
Egyesült Államok 1892; Svédország 1897; Bulgária 1906; Törökország, Belgium és Románia 
1909; Görögország 1911; Norvégia és Szerbia 1912.
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a dinamikusabb mozgásra, vagyis alkalmazásukra a hadszíntér bármely pontján 
sor kerülhetett. Ennek ellenére az elsô világháborúig hátralévô idôben a katonai 
megfigyelôballonok számára egy-egy hadgyakorlat kivételével kevés lehetôség 
nyílott arra, hogy megmutassák az alkalmazásukban rejlô valódi értékeket. Éles 
helyzetben való tapasztalatszerzésre leginkább a briteknek és az oroszoknak volt 
módjuk. Elôbbiek 1885-ben és 1886-ban a Becsuánaföldre és Szuakin felfede-
zésére indított expedíciók, valamint a második búr háború (1899–1902) során 
vetettek be katonai ballonokat, míg az Orosz Cári Légiszolgálat az 1904–1905. 
évi japán–orosz háborúban alkalmazta ôket, elsôsorban a liaujangi csatában.

A hôlégballonok egyetemes és katonai fejlôdésének rövid történeti áttekin-
tését követôen ideje górcsô alá venni az Osztrák–Magyar Monarchia vonatkozó 
emlékeit. Mint az eddigiekbôl kiderült, az osztrák katonai vezetés a francia há-
borúk során szembesült elôször a légi hadviselés gyakorlati lehetôségével. Habár 
az ezt követô idôszakban rendszertelen módon alkalmaztak repülôeszközöket 
(1849,11 186612), csupán egy 1888-ban szervezett bécsi aeronautikai kiállítást13 
követôen vették komolyan fontolóra a katonai jellegû repülés intézményi keretek 
közé szorítását, amihez természetesen az uralkodó, I. Ferenc József támogatá-
sára is szükség volt. Miután egy, a Birodalmi Hadügyminisztérium által kijelölt 
négytagú katonai bizottság még abban az évben végigjárta a porosz, francia, va-
lamint brit léghajósrészlegeket, 1890-ben a Mûszaki és Adminisztratív Katonai 
Bizottság (Technische und Administrative Militär-Comité) meghirdette az elsô, ki-
zárólag katonák számára kiírt tanfolyamot.14 A tanfolyamot a következô évben 
egy újabb követte, majd 1892 ôszén, a porosz és bajor léghajósrészlegek mintájára 
a bécsi Arzenál területén felállították a császári és királyi Katonai Aeronautikai 
Intézetet (k. u. k. Militäraeronautischen Anstalt),15 amelynek elsô parancsnoká-
vá Josef Trieb fôhadnagyot nevezték ki. Az elsô ballonrészleg (tulajdonképpen 
század) 1893. augusztus 20-án kezdte meg mûködését.16 Az 1. „Császár” vártü-
zérezred 1. ütegének alárendelt egység állományába, az irányítással megbízott 

11 Mivel a lövegek tüze nem érhetett célt, a Velencét ostromló osztrák hadvezetés úgy döntött, 
hogy ballonokra rögzített, Franz von Uchatius fôhadnagy által szerkesztett „bombákkal” támadja 
a várost. Az eredménytelen kísérletre 1849. július 15-én került sor. Lenotti 1892. 10–16. o.

12 Az osztrák hadvezetés a königgrätzi csatavesztést követôen Bécs védelmére állította fel a rövid 
életû Luftschiffergruppe-t (Léghajóscsoport). A Nordarmee alárendeltségébe tartozó csoport 
állományát (két tiszt, 60 katona) a 27. gyalogezredbôl verbuválták össze, tevékenységük azonban 
csúfos kudarccal zárult, mivel a rendelkezésükre bocsátott 1800 m³ térfogatú ballon egy gyakorlat 
során elszabadult és soha többé nem került elô. Lenotti 1892. 17. o.

13 A kiállítás szervezôje az osztrák repülés atyjának tekintett Viktor Silberer (1846–1924) volt.
14 A két ballonnal (Budapest és Vater Radetzky) végrehajtott tanfolyamra április 15. és augusztus 5. 

között került sor. A nyolc szerencsés résztvevôt (Anton Schindler százados, Josef Trieb, Herman 
Hoernes és Johann Sojka fôhadnagyok, Joseph Watzek, Franz Eckert és Franz Hinterstoisser 
hadnagyok, valamint Johann Weinek tartalékos hadnagy) 65 önkéntes közül választották ki. 
Desoye 1999. 13–18. o.

15 A szûkös anyagi lehetôségek dacára rövid idô alatt felépült egy fából emelt balloncsarnok, két 
anyagraktár, egy kezdetleges és kisméretû hidrogénfejlesztô- és kompresszorüzem, egy vegyi 
laboratórium, egy fényképészeti kamra, a tisztek és a legénység elszállásolását szolgáló helyiségek, 
valamint a kiképzés célját szolgáló kisebb oktatóépület. Egy hónappal késôbb elkészült a második 
balloncsarnok is. 1893 nyarára az építkezések lényegében lezárultak. Desoye 1999. 13–18. o.

16 Desoye 1999. 13–18. o.
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Franz Hinterstoisser fôhadnagyon17 kívül, négy altiszt és 26 legénységi állomá-
nyú katona, valamint egy Hannoverbôl rendelt ballon tartozott. Egyértelmû 
tehát, hogy osztrák hadvezetés szervezeti tekintetben is követte a nemzetközi 
trendet, amikor a tüzérség, azon belül is a vártüzérség keretein belül találták 
meg a kötött megfigyelôballonok helyét.

A következô öt esztendô az erôteljes és gyorsütemû fejlesztések jegyében 
telt el. 1895-ben felállításra kerültek a krakkói és przemyśli várballonrészlegek 
(Festungsballonabteilung), ugyanakkor sor került az elsô, kötött ballon részvé-
telével megtartott hadgyakorlatra is. 1896-ban létrehozták az elsô, mobilabb 
feladatkörre szánt tábori ballonrészleget (Feldballonabteilung) is. Az elsôként 
használatba vett gömbkupolás gázballonokat 1896-ban, 96 M néven állították 
hadrendbe, a hozzájuk tartozó 96 M gázfejlesztô géppel, amit 1899-ben egy 
újabb változat követett. A ballonok szállítására alkalmas országos jármû egy év-
vel késôbb, 97 M néven állt szolgálatba. Ekkoriban szerezték be az elsô német 
gyártású Parseval-Sigsfeld sárkányballonokat is, amelyek 1898-ban 98 M né-
ven kerültek rendszeresítésre.18 Mivel a korai gömbkupolás ballonok erôsebb 
szélben már képtelenek voltak megôrizni a megfigyeléshez szükséges stabilitást, 
a németek igyekeztek megtalálni az instabilitás megszüntetését lehetôvé tévô 
optimális megoldást. Erôfeszítéseikre az 1893-ban hadrendbe állított Parseval-
Sigsfeld-rendszer tette fel a koronát, amelynek sikerét jól mutatja, hogy egészen 
a háború végéig alkalmazásban maradt. A hosszúkás ballon hengeres alakja leg-
inkább egy uborkára hasonlított. A katonák által egyszerûen csak ’Hülle’-nek 
(azaz gallérnak) nevezett nagyméretû stabilizátor légzsák a ballontest végén, 
annak is az alsó felén helyezkedett el. A ballon orrát a stabilizátoron átfolyó 
légáram emelte meg és fordította a szél felé, minimálisra csökkentve ezzel a le-
génységnek helyet adó kosár kilengéseinek a számát.

Az elsô megfigyelôballonokkal kapcsolatos szakutasítást 1899-ben adták 
ki. A mindössze 17 számozott oldallal rendelkezô füzet a tüzérségi tûzvezetés 
és a megfigyelôtiszti szolgálat szûk hét esztendô alatt felhalmozott, beval-
lottan csekély mértékû tapasztalatait volt hivatott összegezni.19 A ballon 
kosarában tartózkodó megfigyelôtisztek elsôdleges feladata a tüzérségi felde-
rítés, valamint a saját tüzérség tüzének célravezetése volt. Az ellenséges ütegek 
elhelyezkedésérôl a lövegek torkolattüze által produkált felvillanások, vagy a fe-
lettük elhelyezkedô fedezékek árulkodtak. Az állások pozícióját különös preci-
zitással kellett rögzíteni. Miután a saját tüzérség megkezdte a felderített célpont 
lövetését, a megfigyelô kapcsolatba lépett az üteggel, hogy telefonos kommuni-
káció segítségével, az egyes lövések becsapódási helyének meghatározása alapján 
vezesse célra a tüzet.

17 Franz Hinterstoisser (1863–1933) az osztrák–magyar és osztrák katonai ballonrepülés ikonikus 
alakja volt, aki 1897–1903 és 1907–1912 között töltötte be a Katonai Léghajós Intézet parancsnoki 
tisztét. Részt vett a bécsi, majd az osztrák aero clubok megalapításában is. 1931-ben már 150 
szabadballonnal végrehajtott repülést tudhatott magáénak. 

18 Unterricht für die Ballonabteilungen. Bécs, 1905. Hadtörténeti Könyvtár, Sz 8153.
19 Directiven 1899.
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Az osztrák–
magyar haderô 
által rendszeresített 
96 M gömbballon 
rajza 
(Készítette: 
Németh Tibor)
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Az osztrák–magyar haderô által rendszeresített 98 M drachenballon rajza 
(Készítette: Németh Tibor)

Az osztrák–magyar haderô által rendszeresített elsô hidrogéngáz-fejlesztô gépek rajza 
(Készítette: Németh Tibor)
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Az egyes ballonrészlegek már a kezdeti idôszakban is rendelkeztek telefonál-
lomásokkal, ezek biztosították számukra a gyors hírközléshez szükséges vezeté-
kes összeköttetést. A kosárban tartózkodó megfigyelôk minden egyes eseményt 
és felderítési eredményt telefonon jelentettek az elöljáróiknak. A meghatározott 
hírközlési rendszer kiépítéséhez három kilométernyi telefonkábel és három da-
rab hordozható telefonállomás állt rendelkezésükre, melyek közül egy a kosár-
ban, egy a földi állomáson, egy pedig az illetékes tüzérszakasz parancsnokságnál 
került elhelyezésre.20 

Természetesen írásbeli jelentések, vázlatok, fényképek, valamint térképek 
is készültek, de olyan eset is elôfordult, amikor optikai jelekkel (zászlókkal, 
jelzôtárcsákkal, valamint elektromos jelzôlámpákkal) továbbították az érte-
süléseket.21 Mivel vitathatatlanul a levegôbôl készített fotók mutatták be leg-
pontosabban az ellenséges állásokat, az elsô világháború idôszakára már a légi 
fényképezés is kiemelten fontos tevékenységgé vált. Ebbôl kifolyólag minden 
egyes ballonszázadot felszereltek az ehhez szükséges speciális kamerákkal és 
egyéb felszerelésekkel.

20 Directiven 1899. 7–8. o.
21 Directiven 1899. 9. o.

A tüzérség tevékenységét 
segítô ballonrészleg hírközlési 
rendszerének sematikus rajza 
(Készítette: Németh Tibor)
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Viktor Grzesicki ôrnagy egyik 1907-es értekezésébôl22 képet kaphatunk a tá-
bori ballonrészlegek korabeli állapotáról: „Az osztrák egységek, habár nagy szük-
ségük volna rá, jelenleg nem rendelkeznek csörlôkkel. Másfelôl viszont megkezdôdött 
a régi, meglehetôsen nehézkes országos jármûvek lecserélése. A legutóbbi császár-had-
gyakorlaton23 részt vevô alegységek egyike már az új jármûparkkal volt ellátva és hat 
lóval vontatott fogatai révén (…) nagyfokú mobilitásról tett tanúbizonyságot. Az így 
felszerelt részlegek a leggyorsabb ütegekkel is képesek tartani a lépést, akár harc közben 
és feltöltött ballonnal is.”24 

Az 1. tábori ballonrészleget elôször 1906. szeptember 1-jén reggel vetették 
be a Teschentôl nyugatra fekvô Mosty magaslaton, hogy megfigyelés alatt tart-
sa a várostól nyugatra fekvô utak környékét. A ballon felengedését követôen 
kiderült, hogy az arcvonal idôközben túl távol került a részleg állomáshelyétôl 
(10 kilométeren kívülre), így a felderítés lehetetlenné vált. A szerencse azon-
ban a részleg mellé szegôdött. Mielôtt bevonták volna a ballont, az „ellenség” 
visszaszorította a Gajinka magaslaton állomásozó csapatokat. Az eseményrôl 
és a Tierlitzko (ma Terlicko, Csehország) irányába történô elôrenyomásról 
a ballon megfigyelôje három egymást követô jelentésben értesítette a hadtest 
parancsnokságát.

A következô bevetésre szeptember 3-án került sor. A részleget eredetileg 
a hadtestparancsnokság települési helyén kívánták felbocsátani, ám végül mégis 
a jobb szárny, azaz a von Bruzek altábornagy által vezetett csoport alárendelt-
ségébe került, ahová reggel 7 óra 15 perckor meg is érkezett. Az Ogrodzona 
mellett felengedett ballon megfigyelôtiszt feladata a szárnyon operáló saját és 
ellenséges lovasság mozgásának folyamatos szemmel tartása volt.

„A hadgyakorlat a megfigyelôballonok alkalmazását illetôen a következô tanulsá-
gokkal zárult:

22 Organ der Militärwissenschaftlichen. Szerk. Viktor Gresicki ôrnagy. Bécs, 1907. 
23 Az 1906. augusztus 31. és szeptember 4. között megrendezett sziléziai Teschen (ma Cieszyn, 

Lengyelország) környékén megrendezett hadgyakorlatról van szó, amelyen az 1. és 2. tábori 
ballonrészlegek vettek részt. 

24 A tábori ballonrészlegek eszköztárát 1906 folyamán modernizálták: a trént új jármûtípusokkal 
látták el, majd megjelentek az elsô motoros csörlôk is. Desoye 1999. 13–18. o.

Az osztrák–magyar haderô által rendszeresített 97 M ballonszállító országosjármû 
rajza (Készítette: Németh Tibor)
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1., Mivel a beosztott megfigyelôtisztek kiképzése még nem fejezôdött be teljesen, 
az „utolsó simításokat” a hadgyakorlaton kellett végrehajtani, ami háborús körülmé-
nyek között megengedhetetlen.

2., A megfigyelôtiszteket bevetésük elôtt tájékoztatni kell a kialakult helyzetrôl, va-
lamint az abban bekövetkezett változásokról.

3., Elengedhetetlenül fontos, hogy közvetlen kommunikációs kapcsolat álljon fel 
a ballon és az illetékes parancsnokság között. Vagyis a részleget az adott bevetésért 
felelôs csoportparancsnokság alárendeltségébe kell utalni.”

1902 tavaszán a császári és királyi Haditengerészeti Mûszaki Bizottság 
(Marinetechnische Komitee) is érdeklôdni kezdett a megfigyelôballonok iránt és 
javaslatot tett a Birodalmi Hadügyminisztérium Haditengerészeti Részlegének 
egy aeronautikai intézet felállítására. Helyszínként a polai tengerészeti bázist 
jelölték meg. Habár a javaslatot pénzügyi okokból elutasították, az 1902 és 1907 
közötti években a cs. és kir. Hadsereg (k. u. k. Heer) nyaranta a haditengerészet 
rendelkezésére bocsátott egy-egy ballonrészleget. A négy hetes turnusok során 
az eszközök használhatósága a partvidék mentén, valamint hajók fedélzetén is 
kipróbálásra került. A polai cs. és kir. Haditengerészeti Kikötôparancsnokság 
1906 elején úgy döntött, hogy beszünteti a további kísérletek támogatását és in-
kább az optikai jelzôállomások hálózatának nagyarányú bôvítése mellett érvelt. 

96 M gömbballonokkal végrehajtott oktatási gyakorlat 1918. szeptember 17-én 
(HTM Fotóarchívum 10996/Fk)
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Ennek következtében az osztrák–magyar haditengerészet 1907 után felhagyott 
a megfigyelôballonok további tesztelésével.25

A szárazföldi haderô természetesen folytatta a fejlesztéseket, amelyek során 
újabb és újabb részlegek kerültek felállításra. Amikor a Katonai Aeronautikai 
Intézet helyét 1909. október 7-én átvette a cs. és kir. Közlekedési Dandár (k. u. 
k. Verkehrstruppenbrigade)26 alárendeltségébe tartozó, frissiben megszervezett és 
a bécsi Arzenálból Fischamendbe költöztetett cs. és kir. Léghajósosztály (k. u. k. 
Luftschifferabteilung),27 hat vártüzérezred és két vártüzérzászlóalj rendelkezett 
saját ballonrészleggel:

1. vártüzérezred – Bécs
2. vártüzérezred – Krakkó
3. vártüzérezred – Przemyśl
4. vártüzérezred – Pola
5. vártüzérezred – Cattaro
6. vártüzérezred – Komárom
3. vártüzérzászlóalj – Pola
5. vártüzérzászlóalj – Trient (ma Trento)28

Az átszervezés, valamint a költözés elsôdleges oka a motoros léghajók 
helyigénye volt, hiszen a jövôbeni kísérletekhez megfelelô méretû és akadály-
mentes gyakorlóterepre, valamint megfelelô méretû csarnokra volt szükség. 
Habár a megfigyelôballonok továbbra is a tüzérség alárendeltségébe tartoztak 
a legfelsôbb hadvezetés légi hadviseléssel kapcsolatos szemléletváltása, amely 
tökéletesen illeszkedett az ekkoriban kirajzolódó nemzetközi trendekbe, egy-
re negatívabb hatást gyakorolt a kötött ballonos egységek jövôképére.29 Amint 
a léghajók, majd nem sokkal késôbb a repülôgépek is megjelentek a császári és 
királyi haderô eszköztárában, a kötött megfigyelôballonok egyre inkább kezd-
tek a háttérbe szorulni. Folyamatosan szûkültek a rendelkezésre álló anyagi- és 
pénzügyi források, a hadgyakorlatokon már csak a legritkább esetekben vehet-
tek részt. A folyamat gyors eszkalálódása odáig vezetett, hogy 1913-ban döntés 
született a tábori ballonrészlegek felszámolásáról. A használható hadianyagokat 
a megmaradt várballon-részlegek között osztották szét.30

25 Desoye 1999. 13–18. o.
26 A dandár parancsnoka ekkoriban Leopold Schleyer vezérôrnagy volt.
27 A Léghajósosztály katonái nem rendelkeztek saját egyenruhával, azaz továbbra is korábbi 

fegyvernemük (gyalogság, lovasság, tüzérség) uniformisát viselték. Érdekesség, hogy 
állományjelzôjükké annak ellenére is a gömbballont ábrázoló jelvényt (a fôtisztek számára 
aranyszegélyes, a tisztek számára aranyozott, míg az altisztek ezüstözött fémbôl készült) 
választották, hogy maguk a megfigyelôballonok szervezetileg továbbra sem az új alakulathoz 
tartoztak. A zubbony gallérján, közvetlenül a rendfokozati jelzések mögött viselt jelvényt 
hivatalosan 1910. szeptember 19-én vezették be.

28 Desoye 1999. 124. o.
29 A motoros repülôgépek gyártásában és fejlesztésében élen járó Franciaországban 1911-tôl 

mutatható ki a kötött ballonok visszaszorulása, míg a német hadvezetés tulajdonképpen 
a Zeppelinek megjelenése óta bizonytalankodott a prioritásokat illetôen.

30 Desoye 1999. 124–125. o.
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Ez utóbbiak csupán annak köszönhették fennmaradásukat, hogy a repülô-
gépekkel végzett tüzérségi tûzvezetés, a rendelkezésre álló géptípusok korlá-
tozott mûszaki lehetôségei miatt még gyerekcipôben járt. A repülôgépek egész 
egyszerûen képtelenek voltak a megfigyelés, a tûzvezetés, de még a nélkülözhe-
tetlen kommunikáció folyamatos fenntartására is. Franz Conrad von Hötzendorf 
vezérkari fônök ezért határozatlan idôre felfüggesztette a program gyakorlati 
végrehajtását. Talán még ô sem sejtette, hogy ez a döntés mennyire szerencsés 
momentumnak bizonyul majd szûk egy évvel késôbb.

1914. július 28-án, a Szerbiának átadott osztrák–magyar hadüzenet napján 
nyolc várballon részleg volt bevethetô állapotban. Az alegységek diszlokációja 
a következôképpen alakult:

1. ballonrészleg Bécs   1. vártüzérezred
2. ballonrészleg Krakkó   2. vártüzérezred
3. ballonrészleg Przemyśl  3. vártüzérezred
4. ballonrészleg Pola   4. vártüzérezred
5. ballonrészleg Cattaro   5. vártüzérezred
6. ballonrészleg Fischamend  6. vártüzérezred
7. ballonrészleg Pola   3. vártüzérzászlóalj
8. ballonrészleg Trient (Trento)  5. vártüzérzászlóalj31

A mozgósítás során a megszüntetett tábori ballonrészlegek elraktáro-
zott anyagából további négy részleget (9–12.) állítottak fel, így 1914 decem-
berére a Monarchia 12 kötött ballonos alegységgel rendelkezett, ezekbôl 
négy Krakkóban, három Przemyślben, kettô Polában, egy Cattaróban, egy 
a Szabáccsal szembeni Klenakban (ma Szerbia), egy pedig Bécsben állomásozott. 
Az elsô hetek átszervezéseit követôen a ballonrészlegek állománya és felszerelt-
sége a következôképpen nézett ki: egy darab kézi vagy motorizált csörlôvel 
mozgatott 98 M Parseval-Sigsfeld gázballon (1000 m³), hat tiszt és 137 fônyi 
legénység, 82 ló és 31 darab országos jármû (ez utóbbit egy darab ballonszállí-
tó-, berendezéstôl függôen két vagy hat darab gázfejlesztô-, egy darab csörlô-, 
egy darab szer-, egy darab létrás kocsi, valamint egy mozgó tábori konyha is 
erôsítette).32

A menetben lévô, négy szakaszból álló ballonrészleg élén az egység parancs-
noka, illetve a megfigyelôtisztek lovagoltak. Mögöttük a mobil gázfejlesztô be-
rendezések országos jármûvei haladtak (ez tulajdonképpen berendezésenként két 
kocsit jelentett). A harmadik jármû a motoros csörlôt, a negyedik az összehajto-
gatott ballontestet szállította. Ezután következtek a kosár, valamint a kosártar-
tozékok számára kijelölt szerkocsik, míg az oszlop fennmaradó része a mûszaki 
berendezéseket és anyagokat, valamint a hidrogéngáz elôállításához szükséges 
felszereléseket szállította. Természetesen a legapróbb alkatrészeket is a szabály-
zat által elôírt módon málházták fel. Egy feltöltött ballon napi menettávolsága 

31 Uo.
32 Directiven. Mellékletek.
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kifejezetten csekély volt, leeresztett állapotban átlagosan négy kilométert lehe-
tett megtenni vele óránként, feltéve, hogy az alegység jó minôségû úton haladt.33

A ballonrészlegek mozgatását zárt vonalban, oszlopban vagy menetoszlop-
ban kellett végrehajtani. Ezek részleteit aprólékosan rögzítették, a katonákkal 
pedig alaposan begyakoroltatták.

A század abban a pillanatban megkezdte a ballon üzembe helyezését, amint 
elfoglalta a kijelölt alkalmazási körletet. Az állomás helyigénye, parancsnokság-
gal együtt, megközelítôleg a tüzérségi ütegekéhez volt hasonló. A kijelölt te-
rületet álcázni kellett és nem eshetett az ellenséges tüzérség hatókörén belül. 
Elsô lépésként a legénység kézi ventillátorok segítségével felfújta a ballontes-
tet. Erre azért volt szükség, hogy felderíthessék az esetleges szivárgási pontokat. 
Az ellenôrzést a kezelôszemélyzet a burok belsô oldalán hajtotta végre, az eset-
leges lyukakat, meggyengült tömítéseket ragasztás segítségével hozták helyre. 

A burok vizsgálatával egyidejûleg nekiláttak a gázfejlesztés megkezdéséhez 
szükséges elôkészületeknek is. A gázgenerátor két egységbôl állt, a gázfejlesztô, 

33 Desoye 1999. 128–129. o.

98 M ballon 
leeresztésén fáradozó 
osztrák–magyar 
katonák az Isonzó-
fronton 1916-ban 
(HTM Fotóarchívum 
10959/Fk)
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illetve a gáztisztító jármûbôl. Vegyszerként szilícium-dioxidot és nátronlúgot 
használtak. Amint a gázfejlesztôben a nátronlúg (nátrium-hidroxid) vizes ol-
datának hômérséklete elérte a 90–100°C fokot, az oldathoz szilícium-dioxidot 
adagoltak. Az ily módon beinduló vegyi folyamat során hidrogéngáz keletkezett, 
amit egy csô segítségével vezettek át a tisztítóegységbe. A gáz hûtésérôl vízper-
met gondoskodott. A megtisztított gázt töltôcsô segítségével vezették át köz-
vetlenül a ballonba, vagy a légzsákszerûen mûködô tároló konténerbe (Füllsack). 

Ezt követôen került sor a kosár és a hozzá tartozó felszerelési tárgyak (me-
teorológiai mérôberendezések, távcsô, fényképezôgép, tábori telefon, térképek, 
rajzeszközök) elôkészítésére. A ballont a legénység kötelek segítségével vontatta 
át a gáztöltés helyszínérôl a felbocsátási pontra, ahol végrehajtották a kosár fel-
kapcsolását. Miután az egy vagy két fôbôl álló személyzet is elfoglalta a helyét, 
a ballont felengedték. Az eszköz rögzítését a háború elején kézi, majd egyre 
inkább motoros csörlôvel biztosították. A kábel egy 50 lóerôs benzinmotor által 
hajtott dobra volt felcsévélve. A ballon feleresztésekor a hidrogéngáz felhajtóere-
jét használták ki a kábeldob mûködtetésére, a motor segítségét csupán a bevonás 
során vették igénybe. 

A kötött megfigyelôballonokat az alább ismertetésre kerülô módokon vetették be:
–  mûködési magasság: 1500–1800 m, megfelelô látási viszonyok esetén;
–  maximális megfigyelési távolság: gyalogsági tevékenység esetén 14 km, tü-

zérségi tûz esetén 20 km;

Az 5. tábori ballonrészleg gázfejlesztô állomása, háttérben a hozzá tartozó 98 M 
megfigyelôballonnal 1916-ban (HTM Fotóarchívum 11032/Fk)
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– erôs vagy viharos szélben (15 m/sec felett) a megfigyelés lehetetlenné vált;
–  maximális alkalmazási idô: a gázfejlesztô-készülék típusától függôen 6–10 

óra (30.000 literes vízigénnyel) – a palackok egyenként másfél-három órá-
nyi üzemidôt biztosítottak;

– a töltôállomást az ellenséges tüzérség hatókörén kívül kellett elhelyezni;
– további felszerelések: fotókamera, szélmérô-állomás;
–  állandó jelleggel törekedni kellett a mûveletben érintett tüzérsé-

gi vagy gyalogsági egységekkel fenntartott folyamatos és közvetlen 
tele fon       össze köttetésre;34

–  harctevékenység elôtt, alatt és után folyamatosan törekedni kellett a csa-
tatér vagy a meghatározott frontszakasz lehetô legpontosabb felmérésére;

–  szükség esetén üzenetek és jelzések továbbítása;
–  esetenként demonstráció vagy megtévesztés.35

Mivel a magasság növekedésével a légnyomás arányosan csökken, az emel-
kedés során a ballontestben lévô gáz térfogata folyamatosan tágul. Jól látható, 
hogy ez az egyszerû fizikai törvény egy bizonyos magasság elérése után a szer-
kezet pusztulásával fenyegethet. A veszély elhárítását egy automatikus szelep 

34 A kapcsolattartás olyannyira fontos volt, hogy 1917-ben Verbindung der Infanterie mit Fliegern 
und Fesselballonen címen 16 oldalas tájékoztatófüzetet adtak ki róla. Hadtörténeti Könyvtár, Sz 
8035/6-3.

35 Desoye 1999. 125. o.

Az elsô világháború folyamán rendszeresített motoros csörlôkocsi és a hozzá tartozó 
98 M ballon 1917-ben (HTM Fotóarchívum 11073/Fk)
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tette lehetôvé, ami a kérdéses nyomásszint elérésekor azonnal megnyílt, hogy 
kibocsássa a felesleges gázt. A szelep meghibásodása óhatatlanul a ballon lezu-
hanásához vezetett, ám ilyen esetre csak ritkán, egész pontosan két alkalommal 
került sor az elsô világháború során. A balesetekben egy megfigyelôtiszt hôsi 
halált halt, ketten egész életükre lebénultak.

Az öngyulladás szintén komoly veszélyforrásként jelentkezett. Erre legin-
kább akkor volt esély, ha a ballont viharfelhôben, vagy azok közvetlen közelé-
ben voltak kénytelenek mûködtetni. Az öngyulladás másik kiváltó oka a jórészt 
fémbôl gyártott szelepek felületén keletkezô elektromos szikra volt. Hogy csök-
kentsék a kockázatot, a szelep és a rögzítô kábel között földkábelt feszítettek 
ki, ami ettôl kezdve egyfajta villámhárítóként funkcionált. A háború során egy 
ballon pusztult el öngyulladás miatt. A katasztrófa következtében a beosztott 
megfigyelôtiszt hôsi halált halt.

Miután a ballon végrehajtotta a megszabott felderítô feladatot, a motoros 
csörlô segítségével bevonták és lehorgonyozták. Ahol nem állt rendelkezés-
re balloncsarnok, ott lehetôség szerint valamilyen szélvédett helyet (például 
erdei tisztást vagy egy alkalmas méretû dolinát) jelöltek ki erre a feladatra. 
A horgonyzás során elôször hevedereket vetettek át a feltöltött ballontesten. 
A hevederek végét karók leverésével rögzítették a földhöz, miközben a bal-
lon oldalkötélzetére homokzsákokat függesztettek fel. Ez a módszer azon-
ban kizárólag a szél ellen nyújtott megfelelô védelmet, holott a rossz idôjárás 
már önmagában is komoly károkat okozhatott a ballon anyagában. Lehetôség 
szerint tehát törekedni kellett a harceszköz tetô alatt tartására. Rögtönzött 
ballontárolók (azaz menedékek) kialakítását a lehetô legegyszerûbb eszközök-
kel is végre lehetett hajtani: váz- és tetôszerkezetet például helyben vágott 
fatörzsekbôl is építhettek, amit aztán lombos ágakkal fedtek le. Ha a század 
hosszabb idôn át állomásozott egy adott helyen, a tárolást tartós kialakítású, 
fából vagy vasból emelt, megfelelô burkolattal ellátott balloncsarnokkal ol-
dották meg.

A ballonokat normális esetben gumírozott pamutszövetbôl készítették, ám 
a háború során drasztikusan csökkent a rendelkezésre álló friss gumikészlet, 
ami komoly nehézségeket okozott. A közös Hadügyminisztérium a ballon-
pótcsapatokat bízta meg megfelelô pótanyag felkutatásával és kipróbálásával. 
Miután kemény munkát és hosszas kísérletezést követôen sikerült rátalálni 
a megfelelô matériára, a megfigyelôballonok új generációjánál gumi helyett 
már cellonpreparátumot36 használtak tömítôanyagként. A cellonballonok, ha-
bár lényegesen gondosabb karbantartást igényeltek, mint gumírozott elôdeik, 
minden tekintetben megfeleltek a követelményeknek. A cellon felfedezése és 
alkalmazása jelentôs elônyt biztosított az osztrák–magyar haderônek azokkal 
a hadviselô országokkal szemben, amelyek szintén gumihiánnyal küszködtek.

36 Cellulózacetát és kámfor keverékébôl álló nem éghetô anyag. Oldószere az aceton. Az elsô 
világháború folyamán egyes repülôgéptípusok vászonborítását is kezelték vele. 
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A ballonalakulatok jelentôségét mi sem jelezhetné jobban, minthogy 1915 
folyamán, Olaszország hadba lépését követôen újabb négy alegység került 
felállításra:

1915. július 2.    13. ballonrészleg
1915. augusztus 5.   14. ballonrészleg
1915. szeptember 7.   15. ballonrészleg
1915 októbere   16. ballonrészleg

A következô év hatalmas változást hozott az osztrák–magyar repülôerôk 
szervezeti életében, ami ezúttal már a kötött megfigyelôballonokkal dolgo-
zó alegységek életét is közvetlenül érintette. Az 1909-ben felállított cs. és kir. 
Léghajósrészleg helyét 1916. január 1-tôl a szintén a közös haderô alárendelt-
ségébe tartozó cs. és kir. Légjárócsapat (k. u. k. Luftfahrtruppe) vette át, mely 
szervezet egészen az elsô világháború végéig, pontosabban szólva az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlásáig mûködött. A ballonrészlegek tehát kike-
rültek a tüzérség szervezetébôl és betagozódtak az Emil Uzelac ezredes által 

98 M kötött 
megfigyelôballon 
felbocsátását végzô 
század 1917-ben 
(HTM Fotóarchívum 
11074/Fk)
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irányított légierô struktúrájába. A tábori ballonrészlegek a Hadseregrepülô-
parancsnokság (Kommandant der Armeeflieger), a ballon-javítómûhely a Tábori 
Hadsereg Hadtápalakulatok (Etappenformationen der Feldarmee), a kiképzé-
sért felelôs pót-, iskola- és tanszázadok37 a Léghajós-pótcsapat Parancsnokság 
(Kommando der Luftschifferersatztruppe) hatáskörébe tartoztak.

A ballonos egységek szervezése természetesen ezt követôen sem állt le. 1916 
folyamán kilenc (17–25.) újabb részleget állítottak fel, amit a következô évben 
további kettôvel (26. és 27.) egészítettek ki. A részlegek 1918-tól századokként 
mûködtek tovább, miközben február–március folyamán öt ballon-pótszakasz 
(1–5.) megszervezésével egészítették ki a már meglévô erôket. Ez utóbbiak közül 
az 1. pótszakasz a 25. (Ramera), a 2. a 2. (Cofrancui – ma Oderzo része), a 3. 
a 15. (Fontenelette), a 4. az 1. ballonszázad (Baldizza) állomáshelyén kezdte meg 
mûködését.38

37 Két ballon-pótszázad, egy ballon-iskolaszázad, valamint egy tüzérségi ballon-tanszázad. A tábori 
részlegek szintén rendelkeztek kiképzô- és hadkiegészítô, illetve logisztikai és anyagellátó 
egységekkel.

38 Érdekesség, hogy 1918 augusztusában a 13. és 27. ballonszázadok a nyugati fronton tevékenykedtek 
a német XVIII. hadtestparancsnokság alárendeltségében. A maradék 25 ballonszázadból 23 
a Belluno-hadseregcsoport (15 alegység az Isonzó-hadsereg, nyolc alegység a 6. hadsereg) kettô 
pedig a Tiroli-front parancsnoksága alá tartozott. Desoye 1999.

Kétfôs ballonlegénység a kosárban 
elhelyezett tábori telefonon tesz 
jelentést a feladatot elrendelô 
parancsnokságnak 1915-ben 
(HTM Fotóarchívum 10990/Fk)
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A ballonrészlegek emberanyagának kiválasztása és szakképzése rend-
kívül fontos feladat volt, mivel a kötött ballonokon szolgálatot teljesítô 
megfigyelôtiszteknek rendkívül komoly fizikai és mentális követelményeknek 
kellett megfelelniük. A gyakorlati tapasztalat mellett természetesen tisztában 
kellett lenniük a számukra elôírt feladatkörökkel, a ballonon található eszkö-
zök használatával, az emelkedés és ereszkedés során használt berendezések 
mûködésével, valamint a ballon karbantartásával és javításával. Egyszóval nél-
külözhetetlen volt a magas szintû szaktudás. Arról már nem is beszélve, hogy 
a szerteágazó ismeretek elsajátításán túl elengedhetetlen volt a kiváló látás, va-
lamint a „tengerészgyomor”, amely émelygés nélkül bírta a ballon óhatatlanul 
bekövetkezô imbolygását és persze a gyors tájékozódó képesség sem jelentett 
éppen hátrányt. A tiszteknek át kellett látniuk az adott frontszakaszon, ese-
tenként az egész fronton fennálló harcászati/hadmûveleti helyzetet, miközben 
nyugodtan és lelkiismeretesen kellett továbbítaniuk a hadvezetés számára nélkü-
lözhetetlen jelentéseket, üzeneteket. Érett és kiforrott helyzetértékelést vártak 
el tôlük, pontos és érthetô térképvázlatokat kellett rajzolniuk, nem is beszél-
ve arról, hogy a korabeli fényképezôgépek nehéz körülmények között történô 
használatát is tökéletesen kellett elsajátítaniuk.  

Mivel a hatalmas méretû, messzirôl is jól látható kötött ballonok von-
zó célpontot jelentettek, ráadásul felderítô tevékenységük miatt a szemben 
álló fél komoly veszélyforrásként könyvelte el ôket, gyakorta indítottak heves 

A bevagonírozott 9. ballonszázad várakozik a Tarnopolba való bevonulásra 1918-ban 
(HTM Fotóarchívum 11031/Fk)
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támadásokat ellenük.39 A támadások többsége nagy távolságból végrehajtott 
tüzérségi tûzcsapás volt, amellyel elsôsorban az érintett frontszakasz nagy 
látószögû megfigyelését igyekeztek megakadályozni. Az ellenség célja nem fel-
tétlenül a ballon elpusztítása volt, sokkal inkább az arcvonaltól való lehetô leg-
távolabb szorítására törekedtek. Ha a tüzérség tevékenysége eredménytelennek 
bizonyult, jó eséllyel a repülôgépek bevetése következett, amelyek ellen a ballo-
nok – legalábbis látszólag – tökéletesen védtelennek bizonyultak.

Habár a repülôgépek már a háború elsô éveitôl fogva támadták a felenge-
dett vagy földhöz horgonyzott megfigyelô ballonokat, a nagy magasságból 
repülônyilakkal, gyújtóbombákkal, illetve géppuskatûzzel végrehajtott akciók 
csak ritkán jártak eredménnyel.40 1917-re a légi harc ezen formája olyan gya-
korivá vált, hogy a ballonokat szinte napi rendszerességgel érte gyújtórakéták-
kal (Prieur-rakéta)41 vagy géppuskatûzzel végrehajtott támadás. Többé már 
nem volt kérdés, hogy a magasban operáló kötött ballonoknak védelemre van 
szükségük.42

A kötött ballonok megsemmisítése tulajdonképpen századszintû feladattá vált, 
így esetenként akár nyolc repülôgépbôl álló kötelékeket is bevetettek ellenük. 

39 Hogy a kötött ballonok mekkora veszélyt jelentettek, azt jól érzékelteti a 9. repülôszázad 
(Fliegerkompanie 9) 1917. február havi jelentése a keleti frontról: „Tüzérségi bevetésre [a hónap 
során – a szerzô] hét alkalommal került sor. Az akciók során a század egy 15 cm-es nehéztarackos 
és egy 10,4 cm-es hosszú csövû üteg tüzének irányítását hajtotta végre. A célpontok azok az ellenséges 
ütegek voltak, melyek mûködését a megfigyelô-ballonnal végzett felderítés is egyértelmûen visszaigazolta.” 
Kriegsarchiv/Luftfahrtruppen Karton Nr. 182.

40 A 9. repülôszázadnál szolgálatot teljesítô Oskar Šafar fôhadnagy 1915 folyamán például két 
szerb megfigyelôballon lelövését könyvelhette el Belgrád térségében. Az elsôt február 22-én, 
a másodikat március 3-án. Kriegsarchiv/Luftfahrtruppen Karton Nr. 182.

41 Pierre de Cazenove de Pradines hadnagy, a francia SPA81 repülôszázad pilótája a következôképpen 
elevenítette fel a gyújtórakétákkal kapcsolatos elsô tapasztalatait: „Egy nap a század parancsnoka, 
Raymond Bailly százados önként jelentkezô pilótát keresett a Montfauconnál mûködô ballon 
megsemmisítésére – jelentkeztem és megkezdtem a felkészülést. A SPAD-om fôtartóira felkerültek 
az elektromos elsütô szerkezettel rendelkezô Le Prieur-rakéták. Hamarosan rátaláltam a prédámra 
és miközben a géppuskafészkek tüzet nyitottak rám, egy gyors zuhanással rá is csaptam. A megfelelô 
pillanatban kivettem a gépet a zuhanásból, elsütöttem a rakétákat, melyek hatalmas füstfelhô közepette 
a szélrózsa minden irányába szétreppentek. Ahogy a füst szertefoszlott, látom ám, hogy a ballon még 
mindig teljesen érintetlen. A rakéták mindenfelé mentek, csak a cél irányába nem! Úgy indultam haza, 
hogy csak egyetlen egy golyó ütötte át a repülôgépem. Másnap foszforos gyújtólövedékekkel a géppuskámban 
tértem vissza és lángba borítottam a ballont.” Jon Gutman: Balloon-Busting Aces of the World War 
1. Osprey, 2005.

42 Azt gondolhatnánk, hogy a hatalmas, hidrogénnel töltött ballontest könnyû zsákmányt jelentett 
a vállalkozó szellemû vadászpilóták számára, a valóság azonban az, hogy a legtöbb hajózó 
kifejezetten veszélyes feladatként tartotta számon az efféle a bevetéseket. Mivel a ballonok 
megközelítéséhez át kellett repülni a frontvonalat, az ellenség megfigyelôi jó elôre tájékoztathatták 
a részlegeket a közeledô veszélyrôl, így idejekorán megkezdhették a ballon bevonását. Ez azt 
jelentette, hogy a vadásznak az esetek többségében alacsonytámadásban kellett rácsapnia 
az elpusztítani kívánt harceszközre, vagyis keresztül kellett repülnie a ballon köré telepített 
légvédelmi eszközök (lövegek, géppuskák, kézi lôfegyverek) tûzfüggönyén. A hidrogéngáz lángra 
lobbantása még gyújtólövedékkel sem volt egyszerû, ezért sok esetben több rácsapást is végre 
kellett hajtani, ami a csökkenô magasság révén egyre nagyobb és nagyobb veszélyt jelentett. És 
persze ott volt a lehetôség, hogy támadás közben, vagy épp a visszaúton, megjelennek a ballon 
védelmében levegôbe emelt ellenséges repülôgépek is.
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A vadászok ilyenkor igyekeztek a Nap irányából támadni, hogy lehetôleg csak 
az utolsó pillanatban fedezzék fel ôket. Az általánosan követett taktika szerint 
a kötelékbôl kivált egy vagy két darab repülôgép, hogy zuhanórepülésben ráves-
se magát a csörlôzés alatt álló ballonra. A támadók 100–200 méterrôl nyitották 
meg a tüzet, géppuskáikból foszforos gyújtólövedékek sorozatát zúdítva a célra. 
A kötelék többi tagja eközben a támadó gépek fedezésével volt elfoglalva, amely-
nek során igyekeztek magukra vonni a ballon védelmében esetlegesen akcióba 
lendülô repülôgépek, illetve a környékre telepített légvédelmi lövegek figyelmét. 
Eközben természetesen folyamatos géppuskatûzzel árasztották el a földi kiszol-
gáló állomást és az ott tevékenykedô katonákat. A lehorgonyzott ballonok ellen 
végrehajtott bevetésekre legszívesebben olyan napokat választottak ki, amikor 
alacsony volt a felhôzet alapja. A kis magasságban, lefojtott motorral repülô va-
dászok általában még napkelte elôtt, zajtalanul és meglepetésszerûen vetették rá 
magukat a kiszemelt ballonállomásra. Az esetek többségében három rácsapást 
követôen villámgyorsan tûntek el a tett színhelyérôl. 

A rendszeressé váló légitámadások természetesen megfelelô ellenrendsza-
bályok bevezetését eredményezték. A horgonyzási pontokat övezô magasla-
tokra légvédelmi géppuskákat telepítettek. A légoltalmi megfigyelôk, valamint 
az arcvonalban tevékenykedô egységek távbeszélôn jelezték az ellenséges 
repülôgépek közeledését, amirôl a ballonszázad megfigyelôtisztjei szintén te-
lefonon tájékoztatták a légvédelmi feladatokat ellátó alegységek tagjait. Amint 

Brunner-rendszerû ejtôernyô 
a ballonkosár oldalára 
felerôsíthetô tartózsákban 
(HTM Fotóarchívum 
102962/Fk)
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a ballonállomás vezetési pontján tudomást szereztek az ellenség támadószándé-
káról, a megfigyelôtiszt utasítást kapott ugrásra. Ezt a kosárra csatolt Brunner-
rendszerû ejtôernyô tette lehetôvé,43 amit úgy alakítottak ki, hogy a nyitást 
megelôzôen a lehetô legrövidebb idô alatt megfelelô távolságra kerüljön bal-
lontól. Ezzel igyekeztek megakadályozni azt, hogy az esetlegesen lángra gyúló 
alkatrészek felgyújtsák az ernyôt. A megfigyelôtisztet csupán a megfelelô lélek-
jelenlét, az erôs idegrendszer, valamint a gyors döntéshozatali képesség ment-
hette meg a fájdalmas tûzhaláltól vagy a gyilkos géppuskalövedékek találatától. 
Az oldást követôen a kosár fölé rögzített ernyô automatikusan nyílt ki, hogy ezt 
követôen nagyjából 4,5 m/mp-es ereszkedési sebességgel biztosítson lehetôséget 
a megfigyelôtisztnek a problémamentes landolásra. Életbevágó volt, hogy az ug-
rásra még a ballon kigyulladása elôtt kerüljön sor. A késlekedés, a megfelelô 
pillanat elszalasztása szinte minden esetben a legénység életébe került. 

Márpedig a veszteségek a háború utolsó évére riasztóan megnövekedtek. Míg 
1916-ban csupán egyetlen osztrák–magyar kötött ballon semmisült meg az olasz 
fronton, addig 1917-ben már öt, 1918-ban pedig további 19–20 harceszköz került 
fel az olasz és brit repülôk dicsôséglistájára. Az orosz és francia pilóták által eset-
legesen elpusztított harceszközök számának feltárásához további kutatásokra 

43 Gondos – Nagy – Pap – Hatala – Bálint – Magó 2015. 223–226. o.

98 M ballon kivontatása egy szétszedhetô tábori fahangárból 
(HTM Fotóarchívum 84266/Fk)
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lesz majd szükség, de azt így is bátran kijelenthetjük, hogy 1918 tavaszára-nya-
rára az Antant légi fölénye tulajdonképpen elsöprôvé vált ezen a hadszíntéren is. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a veszteséglista a következôképpen alakult:44

Dátum Név Nem-
zetiség

Veszteséget 
szenvedett 
század/részleg

Helyszín

1916. 10. 18. Pier Ruggero Piccio olasz ? Selo
1917. 08. 07. Flavio Torello Baracchini olasz ? Tolmino (?)
1917. 11. 30. Giovanni Ancillotto olasz 13. ballonszázad

(Franz Bibica 
hdgy.)

Fossalta

1917. 12. 03. William George Barker és 
Giovanni Ancillotto

kanadai

olasz

10. ballonszázad

(Max Riegert 
hdgy.)

S. Polo

1917. 12. 05. Giovanni Ancillotto olasz 2. ballonszázad

(R. Hans 
Bratina hdgy)

Rustigné

1918. 01.28. Guido Masiero olasz ? Asiago-tól nyugatra
1918. 02. ? William George Barker kanadai ? ?
1918. 02. ? William George Barker kanadai ? ?
1918. 03. ? William George Barker kanadai ? ?
1918. 03. 05. Alvaro Leonardi olasz ? a Piave alsó folyása
1918. 03. 07. Francis S. Symondson brit ? Chiarano környéke
1918. 04. 03. Flavio Torello Baracchini olasz 17. ballonszázad Premanor
1918. 05. 10. Percy Wilson brit ? Mareno
1918. 05. 11. Flavio Torello Baracchini olasz ? Ganove
1918. 05. 18. Flavio Torello Baracchini olasz ? Collabrigo
1918. 06. 17. Guido Nardini olasz ? Nende (S.Polo)
1918. 06. 19. Amadeo Mecozzi olasz ? Barco
1918. 06. 21. Ernesto Cabruna olasz ? Ceggia
1918. 06. 21. Flavio Torello Baracchini olasz ? S. Pietro/S. Martino
1918. 07. 04. Marziale Cerutti olasz valószínûleg 10. 

ballonszázad
Oderzo-Fontanelle

1918. 08. 05. Harry King Gonde brit valószínûleg 2. 
ballonszázad

Oderzo-tól délkeletre

1918. 08. 13. Francis S. Symondson brit ? Conegliano-tól nyugatra
1918. 10. 22. Harry King Gonde brit valószínûleg 26. 

ballonszázad
Vazzola-tól délnyugatra

1918. 10. 27. August Paget brit ? ?
1918. 10. 27. Harry King Gonde brit ? ?
1918. 10. 28. Harry King Gonde brit ? ?
Az 1918. október 27-én aratott két brit légi gyôzelem, akár megosztott is lehet.

44 A Légjárócsapat 1918 márciusa és augusztusa között 43 megfigyelôballonok ellen irányuló 
ellenséges támadásról tett jelentést. Ezen idô alatt az olasz hadszíntéren tevékenykedô 
ballonszázadok összesen 5086 bevetést hajtottak végre.
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A Ramera-ban állomásozó 25. ballonszázad legénységének tagjai múlatják az idôt 
1918 júniusában (Kajon Árpád gyûjteményébôl)
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Az 1918. október 24-én a Piave mentén megindult antant támadás során 
a még bevethetô állapotban lévô ballonszázadok az Isonzó-hadsereg aláren-
deltségében fejezték be a háborút. November 4-ig, azaz a Monarchia összeom-
lásáig, az antant repülôerôi három kötött ballonokkal kapcsolatos igazolt légi 
gyôzelmet írtak jóvá a pilótáiknak. Azt a kérdést, hogy ez valóban három, vagy 
megosztott légi gyôzelem esetén csak két ballon lelövését jelenti-e, további kuta-
tásokkal kell majd tisztázni. Az osztrák–magyar haderô szétzilálódását követôen 
a ballonszázadok nehézkesen mozgatható eszközei és hadianyaga szinte teljes 
egészében az ellenség kezére került. A személyi állomány többé-kevésbé rende-
zett formában igyekezett hazajutni, ami a hátországban végbemenô változások, 
illetve a felbomlóban lévô államrend miatt nem is volt mindig egyszerû feladat.

Habár egyes hadseregek még a Nagy Háború lezárultát követôen is kísérle-
teztek a kötött megfigyelôballonok használatával, a repülôgépek gyors ütemû 
fejlôdése és az általuk végzett légi felderítés exponenciálisan növekvô haté-
konysága kérészéletûvé változtatta az erre irányuló törekvéseket. A második 
világháborúban már csak a légvédelem céljait szolgáló léggömbzárak emlékezte-
tettek a katonai ballonok egykori dicsôségére. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy 
a kötött megfigyelôballonok története tulajdonképpen az Osztrák–Magyar 
Monarchia széthullásával egy idôben ért véget. 

Ventillátorral felfújt 98 M ballon köpenyének ellenôrzése (Kajon Árpád gyûjteményébôl)
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Captive ObservatiOn ballOOns in the austrO–hungarian MOnarChy’s arMy, 
1890–1918

In the past one hundred years the history of captive observation balloon units 
serving in the Austro-Hungarian Monarchy’s Army was a rather unkindly treated 
subject. There were not any comprehensive attempts to study the sources at disposal 
neither internationally nor domestically. The present article’s goal is to shed light on this 
matter, especially because the First World War’s events proved that despite the headway 
of airplanes, there was still need for the allegedly out-of-date observation balloons. The 
fact that 27 balloon companies served on the fronts by the end of 1917 further proves their 
significance. The organization of the Austrian aviation forces officially began in 1890, 
resulting in the establishment of the Imperial and Royal Military Aeronautical Institute, 
and the organization of the first balloon detachments, which were subordinated to the 
fortress artillery within the artillery branch, due to their most important tasks. Only 
on 1 January 1916 were they relocated from there to the Imperial and Royal Aviation 
Troops. By the end of the First World War, with the Austro-Hungarian Monarchy’s 
collapse, the story of the captive observation balloons also came to an end, as nobody 
experimented with their military application any longer from the early 1920s.

FesselballOne in den streitkräFten der ÖsterreiChisCh-ungarisChen 
MOnarChie, 1890–1918

Die Geschichte der Fesselballon-Einheiten, die in den österreichisch-ungarischen 
Streitkräften dienten, kann in den vergangenen hundert Jahren als ein ziemlich 
vernachlässigtes Thema angesehen werden. Versuche, das zur Verfügung stehende 
Quellenmaterial umfassend aufzuarbeiten, fehlten sowohl auf ungarischer, als auch auf 
internationaler Ebene. Der vorliegende Aufsatz kann sich auch nicht mehr zum Ziel 
setzten, als in der Frage kurz den Schleier zu lüften, umso mehr, da die Ereignisse 
des Ersten Weltkrieges den Beweis dafür erbrachten, wie sehr diese als veraltet 
betrachteten Aufklärungsmittel auch im aufkommenden Zeitalter der Flugzeuge 
benötigt wurden. Von welcher Bedeutung sie waren, zeigt auch die Tatsache, dass die 
Zahl der Ballonkompanien an der Front bis Ende 1917 auf 27 anstieg. Offiziell begann 
die Organisierung der österreichischen Luftstreitkräfte in 1890, das Ergebnis war die 
Aufstellung der k. u. k. Militär-Aeronautischen Anstalt und der ersten Ballonabteilungen, 
die ihrer Aufgabe gemäß der Artillerie – und innerhalb dessen der Festungsartillerie 

– unterstellt wurden. Erst am 1. Januar 1916 wurden sie zur k. u. k. Luftfahrtruppe 
verlegt. Mit dem Abschluss des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie endet eigentlich auch die Geschichte der Fesselballone, da 
Anfang der 1920er Jahre niemand mehr Versuche unternahm, sie für militärische 
Zwecke zu nutzen.





Ságvári György
i

AzOSzTRák–MAgyARMONARChIAhAdEREjéNEkMûSzAkICSApATAI

ANAgyhábORúELôESTéjéN

SzERvEzET,küLSôSégEk–kuLTúRTöRTéNETIkITEkINTéSSEL

Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének bonyolult szervezetében spe-
ciális helyet foglaltak el a mûszaki csapatok. A „negyedik fegyvernemmel”, 
hadtudományi besorolásban: támogató fegyvernemmel – a fegyvernemek hi-
erarchiájában a mûszakiak ennek számítottak a gyalogság, lovasság, tüzérség 
mögött – csak a közös hadsereg rendelkezett, sem a magyar, sem az osztrák 
honvédségnek önálló mûszaki alakulatai nem voltak. A mûszaki családfa sok-
ágú és terebélyes. A fegyvernem egész története során integráló, befogadó volt, 
felvevôje a mindenkori mûszaki civilizáció, a gépesedés, a motorizáció a szá-
razföldi- és légi közlekedés, az elektromosság, a hírközlés sokfajta, hadviselésbe 
bevonható újdonságainak, új szakmáknak, technikai vívmányoknak, gépek-
nek, eszközöknek. Mindez a fegyvernem olykor markáns arculatváltozásaiban 
is testet öltött – a struktúra válaszolt a mûszaki haladás keltette kihívásokra. 
Mindezek a folyamatok a 19. század végétôl felgyorsultak, ami a fegyvernem 
békeidôre nem jellemzô gyakori hadrendi változásait hozta magával. S ami, 
majd látjuk írásunk epilógusában, így volt a háború éveiben is. 

Történeti visszapillantásban a fegyvernemnek négy klasszikus – és nem ke-
véssé alakuló, megújuló – csapatneme és szakága volt. A két legkorábbi „szá-
razföldi” szakág az aknászoké (Mineure) és az árkászoké (Sappeure), mindkettô 
a várharcászattal (támadó aknaharc), illetve várépítéssel (karbantartás, sáncépí-
tés,) függött össze. A „vízi mûszaki szolgálatot” hidászok (Pontonniere), illetve 
utászok (Pionniere) látták el, a hidászok az úszó aljzatokra építették, az utászok 
szilárd, cölöpökre vert alapra telepítették a hidakat. Ugyancsak utász feladat 
volt az útépítés. Az önállósuló „mûszaki fegyvernem” a szakágak egyesítésével 
alakult ki. Minthogy pedig az önálló alakulatok feladataikkal túlnyomó rész-
ben közvetlen harctéri szolgálatot láttak el, hadtudományi normatívák szerint 
kombattáns fegyvernemi besorolást kaptak; a mûszaki fegyvernem megléte 
a teljes értékû hadsereg egyik alapfeltételének számított.

A fegyvernem katonái speciális mesterségbeli tudással, elônynek számító 
civil szakmai elôélettel, tisztjei jobbára mérnöki képzettséggel rendelkeztek. 
1717-ben alapították az elsô „hadmérnöki akadémiát”, amely többszöri névvál-
toztatás (Ingenieur-Schule, Ingenieur-Akademie, Genie-Akademie) és szervezeti 
átalakulás után, a tárgyalt idôszakunkban Hadi-mûszaki Akadémia (Technische 
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Militär-Akademie) néven Bécsben (Mödling) mûködött. A fegyvernem számá-
ra csapattiszteket az 1869-ben alapított hainburgi Mûszaki Hadapródiskolán 
(Pionnier-Cadetten-Schule) képeztek. Legmagasabb szintû hadi-mûszaki képzést 
a vezérkar szakiskolája, a Hadiiskola (Kriegs-Schule) nyújtott. Akik hadmérnöki, 
illetve építészeti tanfolyamait elvégezték, a hadmérnök törzs-, illetve az építész-
mérnöki kar bársonyhajtókás tisztjei lettek. 

Messzire vezetne a fegyvernem, s benne az egyes szakágak történetének rész-
letes ismertetése, a sok átszervezés, hol ezred-, hol dandár-, hol zászlóalj-alaku-
lások.1 Egy-egy gyôztes vagy vesztes háború, sikeres vagy kudarcos hadjárat, 
a belôlük leszûrt tapasztalatok mindig hoztak valamilyen jobbítónak, praktiku-
sabbnak szánt változtatást. Csakúgy, mint a fentebb már jelzett mûszaki kihí-
vások. A dualizmus évtizedeiben a fegyvernem a vesztes porosz háborút követô 
nagy haderôreform során kialakított szervezeti keretek között mûködött. A tel-
jes mûszaki fegyvernemet két, nyolc-nyolc zászlóaljas mûszaki ezred (Genie-
Regiment) és egy öt zászlóaljas utászezred (Pionnier-Regiment) képezte. Az 1. 
mûszaki ezred ezredtulajdonosa az uralkodó, a 2. ezredé Lipót Salvator fôherceg 
lovassági tábornok volt. Mint új csapatnem csatlakozott a fegyvernemhez 1883-
ban a vasúti és távíró ezred (Eisenbahn- und Telegraphenregiment). 1892-ben 
a mûszaki ezredeket önálló utászzászlóaljakká szervezték át.

A századfordulót követô bô évtizedben, a világháború kitöréséig, a fegy-
vernemet gyors változások jellemezték. 1909-ben megalakították a közlekedési 
dandárt, amely a vasúti és távíró ezredbôl, a léghajós és az autós osztagból, ezek 
kísérleti részlegeibôl és a postagalamb-szolgálatból állt. Ez a szervezés két évig 
volt érvényben. 1911-ben szétvált a vasúti és távíró ezred egy önálló vasúti ezredre 
(Eisenbahnenregiment) és egy önálló távíró ezredre (Telegraphenregiment). 1912-
ben az utászzászlóaljakból önálló árkász-, illetve utászzászlóaljakat alakítottak. 
Felszabdalták a léghajós és autós osztagot – potenciális hadi alkalmazásukkal 
számolva ekkorra már egyre markánsabb különbségek mutatkoztak a léggöm-
bös osztagok (Ballonabteilungen) és a „motoros légi jármûvek” (Luftschiffe) között. 
Az új felosztásban a közlekedési dandár keretei között csak a motoros jármûvek 
maradtak, a ballonosokat, s velük együtt a postagalamb-szolgálatot visszaszer-
vezték a vártüzérséghez.2

Ennyi a kerettörténet, ennyit elöljáróban a fegyvernem rég- és közelmúlt-
járól. Írásunk alább következô érdemi része a világháborút megelôzô bô két 
évtized fegyvernem-történetének vázlatos áttekintése, foglalkozik a fegyver-
nem szervezeti változásaival, külsôségeivel, egyenruházatával, burjánzó tárgyi 

1 A fegyvernem összefoglaló történetére: Magyar mûszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok 
a világháborúban. Szerk. Jacobi Ágost. Budapest, 1938.; Kortársi összefoglalás: Otto Waldschütz: 
Einführung in das Heerwesen. Heft 7. Das Pionierwesen. Wien, 1910.; Magyar vonatkozású 
adatokkal: Vidos Géza: A magyarság szerepe az Osztrák–Magyar Monarchia katonai mûszaki szer-
vezetének keretében. Hadtörténelmi Közlemények, 1941. 3–4. füzet. 135–173. o.; Újabb irodalma: 
Padányi József: A mûszaki csapatok története 1848-tól napjainkig. Budapest, 1994.

2 A fegyvernem haderôn belüli helyzetére: Wagner 1987. Népszerûsítô kiadvány a háború elején 
bekövetkezett változásokra tekintettel: Pilch Jenô: Ausztria és Magyarország hadserege. Budapest, 
1915.
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kultúrájával, kitekintésként kultúrtörténeti érdekességeivel. S olykor utal a kö-
vetkezményekre, a háborús évekre. 

Csapatutászok

A mûszaki szolgálat a haderôben két szinten szervezôdött. Alsó szin-
ten, mindhárom haderôrészben, a közös hadseregben és a két honvédségben, 
a gyalogos és lovasezredekben, zászlóaljakban, békeszervezésben csak kerettel, 
csapatutászok tevékenykedtek. Ôket egyszerûbb utászmunkák elvégzésére ké-
pezték ki a rendszerint április 15-én kezdôdô kéthónapos csapatutász tanfolya-
mokon. Az ezredekben az utászügyeket fôtiszti rangú külön utásztiszt kezelte, 
aki egyben parancsnoka volt az utászosztagnak. Tervek szerint a mozgósítás 
során ebbôl a békekeretbôl alakult volna meg – a gyalogságnál ezredenként egy-
egy 54 fôs, a lovasságnál egy-egy 22 fôs – utászosztag. A háború alatt, 1917-ben, 
az addigi osztagokat és szakaszokat minden ezredben önálló mûszaki századdá 
bôvítették.3 

Külsôségekben a csapatutászok nem különböztek az adott csapattest töb-
bi katonájától, egyenruhájuk azonos volt, felszerelésük azonban specializáló-
dott, ács- és földmunkás szerszámokkal egészült ki.4 Ha kitüntetô jelvényre 

3 Utasítás a magy. kir. honvéd gyalogság utászainak mûszaki kiképzésére. Budapest, 1907.
4 A gyalogos utászosztag szakfelszerelésére lásd: Kiegészítés az A–39, a. szolgálati könyvhöz: 

Tervezet. Mûszaki oktatás a m. kir. honvéd gyalogság számára. Függelék. A honvéd gyalogság 
mûszaki felszerelése, Budapest, 1914. 3–5. o.; A hordmódra: 5–6. o., illetve melléklet: IV. tábla. 

A császári és királyi 
86. gyalogezred két 
csapatutásza
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érdemesültek, az 1893-ban rendszeresített csapatutász kitüntetést kapták meg, 
ami egy aranyozott fémkokárda, közepén, festett fekete mezôben egy ásó és egy 
csákány dombormûvû ábrájával.5 Ugyanezt a jelvényt adományozták az osztrák 
Landwehrben is. A magyar Honvédségben 1903-ban rendszeresítettek csapatutász 
jelvényt, formája, jelképei ugyanazok voltak, a középmezôje azonban vörös lett.6

Hasonló volt a rendeltetése békeidôben a lovasezredek csapatutászainak 
is. Az utászszakasz a törzshöz tartozott, parancsnoka az utászügyekért felelôs 
alantos tiszt volt, rang szerint többnyire zászlós.7 A szakasz – a szabvány utász 
kötelezettségein túl – aknász feladatokat is ellátott, szükség esetén diverziós, 

5., 6., 7., 10. ábra. Az osztagba sánc- és ácsmunkára kiképzett katonákat vonultattak be. Hivatalos 
kincstári elnevezésük: „1. illetve 2. sáncszerszámvivô valamint 1. és 2. számú ács”. A csapatutászok 
e szerszámokat saját málhaként a fentebbi rend szerint vagy magukon vitték, vagy kivonuláskor 
a század lôszerkocsival szállították. Az ácsszerszámoknak a mozdonyszekrény födelén, a sánc-
szerszámoknak pedig oldaltámaszokra fektetve találtak helyet. A háborúig tartó években még 
más újdonságok is kerültek a csapatokhoz, így 1909-ben drótvágó ollókat, hogy „drótot, ágakat, 
venyigéket, akadályokat gyorsan elvághassanak”. Minden század 16 kis és négy nagy ollót kapott, 
amelyet az ásóval és csákánybaltával fel nem szerelt emberek vittek. (Szervezeti és egyéb újítások 
fegyveres erônkben. Ismerteti: Guilleaume Árpád százados. Magyar Katonai Közlöny, 1910. 49. o.)

5 Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. I. rész. 9. o.
6 Öltözeti és fölszerelési szabályzat a m. kir. honvédség számára. I–VII. rész. Budapest, 1911. 11. o.
7 Mûszaki oktatás a m. kir. honvéd lovasság utász-szakaszai és század-utászai számára: függelék. 

Budapest, 1905.

Csoportkép a magyar kiályi. 2. honvéd gyalogezred utásztanfolyamának résztvevôirôl 
1905-ben
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robbantási, vasútrombolási megbízásokat, amire egyébként a háború elsô sza-
kaszában az orosz fronton több alkalommal éles bevetésben is sor került. A lo-
vas utász felszerelés ehhez mérten bôvült. A robbantó eszközöket és felszerelést 
az ezredtörzs szerelékes kocsiján szállították, magát a robbanóanyagot málhás 
lovon. Szükség esetén, több embert igénylô feladatoknál a szakaszt nyolcfôs kü-
lönítménnyel erôsíthették meg. A nyolc fôbôl négyet ásóval, kettôt csákánnyal, 
kettôt pedig ácsszerszámokkal szereltek fel.8 

Mûszaki csapatnemek, mûszaki katonák
Utász- és árkászzászlóaljak

Magasabb szinten a mûszaki szolgálatot, magát a fegyvernemet az önálló 
jogállású mûszaki csapattestek jelentették, amelyek hagyományos mûszaki te-
vékenységre (utász, hidász, árkász, aknász), illetve újdonságként a közlekedésre 
és a híradásra szakosodtak. Mint fentebb már láttuk, az 1910-es évek elején vég-
rehajtott haderôreformig a fegyvernem 15 önálló mûszaki zászlóaljból, illetve 
a vasúti és távíró ezredbôl állt. A mûszaki zászlóaljakat a feloszlatott hadmûszaki 
és utászezredek helyébe szervezték meg 1893-ban, olyan céllal, hogy alkalma-
sak legyenek mindennemû összetett utásztevékenység ellátására. A zászlóaljak 
öt századból, törzsbôl, szertartalékból és pótszázad keretbôl álltak. Az elsô négy 
század tábori utász kiképzésben részesült, ehhez mérten olyan szakanyaggal sze-
relték fel ôket, hogy egyes szakaszaik önállóan is képesek legyenek utászmunkák 
elvégzésére. A fegyvernem legmagasabb szakmai elöljárója a mûszaki csapatok 
fôfelügyelôje volt.9

Felszerelésükhöz, a korabeli terminológiával élve, „szállítható, illetve 
hordozható” szakanyagok tartoztak. Ha táborba szálltak, hordozható eszkö-
zeiket személyes málhaként maguk az utászkatonák vitték, a nagyobb felsze-
relést a zászlóalj kincstári kocsijain szállították. A szakaszkocsikra külön bözô 
ács- és sáncszerszámokat, robbantó és gyújtó felszerelést, valamint egy evezôs 
vascsónakot málháztak, minden olyan szükséges holmit, amely ahhoz kellett, 
hogy a szakasz önállóan is képes legyen az alap utászfeladatok megoldására. 
A századkocsin szállítottak egy kis – korabeli katonai szaknyelvi megnevezés-
sel – „tábori kohót”, azaz kovács-tûzhelyet, különbözô hídszerszámokat, míg 
a zászlóaljparancsnok fedeles kocsiján a precíziós felszerelést, mûszereket, rajz-
eszközöket és a parancsnok személyi poggyászát vitték.10 1906-ban változtattak 

8 E–39, b. jelû Szolgálati könyv: Mûszaki oktatás a m. kir. honvéd lovasság számára. Függelék a m. kir. 
honvéd lovasság mûszaki felszerelése. M. O. L. Tervezet. Budapest, 1915. A szerszámok málházási 
rendjére 13. o., rajzos ábrákkal pedig: V. tábla. 50–69. ábrák. A robbantó felszerelés málházásra 
V. tábla. 70–71. ábra. A szakasz felszereléséhez a lovak nagyobb folyókon történô átszállítására 
úszózsákok is tartoztak. Az úszózsákokról lásd: Beschreibung der Pionierschwimmsacke. 
Anleitung deren Verwendung. Wien, 1914.

9 Dienstbuch A–5: Organische Bestimmungen und Diensvorschrift für den Generalpionierinspektor 
und die Pionierinspizierenden.

10 A felszerelésrôl tételesen: Dienstbuch H–3, a.: Preistarif über jene Sorten des K. u. K. 
Pioniermaterials, welche von Pionierzeugsdepot zu beziehen sind. Wien, 1914.
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a kocsik színén, az addigi összbirodalmi kincstári sárga helyett azontúl minden 
kincstári kocsit olajzöldre kellett festeni. 

A zászlóaljak saját anyagához tartozott négy (három normál és egy könnyû) 53 
méter hosszú hadihíd, amelyek mozgatása, a három „normál-híd” esetében 12 hat- 
és két négyfogatú, a könnyû hídnál pedig 20 négyfogatú úgynevezett „hídszeke-
ret” és 16 fôs kísérô különítményt igényelt. A különítmény parancsnoka, beosztása 
megnevezése szerint: „készletmester”, rangja szerint ôrmester vagy szakaszvezetô 
volt. A hadihíd-készleteket békében a zászlóalj szertartaléka gondozta.

Erôdítési utászmunkák végzésére a zászlóaljak 5. százada speciális kiképzést 
kapott. Ôk békeidôben is erôdökben állomásoztak, a tervek szerint, háború ese-
tén, tartalékosok bevonultatásával belôlük alakították volna meg a zászlóalj 6. 
és 7. századát. Az 1. és az 5. zászlóaljat pedig speciális feladatokra képezték ki, 
elôbbinek önálló folyami aknász, utóbbinak hidász alegységei voltak.11

A zászlóaljak diszlokációja a hadtest-rendszert követte, az alábbiak szerint:12

Zászló-
alj

Törzs állomáshelye Hadkiegé-
szítô terület

Parancsnok

1. Pozsony V. hadtest 
(Pozsony)

1893–1895 Schnerch, Carl ôrnagy
1895–1896 Sibenliszt, Adalbert ôrnagy
1897–1902 Gruber, Carl ôrnagy
1903–1907 Tomich v. Soljan, Stephan ôrnagy 
1908–1912 Nechleba, Joseph ôrnagy

2. Linz XIV. hadtest 
(Innsbruck)

1893–1896 Krzisch, Carl ezredes
1896–1901 Van-Zel v. Arlon, Arthur ôrnagy
1902–1904 Helmar, Anton ôrnagy
1905–1912 Balthasar, Stephan ôrnagy

3. Prága VIII. hadtest 
(Prága)

1893–1894 Pukl, Adolf alezredes
1894–1896 Medaković, Adam ôrnagy
1896–1897 Rechbach, Philipp ôrnagy
1898–1902 Regele, Albin ôrnagy
1903–1904 Baumgartner, Franz ôrnagy
1904–1912 Berger, Ludwig ôrnagy

4. 1893–1905 Pettau,
1905–1912 Eszék 

XIII. hadtest 
(Zágráb)

1893–1894 Medaković, Adam ôrnagy
1894–1896 Fitzner, Johann százados
1896–1902 Krautwald v. Annau, Joseph ôrnagy
1902–1906 Németh Gyula ôrnagy
1906–1912 Berger, Franz százados-ôrnagy 

5. Klosterneuburg
Krems 

II. hadtest 
(Bécs) 

1893–1895 Reitz, Victor ôrnagy
1895–1899 Gabriel, Alphons alezredes
1900–1906 Colerus v. Geldern, Egmond ôrnagy
1906–1907 Weidinger, Theodor ôrnagy
1908–1912 Sydor, Rudolf ôrnagy

6. Krems
Klosterneuburg 

VIII. hadtest 
(Prága)
IX. hadtest 
(Josephstadt)

1893–1899 Böhm v. Bawerk, Adolf ôrnagy
1900–1904 Packenj v. Kilstädtnen, Friedrich ôrnagy
1904–1907 Ströher, Vincenz ôrnagy
1908 Knie, Joseph alezredes
1909–1912 Hackenberger, Andreas ôrnagy

11 Dienstbuch H–26: Technischer Unterricht für die k. u. k. Pioniertruppe. II. Teil.
12 A táblázatot az évenként megjelentetett Dislocation und Einteilung des K. u. K. Heeres, des K. 

u. K. Kriegsmarine, der K. K. Landwehr und der Königlichen ungarischen Landwehr. („Seidels 
kleines Armeeschema“) címû kiadvány, illetve az ugyancsak évente megjelentetett névkönyv: 
Schematismus 1894. mûszaki fegyvernemre vonatkozó oldalai alapján állítottam össze.
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7. Budapest IV. hadtest 
(Budapest)

1893–1894 Schlögelhofer, Franz ôrnagy
1894–1896 Lepkowsky, Ferdinand ôrnagy
1897–1901 Reitinger, Franz ôrnagy
1902–1904 Herbert, Franz ôrnagy
1904–1907 Eberle, Franz ôrnagy
1908–1912 Eisenbach, Albert ôrnagy

8. Theresienstadt IX. hadtest 
(Josephstadt)

1893–1895 Albrecht, Alphons ôrnagy
1896–1905 Michalek, Adolf ôrnagy
1905–1908 Lüftner v. Krinnerstorf, Eugen ôrnagy
1909–1912 Fiedler, Franz ôrnagy

9. Krakkó I. hadtest 
(Krakkó)

1893–1897 Krebs v. Sturmwall, Ferdinand ôrnagy
1897–1901 Rechbach, Philipp ôrnagy
1901–1905 Walter, Johann ôrnagy
1905–1910 Hubric, Marian ôrnagy
1910–1911 Seidel, Franz ôrnagy
1911–1912 Reimer, Vincenz ôrnagy

10. Przemyśl X. hadtest 
(Przemyśl)

1893–1894 Wawra, Emanuel alezredes
1894–1902: Paur, Joseph ôrnagy
1902–1906 Bolberitz v. Bleybach, Oskar százados
1906–1912 Mischek, Johann ôrnagy-alezredes

11. Przemyśl XI. hadtest 
(Lemberg)

1993–1895 Witzigmann, Paul ôrnagy 
1895–1902 Weber, Joseph ôrnagy
1902–1906 Zelinka, Hugo ôrnagy
1906–1908 Fries, Richard ôrnagy
1908–1912 Partl, Rudolf ôrnagy 

12. 1893–1900 Krakkó,
1901–1912 
Gyulafehérvár

XII. hadtest 
(Nagyszeben)

1893–1897 Temmel, Joseph ôrnagy
1898–1900 Masner, Ernst ôrnagy 
1901–1906 Grzywinsky, Stanislaus ôrnagy
1906–1908 Goldschmidt, Rudolf ôrnagy
1909–1912 Mjk, Ignaz ôrnagy 

13. 1893–1895 
Hainburg,
1895–1912 
Komárom

VI. hadtest 
(Kassa)

1893–1894 Lepkowsky, Friedrich ôrnagy
1894–1901 Walter, Joseph ôrnagy
1902–1903 Garhofer, Franz ôrnagy
1903–1906 Thanheiser, Franz alezredes
1906–1908 Reisegger, Felix ôrnagy
1908–1912 Müller v. Elblein, Arthur ôrnagy

14. 1893–1899 
Budapest,
1900–1912 Szeged

VII. hadtest 
(Temesvár)

1893–1894 Fodor Tódor ôrnagy
1895–1899 Reuss, Augustin ôrnagy 
1900–1905 Leitenberger, Willibald ôrnagy
1905–1910 Gaugl, Joseph ôrnagy
1911–1912 Guggenberger, Carl ôrnagy

15. 1893–1905 
Klosterneuburg,
1905–1912 Pettau

III. hadtest 
(Graz)

1893–1895 Levnaić, Nikolaus ezredes
1895–1899 Baumgartner, Adolf ôrnagy
1900–1908 Lindner, Adolf százados
1908–1912 Appel, Eduard ôrnagy

Utász-
szertár

Klosterneuburg 1893–1911 Holzbecher v. Adels-Ehr, Ferdinand 
ôrnagy-alezredes
1911 Salomon, Robert ôrnagy

Hivatalos szervezési számok szerint egy-egy zászlóalj békelétszáma 533 fô 
legénység és 28 tiszt volt, ebbôl a törzs állományát négy tiszt és kilenc fônyi 
legénység képezte, egy-egy század létszáma öt tiszt és 107 fônyi legénység 
volt. Az elsô négy század mindegyikében 48–48 embert földmunkához való, 
hordozható sánc-, 28-at pedig ácsszerszámokkal láttak el. Az 5. században ez 
az arány 54, illetve 28 fô volt.13 A valóságban mindez így nézett ki: öt tiszt, egy 

13 Dienstbuch H–26: Technischer Unterricht für die k. u. k. Pioniertruppe. 2. Teil. Erdbekleidungs- 
und Zimmermanns-Arbeiten, Wien, 1898. Utánnyomás: 1909.
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hadapród-tiszthelyettes, 15 altiszt és 80 utász, akiknek a felszerelése 32 csá-
kányból, 58 ásóból, 22 fejszébôl, tíz baltából, 25 szekercébôl, négy kézifûrészbôl, 
illetve a szerszámos táskában kilenc különféle segédeszközbôl (fúró, reszelô, 
kapocs, szög stb.) állt. Legalábbis szükség esetén egy-egy utászszázaddal eny-
nyi embert és ilyen szerszámokat lett volna képes biztosítani a hadsereg árvízi 
védekezéshez.14 

A zászlóaljak tisztikarából többen „vezényeltek” voltak, egy-egy alakulat-
tól általában hat–nyolc fô, ki-ki magasabb parancsnokságra, tanintézetekbe, 
háttérintézményekbe. Példaként a 14. zászlóaljból imígyen: Karl Leeb ôrnagy 
a Mûszaki Fôfelügyelôséghez (General Genie Inspectorat), Adolf Kukla I. osztá-
lyú százados a grazi Építészeti Igazgatósághoz (Genie-Direction in Graz), Rudolf 
Seissl I. osztályú százados a Katonai Mûszaki Bizottsághoz (Technische und 
Administrative Militär-Commité), Friedrich Alton II. osztályú százados a tuzlai 
Építészeti Igazgatósághoz (Militärbaudirektion), a fôhadnagyok közül Gönczy 
Imre a polai Erôdépítészeti Igazgatósághoz (Genie- und Befestigungsbaudirection 
in Pola), Podhoránszky Jenô a Vezérkarhoz, Adrian Anton a brixeni, Maximillian 
List a josephstadti, Johann Breindl és Joseph Colombo a nagyszebeni, Falu 
Gusztáv a mostari, Jaroslav Maister pedig a kassai mûszaki igazgatósághoz.15 
Az utászszak teljes tiszti állománya, ténylegesek és tartalékosok együtt, az 1890-
es évek közepén közel 900 fô volt, közülük öt ezredes, a többiek: négy alezredes, 
12 ôrnagy, 79 fô I. osztályú, 49 fô II. osztályú százados, 360 fôhadnagy, 135 
hadnagy és 36 hadapród-tiszthelyettes, továbbá tartalékosként 11 fô százados, 11 
fôhadnagy, 149 hadnagy és 19 hadapród-tiszthelyettes.16 

A fegyvernemnek sajátos, színeiben régrôl örökölt egyenruhája volt. A ruha 
(kabát, zubbony, köpeny, pantalló) színe csukaszürke, a hajtókaszín acélzöld, 
a gombszín fehér. A legénységi díszpantallót acélzöld paszpól, a tisztit ugyan-
ilyen színû lampasz díszítette. Díszfejfedôjük a fekete csákó volt.17 A tiszteknek 
ezen kívül volt még egy zöld paszpólos kékszürke szalonnadrágja, amelyet ké-
nyelmes öltözethez vettek fel, s amelyhez fejfedôként fekete sapka járt, illetve egy 
sötétszürkére festett szarvasbôr nadrágja, amelyet elôírások szerint a huszárnad-
rág-formára kellett készíttetni és menetöltözethez bôrkamáslival kiegészítve vi-
selni.18 A fegyvernem jellegzetes viseleti darabja a rövidszárú utászcsizma volt.19 
A két klasszikus utászszak számára rendszeresítették az árkász, illetve az ács 
kitüntetô jelvényeket. Mindkettô kör alakú, rovátkolt szélû fémjelvény volt, fes-
tett fekete középmezôvel, jelképeik ásó és csákány, illetve fejsze és fûrész.20 És 

14 Részlet a magyar földmûvelésügyi miniszter 1907. szeptemberi, az árvízi védekezés kapcsán 
a törvényhatóságokhoz küldött körlevelébôl. Somogy vármegye Hivatalos Lapja, 1907. szeptember 
26. 26. évf. 39. sz.

15 Schematismus 1894. 884. o.
16 Uo. 860–870. o. 
17 Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. II. rész. 51. o.
18 Uo. 75. o.
19 Uo. I. rész. 73. o.
20 Az 1883-as utász és az 1903-as ács kitüntetô jelvényrôl: Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 

1911. I. rész. 10–11. o.
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tovább élt a legrégibb utász ügyességi jelvény is, a zubbonyra fûzhetô sötétzöld 
bojt, a „kormányos kitüntetés”.21 

Szakmai háttérintézményként mûködött a Klosterneuburgba települt utász-
szertár és két filiáléja Bécsben, illetve Völlersdorfban. A szertárakban a fegyver-
nem szakanyagainak beszerzésével, gyártásával és raktározásával foglalkoztak. 
A három intézményben összesen kilenc tiszt, öt tisztviselô, öt rangosztályba 
nem sorolt havidíjas és 160 utászkatona teljesített szolgálatot.

Az intézmény tisztviselôit három rangosztályba sorolták:
IX. rangosztály 1. és 2. osztályú fômûvezetô
X. rangosztály mûvezetô
XI. rangosztály mûvezetô

Egyenruhájuk olyan volt, mint a fegyvernem tisztjeié, csákó helyett azon-
ban tisztviselôi kalapot hordtak, oldalfegyverük fekete hüvelyes tôrkard volt 
tisztviselôi kardbojttal. Rendfokozati rozettáik mögött, miként a vasúti ezred 
tisztjei, ôk is viselték a fegyvernemi jelvényt.22 

Két évvel a háború kirobbanása elôtt átszervezték a fegyvernemet.23 Az egy-
séges mûszaki zászlóaljakat feldarabolták, szervezetileg különválasztották 

21 A „kormányos kitüntetés” (Steuermannsauszeichnung) a Monarchia haderejének egyik legrégibb 
kitüntetô jelvénye. 1869-ben rendszeresítették.

22 Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. VII. rész. 20. o.
23 Zirkularverordnung vom 10. Juli 1912, Praes. Nr. 6358. In: Verordnungsblatt 1912. 199. o.

Utászszakasz szerelések kocsija (Zugsrequsitenwagen)
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Hadihíd-vonat bakszállító kocsija (Bockwagen)

Gerendaszállító kocsi (Balkenwagen)
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Hídelem szállító kocsi (Pontonwagen)

Szerszámos kocsi (Werkzeugswagen)
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az árkász- és utászszakot; 1912. június 30-ával 14 árkászzászlóaljat (Sappeurbatallion), 
illetve nyolc utászzászlóaljat (Pionierbatallion) alakítottak. Az utászzászlóal-
jak hadrendi számai (2–5., illetve 7–10.) egyben a hadtesti beosztást is jelölték. 
24 Az utászokhoz sorolták be az ugyanekkor megalakult kremsi hidász szakzász-
lóaljat (Brückenbatallion) és egy folyamaknász századot (Flussminenkompanie)25 
Pozsonyban. Utóbbi, nem kapván hadrendi önállóságot, az 5. utászzászlóalj fôsége 
alá került.26 1914. június 9-én a kremsi zászlóalj-osztály 3. és 4. századából alakítot-
ták meg a 2. hidászzászlóaljat, s így a háború kirobbanásakor összesen két hidász-
osztálya volt a Monarchia hadseregének.27 Ezzel együtt kettévált a két csapatnem 
szakmai felügyelete is; az árkászokét négy területi felügyelô (Sappeurinspizierende) 
látta el Innsbruck, Budapest, Przemyśl, Graz központokkal, az utászokét három 
utászfelügyelô (Pionierinspizierende) Bécsbôl, Budapestrôl és Linzbôl.28

Az 1912-ben megalakított utászzászlóaljak:29

Zászlóalj Törzs/pótszázad Hadkiegészítési 
terület

Parancsnok Alakult a 

2. Linz II. és XIV. hadtest Berger, Franz alezredes 2. utászzászlóalj 
5. századából

3. Pettau III. hadtest Appel, Eduard alezredes 15. utászzászlóalj 
1–4. századából

4. Budapest IV. hadtest Eisenbach, Albert alezredes 7. utászzászlóalj 
1–4. századából

5.30 Pozsony V. hadtest Sydor, Rudolf alezredes 1. utászzászlóalj 
1–4. századából

7. Szeged VII. hadtest Mjk, Ignaz alezredes 14. utászzászlóalj 
1–4. századából

8. Klosterneuburg VIII. hadtest Partl, Rudolf alezredes 6. utászzászlóalj 
1–4. századából

9. Theresienstadt31 
/ Melk

IX. hadtest Fiedler, Franz alezredes 8. utászzászlóalj 
1–4. századából

10. Przemyśl X. és XI. hadtest Watzek, Joseph alezredes 10. utászzászlóalj 
5. századából

15. Marburg XV. hadtest alakult 1913-ban
Hidász Krems II. hadtest Vućinić, Johann százados alakult 1913-ban 

30 31

24 Utászokra: Dienstbuch A–1, z. (1) Organische Bestimmungen  für die k. u. k. Pioniertruppe, 
Wien Hof- und Staats druckerei 1912.; árkászokra: A–1, z. (2) Organische Bestimmungen für die 
k. u . k. Sappeurtruppe. Wien, 1912.

25 Nachtrag I. zum Anhang zu den Normen für die Feldausrüstung der k. u. k. Pioniertruppe und 
ihrer Reserveanstalten: Feldausrüstung der Flussminenzuge. Wien, 1914.

26 A szervezésre lásd: Schmid 1916. 88–89. o. Nem a legszerencsésebben kezdôdött a század önálló 
élete. Egy felrobbant akna három emberéletet követelt, aminek igen nagy sajtóvisszhangja is támadt.

27 Zirkularverordnung vom 25. Juni 1914, Abt. 5. Nr. 3957. In: Verordnungsblatt 1914/32. 197. o.
28 Schematismus 1914. 952. o. Lásd még Dienstbuch: A–9, a. Organische Bestimmungen für die k. u. 

k. Generalpionierinspektor, illetve A–9, b. (Sappeurinspektor).
29 Schematismus 1914. 952–961. o.
30 A zászlóalj folyamaknász osztagkeretét 1914. január 1-jétôl szabvány osztaggá fejlesztették.
31 A zászlóaljat 1913-ban helyezték át Melkbe. A város, másfél millió korona költséggel saját 

beruházásban építtette meg számukra a laktanyát. Magyar Katonai Közlöny, 1914. 230. o. 
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Az utászzászlóaljak szervezése hasonló volt a korábbihoz, törzsbôl, négy 
századból, az anyagszertárból és a pótszázadkeretbôl álltak. A hidászzászlóalj-
nak azonban csak két százada volt. A századok békelétszámon 112 fôbôl álltak, 
az anyagszertárban pedig 22-en tevékenykedtek. Itt az ôrmesteri rangú „kész-
letmester” (Equipagenmeister) volt az egyik legfontosabb személy, aki a tervek 
szerint háború esetén a zászlóaljak hídanyagának felügyelôje is lett volna egy 
személyben.32 1914. január 12-én jelent meg a 15. utászzászlóalj megalakítását 
hírül adó rendelet a hivatalos Közlönyben. A zászlóalj Bosznia-Hercegovinában 
alakult, állományát a szarajevói hadtest területérôl egészítették ki. Mint ahogy 
más fegyvernemek bosnyák katonái, vallási különbözôségük jelölésére fezt visel-
tek, a bosnyák utászok is ilyen fejfedôt hordtak. Küllemük másban nem külön-
bözött a többi mûszaki zászlóalj katonáiétól.33 

Az árkászzászlóaljak száma 14 volt, valamennyi egy-egy hadtesthez beoszt-
va. Egy-egy zászlóalj három (a 14. zászlóalj négy) századból, az úgynevezett 

„sáncszeroszlopból” és a pótszázadkeretbôl állt. A századok békelétszáma 112, 
a sáncszeroszlopé tíz, a pótszázadé tizenegy fô volt.34 

32 A szolgálati beosztást 1912 decemberében létesítették. Errôl lásd Verordnungsblatt 1912. Erlass 
vom 28. Dezember 1912. Abt. 5. 

33 Zirkularverordnung vom 12. Jänner 1914, Abt. 5., Nr. 8225/13. Verordnungsblatt 1914.
34 Schmid 1916. 97–98. o.; illetve Schematismus 1914. 938–951. o.

Hidászvizsga háborús körülmények között. Hadihíd az Isonzón
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Árkász zászlóaljak 1912 és 1914 között
Zászlóalj Törzs /pótszázad Hadkiegé-

szítési terü-
lete

Parancsnok Alakult a

1. Krakkó I. hadtest Reimer, Vincenz ôrnagy 9. utászzászlóalj 
1–3. századából 

2. Krems II. hadtest Herkner, Rudolf ôrnagy 5. utászzászlóalj 
1–3. századából

3. Görz/Pettau III. hadtest Maschek, Leo ôrnagy 15. utászzászlóalj 5. 
és az 1 utászzászlóalj 
3. és 4.

századából
4. Villach/Budapest IV. hadtest 1912–1913  

Rükauf, Karl ôrnagy,

1914  
Wagner Ferenc ôrnagy

4. utászzászlóalj  
4. és 5. illetve  
a 7. zászlóalj  
4. és 5. századából

5. Komárom V. hadtest Jobst v. Rupprecht, 
Friedrich ôrnagy

1. zászlóalj 5. és 
a 13. zászlóalj  
1., 4. és 5. századából

6. Pola/Komárom VI. hadtest 1912  
Gejbic-Marusic, Markus 
ôrnagy

1913–14  
Müller, Carl ôrnagy

13. zászlóalj 
1–3. századából

7. Szarajevó/Szeged VII., XII. és 
XV. hadtest

Conrad, Rudolf ôrnagy 12. zászlóalj 4. és 5., 
a 14. zászlóalj 
5. századából

8. Rovereto/Prága VIII. hadtest Schmidt, Franz alezredes 3. zászlóalj 1.,2., 
3. századából

9. Riva/
Theresienstadt

IX. hadtest Lichtblau, Joseph ôrnagy 3., 6. és 8. zászlóalj 
5. századából

10. Przemyśl X. hadtest Hrevkovsky, Joseph 
ôrnagy 

9, zászlóalj 4. és 5.;  
a 10. zászlóalj 
5. századából

11. Lemberg XI. hadtest Haluska, Hugo alezredes 11. zászlóalj  
1., 2. és 5. századából

12. Gyulafehérvár XII. hadtest 1912  
Chitik, Viktor ôrnagy,

1913  
Dvorak, Zdenko ôrnagy

12. zászlóalj  
1. 2. és 3. századából

13. Eszék XIII. hadtest 1912  
Lehmayer, Alexander 
ôrnagy, 

1913  
Jenkner, Otto ôrnagy

4. zászlóalj  
1., 2., és 3. századából

14. Linz, S. 
Cristoforo, 
Trient

XIV. hadtest Korb, Ferdinand ôrnagy 2. zászlóalj 5.,  
a 3. zászlóalj  
4. és az 5. zászlóalj  
4. és 5. századából
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Az önálló árkászcsapatok egyenruhájáról 1913. január 4-én jelent meg ren-
delet. Nem sok újdonság volt ebben a régi-új egyenruhában, mindössze annyi 
történt, hogy visszakapták az 1893-ban elvett régi jelképüket, a cseresznyepiros 
hajtókát, illetve a kabátra a régi, számozott, sárga gombokat.35 

Vasúti és távíró ezred

Mint fentebbrôl már ismerjük, az ezredet 1883. augusztus 1-jével szervez-
ték meg a hadimûszaki ezredek tartalék századaiból, utász- és aknászosztagok-
ból, illetve a már korábban is meglévô öt tábori vasútosztályból. Az ezrednek 
kezdetben kettô, késôbb három zászlóalja volt, szolgálatilag és közigazgatásilag 
a II. hadtestparancsnokság alárendeltségében állt, szakmailag mint az akkori 
értékrendben stratégiai fontosságú csapatnem, közvetlenül a Vezérkar fônöke 
alá tartozott.36 Békehadrendben az ezred (törzs, pótkeret és a három zászlóalj) 
Korneuburgban állomásozott, két távíró iskolája, a gyalogsága és a lovassága pe-
dig a tôle nem messze fekvô Tulln városában. Az ezred békelétszáma mintegy 
1600 fô volt, 150 fôs tiszti állománnyal.37

Bárha viszonylag kis létszámról van is szó, az ezrednek presztízse volt a had-
seregen belül. Az új csapatnemhez kerülni hivatásos tisztként jó pozíciót jelentett. 
A nemesi címmel rendelkezô hivatásos és tartalékos tisztek aránya ugyan nem 
volt jelentôs – 1896-ban például 21% volt az arány –, a civil szférában is elismert 
szakmai képzettség megszerzésének lehetôsége inkább a katonaságnál karriert 
keresô polgári elemek körében jelentett vonzerôt. Az ezred lett a gyûjtôhelye 
az új szakmai lehetôségeket kihasználni vágyó, az új iránt fogékony tiszteknek, 
nem utolsó sorban a kordivat okán is.38 Szigorúbb elbírálást alkalmaztak a so-
rozott legénységre. Az ezredhez csak azok kerülhettek, akik beszéltek németül, 
magyarul vagy csehül. Kötelezôen alkalmazták a 60%-os „mesterember kvótát”, 
azaz minden 100 besorozottból 60-nak valamilyen idevágó, a közlekedéssel és 
a hírközléssel – akárha legtágabban értelemben is – kapcsolatba hozható szak-
mával kellett rendelkeznie. A vasúti szakhoz például jó ajánlólevél volt a kôtörô 
szakma. Figyelembe vették a fizikális szempontokat is – az újonc testmagassá-
gának legalább 168 centinek kellett lenni. Alapfeltétel volt az írni-olvasni tudás. 
Az ezrednek ezért nem volt külön hadkiegészítési körzete, az újoncokat a biro-
dalom egész területérôl sorozták.

Vasúti szakon az ezred tevékenysége vasútvonalak építésére és rombolására, 
illetve forgalmi szolgálatra terjedt ki. A feladatokhoz szükség esetén népfelkelô 

35 Zirkularverordnung vom 4. Jänner 1913, Abt. 13, Nr. 4031 (von 1912), In: Verordnungsblatt 
1913/2. 6. o.

36 Organische Bestimmungen für das k. und k. Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment und für das 
Feldeisenbahn- und Feldtelegraphenwesen. Wien, 1892.

37 Otto Waldschütz: Einführung in das Heerwesen. Das Verkehrswesen. Heft 11. Wien, 1912. 
A „füzet” részletesen tárgyalja – az akkor a közlekedési dandár mint csapatnem keretein belül – 
a vasút-, a távíró-, a távjelzô-, az automobil-, a léghajózó és a postagalamb-ügyet.

38 Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és 
politikai története 1848–1918. Budapest, 1993. 204. o.
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munkásosztagokat is igénybe vehettek. Az egyes századok szakfelszerelését 
fôként vasúti kocsikon szállították, szükség esetén igénybe vehettek kincstári és 
országos jármûveket is. Ilyenkor a vonatcsapatoktól vezényeltek szállító eszkö-
zöket és katonákat.39

Az ezred katonái a mûszaki fegyvernem általános egyenruháját hordták, 
csapatnemi megkülönböztetésül azonban gallérjukon, az ezred megalakulási 
évétôl kezdve fegyvernemi jelvényt viseltek, egy ezüstözött szárnyas kereket 
(geflügeltes Rad).40 Minden más, ruha, fegyver – gyalogostiszti kard és ismétlô 
pisztoly a tiszteknek, szuronyos, ismétlô kurtály, illetve utászkard a legénység-
nek – azonos volt az utászokéval. Amikor az ezredet 1911-ben kettéválasztották, 
s megalakult az új vasúti ezred (Eisenbahnregiment), a közös ezredléthez képest 
sem a rendeltetés, sem a szervezés, sem a felépítés nem változott. Az állomáshely 
továbbra is Korneuburg volt, maradtak a létszámok és változatlan a mundér is, 
sôt, a „szárnyas kerék” fegyvernemi jelvényt ettôl kezdve, alanyi jogon, kizáró-
lag az ezred tagjai viselhették.

Csak tevékenysége hasonlósága okán mint rokon területet említjük meg 
a gyakorlatok, próbamozgósítás vagy háború esetére felállított speciális „stra-
tégiai” vasúti szolgálatot.41 A háború idejére kidolgozott tervek szerint a moz-
gósítás megkezdésétôl a hadsereg teljes gyülekezéséig a birodalom összes 
vasútvonala katonai parancsnoklás alá került volna, a fontos szállítási vonala-
kat pedig a háború egész idôtartama alatt a hadsereg felügyelte volna. A vasúti 
közlekedés kézbentartására ennélfogva egészen bonyolult rendszert alakítottak 
ki, amit itt csak nagy vonalaiban érinthetünk. Eszerint háború esetén, az 1910-
ben lefektetett szabályozás szerint, megalakult volna a „Központi Vasútszállítási 
Vezetôség”, élén a „tábori vasútügyek fônökével”. Amikor befejezôdött a moz-
gósítás, felálltak a „tábori vasútszállítási vezetôségek”, a fô vasútvonalak 
ellenôrzésére vonalanként egy-egy „vasútvonal parancsnokság”, a fontos gócpon-
tokon pedig a „pályaudvar parancsnokságok”. Az elfoglalt területek vasútjának 
mûködtetésére szervezôdtek meg a „katonai vasútigazgatóságok”, a „vasútfor-
galmi felügyelôségek” és a „katonai vasútforgalmi osztagok”. Elhelyezkedésük: 
450 kilométerenként egy-egy igazgatóság, 100–120 kilométerenként egy-egy 
felügyelôség, 40–60 kilométerenként pedig egy-egy forgalmi osztag.

Akiket e fentebbi rendszer bármely posztjára vezényeltek, vagy bevonul-
tattak, bármely fegyver- és csapatnemhez tartoztak, hivatásos vagy tartalékos 
minôségben, vasúti szolgálati hovatartozásukat karszalaggal kellett jelölniük. 
Akiket pedig mozgósításra, vagy békeidôben gyakorlatra vonultattak be, kö-
zülük a tiszti rangúaknak, teljes egyenruha híján legalább a fekete tiszti sap-
kát, kardot, szolgálati jelvényt (derékövet) és forgópisztolyt kellett viselniük, 
ha pedig teljesen szabályosan egyenruhába öltöztek, akkor legutolsó csapattes-
tük egyenruháját hordták. Karjukon azonban – bármelyik esetben is – ott volt 
a karszalag. A szalag színe sárga volt, rajta fekete kétszárnyas kerék, keretezésül 

39 Dienstbuch H–26: Technischer Unterricht für die K. u. K. Eisenbahn-Truppe. Wien, 1900.
40 Zirkularverordnung vom 11. 7. 1883, Praes Nr. 1650. In: Verordnungsblatt 1883/32. 144. o.
41 A kérdésrôl összefoglaló jelleggel: A vasúti hálózat jelentôsége a háborúban. Összeáll. Fischer-

Niámessny Gyula. Budapest 1917.
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a rangnak megfelelô anyagú és szélességû paszomány. A Magyar Államvasutak 
fennhatósága alá tartozó vonalakon, illetve pályaudvarokon vörös karszalag volt 
elôírva. A póttartalékos és népfelkelô legénység mozgósítási bevonulásakor – 
elôírás szerint – a szabvány, kincstári normát kapta, a tisztiszolgák pedig akár 
civil ruhában, de ôk is vasúti karszalaggal a karjukon szolgálhatták tisztjeiket. 
Minden vasutas szakasz rendelkezett „F” kürttel, amelyet akkor kellett megfúj-
ni, ha vonat közeledett, s a síneken éppen pályamunkások dolgoztak.

A híradás

Az ezred tevékenységének másik fontos területe a híradás, a távírászat. 
Szemben a vasúti szakkal, a híradó ágazat csak kerettel mûködött és ez a ke-
retrendszer lényegében nem változott akkor sem, amikor 1911-ben, az ez-
red szétválasztásával megalakult az önálló távíróezred. Az ezred a törzsbôl, 
négy zászlóaljból, zászlóaljanként négy századból (valamennyi keretként 
értelmezendô), a rádiós csapatból, az egyévi önkéntes iskolából, a távíró kí-
sérleti részlegbôl, az anyagi részlegbôl és a pótzászlóaljkeretbôl állt. Az ezred 
fennhatósága alá tartozott ezen kívül 16 hadtest távírókeret, amelyeknek hadiál-
lapotban igénybe veendô állományát a hadtesteknél évente indított távíró tanfo-
lyamokon képezték ki. A keret parancsnoka az adott hadtest törzséhez beosztott 

„táviró referens” volt. A távíró ezred (virtuális) állományába tartozott továbbá 12 
vártávíró keret és a telepített erôd rádióállomások. A majdan mozgósítható táv-
írászokat és rádiósokat a gyalogezredekbôl és vadászzászlóaljakból kiválogatott 
legénységbôl az ugyancsak évi rendszerességgel szervezett „erôd-távíró tanfo-
lyamokon” képezték ki. Stabil rádióállomások (békében csak kerettel) Bécsben, 
Polában és Cattaróban mûködtek. Az ezred felügyelte a leendô távírász tiszteket 
és altiszteket oktató Gyalogsági- illetve a Lovas Távíró Tanfolyamot.42

Az 1912-ben megalakított ezred keretlétszámában az alábbi beosztáso-
kat találjuk: parancsnok (ezredes vagy alezredes), két ôrnagy, tíz százados, 30 
fôhadnagy, 22 hadnagy, egy orvos, egy élelmezôtiszt, egy számvivôtiszt, illetve 
a vártávíró kerethez beosztott tisztviselôi csoportban, egy, az akkori frazeoló-
giában „fômûmester” (Oberwerkmeister), hat „mûmester” (Werkmeister) és segéd 
mûmester,43 valamint az anyagi részlegnél, rangosztályba nem sorolt havidíjasi 
minôségben két fô „mûmester”. A legénységi létszám: 19 ôrmester, 20 távírász 
(ôrmesteri rangban), 30 szakaszvezetô, 37 tizedes, kilenc elsô- és négy másod-
osztályú számvivô, 24 ôrvezetô, 239 utász közlegény, négy trombitás, és 72 tisz-
tiszolga. Az ezred (keret) élelmezési létszáma 540 fô.44 

42 A „Praes. 10.850 vom Jahre 1911” számú rendelethez, in: Verordnungsblatt 1911. 36. Stück. 
„Provisorische organische Bestimmungen für das k. u. k. Telegraphenregiment en cadre” 1. o.

43 A három mûmesteri beosztást 1913-ban rendszeresítették. Zirkularverordnung vom 22. 
September 1911. Präs. Nr. 10850. In: Verordnungsblatt 1913/36.

44 Verordnungsblatt 1911. 36. Stück, „Provisorische organische Bestimmungen das k. u. k. 
Telegraphenregiment en cadre” 10–11. o.
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Tábori telefonállomás kocsi (Feldtelegraphen-Stationswagen)

Folyami kábel szállító kocsi (Flußkabelwagen)
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A távírószak katonái a még együttes ezredben, a vasúti fegyvernemi jelvényt 
viselték. A szétválás utáni távírász egyenruhára, amely gyakorlatilag azonos 
maradt a korábbival, megkülönböztetésül már új fegyvernemi jelvény került – 

„kötegelt villám”. A jelvényt nemcsak az ezred tagjai hordhatták, hanem mind-
azok a gyalogos- és lovastisztek is, akik elvégezték a tullni távírász-tanfolyamot. 
A jelvény a tisztek és tisztviselôk számára fekete posztó alapra aranyhímzéssel 
készült, míg a legénység számára sajtolt és ezüstözött pakfongból.45

Tervek szerint a távírókeretet, mozgósítás esetén kiképzett tartalékosokkal 
töltötték volna fel, illetve hadi létszámú speciális híradó járôröket és osztagokat 
állítottak volna fel. Az osztagok katonái ebbéli minôségüket karszalaggal jelöl-
ték, a közös hadseregben és az osztrák Landwehrben sárga (császársárga) alapon 
fekete, a magyar Honvédségnél piros „T” betûvel.46

45 Zirkularverordnung vom 9. Mai 1912, Abt. 13, Nr. 851. In: Verordnungsblatt 1912/15. 97. o. 
A jelvény viselése engedélyezett volt a két honvédség tisztjei számára is, akik elvégezték a tullni 
tanfolyamok valamelyikét. A magyar Honvédség távírász jelvénye azonban természetesen nem 
volt teljesen azonos a közös hadsereg és a Landwehr jelvényével. A Honvédség utászkiképzést 
kapott tisztjei a „magyar király katonái” voltak, s ilyen minôségükben a magyar Szent Koronával 
díszített jelvényt viselték. A másik fél jelvényein a császári korona volt. Késôbb, már a háború 
alatt a jelvény viselését kiterjesztették az összes híradó egység valamennyi katonájára. Akik pedig 
valamelyik távírász csapatban önkéntesként szolgáltak, e jelvényt tábori sapkájuk bal oldalán 
is viselhették. Zirkularverordnung vom 28. 7. 1917. Abt. 13. Nr. 30491. In: Verordnungsblatt 
1917/131. 244. o.

46 Aenderungen in der Adjustierung des k. u. k. Heers, 1906. A karszalagot alkalmasint valamennyi 
telefonos- és távírászosztag viselte. Császársárga posztóból készítették, szélessége nyolc, hossza 
45 cm volt, közepére fekete posztó „T” betût varrtak.

Honvéd gyalogos távbeszélô szakasz járôr tábori telefonnal, vonaltelepítô eszközökkel
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Miként minden mûszaki szakág, rendeltetésének megfelelôen a távíró szakma 
is decentralizált volt. Az 1910-es évek elején mind a gyalogos, mind a lovas csa-
pattestek rendelkeztek távíró-, illetve távjelzô járôrrel.47 Hadilétszámon a gyalo-
gos csapattestek minden századában három fôs – állomáshordozó (Stationsträger), 
vezetékhordozó (Leitungsträger), szerelékhordó (Requisitenträger) – távbeszélô 
járôr, illetve ugyancsak három fôs – írnok (Schreiber), figyelô (Beobachter), jeladó 
(Zeichengeber) – távjelzô járôr alakult. Elôbbiek hordozható telefonállomással, 
utóbbiak zászlókkal és lámpákkal voltak felszerelve. Nappali jeladáshoz két zász-
lót, éjszakaihoz, vagy ha rosszak voltak a látási viszonyok, két lámpát használtak. 
A zászlók egyike fehér, másika piros, kék, sárga vagy piros-fehér, nagyságuk kö-
rülbelül négyzetméternyi volt. Az optikai jeladáshoz használt lámpákban, a kor 
technikai színvonalán, petróleumot vagy acetilént égettek. Optimális feltételek 
mellett a fényjelekkel akár 20–22 kilométerig is hatékonyan tudtak kommu-
nikálni.48 A távbeszélô járôrökkel ellenben csak másfél kilométeres távolságot 

47 E–41 jelû Szolgálati könyv: Távbeszélô és távjelzôutasítás a m. kir. honvéd gyalogság számára. 
(T.T.U.) Budapest, 1911. (1915, 1916 is).

48 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) I. 75. Hfp. 2660/eln/1908. Az 1908-as honvédségi 
gyakorlatokról beérkezô visszajelzések szerint sok probléma volt az optikai távjelzéssel. Csak 
ritkán használták, ha használták is elkéstek a jeladással, s ha minden rendben volt is, zavart okozott 
a német, illetve magyar Morse jelek feloldása. Feltétlenül nagyobb fényerejû lámpa kellene. A VI. 
honvédkerület megjegyzése rövid és határozott: „nagy távolságban nem látható, kisebb távolságra pedig 
lovon gyorsabban közvetíthetô a parancs.” A Honvéd Fôparancsnokság válasza is velôs: „meg kell tanulni 
használni.” A lámpa leírását egyébként adja: Beschreibung der Einrichtung der Azetylenbelechtung 
für die M. 95 Brückenlaterne, K. u. K. Technisches Militärkomitee, 1914.

Honvédhuszár távjelzô raj gyakorlaton az 1900-as évek elején
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tudtak áthidalni, tudniillik ilyen hosszú volt a 2. számú járôr katona által hordo-
zott telefonhuzal.49 

A lovasságnál ezredenként szerveztek két távíró és két távjelzô járôrt. A táv-
író járôr nyolc, a távjelzô hét fôbôl állt. A távírók felszerelését, a két telefonál-
lomást, az ellenséges vonalak lehallgatására használt jelfogót, a táviratozáshoz 
szükséges jeladót, a kopogót és a 13,5 kilométer hosszú vezetéket két málhás 
lóval szállították. A távjelzô járôr a szûken vett ezredtörzshöz tartozott, optikai 
készülékkel (Zeiss-féle távjelzôkészülék) voltak felszerelve, s miként a gyalog-
ságnál, a készüléket napfény vagy mesterséges fény segítségével üzemeltették. 
A jeladás lehetséges gyorsasága percenként egy-másfél szó volt.50 Lovas távjelzô 
járôröket csak nagyobb gyakorlatok idejére állították fel, feladatuk a magasabb 
parancsnokságok és a lovasság közötti összeköttetés biztosítása volt.

Maga a távíró ezred, rendeltetése szerint a magasabb parancsnokságok 
közötti kommunikációt biztosította. Azt tervezték, háború esetén az ezred 
mozgósított katonáiból nagyobb létszámú és nagyobb híradó kapacitású, önál-
lóan ténykedô távíró-, illetve hegyi-, lovas-, vártávíró osztagokat állítanak fel. 
Az osztagok speciális felszerelését, az állomásokat és vezetéket 1877 M, ekkorra 
már elavultnak számító távírász kocsin, illetve 1890 és 1897 M anyagkocsikon 
szállították. Mindegyik osztag építô és trén különítménybôl állt, fô feladatuk 
a távíró vezetékek kiépítése és üzemeltetése volt. Optimális esetben egy lovas 
távíró osztagnak 32 km-es, egy hegyinek 24 km-es, a hadsereg-osztagnak pedig 

49 Uo. A telefonos összeköttetésrôl kedvezôbbek voltak a visszajelzések. Inkább csak a lakossággal 
volt baj, merthogy felfedezték és elvagdosták a drótokat.

50 E–31, a. jelû szolgálati könyv (az optikai jelzésrôl ) 77. o.; a zászlójelzésrôl 82–86. o.

Lovas távbeszélô járôr telefonvonal telepítése közben 1910 körül
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144 kilométeres telefonvonal kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges kapaci-
tással kellett rendelkeznie.51

A tisztek és a legénység szak-kiképzése a tullni gyalogsági és lovassági távíró 
iskolán zajlott a rendszerint november 1-jétôl június végéig tartó kurzusokon. 
A tanfolyamokra évenként 50–60 gyalogos- és lovastisztet és 150 altisztet is-
koláztak be. Azok az altisztek, akik az iskolát legalább jó eredménnyel végezték 
el, s hozzá „megígérték”, hogy nem felejtik el a megtanultakat, ôrmesteri ran-
gú tábori távírásszá léphettek elô, akik viszont ennek nem feleltek meg, eredeti 
rangjukban maradtak, és csak „távíró kezelôk” lettek. A Honvédségben 1892–
1893-tól a Központi Honvéd Lovasiskolán indult tanfolyam honvédhuszár al-
tisztek távírásszá való átképzésére. 

Mindazok, akik a távírászattal kapcsolatba kerültek, akár a csapatok-
nál, akár a távíró ezredben, vagy mert elvégezték a tullni távírász iskolát és 
kitüntetô jelvényt érdemeltek, az 1906-ban bevezetett „távírász kitüntetést” 
(Telegraphistenauszeichnung) kaphatták meg. A jelvény motívumai azonosak vol-
tak a fentebb már megismert gallérjelvényével.52

Léghajós csapatok

Az erôdharcászat, a tágabban vett híradás, a távjelzés és a felderítés sajátos 
területét képezte a léghajózás.53 Noha az egyetemes hadmûvészetben a „légi 
harcászatnak” ekkor már több évtizedes múltja volt, a Monarchia haderejében 

51 Dienstbuch: Organisation der Telegraphentruppe im Kriege. H. n. 1910. (leporello)
52 Anderungen in der Adjustierung des k. u. k. Heeres. (Zu Dienstbuch A–28.) 1906.
53 Gabriel 1971. 59–60. o.

Honvéd lovas távíró szakasz négylovas tábori távíróállomás-kocsival
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az ezirányú kísérletezések, az ágazat katonai intézményesülése csak az 1890-
es évek elején kezdôdôdött el. Szervezeti kereteként 1891-ben alapították meg 
az Arsenal területén a Katonai Léghajós Intézetet. Szakembereit, tiszteket, le-
génységet kezdetben civil léghajós tanfolyamokon képezték ki. Az elsô, önként 
jelentkezô válogatott tiszti csoport 1890. április 14-én vonult be a Victor Silberer 
bécsi léghajósintézetébe négyhónapos tanfolyamra.54 A tanfolyam résztvevôje 
volt a vasúti és távíró ezred tisztjeként Franz Hinterstoisser hadnagy, késôbb 
kiváló repülô, aki megörökítette a csoport különleges, elegáns, sportos saját 
egyenviseletét. A ruha fehér ellenzôs sapkából, nyitott fazonú fehér vászonzub-
bonyból, vörös nyakkendôbôl és világos színû nadrágból állt.55

A léghajó, a „ballon captiv alkalmazása a jövô harczaiban nagy jelentôségû 
lesz” – hangoztatták katonai körökben a századforduló felé közeledve is. Fôleg 
az erôdharcászatban, a kommunikációban és a felderítésben hasznosítható. 

„500–1000 méter magasságra fölemelkedve, 30–50 km-nyi terület szemle alá vételét 

54 A fôként „sportsmanként” elhíresült Silberer több mint egy hektáros területet bérelt a Práterben, 
ott indította meg szabad- illetve kötött léggömbös tanfolyamait (Fôvárosi Lapok, 1885. 1037. 
o.). Silberer bázisát vette igénybe a hadsereg is. Az 1890-ben beiskolázott nyolc tiszt – kettô 
a vasúti ezredbôl, kettô a mûszaki-, kettô az utász- és kettô a tüzércsapatoktól (parancsnokuk 
Hoernes, vasúti ezredbeli fôhadnagy) – mellé legénység gyanánt a vasúti és távíró ezredtôl 30 
fôt vezényeltek a tanfolyamra, akiket ott a léghajók kiszolgálására tanítottak be. Ez a 38 ember 
képezte a „léghajós csapat” alapját, amelynek parancsnokává Schindler kapitányt nevezték ki – 
olvashatták az érdeklôdôk a korabeli újságokban. (Fôvárosi Lapok, 1890. április 22. 812–813.o.)

55 Franz Hinterstoisser: Aus meinem Luftschiffertagebuch. Rzeszow, 1904.

Távírász tizedes tábori öltözetben, 
1916
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teheti lehetôvé, a kábelen át a léghajóból a legközelebbi magasabb parancsnoksághoz 
vezetô villamos vezeték pedig megengedi, hogy az illetékes helyen az észleletekrôl azon-
nal tudomást szerezzenek.”56 1893-ban a Léghajós Intézet az Arsenalból, teljes 
személyzetével együtt átkerült az 1. (bécsi) vártüzér ezredhez. A teljes személy-
zet ekkor két tisztbôl, négy altisztbôl és 26 fônyi legénységbôl állt. 1895-ben 
tovább bôvültek a keretek, elôbb Przemyślben, majd Krakkóban állítottak fel 
erôd léghajós osztagokat. 

A rögzített hôlégballon kezeléséhez, mozgatásához öt tiszt és 70 fônyi le-
génység, a szállításához 11 kocsi szükségeltetett. A ballonokat szélcsendben 
legfeljebb 600 méter magasságig engedhették fel, kosarában két emberrel, 
a „ballonvezetôvel” és a „hírjelzôvel”. Híradási célokra a kosarat különbözô 
praktikus eszközökkel szerelték fel. A felszereléshez tartozott egy Zeiss-féle 
távcsô, teljes távbeszélô berendezés egy kosár- és egy földi állomással, egy fe-
hér és egy vörös zászló a nappali és egy „villanyos fénylámpa” az éjjeli optikai 
szolgálatra, illetve az írásbeli jelentések továbbítására a földi állomás és a kosár 
között kifeszítve úgynevezett jelentô csövek.57

A légballonozás másik változatát „szabadrepülésû” ( freifahrten) ballonok 
képviselték. Szabadon szálló léggömbrôl (gömbballon) van szó, amely szabadon 
mozog ugyan, de nem irányítható, s arrafelé repül, amerre a szél viszi-hajtja. 
A hadsereg 1896-ban adaptálta elsô szabadrepülésû légballonját,58 s mint hadi 
újdonságot nyomban be is mutatta a budapesti millenniumi hadügyi kiállítá-
son.59 A léghajó stílusosan a „Hungária” nevet viselte. Elsô hivatalos felszállása 
a megnyitón volt, a másodikra nyolc nap múlva került sor, amikor két tiszttel 
a kosárban egészen Nagykôrösig hajóztak, s ott le is ereszkedtek. Természetesen 
nem öncélú volt a felemelkedés, valójában gyakorlat volt, azt próbálták ki, ho-
gyan lehet a széljáráshoz igazodva irányítani a léghajót egy 120 méter hosszú, 
kókuszdió rostból font kötéllel, amelynek végén vasmacska van.60

Megutaztatták a Hungáriával Gromon Dezsô honvédelmi államtitkárt. 
Az államtitkár július 30-án szállt fel Hassmann Frigyes fôhadnaggyal a kosár-
ban, s amint az a korabeli újságokból tudható, 1500 méterre emelkedtek, majd 
a Városligettôl eltávolodva, a Vörösvári út vonalát követve északnyugati irány-
ban haladtak. Solymár körül azonban süllyedni kezdtek, már csak 300 méte-
ren voltak, a kikötô köteleket is kidobták, a mezôn dolgozó parasztok azonban 

56 Beszámoló Schnitzler Károly honvédhuszár fôhadnagy léghajózásról tartott felolvasásáról 
a budapesti helyôrségi kaszinóban. Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1895. 38. sz. 288. o.

57 A léghajó a tábori és a várharcban. Írta: Siménfalvy Tihamér m. kir. honvéd fôhadnagy. In: 
Magyar Katonai Közlöny, 1909. 1014. o.

58 Dienstbuch G–39: Unterricht für die Ballonabteilungen. Wien, 1905.
59 Nem tévesztendô össze a katonai ballon Godard kapitány szórakoztató céllal mûködtetett kötött 

léghajójával. A katonai léghajóval kizárólag hivatásos katonák, és általuk szállított illusztris 
személyiségek repülhettek.

60 S ahogy a sajtó errôl beszámolt: „A Hungária lassan emelkedett fölfelé. Elôbb délkeleti irányt vett 
s a lóversenytér fölött 400 méter magasságban haladva, Vác felé repült a léghajó. Veröfényes tavaszi 
délután volt; a két léghajós a magasból az alattuk elterülô panorámát zavartalanul élvezhette. Váctól 
a léghajót a levegô áramlása délre hajtotta Nagy-Kôrös felé; ekkor 500–1000 méter között váltakozva 
lebegett a gömb a magasban. Délután öt órakor teljes szélcsendbe jutott a léghajó s csaknem mozdulatlanul 
lebegett a magasban.” Budapesti Hírlap, 1896. május 13. 16. évf. 132. sz. 8. o.
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nem merték megfogni a kötél végét. Végül maguk ereszkedtek le, baj nélkül, 
aztán hazakocsiztak, Hidegkúton keresztül.61 Ez is hír volt, érdekesség 1896-
ban. A kiállítás fél éve alatt egyébként a Budapestre vezényelt nyolcfôs ballonos 
különítmény többtucatnyi gyakorló repülést hajtott végre.

A légi jármûvek másik csoportját a motoros ballonok (Lenkballon) képviselték. 
Az osztrák–magyar hadvezetés 1908-ban határozta el motoros léghajók hadrend-
be állítását. Két típus versenyzett egymással, a Zeppelin- illetve a Parseval-típus, 
mindkettô német találmány. Végül a Parseval lett a befutó; magánadományból 
finanszírozva, 1908 nyarán a hadvezetés a berlini Motorléghajó Tanulmányi 
Társaságnál megrendelt a közös hadsereg számára egy Parseval-példányt.62

61 Millennium, 1896. augusztus 1. 19. sz. 
62 Pesti Napló, 1908. augusztus 9. 59. évf. 191. sz. 15. o.

A Hungária 
léghajó 
a millenniumi 
kiállításon
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Parseval-rendszerû kormányozható léghajó Fischamendben. Új Idôk, 1909. 559. o.



 AZ oSZTrÁK–MAGyAr MonArCHIA HADErEJÉnEK MÛSZAKI CSAPATAI 65

1909-ben állították fel az Arsenal területén, a közlekedési dandár aláren-
deltségében a „Katonai Léghajós Intézetet” (Militär-Aeronautische Anstalt). 
Tevékenységük nyomán került be a hadrendbe az elsô hazai gyártmányú, Wiener-
Neustadtban, illetve Fischamendben készített Parseval alaptípusú motoros lég-
hajó. 1909. novemberi felavatása azonban nem nagyon volt örömteli, számos, 
civil véleményként elôadott, elmarasztaló reagálást is kiváltott.63 Mindazonáltal 
Magyarország és Budapest népe elôször 1910. október 23–25. között találkozha-
tott a hadsereg Parsevaljával. A Fischamendben felszállt ballon elôbb Gyôrben, 
majd a rákosi repülôtéren szállt le, ahol az érdeklôdôk közelrôl is megszemlélhet-
ték a légi monstrumot.64 Az osztrák–magyar Parseval a kisebb fajta kormányoz-
ható léghajók közé tartozott, hossza 49 méter, átmérôje 8,9 méter, gázburka 2400 
köbméter, Daimler motor hajtotta, teljesítménye 65 lóerô. Óránkénti átlag sebes-
sége 44 km, legnagyobb menetteljesítménye 8 óra, legnagyobb felszálló magassá-
ga 1000 méter volt.65 Személyzete négy fôbôl állt: a parancsnok az oldalkormányt, 
két beosztott tisztje közül az egyik pedig a magassági kormányt kezelte, másikuk 

„katonai figyelô” volt. A negyedik személy egy altiszt, aki a gépet felügyelte. 

63 Az átvétel „vakmerô és cinikus merénylet” írta az eset kapcsán a Pesti Hírlap (1909. december 
14.). Elhibázott, gyámoltalan, gyatra kópiája csak a Parseval-típusnak.

64 Uránia, 1910. 11. évf. 12. sz. 505. o. 
65 Schleyer Lipót: Motoros légjárómûvek. Magyar Katonai Közlöny, 1911. 509–528. o.

Katonai léghajó-gyakorlat a Semmeringen. Kormányozható sárkány-léghajó felszállás 
elôtt. Tolnai Világlapja, 1908. 559. o.
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A Parsevalnál kisebb méretû sárkányballon volt a Lebaudy-típus, ebbôl is volt 
példánya a hadseregnek. Fôleg iskolarepülésre használták.

Mindenfajta léghajó, a motoros léghajó pedig különösen, veszélyes üzem-
nek számított. 1910-ben hadügyminiszteri rendelet szabályozta a leszállásánál 
követendô eljárást. Eszerint: 1) a kikötések helyéül lehetôség szerint elsô sorban 
a katonai gyakorlóterek vagy legelôk, erdôtisztások, szántóföldek választandók; 
2) a léghajó „robbanékony voltára való tekintettel” tilos a nyílt láng használata; 
3) kikötésnél a léghajóról lelógó köteleket megfogva, a léghajó parancsnokának 
utasításait követve a léghajót a földre húzni; 4) a kikötési szándékot elôre jelezni 
kell, nappal a csónak alá tûzött háromszögletû piros zászlóval, éjjel pedig fehér 
fényt lobogtatva; a motoros léghajók hangjeleket is leadhatnak. Ha a leszálló 
helyen nincs katonai személyzet, a jelzéseket észlelve az illetékes polgári hatósá-
goknak kell a szabályokhoz igazodva eljárni.66 

A léghajó hívei azzal érveltek, hogy míg a repülôgépek – hiszen ekkor már 
a repülôgép volt a vetélytárs – inkább „kisebb körletben, szemrevételezésre, pa-
rancsvivésre fognak használtatni,” addig a kormányozható léghajó valójában 
harceszköz, gépfegyverekkel, légtorpedókkal, robbanó- és gyújtóanyagokkal is 
fel lehet szerelni, legnagyobb fegyvere pedig a meglepetés és a gyorsaság. Harci 
elôkészítésének komplikáltsága, nehéz mozgathatósága, sebezhetôsége okán is 
azonban igen hamar hátrányba került új vetélytársával, a repülôgéppel szemben. 
A motoros léghajó zsákutcát jelentett, a fischamendi hangárokban 1910–1914 
között mindösszesen négy motoros léghajó készült el. 

Az igazi újdonság ekkor már valóban a repülôgép volt. Az elsô gépet – ajándék 
formájában – 1908-ban szerezte meg a Monarchia. 1909-ben építették fel az elsô 
két repülôgép hangárt Bécsújhelyen. Ugyanitt rendezték meg 1910 szeptem-
berében a III. Országos Repülôtalálkozót, ahol hadvezérei társaságában maga 
a császár is megjelent. Talán éppen a látvány, az ott szerzett kedvezô tapaszta-
latok is lökést adtak ahhoz, hogy még ugyanezen évben rendelet szülessék a re-
püléssel kapcsolatban álló katonák egyenruhájának különleges jelzésérôl.67 Egy 
jelvényrôl van szó, amelyet a gallérhajtókán viselték, a rendfokozati jelzés mö-
gött. A fôtisztek jelvénye aranyozott, a törzstiszteké – arany paszományuk miatt 

–, valamint a legénységi állományúaké ezüstözött fémbôl készült. Ez az egyetlen 
jelvény jelölte a csapatnemhez való tartozást egészen a háború végéig. 1915-ben 
ugyan tervbe vettek új repülô uniformist, ami az elképzelések szerint csinos és 
elegáns lett volna, de a háború végéig sem rendszeresíttetett.

Akik a repülôtereken vagy a Kísérleti Intézetben szolgáltak (tisztek, állan-
dó legénység), a mûszakiak egyenruháját viselték és az acélzöld parolira tûzték 
fegyvernemi jelvényüket, akik pedig vezényeltek voltak más csapattestektôl, 
megtartották eredeti egyenruhájukat, de a galléron ôk is viselték a léggömb jel-
vényt. Repüléshez „munkaruha” gyanánt fekete bôrruhát vettek fel, a jellegzetes 
pilóta sapkával. Ez a viselet sokban hasonlított a motoros ruházathoz, amelyrôl 
késôbb lesz szó. De ha egyenruha nem is került, új, kitüntetô jelvényekbôl annál 

66 122.825/1910. B. M. számú körrendelet. V–a. Belügyi Közlöny, Rendeletek 1910. 110. o. 
67 Zirkularverordnung vom 29. Oktober 1910. Präs. 10923. In: Verordnungsblatt, 1910/38. 187. o.
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több akadt. 1912-es rendszeresítésû a tábori pilóta jelvény (Feldpilotenabzeichen), 
amelyet mindazok viselhették – ha ott kiérdemelték –, akik hadgyakorlatokon 
mint pilóták részt vettek, beleértve a civileket is.68

A repülônapok mellett több alkalommal versenyeket is szerveztek. Híres ver-
seny volt a Bécs–Budapest távrepülés. Az 1911-es, 19.500 korona díjas versenyen 
számos civil induló mellett katonák is versenybe szálltak, Friedrich Umlauff 
dragonyos százados, Adolf Bier vártüzér fôhadnagy és Miecislaus Miller árkász 
fôhadnagy. A versenyt Umlauff nyerte, aki Bécsbôl Budapestre 2 óra 22 perc 30 
másodperc alatt, visszafelé 2 óra 22 perc 49 másodperc alatt tette meg az utat. 
Pedig az idô sem kedvezett – írták a korabeli újságok. „A Pilis felett örvénylô 
szélmozgások támadták, több ízben is majdnem felbillentették gépét s csak rendkívü-
li gyakorlottságának, lélekjelenlétének köszönheti menekülését és rekordszámba menô 
gyôzelmét” – ahogy a Vasárnapi Ujság beszámolt a versenyrôl. Bier fôhadnagy 
rosszabbul járt, gépe üzemanyag csöve Mór felett kigyulladt, s csak siklórepülés-
sel sikerült landolnia.69 1913-ban Újvidéken rendeztek repülôversenyt, amelyen 
már tíz tábori pilóta vett részt. Többen távrepülôként jeleskedtek, a bécsújhe-
lyi bázisról Holeka fôhadnagy Prágába, Schönovsky fôhadnagy Budapestre, il-
letve Újvidékre, Mandl hadnagy Grazba és Laibachba, Schmotzer fôhadnagy 
Aspernbôl Banjalukába, Elsner fôhadnagy Aspernbôl Görzbe repült.70

Bárha egyelôre még kuriózum számba mentek, s ha csekélyek voltak is az ered-
mények, a hadvezetés elôre számolt, és merész terveket kovácsolt: igényt jelentett 
be 200 repülôgépre és 400 pilótára. A világháborúig még hátravolt esztendôk 
azonban nem bizonyultak elégnek ahhoz, hogy Ausztria-Magyarországnak 
számottevô, az európai vetélytársakkal azonos színvonalú repülôgép-parkot si-
kerüljön létrehoznia. Amikor kitört a világháború, a Monarchiának a mozgó-
sítási tervekben meghatározott 128 kiképzett pilóta helyett 85, a 96 repülôgép 
helyett 39, hadihasználatra alkalmas példány állt rendelkezésére.71

A motorizáció elôhírnökei

A hadvezetést már a 19. század utolsó évtizedében foglalkoztatta a moto-
rizáció kérdése. Ennek ellenére motoros jármûvek (teherautók, automobilok, 
motorkerékpárok) csak a század elején tûntek fel a hadgyakorlatokon, egyelôre 
még csak azzal kísérletezve, hogy az egyes jármûtípusokat milyen hadi célokra 
lehet majd közvetlenül hasznosítani. A technika eme új csodái felhasználásában 
két területen látott fantáziát a hadvezetés: egyrészt a szállításban (vontatásban), 

68 Lásd erre: Jörg C. Steiner: Das Feldpilotenabzeichen. Militärhistorische Themenreihe, IV. kötet. 
Wien, 1992.

69 A Bécs–Budapest repülôverseny. Vasárnapi Ujság, 1911. július 2. 58. évf. 27. sz. 540. o.
70 Katonai visszapillantás az 1913. évre hadseregünk szervezése szempontjából. Ismerteti : Shvoy 

István vezérk. beoszt, százados. Magyar Katonai Közlöny, 1914 231. o.
71 Gabriel 1971. 125–126. o.; Összefoglaló jelleggel: Reinhard Karl Boromäus Desoye: Die k. u. k. 

Luftfahrtruppen – Die Entstehung, der Aufbau und die Organisation der österreichisch-
ungarischen Heeresluftwaffe 1912–1918. Diplom-Arbeit, Wien 1994.
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beépítve a hadrendbe a „motoros vonatcsapatot”, másrészt a tágan értelmezett 
híradásban, a „motoros járómûvek” hadgyakorlatokon s talán háborúban való 
igénybevétele parancsok továbbítására, jelentô és küldönc szolgálatra. A har-
madik felhasználási lehetôség, a kor technikai színvonalával arányban, a pán-
célautózás, ez azonban a háború kitöréséig csak kísérleti stádiumban maradt.72 
Gépkocsik alkalmazását különösen sík vidéken tartották elônyösnek. A hadve-
zetés arra számított a várható háború hadmûveleti területeit számba véve, hogy 
a motoros hírvivôk különösen az észak-olasz síkságon járnak majd haszonnal.73

Mindennek ellenére, bár megvolt a szervezeti háttér, a Klosterneuburgban 
állomásozó gépkocsizó keret (Automobilkader) mûhelyekkel, gépkocsiszínnel, 
továbbá Bécsben a kutatással foglakozó, hivatalos nevén automobil kísérleti te-
leppel (Automobilversuchsabteilung), a hadtesteknél pedig automobil elôadókkal 
(Automobilreferenten),74 akik nyilvántartották a hadtest területén meglévô 
jármûveket és részt vállaltak a mozgósítási feladatokból is, a birodalom hadere-
jének a kortárs hadseregekhez képest nem volt igazán számottevô hadijármû 
parkja. A technikai problémák mellett nem utolsó sorban felsôbb katonai körök 
motorizációhoz nem igazán pozitív viszonyulása okán is.75

Bár a közlekedési dandárhoz tartozott a gépkocsi keret, nem a mûszaki csa-
patoktól, hanem a vonatcsapattól kapott külön egyenruházott, kiszolgáló sze-
mélyzetet. Az állandó szolgálatra beosztott kis létszámú csapat katonái viselték 
a vonatcsapatok fekete tüzércsákós, barnakabátos, csukaszürke térdnadrágos 
díszegyenruháját, világoskék hajtókával és fehér gombokkal, menetöltözethez 
pedig a csukaszürke tábori ruházatot, hasonlóan világoskék hajtókával.76

Mozgósításkor bevonuló „védköteleseknek”, személyautó sofôröknek, mo-
torbicikli vezetôknek, szerelôknek díszegyenruha nem járt, csak a csukaszür-
ke tábori. Akik a kincstári autókat kormányozták, vezetôk és segédvezetôk, 

72 Ismert és sok helyütt idézett anekdota, hogy az 1906-os császárgyakorlaton Ferenc József 
kijelentette: a páncélkocsi a háborúban alkalmatlan, mert nagy zajával megijeszti a lovakat. 
Az uralkodó eme nem igazán szerencsés kijelentése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Daimler 
bécsújhelyi gyárában megkonstruált páncélkocsit nem fejlesztették tovább. Pedig a katonai 
szakírók kedvezôen nyilatkoztak róla. A Katonai Mûszaki Bizottság utasítására megkonstruált 
páncélautón két géppuska volt 8000 tölténnyel. Maximális sebessége 35 km/óra, kiszolgáló 
személyzetnek négy fô szükséges. In: Osztrák–magyar páncélkocsi. Ludovika Akadémia 
Közleményei, 1906. 1100. o.

73 A hadi motorizáció problematikája a kortárs katonai szakírókat is megihlette. A korszak katonai 
szakfolyóirataiben jelentôs helyet foglal el a téma irodalma. Lásd többek között: Guilleaume 
Árpád: Az automobil és annak alkalmazása. In: Ludovika Akadémia Közleményei, 1907. 1255. o. 
A katonai motorizáció század eleji helyzetének összefoglalása: Ludwig von Tlaskal – Rudolf Keil 

– Friedrich Beranek: Die Entwicklung des Militär-Kraftwesens in Österreich vom März 1898 bis 
März 1938. In: Walter Spielberger: Kraftfahrzeuge und Panzer des österreichischen Heeres 1896 
bis heute. Stuttgart, 1976.

74 Dienstbuch Organische Bestimmungen für das Automobilwesen im K. u. K. Heer. H. n., 1909.
75 Többek között Beck véleménye is szkeptikus. A gépkocsi pompás idôtöltés arisztokrata 

semmittevôk és zsidó sportemberek számára. A hadsereg számára azonban alkalmatlan. Lásd: 
Erwin A. Schmidl: From Paardeberg to Przemysl: Austria–Hungary and the Lessons of the Anglo–
Boer War, 1899–1902. In: Jay Stone – Erwin A. Schmidl: The Boer War and the Military Reforms. 
War and Society in Central Europe. 28. kötet. New York–London, 1988. 291. o.

76 Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. III. rész, 61–63. o. 
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sofôrruha gyanánt 1906-ban bôrbôl készült munkásruhát kaptak. Ez a ruha 
a bosnyák csapatokéhoz hasonlított, de fekete szíjas lábszárvédô járt hozzá, 
a zubbony alá fehér báránybôr bélést gombolhattak, por ellen természetesen 
védôszemüveget viselhettek.77 A hadsereg maga is foglalkozott sofôrképzéssel. 
A magyar Honvédség 1912 tavaszán szervezett sofôrtanfolyamot. A géplakatos, 
esztergályos, kovács stb. fémes szakmájú bevonulók egyévi továbbszolgálatot 
vállaltak. Ennek fejében kitanulhatták a sofôr mesterséget, és hogy új szakmá-
jukhoz megfelelô külsôvel rendelkezhessenek, elegáns új uniformist is kaptak: 
egy kifogástalan kimenô, egy kifogástalan munka- és két zsávoly öltözetet, to-
vábbá oldalfegyvert.78

Az 1909-es Groß Meseritsch-i79 nagy császárgyakorlaton már 130 motoros 
jármû vett részt, ezen belül „20 egységes típusú motorvonat pótkocsival, 10 teherszál-
lító automobil, 5 benzinszállító gépkocsi, 3 mûhelykocsi és 80 személyszállító automobil, 
amelybôl 12 autó és 3 motorbicikli Ôfelsége Fôhadiszállásához tartozott.”80 A katonai 
hatóságok emellett rendszeresen igénybe vettek civil autókat és motorokat is 
a hadgyakorlatokra. A birodalom két országában egy-egy „Önkéntes Automobil 
Testület” mûködött, lényegében a katonai szervezési elveknek megfelelôen. 
Az osztrák szervezet, a „Császári Királyi Osztrák Önkéntes Automobil Testület” 
(K. K. Österreichischer Freiwilliger Automobilkorps)81 természetesen nagyobb lét-
számú volt magyar megfelelôjénél, a Magyar Királyi Önkéntes Gépkocsizó-
testületnél.82 Az osztrák oldalon a nagyobb civil jármûpark osztódásra 
kényszerítette a testületet. Megalakult a motorkerékpáros szekció a 16 lóerô 
alatti jármûvek számára Császári Királyi Önkéntes Motorkerékpáros Testület 
(K. K. Freiwilliger Motorkorps) néven.83 A magyar automobilistáknál ilyen meg-
különböztetés nem volt. A testület tagjait négy egymást követô évben legfeljebb 
két alkalommal maximum tíz napra vonultathatták be hadgyakorlatra, igény-
bevétel szerint küldönci szolgálatra. Napidíjuk 20, tábori felszerelési járulékuk 

77 Guilleaume Árpád: Szervezeti és egyéb újítások fegyveres erônkben. Magyar Katonai Közlöny, 1908. 
189. o.

78 HL I.d. Hfp. 1701/eln/1912.
79 Ma: Velké Meziříčí, város Csehországban.
80 Magyar Katonai Közlöny, 1910. 41. o. A hadgyakorlati jelentések, tudósítások más érdekes 

esetekrôl is bezámolnak az autózás területérôl. Csak néhány apróságot emelünk ki a sok-sok 
kultúr- és hadtörténeti érdekességbôl: Az 1909-es hadgyakorlaton a gépkocsik éjszaka nem 
egyszer beleszaladtak a menetoszlopokba. Ekkor született meg az a rendelkezés, hogy az oszlopok 
elejét és végét vörös lámpával kellett kivilágítani. Morbid, bár tegyük hozzá, praktikus kisérleteket 
folytattak a „töltényszállító automobilokkal”. Kiszámították, hogy az arcvonalba lôszert szállító 
autó visszafelé 12 ülô vagy 8 fekvô sebesültet szállíthat. (Uo. 27. o.) A Honvéd Fôparancsnokság 
1908. évi zárójelentése pedig azt rögzíti – leendô tanulságként is –, hogy a hadgyakorlatra 
bevonultatott két motorkerékpáros, akik parancsôrtisztek lettek volna, hasznavehetetlen 
motorokkal jelentkeztek, a gépeket lovaskocsihoz kötve kellett vontatni. HL I. 75. Hfp. 2060/
eln/1908.

81 Organische Bestimmungen für das K. K. Österreichische Freiwillige Automobilkorps. H. n., 1916.
82 Szolgálati könyv A–2. Szervezeti és mûködési szabályzat a Magyar Királyi Önkéntes Gépkocsizó-

testület számára. Budapest, 1909.
83 Dienstbuch Organische Bestimmungen für die K. K. Freiwillige Motorkorps. H. n., 1910.
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1000 korona volt. Ha valaki egyévi önkéntesi szolgálatát töltötte saját jármûvével, 
havi 300 korona járandósághoz jutott.84

Mind az osztrák, mind a magyar testület különleges, úgynevezett „szalon 
egyenruhába” öltözhetett. Az osztrák szalonruha sötétkék volt, a tányérsapka, 
a sportos hatású, zubbony szabású kabát és pantalló egyaránt. A kabát hajtó-
kája szürke, gombja sárga. A gallérra, csakúgy mint elöl a sapkára, hímzett jel-
vényt tettek (koronás, kétszárnyas kerék), és jelölték, ha volt, a katonai rangot is. 
A pantallót szürke lampasz díszítette. Az elôírt oldalfegyver tôrkard, de ha valaki 
tartalékos tiszti rangot birtokolt, a tôrkard helyett státusának megfelelôen gya-
logos vagy lovastiszti kardot kötött, tiszti bojttal. Az önkéntes motorbiciklisták 
ugyanezt a ruhát hordták, csakhogy az autósokkal ellentétes színösszeállításban, 
vagyis ami ott kék volt, itt szürke és fordítva. 

A magyar testület szalonruhája ettôl teljesen elütött. Piros tányérsapkából, 
ugyanilyen színû kabátból és fekete pantallóból állt. A sapka állórészét körben 
fekete szalag fedte, elôl pedig az osztrák szervezetnél már megismert jelvény dí-
szítette, de természetesen magyar koronával. A kabát gallérja fekete, rajta a tes-
tületi jelvény kisebb változata, s ha volt, rendfokozati jelzés sávokkal, csillaggal, 
a vállon fekete selyembôl font vállzsinór, elöl fekete paszománnyal, az ujjakon 
az elmaradhatatlan magyaros kellékkel, a vitézkötéssel. A színharmóniához iga-
zodva a nadrágon vörös volt a lampasz. Oldalfegyver: magyaros díszkard tiszti 
kardbojttal.

Az osztrák automobilista tábori egyenruha deréktól felfelé azonos volt a sza-
lonruhával, nadrágjuk azonban szürke bricsesz, amihez bôrkamásli és fekete 
cipô járt. Bôr derékövükön pisztolytáskát (jobboldalon!) és tölténytáskát hordtak. 
A motorbiciklisták tábori ruhája ugyanakkor, a kék zubbonygallér kivételével 
teljesen csukaszürke. Sapkájukon a már megismert testületi jelvény. Közkedvelt 
ruhadarab volt köreikben a rövid porköpeny, amit akár köpeny, akár zubbony 
gyanánt is magukra ölthettek. Rendszerint térképtáskát is hordtak magukkal. 
Ezzel ellentétben a magyar egyenruha teljes egészében keki színû volt, amit 
aztán a tányérsapka állórészén és a zubbony karhajtókáján kékkel díszítettek. 
A hajtóka fölé természetesen vitézkötés járt. A tányérsapkára jelvény gyanánt 
a Szent Korona mását, a zubbonygallérra a testületi jelvényt tették.

Postagalamb-szolgálat

Idôlegesen, mint fentebb már láttuk, rövid ideig a közlekedési dandár had-
rendjében szerepelt a postagalamb-szolgálat. A postagalamb a kommunikáció 
élô eszköze volt, szolgálatukra szélsôséges terepviszonyok között, fôként hegy-
vidéken volt szükség. Különösen Bosznia-Hercegovinában tettek hasznos szol-
gálatot, ahol a korabeli híradótechnika szintjén szinte alig volt más lehetôség 

84 A szolgálatra vonatkozó szabályok: Dienstbuch: Vorschrift für den Automobildienst. Wien, 
1909. A gépjármûveket mozgósítási eseményekre is igénybe vették. Persze nemcsak a kerekes 
jármûveket. Az osztrák Yacht klub is részt vállalt ebben a feladatban, aminek fejében hajóikon 
viselhették békeidôben is az osztrák hadilobogót. (Ludovika Akadémia Közleményei, 1906. 1089. o.)
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Magyar Királyi Önkéntes Gépkocsizó Testület ôrmesteri rangú motorkerékpárosa 
küldönc szolgálatban 
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hírek, parancsok továbbadására.85 Híradási gyorsaságuk óránként 40–60 ki-
lométer, az útnak indított galambnak, körülbelül 300 méteres magasságban, 
számítások szerint ekkora sebességgel kellett repülni. Az egyébként szigorúan 
számon tartott, meggyûrûzött lábú madarakat békeidôben, gyakorlási céllal 
sportversenyeken is reptették, azt azonban szigorúan tiltották, hogy határ men-
tén reptessék ôket. 

Mint „hadi érdekesség” mutatkozott be a postagalamb-szolgálat 1896-ban 
a millenniumi hadügyi kiállításon. A szarajevói vártüzér ezred bemutatóján 
a galambokkal együtt a szolgálat szinte teljes technikai készletét közszemlére 
tették: így a kalitkába zárt vörös antwerpeni, a feketebarna lüttichi és a tarka 

„hazai” postagalamb párokat, a technikai készletbôl a galambdúcot, az etetôt, 
az itatót, a szállító eszközöket: például a szállító kosarat 20 galamb számára, 
a lábgyûrûket, a bélyegzett szárnytollakat, a viaszozott selyemszálakkal fark-
tollakra erôsített sürgönytollszárakat. Emellett a galambeledel-féleségeket: 
bükkönyt, borsót, búzát és egy speciális eledelkeveréket, amelyet költés közben 
kaptak a galambok: zúzott tojáshéj, ánizs, repcemag, só és homok. Íme a tápláló 
galamb eledel…86 

A postagalamb-szolgálat 1912-ben a légballonosokkal együtt kikerült 
a mûszaki csapatok hadrendjébôl – a világháborúban már csak „vártüzér posta-
galambok” szolgáltak. 

Egy mûszaki oldalág – az építészeti szolgálat

Korábban a tágabban értelmezett mûszaki fegyvernem része volt, a dualiz-
mus éveire önállósodott az építészeti szolgálat. A századfordulót követô években 
kincstári vagy helyi beruházásokban nagyszabású katonai építkezések folytak 
szerte a birodalomban. Sorra épültek a különbözô katonai objektumok, erôdök, 
laktanyák, raktárak, lôterek, a korábbi szükség-építményeket szilárd falú kô- és 
téglaépületek váltották fel. A stratégiai építkezéseket a hadtest vezérkari fônök 
felügyelete alá helyezve, a katonai osztályon mûködô hadmérnök százados fogta 
össze. A birodalom régi-új nagy erôdjeiben, Szarajevóban, Mosztarban, Bilakban 
és Trebinjében, illetve Krakkóban, Polában, Klagenfurtban, Komáromban, 
Przemyślben, Gyulafehérvárott, Péterváradon, Brixenben és Trientben tele-
pültek erôdépítészeti igazgatóságok (Befestigungsbau- und Geniedirektion) egy-
egy hadmérnök törzstiszt vezetése alatt, aki mellé építészeti számtiszteket, 
építômestereket, legénységnek pedig utászkatonákat osztottak be.

85 A szolgálat mûködésérôl: Kiss Gábor: Galambok az osztrák–magyar haderôben az elsô világháború 
idején. http://nagyhaboru.blog.hu/2011/10/26/galambok_az_osztrak_magyar_haderoben_az_
elso_vilaghaboru_idejen (Megtekintés: 2017. augusztus 11.)

86 Magyarország közgazdasági és közmûvelôdési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi 
ezredéves kiállítás eredménye. 4. köt. Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Hadügy: közös 
hadsereg, haditengerészet, honvédség, csendôrség, a történelmi kiállítás hadügyi része. Szerk. 
Matlekovits Sándor. Budapest, 1897. 124–125. o.
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Az építkezések másik részét a nem stratégiai, jellemzôen kommunális és egyéb 
kiszolgáló létesítmények tették ki. Ezek tervezését, a kivitelezés ellenôrzését ko-
ordinálta a hadtestparancsnokságok építészeti osztálya. Az osztályok létszáma 
hadtestenként változó volt: három–tíz építészmérnök (tisztviselô), kettô–nyolc 
építészeti számvivô (tisztviselô) és öt–húsz mûvezetô és építômester. Az osztály 
élén álló mérnöktiszt beosztása építészeti igazgató volt.87 A szakma felügyeletét 
tábornoki rangú mérnökök látták el, a közös hadseregben a „vezér-építészmér-
nök”, a magyar Honvédségben a „honvéd mérnöki tisztikar fônöke”, aki szemé-
lyében – bár a helye tábornoki – a valóságban csak törzstisztként létezett. 

Terebélyes a két építészeti ágazat családfája, hadmérnökök, tisztviselôi jog-
állású építészmérnökök, építészeti mûvezetôk, rangosztályba nem sorolt havi-
díjas építômesterek, a hadmérnöktörzsben törzs- és fôtiszti rangú mérnökök és 
a rokon tevékenységet folytató tartalékos erôdítési tisztek, továbbá az erôdítési 
tisztviselôk és a rangosztályba nem sorolt havidíjas erôdítési mûmesterek – vala-
mennyien az építész szakma képviselôi.

Rangosztály Építészmérnökök és mûvezetôk Építészeti számvivôk
V. vezér-építészmérnök
VI. 1. osztályú fôépítészmérnök 1. osztályú építészeti fôszámtanácsos
VII. 2. osztályú fôépítészmérnök 2. osztályú építészeti fôszámtanácsos
VIII. 3. osztályú. fôépítészmérnök építészeti számtanácsos
IX. építészmérnök 1. és 2. osztályú mûvezetô 1. és 2. osztályú építészeti számtiszt
X. építészmérnök jelölt mûvezetô 3. osztályú építészeti számtiszt
XI. mûvezetô jelölt építészeti számjárulnok
XII.  – építészeti számgyakornok

Bár különbözô jogállású csoportokról volt szó, a hadvezetés igyekezete arra 
irányult, hogy az építészeti szakma fôbb vonalakban egységes külsôségekkel 
mutatkozzon meg, s ezen az egységességen belül legfeljebb gombszínek és a tisz-
ti vagy tisztviselôi jellegzetességek megléte vagy hiánya tegyen distinkciókat.

Az építészeti szakma megkülönböztetô színe kabátszínként a világoskék, haj-
tókaszínként a meggyvörös,88 ezen belül az építészmérnökök hajtókája bársony, 
a katonaállományú erôdítési tiszteké posztó volt.

A hierarchiában a rokontevékenységet folytató hadmérnökök álltak az élen. 
Díszegyenruhájuk fekete kakastoll-bokrétás kalapból, cseresznyepiros (bársony) 

87 Dienstbuch H–31: Baudienstvorschriften für das K. u. K. Heer. 1. rész. Instruction für die 
Militärbaubehördern, Wien, 1911. A szolgálat szervezésére lásd: Wagner 1987. 399–415. o. 
A honvéd építészeti szolgálatra: M–1 Szolgálati könyv: Ideiglenes szervi határozványok és 
szolgálati utasítás a m. kir. honvéd mérnökkari tisztek számára. Budapest, 1910.; illetve M–2 
Szolgálati könyv: Ideiglenes szervi határozványok és szolgálati utasítás a m. kir. honvéd építészeti 
segédszemélyzet számára. Budapest, 1910.; A katonai építkezések tervezésérôl, a szervezésrôl, 
kivitelezésérôl: G–25 Szolgálati könyv: Útmutatás az újonnan építendô laktanyák tervezésére. 
Az 1895. évi XXXIX. törvénycikk 4.§-ához. Budapest, 1896.; M–4 Szolgálati könyv: Utasítás 
a honvéd elhelyezési szükségletek kezelésére (Tervezet). A m kir. honvéd építészeti hatóságok és 
épületkezelôségek számára. Budapest, 1912.

88 Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. VII. rész. 10. o.
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hajtókás, sárga gombos, világoskék kabátból, bársonypaszpólos pantallóból és 
bársonyhajtókás köpenybôl állt.89 Gyalogos díszben ugyanígy néztek ki a tiszti 
állományú építészmérnökök is, menetöltözetben mindössze annyi volt köztük 
a különbség, hogy szürke lovaglónadrágjuk nem lévén, paszpól nélküli csuka-
szürke pantallót vettek fel. Ezzel majdnem teljesen azonos volt az ugyancsak 
katonaállományú erôdítési tisztek egyenruhája. Az eltérés köztük szinte észre-
vehetetlen, mindösszesen annyi, hogy míg az építészmérnök tisztek hajtókázása 
bársony, az övék posztó.90

A tisztviselôi állományú mérnökök a tisztviselôk elsô csoportjába tartoz-
tak. Fegyverük fekete hüvelyû tôrkard tiszti kardbojttal, rendfokozatuk kato-
naállományú tisztviselôi paszományon csillag. Mindehhez tisztviselôi kalapot, 
világoskék kabátot, azon meggyvörös bársony hajtókát, fehér gombot, továb-
bá bársonyhajtókás pantallót viseltek. Az erôdítési tisztviselôk ruhája ettôl 
alig tért el. Hajtókájuk posztó (ugyanilyen színben), a gombja színe sárga, és 
a tisztviselôk második csoportjába tartozván, a rendfokozatukat tisztviselôi 
paszományon rozettával jelölték.91 A két tisztviselôi csoportnak analóg rang-
osztályba nem sorolt havidíjasai is voltak. A két mûmesteri csoport alkalma-
zottai ôrmesteri vagy szakaszvezetôi rendfokozatban álltak (építészeti, illetve 
erôdítési fômûmester, építészeti, illetve erôdítési mûmester). Egyenruhájuk: 
kakastoll-bokrétás fekete kalap, világoskék kabát, szegélyezett pantalló. 
Hajtókaszín meggyvörös, gombszín az építészeknél fehér (az erôdítésieknél 
sárga). Oldalfegyver gyalogostiszti kard.92 

Az építészeti számvivô tisztviselôk ruhája, „kilógott” az építész egyenruhák 
sorából. Küllemben, sötétzöld kabátjukkal és cseresznyepiros hajtókájukkal in-
kább a gazdászati ágazat tisztviselôihez hasonlítottak. A tisztviselôk második 
csoportjának jelképeit birtokolták. 93

A két honvédség hadrendjében, jóllehet alig összehasonlítható arányban 
a közös hadseregével, szerepeltek a különbözô építészeti ágazatok. A magyar 
Honvédségben az építészeti számvivô tisztek csoportját 1890-ben, a tisztviselô 
mérnököket 1904-ben, a mûvezetôket és a mûmestereket 1905-ben, az építész-
mérnöki tisztikart pedig 1910-ben állították fel. Alig néhány fôs csoportokról 
van szó. Egyenruhájuk színe a közös hadseregét követte, de a Honvédségben 
a kakastoll bokrétás kalap helyett sötétkék csákó, a tisztviselôi kalap helyett 
leffentyûs asztrahány kucsma, kabát (Waffenrock) helyett az 1906 M dolmány 
divatozott. A Landwehrben minden egyszerûbb volt: ott elég volt a közös had-
seregi variánssal ellentétes gombszín.

89 A háború alatt, 1916-ban a tábori ruhára új (kettôs) hajtókát kaptak: világoskék posztó alapon 
cseresznyepiros bársony. A színpárosban nem nehéz észrevenni a hajtóka- és kabátszínt. 
Zirkularverordnung vom 28. August 1916, Abt. 13. Nr. 52655. In: Verordnungsblatt 1916.

90 Tiszti rangú építészmérnök: Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. VI. rész. 26. o.; 
Erôdítési tisztek: uo. 27. o.

91 Építészmérnök tisztviselô: Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. VII. rész. 10. és 17. o.; 
Erôdítési tisztviselôk: uo. 11. o.

92 Építészeti fômûmester egyenruhája: Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift 1911. VII. rész. 27. o.
93 Uo. 11. o.
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i

Megismertük a békeidôk mûszaki fegyvernemét. A háborúban aztán szin-
te minden megváltozott. A háború szétfeszítette az íróasztalok mellett kiala-
kított kereteket, a gyakorlatokon szimulált háborús hadrendeket. A klasszikus 
mûszaki szakágak szinte megsokszorozták magukat, alakulataikat, az utász-, 
mind az árkászzászlóaljak pótkeretei több új századot és menetszázadot állí-
tottak föl. Specializálódó, saját arculatot nyerô szakágai, a légi- és közlekedé-
si csapatok, híradó csapatok ugyanakkor önállósultak, s ahogy kialakult saját 
intézményi-szervezeti rendszerük, a hadrendben elnyerték önálló besorolásu-
kat is. Mindemellett a háborús kihívásokra válaszul megjelentek új szakágak is. 
A mûszaki fegyvernem fogadta be a lángszóró szakaszokat,94 az önálló gázzász-
lóaljat (Sappeurspezialbatallion),95 a gyalogos- és mûszaki csapatok kiszolgálására 

„kôfúró osztagokat”, az Elektro tan- és pótzászlóaljat és az aknavetô alakulatokat 
(lôporos aknavetôk, illetve légaknavetôk). 1916-ban kezdték szervezni a fény-
szórós alakulatokat. Az új csapatnemnek a Bécsben felállított villamos fényszóró 
tan- és pótzászlóalj lett az elsô anyaalakulata (Scheinwerfer Ersatzbatallion).

94 A szétszórt alakulatokból 1918-ban szervezték meg a lángszórós zászlóaljat. Hadrendi besorolása: 
Sappeurbatallion No. 61.

95 A gázzászlóalj a hadrendben egészen a háború végéig mint árkászzászlóalj szerepelt, 
„Sappeurbatallion No. 62.” néven.

Aknavetô fedezékben
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E „mûszaki utódok” világháborús története, s benne az egész fegyvernemé, 
személyi viszonyokkal, szervezeti változásokkal, folyamatosan újuló-bôvülô fel-
szerelésükkel, s persze harcaik bemutatásával azonban új lapot kíván. 
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the austrO–hungarian MOnarChy’s engineer trOOps  
On the eve OF the First WOrld War.  

OrganisatiOn, appearanCes – With an OutlOOk On Cultural histOry

The engineer troops had a special place inside the complicated organisation of the 
Austro–Hungarian Monarchy’s Army. Only the common army had the “4th branch” 

– in the hierarchy of the branches the engineers came after the infantry, cavalry and 
artillery – neither the Royal Hungarian Defence Forces nor the Imperial–Royal 
Austrian Landwehr had their own engineer units. The branch’s family tree is widespread. 
Through its history, it was an integrating, “receptive” branch, open for the innovations 
of each period’s technical civilisation, mechanisation, motorisation, land and air traffic, 
electricity and telecommunications useful for the military; it welcomed new trades, 
technical achievements, machines and tools. All of this was reflected in the branch’s 
sharp changes of image – the structure reacted to technical challenges. These processes 
accelerated from the end of the 19th century, resulting in the frequent changes of the 
branch’s organisation, which had not normally characterised peacetimes. The study 
provides a summary of the branch’s history in the two decades prior to the First World 
War, dealing with the branch’s structural changes, appearances, uniforms, rich material 
culture, as well as points of cultural historical interest. Occasionally, the author also 
makes reference to the consequences, the later War years.

die teChnisChen truppen der ÖsterreiChisCh-ungarisChen MOnarChie  
aM vOrabend des ersten Weltkrieges.  

OrganisatiOn, äußerliChkeiten – Mit kulturhistOrisCheM ausbliCk

In der komplizierten Organisation der österreichisch-ungarischen Streitkräfte 
nahmen die technischen Einheiten einen besonderen Platz ein. Über die „vierte 
Waffengattung“ – als die die technischen Truppen in der Hierarchie der Waffengattungen 
hinter der Infanterie, der Kavallerie und der Artillerie galten – verfügte die gemeinsame 
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Armee; weder die ungarische, noch die österreichische Landwehr besaß eigene technische 
Einheiten. Der Stammbaum dieser Waffengattung ist weit verästelt. Während ihrer 
ganzen Geschichte hindurch war sie eine integrative, „aufnahmefähige“ Waffengattung, 
die sich jegliche, militärisch nutzbare Erneuerungen der technischen Zivilisation, der 
Maschinisierung, der Motorisierung des Landes- und Luftverkehrs, der Elektrizität, 
der Nachrichtenübermittlung, sowie neue Fächer, technische Errungenschaften, 
Maschinen und Werkzeuge einverleiben konnte. All dies wurde gelegentlich durch 
eine markante Veränderung ihres Erscheinungsbildes sichtbar – die Struktur reagierte 
auf die technischen Herausforderungen. Diese Prozesse beschleunigten sich ab 
Ende des 19. Jahrhunderts, was die – zu Friedenszeiten eher unübliche – mehrfache 
Modifizierung ihrer Kriegsgliederung mit sich brachte. Die Abhandlung bietet 
einen skizzenhaften Überblick über die Geschichte der Waffengattung in den zwei 
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, erörtert die organisatorischen Veränderungen, 
Äußerlichkeiten, Uniformierung, ihre wuchernde materielle Kultur, und als Ausblick 
ihre kulturhistorischen Besonderheiten. Gelegentlich wird auch auf die Konsequenzen 
und die Kriegsjahre verwiesen.
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AzOSzTRák–MAgyARMONARChIAEgyIkhAdIhAjójáNAk

bRAzíLIAIkIküLdETéSE

ôFELSégEzRíNyIkORvETTjERIOdEjANEIROpARTjAINáL1893–1894-bEN1

Bevezetés2

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1867–1914 közötti hadiflottájának tör-
ténete, fô ként a 19. századra esô része kevésbé közismert Magyarországon. 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyûjteményi gazdagságát reprezentálja, 
hogy a 19–20. század Ausztria-Magyarországának haditengerészetével kap-
csolatban számos mûtárggyal, irat-, illetve fotóanyaggal rendelkezik. A dualiz-
mus idôszakára vonatkozóan három kiállítótérrel büszkélkedhet, amelyekben 
a Császári és Királyi Haditengerészetrôl is megemlékezik. A „Ferenc József 
zászlai alatt” – Magyarország hadtörténete 1868–1914 között,3 és a Magyarország 

1 A szerzô ezúton mond köszönetet a HM HIM Bécsi Kirendeltség levéltári delegáltjainak, 
Dr. Számvéber Norbertnek és Dr. Lázár Balázsnak, illetve a MNL levéltári delegátusának, 
Dr. Oross Andrásnak a kutatások során nyújtott segítségükért! Hálás Dr. habil. Szilágyi 
Ágnes Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti 
Tanszéke egyetemi docensének a brazíliai felkeléssel kapcsolatos témajavaslatáért és szakmai 
támogatásáért. Elismeréssel tartozik továbbá a HM HIM gyûjteményeiben lévô munkatársaknak, 
akik készségesen járultak hozzá vizsgálataihoz. Külön szeretné köszönetét kinyilvánítani Dr. 
Kreutzer Andreának, Lukács Fanninak, Mohácsi Zoltánnak, Dr. Szoleczky Emesének és Dr. 
Závodi Szilviának.

2 A tanulmány megszületésének célja, hogy egy elfeledett haditengerészeti utazás bemutatásán 
keresztül felhívja a figyelmet az Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottájának történelmi 
sokszínûségére. Emellett a hiánypótlás annak érdekében, hogy egy brazíliai válsághelyzetet érintô 
kiküldetés története ismertetésre kerüljön, mivel azt a nemzetközi szakirodalom – legyen az brazil, 
portugál, amerikai, angol – eddig nélkülözte. Habár a Monarchia az események alakulásában nem 
játszott kiemelkedô szerepet, ennek ellenére a jelentôsebb hatalmak közé tartozott, amelyeknek 
lobogója megjelent a brazil partok mentén.

3 Az Elsô Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával megvalósult állandó kiállítás 
2016. május 20-án nyílt meg a látogatók elôtt. A tárlat átfogó képet ad az Osztrák–Magyar 
Monarchia haderejének felépítésérôl a kiegyezéstôl az elsô világháború kezdetéig. 1868–1914 
közötti festményeket, egyenruhákat, kitüntetéseket, jellegzetes fegyvereket, lôszereket, és 
a szárazföldi haderônem mellett a haditengerészet fejlôdésérôl. A kiállítás egy-egy ritka tengeri 
és folyami tüzérségi löveget, illetve távoli utakat bejáró tengerész emléktárgyait is tartalmazza. 
http://www.militaria.hu/kiallitasok/allando-kiallitasok/ferenc-jozsef-zaszlai-alatt-magyarorszag-
hadtortenete-1868-1914-kozott (Megtekintés: 2017. július 19.)
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a Nagy Háborúban 1914–19184 címû állandó kiállításokban egyaránt hangsúlyt 
ad a flotta birodalmi-, hadászati jelentôségének, illetve bemutatja annak jel-
legzetességeit, fejlôdését. Magyarországon egyedülálló módon, a múzeumhoz 
külsô kiállítóhelyként tartozik egy osztrák–magyar folyami hadihajó, a Lajta 
(S.M.S. LEITHA) monitor, amelyben a látogatók ismeretei szintén kézzelfog-
ható közelségbôl bôvülnek a Monarchia haditengerészetérôl. 

A Hadtörténeti Könyvtár egyik eldugott polcán bukkantunk rá a császá-
ri és királyi Haditengerészet 1894. évi jelentésére. A kötet a szolgálatban álló 
hajókra és a tengerészeti hivatalok mûködésére vonatkozóan közöl részletekbe 
menô statisztikai adatokat, szövegezett beszámolókat. A könyv egyik fejezeté-
ben a tengerentúli kiküldetési utakat teljesítô hadihajók éves szolgálatát jegyez-
ték fel, amelynek bevezetôjében a következô sorok olvashatók: „A tapasztalat 
bizonyítja, hogy a hadihajóknak idegen kikötôben való megjelenése megerôsíti az illetô 
országokhoz való barátságos viszonyt, emeli az illetô állam saját alattvalóinak önbi-
zalmát és függetlenségi érzetét, fokozza vállalkozási kedvüket, társadalmi állásukat és 
tekintélyüket.” A továbbiakban azonban a szöveg egy rendkívüli helyzet bejegy-
zésével folytatódik: 

„[…] egészen eltekintve oly alkalmaktól, midôn a viszonyok a kereskedelem és a saját 
alattvalók egyenes védelmét kívánják meg, mint az a lefolyt évben fordult elô Rio de 
Janeiróban.”5

A távoli vizeken tett haditengerészeti utakat sok esetben alábecsülik a ku-
tatók, és vizsgálatukat csak néhányan tartják fontosnak, annak ellenére, hogy 
ezeknek az expedícióknak nem csupán a birodalom hatalmi státuszának képvi-
selete volt a céljuk, hanem a legtöbbször egyedi és meghatározott gazdasági-, 
politikai, illetve ezekkel gyakran egybekötött tudományos érdekek húzódtak 
a hátterükben, amelyekkel a Monarchia a nemzetközi eseményekbe is becsatla-
kozott.6 Ezeken a kiküldetéseken az osztrák–magyar haditengerészek gyakran 
kerültek olyan elôre nem tervezett helyzetekbe, amelyek minden expedíció-
nak sajátos jelleget kölcsönöztek.7 A távoli kiküldetések vizsgálatán keresz-
tül tovább gazdagodhat az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetérôl 
meglévô tudásunk. Ezért jelen munkában egy idehaza alig ismert missziós 
út története kerül az olvasó elé, amely az 1890-es évek elején élô, tájékozott 
magyar lakosság számára köztudomású volt, mára azonban már szinte sen-
ki elôtt sem ismeretes. Ahogy az a számtalan távoli küldetés sem, amelyeket 
az osztrák–magyar haderô a kiegyezés és a Nagy Háború közötti idôszakban 
teljesített.

4 A kiállítás ismertetésére vonatkozóan ld. Sallay Gergely Pál: „Magyarország a Nagy Háborúban 
1914–1918” A Hadtörténeti Múzeum elsô világháborús állandó kiállítása, 2016. In: A Hadtörténeti 
Múzeum Értesítôje 16. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2016. 323–332. o.

5 Jelentés az 1894-ik évrôl 1895. 50. o.
6 Nagy 2001. 788. o.
7 Korábban a tengeri kiküldetések témáját érintôen a Hadtörténeti Múzeum Értesítôjének 9. 

számában, Szoleczky Emese és Cs. Lengyel Beatrix a múzeum egyik rendhagyó történeti forrás-
együttesrôl számolt be. (Lásd Szoleczky Emese – Cs. Lengyel Beatrix: „Az emberevô Canibálok 
is megjelentek” Az 1896-os Albatros-szerencsétlenség egy túlélô szemével. In: A Hadtörténeti 
Múzeum Értesítôje 9. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2007. 41–93. o.
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Lokális konfliktusból nemzetközi ügy

A francia forradalomtól folyamatosan kibontakozó jelenségként mutatható 
ki, hogy államok belpolitikai ügyeibe külsô hatalmak ideológiai és gazdagsági 
alapon beavatkoztak a liberális, a nemzeti, a függetlenségi, és a föderatív moz-
galmakat érintôen. A nemzetközi válságok a 19. század végére számos alkalom-
mal e lokális forradalmakból és zavargásokból indultak ki. A konfliktushelyzetek 
eszkalálódása folytán idegen országok hajtottak végre intervenciókat, amelyek-
kel a belsô politikai-, gazdasági-, vagy hadi struktúrák befolyásolására tettek 
lépéseket. A brazíliai esemény, amely részben bemutatásra kerül az alábbiakban, 
ebbe a folyamatba illeszthetô bele, amely a 20. század elsô ötven évében olyany-
nyira felerôsödött, hogy az idôszakban történt megközelítôleg 200 felkelésnél és 
forradalomnál már szinte minden második alkalommal valamely külföldi állam 
közbelépésére került sor.8

1893 szeptemberében a budapesti újságok9 sorra közölték le a Brazíliában kitört 
forradalom hírét, amely során a brazil haditengerészet fellázadt a kormánya ellen. 
A kikötôben állomásozó külföldi kereskedelmi-, illetve hadihajók parancsnokai 
figyelmeztetést kaptak,10 hogy tegyenek óvintézkedéseket, mert másnap reggel 
a hadiflotta megkezdi az öbölben található lojalista erôdök lövetését. Az üggyel 
kapcsolatban a Pesti Napló újságírója lényeges pontra hívta fel az olvasók figyel-
mét: „[…] ez nem egyedül reájok, hanem magára Rio de Janeiróra, Dél-Amerika egyik 
legnagyobb és legfontosabb városára is végzetes következményekkel járhat. […] az a kilá-
tás, hogy az új világ egyik legelôkelôbb emporiuma a bombázás eshetôségének van kitéve, 
immár az ott történô dolgokra irányozza világrészünk figyelmét.”11

A felkelés hírével párhuzamosan arról értesültek újságíróink, hogy 
a jelentôsebb hatalmak mozgósításba kezdtek és hadihajókat küldtek Rióba a bra-
zíliai események hatására. Olaszországi hírek szerint, a brazil külügyminiszter 
lázadásról szóló hivatalos bejelentését követôen az olasz vezetés a BAUSAN és 
a DOGALI cirkálóhajókat Rio de Janeiróba küldte.12 Párizsból származó infor-
mációk szerint a külföldi hajóraj parancsnokok a Guanabara-öbölben állomá-
sozó franciák kezdeményezésére, arra az elhatározásra jutottak, hogy ha kell, 
közbeavatkoznak az ágyútûz megakadályozásáért.13 Washingtoni értesülések 

8 Egedy 2007. 137. o.
9 A magyarországi sajtótermékek forráshasználatát indokolta, hogy azok gazdagsága ellenére, eddig 

kevéssé kiaknázott információbázist képeznek. A témával foglalkozó szakirodalomban ez idáig 
nem kerültek felhasználásra ezek a cikkek, továbbá az újságok olvasmányossági szempontból 
(kritikusan szemlélve) jól alkalmazhatók az események bemutatásához.

10 Rio de Janeiro partjainál, tekintve a város gazdasági jelentôségét, számos külföldi kereskedelmi- 
és hadihajó tartózkodott ez idôben.

11 Pesti Napló, 1893. szeptember 15. 44. évf. 260. sz. 5. o.; A megállapítást (amely értelemszerûen 
az európai szemszöget emelte ki) azzal egészítenénk ki, hogy az események helyszínébôl adódóan 
az amerikai (és vélhetôen még az ázsiai) kontinens államaiban egyaránt port kavart.

12 Budapesti Hírlap, 1893. szeptember 8. 13. évf. 248. sz. 12. o.
13 Pesti Hírlap, 1893. szeptember 9. 15. évf. 249. sz. 2. o.; 1893. szeptember 8-án, az ARÉTHUSE 

francia hadihajón gyûltek össze a kikötôben jelenlévô külföldi parancsnokok, és a kereskedelmi 
érdekek, illetve a külföldi polgárok védelmében történô együttmûködésrôl állapodtak meg. 
Nabuco 1896. 3. o.
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szerint az Amerikai Egyesült Államok a CHARLESTON cirkálóhajót Rio 
de Janeiróba küldte és a DETROIT cirkálót is a térségbe vezényelte.14 Berlin 
lépéseirôl egy rövid bejegyzést olvashatunk, miszerint a német ARCONA és 
ALEXANDRINE cirkálóhajók is Rio de Janeiróhoz érkeztek.15 Londonból 
eredô hasonló hírek szerint Grey külügyminiszter bejelentette, hogy Rio de 
Janeiro kikötôinél jelenleg kettô angol hadihajó tartózkodik és egy harmadikat 
is odaküldenek. Grey emellett kiemelte, hogy a brit hajókon kívül még az öböl-
ben tartózkodtak a francia, a német, az olasz, a portugál, illetve az amerikai 
haditengerészet hajói.16

Az iménti felsorolásokból kirajzolódik számunkra, hogy a brazil flotta felkelé-
sét követôen legalább hat jelentôs állam erôsítette meg Rio de Janeiróban lévô kül-
képviseletét hadihajókkal: Olaszország, Németország, Franciaország, az Egyesült 
Királyság, Portugália és az Amerikai Egyesült Államok. A listából 1893 szep-
temberében még hiányzott egy jelentôs európai hatalom, az Osztrák–Magyar 
Monarchia.17 A Pesti Hírlap egy hónappal a lázadás kitörése után, október 12-én 
adott hírt arról, hogy Ausztria-Magyarország is reagál a brazíliai eseményekre. E 
szerint Ôfelsége ZRÍNYI nevû hadihajója Gibraltártól Rio de Janeiróhoz indult.18

Habár a történet egészének értelmezése és az egyes országok részvételé-
nek elemzése joggal vetôdik fel, jelen tanulmányban a terjedelmi keretek fi-
gyelembevételével, fôként Ausztria-Magyarország helyzetének ismertetésére 
szorítkozunk.

Miért volt érdekelt az Osztrák–Magyar Monarchia Brazíliában?
19. századi nemzetközi kapcsolódási pontok

A két államalakulatot a hatalmas földrajzi távolság ellenére egykori dinasztikus 
kapcsolatok, nemzetközi egyezmények, közös diplomáciai- és kereskedelmi érde-
kek egyaránt összekötötték a 19. század során. Az amerikai kontinensre irányuló 
európai kivándorlás,19 amelynek az osztrák–magyar alattvalók is nagy létszám-
ban voltak résztvevôi szintén befolyással bírt a két állam bilaterális viszonyára.

Az osztrák–brazil dinasztikus kapcsolatok alapvetôen a portugál eredetû 
Bragança-házhoz kötôdtek. 1817-ben a portugál koronaherceg, Péter számára 
a Habsburg–Lotaringiai házból származó Mária Leopoldina fôhercegnôt, I. 
Ferenc osztrák császár (1804–1835) és magyar, illetve cseh király (1792–1835) 

14 Pesti Napló, 1893. szeptember 15. 44. évf. 260. sz. 3. o.
15 Pesti Hírlap, 1893. szeptember 21. 15. évf. 261. sz. 9. o.
16 Pesti Napló, 1893. szeptember 19. 44.évf. 264. sz. 3. o.
17 Oroszország és Japán részvételével kapcsolatban, eddig sajnos nem rendelkezünk információkkal. 

Spanyolország egyik hadihajója azonban késôbb szintén a riói öbölben állomásozott.
18 Pesti Hírlap, 1893. október 12. 15. évf. 282. sz. 11. o.
19 Az emigrációra vonatkozóan több tanulmányt írt Dr. Szilágyi Ágnes Judit és Dr. Pongrácz Attila. 

Példaként említhetjük: Szilágyi Ágnes Judit: Metszéspontok a portugál és a brazil történelemrôl. 
Szeged, 2009., illetve Pongrácz Attila: A Sao Pauló-i magyarság. Szeged, 2009. vagy Magyar 
nyelvû könyvkiadás Brazíliában. In: Magyarország és a hispán világ. Kutatási közlemények II. 
Szerk. Anderle Ádám. Szeged, 2000. 121–130. o.
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lányát választották feleségül.20 A két fél közötti szorosabb összeköttetés fenn-
állását mutatja, hogy 1826-ban seregek toborzását engedélyezik a birodalom 
területén. Ezzel a Habsburgok I. Ferenc vejét, I. Péter néven (1822–1831) im-
már a Portugáliától független brazil császárt segítették az Argentínával szem-
ben 1825–1828-ban vívott területi harcaiban (portugálul: guerra da Cisplatina/
campanha da Cisplatina, spanyolul: Guerra del Brasil), amelyekben a Magyar 
Királyság területérôl származó katonák is küzdhettek.21

A 19. század során a két állam uralkodóházainak tagjai több alkalommal 
tettek személyes látogatásokat egymásnál. A monarchikus kapcsolatok elmé-
lyítéseként értelmezhetô, hogy 1850-ben Ferenc József testvére, Miksa osztrák 
fôherceg eljegyezte II. Péter brazil császár (1831–1889) testvérét, Mária Améliát. 
Habár az esküvôre végül nem kerülhetett sor a hercegnô korai halála miatt, 
Miksa meggyászolva jegyesét 1859-ben Brazíliába utazott. A herceg találkozott 
II. Péterrel, illetve távoli rokonaival, mind emellett tiszteletét tette az ország né-
hány német földmûves telepén is. A brazil császár szintén járt a bécsi udvarban. 
1871-ben zajló utazása alkalmával még Budapesten is megfordult, ahol találko-
zott többek között József Károly fôherceggel, Deák Ferenccel, Ligeti Antallal, 
Xantus Jánossal és Rómer Flórissal.22 1876 márciusában II. Péter újabb hosszú 
útra indult „Pedro de Alcantara” álnéven feleségével, Terézia Krisztinával és 
kíséretével. A brazil uralkodó európai körútja során – 1877 tavaszán – pár hetet 
Ausztriában is tartózkodott,23 ennek emlékét ôrzi a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Fotóarchívumában fennmaradt császári portré. 

A Habsburg Birodalom vezetése 1816-ban határozta el az elsô brazíliai kiren-
deltség megnyitását Rio de Janeiróban, amelynek létrehozását erôsen támogatta 
a trieszti kereskedôréteg, hogy ezáltal biztosítsák a szükséges diplomáciai, illet-
ve jogi támogatást az osztrák hajózás és kereskedelem számára.24 A gazdasági és 
diplomáciai kapcsolatok szinte folyamatos fejlôdését mutatja, hogy az 1820-as 
évektôl fokozatosan bôvült a konzulátusok száma az országban.25 A küldött-
ségek intézményi rendszere a gazdasági és migrációs érdekeknek megfelelôen 
változott. A képviseletek mellett a Habsburg Monarchia, majd 1867-tôl Osztrák–
Magyar Monarchia számos nemzetközi egyezményt írt alá, amelyek közül több-
nek Brazíliával együtt közös szignálója lett.26

20 Torbágyi 2009. 179. o.
21 Szabó 1982. 110–111. o. [Szabó László könyve nem kifejezett történészi szakmunka, ezért 

kritikával kezelendô. A benne szereplô információk további kutatást igényelnek és megfelelô 
forrásokkal alátámasztandók. A magyar zsoldosok jelenlétét több neves szerzô is hivatkozza 
(például Dr. Anderle Ádám és Dr. Torbágyi Péter). A téma kutatását a késôbbiekben kívánjuk 
elvégezni.] 

22 Torbágyi 2009. 94. o.
23 Roderick 1999. 279–281. o.
24 Blaas 1965. 214. o.
25 1830 – Pernambuco; 1837 – Belém és Fortaléza; 1839 – Sao Luiz do Maranhao; 1846 – Maroim 

stb. (Torbágyi 2009. 180. o.)
26 Ilyen szerzôdés volt a Párizsi Tengerjogi Deklaráció; Szentpétervári Konvenció; az egyetemes 

postaegyesületrôl több alkalommal (1878; 1885; 1891; 1897 stb.); 1883-ban a köztörvényes 
bûnözôk kölcsönös kiadatásáról egyezett meg a két állam; 1884-ben pedig a tenger alatti kábelek 
védelmében állapodtak meg. (Torbágyi 2009. 180–181. o.)
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Brazília a Monarchia lisztexportjának egyik fontos célpontjának számí-
tott, a latin-amerikai országból pedig többek között kávét és rumot impor-
táltak, emellett kölcsönösen mûködött posta- és távirati szolgáltatás. A 19. 
század végén két kereskedelmi társaság, az Osztrák Lloyd27 és az „Adria” 
Magyar Királyi Tengerhajózási Rt.28 számottevô áruforgalmat bonyolított  

27 Osztrák–Magyar Lloyd néven mûködött 1872–1891 között.
28 1881–1891 között „Adria” Magyar Tengerhajózási Rt.

II. Péter császár portréja, 1877. április 1. Bécs (HTM Fotóarchívum 19.13/Fk)
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le Brazíliával.29 E kereskedelemre vonatkozóan külön megállapodás is szü-
letett közöttük, amely szerint megosztoztak a brazil áruforgalmon. A két 
társaság az elôirányozott tervek szerint évente hat-hat járatot indíthatott 
az országba.30

1889-et31 követôen az osztrák–magyar és brazil kapcsolatokat már kevés-
bé befolyásolták a korábbi dinasztikus viszonyok. Annál meghatározóbb 
jelentôséget kaptak a nemzetközi egyezmények, gazdasági érdekek, továb-
bá fontos államközi érintkezési ponttá vált az amerikai kontinensre irányuló 
elvándorlás.32 

A 19. század alkonyán az Amerikai Egyesült Államok egyre szigorúbb 
bevándorlási elôírásai miatt a dél-amerikai országok – fôleg Brazília, illetve 
Argentína – egyre vonzóbb úti célokká váltak az európai kivándorlók számára.33 
A bevándorlás a századforduló Brazíliájának egyik meghatározó jelenségévé 
vált, amely komolyan befolyásolta a társadalmi és gazdasági helyzetet. A ren-
delkezésre álló adatok szerint 1887 és 1930 között mintegy 3,8 millió külföl-
di áramlott be az ország területére. A népmozgás legintenzívebb szakaszának 
az 1887–1914 közötti idôszak tekinthetô, amelyben közel 2,74 millióan érkez-
tek, köztük osztrák–magyar állampolgárok is.34 Ferenc József alattvalói szá-
mára a negyedik legfontosabb úti célnak számított a hatalmas földterületekkel 
rendelkezô ország, ennek megfelelôen legalább 64.000 osztrák és magyar szár-
mazású személy vándorolt ki 1876–1910 között. A siralmas körülmények miatt 
azonban, amelyek a kiutazókat várták, Brazília lett az egyetlen olyan állam, 
ahova Ausztria-Magyarország kormányai törvényileg is szigorították a kiván-
dorlást.35 Egyfelôl Európa súlyos demográfiai válságon ment keresztül, amely 
fokozta a kivándorlási hajlandóságot, másrészt a rabszolgaság eltörlése (1888) 
arra késztette a brazil hatóságokat, hogy megoldást találjanak a munkaerôhiány 
problémájára.36

29 A trieszti, illetve a fiumei kikötôkben számos egyéb vállalat is tevékenykedett. A brazíliai 
események kapcsán az általunk röviden bemutatott társaságok tevékenysége a hangsúlyos, továbbá 
az összekötô szálak értelmezéséhez elegendônek gondoltuk e kettônek kiemeltebb figyelmet 
szentelni. Az Oriente Magyar Tengerhajózási Rt. annak ellenére, hogy forgalma 1893–1914 
között elsôsorban Európára és a Távol-Keletre irányult, járatai olykor érintették Dél-Amerikát. 
(Például: Rio de Janeirót és Bahiát is). (Pelles 2016b. 220. o.)

30 Pelles 2016a. 199–200. o.
31 Brazíliában 1889. november 15-én megbuktatták a császárságot és kikiáltották a szövetségi 

köztársaságot. 
32 A témakört illetôen ld. Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az elsô világháború 

elôtt. SZTE, „Hispán világ története” PhD-program. Szeged, 2009.; Szilágyi Ágnes Judit: Brazília 
a XIX. század végi magyar újságolvasók szemével: kivándorlási propaganda és ellenpropaganda 
a korabeli sajtóban. In: Sic itur ad astra 1993. 7. évf. 2–4. szám (Közel a múlt: tanulmányok a XIX. 
és XX. század történelmébôl) 57–66. o.

33 Torbágyi 2009. 88. o.
34 Fausto 2011. 166. o.
35 Brunnbauer 2016. 185. o.
36 Ferreira Levy 1974. 50. o.
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A brazil válság

Mi történt 1893–1894-ben Brazíliában, mik voltak az események elôz-
ményei és háttér okai? Némi elírással, elfogultsággal, de frappáns megfogalma-
zással adott összefoglalást errôl a Pesti Napló egyik 1893. szeptemberi száma: 

„Forradalom Brazíliában. Mióta Brazília Dom Pedro37 számkivetésével köztársasággá 
alakult, állandó ott a polgárháború. […]38 Mikor Fonseca tábornok,39 a fölkelôk feje, 
1889. november 15-én40 a meglepett császárral letételét közölte, Dom Pedro ugyan még 
megkísérelhette volna az ellentállást, de nemes szíve irtózott a vérontástól és kardcsapás 
nélkül visszavonult […].41 Fonsecát, 1891-ben a köztársaság elnökévé választották és 
zsarnoki önkénykedése csakhamar megértette Brazíliával az alkotmányos uralkodón 
esett méltatlanságot. Mikor már tûrhetetlenné vált a tábornok-diktátor garázdálko-
dása, egy szép napon Custodia [helyesen Custodio – a szerzô javítása] de Mello 
tengernagy42 lépett be a diktátorhoz és az ágyúira való gyengéd célzással lemondás-
ra szólította fel. Fonseca nem ijedt meg ugyan az ágyuktól, de a polgárháború réme 
ôt is aggodalomba ejtette és engedett a felhívásnak […].43 Peixoto tábornok, a köz-
társaság alelnöke vette át ezután a kormányt, az alkotmány értelmében az uj elnök 

37 A korábbiakban említett II. Péter brazil császár (1831–1889). Dél-Amerika legnagyobb 
országában a korábbi monarchikus, stabilnak mondható államrendszer megdöntése a Bragança-
dinasztia elûzését vonta maga után.

38 Az új köztársasági berendezkedés szembekerült és megszakította a kapcsolatot a korábbi monarchikus 
hagyományokkal, amelyek addig meghatározták az ország mûködését. A kormány, a hadsereg (azon 
belül a haditengerészet és a szárazföldi erôk) és az egykori tartományok között gyakoriak voltak 
a politikai-hatalmi összeütközések. A kialakult viszonyokat nehezítette, hogy egymást követték 
a gazdasági- és társadalmi problémák. A rend fenntartása különösebb gondokat a határvidékeken 
elhelyezkedô államokban jelentett, fôként a Brazília déli részén lévô Rio Grande do Sul államban, 
ahol a központi hatalomnak nehéz volt kiépítenie politikai befolyását. (Fausto 2011. 154. o.)

39 Deodoro da Fonseca (1827–1892) a császárságot megdöntô puccs végrehajtójaként jó 
elnökjelöltnek bizonyult, mégis a politikai-, kormányzási feladatok ellátásában gyakran 
összeütközésbe került az Alkotmányozó Gyûléssel. Életének utolsó néhány évében a neve 
szinonimájává vált az önkényes hatalomgyakorlásnak és a visszaéléseknek, annak ellenére, hogy 
katonai pályáját tekintve tehetséges vezetôrôl beszélhetünk. (Simmons 1963. 45. o.)

40 II. Péter császár (1831–1889) uralmát a Brazil Egyesült Államok (Estados Unidos do Brasil) – 
Wittmann Tibor szóhasználatával élve (Wittmann 1978. 333. o.) – „alkotmányos diktátorai” 
(katonai vezetôk) igyekeztek pótolni 1889–1894 között: Deodoro da Fonseca (1889–1891) és 
Floriano Peixoto (1891–1894) tábornokok. A haditengerészet lázadásai e változások válságos 
idôszakában többször is jelentkeztek.

41 Pesti Napló, 1893. szeptember 13. 44. évf. 258. sz. 4. o.
42 Custodio José de Mello (1840–1902) brazil politikus, a haditengerészet egykori ellentengernagya, 

Brazília tengerészeti minisztere.
43 Fonseca nehezen bírt ellenzékével és a kialakult intézményi válságot súlyosbította egy gazdasági 

krízis is. Ez volt az úgynevezett „Crise do Encilhamento”. A Nemzeti Kongresszus bezárását követô 
válsághelyzet csúcspontján fellázadt a haditengerészet és olyan befolyásos személyek intéztek 
manifesztumokat az elnökhöz, mint Custodio José de Mello (ellentengernagy), és Eduardo 
Wandenkolk (tengernagy), mindezt Floriano Peixoto alelnök hallgatólagos támogatásával. 
A hadiflotta képviselôi azzal fenyegették meg Deodoro da Fonsecát, hogy lövetni kezdik Rio 
de Janeirót, ha nem hajlandó lemondani. Ez volt a haditengerészet elsô felkelése 1891-ben 
(primeira Revolta da Armada). A polgárháború elkerülésének érdekében, a köztársasági elnök 1891. 
november 23-án lemondott, ezzel a fôváros lövetése elmaradt. (Simmons 1963. 51–52. o.)
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megválasztásáig.44 Mindjárt kormányra lépte után fellázadt Rio Grande tartomány 
amiatt, mert a gyûlölt Castilhost megint nyakukra küldé kormányzónak.45 A lázadás 
ez idô óta […] egyre tart és mivel Peixoto szintén diktátori hajlamokat árult el, a leg-
fontosabb állásokra kegyenceit nevezte ki, miniszterei intésére nem hallgatott, azonfelül 
meg az az alapos gyanú merült fel ellene, hogy szándékosan bíztatja a polgárhábo-
rút Rio Grandeban: az általános elégedetlenség egyre növekedett. A vihar kitörését 
Peixoto egy államcsínye siettette. Az alkotmány 43. szakasza ugyanis azt rendeli, hogy 
a köztársaság hivatalban levô alelnöke nem választható meg a köztársaság elnökéül 
a legközelebbi ciklusra.46 Ez ellen Peixoto vétójogával élt s ezzel bizonyságot tett arról, 
hogy az alkotmány világos rendelkezése ellenére a köztársaság elnöki székébe vágyódik. 
A kamara és a közvélemény Peixoto vétóját államcsíny számba vette és az általános 
forrongást Custodia de Mello tengernagy újabb felkelés organizálására használta fel. 
Miként 1891-ben, ágyúit most is Brazília fôvárosa ellen szögeztette.[…]”47

A brazil hadiflotta (a köztársaság kikiáltása óta) második, jelentôsebb hatalmi 
erôdemonstrációjára, majd az abból kibontakozó felkelésre (segunda Revolta da 
Armada/ Revolta da Armada) 1893 szeptembere és 1894 márciusa között került 
sor. A haditengerészet lázadásának okai közé tartozott, hogy a flotta vezetése 

44 1891-ben a köztársasági elnöki széket a korábbi alelnök, Floriano Peixoto foglalta el. 
A legfontosabb célja és feladata az volt, hogy hivatalban maradjon. Peixoto tevékenysége 
viszonylag sikeresnek mondható, ha évekig tartó hatalmon maradását, szívós kitartását vesszük 
alapul. Elôdjével szemben képes volt megérteni a hatalom és a politika mûködését. Amint átvette 
az irányítást a brazil állam élén, saját hatalmi bázist épített ki az egyes tagállamokban. Ez a lépése 
hozzásegítette ahhoz, hogy szembe tudott szállni a fegyveres fenyegetésekkel. 1892 elején néhány 
Fonseca párti, magas rangú katonatiszt egy sikertelenül zárult puccskísérletet hajtott végre, 
amely során egy kiáltványban (Manifesto dos 13 generais) szólították fel Peixotot a lemondásra. 
Annak ellenére, hogy mozgalom résztvevôi megpróbáltak egy olyan katonai koalíciót létrehozni, 
amely elég erôs lehetett volna ahhoz, hogy megdöntsék Peixoto-t, a diktátor gyorsan reagált, és 
az érintett admirálisok, illetve tábornokok közül többeket elfogatott, majd börtönbe záratott. E 
lépéssel azonban élesen szembe ment az alkotmány egyik fontos pontjával, a brit hagyományokból 
tovább élô Habeas Corpus elveivel. (Hahner 1975. 259. o.)

45 Brazília legdélebbi állama, amely Argentína és Uruguay szomszédságában fekszik. 1889 és 1893 
között mintegy tizenhét kormány került hatalomra, és cserélôdött le Rio Grande do Sul államban. 
Két jelentôs párt rivalizálása nyomán következtek be a kormányváltások, ezek: a republikánus, 
Rio-grandei Republikánus Párt (Partido Republicano Rio-grandense) és a liberális, Föderalista Párt 
(Partido Federalista) voltak. A két politikai csoportosulás közötti hatalmi konfliktusvégül egy 
több mint két és fél éves polgárháborúhoz, az ún. Föderalista Forradalom (Revolução Federalista) 
kitöréséhez vezetett Brazília déli régióiban (elsôsorban Rio Grande do Sul, Santa Catarina és 
Paraná államokat érintve). (Fausto 2011. 154. o.) A cikk szerzôje Júlio de Castilhosra (1860–1902) 
utalt, aki alapítója és vezetôje volt a Partido Republicano Rio-Grandense pártnak, és ekkor Floriano 
Peixoto támogatását élvezte.

46 Brazília 1891. évi köztársasági alkotmányának 43. cikkelye szerint az elnök kinevezése négy évre 
szól és nem választható újra azonnal. A 43. cikkely 1. §-a alapján pedig az alelnök sem választható 
újra a következô elnöki periódusra. Így tehát az újságcikk szerzôjének hivatkozása helyes. Fontos 
azonban, hogy az alkotmány 4. §-a kimondja, hogy az elsô elnöki idôszak 1894. november 15-
vel ér véget. A rendkívüli elnökváltás így egy jogilag félremagyarázható helyzetet teremtett, ami 
alapul szolgálhatott a felkelések során, de Floriano Peixoto hatalmának megôrzéséhez egyaránt. 
Brazília 1891. évi alkotmánya az alábbi oldalról elérhetô: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.
html (Megtekintés: 2017. július 20.)

47 Pesti Napló, 1893. szeptember 13. 44. évf. 258. sz. 4. o.
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politikai befolyásának folyamatos gyengülése miatt elsôsorban az olyan draszti-
kus lépésekkel volt képes hangot adni a kormányzati mûködéssel szemben, mint 
a Rio de Janeiro ostromával történô fenyegetés. Ruy Barbosa, kortárs politikusi 
értelmezése szerint három tényezô játszott döntô szerepet a lázadás kitörésében: 

1. Deodoro da Fonseca lemondását követôen Floriano Peixotonak az alkot-
mány értelmében elnökválasztást kellett volna összehívnia, ám mivel egymást 
követôen nem tölthette be az alelnöki és az elnöki pozíciót, ezért Peixoto erre 
nem volt hajlandó. 

2. Ahelyett, hogy a kormányzat békésen rendezte volna a Rio Grande do 
Sul államban zajló helyi csatározásokat, Floriano Peixoto szövetségi csapatokkal 
támogatta Júlio de Castilhost a Rio-grandei Republikánus Párt alapítójának és 
ve ze tô jé nek elnöki székbe kerülését, ezzel csorbítva az állam autonóm döntési 
folyamatait. 

3. Floriano felülbírálta a Haditengerészeti Tanács vizsgálati és ítéletho-
zói jogkörét, és az 1892-ben bírósági eljárás nélkül letartóztatott Eduardo 
Wandenkolk tengernagy, valamint további magas rangú tisztek ügyét egy kato-
nai bíróság elôtt kívánta rendezni, hogy az imént említett személyek ne kaphas-
sanak felmentést.48

A brazíliai konfliktus során, a kormány oldalán álló szárazföldi erôk és 
az egy maroknyi politikus által támogatott haditengerészet csapott össze Rio 
de Janeiróban. Floriano Peixoto elnöknek nem volt ütôképes tengeri hadereje, 
a Custodio José de Mello vezette felkelôknek pedig nem volt elegendô szárazföl-
di egysége, hogy a harcokat rövid idôn belül lefolytassák. Mind a két félnek idôre 
volt szüksége, hogy megfelelô erô birtokában kitarthasson. Az elnök stratégiája 
az volt, hogy diplomáciai szempontból igyekezett elszigetelni Mello-t mint lá-
zadót és ellenállt a haditengerészet minden partraszállási kísérletének. Emellett 
igyekezett felállítani egy új, ütôképes flottát. Mello ellentengernagy a korábbi, 
1891-es fenyegetéséhez hasonló, gyors gyôzelmet remélt. Úgy vélte, elegendô le-
het, ha lefoglalja Rio de Janeiro erôdítményeit, és megfélemlíti Peixoto-t annak 
érdekében, hogy lemondjon. A köztársasági elnök azonban nem volt hajlandó 
meghátrálni, ezért megkezdôdött a párharc a hadihajók és az erôdök katonái kö-
zött. A tûzharc nagy károkat okozott a civil lakosság tulajdonaiban és az emberi 
életekben egyaránt. A mintegy hat hónapi küzdelem végül a kormánypárti erôk 
gyôzelmével ért véget 1894 tavaszán.49

Problémát jelentett, hogy Rio de Janeiro világvárosnak számított, amely be-
csatlakozott a globális kereskedelembe, valamint gazdasági és politikai központ 
volt. A külföldi befektetôk és a Brazíliával üzleti-, diplomáciai kapcsolatokat 
ápoló országok érintetteké váltak. Szükségesnek tûnt, hogy az egyes államok 
védelmet biztosítsanak a kereskedelmi gôzöseiknek, gazdasági társaságaiknak és 
a kivándorolt polgáraiknak. A belpolitikai konfliktus a külpolitikai viszonyokat 
érintette így, amely az osztrák–magyar vezetést arra késztette, hogy haditenge-
részeti támogatást is nyújtson a helyi képviseletének.

48 Alsina Jr. 2014. 12. o.
49 Scheina 2003. 406–413. o.
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Az 1890-es években, a legtöbb esetben Ausztria-Magyarország külmissziós 
küldetéseire az öregebb, korszerûtlennek számító kompozit hadihajókat alkal-
mazta, amelyek még gyakrabban használták a vitorláikat, mint a gôzgépeiket 
a nyílt tengeren. 1892–1893-ban Ferenc Ferdinánd világkörüli útja volt az elsô 
olyan európai vizeken kívül megtett tengeri utazás, amelyet egy modern acél-
ból készült hadihajóval, a KAISERIN ELISABETH cirkálóval hajtottak vég-
re. Maximilian von Sterneck, a császári és királyi Haditengerészet parancsnoka 
az osztrák–magyar kereskedelem brazíliai érdekeire tekintettel, továbbra is fon-
tosnak látta a lobogómutatást a Dél-Atlanti-óceánon, amelynek során a hajók 
érintették a latin-amerikai kikötôket. Mivel a ZRÍNYI-nek 1893-ban egyéb-
ként is szerepelt a tervezett útvonalában a Dél-Amerika partjainál való elhala-
dás, ezáltal kézenfekvô volt ennek a hajónak az odaküldése.50 További szempont 

50 Sondhaus 1994. 137–138. o.

Maximilian von 
Sterneck tengernagy 
(HTM Fotóarchívum 
14.82/Fk)
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lehetett a vezetés számára, hogy a Monarchia két szövetségese, Olaszország 
és Németország egyaránt jelentôs egységekkel képviseltette magát Rio de 
Janeiróban, így azokkal együttmûködve egy korvett is megállhatta a helyét. 
Ameddig a ZRÍNYI nem érkezett meg a helyszínre, német hajók segítséget 
nyújtottak az osztrák–magyar fél számára. Erre hoz példát a MEDUSA nevû 
osztrák gôzhajó esete, amelynek parancsnoka a rakományát egy kirakodó ha-
jóba pakolta át, ezt azonban Custodio José de Mello ellentengernagy lefoglalta. 
A MEDUSA kapitányának a tiltakozása önmagában eredménytelennek bizo-
nyult, de végül német közbenjárásra a hajót és a rakományát is kiadták.51

A gróf Zrínyi Miklós hadvezérrôl elnevezett korvett és útja Brazília felé

„A vasból épült korvette ropog, nyöszörög minden eresztékében. Hol oldalt, hol elölrôl, 
zúgva csap rajta keresztül a néha huszonöt lábnyi magas hullám, mely megtörve a hajó 
mellvédén merészen kihajló »törökverô, buzogányos Zrínyin« — tajtékozva zug végig 
az elôárboczig, lefutva onnan a corridorban csoportokban fetrengô »tengerbeteg« mat-
rózokra […]”52

Az S.M.S. ZRÍNYI építésére Triesztben, még Wilhelm von Tegetthoff ad-
mirális flottafejlesztési programjának keretében került sor 1869–1871 között.53 
A hajó gróf Zrínyi Miklós (1508–1566) horvát bánról, hadvezérrôl kapta az el-
nevezését,54 testvérhajói a FRUNDSBERG és az AURORA voltak.55 A ZRÍNYI 
az elsô olyan nagyobb tengerjárója volt az Osztrák–Magyar Monarchiának, 
amelyik az 1867. évi kiegyezés után magyar vonatkozású elnevezést kapott. 
Ennek hátterében Magyarországnak a közös költségvetéshez való hozzájárulása, 
illetve a haditengerészetben szolgáló horvátok aránya (az állomány 30–40%-a) 
miatti gesztus húzódhatott.56A ZRÍNYI kompozit építésû (fémbordázat, fapa-
lánkozással) csavaros gôzkorvett57 volt, amely három árboccal és egy gôzgéppel 
volt felszerelve, így vegyesen, gôz vagy vitorla meghajtással mûködött a körül-
ményeknek megfelelôen. A ZRÍNYI kezdetben fôként a Földközi-tengeren és 
az Adrián teljesített szolgálatot. Az óceánokat átszelô kiküldetésére mindössze 
négy alkalommal került sor.58 A távoli útjai közül az 1893–1894-es tekinthetô 
a legnagyobb teljesítményének. Ez volt, amelyik a leghosszabb ideig (1893. 

51 Budapesti Hírlap, 1893. október 5. 13. évf. 275. sz. 8. o. 
52 Gáspár 1892. 18. o. Dr. Gáspár Ferenc hajóorvos egy korábbi expedíció alkalmával szolgált 

a ZRÍNYI fedélzetén. Írásai habár szépirodalmi igénnyel íródtak, bepillantást engednek a hajó 
hétköznapi életébe. Egyes munkáit lásd az irodalomjegyzékben.

53 Csonkaréti 1984. 214. o. 
54 A ZRÍNYI orrát egy buzogányos emberalak úgynevezett gallion-figura faragványa díszítette, 

amellyel a névadó Zrínyi Miklóst kívánták ábrázolni. (Gáspár 1892. 18. o.)
55 Aichelburg 2002. 541. o.
56 Kaiser 2014. 87–88. o.
57 A hajó paramétereit tekintve az alapvetô vízkiszorítása 1198 tonna, a legnagyobb pedig 1340 

tonna volt. Fedélzeti hossza 59,10 m, szélessége 10,88 m volt. (Aichelburg 2002. 451. o.)
58 1885–1886-ban az elsô atlanti-óceáni útjára, amely során a karibi-térségben járt; 1890–1891-

ben Kelet-Ázsiáig hajózott el; 1893–1894-ben az ominózus latin-amerikai expedícióra került sor; 
végül 1897–1898-ban ismét Dél-Amerika volt az egyik fô állomása.



 ôFELSÉGE ZrínyI KorVETTJE rIo DE JAnEIro PArTJAInÁL 91

szeptember 2. – 1894. december 15. között, 442 napig) tartott, és a legtöbb mér-
föld (41.481 tengeri mérföld) megtételét igényelte.59

A ZRÍNYI parancsnoka 1893. augusztus 26-tól Johann Holeczek fregattka-
pitány,60 elsô tisztje Eduard Danelutti sorhajóhadnagy61 volt.62 A hajó legénységi 
állományába 202 személy tartozott: a törzskar 25 tagból állt, a hajó összlétszáma 
227 fô volt.63 A vízi jármû tüzérsége ekkor összesen nyolc tengerészeti lövegbôl 
állt: kettô 15 cm-es L/21-es és négy 9 (8,35) cm-es L/24-es ágyúból, illetve kettô 
4,7 cm-es L/33-as gyorstüzelô lövegbôl, melyeken kívül a korvett rendelkezett 
még egy 7 (6,66) cm partraszálló löveggel is.64

A ZRÍNYI legénysége 1893. szeptember 2-án hajózott ki Polából, a tervek 
szerint a trieszti Tengerészeti Akadémián elôzô évben végzett tengerészkadétok 
egy részével tizenhárom hónapra ütemezett utat tett volna meg, amely során 
Amerika és Nyugat-Afrika partjai mentén hajózott volna el. Egy hónappal a hajó 
indulását követôen azonban Johann Holeczek kapitány utasítást kapott, hogy 
sürgôsen hajózzon Rio de Janeiro partjaihoz, mert az ottani felkelés aggasz-
tó jelei miatt az osztrák–magyar állampolgárok védelmét szükséges biztosíta-
ni, ezért a riói nagykövetséggel együttmûködve, minden szükséges intézkedést 

59 Aichelburg 2002. 541–542. o.
60 Johann Holeczek, fregattkapitány (Klagenfurt, Karintia, 1845. január 8. – Rio de Janeiro, 1894. 

február 15.) 1859. szeptember 8-án, 14 éves korában kezdte meg tengerészkadét pályafutását 
a trieszti Tengerészeti Akadémián. Elsô szolgálati hajója az S.M.S. DANDOLO korvett volt. E 
hajón szolgálva részese volt Habsburg I. Miksa mexikói császár sikertelen kalandjának 1864–1867 
között. Késôbb számos hajón szolgált, például az S.M.S. NOVARA fregatton, az S.M.S. SAIDA 
korvetten, az S.M.S. LISSA kazamatahajón, az S.M.S. FASANA korvetten, az S.M.S. DONAU 
korvetten, végezetül az S.M.S. ZRÍNYI korvetten. Rangváltásaira 1861-ben, 1866-ban, 1872-
ben, 1877-ben, 1886-ban és 1891-ben került sor. (ÖStA KA, Marine NMA PA OBA QL 2120 
HOLECZEK) 1884 júliusában Ferenc József engedélyezte számára, hogy viselje a görög királyi 
Megváltó-rend tiszti keresztjét. (Budapesti Közlöny 1884. július 15. 18. évf. 163. sz. 2. o.) Az uralkodó 
1886. november 1-ével nevezte ki korvett-kapitánnyá, majd ezen év decemberében „sok évi, mindig 
jeles szolgálata és különösen a »Donau« hajónak nehéz körülmények között viselt ideiglenes parancsnoksága 
elismeréséül” megkapta a Katonai Érdemkeresztet. (Budapesti Közlöny 1886. december 12. 20. évf. 
284. sz. 7. o.) Törzslapja alapján rendelkezett még a Hadiéremmel, és a mexikói Császári Guadalupe 
Rend lovagkeresztjével. 1891-ben fregattkapitányi rendfokozatba lépett elô. 1893. augusztusában 
az S.M.S. ZRÍNYI parancsnoka lett. (ÖStA KA, Marine NMA PA OBA QL 2120 HOLECZEK)

61 Eduard Danelutti (Trieszt, 1852. augusztus 3. – Trieszt, 1915. július 14.) 1871-ben csatlakozott 
a császári és királyi Haditengerészethez. Amikor 1893-ban az S.M.S. ZRÍNYI elsô tisztje lett, még 
elsô osztályú sorhajóhadnagy volt, majd 1894. november 1-jével (még a hajó hazaútja közben) 
kinevezték korvettkapitánnyá. 1898-ban fregattkapitányi rendfokozatba lépett elô. Danelutti 
1900. március 28-ig szolgált a hadiflottában. Kitüntetései között szerepelt a Hadiérem, melyet 
1882-ben kapott, illetve a Katonai Érdemkereszt, amelyet 1896-ban adományoztak neki. (ÖStA 
KA, Marine NMA PA OBA QL 912 DANELUTTI)

62 Bayersburg 1958. 126. o.
63 ÖStA KA, Marine NMA ST 1710 ZRINYI (Korvett). 1893. 44. kötet 1. o.; A pontos létszám 

meghatározására megbízható forrást a ZRÍNYI korvett hajónaplója jelent. A korabeli 
sajtóértesülések nem voltak megbízhatók e tekintetben, sôt az éves jelentésben is téves információ 
szerepel. A Pesti Hírlap 1893. október 12-i számában 211 fôt említenek. (Pesti Hírlap, 1893. 
október 12. 15. évf. 282. sz. 11. o.) Ugyan ennek az újságnak februári példánya már csak 160 
matrózt jelent (Pesti Hírlap, 1894. február 2. 16. évf. 33. sz. 11. o.), miközben a hajónapló szerint 
a legénység létszámában még ekkor nem következett be változás. Az 1894. évi jelentésben is hibás 
szám, 216 fô szerepelt. (Jelentés az 1894-ik évrôl 1895. 50. o.)

64 Kaiser 2014. 94. o.
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tegyen meg.65 Az odáig vezetô út két nagyobb szakaszra osztható: az elsô 1893. 
szeptember 2. és szeptember 30. között zajlott, mialatt Ôfelsége hadihajója 
a Földközi-tenger térségében megtett tengeri mérföldek után Gibraltárhoz ér-
kezett. A brit kikötôvárosnál a hajó 1893. október 1. és 8. között tartózkodott, 
ahol megkapta a parancsot, hogy induljon Rio de Janeiróba, továbbá feltöltötte 
a készleteit. Innen számítható a kiutazás második jelentôsebb szakasza, amely 
már az Atlanti-óceánon zajlott. A korvett hajónaplójában fennmaradt térképek 
is e szakaszolást követve szemléltetik az útvonalat.66

A hajó útközben a Kanári-szigetek és a Zöldfoki-szigetek mellett haladt el, 
majd október 30-án elérte az egyenlítôt, ahol beavatási ünnepségre került sor 
azok számára, akik életükben elôször lépték át a Föld leghosszabbnak számító 
szélességi körét.67 A ZRÍNYI-n lezajlott „szertartásról” a Pesti Napló így szá-
molt be:

„Október 30-án hasította át a hajó az egyenlítôt, s ebbôl az alkalomból a legénység 
ôsi matróz szokás szerint tengeri ünnepet rendezett. Már napokkal az ünnep elôtt nagy 
volt a sürgés forgás, de a program részleteit egészen az utolsó percig eltitkolták. Az ün-
nep napján délután zenekar játszott. Az egyik induló hangjára megjelent a fôárboc 
mellett elkerített nagy sátorból Neptun isten feleségével Amfitrittel gazdagon díszített 
trónján, amely erre az alkalomra a hét centimétere tengeri ágyú talpából került ki. 
Nyolc négernek öltözött, arany orr- és fülkarikákkal, karperecekkel és lábperecekkel 
felcicomázott matróz vonta a trónt, amely után a kíséret következett: fegyveres mat-
rózok, egy elefánt, egy medve, egy borbély, óriási faollókkal és borotvákkal és fésûkkel, 
a zenészek és a szolgák stb. A tenger istene leszállott feleségével a trónról és bemutatta 
hódolatát a parancsnoknak. És azzal megindult a pajkos mulatozás, amely a késô éjsza-
kában ért véget. Az ünnep után következô napokban mintha csak megneheztelt volna 
a tengeristen, kedvezôtlenné vált az idô és a Zrínyi folytonos viharok között érkezett 
Rio de Janeiróba.”68

A ZRÍNYI óceáni átkelése harminchét napot vett igénybe, majd 1893. no-
vember 14-én érkezett meg Brazília partjaihoz. November 15-én már a többi 
külföldi ország hadihajóihoz hasonlóan a Guanabara-öbölben horgonyzott le,69 
ahol a hajó legénységének szeme elé tárulhatott egy nemzetközi hajóraj, amely-
hez immár a Monarchia is csatlakozott. A matrózok szemtanúi lehettek az ágyú-
zások következményeinek. Ausztria-Magyarország lobogójának megérkezésérôl 
gróf Szatmáry Király Dominik, Rio de Janeiro osztrák–magyar konzulja táv-
iratot intézett a közös Külügyminisztériumnak, amelyben jelentette, hogy 
a ZRÍNYI épségben megérkezett, személyzetének egészségügyi állapota jónak 
mondható.70 A magyar sajtó szintén beszámolt néhány tömör cikkben arról, 
hogy a korvett eljutott a válság helyszínére.

65 Jelentés az 1893-ik évrôl 1894. 37. o. 
66 ÖStA KA, Marine NMA ST 1710 ZRINYI (Korvett) 1893. 45. kötet 29. o. és az 1894. 46. kötet 

14. o.
67 ÖStA KA, Marine NMA ST 1710 ZRINYI (Korvett) 1893. 45. kötet 59. o.
68 Pesti Napló, 1893. december 28. 15. évf. 362. sz. 6. o.
69 ÖStA KA, Marine NMA ST 1710 ZRINYI (Korvett) 46. kötet. 1893–1894. 14. o.
70 ÖStA HHStA, P.A. XXXVIII. 290-14, 1893. Rio de Janeiro



 ôFELSÉGE ZrínyI KorVETTJE rIo DE JAnEIro PArTJAInÁL 93

Rio de Janeiro partjainál

Az S.M.S. ZRÍNYI hivatalos brazíliai tevékenysége elsôsorban a tengeri ke-
reskedelem zavartalanságát biztosító közremûködésében ragadható meg. A hajó 
megóvta a Rio de Janeiróba érkezô osztrák–magyar kereskedelmi hajókat, ez-
zel súlyos károktól mentesítette az Osztrák–Magyar Monarchiát. A korvett 
hétköznapjairól, megpróbáltatásairól szintén rendelkezünk némi információ-
val, amelyekbôl világosan kitûnik, hogy a Guanabara-öbölben nem okvetlenül 
a felkelôktôl kellett tartaniuk a külföldi hajósoknak, hanem egy pusztító vírus-
tól, a sárgaláztól. A több hónapig tartó jelenlét alatt az egyes nemzetek közötti 
mulatságokra és versenyekre is akadt példa.

Amint erre korábban kitértünk, két gazdasági társaság, az Osztrák Lloyd és 
az „Adria” Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság hajói folyamatosan 
jártak Ausztria-Magyarország és Brazília között. A felkelést követôen azonban 
fokozott veszélynek voltak kitéve a kereskedelmi gôzösök, hiszen a brazil flotta 
már nem fektetett jelentôs figyelmet a tengeri viszonyok biztosítására. A hajók 
ki voltak téve annak a veszélynek, hogy kirabolják ôket, vagy akadályoztatják 
a szabad ki- és berakodásukat a dokkokban, továbbá az ágyúzások idején akár 
találatot is kaphattak.71 1893 szeptemberében történt, hogy az Osztrák Lloyd 
MEDEA gôzösét (fôként magyar malmok által exportált lisztet szállított) ka-
lózok támadták meg a brazil partok közelében és jelentôs károkat okozva a ra-
kományától teljesen megfosztották.72 A ZRÍNYI a Rio de Janeiro partjainál 
való tartózkodása alatt három esetben bizonyosan részt vett az osztrák–magyar 
társaságok kereskedelmi forgalmának biztosításában és a korabeli felfogás sze-
rint megóvta a Monarchia tekintélyét attól, hogy csorba essen rajta. Az Osztrák 
Lloyd PANDORA, illetve ORION nevû gôzöseinek kirakodásánál a ZRÍNYI 
legénysége védte az árukat. Az „Adria” társaság MATLEKOVITS hajójának 
ügyében Johann Holeczek kapitánynak személyesen is közben kellett járnia, 
emellett a tengerész kadétok segítettek a gôzös kipakolásában. Ennek az lehe-
tett az oka, hogy egyfelôl a brazil hatóságok nem engedték, hogy a polgárok 
a felkelés alatt rakodómunkát végezzenek.73 Másfelôl az áruk kirakodását jár-
ványveszélyre hivatkozva a kikötôi hatóságok megtagadták, annak ellenére is, 
hogy a magyar hajó korábban nem állt meg olyan helyen, ahonnan betegséget 
hordozhatott volna a városba. Holeczek parancsnok, hivatkozva a nemzetközi 
szerzôdésekre, végül meggyôzte a brazil hatóságok képviselôit.74

71 Kaiser 2014. 94–95.
72 Pesti Napló, 1893. szeptember 29. 44. évf. 274. szám. 6. o.
73 Jelentés az 1894-ik évrôl 1895. 51. o.
74 Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 29. 44. évf. 35. sz. 565–566 o. (Habár, ez még nem nyert teljes 

bizonyítást, a császári és királyi haditengerészek vélhetôen ennél több alkalommal is érintkezésbe 
kerülhettek a Rióba érkezô osztrák-magyar kereskedelmi hajókkal. Erre enged következtetni, 
hogy az „Adria” MATLEKOVITS nevû gôzösén kívül még a SZENT ISTVÁN, a BÁTHORY, 
és a NAGY LAJOS elnevezésû hajók is jártak a felkelés idején Brazíliában. A korabeli menetrendek 
alapján a BÁTHORY gôzhajó a ZRÍNYI-vel egy idôben volt Rióban.)



94 Balogh Ádám Tibor

Sárgaláz75 Ôfelsége hadihajóján

A Brazília partjainál állomásozó külföldi hadihajók parancsnokai a válság fo-
lyamán együttmûködtek egymással, illetve helyzetükrôl egyeztettek a diplomáciai 
kirendeltségeikkel. A felkelés elhúzódott, és a sárgaláz viszontagságai között való 
nyugalmasabb periódusokban az egyes államok hadihajóin olykor programokat is 
szerveztek. Annak köszönhetôen, hogy az osztrák–magyar hadihajók és az anyaor-
szágok között fennállt a postaforgalom, a matrózok levelei eljutottak az újságokhoz 
is. Az egyik alkalommal az Egyesült Államok CHARLESTON nevû hadihajóján 
összejövetelt rendeztek, amire meghívást kapott a ZRÍNYI tiszti kara a legénysé-
gével együtt. Így történhetett, hogy a Budapesti Hírlap olvasóközönsége értesül-
hetett az amerikai haditengerészek által szervezett rendezvényrôl: „— (Mulatság 
a tengeren) Rio de Janeiróból írja nekünk egy tengerész: Rio de Janeiro vizein […] jelenleg 
több európai és amerikai államnak hadihajói horgonyoznak. Természetes, hogy nem va-
lami kellemetes dolguk van azoknak, kik e hajókra vannak beosztva szolgálatra, mert 
a sárgalázas vidék klímája alatt még a legvígabb kedélyû tengerész is szótlanná és komorrá 
szokott válni. Épp ezért a hajók parancsnokai néha-néha egy kis tengerész-mulatságot ren-
deznek, melyen részt vesz az összes együtt horgonyozó idegen hajók személyzete, felváltva 
egyszer egyik, másszor másik hajón. Ilyen mulatságot rendezett a múlt hetekben a Rio de 
Janeiro elôtt horgonyzó észak-amerikai hajóraj s erre az összes külállamok képviselôi s 
a hadihajók tisztjei és személyzetei is hivatalosak voltak. A mulatságot a Charleston nevû 
észak-amerikai hatalmas sorhajón tartották. Volt tánc, torna, versenyugrás, csónak és 
kutter-verseny76 s több efféle tengerész-mulatság. A kutterversenyen az összes hadihajók 
részt vettek. Az elsô díjat az Etna olasz páncélos77 kutterja, a másodikat a Bausan olasz 
páncélos kutterja és a harmadikat a Zrínyi osztrák–magyar korvett kutterja nyerte el.”78

Az S.M.S. ZRÍNYI-rôl fennmaradt jelentések és táviratok (amelyek 
az 1893–1894-es brazíliai eseményekrôl szóltak) sárgaláz járvánnyal kapcsolatos 
megbetegedésekrôl, illetve halálozásokról szóló iratokat tartalmaznak, köztük 
hajó-orvosi beszámolókat és betegtanúsítványokat egyaránt találunk. A hadi-
tengerészet állományában 1893–1894-ben 12.600 fô megbetegedésére került 
sor, amelyek közül mindössze heten betegedtek meg sárgalázban.79 A ritka kór 
kizárólag a ZRÍNYI hadihajón vette áldozatait. A betegek közül négy személy 
elhunyt, köztük a hajó parancsnoka is.80 Mindezek ellenére a ZRÍNYI legény-
sége szerencsésnek mondható, figyelembe véve a vírus által okozott korabeli ha-
lálozások számát Rio de Janeiróban.

75 A sárgaláz fôként Afrikában és Dél-Amerikában jellemzô, szúnyogok által terjesztett vírusos 
betegség, amely gyakran vérzéssel párosul, és megfelelô kezelésének hiányában halálos. A betegség 
gyakran tünetmentesen, lassú lefolyással indul, majd súlyos esetekben vese- és májelégtelenség 
következtében halálozáshoz vezet mintegy hét–tíz nap alatt. Az elnevezésben szereplô „sárga” 
jelzô a betegség okozta sárgaságra utal. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/ 
(Megtekintés: 2017. július 31.)

76 Vitorlás-verseny.
77 Típusukra nézve cirkálók voltak.
78 Budapesti Hírlap, 1894. március 11. 14. évf. 70. sz. 9. o.
79 Jelentés az 1894-ik évrôl 1895. 154. o.
80 Bayersburg 1958. 127–128. o. 
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Évszám Halottak száma (fô/év)
1850 4160
1891 4456
1892 4312
1894 4825
1896 2929
1898 1078
1903 584
1911 2

Összesen (61 év alatt): 59.074

A sárgaláz okozta halálesetek Rio de Janeiróban az 1850–1911 közötti legsúlyosabb 
periódusokban81

A táblázat szemlélteti, hogy J. C. Oakenfull adatai szerint 1894 volt a vírus 
legintenzívebb éve, amelyben Ôfelsége ZRÍNYI korvettje is a brazil fôvárosban 
tartózkodott, ráadásul a legforróbb hónapoknak számító december és március 
között, amelyek kedveztek a betegség elterjedésének.82

A hajó parancsnokságát 1894. február 11-tôl – ideiglenesen – Eduard 
Danelutti sorhajóhadnagy vette át a kapitány megbetegedése miatt.83 Johann 
Holeczek február 15-én este sárgalázban elhunyt, amelyet másnap a Monarchia 
Rio de Janeiróba delegált ügyvivôje, gróf Koziebrodzki Lipót táviratában je-
lentett.84 Február 17-én a hajó Ilha Grande85 szigetéhez ment az Abraão-öbölbe, 
ahol a hajót napokig karanténban tartották és alaposan fertôtlenítették. A kor-
vett február 22-én tért vissza a Guanabara-öbölbe, ahol az 1894. évi jelentés 

81 Oakenfull 1922. 31. o. (Az adatok kritikával kezelendôk, általuk a nagyságrendeket kívántuk 
szemléltetni.)

82 Járványok rendszeresen pusztítottak a Rióban, amelyek a lakosság életét és a helyi érdekeltségek 
mellett a külkereskedelmet is fenyegették. A sárgaláz kitörése a brazil fôváros hírnevét meglehetôsen 
rontotta, mivel a hajók számára ilyenkor kockázatos volt a lehorgonyzás. A kereskedelmi hajók 
általában megálltak Rio de Janeiróban és Santosban mielôtt tovább indultak volna Montevideóba, 
majd Buenos Airesbe, ezért fennállt a lehetôsége, hogy a betegséget áthordozzák más kikötôkbe 
szerte a kontinensen. A járványok számára kedvezô évszakokban a szomszédos államok kikötôinek 
tisztviselôi gyakran megtagadták a kikötési engedélyt olyan hajóktól, amelyeknek elôzô állomása 
Rio de Janeiro volt. (Meade 2004. 122–123. o.)

83 ÖStA KA, Marine NMA ST 1710 ZRINYI (Korvett) 47. kötet 1894. 41. o.
84 ÖStA HHStA, P.A. XXXVI 14. Berichte aus Rio 1894-1895. [A Marine-Section jelentései között 

megtalálhatóak az esetre vonatkozó lényeges információk, amelyekben részletes leírásokat az S.M.S. 
ZRÍNYI hajóorvosának tanúsítványai képeznek. – ÖStA KA, Marine-Section, I – 1/3. 1894.]

85 Ilha Grande Rio de Janeiro állam legnagyobb szigete, Brazíliában pedig az ötödik legnagyobb sziget. 
A területe 193 km² dombos, hegyvidéki terepadottságokkal rendelkezik. A sziget legmagasabb 
pontját a Pico da Pedra d’Agua (1031 m) és a Pico do Papagaio (982 méter) magaslatok képezik, 
és partjait számos félsziget, öböl szegélyezi. II. Péter császár 1863-ban látogatta meg a Nagy 
Szigetet, vagyis az Ilha Grandét, majd egy úgynevezett lazaretót létesített ott, azaz egy olyan 
intézményt, amely a Brazíliába érkezô beteg utasok számára karantén-központként szolgálhatott. 
A szigeten mûködött egy szanatórium a leprás betegek számára, illetve a köztársaság elsô éveiben 
politikai foglyok ôrzésére is használták. Az Ilha Grande-i lazaretóban 1886 és 1913 között 4232 
hajó fordult meg, ebbôl 3367-et fertôtlenítettek. http://www.ilhagrande.com.br/ilha-grande/
historia/dom-pedro-lazareto/ (Megtekintés: 2017. június 19.)
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szerint magas rangú személyek és az osztrák–magyar, illetve német kolóniákról 
is érkezett alattvalók társaságában misét tartottak az elhunyt fregattkapitány 
lelki üdvéért. Eduard Danelutti, elsô tiszt ekkor parancsot kapott, hogy hajóz-
zon Montevideóba, ahonnan a ZRÍNYI már nem tért vissza a brazil partokhoz.86

A hajó további sorsa

A ZRÍNYI haditengerészeire a hazafelé tartó utazás során további kihívások 
és izgalmak vártak. A visszaúton az afrikai partok mentén haladt a hajó, ahol 
a Kongó-folyó torkolatánál felütötte a fejét a malária, majd Ponta Delgadánál egy 
tûzvész eloltásánál nyújtott segítséget. A korvett végül 1894. december 15-én tért 
haza Polába.87 A ZRÍNYI brazíliai tevékenységét még késôbb is példaként em-
legették.88 Dr. Gáspár Ferenc egykori hajóorvos az alábbi szavakkal emlékezett 
meg egyik könyvében a hajó elhunyt kapitányáról: „Hálás kötelességemnek tartom, 
hogy ezen a helyen megemlékezzem ezen egykori parancsnokomról, a kinek segítô és 
támogató vezetése mellett tettem meg elsô lépésemet a tengeren és a ki »hivatásos tenge-
rész-orvosi« pályámon (Berufs Marine-Arzt) legyôzhetetlennek látszó óriás nehézségek 
és küzdelmek között atyai elnézéssel és bajtársi szeretettel támogatott. Ez az általáno-
san kedvelt és közbecsülésben álló tengerész: Holeczek János […] a »Zrínyi« korvettát 
vezényelte Braziliába. Ennek fôvárosában, Rio de Janeiroban, sok ezer mértföldnyire 
imádott családjától érte utol a tengerész-pályán – sajnos – oly gyakori végzet […].”89

A hajó 1901-ben, harminc éves szolgálat után került leszerelésre, majd 1902-
ben kivonták a császári és királyi Haditengerészet aktív állományából. 1903-tól 
aknaraktárként üzemelt, majd 1908-ban a nevét átadta egy modernebb sorhajónak 
és új elnevezése a DELTA lett. Az elsô világháború végét követôen Olaszország 
kezébe került a sorsa. 1920-ban a Pola-i kikötôben történt a hajó szétbontása.90

Az 1890-es évektôl kezdve az európai külpolitika a gyarmatosítás révén fo-
kozatosan világpolitikává alakult át, amely szorosan összekapcsolódott a gaz-
dasági, illetve ideológiai elképzelések terjesztésével. Az Európa közepén fekvô 
Osztrák–Magyar Monarchia szinte teljesen kimaradt a tengeren túli gyarmato-
sításból, ennek ellenére a távoli piacszerzésekbôl kivette a részét és igyekezett 
továbbra is jelen maradni a világkereskedelem forgalmában. Habár a 19. szá-
zad végére a Habsburgok birodalmának nagyhatalmi pozícióját egyre többen 
kérdôjelezték meg, a Föld különbözô térségeiben kibontakozó válsághelyzetek-
nél91 a Monarchia haditengerészete is megjelent, még ha azok eseményeit nem is 
tudta jelentôs mértékben befolyásolni.92

86 Jelentés az 1894-ik évrôl 1895. 51. o.
87 Kaiser 2014. 95. o.
88 Lásd Reményik Sándor cikkét, amely a „A ZENTA torpedó hajó” [valójában cirkáló volt] címmel 

jelent meg. Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 29. 44. évf. 35. sz. 565–566. o.
89 Gáspár 1903. 23–24. o.
90 Kaiser 2014. 96–97. o.
91 Gondolhatunk a néhány évvel késôbbi, külföldi expedíciós erôkre a bokszerlázadás során (1899–

1901).
92 Gergely 2003. 386–387. o.



 ôFELSÉGE ZrínyI KorVETTJE rIo DE JAnEIro PArTJAInÁL 97

Irodalomjegyzék

Aichelburg 2002.
Aichelburg, Wladimir: Register der k. (u.) k. Kriegsschiffe von Abondanza bis 

Zrinyi. Wien–Graz, 2002.

Ákos – Horváth 2007.
Ákos György – Horváth József: Amerre szél visz, s hullám utat ád. Budapest, 2007.

Alsina Jr. 2014.
Alsina Jr., Joao Paulo: Rio Branco, grand strategy and naval power (Rio Branco, 

grande stratégia e podernaval). In: Revista Brasileira de Politica Internacional 
2014. 57. évf. 2. sz. 9–28. o.

Bayersburg 1958.
Bayer von Bayersburg, Heinrich: Die k.u.k. Kriegsmarine auf weiter Fahrt. Wien, 

1958.

Blaas 1965.
Blaas, Richard: Die Anfänge des österreichischen Brasilienhandels. In: 

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 17/18. kötet (1964/65). 
Wien, 1965.

Brunnbauer 2016.
Brunnbauer, Ulf: Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and 

the State since the Late Nineteenth Century. Lanham, 2016.

Csonkaréti 1984.
Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészet és a Magyar Királyság 

(1867–1914). In: Hadtörténelmi Közlemények 1984. 31. évf. 2. sz. 203–255. o.

Egedy 2007.
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. Budapest, 2007.

Fausto 2011.
Fausto, Boris: Brazília rövid története. Budapest, 2011.

Kaiser 2014.
Kaiser Ferenc: Az Osztrák–Magyar Monarchia Haditengerészetének Zrínyi ne-

vet viselô hadihajói. In: Zrínyiek és a honvédelem. Szerk. Hausner Gábor – 
Padányi József. Budapest, 2014. 87–122. o.

Ferreira Levy 1974. 
Ferreira Levy, Maria Stella: O papel da migração internacional na evolução da 

população brasileira (1872 a 1972).  In: Revista Saúde Pública 8. (1974) 49–90. o.



98 Balogh Ádám Tibor

Gáspár 1892.
Dr. Gáspár Ferenc: Negyvenezer mértföld vitorlával és gôzzel. (119 eredeti kép-

pel. 3. kiadás.) Budapest, 1900.

Gáspár 1903.
Gáspár Ferenc: Hét év a tengeren. Egy tengerészorvos naplójából. Budapest, 1903.

Gergely 2003.
Gergely András: Magyarország története a 19. században. Budapest, 2003.

Hahner 1975.
Hahner, June E.: Floriano Peixoto, Brazil’s „Iron Marshall”: A Re-Evaluation. In: 

The Americas. Vol. 31. No. 3. 1975. 252–271. o.

Jelentés az 1893-ik évrôl 1894.
A cs. és kir. hadi tengerészet évi jelentése az 1893-ik évrôl. Bécs, 1894.

Jelentés az 1894-ik évrôl 1895.
A cs. és kir. hadi tengerészet évi jelentése az 1894-ik évrôl. Bécs, 1895.

Macaulay 1986.
Macaulay, Neill: Dom Pedro: The Struggle for Liberty in Brazil and Portugal, 

1798–1834. Durham, 1986.

Meade 2004.
Meade, Teresa A.: A brief history of Brazil. New York, 2004.

Nagy 2001.
Nagy Miklós Mihály: Geográfia hadilobogó alatt. In: Magyar Tudomány 2001. 46. 

évf. 7. szám 788–798. o.

Oakenfull 1922.
Oakenfull, J. C.: Brazil: a centenary of independence 1822–1922. Freiburg, 1922.

Pelles 2016a.
Pelles Márton: Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. szerepe Fiume hajó- 

és áruforgalmában (1874–1914). Közgazdasági Szemle LXIII. évf. 2016. feb-
ruár 188–208. o.

Pelles 2016b.
Pelles Márton: Az Oriente Magyar Tengerhajózási Rt. története (1893–1913). 

Köztes-Európa: társadalomtudományi folyóirat 2016. 8. évf. 1–2. (19–20) sz. 
217–224. o.



 ôFELSÉGE ZrínyI KorVETTJE rIo DE JAnEIro PArTJAInÁL 99

Roderick 1999.
Roderick J., Barman: Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brazil, 1825–

1891. Stanford, 1999.

Scheina 2003.
Scheina, Robert L.: Latin America’s Wars Volume I: The Age of the Caudillo, 

1791–1899. Washington D. C., 2003.

Simmons 1963.
Willis Simmons, Charles: Deodoro da Fonseca, fate’s dictator. In: Journal of Inter-

American Studies. Volume 5. No. 1. 1963/January 45–52. o.

Sondhaus 1994.
Sondhaus, Lawrence: The Naval Policy of Austria-Hungary, 1867–1918: Navalism, 

Industrial Development, and the Politics of Dualism. Indiana, 1994.

Szabó 1982.
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519–1900). Budapest, 1982.

Torbágyi 2009.
Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az elsô világháború elôtt. 

SZTE, „Hispán világ története” PhD-program. Szeged, 2009.

Rövidítések

HM HIM Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HTM  Hadtörténeti Múzeum
MNL Magyar Nemzeti Levéltár
ÖStA HHStA  Österreichisches Staatsarchiv: Haus-, Hof-, und Staatsarchiv 
ÖStA KA  Österreichisches Staatsarchiv: Kriegsarchiv

the brazilian MissiOn OF an austrO–hungarian battleship – the COrvette 
hMs Zrínyi at the COast OF riO de JaneirO in 1893–1894

The Military History Museum’s collections hold a relatively huge number of items 
on the Imperial and Royal Navy. The 19th-century history of the Austro-Hungarian 
Navy still is a less researched field in Hungary, and the foreign missions of the Navy 
are hardly known. The article presents the results of investigation on a long-forgotten 
mission to Brazil, which was carried out in 1893–1894. In 1893, the Brazilian Navy 
revolted against its government. The fleet bombarded the then capital Rio de Janeiro, 
forcing the Great Powers to mobilize their naval fleets in the defence of their economic 
interests and position of power. The period Hungarian press monitored the remote 
events. A battleship bearing a Hungarian name, the corvette HMS Zrínyi was appointed 
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to defend the interests of the Austro-Hungarian Monarchy. The ship saw service at 
the coast of Rio de Janeiro for several months. During that time, Commander Johann 
Holeczek, the corvette’s commanding officer and some of the crew lost their lives due to 
the yellow fever that broke out in the city. The ship’s Brazilian mission and the deceased 
captain were remembered even years later. The purpose of the study is to examine the 
mission and its background, and to draw attention to the missions accomplished in 
distant seas by the Monarchy’s Navy.

die entsendung eines kriegssChiFFes der ÖsterreiChisCh-ungarisChen 
MOnarChie naCh brasilien – die kOrvette s.M.s. „Zrínyi“  

an den küsten vOn riO de JaneirO in 1893–1894

Die Sammlungen des Instituts und Museums für Militärgeschichte hüten beträchtlich 
viel Material mit Bezug auf die k. u. k. Kriegsmarine. Trotz dessen ist die Geschichte der 
österreichisch-ungarischen Kriegsmarine im 19. Jahrhundert ein weniger erforschtes 
Gebiet in Ungarn, ihre in weit entfernten Gewässern durchgeführten Missionen sind 
kaum bekannt. Diese Arbeit präsentiert die Ergebnisse historischer Forschungen 
über die Geschichte einer heute vergessenen Entsendung nach Brasilien in den Jahren 
1893–1894. Im September 1893 entfachte die brasilianische Marine einen Aufstand 
gegen ihre Regierung. Die Flotte nahm die damalige Hauptstadt Rio de Janeiro unter 
Kanonenfeuer, was die Großmächte dazu veranlasste, zum Schutz ihrer Wirtschafts- 
und Machtinteressen ihre Seestreitkräfte zu mobilisieren. Die weit entfernten Ereignisse 
wurden auch von der zeitgenössischen ungarischen Presse verfolgt. Die Österreichisch-
Ungarische Monarchie beauftragte mit der Vertretung ihrer Interessen ein Kriegsschiff, 
das einen ungarischen Namen trug: die Korvette S.M.S. „Zrínyi.“ Das Schiff verrichtete 
mehrere Monate lang Dienst an den Küsten von Rio de Janeiro. Währenddessen fielen 
Fregattenkapitän Johann Holeczek (der Kommandant der Korvette), sowie mehrere 
Mitglieder der Mannschaft einer in der Stadt ausgebrochenen Gelbfieber-Epidemie 
zum Opfer. An die Tätigkeit des Schiffes in Brasilien und dessen verstorbenen Kapitän 
wurde auch Jahre später noch erinnert. Ziel der Abhandlung ist es, die Entsendung und 
mögliche Hintergrundursachen in ihren Zusammenhängen zu erforschen. Weiterhin 
wird beabsichtigt, Aufmerksamkeit auf die Reisen der k. u. k. Marine in fernen 
Gewässern zu lenken.



Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese
i

„ALEgNAgyObbMAgáNhAdIkóRházAzEgéSzMONARChIábAN:

AbudAIpéNzINTézETEkhAdIkóRházAAFEhéRváRIúTON”

Az alapítás és fenntartás

Amikor az elsô katonaszerelvények kigördültek a pályaudvarokról, még 
közeljövôbeli és gyôzelmes hazatérésben reménykedtek a katonák – augusztus 
végére azonban visszaérkeztek a hátországba az elsô sebesültek, szeptemberre 
bekövetkeztek az elsô harctéri vereségek, s a hátország kénytelen volt felkészülni 
az elhúzódó háborúra. Ez azt is jelentette, hogy a kor szokásának és elvárása-
inak megfelelôen minden társadalmi réteg és közösség lehetôségeihez mérten 
enyhíteni igyekezett a háború okozta szenvedéseket, miközben a gazdaság és 
a társadalom teljes spektrumát a háború szolgálatába állították.

1914 szeptemberében az akkor már több mint 70 esztendôs Széll Kálmán 
mint az általa alapított Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatósági elnöke meg-
beszélésre hívta a legjelentôsebb magyar érdekeltségû bankok, takarék-
pénztárak képviselôit, s megállapodtak abban, hogy egy mintaértékû, nagy 
befogadóképességû hadikórház felállításával és fenntartásával segítik a katonai 
erôfeszítéseket.1 

Nagy hangsúlyt helyeztek a minél elôbbi üzembe helyezésre, így az errôl 
szóló elsô híradás október 4-én már konkrét elképzeléseket tárt a nyilvános-
ság elé,2 öt nappal késôbb pedig az 1500 ágyas kórház anyagi háttérérôl is 
tudomást szerezhetünk: „A kórház céljaira eddig a következô pénzintézetek ada-
koztak: A Magyar általános hitelbank, a Pesti magyar kereskedelmi bank és a Pesti 
hazai elsô takarékpénztár egyesület 200 – 200.000 koronát, a Magyar jelzálog hi-
telbank, a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank, a Magyar bank és kereskedelmi r. 
t. és a Hazai bank r. t. 100 – 100.000 koronát, a Magyar agrár- és járadék bank, 
az Egyesült Budapest-fôvárosi takarékpénztár, az Országos központi takarékpénztár 

1 Hasonló módon hozott létre egy 300 ágyas hadikórházat a Királyi József Mûegyetem tanári kara 
is, ugyancsak 1914 szeptemberében. A Mûegyetem fôépületében levô négy földszinti rajzter-
met és környékét alakították át e célra. A berendezést részben a katonai kincstár, a rektori alap, 
a Magyar Vöröskereszt-egylet, valamint magánszemélyek adták össze. Ugyancsak honvédelmi 
minisztériumi fennhatóság alatt állt, de apácák és hivatásos ápolók mellett egy hölgybizottság, 
élén az elsô magyar orvosnôvel, a frissen megözvegyült Wartha Vincéné dr. Hugonnai Vilmával 
segítette munkájukat. A kórházparancsnoki teendôket dr. Varró Indár honvéd törzsorvos látta el 
a kórház ünnepélyes bezárásáig, 1920. június 6-ig. – Bôvebben: Varró 1920. 

2 Pesti Napló, 1914. október 4. 65. évf. 245. sz. 13. o.
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50 – 50.000 koronát, a Kisbirtokosok országos fölhitelintézete és az Országos köz-
ponti hitelszövetkezet 20 – 20.000 koronát, a Magyar általános takarékpénztár 
és a Hungária bank r. t. 10 – 10.000 koronát.”3 Egy nappal késôbb újabb ado-
mányozók jelentkeztek: „az Elsô magyar iparbank, a Nemzeti takarékpénztár 
részvénytársaság, a Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsönintézet rész-
vénytársaság, a M. kir. osztálysorsjáték részvénytársaság és a Belvárosi takarék-
pénztár részvénytársaság 10.000—10.000, a Budapest-lipótvárosi takarékpénztár 
és a Magyar takarékpénztárak középponti jelzálogbankja 5000— 5000 korona. (A 
tegnap kiadott jelentésben a Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság té-
vesen szerepelt tízezer koronával, mert ez intézet hozzájárulása húszezer korona.)”4 
A megnyitás elôtt még egy tisztes összeg gyarapította a kasszát: „Az osztrák és 
magyar bank fôtanácsa elhatározta, hogy a budapesti pénzintézetek hadikórházának 
céljaira százezer koronát adományoz.”5 – Végigpillantva a névsoron megállapít-
hatjuk, hogy az összes budapesti székhellyel is rendelkezô nagy pénzintézet 
bekapcsolódott az akcióba.

A kórházat a honvédelmi minisztérium fennhatósága alatt kívánták 
mûködtetni.6 Anyagi hátterét – 3,75 millió korona tôkével – 1914 végéig az ala-
pítók7 biztosították, azonban a fenntartási költségek folyamatos növekedése 
miatt 1915 januárjától napi két korona, októbertôl három korona ápolási díjat 
térített meg a katonai kincstár. Mindezzel együtt már 1915 májusában szükség 
lett egy újabb döntésre: „Azok a bankok, a melyek a Pénzintézetek Hadikórházának 
fönntartására már 1,300.000 koronát adományoztak. Széll Kálmán elnöklésével 
ülést tartottak és elhatározták, hogy a kórházat október elsejéig fönntartják és e 
célra további 310.000 koronát bocsátottak az intézôség rendelkezésére.”8 A kórház 
orvosigazgatójául (parancsnokként) októberben az addig a honvéd helyôrségi 
kórházban szolgáló Manninger Vilmos egyetemi magántanárt, törzsorvost9 

3 Pesti Hírlap, 1914. október 9. 36. évf. 250. sz. 8. o.
4 Budapesti Hírlap, 1914. október 10. 34. évf. 251. sz. 7–8. o.
5 Budapesti Hírlap, 1914. október 30. 34. évf. 271. sz. 8. o., 11. o.
6 Manninger – John – Parassin 1916. XVI. o.
7 „A kórházra a fôvárosi pénzintézetek 1.300,000 koronát adakoztak és létesítésére kórházi bizottságot 

küldtek ki, amelynek tagjai: Horváth Elemér (Magyar Általános Hitelbank), Walder Gyula (Pesti Hazai 
Elsô Takarékpénztár), báró Madarassy-Beck Gyula (Magyar Jelzálog-Hitelbank), báró Madarassy-Beck 
Marcell (Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank) és Krausz Simon, a Magyar Bank és Kereskedelmi 
Részvénytársaság vezérigazgatója, elnöke pedig Heinrich Ferenc udvari tanácsos, a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank igazgatósági tagja. Az ô agilitásának köszönhetô, hogy a pénzintézetek hadikórházának 
eszméje a maga nagyszerûségében megvalósulhatott.” – Pesti Hírlap, 1914. október 30. 36. évf. 271. sz. 
8. o. – Névsoruk és pénzbeli hozzájárulásuk: Manninger – John – Parassin 1916. XVI–XVII. o.

8 Budapesti Hírlap, 1915. május 2. 35. évf. 121. sz. 28. o.; Pesti Napló, 1915. május 2. 66. évf. 121. sz. 
17. o.; Pesti Hírlap, 1915. május 2. 37. évf. 121. sz. 8. o.

9 Manninger Vilmos (1876–1945) orvosprofesszor, a rák elleni küzdelem hazai úttörôje, a Ma-
gyar Sebésztársaság megalapítója. 1898-ban avatták Budapesten orvosdoktorrá, 1902–1906-
ban gyakornok, 1907-ben rendelô orvos a János Kórházban, egyetemi magántanár a sebészeti 
propedeutikából, majd 1908-tól a Margit Kórház fôorvosa. 1914-tôl 1936-ig a János Kórház 
sebész fôorvosa. 1926-ban rendes kinevezett tanár, az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet 
fôorvosa. 1936-ban kórházügyi elôadó a belügyminisztériumban. Jelentôsek az aszepszisre vonat-
kozó kutatásai. 1926-tól a hazai rákkutató bizottság fôtitkára, ô dolgozta ki a daganatos beteg-
ségek kezelésének módszertanát. 1914. október 29-tôl a kórház megszûntéig volt alkalmazásban. 



 A BuDAI PÉnZInTÉZETEK HADIKórHÁZA A FEHÉrVÁrI úTon 103

nevezték ki, ómoravicai Heinrich Ferenc, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank igazgatósági tagja10 lett a kórház „közvetlen vezetôje”, az adminisztra-
tív irányítást Feder Ferenc, a Ferenc József Kereskedelmi Kórház negyedszá-
zados gyakorlattal rendelkezô igazgatója vállalta. Az ügyvezetést az alapító 
pénzintézetekbôl választott nyolctagú kuratórium11 látta el, amelynek Heinrich 
is tagja volt, Manninger és Feder pedig orvosi, illetve gazdasági tanácsadóként 
vett részt a munkájukban.12

A háború elhúzódása, valamint a hatalmas kórház tetemes költségei min-
den év végén, zárszámadáskor természetesen elgondolkoztatták a fenntartókat: 
azonban 1916-ban is csak eredeti elhatározásukban erôsödtek meg: „A kórház 
fentartására a pénzintézetek eddig több mint három millió koronát fordítottak és elha-
tározták, hogy tekintet nélkül a nagyszabású kórház fentartásával járó további áldoza-
tokra s mindennemû szükségletének ellátásával járó szinte leküzdhetetlen nehézségekre, 
a kórházat a háború végéig feltartják.”13

1919. március 31-gyel született meg a zárszámadás, amely szerint a pénz-
intézetek kamatostul 7.612.829 korona 79 fillérrel járultak hozzá a kórház 
fenntartásához, a különféle alapok és bevételek 59.814 korona 92 fillért tet-
tek ki, amíg a katonai kincstár által fizetett ápolási költség 4.032.786 korona 
90 fillérre rúgott. Összesen 11.705.431,61 korona állt tehát a rendelkezé-
sükre, amibôl a lakbér (bérleti díj) és az épület-karbantartás, a fizetések és 
zsoldok, a baleset- és egyéb biztosítások, szállítási és gépjármû-fenntartási 
költségek, irodaszerek, vízdíj, fûtés, világítás, élelmiszerek és élelmezés, 
ruhanemû beszerzése és mosása, a kórházi berendezés és felszerelés, a mûtôk 
és felszerelésük, az egyéb ápolási költségek mellett még a kórházi évkönyv 
(28.563,94 korona) is kitellett, úgy, hogy még 1.392.812,45 korona marad-
vány is képzôdött.14

Manninger – John – Parassin 1916. CXI. o. – www.sopronanno.hu/bejegyzések/dr_manninger_
vilmos (Megtekintés 2017. január 8.)

10 Heinrich Ferenc, ómoravicai (1866–1925) vasáru-nagykereskedô, m. kir. udvari tanácsos, 
szolgálaton kívüli tartalékos honvédhuszár-fôhadnagy. A Budapesti kereskedelmi Akadémián 
folytatott tanulmányai után 1888-ban a családi hírneves vasnagykereskedô céget vezette. Az elsô 
világháború idején a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank hitelbírálója, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara alelnöke s Lánczy Leó mellett a hadigazdálkodás megszervezôje. Szerepet 
játszott a Pesti Lloyd Társulatban és az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben, elnöke volt 
a budapesti Kereskedelmi Testületnek, igazgatósági tagja a Salgótarjáni Kôszénbánya Rt.-nak és 
számos iparvállalatnak. Az ellenforradalom hatalomra jutása után a Friedrich-, majd a Huszár-
kormány kereskedelemügyi minisztere. 1918-ban létrehozta a Magyar Polgári Pártot, majd 1920-
ban a Nemzeti Középpártot, ennek felbomlása után 1922-ben híveivel megszervezte a Nemzeti 
Polgári Pártot; 1920-tól haláláig nemzetgyûlési képviselô a tabi kerületben. – Kálnitzkyné Katz 
2009. 9. o.; A Pesti Hírlap Lexikona. A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy 
kötetben A-Z. Budapest, 1937. 460. o.; Tolnai új világlexikona, az általános tudás és mûveltség 
tára. Szerk. Asztalos Miklós – Bálint Emma – Bálint Mihály et al. Budapest, 1927. VI. k. Gôz-Hit 
237. o.; Magyar életrajzi lexikon. Fôszerk. Kenyeres Ágnes. I. k. Budapest, 1967. 699. o. 

11 Névsoruk Manninger – John – Parassin 1916. XVIII–XIX. o. – A „Pénzintézetek Hadikórházának 
szolgálati rendjét és alapszabályait” a Manninger – John – Parassin 1916. C–CVII. o. tartalmazza.

12 Manninger – John – Parassin 1916. XVII–XIX. o.
13 Pesti Hírlap, 1916. március 4. 38. évf. 64. sz. 8. o.
14 Mannininger 1920. 11. o.
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A helyszín

Elsô lépésként a célnak megfelelô épületet kerestek, s választásuk az „Ericsson” 
Magyar Villamossági Rt. Fehérvári út 102. szám alatt álló új,15 még üzembe 
sem helyezett gyárára esett. Az 1911-ben megalapított, távíró- és távbeszélô-
gyártással foglalkozó Ericsson Magyar Villamossági Rt. 1913-ban határozta el 
új gyárépület építését – a tervezésével Zielinski Szilárd építômérnököt16 bízták 
meg – az eredmény pedig az elsô világháború elôtti idôk egyik elsô vasbeton 
szerkezetû gyárépülete lett tágas, világos, áttekinthetô terekkel, a korszerû higi-
éniai követelményeknek megfelelô számú fürdô-, mosdó- és illemhellyel.

Évi 200.000 koronáért kibérelték, október 15-én átvették, majd a következô 
két hét (!) folyamán lázas sietséggel, ugyanakkor elképesztô átgondoltsággal 
kórház céljaira átépítették és berendezték: a hatalmas munkatermeket közfa-
lakkal áttekinthetô kórtermek sorává tagolták, kapcsolódó kötözô-, vizsgáló- és 

15 Ma a Fehérvári út 70. sz. – A Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: HTM) Plakát- és 
aprónyomtatványtárában ôrzött, a még be sem üzemelt gyár termékeit reklámozó prospektusra 
a gyûjtemény vezetôje, Tóth Orsolya fômuzeológus hívta fel a figyelmünket – ezúton is köszönjük 
a kutatásban való folyamatos, önzetlen együttmûködését.

16 Zielinski Szilárd építômérnök, mûegyetemi tanár, a magyarországi vasbetonépítés úttörôje 
(1860–1924). 

Az épület napjainkban. Az Ericsson után a Standard, majd a BHG (Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyár) épülete volt, többször bôvítették és módosították az elmúlt 
évtizedek során. Az utóbbi idôben irodaépületnek és raktárnak is használták  
(A szerzôk felvétele, 2016)
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dohányzóhelyiségeket különítettek el mellettük. A kórházban összesen négy 
lift, öt röntgen-szoba, fürdôszobák, központi fûtés, villanyvilágítás biztosította 
a betegek jólétét, a termeket pedig aszfalt vagy hézagmentes padló borította.17

17 Pesti Napló, 1914. október 30. 65. évf. 271. sz. 10. o.

Az épület 1914-ben az Ericsson gyártmánykatalógusának címlapján: a még be sem 
üzemelt gyár (HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 2009.116.1/Nyt.)
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Minden osztály mellett két-két mosdó- és fürdôszobát rendeztek be, egyik-
ben a betegápolási kellékek kaptak helyet, a másikban a porcelánnemût: bögré-
ket, tányérokat tárolták. Az állandó melegvíz-ellátást gázkályhák szolgáltatták. 
Mûtôk, fertôtlenítô- és altatóhelyiségek egész sorát létesítették, röntgen-osz-
tállyal, központi laboratóriummal. Az alagsorban nagyobb befogadóképességû 
fürdôt rendeztek be, hogy a betegfelvételnél csökkentsék a fertôzô betegségek be-
hurcolásának esélyét. Ugyanezen célból saját, az épületen kívül álló fertôtlenítô 
részleget alakítottak ki. Kiemelt figyelmet fordítottak a konyha és a kapcsolt 
részei felszerelésére. Egy év elteltével a zárszámadásokból elképesztô adatokat 
tettek közzé a sajtóban. „A kórház forgalmáról az élelmezésre vonatkozó következô 
adatok is képet adnak: husnemübôl elfogyasztott a kórház 11 és fél vaggon mennyiséget, 
nem számítva ehhez 30 000 pár kolbászt. A tejszükséglet negyedmillió liter volt, elfo-
gyott továbbá 52 métermázsa vaj, sajt és turó. Kenyérbôl és fehér süteménybôl 17 és fél 
vaggont tévô mennyiség kellett.”18 1916 márciusáig „husból és husnemüekbôl elhasz-
náltak eddig 150.000 kg.-ot, tejbôl körülbelül 400.000 litert, vajból, sajtból és túróból 
mintegy 6000 kg.-, temérdek egyéb élelmiszeren kivül kenyérbôl és fehér süteménybôl 
több mint 220.000 kg.-ot.”19 Az ételek szállítása épületen belül a konyhához kö-
zeli külön liften folyt, két másik felvonó szolgálta a szintek közti betegszállítást. 
A meglevô központi fûtés teljesítôképességét egy pótkazán beállításával sikerült 

18 A pénzintézetek hadikórházának egyesztendôs mûködésérôl december 10-én közzétett 
beszámolóból. – Budapesti Hírlap, 1915. december 11. 35. évf. 344. sz. 11–12. o.

19 Pesti Hírlap, 1916. március 4. 38. évf. 64. sz. 8. o.

A kórház keresztmetszete (Az elsô évkönyv színes melléklete)
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úgy megnövelni, hogy a vasrámás szimplaüveg ablakok ellenére nem volt pa-
nasz a hômérsékletre; egyedül az alagsorban kialakított átmeneti osztályon és 
elkülönítôben volt szükség kettôs ablakok készíttetésére.

A személyzet kényelmérôl tiszti orvosi étterem révén gondoskodtak, 
az ápolónôvérek ebédlôje és társalgóhelyisége – egyúttal a betegeknek szánt 
oktatás és szórakozás színhelye, – a 2000 darabos könyvtárral, valamint mozi-
géppel20 is felszerelt, egyidejûleg 500 fô befogadására alkalmas díszterem lett. 
Természetesen volt a kórháznak egy kisebb kápolnája, amelyet felváltva hasz-
nálhattak a különbözô felekezetek – nagy ünnepeken azonban a rendezvények, 
a zenés szentmisék színhelye a díszterem volt. 

A fenntartáshoz és a folyamatos mûködtetéshez irodákat (betegfelvételi, pa-
rancsnoki, igazgatási), hálóhelyiségeket (férfi ápolók és ápolónôk részére), rak-
tárakat, ruhatárakat és mûhelyeket (szabó, cipész, asztalos, szerelô) hoztak létre 
az épületben. Megjegyzendô, hogy a fehérnemû mosását, kölcsönfehérnemû 
szállítását a Hattyú Rt.21 vállalta, a gyakorlati tapasztalatok nyomán, a nagy 
betegszám miatt a kórház rövidesen rákényszerült a hálóingek, lepedôk, egyéb 
fehérnemûk tömeges beszerzésére. Ugyancsak érdekes, hogy a ruharaktárakban 
nemcsak az egyes fegyvernemek ruházatát és felszerelését, de a hadimunkáso-
két, sôt a birodalmi német katonák uniformisát is tárolták.22

A gyógyszerellátás tekintetében is önállóságra törekedtek, saját gyógyszertá-
rat alakítva ki, amelyben egy gondnok és három gyógyszerész-önkéntes (késôbb 
gyógyszerész-segédtiszt) tevékenykedett. Fô feladatuk a fertôtlenítôszerek, szé-
rumok és szükséges edények (üveg, dugó, tégely, papíráru stb.) nagykereskedel-
mi beszerzése, valamint a különféle porok, kenôcsök házi elôállítása volt. Ily 
módon a gyógyszerek beszerzési-elôállítási költségeit körülbelül felére csökken-
tették, az önellátás tehát nagyon bevált.23 A kórház a betegszállítás megkönnyí-
tése érdekében „automobilt” tartott és a kapcsolattartást a külvilággal, sôt házon 
belül is telefonnal biztosította. 24 órás telefonügyeletet tartottak a telefonköz-
pontban, ugyanakkor a házitelefon minden alosztályon és osztályon, az irodák-
ban, az orvosi hálókban, az ebédlôkben is mûködött egy-egy állomás, amely sok 
felesleges rohangálástól kímélte meg a személyzetet.24

20 A könyvtárt a kórházparancsnok bocsátotta a betegek rendelkezésére, a mozigépet Müller 
Kálmán báró (1849–1926), orvos, egyetemi tanár, a tuberkulózis ellem küzdelem kormánybiztosa, 
az Országos Tüdôvészellenes Bizottság elnöke – mellesleg fájdalmasan korán elhunyt felesége, 
Hermina révén Heinrich sógora – adományozta. Manninger – John – Parassin 1916. XXI–XXII. 
o.; A Pesti Hírlap Lexikona. A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben 
A-Z. Budapest, 1937. 739. o.; Kempelen 1940. I. k. 116. o.; Kapronczay 2009. 103. o. (Az Országos 
Tüdôvészellenes Bizottság 1912-ben alakult. Pesti Napló, 1912. március 5. 63. évf. 55. sz. 20. o.)

21 „Hattyú” fehérnemû kölcsönzô vállalat V, Katona József-u. 41. T. 159-60. Az üzlet Hegedûs 
Lajos üzlettulajdonos tulajdonában volt, fehérnemû kölcsönzéssel és tisztítással foglalkozó. In: 
Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1914. 26. évf. 986. o.

22 Manninger – John – Parassin 1916. LI. o.
23 Manninger – John – Parassin 1916. LXIX–LXX. o.
24 Manninger – John – Parassin 1916. XLV., LXVIII. o.
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Október végén 1250 „fehérre fényezett, jól felszerelt ruganybetétes ágy25 
várta a virággal díszített kórtermekben” az elsô betegek érkezését.26 November 
1-jén 250 beteget vehettek fel, 20-ára pedig az egész kórház megtelt.27

A Pénzintézetek Hadikórháza 1914 novemberében nyílt meg,28 mûködésére 
a legmegbízhatóbb statisztikai adatokat a kórház évkönyveiben találhatjuk,29 
összességében az elsô 18 hónapos, másfél éves munkát számszerûsítve. Ebbôl 
megállapíthatjuk, hogy az átlag beteglétszám havonta, a hadiesemények függvé-
nyében 722–1036 fô között mozgott, az ápolási napok száma az elsô, novemberi 
9957 után 1915 és 1916 januárjában 31.000 fölé emelkedett, átlagosan azonban 
21–29.000 óra közt mozgott.30 A Pesti Hírlap 1916. márciusi értesülése szerint 

25 Manninger visszaemlékezése szerint Heinrich Ferenc javaslatára választották az ágytípust, 
amelynek „három osztatú, eleinte fagyapottal, az elsô félév után tengeri fûvel töltött matraccal ellátott 
[…] talán túlságosan fényûzônek látszó berendezésért nemcsak a betegek voltak hálásak, de mi orvosok 
is, mert a sulyos betegek kellô ápolását, elhelyezését nagyon megkönnyítették.” – Manninger – John – 
Parassin 1916. LX. o.

26 Manninger – John – Parassin 1916. XIX–XXX. o.; Budapesti Hírlap, 1915. április 4. 35. évf. 94. sz. 42. o.
27 Manninger – John – Parassin 1916. LXXIII. o.
28 „Alapos remény” ellenére az áhított október 15-iki határidôt nem tudták tartani, csupán az épület 

megszerzése valósult meg ekkorra. – Pesti Napló, 1914. október 9. 65. évf. 250. sz. 11. o., Budapesti 
Hírlap, 1914. október 9. 34. évf. 250. sz. 8. o. – Érdekes, hogy noha az évkönyv a megnyitást 
november 1-jéhez köti, a Pesti Hírlap 1914. október 30. 36. évf. 271. sz. 8. o., Pesti Napló, 1914. 
október 30. 65. évf. 271. sz. 10. o.; Budapesti Hírlap, 1914. október 30. 48. évf. 253. sz. 7. o. szerint 

„Minden ünnepélyesség nélkül csütörtökön délelôtt adták át rendeltetésének a fôvárosi pénzintézetek 
adakozásából létesült hadikórházat, amely a legnagyobb magán-hadikórház…”, tehát október 29-én 
már a személyzet már együtt állt.

29 Manninger – John – Parassin 1916.: Parassin József: A kórház betegforgalmi-, sebesülési és betegségi 
statisztikája. CXXI–CXXXVII. o., Jankovich László: Halálozási statisztika. CXXXIX–CXXXX. o., 
Mannininger 1920.: Parassin József: A kórház betegforgalmi-, sebesülési és betegségi statisztikája. 
13–32. o., ifj. Johan Béla: Halálozási statisztika. 33–36. o.

30 Manninger – John – Parassin 1916. LVI. o. – 1916 márciusáig „A kórházban eddig mintegy 10.000 
sebesült és beteg katona nyert ápolást, összesen 476.968 ápolási napon.” – Pesti Hírlap, 1916. március 4. 
38. évf. 64. sz. 8. o.

A kórház gyógyszertára 
az elsô évkönyvbôl 
(LXVIII. o.)
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„1400 betegre van berendezve. […] és a kezelt betegállomány azóta átlagban állandóan 
1000-en felül van.”31

Az egykori üzem vasbeton tartóoszlop-sora nagyrészt szabadon megmaradt, 
e mentén alakítottak ki egy, a szintek végigjárására, a kórtermek közti közle-
kedésre alkalmas széles folyosórészt. Az oszlopok mindegyikére szemmagas-
ságban, minden oldalára felerôsítették a házirendet és a napirendet, felváltva 
magyar, német, szlovák és román nyelven. A házirend többek közt tiltotta a falak 
és berendezési tárgyak összefirkálását, a pénzben való kártyázást, étel és sze-
szesital becsempésztetését. Dohányozni csak a kijelölt helyen, köpködni pedig 
csak a köpôcsészékbe volt szabad. Az orvosi vizit reggel 8.00-kor és 16.30-kor 
volt, ekkor mindenkinek a betegszobában kellett tartózkodnia. Egy beteg egy-
szerre legfeljebb két látogatót fogadhatott, délután 14.30 és 16.00 közt. 21 órától 
minden betegnek az ágyában kellett lennie. 

A napirendbôl kiderül, hogy reggel 6.00-kor keltek fel, 6.30-kor az orvo-
sok és az ápolók reggeliztek, 7.00-kor a szobák takarítása, betegek mosdatá-
sa, fürdetése következett. 7.30-kor a reggeli kiosztását szellôztetés követte, 
8.00–9.00-ig orvosi ellenôrzés, 9.00 és 12.00 közt fôorvosi vizit zajlott, közben 
10.00-kor a betegek megkapták „2-ik reggeli”-jüket, azaz tízóraiztak. 12.00-kor 
ebédeltek a betegek, a fôorvosok pedig konzíliumot tartottak. 13.00-kor a 24 
órás fôorvosi-orvosi ügyelet váltott, ezt követôen ebédelt meg az egészségügyi 
személyzet. 14.00-kor ismét kiszellôztették a kórtermeket, a látogatási idôt 
16.00-kor uzsonna kiosztásával rekesztették be, majd ismét szellôztették a kór-
termekben. A 16.30-as orvosi vizit után 18.30 és 19.00 közt vacsoráztatták meg 
a betegeket, 19.00-kor az éjjeli szolgálat lépett szolgálatba. 19.30-kor vacsoráztak 
az orvosok és az ápolók.32

A beteganyag heterogén összetétele – nemcsak a Monarchia soknemzetiségû 
haderejének, hanem a Német Császárság katonáinak ápolására is vállalkoz-
tak – megkívánta, hogy „A tolmács” címmel kis többnyelvû szótárt állítsanak 
össze, amelynek kérdéseit igennel-nemmel, vagy számmal meg lehetett vála-
szolni. Magyar, német, horvát, cseh, szlovák, román és olasz nyelven, kiejtve 
fonetikusan. A kérdések az illetô személyére, anamnézisére, a vizsgálat közbeni 
mûveletekre, testrészekre vonatkoztak.33

Hogy a kórtermek „ridegségét” oldják, a falakra plakátokat helyeztek – kü-
lönösen a magyar fürdôhelyeket népszerûsítve – az ablakokra és a kórtermek 
közepére virág került. A propagandát a díszítésben az uralkodó és a német csá-
szár falra akasztható „plakettjei” – Lánczy Leó adománya – képviselték, a do-
hányzók falaira is hazafias versek, mondások – például Hevesi imája34 – került. 

„Legnagyobb díszítômesterünk azonban a nap volt, amely a két oldalt elhelyezett nagy 

31 Pesti Hírlap, 1916. március 4. 38. évf. 64. sz. 8. o.
32 Manninger – John – Parassin 1916. LXVI–LXVII. o.
33 Teljes szövege a Manninger – John – Parassin 1916. LXXVIII–LXXXVIII. o-n.
34 Feltehetôleg Hevesi József (1857–1929) író, újságíró, a Magyar Salon szerkesztôje Imádság 

címû versérôl van szó, „A rég elkopott frázis: magyarok Istene, újra nagyon aktuális lett. Hevesi József 
talán kevés költôiséggel, de annál több bensôséggel fordul hozzá és kér áldást az ágyúk dörgése között 
az ezeresztendôs országra, az ôsz királyra, harcoló fiainkra.” In: Szabolcska 1916.; Tordai 1916. 584. o.
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ablakon árasztja be áldását a kórtermekbe. Kórházunk egy buzgó látogatója mondta, 
hogy ilyen derült házat még nem látott: »itt két oldalról süt be a nap egyszerre«” – írta 
Manninger professzor.35

Egy kórház mindennapjai a médiában

Bizonyára az alapító és fenntartó intézmények, valamint a támogatói kör tár-
sadalmi súlya és sajtó-befolyása, azonfelül a kórház nagysága, modellértéke és 
végül, de nem utolsó sorban az orvosi kar jól csengô nevei folyamatosan biz-
tosították a Pénzintézetek Hadikórházának a médiaszereplést. Nem volt olyan 
jelentôsebb fôvárosi újság, napilap, folyóirat, amely ne adott volna hírt az ott 
folyó tevékenységrôl, rendezvényekrôl. 

A kórház megszabott színvonalú mûködtetéséhez folyamatosan biztosítani 
kellett-illett az anyagi hátteret. Ez a támogató pénzintézetek éves közgyûlési 
beszámolóiban is világosan megmutatkozik. Egyetlen példa: „A Magyar Bank 
és Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatósága megállapította az 1915. deczember 
31-ével zárult huszonötödik üzletévének mérlegét. A mérleg adatai szerint a lefolyt 
esztendôn a nagy világháború jellege húzódott végig. A bank élénk üzleti tevékenységet 
fejtett ki és szép eredményeket produkált, de épp igy kivette teljes részét a háború jóté-
kony és közczélú munkáiból is.” „a bank a Pénzintézetek Hadikórházának költségeihez 
való jelentékeny hozzájárulásán kívül továbbra is fentartotta 32 katonatiszt részére 
létesített saját hadikórházát,”– emlékezett meg a sajtó is a Baross Gábor által ala-
pított bank jubileumi közgyûlésén elhangzottakról.36 

Abban a helyzetben, amikor a fronton és a hátországban mindenkitôl elvár-
ták a jótékonykodást, a társadalom együttérzését élvezô, mûvészi élményekkel, 
szórakozással és testi-lelki adományokkal ellátott beteg-sebesült katonák sem 
maradhattak ki a hazafias akciókból. Az Est címû folyóirathoz például 1915 már-
ciusában Révész Imre fôvadász gyûjtése révén a Pénzintézetek Hadikórháza IV. 
osztály légzôszervi bajokkal küzdô sebesültjei és betegei 75 koronát juttattak 
el.37 Októberben az V. osztály csontsérülésekkel kezelt sebesültjei 23,70 koronát 
gyûjtöttek össze és jutattak el az elesettek özvegyei és árvái javára adományként 
Az Esthez.38 Ugyancsak Az Esthez juttatták el a Pénzintézetek Hadikórháza 
teológus felügyelôi „szeretett parancsnokuk esküvôje alkalmából csokor- megváltás 
címen” 76 koronányi gyûjtésüket, amellyel ugyancsak az elesettek özvegyeit és 
árváit támogatta a lap.39 Az Est szerkesztôsége ôrizte azt a két levelet is, amelyet 

„Pollák József olasz hadifogságból […] küldött Pollák Emil orvostanhallgató címére 
a Pénzintézetek Hadikórházába, a melyet tulajdonosa eddig nem vett át.”40 Az erdélyi 

35 Manninger – John – Parassin 1916. LXVIII. o.
36 Közgazdasági Szemle 55. kötet II. Közlemények Magyar Közgazdasági Társaság Függelék VII. o., 

Magyar Figyelô 1916/2. Följegyzések 76. o.
37 Az Est, 1915. március 18. 6. évf. 77. sz. 5. o.
38 Az Est, 1915. október 25. 6. évf. 299. sz. 2. o.
39 Az Est, 1915. november 8. 6. évf. 313. sz. 2. o.
40 Az Est, 1916. január 20. 7. évf. 20. sz. 9. o.
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román betörés következtében sokan keresték a sajtó útján hozzátartozóikat, így 
például a Hadikórházban ápolt Miksán Sándor szakaszvezetô is.41 Ugyanakkor 
a sajtó révén egy lírai hirdetésrôl is értesülhetünk: „A PÉNZINTÉZETEK 
Hadikórházánál a budafoki villamosra felszálló kedves uri leányt, aki egy idôsebb nô tár-
saságában volt, kérem írjon ugyanezen lap Erzsébet-köruti kiadójába „Megkínálhatott 
volna cukorral” jeligére korrekt megismerkedés lehetséges-e. Kérem Pesti Hirlap utján 
közölje, hogy mikor ment levél.”42 – sajnálatos módon, a történet folytatásáról nincs 
tudomásunk.

Arról a figyelemre méltóan színes és változatos kulturális életrôl, amely ne-
ves mûvészek fellépései, mozielôadások és saját rendezvények révén valósult meg 
a kórház falai közt, külön számolunk be, azonban a sajtóban fel-felbukkantak 
a kórházhoz egyéb módon kötôdô hírek is. Talán sosem tudjuk meg, hogy mit 
keresett 1915. július 6-án este 10 óra körül a Budafoki úton, a Pénzintézetek 
Hadikórházának közelében Lénárt Mihály 32. gyalogezredbeli gyalogos, akit 
a villamos halálra gázolt – hozzátartozóit a sajtó útján próbálták megtalálni.43

Ezzel szemben dr. Ráth Endre44 képviselôt, aki az 1. honvéd gyalogezredben 
mint tartalékos fôhadnagy teljesített szolgálatot, baleset érte: „gyakorlat köz-
ben oly szerencsétlenül esett el, hogy bal felsô karján két helyen csonttörést szenvedett. 
A Pénzintézetek hadikórházába vitték, ahol gipszbe tették a karját.”45 Ô feltehetôleg 
a kitûnô sebészeti ellátásban bízott …

1917 júniusában egy katonai jellegû, ám csak áttételesen a kórházhoz kapcso-
lódó családi dráma borzolta a kedélyeket: a történet 1913-ban kezdôdött, amikor 
a nagyváradi tiszti telepen Preisz Károly honvéd fôhadnagy kétgyerekes felesé-
ge egy elfajult veszekedés során revolverrel agyonlôtte a férjét. A nagy nyilvá-
nosságot kapott esküdtszéki tárgyalás végén az asszonyt felmentették. Preiszné 
a tárgyalás befejezése után Budapesten telepedett le. Újra férjhez ment, ezúttal 
is hadfihoz: Horváth Jánoshoz, a szabadkai 4. honvéd huszárezred zászlósához. 
A férj súlyosan megbetegedett a harctéren, vesebaj kínozta, majd tüdôgyulladást 
kapott. Azt hitte, hogy a tüdôbajban szenved, s ezt ráragasztja feleségére és 
nyolchetes kislányára, ezért levélben elbúcsúzott tôlük majd június 5-én, Budán, 
a Váli út 4. szám alatti lakásukban szolgálati fegyverével mellbe lôtte magát. 
Eszméletlen volt, amikor a mentôk bevitték a Fehérvári úti Pénzintézetek 

41 Pesti Hírlap, 1916. október 21. 38. évf. 293. sz. 8. o.
42 Pesti Hírlap, 1916. december 12. 38. évf. 345. sz. 24. o.
43 Népszava, 1915. július 9. 43. évf. 252. sz. 7. o.
44 Ráth Endre (1877–1929) ügyvéd, országgyûlési képviselôpolitikus. Tanulmányait a budapesti 

egyetemen végezte, s itt szerzett jogi és államtudományi doktori fokozatot. 1898-ban Kossuth 
Ferenc s egyúttal a Kossuth-párt is titkára lett. A Független Magyarország munkatársaként 
a sajtó terén is tevékenykedett. 1902-ben idôközi választásokon lett Kézdivásárhely város 
képviselôje. 1905-ben újra megválasztották. 1917–1918-ban a Függetlenségi és 48-as Párt egyik 
vezetôje. A képviselôházban jegyzôje volt a naplóbíráló bizottságnak. – https://opac-nevter.pim.
hu/record/-/record/PIM68633; http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.PHtml?id=025575; 
Udvarvölgyi 2008. 10. o., 20. lábjegyzet; http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/
document_5700_section_1265.pdf (Megtekintés 2017. május 17.)

45 Pesti Hírlap, 1915. november 3. 37. évf. 306. sz. 15. o.; Népszava, 1915. november 3. 43. évf. 369. 
sz. 9. o.
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Hadikórházába, ahol súlyos, de nem életveszélyes sebe mellett idegbaját, tüdejét 
is kezelni tudták.46

Ugyancsak a villamosról a Fehérvári út 100. számú ház elôtt leugorva szenve-
dett balesetet Zsigmond József 24 éves katona 1917. június 25-én; súlyosan meg-
sérült a balkarján. Tekintve a baleset helyszínét, a Pénzintézetek Hadikórházába 
vitték.47 A Fehérvári út 50. számú ház elôtt került egy villamos alá Zalniczki 
János tüzérkatona, akit szintén a Pénzintézetek Hadikórházába szállítottak sú-
lyos sérüléseivel.48

A „nagyszabású hadikórház” megszûnése és utóélete

1918. április 11-én a fôvárosi lapok mindegyike hosszabb-rövidebb híradással 
szolgált: „Feder Ferenc, a Pénzintézetek Hadikórházának szervezôje és fönnállása 
óta vezetôje, ma éjjel Budapesten 63 éves korában meghalt. A megboldogult huszonöt 
esztendôn át a Ferenc József kereskedelmi kórház igazgatója volt. A pénzintézeti hadi-
kórház fönnállása óta fáradhatatlan kitartással intézte az ügykezelést.”49

Feder halála nemcsak egy elkötelezett ember kiesését jelentette, hanem az is 
kiderült, hogy szakvezetôként gyakorlatilag pótolhatatlan. A nagy létszámmal 
mûködô kórház szerteágazó, bonyolult ügyvitele, a szükséges anyagi háttér 
folyamatos biztosítása és minden részletében takarékos, hasznos felhasználása 
olyan „fáradhatatlan kitartást”, „ügybuzgalmat” és végül, de nem utolsó sorban 
magas szintû vezetôi rutint kívánt, amelyre szinte lehetetlen volt haladéktala-
nul megfelelô jelöltet találni. A már a Ferenc József Kereskedelmi Kórházban 
köztiszteletnek örvendô, 1913-as együttes lemondásukig50 évtizedeken át zavar-
talanul és hatékonyan együttmûködô két kiváló vezetô-egyéniség, Heinrich és 
Feder összeszokottsága a Hadikórház esetében is sorsdöntô jelentôséggel bírt. 
A kórházi kuratórium elnökét, Heinrich Ferencet rövid idôn belül még egy igen 
nagy csapás sújtotta: 21 éves fia, ifjabb ómoravicai Heinrich Ferenc, a budapesti 
m. kir. 1. honvéd huszárezred I. osztályú vitézségi éremmel és a Károly csapat-
kereszttel kitüntetett tartalékos hadnagya 1918. június 1-jén két éves harctéri 
szolgálat után hôsi halált halt Ukrajnában, a szülôk pedig mélyen gyászolták 

46 Pesti Hírlap, 1917. június 6. 39. évf. 143. sz. 11. o.; Pesti Hírlap, 1917. június 7. 39. évf. 144. sz. 11. 
o. – utóbbi a búcsúlevél szövegét is közli.

47 Az Est, 1917. június 26. 8. évf. 160. sz. 7. o.; Pesti Hírlap, 1917. június 26. 39. évf. 160. sz. 10. o.; 
Pesti Napló, 1917. június 26. 39. évf. 160. sz. 10. o.

48 Budapesti Hírlap, 1918. március 17. 38. évf. 65. sz. 9. o.; Pesti Hírlap, 1918. március 17. 40. évf. 65. 
sz. 9. o.; Pesti Napló, 1918. március 17. 69. évf. 65. sz. 9. o.

49 Budapesti Hírlap, 1918. április 11. 38. évf. 86. sz. 7. o.; 8 Órai Ujság, 1918. április 11. 4. évf. 86. sz. 
4. o., 8. o.; Pesti Hírlap, 1918. április 12. 40. évf. 87. sz. 7. o.

50 8 Órai Ujság, 1918. április 11. 4. évf. 86. sz. 4. o.; Budapesti Hírlap, 1918. április 11. 38. évf. 86. sz. 
7. o.; Világ, 1918. április 11. 9. évf. 86. sz. 9. o.; Pesti Hírlap, 1918. április 12. 40. évf. 87. sz. 7. o.; 
Az Est 1918. április 12. 9. évf. 87. sz. 5. o.; Budapesti Hírlap, 1913. október 23. 33. évf. 251. sz. 18. 
o-n Heinrich így indokolta visszalépését: „pótolhatatlan elsôrangú szervezô és vezetô, kinek hiányát 
az egész intézmény a legérzékenyebben fogja nélkülözni. Én Féder Ferenccel annyira összeszoktam és 
a munkában annyira összeforrtam, hogy az ô távozása is határozottan hozzájárul elhatározásom 
megérleléséhez.”
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ôt.51 – Az idôsebb Heinrich 1925-ben hunyt el, miután kereskedelmi miniszter 
lett a Friedrich-kabinetben, késôbb Huszár Károly kormányában is megtartotta 
ezt a tárcát, s 1922-tôl haláláig nemzetgyûlési képviselôként tevékenykedett.52

Ilyen körülmények közt – a két legagilisabb irányítót elvesztve és a nehezülô 
külsô helyzet miatt – a kuratóriumi ülés igen racionálisan a kórház bezárá-
sáról döntött. A Pénzintézetek Hadikórháza 1914. november hó 1-jén nyitot-
ta meg kapuit s 1918. június hó 30-án, 44 hónapos fennállás után szûnt meg 
mûködni.53 Július közepén már errôl adnak hírt a lapok: „A pénzintézetek ál-
tal fentartott Fehéváry-uti hadikórház feloszlott. A Manninger Vilmos dr. egyetemi 
sebésztanár által mintaszerûen berendezett kórházi felszerelésnek legnagyobb részét 
Heinrich Ferenc udvari tanácsos kuratóriumi elnök javaslatára a Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesületnek ajándékozták. A kuratóriumnak Andrássy Gyula 
gróf kormányzóelnök meleghangú átiratban köszönte meg nemeslelkû ajándékát. 
A nagy és értékes felszerelést a Tátrában létesítendô hadiárva-gyermekszanatórium-
ban fogják fölhasználni.”54 – Ettôl kezdve a felszámolás már gyorsan haladt, há-
rom nap múlva „A Pénzintézetek Hadikórháza nevében Heinrich Ferencz udvari 
tanácsos értesítette a fôvárost, hogy a kórház feloszlatása alkalmával feleslegessé vált 
mintegy hatszáz darab ágyat, a hozzátartozó hatszáz darab éjjeli szekrényt, azonfelül 
egy mûtôterem részére szükséges berendezést juttatott a fôváros közkórházai részére, 
a pénzintézetek igazgatóinak: Lánczy Leó, Ullmann Adolf báró és Walder Gyula köz-
benjárására. Az adományért, a mely ma, a mikor ilyen berendezések nem állanak ren-
delkezésre, nagy értékkel bír, a tanács mai ülésén köszönetét mondott a Pénzintézetek 
Hadikórháza vezetôinek.”55

A kórház személyi állományából illik megemlékeznünk még dr. Vészi 
Gyuláról, aki a spanyolnátha-járvány áldozataként, tragikus körülmények kö-
zött hunyt el 1918. november 2-án. 1918 szeptemberében IV. Károly király pro-
fesszorrá, a debreceni egyetem tanárává nevezte ki. Bár október 19-én még részt 
vett az orvoskar megalakulását kimondó ülésen, oktatói tevékenységét nem 
kezdhette meg. Ifjú, áldott állapotban levô feleségét döntötte ágyba az influenza, 
s a fiatal tudós, aki maga ápolta ôt, néhány nap múlva szintén beteg lett. A fiatal-
asszony két hetes szenvedés után október 31-én délután 3 órakor, Vészi professzor 

51 Világ, 1918. június 16. 9. évf. 142. sz. 11. o.; Pesti Hírlap, 1918. június 16. 40. évf. 142. sz. 8. o.; 
gyászkeretes hír: Pesti Napló, 1918. június 21. 69. évf. 146. sz. 10. o.; Népszava, 1918. június 21. 
46. évf. 146. sz. 8. o.; Az Est, 1918. június 21. 9. évf. 146. sz. 7. o.; Világ, 1918. június 21. 9. évf. 
146. sz. 10. o. – A fiú holttestét a család hazahozatta s látványos külsôségekkel, számos polgári 
és katonai szervezet jelenlétében a Kerepesi temetôben temették el augusztus 22-én: Budapesti 
Hírlap, 1918. augusztus 20. 38. évf. 193. sz. 8. o., 8 Órai Ujság, 1918. augusztus 20. 4. évf. 193. sz. 
5. o.; Magyarország, 1918. augusztus 20. 25. évf. 193. sz. 12. o.; Pesti Hírlap, 1918. augusztus 20. 
40. évf. 193. sz. 8. o.; Magyarország, 1918. augusztus 24. 25. évf. 197. sz. 7. o.

52 Az Est, 1925. május 31. 16. évf. 122. sz. 2. o. (képpel); Fôvárosi Közlöny, 1925. június 19. 59. évf. 
135. sz. 693., 700. o.

53 Manninger – John – Parassin 1917. 13. o.
54 Budapesti Hírlap, 1918. július 13. 38. évf. 161. sz. 7. o.; Világ, 1918. július 13. 9. évf. 161. sz. 9. o.; 

Az Ujság, 1918. július 13. 16. évf. 161. sz. 8. o.
55 Az Ujság, 1918. július 17. 16. évf. 164. sz. 9. o.; Pesti Hírlap, 1918. július 17. 40. évf. 164. sz. 6. o.
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pedig másnap, november 1-jén délután 5 órakor hunyt el a Ludoviceum utca 2. 
szám alatti úgynevezett Jendrasik-klinikán. Egy kis árva maradt utánuk.56

A Hadikórház ingóságainak átruházása után a végsô pénzügyi mérleg elké-
szítésére csak a forradalmakat követô konszolidáció után, 1920 ôszén került sor. 
A világháborús jótékonysági szervezetek szinte kivétel nélkül csôdbe mentek 
vagy elvesztették vagyonukat a világháborús összeomlásban – de a pénzintéze-
tek esetében ez természetesen nem így történt. Sajtónyilvánosan, de kerülve 
a nagyobb feltûnést, a Budapesti Hírlapban megjelent egy rövid hír: „A budapes-
ti pénzintézetek a háború alatt Pénzintézetek Hadikórháza nagyszabású hadikórházat 
tartottak fenn, a melyben a háború folyamán sokezer sebesült és beteg nyert ápolást 
és gyógyulást és a melynek költségére a pénzintézetek a háború folyamán közel hét és 
félmillió koronát fordítottak. A hadikórház likvidálása alkalmából a hadikórháznak 
mintegy másfél-millió korona vagyona maradt fenn. Az alapítók most elhatározták, 
hogy ezt az összeget a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének (TÉBE) adják át és 
pedig a háborúban elesett banktisztviselök özvegyeinek és árváinak javára.”57 A TÉBE, 
amelynek Lánczy Leó volt az elnöke, decemberi ülésén elfogadta az adományt 
és alapítványt hozott létre belôle, amelyet a TÉBE volt igazgatójáról Hegedûs 
Lóránt-alapnak neveztek el.58

Az Ericsson-épület megszûnt a Pénzintézetek Hadikórházaként mûködni, 
ám továbbra is egészségügyi célokat szolgált: „Négy évvel ezelôtt vonta el a háború 
eredeti rendeltetésétôl a Munkácsy-utcai gimnáziumot,59 kórházzá alakítva át az is-
kolát. A négy év alatt különbözô intézetekben helyezték el a tanuló ifjúságot, minek 
folytán a legtöbb iskolában túlzsúfoltság állt elô és a szülôk egyik deputációt küldték 
a másik után illetékes körökhöz, hogy a Munkácsy-utcai gimnáziumot adják vissza 
eredeti rendeltetésének. Gróf Teleki Pál, az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke, 
méltányolva a szülôk régi és jogos kívánságait, komoly megkeresés után megfelelô el-
helyezést találván a kórház számára, az épületet most ismét az iskola céljaira adja 
vissza. Most költözik át a Munkácsy-utcából a kórház a Fehérvári-úti Ericson-gyárba, 
ahol eddig a napokban megszûnt Pénzintézetek Hadikórháza mûködött. Egyidöben és 

56 Világ, 1918. november 2. 9. évf. 157. sz. 10. o. – Érdekesség, hogy „a két Vészi fivér két német Drôder 
nôvért hozott magának Wuppertalból, szóval egymásnak sógorai és ugyanakkor a két hölgy egymásnak 
testvére és a két úr egymásnak testvére volt. A fiatalon meghalt házaspár után egy gyerek maradt, egy 
kislány, Vészi Éva, akit azután Bíró Lajosék neveltek fel. És amikor Bíró Lajos a Károlyi-rezsim letûnte 
után emigrált, és késôbb Hollywoodban, majd Londonban híres filmscriptíró lett, ezt a kislányt is magukkal 
vitték, aki így egész fiatal korától kezdve külföldön élt ugyan, de azért nagy magyar maradt mindig.” – 
Sárközi 1998.; Kovács I. 2014.

57 Budapesti Hírlap, 1920. szeptember 23. 40. évf. 225. sz. 4. o.
58 Budapesti Hírlap, 1920. december 31. 40. évf. 307. sz. 4. o.; Magyarország, 1921. január 1. 28. évf. 

1. sz. 2. o.; Pesti Hírlap, 1920. december 31. 42. évf. 307. sz. 4. o.
59 Az 1909-ben a VI. kerület Munkácsy Mihály utca 26. szám épületbe költözött iskolát – ma: 

Kölcsey Ferenc Gimnázium – a háború elején kiköltöztették, az épületben hadikórházat állítottak 
fel, a tanítás pedig a Bulyovszky utcai fôreáliskolában zajlott. http://www.budapestem.hu/
budapest/epulet_tortenet/munkacsy_mihaly_utca_26_32/ (Megtekintés: 2017. május 17.)
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ugyancsak az Ericson-gyárba helyezi át a Hadigondozó a Bajza-utcai és Márvány-
utcai utókezelô intézeteit is, miáltal felszabadul Stróbl tanár mesteriskolája60 és egy 
budai elemi iskola.”61

Az Ericsson Villamossági Mûvek a háború után igyekezett a tulajdonában 
levô épületet birtokba venni. Hosszú kivárás után, a népjóléti minisztérium-
mal kötött megállapodás értelmében 1922. szeptember 13-án kiürítve és teljesen 
helyreállítva kellett volna visszakapják az ingatlant. Nem így történt.

„Tizenhárom családot, csupa beteg embert kilakoltattak lakásukból, bútorukat, min-
den holmijukat az udvarra dobálták, ahol a verejtékkel szerzett darabokat egész este és 
éjjel kitartóan ostromolta az esô. […] Az eset a Hadigondozó Hivatal Fehérvári-ut 102. 
alatti utókezelôintézetében történt, […] A Hadigondozó munkásai és egyéb alkalmazot-
tai, kik mindannyian rokkantak, itt kaptak egy-két szoba-konyhás lakást. […] a telep 
lakói júniusban felmondó-levelet kaptak. A felmondást nem fogadták el, annál kevésbé, 
mert az utókezelô hivatal gondnoka, Vogel László megígérte, hogy megfelelô lakást 
szerez számukra. […] Legnagyobb meglepetésükre s egészen váratlanul hétfô délután 
Rechnitzer Ernô bírósági végrehajtó a Lakáshivatal XX. 1922. El. 5046. számú vég-
zését kézbesítette és közölte, hogy a határozat értelmében kedden délután 2 órára ki kell 
üríteni a lakásokat, mert ellenkezô esetben karhatalommal fogja ezt megtenni. Ma 
délután, valóban megjelent két rendôr kíséretében és a végzésben felsorolt 13 lakás ki-
ürítését azonnal megkezdte […] A kilakoltatottak között van Tóth Gábor dr. menekült 
bányafôorvos is, aki az intézet orvosa volt és a rokkantakat gyógyította. […] A gyors-
kocsi-utcai barakban, ahol a Hadigondozónak császárfürdôi központja volt, utaltak 
ki számára egy szobából álló baraklakást. Ezt az épületet maga a népjóléti miniszter 
mondotta ki annak idején lakhatatlannak és már meg is kezdték a lebontását. A vízve-
zetéket és a villamos vezetékeket leszerelték, a tetôzetét lebontották, úgy hogy az amúgy 
is egészségtelen barakba szabadon csurog az esô. 

Ami a legfurcsább, a Lakáshivatal követeli, hogy az ideutalt lakók a saját költsé-
gükön tegyék lakhatóvá ezt a halálraítélt barakot. Tóth Gábor dr.-on kívül kilakoltat-
ták Leidl Ágoston rokkant raktárnokot. Csapodi Lászlót, aki a Hadigondozó felvételi 
irodájában dolgozott és mindkét lába amputálva van. Mészáros Lajos fogtechnikust, 
Halpert Mór fogtechnikust és Illés Ferenc 50 százalékos rokkant asztalost, aki a há-
borúban tüdôlövést kapott. Á felesége is tüdôbajban szenved és két gyermeke angol-
kóros. A Gyorskocsi-utcában kiutalt szobájukban, mely valamikor zöldségraktár volt, 
két kanális van, melynek rettentô bûze lehetetlenné teszi az ottlakást. Ugyancsak 
kilakoltatták Kiss F. József tisztviselôt, ki mint 100 százalékos rokkant került ide. 
A Gyorskocsi-utcában akarnak neki cserébe egy szobát adni, mely azelôtt fa- és szén-
raktár volt. – Tüdôcsucshurutos ember vagyok, – panaszolja – nem tudom, hogy birom 
ki a telet! Meer Finn orosz hadifoglyot, ki évekig volt a Hadigondozó alkalmazottja 
és itt nôsült Magyarországon, Héber Lászlót, a vak katonák intézetének tisztviselôjét, 
Farkas Pált, a hadivakok volt tisztviselôjét, akinek 15-én lesz az esküvôje, Marton 

60 Az Epreskert-beli Szobrászati Mesteriskola.
61 Pesti Hírlap,1918. augusztus 14. 40. évf. 188. sz. 5. o.; Világ, 1918. augusztus 14. 9. évf. 188. sz. 9. 

o., Az Ujság, 1918. augusztus 14. 16. évf. 188. sz. 7. o.; Budapesti Hírlap, 1918. augusztus 14. 38. 
évf. 188. sz. 7. o.
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Sándorné fogtechnikus-nôt és Friedmann Lipót volt osztályfelügyelôt szintén kidobták 
a lakásából.”62

1925-ben egy éjszakai tûzeset kapcsán ismét említésre került az – akkor 
már Horthy Miklós út 70. szám alatti – épület a sajtóban. „A Pénzintézetek 
Hadikórházának épületét és telkét a háború után a Ganz Villamossági Rt. vette meg63 
és az épületet több milliárdos befektetéssel modern gyárteleppé alakította. A Fehérvári-
uti gyártelep most Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb gyártelepe, ahol 
villamos árammérô órákat gyártottak. […] A munkások távozása után csak a portás, 
az ôrszemélyzet és azok a mérnökök maradtak a gyártelepen, akik ott laknak. Az egyik 
éjjeli ôr, amikor háromnegyed egy óra tájban ôrjáratát végezte, riadtan vette észre, 
hogy a második emeleti festômûhely ablakából hatalmas lángok csapnak ki, Rögtön je-
leket adott le és riadójával felverte a gyártelep összes lakóit, majd a gyár tûzjelzô ké-
szülékével azonnal jelentette a tüzet a központi tûzoltóságnak. […] Háromnegyedórai 
megfeszített munka után sikerült a tüzet lokalizálni és miután az égô helyiségben körül 
lehetett tekinteni, megállapították, hogy harminc kiló olaj gyulladt meg és ez okozta 
a tüzet. Hogy mi módon gyulladt meg az olaj, nem tudják, azonban nem lehetetlen, 
hogy a munkások vigyázatlansága okozta. A Pénzintézetek Hadikórházának helyén 
mûködô Ganz Villamossági Rt. árammérô gyára két éve van üzemben. A gyártelep 
hatalmas méreteihez viszonyítva ez a tüz szerencsés kimenetelû és nem nagy arányú 
volt.” – tudósított a káresetrôl a Pesti Hírlap.64 Az esetrôl több vezetô napilap is 
beszámolt.65

„… a tudományos dolgozáshoz szükséges két fôkellék:  
az otium és a nervus rerum” 

Elsôként a Budapesti Hírlap 1916. július 6-án adott hírt arról, hogy „a 
Pénzintézetek hadikórháza most rendezi sajtó alá elsô évkönyvét, a melyet a hadrakelt 
seregnél szolgáló orvosoknak ingyen megküld. A munka tudományos része a háborús 
orvostan valamennyi kérdésével foglalkozik. A harcvonalon szolgáló orvosok tudassák 
címûket a kórházzal.”66 Július végén már sokkal részletesebb felhívásban ismertet-
ték a gyakorlati tapasztalatokon alapuló tudományos beszámolókat tartalmazó, 
megjelenés alatt álló évkönyv megszerzésének lehetôségeit: név és tábori pos-
taszám megküldése esetén a hadtápkörleten belül szolgáló orvosok ingyenesen 
juthattak a vaskos, gazdagon illusztrált kiadványhoz, mivel az összeállítóknak 

62 Az Ujság, 1922. szeptember 13. 20. évf. 207. sz. 2. o.
63 A Gazdasági, pénzügyi és tôzsdei kompasz, 1927–1928/3. kötet, 3. évfolyam 414. o. szerint 

megadott adatok kissé nagyvonalúan kezelik a gyártelep tulajdon- és használati viszonyait, 
a világháborút követôen a tulajdonlás, bérlés, hasznosítás kérdése további kutatást igényel. 1938-
tól a Standard cég az épület birtokosa.

64 Pesti Hírlap, 1925. szeptember 16. 47. évf. 207. sz. 7. o.
65 Budapesti Hírlap, 1925. szeptember 16. 45. évf. 207. sz. 6. o.; Pesti Napló, 1925. szeptember 16. 76. 

évf. 207. sz. 9. o.
66 Budapesti Hírlap, 1916. július 6. 36. évf. 186. sz. 12. o.
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az azonnali gyakorlati hasznosulás volt a célja.67 Végül október 15-re jelent meg 
a kiadvány, amelyhez minden, a hadtápterület és a front között szolgáló orvos 
díjmentesen hozzájuthatott, ha jelezte a kórházparancsnokságnak erre vonat-
kozó igényét. 1916 novemberéig a Pénzintézetek Hadikórháza több mint 700 
példányt küldött el a jelentkezett orvosoknak.68 Nem tudjuk, hány példányban 
jelent meg, azt sem, hogy még hányan jelentkeztek érte az újsághírek nyomán. 
Maga a postázással járó költség és adminisztráció is hatalmas szervezési munká-
val járt. Csak ha az összes jelentkezôt kielégítették, kívánták a könyvet kereske-
delmi forgalomba hozni. Végül az orvosnövendékek 15 korona önköltségi áron, 
orvosok pedig 21 koronáért juthattak hozzá a könyvhöz.69 „Jó négyujjnyi könyv, 
ötvenhét nyomtatott iv, vitorlavászonba kötve, ízléses, mûvészi cimlappal, 405 szöveg-
képpel és 30 szines melléklettel: ez a könyv külseje. Tartalma becses, tanulságos olvas-
mány az orvos részére, de a laikus számára is akad benne érdekes, hasznos tudnivaló. 
Az évkönyvet a kórház parancsnoka, Manninger Vilmos dr. egyetemi magántanár, 
törzsorvos, John M. Károly dr.70 és Parassin József dr. ezredorvosok, a kórház osztá-
lyos fôorvosai szerkesztették.” – jellemezte elsô részletes bemutatója, Andreánszky 
Jenô dr. a kötetet.71

A könyv 82%-át, összesen 47 ívet a háborús orvoslástan témakörében a kór-
ház orvosainak tudományos közleményei foglalják el. Öt publikáció fûzôdik 
Manninger nevéhez, azonban a kórház többi orvosa is – Milkó Vilmos dr. ez-
redorvos, sebészeti osztályos fôorvos négy, Ihrig Lajos dr. ezredorvos, sebészeti 
osztályos fôorvos három tanulmánnyal szerepel. Parassin József dr, ezredorvos, 
sebészeti osztályos fôorvos, Dieballa Géza dr. egyetemi magántanár orvosfônök 
(a parancsnok helyettese), Reusz Frigyes dr. egyetemi magántanár, az idegosz-
tály fôorvosa, Áldor Lajos dr. királyi tanácsos, John M. Károly dr. ezredorvos és 
Donogány Zakariás dr. ezredervos, egyetemi magántanár, osztályos fôorvosok, 
Beck Soma dr. egyetemi magántanár, a bôrosztály vezetôje, Kelen Béla dr. egye-
temi magántanár, a röntgen-laboratórium vezetôje, Györki Béla dr. helyettes 
fôorvos (laboratórium)72 és a kórháznak még több szakembere írtak gondosan 
kidolgozott, a szövegbe nyomtatott képekkel és színes képmellékletekkel bôven 
illusztrált tudományos közleményeket. Rihmer Béla dr. egyetemi magántanár 

67 Budapesti Hírlap, 1916. július 23. 36. évf. 203. sz. 21. o.; Pesti Napló, 1916. július 23. 67. évf. 203. 
sz. 21. o.; Az Est, 1916. július 25. 7. évf. 205. sz. 5. o.

68 A HTM Könyvgyûjtemény több kötetébôl a bepecsételt adományozási formaszöveget is 
ismerjük, egyik példányunkat Engel Sándornak szánták (aki vélhetôleg azonos a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltóbank Budapesti Közraktári Vállalata képviselôjével és kereskedelmi 
általános meghatalmazottjával) (B 2424), egy másikat Rusz Imrének, aki a Korona takarék- és 
hitelszövetkezet képviselôjével lehet azonos (V 561).

69 Budapesti Hírlap, 1916. október 15. 36. évf. 287. sz. 15. o.; Pesti Hírlap, 1916. október 15. 38. évf. 
287. sz. 8. o.; Budapesti Hírlap, 1916. november 19. 36. évf. 322. sz. 17–18. o.

70 John M. Károly 1915. január 6-tól osztályos fôorvosként volt alkalmazásban. Manninger – John – 
Parassin 1916 CXI. o.

71 Budapesti Hírlap, 1916. november 19. 36. évf. 322. sz. 17–18. o. – Andreánszky Jenô, liptószentandrási 
(1865 – 1922) orvos, törvényszéki orvosszakértô. In: Magyar Színmûvészeti Lexikon http://mek.
oszk.hu/08700/08756/html//I/szin_I.0059.pdf (Megtekintés: 2017. május 17.)

72 1914. november 1-tôl a kórház megszûntéig volt alkalmazásban. Manninger – John – Parassin 
1916. CXI. o.
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urológus és operáló orvos73 – noha nem tartozott a kórház kötelékébe – szintén 
érdekes közleménnyel gazdagította az évkönyv tudományos részét.

Manninger „Asepsis74 és fertôzés a háborúban” címû írásában megállapította, 
hogy a háborús sebészet két év visszajutott a Hippokratész által javallott sebke-
zelési elvekhez: a kötések legyenek tiszták, könnyûek, puhák, felhelyezésüket 
pedig gondosan kell gyakorolni. Maga is elismerte, hogy ez az állítás parado-
xonnak tûnhet, de igazságát a cikkben példákkal bizonyította.

Manninger és a többi sebész is hangot adott közleményeiben annak, hogy 
már a világháború elsô hónapjai alatt megdôlt az a dogmaként kezelt elv, mi-
szerint a lôtt sebek tulajdonképpen sterilnek tekinthetôk és elfertôzôdés nél-
kül gyógyulnak, ha a seb „nyugalmáról” kellô rögzítôkötéssel gondoskodnak 
és a másodlagos fertôzést steril szárazkötéssel elkerülik.75 Ezzel szemben ki-
derült, hogy a lôtt sebek csaknem kivétel nélkül gennytermelô baktériummal 
fertôzöttek. E felismerést hamar köztudottá tették és ennek megfelelôen látták 
el a frontvonal mögött és kezelték a hadikórházakban a sebesülteket. A legtöbb 
esetben sikerült is legalább az általános fertôzésnek (vérmérgezésnek) elejét ven-
ni. Erre a négy hónapos csapatorvosi frontszolgálattal rendelkezô Milkó doktor 
gyakorlati tapasztalatai alapján „Elsô segítség a harctéren” címû közleményében 
adott fontos tanácsokat.

Ihrig Lajos dr. mûtôorvos A lágyrészek sérüléseirôl szóló költemény-
ben azt fejtette ki, hogy megengedhetetlennek tartja a sebben bármi fajta 
fertôtlenítôszernek és kötszernek alkalmazását, mert a fertôtlenítôszerek sokkal 
több kárt okoznak a sérült szövetekben, mint a fertôzô baktériumokban, a sebbe 
helyezett kötszer pedig mechanikus akadálya a gyógyulási folyamatnak.

A kötet közrebocsátása mindenesetre példa nélkül álló egyfelôl a gyors re-
akció, másrészt az átfogó tartalom miatt: a békés és anyagi gondoktól mentes, 
kétéves hátországi-fôvárosi mûködés közben folytatott kutatások, a kezelésben 
behozott reformok és hadisebészeti újítások és eredmények gazdag anyagát tárta 
a szakma, illetve a nagy nyilvánosság elé.76

73 Rihmer Béla, granasztói (1870–1937) 1913 és 1936 közt az Új Szent János Közkórház urológiai 
sebészeti részlegének vezetôje volt. – http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/4.10/
szallasi_urologia.pdf (Megtekintés: 2017. április 30.)

74 Aszepszis: azon eljárások, ténykedések és magatartásformák összessége, amelyek célja 
a mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok stb.) távoltartása a beteg szervezetétôl 
és a mûtéti sebtôl. Célja a kontamináció (fertôzés, szennyezôdés) megelôzése. Az aszepszist 
a mûtét során használt eszközök, tárgyak, anyagok sterilizálásával, mikrobaszegény környezet 
megteremtésével és szigorú viselkedési szabályok betartásával érhetjük el. – http://web.med.u-
szeged.hu/expsur/rop/sebmutettan/aszepszis/aszepszis.htm (Megtekintés 2017. április 30.)

75 Ez a megállapítás Ernst von Bergmann (1836–1907) az aszepszise sebészet lett–német származású 
úttörôjétôl, a doprati, a würzburgi, végül a berlini egyetem professzorától származott, aki 
1887-ben bevezette a szublimát-antiszepszist, 1886-ban a gôz-sterilizációt; az agymûtétek és 
hadisebészet terén alkotott különösen maradandót. – http://web.med.u-szeged.hu/expsur/rop/
sebmutettan/aszepszis/aszepszis.htm, https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Bergmann_
(Chirurg) (Megtekintés 2017. április 30.)

76 Budapesti Hírlap, 1916. november 19. 36. évf. 322. sz. 17–18. o.; Az Est, 1916. november 21. 7. évf. 
325. sz. 5. o.
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Mindehhez azonban szükséges volt a szilárd anyagi támaszt biztosító háttér 
is, amely „a pénzintézetek áldozatkészségébôl […] a tudományos dolgozáshoz szükséges 
két fôkelléket, az otiumot77 és a nervus rerumot78 is a publikáló orvosdoktorok rendel-
kezésére bocsátotta.”79

1917-ben az elsô évkönyv német változata jelent meg, de ez nem egyszerû for-
dítás, vannak új szerzôktôl eltérô tanulmányok benne. Ami különösen érdekes, 
hogy a kórház alaprajza, átnézeti metszete is változást mutat: a két kötet meg-
jelenése közötti egy év gyakorlati tapasztalata nyilván változtatásokat követelt 
a betegfelvétel és ellátás terén.80

Két évvel késôbb, amikor a kórház már feloszlott, jóformán észrevétlenül, 
a sajtóban nem említve ám az elsôhöz hasonló színvonalas kivitelben megjelent 
az évkönyv második kötete. Mint a változatlan szerkesztôi hármas bevezetôjébôl 
kiderül, 1918. augusztus 1-jén került nyomdába a kézirat, de hiába készültek el 
a szedéssel, a nyomtatás és a kiadás a Monarchia összeomlása, a forradalmak alatt 
és miatt már nem volt lehetséges, félbeszakadt a munka. Az 1919. december 25-én 
keltezett új elôszó arról számolt be, hogy „Kiadjuk e könyvet, habár csak kis pél-
dányszámban, csonkított terjedelemben, hogy ezzel is hozzájáruljunk orvosi kultúránk 
fenntartásához. A szûk keret81 indokolja, hogy az évkönyv elsô részét csak kivonatosan 
közöljük és abba csakis a betegforgalmi és halálozási statisztikát állítjuk be, elhagyva 
az administratiora és a személyi ügyekre vonatkozó adatokat. Ez utóbbiakról itt csak 
annyit kell fölemlítenünk, hogy a halál a kórház gárdájának sorában nagy rést vá-
gott. Meghaltak dr. Donogány Zakariás egy. m. tanár, a IV. (bel)-osztály fôorvosa ; dr. 
Ehrenthal Vilmos, a II. (bel)-osztály helyettes fôorvosa ; Feder Ferenc, a kórház admi-
nisztratív igazgatója, majd röviddel a kórház feloszlatása után dr. Vészi Gyula egy. ny. 
r. tanár, a laboratórium szaksegédje. Értékes egyéniségük emlékét kegyelettel ôrizzük.”82

Miután a szerkesztôk saját állításuk szerint is behatóan foglalkoztak minden 
olyan kérdéskörrel az elsô kötetben, amely „az elsô vonalak orvosait” érdekelhette, 
miben hozott, hozhatott változást a második kötet? A szerkesztôk erre az alábbi 
választ adták:

„Az újabban bevett fejezetek és cikkek legnagyobb része oly megbetegedésekkel vagy 
törôdöttségekkel foglalkozik, amelyeket gyûjtô néven a háborús sérülések és betegsé-
gek utóbajainak nevével foglalhatunk össze. Egy-két fejezet foglalkozik csak olyan 

77 Nyugalom, kényelem (latin).
78 „a dolgok veleje” (latin) – a pénz fogalmának körülírása. 
79 Manninger – John – Parassin 1917. 7. o.
80 Manninger – John – Parassin 1917. melléklet 119–120. o. közt
81 Hogy mire gondoltak pontosan, arra szintén az elôszó utal. „A másik feltétel, mely a második kötet 

szerkesztésében vezetett, a háborús viszonyok parancsolta szükebb keret. A papirhiány és a nyomdai cikkek 
elôállítási költségének a rendeshez viszonyítva 8 – 10-szeresre való felemelkedése a szerzôi kedvnek és 
az írási készségnek lehetô fékezését követelte. Még ily megszorítással is, bár e kötet alig fél oly terjedelmû, 
mint az elsô, annak elôállítási költsége amazét meghaladja. A pénzintézetek hadikórházának kuratóriuma 
e költségeket is készségesen megadta. E helyen is köszönetét kell mondanunk a kórházfenntartó pénzintézetek 
áldozatkészségéért, — amely e nehéz idôkben is megértô szívességgel rendelkezésünkre bocsátotta e kötet 
kiadásának tetemes költségeit.” – Manninger – John – Parassin 1917. 8–9. o.

82 Manninger – John – Parassin 1917. 9. o.
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tudományos kérdésekkel, amelyek az elmúlt esztendôkben — a kórház beteganyagától 
függetlenül — foglalkoztatták a kórház orvosi karát.

A témák megválasztásában a kórház beteganyagának megváltozása irányította 
munkánkat. […] Mig a háború elsô két évében többé-kevésbé friss sérülések adták 
a kórház beteganyagának nagyobb felét, a második év eleje óta, a frontok kitolódása, 
a fronthoz közelebb esô kórházak kiépítése és felszerelése, a mindinkább állóharc jelle-
gét öltô hadviselés következtében egyre nagyobb számban érkeztek oly betegek, akiknek 
sérülése vagy megbetegedése régebbi keletû, akik a kórházat nem is annyira a harcképes-
ség helyreállítása, mint inkább kifejlôdött rokkantságuk fokának enyhítése végett keres-
ték fel. Nagy kontingensét adták e betegeknek az orosz és olasz fogságból mint rokkantak 
hazakerülô harcosaink, akik közül számban, a kórság fokának súlyosságában is a súlyos 
tüdô és nyirokcsomó, csont és izületi tuberkulózisban megbetegedett katonák vezettek.

Ily módon oly határterületbe esô témák is kerültek be e kötetbe, amelyek átmenetet 
alkotnak a szorosan vett hadigondozás munkaköre felé.”83

Az elsô tanulmányt Vészi Gyula jegyezte, aki a kézmosáshoz használt ol-
datok bakteriológiai vizsgálatainak eredményét ismertette tanulmányában; 
Rhorer László,84 a kórház röntgen-laborjának vezetôje a Röntgen-sugarak gyó-
gyító és roncsoló hatásáról értekezett; John M. Károly az albániai–macedóni-
ai hadmûveletekben 1916-ra újra tömegessé vált maláriás megbetegedések és 
a harctéri megelôzô kininhasználat, valamint a Hadikórházban ápolt megbetege-
dett – fôleg birodalmi német – katonák gyógyításának módozatait taglalta. Johan 
Béla a pneuomococcus és szövôdményei: elsôsorban a tüdôgyulladás, de a közép-
fül-, az arcüreg-, az agyhártyagyulladás boncoláskor talált és bakterológiailag 
ellenôrzött megbetegedéseivel foglalkozott. A cikk függelékében Manninger 
a pneumococcus okozta gennyedések optochinos (öblítéses, illetve belsôleg) 
történô kezelését elemezte. Ráthonyi Reusz Frigyes a hadi neurózisok, kü-
lönösen a hadi hysteria gyógyításának kérdéskörét vizsgálta, rámutatva arra, 
hogy a durva fizikai sérülések okozta bénulási és más tünetek, az agy fizikális 

83 Manninger – John – Parassin 1917. 8. o.
84 Rhorer László (1874–1937) orvos, fizikus, röntgenológus, egyetemi tanár. Kutatómunkájában 

a fizika, illetve fizikai kémia, valamint az orvostudomány határterülete foglalkoztatta, a hazai 
biofizika elôfutárának tekinthetô. Kutatási tevékenysége és kiterjedt röntgenterápiás gyakorlati 
és fejlesztô munkája mellett elôszeretettel foglalkozott az állatorvostan-hallgatók, majd késôbb 
orvostanhallgatók fizika oktatásával. Orvosi tanulmányait Budapesten 1897-ben fejezte be, ez 
után elôbb gyakornok, 1899-tôl tanársegéd, 1902-ben a fizikai kémia magántanára az Állatorvosi 
Fôiskolán, 1907-tôl az orvosi fizikáé a budapesti egyetem orvosi karán. 1908-ban címzetes 
rendkívüli tanár az Állatorvosi Fôiskolán, ahol a fizikai intézet megalapítója és elsô vezetôje 1910-
tôl 1923-ig, a kémia elôadója 1913-tól 1917-ig. 1910-ben ugyanott az orvosi fizika nyilvános 
rendes tanára. 1923-tól a pécsi Erzsébet Tudományegyetem orvosi fizikai és röntgenológiai 
tanszékét vezette. 1900-ban fél évet Lipcsében, W. Ostwald intézetében dolgozott, 1902-
ben Würzburgban A. Hantzsch laboratóriumában, 1907-ben J. J. Thomson intézetében, 
Cambridge-ben volt tanulmányúton, 1927-ben Stockholmban, Siegbahn intézetében röntgen 
spektroszkópiával foglalkozott. Jelentôsek az oldatokra, a szén égési elemeire, a H-ion-
koncentrációra, a röntgensugarakkal szemben való szenzibilizálásra, az ionizációs dózismérésre, 
röntgenspektrográfiára, a frakcionált besugárzásra vonatkozó kutatásai és tankönyvei. 1916. 
március 1-tôl a kórház megszûntéig a Röntgen labor vezetôjeként volt alkalmazásban. – 
Manninger – John – Parassin 1916. CXI. o.; http://www.konyvtar.univet.hu/sirok/node108.html; 
http://tudosnaptar.kfki.hu/r/h/rhorer/rhorerpant.html (Megtekintés: 2017. május 17. )
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sérülése elkülönítendô a hysteriás kórképektôl. A szuggesztív módszerek, a hip-
nózis, valamint vele együtt a (gyenge vagy erôs) árammal történô kezeléstôl 
alkalmazásától a passzív kivárás (nyugtató és erôsítô eljárások) módszeréig átte-
kinti a gyógykezelések típusait, és arra jut, hogy a tünetmentesség elérése még 
nem teszi frontszolgálatra újra alkalmassá a katonát. A testi-lelki kimerülés (fá-
radalmak, álmatlanság, koplalás, fagy, hôség, betegségek stb., valamint egyéni 
sérelmek, negatív katonai momentumok például vereség, visszavonulás válthatják 
ki a hysteriát) a pszichébeli alkalmasságtól is függ. Áldor Lajos rövidebb írásá-
ban a nyelôcsô kóros elváltozásaival foglalkozott. – Manninger egy már az elsô 
évkönyvben egyszer már érintett témát, a gerincvelô háborús sérüléseit a teljes 
háborús vizsgálati anyagának birtokában kísérelte meg áttekinteni. „Kétségtelen, 
hogy a háborús sérülések áldozatai közül a gerincvelôsérültek azok, akiknek sorsa, ma-
gukra hagyva, a legszánandóbb. Egy részük, akiken a lövedék a gerincvelô teljes ron-
csolását okozta, semmiféle kezeléssel nem menthetô meg a matrác-sirban reájuk váró 
pusztulástól. Az ápolási technika javulásával, melybôl különösen kiemelendônek az ál-
landó vizágyban való kezelést tartom, még az ô sorsuk is könyithetô.” – szögezte le mély 
empátiával.85 A hiányzó végtag pótlásának problémáját is ô taglalta, a csonk(olás) 
orvosi kérdésétôl a protézis-készítés technikai vonatkozásaiig, összekapcsolva 
a hadigondozás és utókezelés szociális ügyével. Tanulmányának második részé-
ben aprólékosan körbejárta a hiányzó végtagok orvosi szempontú pótlásának 
lehetséges módozatait, kockázatait, mindvégig mérlegelve a lehetôség szerinti 
eredeti munkavégzésre való alkalmasság helyreállítását. „Hogy ez összefoglalást 
az évkönyv hasábjain közlöm, annak fôoka az, hogy ez – a fronton mûködô orvosok 
számára készült könyv86 – eljusson azokhoz, aki a csonkítások végzésekor megadják 
a protézisd készítésének legfontosabb feltételét, a csonk alakítását.”

Szabó József87 az arcsérültek (állkapocstöröttek) kezelésében a sebész és 
a fogorvos folytonos és egymást kiegészítô összmunkájának szükségességére 
világít rá. Nemcsak az ehhez speciálisan felszerelt gyógyintézeteket, hanem 
különleges utókezelô osztályokat is létesítettek a világháború során, így plasz-
tikai beavatkozásokra, beültetésekre, korrekciós mûtétekre is folyamatosan 
sor kerülhet. Milkó Vilmos a háborús térdkalács-lövések törésének gyógyí-
tásával, sebészeti úton való regenerálásával foglalkozik írásában: legnagyobb 
részt szilánkos törésekrôl van szó, amelyek nagy arányban fertôzöttek. Farkas 
Géza a laboratórium 1916–18 közti mûködésérôl nyújtott részletes beszámolót: 

„Mindezen adatok azt mutatják, hogy a vizsgálatok száma az elôzô évkönyv adataihoz 
viszonyítva csökkent s különösen hangsúlyoznunk kell, hogy az elôzô idôben is igen 
csekély számú fertôzô betegségek száma még erôsebben leszállóit. Mig a háború elsô 
felében gyakrabban érkeztek a kórházba egyenesen a harctérrôl jött elôzetes kórházi 

85 Manninger – John – Parassin 1917. 132. o.
86 Manninger – John – Parassin 1917. 152. o. – a cikk az eredeti lábjegyzet szerint 1918 tavaszán 

készült.
87 Szabó József (1874–1937) orvos, szájsebész, egyetemi tanár. 1899-ben szerezte meg orvosi 

oklevelét a budapesti orvosi karon, 1900-tól a stomatológiai intézetben dolgozott, 1905-ben 
magántanár, 1921-ben ny. r. tanár és a klinika igazgatója. Fogászati élettannal, gyökértömések 
bakteriológiájával és szájsebészettel foglalkozott. – Kapronczay – Biernaczky 2004.
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kezelésen még át sem ment betegszállitmányok, addig az utóbbi két évben már a fer-
tôzô betegektôl megtisztított, elkülönített beteganyag érkezett hozzánk. Ha imitt-amott 
egy-egy fertôzô betegség mutatkozott, a beteget rögtön elkülönítve, sikerült minden 
esetben a további megbetegedésnek elejét venni. Ez magyarázza meg azt, hogy az utób-
bi két évben laboratóriumunk fôleg a szabatosabb diagnosis felállításához szükséges 
klinikai vizsgálatokat végezte, a mire annál inkább is szükség volt, mert a kórház 
beteg anyagának egy jelentékeny része az utóbbi idôkben bajmegállapitásra beküldött 
katonákból állott. Csak két fertôzô betegség foglalkoztatta a laboratóriumot az utóbbi 
években is fokozott mértékben: a tuberculosis és különösen a malária.”88

Egy kórház emlékezete az egészségügyben

Feltehetjük a kérdést: a két kötetnyi háborús, katonaorvosi szakirodalmon, 
a Hadikórházban meggyógyított beteg hadfiakon kívül mi maradandót ha-
gyott maga után az 1918-ban felszámolt intézmény? A Manninger-féle sebé-
szeti iskolában mindenesetre jól rögzült eljárásokat, amelyek közül most csak 
egy idézünk fel, amelyet maga a professzor említett meg elôadásában a Magyar 
Sebésztársaság 24. nagygyûlésén, 1938. június 17-én: „A háború elején, amikor 
elfogyott a gumikesztyû, megkíséreltem a rendes chlor-mész alkalmazását. Fertôtlenítô 
hatása kiváló volt, de néhány nap alatt úgy lemarta a bôrt a kezünkrôl, hogy abba 
kellett hagynunk a kísérleteket. Ekkor fordultam Gróh Gyula89 professorhoz azzal 
a kéréssel, próbáljon állandó chlortartalmú és vegytiszta hypo-chloritot elôállítani, így 
született meg a magnesium-hypo-chlorit, amelyet magnosterin névvel hozott forga-
lomba a Chinoin-gyár.90 A kézfertôtlenítô kísérletek, amelyeket Farkas Géza és Vészi 
Gyula professorok a pénzintézetek hadikórházának laboratóriumában végeztek, oly 
kedvezô eredményt adtak, hogy nyugodtan mertem a készítményt az általános forga-
lomba bevezetni. Szappanmosás nélkül 100%-os teljes csiramentességet értek el mind-
azok, akik megtanulták, hogyan kell azt lelkiismeretesen alkalmazni. Húsz éven át 
osztályomon állandóan ezt a készítményt használtuk és az évrôl-évre megejtett vegyi 
ellenôrzés igazolta, hogy annak chlortartalma (6–7%) állandó is maradt. Nagy meg-
lepetésemre az öt év elôtt elvégzett bakteriologiás ellenôrzés, amelyet pontosan ugyan-
azzal a technikával végeztünk, mint Farkas Géza és Vészi Gyula, azt mutatták, hogy 

88 Manninger – John – Parassin 1917. 224–225. o.
89 Gróh Gyula (1886–1952) magyar kémikus, fizikokémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja. Jelentôs tudományos eredményeket ért el a szerves és szervetlen 
molekulaszerkezetek reakciókinetikájának radiokémiai és spektroszkópiai vizsgálata terén. 1917-
tôl 1950-ig volt különbözô felsôoktatási tanintézetekben az általános kémia fôiskolai, illetve 
egyetemi tanára. – https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3h_Gyula (Megtekintés: 2017. 
június 6.)

90 1963. december 16-án, hétfôn, a CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. 
a MAGNOSTERIN részére 277645 számon nemzetközi védjegyoltalmat regisztrált a Szellemi 
Tulajdon Világszervezeténél (WIPO). A védjegy érvényességi ideje 2013. december 16-án járt le. 
Nyilvántartási lapja szerint elsô publikációja: 1918. május 23-án történt meg, ennek regisztrálási 
száma 34 099 volt. – http://www.trademarkia.com/wipo/trademark-277645.htm (Megtekintés: 
2017. június 6.)
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a kéz csiramentessége nem 100%-ban, hanem csak 60–70%-ig érhetô el ... A készít-
ményt Gróh Gyula ellenôrizte. Az teljesen megfelelt az elôírásnak. A rejtélyt nem 
tudtuk megmagyarázni. Ekkor fordultam újból a Chinoin-gyárhoz azzal a kéréssel, 
kísérelje meg vegytiszta calcium-hypochloritnak elôállítását. Hosszas kísérletek után ez 
sikerült is. … csak akkor kaptunk 100%-os csirátlanságot a kéz felületén, ha elôzôleg 
szappannal nem mostuk meg a kezet. A szappanmosás ugyanis megköti és közömbö-
síti a bôrön levô zsírsavakat, … A magnosterinnel végzett kézfertôtlenítô kísérlete-
ket 1915-ben és 1916-ban elôzetes szappanmosás nélkül végeztük, és pedig azért, hogy 
a háborús viszonyoknak megfelelôen oly eljárást dolgozzunk ki, amely gyorsan és kevés 
vízzel biztosítsa az eredményt.”91

Egy kórház emlékezete a tárgyi kultúrában

A három évkönyv, annak magas színvonalú tartalma, tetszetôs és prakti-
kus kivitele ma is keresett és féltett darabja a köz- és magángyûjteményeknek. 
Az elsô kötetbôl maradt fenn a legtöbb példány, a másodikból kevesebb, a német 
ritka. Ha mással nem, ezzel is maradandó emléket állított volna tevékenységé-
nek a kórház orvosi kara. Ezen és az épületen kívül azonban még egyéb módon 
is gondoskodtak az intézmény „halhatatlanságáról”.

1914 karácsonya különleges alkalomnak számított minden tekintetben: ez 
volt az elsô háborús karácsony, amelyre a betegek és az értük felelôs személyzet 
is nagyon készült, ekkor még nyoma sem volt a késôbb tapasztalt ellátási ne-
hézségeknek, élelmiszer-hiánynak. 24 hatalmas fenyôfa került a kórtermekbe, 
s miután az ezernél több sebesültnek apró ajándékokkal kedveskedtek, végül 
két lelkész ünnepi beszédet tartott az orvosi és tiszti személyzetnek, akiknek 
Manninger személyesen adott át szép, füllel ellátott, tehát nyakba is akaszt-
ható ezüst- illetve bronz emlékérmeket. A kis emléktárgyak egyediségérôl, 
mívességérôl a kórház fenntartói és Manninger gondoskodott, neves mûvésszel 
terveztették és készíttették el. Valószínûleg nemcsak a személyzet kapta aján-
dékba, hanem az odalátogató elôkelô támogatók is, de számoltak a háború kivál-
totta gyûjtôi szenvedéllyel is: „Zutt Richárd, az iparmûvészeti iskola ötvös-tanára 
[…] Felhasználva már most a közönségnek a háborús és a hadijótékonysági jelvények 
iránt nyilvánuló mohó érdeklôdését, tanítványaival a rendelkezésére álló mûhelyben 
nekilátott, hogy kiszorítsa a selejtes importcikkeket. Egymásután kerülnek ki a keze 
alól: az Auguszta-gyûrû, a Hadsegélyzô-érem, a Pénzintézetek hadikórházának érme, 
a Kéve-érem, majd a Vöröskereszt-Egylet és sok más hadikórház jelvényei.”92

91 A Magyar Sebésztársaság Munkálatai 24. nagygyûlés (1938. június 17–18.) I. Vitakérdés. 
A pajzsmirigy kórtanának sebészi vonatkozásai. – Manninger Vilmos: A hypochloritok és 
az antiszeptika. Ld.: I. Vitakérdés. A pajzsmirigy kórtanának sebészi vonatkozásai. Általános 
sebészet. In: A Magyar Sebésztársaság Munkálatai. Szerk. Elischer Ernô – Novák Ernô. 24. 
nagygyûlés Debrecen, 1938. június 17–18. A Nagygyûlés jegyzôkönyve. Budapest, 1938. 
Hivatkozik rá: 208–209. o.

92 Ifj. Gonda Béla: Magyar hadijelvények és érmek. In: Magyar Iparmûvészet. Szerk. Györgyi Kálmán. 
1915. 18. évf. 5. sz. 240. o. 
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Lássuk a Hadtörténeti Múzeumban ma ôrzött példányok adatait!93

Leltári szám: 4899/É
Anyag: rézötvözet
Méret: 48×28 mm

Leltári szám: 2017.77.1./É
Anyag: ezüstözött rézötvözet
Méret: 47,6×27,9 mm

Leltári szám: 2017.78.1./É (egyoldalas változat)
Anyag: rézötvözet
Méret: 48×28,4 mm

A Numizmatikai Közlöny kortárs olvasói számára Gohl Ödön írta le a jeles 
mûvet: „A koronázott magyar országcímer nagyméretû képe. Fönn, a korona mellett, 
kétoldalt: A. D. | 19 14 | homorú jegyekkel. Körül, hasonlóképen homorú betûkkel: 
PÉNZINTÉZETEK HADIKÓRHÁZA. | Gyöngyös szegély. Hátlap: hosszúruhás nô 
vezet egy mellette (az érmen jobboldalt) álló, mankóra támaszkodó öreges férfit. A szelvé-
nyen homorú vonallal szegélyezett mezôben, homorú betûkkel: SI VIS VITAM • DA • | 

• SANGUINEM • | ZVTT.  Ovális érem, fönn íves alakú nyílással. Zutt A. R.94 mûve. a)  

93 Az adatok rendelkezésünkre bocsátását, a kutatásban való közremûködést ezúton is köszönjük Dr. 
Sallay Gergely Pál fômuzeológusnak, a HTM Numizmatikai Gyûjtemény vezetôjének és Bíró 
Edina gyûjteménykezelônek.

94 Zutt, Adolf Richard (1887–1938) svájci képzômûvész, festô és éremkészítô. A bázeli tanulóévek 
után a karlsruhei Kunstakademie-n tanult, majd autodidakta módon Münchenben és Firenzében 
képezte magát. 1912-ban a müncheni szecessziós kiállítás kapcsán vált ismertté, ôsztôl már a m. 
kir. Iparmûvészeti Iskola professzora és igazgatója volt 1924-ig. Ô volt a Magyar Mûvészeti 
Mûhely megalapítója is. Rövid felsô-sziléziai, neissei oktatómunka után visszatért Svájcba, ahol 
kísérleti mûhelyt mûködtetett. Háború alatti legismertebb alkotásainak egyike a Hadsegélyezô 
Hivatal tûzzománcos érme. A Nemzeti Szalon 1924–25. évi, 341. számú kiállítási katalógusa, 
mintegy 380 mûvét sorolja fel. Budapest, 1925. október – Elôszavában így Radisics Elemér eképp 
méltatta: „És alig hogy 1912-ben Zutt megkezdte munkásságát az Iparmûvészeti Iskola mûhelyében, 

Az érem elô és hátlapja 
(HTM Numizmatikai 
Gyûjtemény 
2017.77.1./É)
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Ezüst, 48 mm. magas és 30 mm. széles. b) Bronz.”95 Gohl minden részletre 
kiterjedô leírásához csupán annyit fûznénk, hogy a kevés nôi vonást mutató arc 
esetleg a Könyörületesség (Caritas) megszemélyesített alakja; az „öreges” jelzôt 

„rokkant, megfáradt, támogatásra szoruló”-val helyettesítenénk, már csak annak 
érdekében is, hogy a kórházi tematikához igazodjon. A latin felirat jelentése pe-
dig többrétû: „Ha életet akarsz [adni], adj vért.” – egyszerre szólt a transzfúzió, 
a vérátömlesztés lehetôségrôl és a nemzet életérôl, amelyért idegen vért ontottak 
a fronton harcolók és saját vérüket hullatták, a hátországban maradtak pedig 
számos áldozatot hoztak.

Zutt érmének hátlapja egyoldalas plakettként is forgalomba került. Magán-
gyûjtemény ôrzi azt a kötetet, amely a Pénzintézetek Hadikórházának elsô év-
könyve, de nem a megszokott díszítéssel, hanem a szöveg nélküli vászonkötésbe 
ágyazva pusztán az érem és a gerinccím utal a belsô tartalomra.

Érdekesség, hogy Zutt munkájának rajza feltûnik az elsô évkönyv borítóján 
is, grafika formájában: a nyers színû vászonkötés vörössel festett-nyomott külsô 
lapján az érem hátlapja, az aktaszerûen körbehajtható, nemzetiszínû sodralékkal 
összefogható hátrahajló fülön az elôlap grafikája. 

Valamennyi kötésvariáció egykorú, a Hadimúzeumnak is rendszeresen dol-
gozó Gottermayer Nándor budapesti könyvkötô munkája.

sorjában megjelentek a piacon azok a mûvészi apróságok, amelyek mind egy-egy banális, bazáráru ellen 
hirdettek élet-halál harcot. A háború megpróbáltatásának éveibôl jól emlékezhetünk Ízléses vasgyûrûjére, 
vagy ezernyi emlékérmére és kis plakettjére. De hogy közben idôt talált egy-egy mestermunka elvégzésére 
is, azt a bíboros hercegprímás megrendelte koronázó kehely, az egri érsek részére készített ralliumszelence, 
vagy a kereskedelmi és iparkamaráknak IV. Károly királyhoz intézett hódolófeliratát tartalmazó 
ezüstszekrénykéje bizonyítja legjobban.” – https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEMG_
NemzetiSzalon_1924_1925/?query=szo%3D(juta)&pg=740&layout=l; https://de.wikipedia.org/
wiki/Richard_Adolf_Zutt (Megtekintés: 2017. július 28.)

95 Gohl Ödön dr.: Háborús emlékek (III. közlemény) Numizmatikai Közlöny 1915. 14. évf. II. füzet 53. o.

Az emlékkönyv 
körbehajtható 
vászonborítója, rajta 
az érem rajzával
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Készült egy „díszalbum” is, amelyrôl egy újsághírbôl csupán annyit tudtunk, 
hogy Kürthy György96 készítette el karácsonyi ajándékként a kórház számára 
akkor, amikor a színházak Ferenc József halála miatt néhány napra bezárták 
kapuikat.97 Ritkának, ugyanakkor valóban kedves, szép emléktárgynak számít 
az az albumszerûen összefûzött képeslap-sorozat, amellyel 1917-re a betegeket 
(?), dolgozóit (?), támogatóit (?) ajándékozta meg a kórház vezetése. – A célkö-
zönség ma már nem behatárolható. Az ízléses, bár egyszerû címlap-kompo-
zíciót „KÜRTHY” szignálta, tehát minden bizonnyal azonos lehet a fentebb 
emlegetett díszalbummal. Egy biztos: a kiadvány minôségén, igényességén 
nem látszik, hogy papírínséges idôben készült.98 Címlapján a kiadásra alkalmat 
nyújtó ünnepet nevezték meg – „KARÁCSONY 1917 PÉNZINTÉZETEK 

96 Kürthy György, fajkürthi és koltay (1882–1972) színész, rendezô, forgatókönyvíró. Szemere Bertalan 
miniszterelnök unokája. 1899-ben a budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, majd újságíró 
lett, 1903-tól a müncheni Hochbauschule-ban építészetet tanult. 1905-ben a Thália Társaság 
elôadásain tûnt fel színészként. 1906-tól a budapesti Nemzeti Színházban játszott. 1908–1909-ben 
a kolozsvári Nemzeti Színház fôrendezôje. 1909-tôl 1935-ös nyugdíjaztatásáig a budapesti Nemzeti 
Színház mûvésze volt, közben 1923–24-ben a pécsi, 1930–31-ben a szegedi színház igazgatója. 
1945-ben az Igazolóbizottság két évre eltiltotta. 1953-tól a gyôri Kisfaludy Színházban, 1955–56-
ban a budapesti József Attila Színházban lépett fel. 1916-tól 1923-ig a Színiakadémián maszkírozást, 
1927–1930 között az Iparmûvészeti Fôiskolán színpadtechnikát tanított. Mint grafikusmûvész is 
jelentôs sikereket ért el, továbbá több színháznak tervezett díszleteket. Ismertek voltak színészportréi 
és karikatúrái, amelyek rendszeresen jelentek meg színházi- és filmszaklapokban. Regényei, 
verseskötetei is megjelentek. Elsô felesége Vízváry Mariska színésznô volt. Számos némafilmben 
szerepelt, majd 1935-tôl a magyar hangosfilmek kedvelt epizódistája volt. – http://www.hangosfilm.
hu/filmenciklopedia/kurthy-gyorgy (Megtekintés: 2017. július 28.)

97 Színházi Élet, 1916. december 3–10. 5. évf. 43. sz. 10. o.
98 HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.1–10/KL

A képeslap-tömb címlapja (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.1–10/KL)
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HADIKÓRHÁZA” a fekvô téglalap közepére egy mandorla-formájú szárnyak-
kal álló, mellén vörös keresztet viselô angyal került, baljában a béke olajágán ülô 
galambbal, jobbjában égô gyertyás kis fenyôfával. 

A címlap belsô oldalán 1917-es naptár kapott helyet. A hátlapra is valószínûleg 
Kürthy – szignálatlan – rajza került: szív, benne vöröskereszttel, alatta 

„KARÁCSONY” feliratú szalaggal. A színes grafika hátterében az Aszklépiosz-
bot99 látható. A hátlap belsô részén sokszorosított kézírásos dedikáció: „Boldog 
karácsonyt és jó egészséget az új évben kíván Manninger Vilmos dr.” 

A képek tulajdonképpen képeslapok, amelyek egyenként is felhasználhatók 
lennének, ha a perforációból kitépik ôket. Nem e célból készültek, eredeti-
leg az elsô évkönyv illusztrációjául szolgáltak. Az igen jó minôségû felvételek 
készítôjérôl (készítôirôl?) semmiféle információval nem rendelkezünk.

99 Ókori görög szimbólum, amely a betegségekbôl való felgyógyulással és az orvoslással áll 
kapcsolatban. Rúd, amely köré kígyó tekeredik, tetején szárnyakkal.

A képeslap-tömb 
hátlapja

A képeslap-tömb 
belsô hátoldala 
Manninger 
Vilmos 
ajánlásával
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Az 1. számú képeslap magát az épületet mutatja a Fehérvári út másik oldalá-
ról.100 A kiugró, toronyszerû, ma is meglevô sarokrészen az Ericsson cég reklám-
ja, a mai Hauszmann Alajos utca felôl a bejárat földszintje felett a Pénzintézetek 
Hadikórháza kitáblázott felirat olvasható. Az épületet kezdettôl kôlábazatra épí-
tett Haidekker-kerítés101 vette körül – ez övezi részben a mai napig. – Újbuda 
keleti részén, a Fehérvári út és a Dunapart között a 20. század elejétôl a Fôvárosi 
Közmunkák tanácsa és a fôváros számos üzemet telepített,102 ennek megfelelôen 
a Fehérvári út, amely sugárútként építettek ki a mai Móricz Zsigmond körtértôl, 
a kelenföldi lapály egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává vált.103 Azt is 

100 Manninger – John – Parassin 1916. XVIII. o.
101 1899-es cégalapítás után, 1923. november 21-én 10 millió korona alaptôkével megalakult a Sod-

ronyszövet-, Szita- és Vasárugyár Rt., amely 1925-tôl Haidekker Sándor Rt. néven vált egyre 
ismertebbé. A gyáralapító 1924-es halála után a vállalatot valószínûleg fia, ifjabb Haidekker 
Sándor vette át.

102 Ekkor a Fehérvári úti villamospályának még közvetlen vágánykapcsolata volt a villamosremíz 
mellett Albertfalva megállóhelynél a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonallal. – http://hamster.
blog.hu/2012/06/02/teherszallitas_a_bkv_vaganyain (Megtekintés: 2017. július 28.)

103 Ennek elsô hírnöke a Galvani utca-Budafoki út-Dunapart által határolt területre 1899-ben be-
költözött Röck István féle Gépgyár volt. Ôt követte egy kisebb gázgyár a Hengermalom ut-
cától északra, majd következett a Pesti Hengermalom Társaság 1911-ben a Pest belvárosából 
a város által körbenôtt és ezért ide átköltöztetett Budai Hengermalom felépítésével. Ugyaneb-
ben az évben alapították meg a Franck Henrik és fiai Rt. kávégyárát. A környékre fokozatosan 
egyre több különféle gyár, üzem települt, amelynek hatására ez a terület ipari övezetté alakult. 
1914-ben a Kondorosi út–Fehérvári út saroktelken felépült a Magyar Repülôgépgyár (UFAG), 
a Hengermalom út északi oldalán a Duna-parton pedig a Kelenföldi erômû. Ez utóbbi jelentôs 
mennyiségû szén és salak szállítását igényelte. A tervezett ipari létesítmények vasúti kiszolgálása 
iparvágány fektetését tette szükségessé. Az 1908-ban megnyílt, Kelenföldi pályaudvarból kiága-
zó vontatóvágány az Andor utca-Galvani út útvonalon haladt a Duna irányába, majd észak felé 

Az épület 1914 telén (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.1/KL)
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láthatjuk, hogy a Fehérvári úton ekkor már közvilágítás mûködött és egypályás 
villamosközlekedés zajlott – errôl a képen látható sínpáron kívül a sajtóhírekbôl 
is értesülhetünk.104

A 2. számú képeslap „Sebesültek érkezése”105 – a sebesültek, ez esetben 
német birodalmi sebesültek érkezésének pillanatát örökíti meg. Az elsô évek-
ben kikristályosodott a nagyobb sebesültszállítmányok fogadásának gyakorlata. 
Kürtszóra az érintett, elôre kijelölt fogadóállomány (orvosok, ápolószemély-
zet, segédszemélyzet, katonai írnokok) lement az utcára illetve az udvarra, ahol 
elôször leültették – letették, majd szelektálni kezdték: a transzport tagjait sebé-
szeti kezelést vagy belgyógyászati ellátást igénylôkre, s megetették-megitatták 
ôket. Hideg vagy esôs idôben az udvar helyett tágas földszinti váróteremben te-
lepítették le ôket. Az így-úgy „kényelembe helyezett” betegeket ezután az alag-
sorban futószalag-szerûen, elôre megtervezett és bejáratott protokoll szerint 
nyilvántartásba vették, levetkôztették és alaposan lefürdették, fertôtlenítették, 
tetvetlenítették, majd az alapvizsgálatok után már kórlappal, friss alsónemûben 

kanyarodva érte el az ipari üzemeket. 1916-ban megnyílt a Hangya Rt. tésztagyára a Hunyadi 
János út 9. szám alatt. 1919 körül a Galvani utca végében, a Duna parton megnyílt a Hidroxigén 
Gázelválasztó, Oxigén, Hidrogén és Egyéb Gázokat Gyártó Rt. (röviden Hidroxigén), aho-
va szintén csatlakozott iparvágány. A Repülôgépgyár telephelye 1921-tôl Neuscloss-Lichtig 
Repülôgépgyár és Faipari Rt-ként mûködött tovább. – http://villamosok.hu/balazs/bpvasut/
ipvg/andor/index.html; https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9rv%C3%A1ri_%C3%BAt 
(Megtekintés: 2017. július 28.)

104 Budapest–Budafok Villamos Vasút Rt. (BBVV) 1898. május 8-án vette át az építési engedélyt. Ez 
a Szent Gellért tér–Budafok közötti járat volt a fôváros elsô törzsvonalának tekinthetô, normál 
nyomtávolságú, eleve villamos üzemmódra tervezett helyiérdekû vasútvonal.

105 Manninger – John – Parassin 1916. CIII. o.

Sebesültek érkezése (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.2/KL)
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került a fertôzésgyanús az elkülönítôbe, a nem gyanús az átmeneti osztályra. 
A mûveletsor – amely alatt az elvett ruhanemût, felszerelést és névhez, pontosab-
ban számhoz kötött személyes értéktárgyakat egybegyûjtötték és fertôtleníteni 
kezdték – 100–150 katona esetében körülbelül két–két és fél órát vett igénybe.106 

– A képen megfigyelhetô az a külsô fém lépcsôsor (tûzlépcsô?), amely a meglevô 
lépcsôházi illetve liftes közlekedést egészítette ki – ma már nem létezik. 

A 3. számú képeslap: „Fürösztés107 – Hajnyírás” – 108 a felvétel a betegfelvétel 
két fontos elemét ábrázolja. A csoport nagyságától függôen három–hat borbély 
nullás géppel megnyírta a betegek haját, szakállát, majd ugyanabban a helyiség-
ben a „fürösztô” felügyelô irányításával két-két népfelkelô a zuhanyfürdôben 
ötösével Schleich-féle márványszappannal109 – amely a szakirodalom szerint 

„erélyes mechanikai hatással bír”110 – és fagyapottal111 alaposan lemosták a delik-
venseket, akiket megszárítva innen már az orvosi vizsgálatra adtak tovább.

106 Manninger – John – Parassin 1916. XCIV – XCVIII. o.
107 Manninger – John – Parassin 1916. LXXXXIV. o.
108 Manninger – John – Parassin 1916. XCV. o.
109 Schleich, Carl Ludwig (1859–1922) berlini sebész és pszichológus, a helyi érzéstelenítés egyik 

módszerét róla nevezték el. A berlini egyetem professzora, ugyanott magánklinikát is fenntar-
tott. Az ô általa használt „Marmorstaubseife” használatáról van szó. – https://en.wikipedia.org/
wiki/Carl_Ludwig_Schleich (Megtekintés: 2017. július 28.)

110 Poór 1922. 115. o. Schleich tanár szappanát a Budapesti Hírlap, 1909. február 21. 29. évf. 44. sz. 
13 o. úgy hirdeti, hogy: „frissiti a bôrt, rugalmassá teszi. A márványszappan napi mosás és fürdô esetén 
kiválóan alkalmas a bôr frottirozásúra.”

111 Az a faforgács, melyet különleges gépekkel fôként fiatal fából csinálnak s törékeny áruk csoma-
golására, bútorok és derékaljak párnázására.

Fürösztés – Hajnyírás (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.3/KL)
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4. számú képeslap: „Kórterem” – Kórterem belseje.112 Megfigyelhetô a jel-
legzetes, üzemekre utaló ablakkiosztás, az oszlopokon elhelyezett tájékoztató 
felirat és a betegágyak elhelyezése a közlekedô-folyosókkal, a délszaki növények 
és a falon elhelyezett plakátok. Dacára annak, hogy a vasrámás szerelôcsarnok-
ablakok csupán egyrétegûek voltak, az épület központi fûtését mindössze egy 
pótkazánnal kellett kiegészíteni az épület megfelelô temperálásához; az alagsor-
ban az átmeneti osztályon és elkülönítôben azonban elôvigyázatosan szükséges-
nek ítélték a kétrétegû ablakok beszereltetését. 

5. számú képeslap: „Látogatás” – Látogatás a kórházban.113 A már lábát 
próbálgató sebesült mellett ott ül a felesége, ô pedig ölében bebugyolált cso-
magot, feltehetôleg gyermeket tart. Nyilvánvalóan beállított kép, amely azon-
ban nem hiteltelen: a háttérben a napfény áramlik a kórterembe, a körülmények 
rendezettek. 

6. számú képeslap: „Orvosi vizsgálat” – ismét egy kórterem-részlet, ame-
lyen jól megfigyelhetô a betegágyak praktikus, bár már kissé zsúfoltnak tûnô 
elhelyezése úgy, hogy a kórtermek hosszában széles közlekedôsáv marad a sze-
mélyzet számára.114  

112 Manninger – John – Parassin 1916. LIX. o.
113 Manninger – John – Parassin 1916. LXIII. o.
114 Manninger – John – Parassin 1916. LXI. o.

Kórterem (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.4/KL)



132 Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese

Orvosi vizsgálat (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.6/KL)

Látogatás  
(HTM Kéziratos Emlékanyag-
gyûjtemény 2014.425.5/KL)
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7. számú képeslap: „Fôzik az ebédet”115 – tulajdonképpen tésztagyúrás köz-
ben ábrázolja a konyhás asszonyokat. A saját konyha fenntartása szükségszerû és 
gazdaságos is volt. 24 × 13 méteres helyiség, kilenc darab 3 × 3 méteres ablakkal. 
Két nagy takaréktûzhelyet állítottak be, ezeken 800–800 ember részére lehetett 
fôzni, s nemcsak a bôséges, tápláló normál étrendet állították elô a beszerzési ne-
hézségek és áremelkedések ellenére, hanem diétás táplálékokat. A fôzés két darab 
300 literes, illetve 10 darab 100–120 literes ûrtartalmú üstben történt. Hús- és ke-
nyérvágó-, valamint zöldségtisztító- és dagasztógépek, valamint egy nagyobb és 
egy kisebb amerikai jégszekrény könnyítette-gyorsította az elôkészítô munkát.116 
Az élés-, hús- és tejkamra mellett volt egy kéziraktár is. Az ételszállításra az egyik 
liftet „áldozták be”.117 

8. számú képeslap: „Cigánymuzsika” – Egy nyári szórakoztató délután 
az udvaron: cigánymuzsikát hallgató közönség.118  

9. számú képeslap: „Dohányzó” – Minden osztályon – ellenôrzés céljából 
üvegfallal elkerített – dohányzót és társalgót alakítottak ki, hogy a kórtermek 
levegôje füstmentes maradjon: csupán a súlyos betegeknek engedték meg ét-
kezés után a dohányzást az ágyban, hiszen az étkezést követôen a szellôztetést 
úgyis kötelezôen elvégeztették.119  

115 Manninger – John – Parassin 1916. XXIV. o.
116 Manninger – John – Parassin 1916. XXIII–XXV., XXVII. o.
117 Manninger – John – Parassin 1916. XXX. o.
118 Manninger – John – Parassin 1916. XXXII. o.
119 Manninger – John – Parassin 1916. LXI. o.

Fôzik az ebédet (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.7/KL)
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10. számú képeslap: „Templom” – helyesebben kápolna.120 Ez volt a kór-
ház kisebb imaterme, amelyet felváltva használhattak a különbözô felekeze-
tek. Zita fôhercegnô látogatása kapcsán írták meg az újságok, hogy a kápolna 

120 Manninger – John – Parassin 1916. XXII. o. felvételén még egy kisebb, díszes szekrényû harmó-
nium is látszik, amellyel az énekeket kísérhették.

Dohányzó (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.9/KL)

Cigánymuzsika (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.8/KL)
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„úgy van berendezve, hogy öt perc alatt másmás vallás kívánalmaihoz képest lehet 
átalakítani. Ilyenformán a templomban ötféle istentiszteletet lehet tartani.”121 A fel-
vételen jól kivehetô a háttérben a kórház kápolnájának oltárképe – sziklánál 
térdelô Krisztus-figura –, amelyrôl egyedül a mûvész méltatása révén tudunk: 

„Madarassy Erzsébet oeuvre-je megközelítette a másfélszázat, […] Legújabb képe 
a Pénzintézetek Hadikórházának nagy oltárképe: Krisztus urunk a Gethsemáni kert-
ben.” 122 Az oltárkép sorsáról, hollétérôl ma nincs tudomásunk. 

A kórház egyszerû bútorzata közül a székek több képen is a közösségi terekben 
szemügyre vehetôek: kárpitozatlanok, hengeres farudakból állították ôket össze, 
a háttámla három vízszintes lécbôl áll, az ülôlap nem látszik – rakásolhatóak, így 
könnyebben szállíthatónak látszanak, s mindez az udvari betegfogadások, leve-
gôz tetések során és a sok kórházi kulturális rendezvény miatt igen fontos lehetett.

Az intézményt sajátjának érzô kórházparancsnok, Manninger Vilmos nem-
csak a létesítménynek, hanem az azért és abban dolgozó személyeknek is tisz-
telettel és szeretettel állított emléket, amikor az alábbiakban így foglalta össze 
a Hadikórház jelentôségét: „A legteljesebb autonomia az egyes szervekben, közös 
megbeszélések minden fontos kérdésben és egységes munka a határterületeken: ez 
a vezetô gondolat tette lehetôvé, hogy ez a semmibôl egy hónap alatt összehordott szer-
vezet mint élô, egységes egész tudott mûködni az elsô naptól fogva. … Az improvisatio 
jellege az egész alkotásnak megmarad mindvégig minden dolgán. Közfalakat emeltünk 

121 Az Est, 1915. augusztus 14. 6. évf. 227. sz. 7. o. 
122 A mûvésznô, Madarassy Erzsébet (1886–1915) gojzesti és mezômadarasi Madarassy Móric mi-

niszteri tanácsos és Festetich Julianna grófnô elsô gyermeke volt, aki a kórház fennállásának 
második évében hunyt el. Özv. Báthory Nándorné: Madarassy Erzsébet. In: Mûvészet. Szerk. 
Lyka Károly. 1915. 14. évf. 3. sz. 118. o. A cikk nekrológ.

Templom (HTM Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény 2014.425.10/KL)
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házi munkaerôkkel egy éjszaka, ha egy osztály elkülönítésérôl volt szó és lebontottuk, 
ha szükség nem volt rá. Gyalulatlan puhafa asztalok, fehér lepedôvel letakarva, áll-
nak a mûtôkben, kötözôkben, kötszerdobozok elhelyezése, puhafa állványokon álnak 
gyógyszertárunk készletei. Fukarkodtunk, kölcsön kértünk mindenütt, ahol lehetett. 
Végeredményben azonban meg volt és meg van mindenünk, ami a hadikórház céljaira 
szükséges volt, sôt tudományos dolgozásra is meg volt minden szükséges segédeszköz. 
Mindezt a … nagylelkû alapítók ama nem eléggé kiemelhetô megértésének köszönhet-
tük, hogy a szükséges és fontos beszerzésektôl soha vissza nem riadtak, hogy – csak egy 
példát említek – e munka kiadásának tetemes költségeit elsô kérésére kiutalták. Legyen 
e könyv emléke a hadikórházban folyt munkásságunknak, egyuttal bizonyítéka annak, 
hogy a reánk bizott tálentummal hogyan sáfárkodtunk.”123 

123 Manninger – John – Parassin 1916. CX. o. – A Manninger – John – Parassin 1916. kötet CXI–
CXIX. o. teljes névsort közöl a kórház személyzetérôl, a belépés-kilépés idôpontjával együtt.

Manninger Vilmos 
arcképe 
(a család szívességébôl)
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S milyen emléke maradt, maradhatott még e nagy vállalkozásnak? A maga 
korában igen nagy jelentôségû intézmény után összefüggô emlék- vagy forrás-
anyag nem maradt. Jelen tudásunk szerint a köteteken, képeslapsoron, albumon, 
érmeken, a gazdag sajtón kívül szinte csak az épület ôrzi rendületlenül múltja 
emlékét: immár száz esztendeje mindegyik használóra (az utóbbi évtizedek sok-
szor változott kezelôi, tulajdonosaira is) valamilyen módon hagyományozta a ha-
dikórház egykori létének emlékét. Az Ericsson- és a Standard-korszak számára 
ez még az együtt élô jelen és közelmúlt volt, a BHG-sok generációkon át, a mai 
napig tiszteletreméltóan számon tartják múltjukat, az üzemtörténetekben (töb-
bé-kevésbé pontosan) szerepel a hadikórház is. Tapasztalatunk szerint az utób-
bi idôk felújításai, átépítései során szándékoznak megôrizni a legértékesebb és 
legérdekesebb eredeti épületet. A telephelyen mûködött felszámolt, megszûnt 
vállalatok begyûjtött levéltári anyagában mind az épületre, mind a hadikórhá-
zi mûködésre maradtak források, ezek feldolgozása még zajlik. A kórházban 
mûködött igen nagynevû professzorok, orvosok életrajzából mintha kikopott 
volna az itt töltött idô. Hagyatékukból is egyelôre alig került elô hadikórházi 
anyag, sokuknak személyes emléke sincs.124

Ez az áttekintés emléket akar állítani a Pénzintézetek Hadikórházának, 
az ott önfeláldozóan szolgálatot teljesítôknek. Egyúttal köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki az évek során segítette kutatásainkat, lehetôvé tette az épület-
bejárást, dokumentumok, tárgyak felkutatatását. A forrásanyag további feldol-
gozása, esetleges újabb relikviák feltalálása után remélhetôleg megvalósíthatjuk 
régi tervünket: táblát elhelyezni az épületen és önálló kötettel tisztelegni emlé-
kük elôtt.
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Varró Indár: Beszámoló a királyi József-Mûegyetemi honvéd hadikórház 1914–

1918. évi mûködésérôl. Budapest, 1920.

Zutt 1925.
Zutt R.  A.: A Nemzeti Szalon 1924–25-ös, 341. számú kiállítási katalógusa. Budapest, 

1925. október (https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEMG_Nemz
etiSzalon_1924_1925/?query=szo%3D(juta)&pg=740&layout=l)

“the largest private Military hOspital in the MOnarChy:  
the FinanCial institutiOn’s Military hOspital On Fehérvári rOad in buda”

The former factory building, designed by architect Szilárd Zielinski (1860–1924) 
and built by the Ericsson Works in 1914, is still standing at 70 Fehérvári Road in 
Budapest. The building, however, was not used after the First World War broke out, and 
the Financial Institution’s Military Hospital was formed here instead, which operated 
from 1 November 1914 to 30 June 1918, through 44 months. Thus, its history was not 
influenced by the Austro–Hungarian Monarchy’s collapse and can be well reconstructed.

From the beginning to the end, Professor of Medicine Surgeon Vilmos Manninger 
(1876–1945) was the instructor of the professional work at the hospital, from its design 
through the process of equipping, choosing the employees and organising the activities. 
He formed a model-hospital for bed-patients in the building, providing high-level health 
and medical care. An advisory board chosen from the founding financial institutions 
managed the facility, which was responsible for the uninterrupted financial funding. 
Until the end of the War, 7.6 million Hungarian korona was spent by the financial 
institutions on the maintaining of the hospital of 1,000–1,400 beds and the treating of 
soldiers returning from the frontlines or captivity. Hospital fees paid by the military 
treasury reached 4 million korona.

The Financial Institution’s Military Hospital was an exceptional healthcare facility 
among the First World War institutions of the type: it rose above other charitable 
facilities of the line with its size, exemplary design, excellent personnel and high 
technical standards. The media were continuously interested in its operation.

Manninger with two of his colleagues compiled two annuals containing scientific 
wartime medical studies, which had immediate practical use – the bulky, well-presented 
volumes were dispatched to those involved in field medication. From the books one can 
gain additional data on the work done at the Hospital. The Hospital’s commemorative 
medals designed by medallist Richard Zutt (1887–1938) are available today, as well as the 
postcard series published in 1917 picturing the hospital’s locations, its cover having been 
designed by actor and director György Kürthy (1882–1972).

The Hospital’s history can be enriched and studied further through the estates of 
the doctors working there, and archival research. Its building contains well-recognisable 
original pieces, thus the onetime structure is well traceable.
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„das grÖßte private kriegsspital in der ganzen MOnarChie:  
das kriegsspital der budaer geldinstitute in der Fehérvári strasse“

In Budapest, an der Fehérvári Straße Nr. 70. steht bis zum heutigen Tage das 
vom Architekten Szilárd Zielinski (1860–1924) entworfene ehemalige Fabrikgebäude, 
welches 1914 die Ericsson-Werken erbauen ließen. Zum ursprünglichen Zweck nutze 
man es nach Ausbruch des Weltkrieges jedoch nicht, sondern errichtete darin das 
Kriegsspital der Geldinstitute, welches vom 1. November 1914 bis zum 30. Juni 1918, 44 
Monate lang in Betrieb war. So kann ihre Geschichte – unabhängig vom militärischen 
Zusammenbruch im Krieg – gut rekonstruiert werden.

Die fachliche Arbeit – von der Planung und Einrichtung des Spitals über der Auswahl 
der Mitarbeiter bis zur Organisierung der laufenden Tätigkeiten – stand vom Anfang 
bis zum letzten Tag unter der Leitung von Vilmos Manninger (1876–1945), Professor 
für Medizin und Chirurgie, der in dem Gebäude eine ausgezeichnete medizinische 
Fachversorgung und musterhafte Pflege von bettlägerigen Patienten zustande brachte. 
Für die ungestörte finanzielle Versorgung des Spitals war ein geschäftsführendes 
Kuratorium verantwortlich, welches von den gründenden Geldinstituten gewählt wurde. 
Bis Kriegsende brachten die Geldinstitute 7,6 Millionen Kronen zur Erhaltung des 
Spitals auf, die von der Front oder aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrende Soldaten 
versorgte und über 1000-1400 Betten verfügte. Die von der Kriegskasse beigesteuerten 
Pflegekosten beliefen sich auf 4 Millionen Kronen.

Das Kriegsspital der Geldinstitute nimmt eine Sonderstellung zwischen den 
ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens im Ersten Weltkrieg ein: mit seiner 
Größe, der beispielhaften Ausgestaltung, sowie der ausgezeichneten technischen und 
personellen Ausstattung hob es sich von den vergleichbaren, mit gemeinnützigen 
Zweck errichteten Heilanstalten ab. Die Tätigkeit des Spitals wurde von ständiger 
Medienaufmerksamkeit begleitet. Manninger und seine Kollegen stellten zwei 
Jahresbücher aus kriegsmedizinischen Fachmitteilungen zusammen, die sogleich in der 
Praxis genutzt und dem medizinischen Personal an der Front zugeschickt wurden. Die 
wuchtigen, schön ausgestalteten Bände liefern so auch zahlreiche Beiträge zur Arbeit 
der Ärzte an den Kriegsschauplätzen. Erhalten geblieben ist auch die von Richárd Zutt 
(1887–1938) entworfene Gedenkmedaille des Spitals, sowie eine Ansichtskarten-Serie, 
in der die Räume und das Gelände des Krankenhauses abgebildet sind; das Titelblatt 
wurde vom Schauspieler und Regisseur György Kürthy (1882–1973) gefertigt.

Die Geschichte des Spitals kann auf Grund von Nachlässen der dort arbeitenden 
Ärzte, sowie weiteren Forschungen in den Archiven mit einer Fülle von zusätzlichem 
Material ergänzt und aufgearbeitet werden. Das Gebäude enthält leicht erkennbare 
originale Elemente, die einstige Struktur kann so bis heute gut verfolgt werden. 
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A Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyûjteményében (a továb-
biakban: HTM KE) található egy érdekes levelezés, amely 1921-ben, egy 
budapesti gyûjtôfogházban veszi kezdetét és 1928-ban, Kabulban ér véget. 
A levelek írójához, Tóth István Andorhoz köthetô további dokumentumokat 
ôriz a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma és Budapest Fôváros Levéltára is. 
Végül tekintélyes mennyiségû anyag gyûlt össze: 21 levél, 17 boríték, 5 cédula 
feljegyzésekkel, 4 zárt levelezôlap, 1 levelezôlap, 1 engedély,1 6 megírt képeslap,2 
22 fénykép,3 4 utalvány,4 több újságkivágat, valamint egy 407 lapot számláló 
iratanyag az ô és társai ellen 1921-ben lefolytatott büntetôperrôl.5

Az internacionalista Tóth István Andor a rendszerváltás elôtt sem tarto-
zott az közismert történelmi személyek közé. Ezt megemlíti Ács Tibor had-
történész is,6 aki tudomásunk szerint egyedüliként kutatta életrajzát, munkája 
1968-ban jelent meg a Forradalmárok, katonák címû könyvben. A nyilvánvalóan 
ismeretterjesztô célzattal készült kiadvány sajnos nélkülözi a jegyzetapparátust 
is, így nem minden esetben egyértelmû, hogy az egyes adatok forrásai hol ta-
lálhatóak. Az világosan kiderül, hogy a szerzô használta Tóth István fennma-
radt leveleit, amelyek ekkor még a Tóth család birtokában voltak, de például 
a képeslapokról nem tesz említést. Az általam ismert dokumentumok a múze-
umi gyarapodási napló szerint nyolc évvel késôbb, 1976. május 6-án kerültek 
a Hadtörténeti Múzeum birtokába, Diószegi István, Tóth István és Diószegi 

1 Leltári számaik: HTM KE 76.502.1–76.535.1/KE. Köszönöm ehelyütt is Dr. Szoleczky Emese 
gyûjteményvezetônek, hogy az anyag publikálásához hozzájárult, továbbá kollégáimnak, akik 
segítségemre voltak a kutatásban: Bíró Edinának, Fischer Zoltánnak, Gondos Lászlónak, Jakusch 
Gabriellának, Lukács Fanninak és Tóth Orsolyának.

2 Leltári számok: HTM KE 76.467.1–76.472.1/Képeslapok (a továbbiakban: KL).
3 Leltári számok: HTM Fotóarchívum 20.215–20.225/Fk, 56.220/Fk, 56.221/Fk, 56.223–56.227/

Fk, 56.229–56.231/Fk, 55.248/Fk.
4 Leltári számok: HTM Numizmatikai Gyûjtemény 91.23.1.–91.26.1./É. Az 1919. augusztus 31-

ig érvényes, 1 korona értékû utalványokkal a Magyar Általános Gépgyár (lásd bôvebben a 26. 
lábjegyzetet) munkásai vásárolhattak a gyár jóléti üzemeiben.

5 Budapest Fôváros Levéltára: HU BFL–VII.5.c –1921–12445. (a továbbiakban: BFL 12445.)
6 „A következô sorokban hazánk egyik elfeledett kommunista katonafiáról, a magyar, a szovjet és az afgán 

nép történetének aktív formálójáról és hôsérôl szólunk.” Ács 1968. 219. o. Itt szeretném leszögezni, hogy 
írásomat nem Ács Tibor munkája kritikájának, hanem kiegészítésének szánom; továbbá tisztában 
vagyok azokkal a korlátokkal, amelyeket egy 1968-ban megjelent tanulmány nem léphetett át.
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Erzsébet házasságon kívüli kapcsolatából született gyermeke ajándékaként.7 
Ács Tibor még egyszer foglalkozott a témával: 1981-ben, a Néphadsereg folyóirat 
hasábjain közölte korábbi munkájának kivonatolt változatát,8 négy olyan fény-
képpel illusztrálva, amelyek ma a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában 
találhatóak. A cikk Tóth István életével kapcsolatban csak kevés új informá-
ciót tartalmaz, a bevezetôjébôl viszont kiderül, hogy a szerzô egyes személyi 
adatokat a szovjet hadsereg levéltárában kutatott fel, továbbá kapcsolatba lépett 
Tóth István egyik testvérével is (feltehetôen Tóth Lajossal.) A Hadtörténeti 
Múzeumban fellelhetô dokumentumok zöme 1920 után keletkezett, így a Tóth 
István ifjúkorával kapcsolatos adatokat részben Ács Tibor kutatómunkájára 
alapozom, de az 1921-es büntetôper irataiból is leszûrhetô számos információ.9 
A rendelkezésre álló iratok részletes feldolgozása mellett a világtörténelmi hát-
tér alaposabb felvázolására is törekedtem.

Tóth István Andor 1894. február 2-án10 született id. Tóth István és Weiser 
Julianna gyermekeként. Négy testvére volt, akik közül az egyik viszonylag korán 
meghalt,11 a másik három: Miklós, Béla és Lajos. – Édesapjuk mûasztalos volt, 
1881 és 1886 között Párizsban élt, a család szerint itt találkozott elôször a szo-
cialista eszmékkel.12 A Párizsi Kölcsönösen Segélyezô Magyar Egyletben13 tag 
és ellenôr is volt, hazatérése után pedig belépett a szakszervezetbe és az 1890-
ben megalakult Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. Megtakarításainak 
köszönhetôen viszonylagos jólétet tudott biztosítani családjának, és arra is töre-
kedett, hogy gyermekei az iskolán is túl is képezzék magukat.

Tóth István elemi iskolai értesítôjébôl kiderül, hogy a VII. kerületi, 
Murányi utcai községi elemi iskolába járt, magaviselete végig „dicséretes” volt, 
elômenetelét általában 3-asnak, vagyis „jó”-nak minôsítették. Az ifjú Tóth 
István életében meghatározó élmény volt Louis Blériot „mûrepülés” bemutatója 
Budapesten 1909. október 17-én.14 Ennek hatására döntött úgy, hogy maga is 

7 Az iratok közt található Diószegi István anyakönyvi kivonata is: eszerint 1916-ban született, és 
„Tóth István Arnold ref. 22 éves villanyszerelô segéd budapesti […] lakos a gyermeket magáénak elismerte.” 
HTM KE 76.502.1/KE.

8 Ács 1981. 
9 Elôre kell bocsátanom, hogy az 1968-ban megjelent életrajz és a levéltári források adatai között 

esetenként eltérések mutatkoztak.
10 A levéltári dokumentumok és Ács Tibor életrajza szerint ez a pontos születési dátum. Érdekes 

azonban, hogy Tóth István elemi iskolai értesítôjében február 3. szerepel. BFL 12445. 77. o.; Ács 
1968. 219. o.; HTM KE 76.503.1/KE.

11 BFL 12445. 284. o.
12 Ács 1968. 219. o.
13 Ács Tibor „Párizsi Magyar Segélyezô Egylet” néven említi (Ács 1968. 219. o.) Az 1847-ben, 

Táncsics Mihály által alapított egyesületnek tagja volt többek között Zichy Mihály és Munkácsy 
Mihály is. A szervezet a mai napig mûködik, a Párizs melletti Yerres-ben minden évben ünnepélyt 
tartanak II. Rákóczi Ferenc emlékére, aki két évet töltött itt emigrációban. Lásd: Felavatták 
II. Rákóczi fejdelem szobrát Franciaországban. hvg.hu, 2010. szeptember 18. http://hvg.hu/
vilag/20100918_rakoczi_franciaorszag (Megtekintés: 2016. november 11.)

14 Louis Blériot (1872–1936) francia mérnök 1909. július 25-én repülte át elsôként a La Manche-
csatornát a saját maga által készített Blériot XI repülôgéppel, mindössze 31 perc alatt. A budapest-
kispesti katonai gyakorlótéren a Magyar Aero Club meghívására mutatta be tudását. Magyar 
Nagylexikon, 4. k. 142. o. Az eseményt a korabeli sajtó lelkes beszámolói alapján nagy várakozás 
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elôzte meg, és hatalmas közönségsikert aratott. „A mester rászolgált a kitörô, ujjongó, viharos 
tetszésre, mellyel fölszállásától az alkonyat félhomályában való távozásáig kísérték. […] A nagy utak 
és a mellékutcák keskeny erei már egy óra elôtt ontották a népet.” (Budapesti Hírlap, 1909. október 
19. 29. évf. 247. sz. 7. o.) Serényi Gusztáv (1880–1953) újságíró levonta mindebbôl a tanulságot 
is: „Nekünk magyaroknak is rá kell ébrednünk végre arra a tudatra, hogy a jövô fejlôdése a repülôgéptôl 
elválaszthatatlan.” (Budapesti Hírlap, 1909. október 19. 29. évf. 247. sz. 1. o.)

Tóth István gyerekkorában szüleivel, 1898 körül (HTM Fotóarchívum 56220/Fk)
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pilóta szeretne lenni. 1910 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Magyar 
Királyi Állami Felsôipari Iskolában, majd a Telefongyárban lett szakmunkás. 
A repülés iránti érdeklôdése nem lankadt, más lelkes fiatalokkal együtt gyakran 
látogatta a rákosmezei repülôteret,15 és egy mérnök segítségével mûködôképes 
repülôgépet is épített, amely 1914-re készült el.16

A világháború kitörése után Tóth Istvánt a repüléshez kapcsolódó gyakor-
lati ismeretei miatt az Osztrák–Magyar Monarchia légierejéhez, a cs. és kir. 
légjárócsapathoz (k. u. k. Luftfahrtruppe) vonultatták be. Mint ismeretes, a katonai 
repülés terén ebben az idôben még nagyon kevés tapasztalattal rendelkeztek, és 
a Monarchia a többi országhoz képest is jelentôsen le volt maradva ezen új fegy-
vernem fejlesztésében. (Így 1911 végén mindössze 20 repülôgépet és 25 pilótát 
tudott harcrendbe állítani, miközben például Olaszország 50 repülôt és 35 piló-
tát.)17 Tóth István 1914. december 28-án, a bécsújhelyi repülôiskolában kezdte 
meg pilótaképzését Etrich Taube típusú gépen,18 és 1915 augusztusától ôrmesteri 
rendfokozatban „18 hónapig az olasz fronton teljesített szolgálatot.”19 Az elsô vi-
lágháborús tevékenységérôl ezen felül csak nagyon kevés és bizonytalan adattal 
rendelkezünk.20 A Galambtól a Griffmadárig címû munka azonban megemlít egy 

15 A repülôteret 1909 nyarán kezdték el kialakítani a lovassági gyakorlótér mellett, hogy lehetôséget 
biztosítsanak dr. Kutassy Ágostonnak (1879–1932) a repülés gyakorlására, aki Franciaországból 
egy saját pénzén vásárolt, kétfedelû Farman III típusú repülôgépet hozott a Monarchiába. Ez 
kezdetben egyetlen fahangárból állt, az évek során a repülôtér azonban folyamatosan bôvült, de 
csak polgári, nem katonai célokat szolgált. A Galambtól… 2010. 18. o. 

16 Ács 1968. 219. o. Emellett azt is kiemeli, hogy „szépen hegedült, sokat olvasott, rendszeresen járt 
színházba.” A büntetôper során készült orvosszakértôi vélemény így jellemzi: „Feltûnôen magas 
termetû, gyengébben táplált, inkább sovány egyén. ... Felfogása gyors. Ítélôképessége hiánytalan.” BFL 
12445. 284. o. Ugyancsak ebbôl az iratból derül ki, hogy a négy elemi után hat gimnáziumi 
osztályt végzett, és ezt követôen „elektrotechnicus”-nak tanult.

17 Gondos – Nagy – Pap – Hatala – Bálint – Magó 2015. 12. o. Nagy-Britannia 65 géppel és 60 pilótával 
rendelkezett, ugyanez az arány Oroszország esetében 140/100, Németországnál 150/140, míg 
Franciaországnál 500/450. A gépek és pilóták száma a háború alatt gyorsan megnôtt, az arányok 
azonban nem változtak jelentôsen a Központi Hatalmak javára.

18 Az osztrák Igo Etrich (1879–1967) által tervezett Taube („Galamb”) egyfedeles repülôgéptípus 
volt, 1910-ben állították szolgálatba. Különlegessége volt, hogy szerkezeti kialakításának 
köszönhetôen, amelyet a trópusi Alsomitra macrocarpa növény magjának formájára alapoztak, 
gyakorlatilag kormányzás nélkül is stabilan tudott repülni, ezért elôszeretettel alkalmazták iskola- 
és felderítôgépnek. A háború kitörése után kétüléses változatban is gyártották, de légi harcra 
kevéssé bizonyult alkalmasnak. Gondos – Nagy – Pap – Hatala – Bálint – Magó 2015. 120–121. o.; 
Nagyváradi – Winkler – Szabó 1986. 19–21. o.

19 Ács 1968. 219. o. Ez az adat magától Tóth Istvántól származik, az orvosszakértôi véleményben 
található meg. Itt tesz egyedül említést arról is, hogy mint „fôapparát chauffeur” (vagyis 
repülôgépvezetôként) szolgált. BFL 12445. 284. o. Meg kell jegyezni, hogy a repülôgépvezetô 
ebben az idôben többé-kevésbé a gépkocsivezetônek felelt meg, és az „elôkelôbb” beosztás 
a megfigyelôé volt, amit tiszti rangú személy töltött be. Az Osztrák–Magyar Monarchia 1915 
nyarán a 4. repülôszázadot, a 7. repülôszázadot, a 12. repülôszázadot (Lohner B.III típusú 
felderítôgépekkel), továbbá a 13. és a 16. repülôszázadot helyezte át az olasz frontra. 1916-ban 
már bombázásokra is sor került, így többek között február 14-én Milánót, március 27-én a Piave 
hídjait támadták a levegôbôl. A Galambtól… 2010. 24–25. o. A századokat a repüléstechnika 
fejôdésének nyomán jelentôsen megnövelték és átszervezték a következô években.

20 Tiszti fokozattal nem rendelkezett, így a Schematismus für das k. u. k. Heer címû nyilvántartás nem 
tünteti fel a nevét. 
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Tóth István nevû pilótát, aki az 53. vagy az 54. gyorsfelderítô-században szol-
gált az olasz hadszíntéren.21 Ezen a nyomon elindulva sikerült az Osztrák Állami 
Hadilevéltárban (ÖStA KA), az 53. repülôszázad iratanyagában egy „Stefan 
Tóth” nevû pilótára bukkanni, aki 1917 októberében tizedesi rangban szolgált.22 
Az elôször ígéretesnek tûnô felfedezést azonban erôsen árnyalják a további adatok. 
Ez a bizonyos Stefan Tóth a dokumentumok szerint ugyanis elôször a cs. és kir. 
pozsonyi 72. gyalogezredben szolgált, és csak 1917. szeptember 10-én került tábo-
ri pilótaként az 53. repülôszázadhoz. Ebben a hónapban 39 bevetést hajtott végre, 
szeptember 23-án Ezüst Vitézségi Érem kitüntetésben részesült. Novemberben, 
immáron szakaszvezetôként, 40 légi bevetésen vett részt 114.12 lajstromjelû gé-
pével. Az iratok szerint december 5-tôl megfigyelôjével, dr. Ernst Wolffal együtt 
eltûntként tartották nyilván. Ezek alapján több mint valószínû, hogy nem Tóth 
István Andorról van szó, és további kutatásokra van szükség a kérdésben.23 

Ács Tibor – feltehetôen a család beszámolói alapján – azt írja, hogy Tóth 
István az elsô világháborús szörnyû élményei nyomán kezdett antimilitarista 
és szocialista eszmék felé fordulni.24 Arról sem áll rendelkezésre írásos infor-
máció, hogy hogyan és mikor sebesült meg a karján, ami miatt kórházba került, 

21 A Galambtól… 2010. 34. o. Az 53. repülôszázad (FliK 53D) bázisa Belluno-San Pietro in 
Campo magas hegyekkel övezett kis repülôterén volt. Az egységet az ausztriai Straßhofban 
hozták létre, 1917. augusztus 17-én Avianoba vezényelték, október 24-tôl a német 14. hadsereg 
alárendeltségében részt vett a tizenkettedik isonzói csatában, 1918. június 15-tôl a 6. hadsereg 
alárendeltségében a Piave menti támadásban. Október 15. után FliK 53S megjelöléssel, 
csatarepülô- és oltalmazó vadászrepülô-alegységként a Belluno-hadseregcsoportnak rendelték 
alá. Parancsnokai Rudolf Vanciek és Johann Schifferer fôhadnagyok voltak. Gondos – Nagy – Pap 

– Hatala – Bálint – Magó 2015. 259–260. o. Az 54. repülôszázadot (FliK 54D) Oberloitschban (ma 
Gorenji Logatec Szlovéniában) alakították meg a 10. hadsereg alárendeltségében, állomáshelye 
Gardolo, majd Campomaggiore volt. Units of the k. u. k. Luftfahrtruppe (LFT) 1914–1918.

22 140-1/2017/LBK. Az iratok rendelkezésre bocsátását ehelyütt is köszönöm a HM HIM Bécsi 
Kirendeltségében dolgozó munkatársaknak, Dr. Számvéber Norbertnek és Dr. Lázár Balázsnak, 
továbbá köszönöm Gondos Lászlónak az ügyben kifejtett hathatós segítségét.

23 Nem csak a repülôcsapathoz való bevonulás idôpontjai közötti jelentôs eltérés (1915. augusztus, 
illetve 1917. szeptember) szembetûnô, hanem arról sincs tudomásunk, hogy Tóth István Andort 
akár csak idôlegesen is eltûntként tartották volna nyilván. Valószínûtlen, hogy amennyiben 
Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették volna ki a háborúban, ezt nem említette volna meg 
a késôbbi bírósági tárgyaláson. Továbbá az se tûnik életszerûnek, hogy budapestiként a pozsonyi 
gyalogezredbe vonult volna be; arról nem is beszélve, hogy eddigi ismereteink szerint nem 
szolgált gyalogezredben.

24 Ács 1968. 219–220. o. A tanulmány születésének idôpontjában ez azonban közhelyszámba menô, 
„kötelezô” fordulat volt. Az is lehetséges, hogy az 1917-es orosz eseményekrôl fejtett ki olyan 
nézeteket, amelyek miatt elöljárói jobbnak látták, ha egy sérülésre hivatkozva leszerelik. Ha 
sebesülése valóban olyan súlyos lett volna, aligha folytathatta volna a késôbbiekben a repülést. 
Az orvosszakértôi vélemény szerint: „Nyugodt természetûnek vallja magát és azt állítja, hogy csak 
a fárasztó repülô szolgálat tette bizonyos mértékben idegessé és azóta nagyon hirtelen természetû.” BFL 
12445. 284. o. Ezt némileg árnyalja a levéltárban ugyancsak fellelhetô, 1921. augusztus 25-én kelt 
erkölcsi bizonyítványa, amelyrôl életrajzában nem tesznek említést. Eszerint Tóth Istvánt 1913. 
január 2-án könnyû testi sértés miatt 10 koronás pénzbüntetésre ítélték, továbbá 1921. augusztus 
8-án a Budapesti Törvényszék vádtanácsa „csalás btette miatt B. 6778-912 szám alatt nyomozólevelet 
adott ki és letartóztatását rendelte el.” BFL 12445. 85. o.
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és aminek következtében Ács szerint 1917-ben törzsôrmesteri fokozattal le is 
szereltették.25

Felépülése után a Mátyásföldi Repülôgépgyárban26 talált munkát, ahol megis-
merkedett Mosolygó Antallal,27 és aktívan részt vett a szocialista mozgalmakban, 
majd az 1918. január 18-kán kitört sztrájkban, és tagja lett a gyárban megalakí-
tott munkástanácsnak. Ács Tibor szerint november 16-án szerepet vállalt abban 
az akcióban, amely során repülôgéprôl leszórták a parlament elôtt összegyûlt, 
a köztársaság kikiáltását ünneplô tömeg közé „Az osztrák–magyar állam dolgo-
zó népéhez” címû felhívás röplapjait.28 A Kéziratos Emlékanyag-gyûjteményben 
megtalálható Piantowszky (más írásmódban Piantovszky) István (1895–1984) tá-
bori pilóta 1945 körül írt visszaemlékezése, amelyben részletesen beszámol errôl 
a vállalkozásról,29 de Tóth István nevét nem említi: „1918. november 11–12-kö-
rül a Rákoczi úton tüntetôk vonultak. A tömegben megszolitott két ismeretlen férfi. 

25 Kérdéses, hogy ezek az adatok honnan származhatnak. Az idézett orvosszakértôi véleményben 
ugyanis az áll, hogy nem volt komolyabb sérülése a háború folyamán: BFL 12445. 284. o. Egy 
másik iratban pedig maga Tóth István állítja azt, hogy csak 1918 novemberében szerelt le: BFL 
12445. 339 o. Ebben az esetben azonban a 18 hónapos szolgálati idô nem állja meg a helyét, 
amennyiben azt valóban 1915 augusztusában kezdte meg. További adatok hiányában ezek 
a kérdések egyelôre nem tisztázhatóak.

26 A Magyar Általános Gépgyárat (MÁG) 1900 körül alapították Podnivecz és Heisler Malomépítészet 
és Gépgyár néven, új nevét 1913-ban kapta és egészen 1933-ig viselte. Mátyásföldi gyártelepe 
kezdetben csak repülôgépmotorokat, 1916-tól repülôgépeket (elsôsorban Fokker B.III, D.I, D.II 
és D.VII, majd Aviatik [Berg] C.I és D.I típusokat) gyártott. A telep mellett 1916-ban repülôtér 
is épült. Csonkaréti 2008. 39–40. o.; A Galambtól… 2010. 19, 47–48. o.

27 Mosolygó Antal (1891–1927) a KMP egyik alapítója, a Tanácsköztársaság alatt zászlóalj politikai 
megbízott, a rendszer bukása után 8 év börtönre ítélték. A magyar-szovjet hadifogolycsere-akció 
során 1921-ben Moszkvába került, ahol 1927-ben halt meg tüdôbajban. Magyar Életrajzi Lexikon 
II. k. 247. o.

28 „Mi, Oroszország munkásai, parasztjai és katonái testvéri üdvözletünket küldjük önöknek, elvtársak, 
a volt Osztrák–Magyar Monarchia munkásainak, parasztjainak és katonáinak az elnyomókon aratott 
gyôzelmük alkalmából. […] Mélységes meggyôzôdésünk, hogy Magyarország munkásai, katonái 
és parasztjai nem azért szabadították fel magukat a bécsi bürokrácia és a bécsi kapitalizmus hatalma 
alól, hogy a magyar földbirtokosoktól, bankároktól és tôkésektôl hagyják magukat kizsákmányolni.” 
Idézi: Hajdu 1968. 105–106. o. Itt meg kell jegyezni, hogy míg Ács Tibor tanulmányában azt 
olvashatjuk, hogy a felhívást a magyar vezetés mindvégig eltitkolta, és azt Tóth István társaival 
szerezte meg és nyomtatta ki, addig Hajdu Tibor szerint a kormányzat a Budapesti Munkástanács 
követelésének engedve, még korábban nyilvánosságra hozta. Hajdu Tibor a História folyóirat 
hasábjain megjelent, „A köztársaság kikiáltása” címû tanulmányában megemlíti a repülôgépes 
akciót is: „A tömeggyûlést egyetlen incidens zavarta meg: repülôgépek jelentek meg az Országház fölött és 
a ’forradalmi szocialisták’ csoportjának szocialista köztársaságot követelô, vörös színû röplapjainak ezreit 
szórták az ünneplô nép közé.” Hajdu 1990. 39. o.

29 HTM KE 82.279.1/KE. Az írógéppel készült szöveget eredeti formájában, javítások nélkül 
közlöm. Piantowszky István 1916 ôszétôl a 21. repülôszázadban szolgált az olasz fronton, 
az egység bázisa Pergine repülôterén volt. A Galambtól... 2010. 28. o. Harctéri élményeit egy 
további visszaemlékezésében írta le, amely az „Egy a sok közül” címet viseli (HTM KE 82.278.1/
KE.) Ô szerencsésen túlélte mindkét világháborút, amint ezt a gyûjteményben található angol 
nyelvû emléklap bizonyítja (HTM KE 82.280.1/KE): eszerint részt vett 1981. november 7. és 
12. között Párizsban az Aces of the First Air War 1914–1918 („Az elsô légi háború ászai”) címen 
megrendezett, nemzetközi megemlékezô találkozón. Az emléklapon országonként csoportosítva 
örökítették meg jelenlétüket a résztvevôk, Magyarország esetében négy aláírást olvashatunk: 
Piantowszky István mellett vitéz Boksay Antalét (1895–1985), a kilenc igazolt légi gyôzelmet 
arató báró Gottfried von Banfield sorhajóhadnagyét (1890–1986) és Matzenauer Hugóét, aki 
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Rajtam a repülök egyenruhája volt, a civilek egyike megkérdezte, hogy ki, és mi ellen 
tüntetnek az emberek. Azt feleltem: hogy a hágorú [sic!] nyomorusága és a munkások 
kizsákmányoloi ellen. Erre az egyik civil, aki Mosolygo Antal néven mutatkozott be 

– elöbb a dolgozo nép nyomorárol, majd a munkanélküliségröl beszélt. Utána megkér-
dezte, hogy mi az eredeti foglalkozásom. Megmondtam, hogy vasmunkás vagyok. Azt 
felelte, hogy éppen ilyen emberre lenne szükségük egy megbizhato pilotát keresnek, aki 
néhány nap mulva illegális röplapokat szorna le Budapest felett. Egyben közölték, hogy 
ök a Munkás és a Katonatanács megbizottai. Még aznap délután bemutattak Korvin 
Otto30 elvtársnak. Megbeszélésünk folyamán többek között elmondták, hogy a csepeli 
rádio állomás november 10-én felfogta Szverdlov31 és Lenin elvtársnak, a volt osztrák 
magyar monarchia népeihez intézett üzenetét, hogy ne álljanak meg a polgári forrada-
lom eredményeinél, hanem alakitsanak szocialista köztársaságot. Lenin elvtárs üzene-
tét a kormány a benne ülô reakciosok nyomására eltitkolták ezért amég meg nem alakult 
Magyar Kommunisták Pártja leendö tagjainak a forradalmi szocialistáknak köteles-
ségük volt, hogy az üzenetet Magyarország népének közhirré tegye. Ezt ugy akarták 
végrehajtani, hogy a röplapokat a forradalmi szocialisták tagjai fogják a helyszinen 
szétosztani, azonban tudták, hogy igy csak gyenge részeredményt lehet elérni, mert 
a kivezényelt tömeg rendör és detektiv hamar le fogják öket, ezért Mosolygo javasolta, 
hogy repülögépröl szorják le, de nem tudott ajánlani senkit mert szerinte a mátyásföldi 
repülötér pilotáji mind reakciosak, hogy Mosolygo bizalmatlansága mennyire jogos volt, 
azt a legjobban az a tény bizonyitja, hogy a mátyásföldi piloták majdnem kivétel nél-
kül a Tanácsköztársaság elárulása után Horthy továbbszolgálo katonái, vagy a kom-
munisták megsemisitésére felesküdött vitézek lettek.32 Ez a megismételhetetlen akcio 
megbizhatatlan személyre bizva elárulása esetén forditott eredményel végzödhetett vol-
na. Megbeszélésünkön Mosolygo engem is figyelmeztetett, hogy ennek az akcionak ok-
vetlen sikerülnie kell. Én azt válaszoltam, hogy több mint valoszinü, hogy sikerülni fog. 
Erre Mosolygo ugy felugrott hogy az asztalt, majdnem fellökte és azt kiabálta: Mit gon-
dol, éjjeli misét prédikálok magának, egy pár perccel elöbb még kedves elvtársam voltam. 
Ha az okos és higgat Korvin nincs jelen, nem tudom részemröl sor került volna-e erre 
a repülésre. A kedélyek lecsillapodása után sor került a terv kivitelezésének részletes 
megtervezésére, amelynek értelmében 1918 november 16-án a ’diszrepülôk’ elstartolá-
sa után az akcioban résztvevö gépet a már berakott röpcédulákkal a starthelyre állitják. 
Elfogatásom esetén, ha a kihallgatás ’élvezetét’ nem tudnám elviselni, megbizomul 

az 1916-ban alakult 39. repülôszázadban szolgált (A Galambtól… 2010. 32. o.; Gondos – Nagy – 
Pap – Hatala – Bálint – Magó 2015. 55–58. o.)

30 Korvin Ottó (1894–1919) a „forradalmi szocialisták” mozgalmának meghatározó tagja volt 1918 
januárjától, októberben merényletet szervezett Tisza István ellen, amely azonban kudarcot 
vallott. Novemberben részt vett a KMP megalapításában, a Tanácsköztársaság alatt a Belügyi 
Népbiztosság politikai osztályát vezette, és a belsô elhárításért felelt. 1919. augusztus 7-én 
letartóztatták, majd december 29-én kivégezték. Magyar Nagylexikon 11. k. 364. o.

31 Jakov Mihajlovics Szverdlov (1885–1919) Szovjet-Oroszország kiemelkedô politikusa, az 1917-
i februári forradalom után a bolsevik párt titkárságának vezetôje, majd november 8-tól 
az Összoroszországi Szovjetkongresszus Végrehajtó Bizottságának elnöke. 1919. március 16-án, 
váratlanul hunyt el betegség következtében. Magyar Nagylexikon 17. k. 79. o.

32 Ez a kijelentés különösen indokolttá teszi azt a kérdést, hogy miért nem említi Tóth Istvánt? 
Lehetséges magyarázat, hogy csak háttérszerepe volt az akcióban; Tóth Istvánt ekkor valószínûleg 
még nem tartották annyira megbízhatónak, hogy rábízzák ezt a komoly felelôsséggel járó feladatot.
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kizárolag Mosolygo elvtársat nevezem meg. A terv pontos és sikeres betartása után vált 
lehetövé, hogy 1918 november 16-án a parlament elött a Magyar Népköztársaság ki-
kiáltására az ország minden részéböl összegyült párszázezer fönyi tömeg felett repülve 
leszortam a röplapokat. Ez az akcio volt a legjelentôsebb illegális tevékenység, amelyet 
a még meg nem alakult Kommunista Párt jövendö tagjai hajtottak végre, és amelyért 
késöbb Kun Béla elvtárs elismerését fejezte ki. A közremüködök közül még megemlitem 
Klemens Béla elvtársat aki a röplapokta [sic!] a gépbe helyezte és a gépet startra kész 
állapotba helyezte, ugyan csak ô volt az, aki a gyár Munkás Tanácsának elnökével és 
alelnökével Mikulik és Mosolygo elvtársakkal együtt az illegális akcio után félrecezette 
[sic!] a tettest keresö detektiveket, ezáltal suljos [sic!] büntetéstöl mentett meg.”

Tóth István nem sokkal ezután belépett az 1918. november 24-én alapított 
Kommunisták Magyarországi Pártjába, 1919. január 18-án tevé  kenyen részt 
vett a Mátyás földi Re pülô gépgyár helyi pártszervezetének létrehozásában,  
a Tanácsköztársaság kikiáltása (március 21.) után pedig a Hadügyi Nép biz-
tosságban a budapesti repü lô gép gyárak anyag beszerzô össze  kö tô jeként vállalt 
szerepet. A rendszer bukása után Ács szerint „illegalitásba vonult”, míg az egyik 
levéltári forrás szerint önálló üzletet nyitott a Nefelejcs utcában.33 

Ahhoz kétség sem férhet, hogy Tóth István a kezdetektôl fogva szem-
ben állt a Horthy-rendszer ideológiájával és politikájával. Kapcsolatba lépett 
Oroszországból hazatért magyarokkal, aktívan részt vett a szakszervezeti moz-
galmakban, és „éjszakákon át töprengett azon, mit tehetne a kommunista mozga-
lom érdekében.”34 1921 folyamán illegális csoport35 szervezésébe kezdett, amely 
a késôbbi vádiratban „a Tanácsköztársaság vissza állítása érdekében elkövetett lá-
zadásra való szövetkezés bûntettének” minôsült. A vele 1921. augusztus 16-án 
felvett kihallgatási jegyzôkönyv szerint minden egy hûvösvölgyi kiránduláson 
kezdôdött, ahol öt ismerôsével, név szerint Koszorús Gáborral, Vastag Imrével, 
Hoffmann Györggyel, Lucz (más iratokban Lutz) Antallal és Bernáth Mihállyal 
a korona elértéktelenedésérôl, és ennek gazdasági következményeirôl diskurál-
tak. Állítása szerint szó sem volt fegyveres puccs gondolatáról, céljaik a „bér-
harc centralizálása”, a szegények bevonása a kormányzásba és a Népköztársaság 
visszaállítása voltak. Visszahívták volna elnöknek Károlyi Mihályt (1875–1955) 
és radikálisan átalakították volna a gazdaságpolitikát.36 A társaság elôször 
Zugligetben, Hûvösvölgyben, majd Vanke József péksegéd lakásának pincéjé-
ben, a Gólya utca 31. szám alatt gyûlt össze, és 1921 nyarára már több mint 50 
fôt számlált. Csakhogy Vanke József hamarosan meggondolta magát, vagy eset-
leg megrettent a lehetséges következményektôl; mindenestre 1921. július 21-én 

33 Ács 1968. 221. o.; BFL 12445. 284. o. A két állítás meglehetôsen ellentmondásosnak tûnik, 
illegalitásban általában nem szoktak nyilvános üzleti vállalkozásba kezdeni. A hivatalos életrajz 
mindenestre ezt az adatot nem közli; lehetséges, hogy úgy érezték, „kapitalista árnyékot” vetne 
hôsünkre. Kevéssé tûnik életszerûnek, hogy Tóth István ezt a bíróság elôtt csak kitalálta volna, 
hiszen alig két évvel az események után ez könnyen cáfolható lett volna. 

34 Ács 1968. 221. o.
35 A csoport neve a levéltári források alapján „Magyarországi Kommunista Központi Bizottság” volt. 

BFL 12445. 208. o. Az életrajz szerint a „Világ Proletárjai Egyesüljetek” nevet viselték. Ács 1968. 
222. o.

36 BFL 12445. 84. o.
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jelentkezett a rendôrségnél, ahol beszámolt a lakásán folyó szervezkedésekrôl.37 
A rendôrségi jegyzôkönyvbôl kiderül, hogy a résztvevôknek már igazolványaik 
is voltak, azonban olyan kis méretûek, „hogy tetten érés esetén egy pilanat alatt 
két újjal össze morzsolyák [sic!], hogy náluk semmit ne találjanak.”38 Alig egy hó-
nap múlva, augusztus 16-án Vanke már arról tájékoztatta a rendôrséget, hogy 
a csoportból mintegy 25 fô a Tanácsköztársaság visszaállítását tervezi, és hogy 
vezetôik, Tóth István és Hoffmann György arról beszéltek, hogy puskákkal, 
gépfegyverekkel, tüzérséggel és gépkocsikkal is rendelkeznek. Tóthnak állító-
lag tudomása volt arról, hogy a kormány egy iskolában 81 gépfegyvert és 5000 
kézigránátot rejtett el, ezeket tervezték megszerezni. Következô nap egy Traub 
Árpád nevû vízvezeték-szerelô fordult a rendôrséghez és nagyjából ugyanerrôl 
a tényállásról számolt be.39 

Ekkorra azonban a rendôrség már a tettek mezejére lépett. Augusztus 16-án 
este Tóth Istvánt és Lucz Antalt letartóztatták a Népszínház utcában, és rövid 
idô alatt már több mint 50 gyanúsított került ôrizetbe, köztük Tóth István öcs-
cse, Miklós is.40 Tóth Istvántól a következô tárgyakat foglalták le: „1 drb. gyári 
ipari védelmi alap tagsági könyv, 1 drb. kézzel írott kommunista vers, 2 drb. ’jegyzet’ 
könyvecske különbözô iratokkal, 1 drb. vas és fémmunkások által kiadott tagsági igazol-
vány.”41 A kihallgatások során a Vanke által csoportvezetônek nevezett Hoffmann 
György azt állította, hogy ô is arra készült, hogy jelentse a csoport tervezett 
puccsát.42 A nagyszámú tanúvallomások összevetése alapján az látszik, hogy 
a két feljelentô, Vanke és Traub szerint a Tanácsköztársaság visszaállítása volt 
a csoport célja, míg a többi gyanúsított túlnyomó többsége Népköztársaságról 
és Károlyi Mihály visszahívásáról beszélt. Tóth Miklós43 rövid vallomása alap-
ján semmirôl sem tudott: bátyja ugyan gyakran beszélt a köztársaság visszaál-
lításáról, de ô maga mindössze egyetlen gyûlésen vett részt, és azon se túlzott 
lelkesedéssel: „[…] ki voltam fáradva és a sezlonon szinte elaludtam.”44 

Az 1921. augusztus 25-én írt rendôrségi jelentés a következôket állapította 
meg: a szervezet, melynek „vezetôje és szellemi feje Tóth István volt”, azt tûzte ki 
céljául, hogy minden csoportvezetôje 10 új tagot szervezzen be, és „fôleg kato-
naviselt emberekbôl megbízható fegyveres erôt” hozzon létre. Kapcsolatba léptek 

37 A hivatalos életrajzban nem igazán merül fel, mi lehetett a motivációja. „Tóth István és társai nem 
rendelkeztek megfelelô illegális tapasztalatokkal. Nem vigyáztak eléggé, túlzottan bíztak az emberekben. 
Hoffmann György segédmunkás, Vanke József péksegéd és Traub Árpád vízvezeték-szerelô beszervezésük 
után azonnal árulást követtek el.” Ács 1968. 222–223. o.

38 BFL 12445. 4. o.
39 BFL 12445. 6–10. o.
40 A Hadtörténeti Múzeum gyarapodási naplója szerint egy errôl szóló újságcikk is a beadott anyagok 

között volt, amelynek a címét szerencsére annak idején feljegyezték, így a cikket utólag sikerült 
felkutatni. A Nemzeti Újság 1921. augusztus 31-ei számában, a 6. oldalon megjelent „Ujabb 
kommunista összeesküvést leplezett le a rendôrség” címû hírében röviden összefoglalják az ismertetett 
eseményeket, kiegészítve egy „amerikai szállal”: „Az összeesküvôk az amerikai kommunisták titkos 
alakulatával és a baranyai kommunistákkal is összeköttetésben álltak.” 

41 BFL 12445. 251. o.
42 BFL 12445. 87–91. o.
43 Született: 1901. április 2.
44 BFL 12445. 125–126. o.



150 Forgács Márton

cseh és szerb kommunistákkal, akiknek a közvetítésével pénzt akartak szerezni 
Moszkvából, egy nyomdától pedig 100 tagsági igazolványt rendeltek, melyeknek 
mintapéldányát Tóth István tervezte meg. Ezután felvették a kapcsolatot Nagy 
Györggyel (1879–1923), az Országos Köztársasági Párt elnökével, de hamaro-
san nézeteltéréseik támadtak, így nem folytatták az együttmûködést. Tervüket 
a szerbek baranyai kivonulására45 alapozták: azzal számoltak, hogy az ottani 
munkások ellenállást fognak tanúsítani, ami miatt a kormány kénytelen lesz 
a fôvárosi katonai erôket délre átcsoportosítani. Ezt kihasználva léptek volna 
akcióba Budapesten, több helyütt bombákat robbantottak volna, majd átvet-
ték volna az irányítást a város fölött. Az ellenálló polgárok közül csak az orvo-
sokat és tanárokat kímélték volna meg, illetve azokat, akik leteszik a fegyvert.46 
Fegyveres erôik stratégiai felosztására két terv is készült: az elsô szerint egy-egy 
zászlóaljat küldtek volna a József telefonközponthoz (a mai Horváth Mihály térre), 
a Vilmos Fôherceg laktanyához (a Róbert Károly körút és a Klapka utca között), 
a Ferenc József laktanyához (a Hungária körút és a Kerepesi út keresztezôdésénél), 
a Citadellához, a Városparancsnoksághoz, a Rikó Mûvekhez,47 a Budai Várba, 
a Mária Terézia laktanyához (a késôbbi Kilián laktanya, a Ferenc körút és az Üllôi 
út keresztezôdésénél), a Ludovika Akadémiához, egy zászlóalj pedig tartalékként 
várt volna a bevetésre. A rendôrségi jelentés szerint a talált dokumentumon ezt 
késôbb áthúzták, az új terv szerint két zászlóalj ment volna a József telefonköz-
ponthoz, egy a Vilmos laktanyához, két zászlóalj a Ludovika Akadémiához, egy 
a Rikó Mûvekhez, további egy-egy a Városparancsnoksághoz, a Citadellához, 
a repülôtérhez és a Mária Terézia laktanyához, egy zászlóalj továbbra is tartalék-
ban maradt volna.48

Miután a fennálló államrend elleni fegyveres szervezkedésrôl volt szó, 
Strache Gusztáv magyar királyi fôügyész 1921. október 2-án rögtönítélô eljárás 
megindítását javasolta összesen 28 vádlott, köztük a Tóth fivérek és Hoffmann 
György ellen. „A rendôrségen az ôrizetbe vetteket, különösen Tóth Istvánt, kegyetlenül 
megkínozták” – olvashatjuk az életrajzban.49 Hogy ez valóban megtörtént-e, ma 
már nehezen megállapítható, de kizárni nem lehet. Védôjük, dr. Földvári Béla 
indítványozta a bíróságon, hogy a nyilvánosság kizárásával hallgassák meg dr. 
Bauer Ernô rendôrkapitányt és Borostyán Albert detektív fôfelügyelôt, ugyanis 

„a vádlottak közül többen említést tettek, hogy a rendôrségen ôket ütéssel és különféle 

45 Baranyát még 1918 november 13–14. folyamán szállták meg szerb csapatok, és a hamarosan 
megalakuló Szerb–Horvát–Szlovén Királyság részévé szándékozták tenni. Bár a trianoni 
döntés 1920. június 4-én Baranyát végül Magyarországnak ítélte, ebbe a délszláv vezetés nem 
nyugodott bele, és úgy vélte, a Horthy-ellenes magyar munkások körében támogatókra lelhet. 
1921. augusztus 14-én kiáltották ki a Baranya-Bajai Szerb–Magyar Köztársaságot, amely azonban 
mindössze augusztus 21-ig állt fenn. Szûts 1991. 17–18, 153–197. o.

46 BFL 12445. 212. o.
47 Minden valószínûség szerint a Váci út 141. szám alatt mûködô Rico Kötszermûvekrôl van szó. 

Idônként elôfordult, hogy „Rikó” alakban szerepelt, így például a Gazdasági, pénzügyi és tôzsdei 
kompasz címû évkönyvsorozat 1932–1933. évi kiadványának betûsoros tartalomjegyzékében is 
(XXIV. o.)

48 BFL 12445. 212. o. Kérdéses, hogy mennyire voltak reálisak ezek az elképzelések, figyelembe 
véve, hogy a letartóztatott csoporttagok létszáma alig haladta meg az 50 fôt.

49 Ács 1968. 223. o.
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módokon kényszerítették vallomástételre.”50 A nyilvánosság kizárására célzó indít-
ványt a bíróság elutasította, arra hivatkozva, hogy a vádlottak „mindig a rendôrség 
atrocitásaival hozakodnak elô”, viszont az orvosi vizsgálat „semmiféle tünetét nem ál-
lapította meg annak, hogy a vádlottakat megverték, vagy kínozták volna.”51 Hoffmann 
György, akit az életrajz Vanke és Traub mellett a harmadik árulónak nevez, és aki 
a rendôrségi jegyzôkönyv szerint is arra készült, hogy a csoportot feljelenti a ha-
tóságoknál,52 ugyancsak a vádlottak padjára került. Bauer Ernô rendôrkapitány 
a jegyzôkönyv alapján úgy nyilatkozott, hogy Hoffmann „bemondásai” annyi-
ra semmitmondóak voltak, hogy fennállt a gyanúja annak, hogy ezekkel csak 
a készülô „puccsról” próbálta elterelni a figyelmet.53 Tóth István végig tagadta 
az ellene felhozott vádakat: „Valótlan, hogy ezeken az összejöveteleken fegyveres táma-
dásról beszéltem volna, vagy úgy nyulatkoztam [sic!] volna, hogy a hatalmat erôszakkal 
fogjuk a kezünkbe ragadni és a mi uralmunk ellen törôket megsemmisítenénk.”54

1921. október 13-án született meg a bírósági ítélet, amelyben Tóth Istvánt 
életfogytiglani fegyházbüntetésre és 10 évi hivatalvesztésre, valamint politikai jo-
gai gyakorlásának felfüggesztésére ítélték. Az indoklás szerint: „A büntetés kisza-
básánál a bíróság arra való tekintettel, hogy hasonló bûncselekmény miatt más ügyekben 
alkalmazott halálbüntetéssel a nyugalom és rend helyreállítására szükséges példát már 
megadta;55 a legsúlyosabb és legtöbb tevékenységet kifejtetett s így társai közül a bünte-
tésre legméltóbb Tóth István vádlottra életfogytiglani, a kevésbé bûnös Babotán Kálmán, 
Koszorus Gábor, Lutz Antal és Vastag Imre vádlottakra pedig 10 évi fegyházbüntetés 
kiszabását tartotta bûnösségükkel arányosnak és egyéniségükhöz megfelelônek.”56 A vád-
lottak közül kilencet, így Hoffmann Györgyöt is felmentették, nyolcan letartóz-
tatásban maradtak, és ügyüket a gyorsított bûnvádi eljárásra hivatott bírósághoz 
helyezték át (köztük volt Tóth Miklós is.) Ôk végül az 1921. december 28-án 
kiadott „magas kegyelmi elhatározás”57 alapján kegyelmet kaptak.58

Érdekes adalék, hogy egy levéltári dokumentum szerint 1921. október 18-án 
megjelent a rendôrségen egy bizonyos Tóth Istvánné, üllôi lakos: „[…] az elítélt Tóth 
Istvánnak ô a felesége, s így nincsen kizárva, hogy az elítélt Tóth István hamis személyi 
adatokat terjesztett elô a bûnvádi eljárás során, vagy pedig Tóth Istvánné szül: Mészáros 
Mária tévedésben lehet az iránt, mintha férje azonos volna az elítélt Tóth Istvánnal.”59 
Az iratban az is szerepel, hogy a tisztázás végett elküldték az asszonynak bírósá-
gi jegyzôkönyvet és a vádlott anyakönyvi kivonatát. Az ügy végkifejletérôl nem 

50 BFL 12445. 343. o.
51 BFL 12445. 343. o.
52 BFL 12445. 87–91. o.
53 BFL 12445. 344. o.
54 BFL 12445. 339. o.
55 Az indoklás feltehetôen a népbiztos-perre utal, amelyben 1920 decemberében Ágoston Pétert, 

Bokányi Dezsôt, Haubrich Józsefet és Vántus Károlyt kötél általi halálra ítélték. 
56 BFL 12445. 363. o.
57 A Horthy Miklós kormányzó által, karácsony alkalmával kiadott rendelet a Budapesti Közlöny 

szerint valójában 1921. december 22-én jelent meg, 66.900.1921 I. M. szám alatt. (Budapesti 
Közlöny 290. sz., 1921. december 24. 2. o.)

58 BFL 12445. 373. o.
59 BFL 12445. 367. o.
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maradtak fenn dokumentumok, de feltételezhetô, hogy a tévedésre gyorsan fény 
derült (az elítélt Tóth István ekkori feleségét Bogár Ilonának hívták.)

Fegyházbüntetése alatt Tóth István számos levelet írt családjának, ezek ma 
a Kéziratos Emlékanyag-gyûjteményben találhatóak. Az iratanyag részét képezi 
egy engedélyszelvény60 is, amely „kizárólag a Szerb-utcai és Markó-utcai fogházakban 
érvényes”, és Gallovits Jánosnénak61 engedélyezi, hogy 1921. október 9-én beszéljen 
az elítélttel. A szelvény hátoldalán ceruzával írt feljegyzés olvasható: „1921. october 
13án lett a Pista elítélve életfogytig tartó fegyházra és 10 évi hivatal vesztésre, és aznap 
este lett ki víve a gyûjtôbe.” 1921. november 21-én Tóth István levelezôlapot62 adott 
fel a kôbányai gyûjtôfogházból, a címzett öccse, Tóth Béla és Gallovits Jánosné. 
Ebben arra kéri ôket, hogy „Miklóst biztassátok és mondjátok, hogy vigyázzon az egész-
ségére”, majd némileg szemrehányóan írja Bélának, hogy „vártalak, hogy bejössz 
beszélôre, de nem baj – csak az ügyemben járj el legalább.” Emellett az is kiderül, hogy 
idôközben házassága is zátonyra futott: „Mi van a válópörömmel?” Majd arra kéri, 
vigyázzon a letétjeire, és küldjön be neki: „5 drb zárt lap 20 filléres és 80 fillér bélyeget 
mindegyikre. Tût, feketeczérnát, a borotva pengémet, két darab borotva szappant!”

A kért zárt levelezôlapot bizonyosan megkapta, november 30-án ugyanis 
már egy ilyenen írja sorait.63 Természetesen leginkább arról érdeklôdik, hogy „a 
Miklós ügye hogy áll?”, majd arra kéri Bélát, hogy a feleségét hozza be „beszélôre.” 
December 21-én kelt levelében,64 amelyen feladóként mint „Tóth István repülô po-
litikai fogoly” szerepel, boldog karácsonyt kíván családjának, „lehetôleg a Miklóssal 
addigra talán ô otthon lesz.” Majd beszámol arról, hogy „én csak megvagyok vala-
hogy az egyik fogamat már itt hagytam! A napokban húzták ki remélem, hogy a töb-
bire nem kerül a sor!” Végül kér további öt zárt levelezôlapot, és egy zsebtükröt.

1922. január 3-án írt levelében65 már kifejezetten optimistán tekint a jövôbe. 
„Leveleteket megkaptam, végtelenül örülök, hogy Miklós végre odahaza van. Tehát mégis 
jobban múlt el a Silvester mint a karácsony. Nekem pedig egy nagy gonddal kevesebb! 
Így most már én is könnyebben töltöm el azt az idôt, ami még hátra van. Írja a Miklós, 
hogy új perfelvétel lesz. Mi a manónak? Én igazán nem bánom, ha nem lesz! Az a fon-
tos, hogy a Schlesinger66 felvett a listába, és most már egy-két hónap ide vagy oda, nem 
számít.” Nem másról van itt szó, mint a Rigában 1921. július 28-án megkötött, 
második magyar–szovjet fogolycsere egyezményrôl,67 amely alapján a Szovjet-
Oroszországban rekedt, több tízezer magyar hadifoglyot hazabocsátották, cse-
rébe a Magyarországon maradt csekély számú orosz hadifogolyért, és emellett 

60 HTM KE 76.504.1/KE.
61 Bizonyára az édesanyjáról van szó, aki ekkor eszerint már nem id. Tóth István felesége volt.
62 HTM KE 76.505.1/KE.
63 HTM KE 76.506.1/KE.
64 HTM KE 76.507.1/KE.
65 HTM KE 76.508.1/KE.
66 dr. Schlesinger Móric, Szovjet-Oroszország berlini megbízottja 1921. szeptember 28-án érkezett 

meg Budapestre, azzal a feladattal, hogy személyesen vegye fel a kapcsolatot a fogolycsere 
lehetséges érintetteivel, és meggyôzôdjön arról, hogy valóban Oroszországba szándékoznak 
távozni. Budapesti Hírlap, 1921. szeptember 28. 215. sz. 4. o.; Világ, 1921. szeptember 28. 12. évf. 
241. sz. 5. o.

67 Az elsô egyezményt 1920. május 29-én kötötték meg Koppenhágában.
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a Tanácsköztársaság bukása után elítélt, több mint 400 magyar kommunista sza-
badulhatott a börtönbôl és távozhatott Szovjet-Oroszországba.68 Január 25-én írt 
levelében69 már türelmetlenül várja az egyezmény végrehajtását: „Dr. Schlesinger 
megérkezett már hallottam, és most menjetek fel hozzá, sürgessétek meg az ügyemet hogy 
a legközelebbi transportok egyikébe bekerüljek.” Kér további levelezôlapokat, az orosz 
szótárát, a „Romok” címû könyvet,70 „de valahogy fûzzétek össze, hogy szét ne es-
sen”, továbbá „ha ráértek vegyétek meg ezt a kis könyvet címe: ’Az emberek közötti kü-
lönbségek’,71 írta Rosseau [sic!] J. J. franciából fordította Bogdánfy Ödön 1905. Franklin 
Társulat kiadása ez egy olcsó kis könyv!” Szabadulása azonban még váratott magára. 
1922. március 3-án írt levelében72 ezt olvashatjuk: „Hallottam, hogy a 10 éven felül 
ítéltek természetesen politikaiak ki lesznek szállítva Oroszországba! Az én kiszállításom 
késhet már! Csak amit kértem fiúk, a kosaramat és okmányaimat tartsátok készen, hogy 
ha kell, hát ne legyen késedelem!” Majd hozzáteszi: „Valamire felhívom a figyelmeteket: 
Ha bárki akár levélileg, akár küldöncz által akár részemre vagy nevemben valamit kér 
vagy valami elintézését kívánja tôlletek, egyáltalán semmit ne tegyetek, mert én senkinek 
semmiféle megbízást nem adtam! Ha ilyen üzenet vagy levél jönne aval ne is foglal-
kozzatok! Oda pedig ne adjatok senkinek semmit! Én ha valamit akarok tôlletek akkor 
saját kezûleg írok mindig! Ezt azért írom ne hogy beugorjatok valami trükknek, mert 
már történtek ilyen csalók!” Következô levele73 április 4-én kelt, ekkor még mindig 
fogságban volt: „Úgy hallatszik sajnos, én is el leszek szállítva /Vácz vagy Szeged/ vi-
dékre, hová azt még nem tudom, így azt sem, hogy mikor? [...] Ne költekezzetek, mást 
ne is küldjetek, mint kenyeret, szalonát (vagy hús félét) és vöröshagymát néha egy kis 
sót! Ez a fô, sütemény nélkül meg lehet élni, de kenyér nélkül nem. […] De közben azért 
menjetek fel érdeklôdni az Oroszországi szállításra vonatkozólag Dr. Schlesinger itthon 
van úgy tudom Pesten! Remélem nem sokára az is nyélbe lesz ütve!” Testvéreit pedig 
összefogásra és egymás segítésére szólítja fel, „csak kitartás, semmi sem tart örökké, 
ez sem!” Május 9-én írt soraiban74 leginkább fia, István hogyléte felôl érdeklôdik, 
majd testvéreitôl egy latin szállóigével búcsúzik: „’Sapienti sat’ (’az okosnak elég eny-
nyi’).” Május 16-án írt levelében75 István nevelésére is tanácsokat ad, mely legyen 

„erôs, bátor, férfias”, ugyanis „a mai küzdelmes nehéz életben csak józan gondolkodású és 
erôs jellemû férfi állhatja meg a helyét. Természetesen a jó, szép és nemes iránti érzékeit 
is fejleszétek és ápoljátok!” De kitér saját mûvelôdésére is: „Legyetek szívesek küldjétek 
be az Orosz szótárt és ha nem sokba kerül Antiquáriumba vegyetek egy használt de jó 

68 Ennek ára azonban a magyar állampolgárság elvesztése volt. Sok esetben a jogi kérdésekben 
járatlan elítéltek ezzel nem voltak tisztában, amikor aláírták a jegyzôkönyvet. Petrák 2000. 35. o.

69 HTM KE 76.509.1/KE.
70 Minden bizonnyal a francia filozófus, Constantin François de Chassebœuf, Volney grófja (1757–

1820) Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires („A romok: Elmélkedés a birodalmak 
átalakulásáról”) címû, 1791-ben megjelent mûvérôl van szó.

71 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) francia filozófus 1755-ben megjelent mûvének eredeti 
címe Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes („Értekezés az emberek 
közti egyenlôtlenség eredetérôl és alapjairól.”) Tóth István ezek szerint komolyan foglalkozott 
világnézetének filozófiai síkjával is.

72 HTM KE 76.510.1/KE.
73 HTM KE 76.511.1/KE.
74 HTM KE 76.512.1/KE.
75 HTM KE 76.513.1/KE.
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Orosz-magyar nyelvtant, hogy tanulhassak!” A fogolycsere-akció végrehajtása azon-
ban továbbra is váratott magára: „Az én életem a legegyhangubb amit el tudtok kép-
zelni, csak a dátumok mutatják, hogy az idô múlik és minden nappal öregebbek leszünk 
de tapasztalatokkal is gazdagabbak szerencsére!”, írja június 13-án.76 „Én napjaimat 
tudományos mûvek tanulmányozásával töltöm, és így nem unatkozom, de azért ezek 
a perzselô juniusi napok elernyesztôleg, sôt szinte bántólag hatnak a szûklátókör és a négy 
fal által határolt, gondolatok által agyonzaklatott idegrendszerre! De nem baj, semmi 
sem tart örökké! [...] Megmondtátok Dr. Erdélyinek, hogy én velem még nem iratták alá 
azt a listát ami a transportban lévôkkel aláirattak nem tudom, hogy miért késik ez is?!” 
Majd arra kéri családját, írjanak helyzetérôl Alexander Károly sógornak Bécsben, 

„mert nékem nincsen itt elég bélyegû levélpapirom.” Június 30-án77 azonban „végre el-
érkezett a várva várt óra a mai napon írtam alá a kiszállítási ivnek tehát megyek, és 
örülnöm kellene de sajnos az öröm az ember életében mindég bánattal keverve szokott 
megjelenni még ha nagy ritkán meg is jelenik!” Feleségére azonban nincs túl sok jó 
szava: „Én nem írok az asszonynak külön levelet mert képes letagadni hanem ennek 
a másik felére írok és ti adjátok át neki egy borítékban!” (Ez az írás sajnos nem található 
meg a fennmaradt dokumentumok között.) Július 3-án, édesanyjának írt levelé-
ben78 is kitér erre a kérdésre, és kifejti aggodalmát fia, István sorsa iránt: „[…] a fél 
levelet annak az asszonynak kellett írnom, hogy végre düllôre jutassam a Pityuka ügyét is. 
Azért írtam így, hogy a fiúk kézbesítsék mert másképen még letagadja, hogy írtam neki! 
Ha pedig ez nem használna, ugy a gyermeket hozzátok el, hogy vasárnap behozzátok 
beszélôre és többet ne adjátok ki a kezetekbôl senkinek, ha pedig erôszakoskodnak zavarják 
el a fiúk! [...] A gyermek fiú és az én nevemet viseli tehát törvény szerint is engem illet!” 
Családjának a lelkére köti, hogy semmi trükknek ne dôljenek be, és hogy minden-
képpen váltsák ki a kis István születési bizonyítványát, mert akkor nem veheti már 
el tôlük senki. „Én most már ismét kimegyek Oroszországba és így nem tudok másképp 
intézkedni, de onnét majd küldök nektek pénzt, hogy fedezni tudjátok azokat a költségeket 
melyek már bizonyára jól felszaporodtak!” A levél másik részét öccsének címezte, és 
felsorolja, mi mindent hozzanak majd magukkal, amire szüksége lesz: „a tárcámat 
a tartalmával ami benne volt, a recepteket és csak a Pityuka születési kivonatát vegyétek 
ki mert ara nektek lesz szükségetek az anyakönyvi kivonat kiváltásánál!79 A gép tervei-
met és a fényképeket az idegen nyelvû szaklapokat (aviatikait) a magyart ne, azt tegyétek 
el! 1 orosz nyelvtant és a szótárat ezt ha lehet még elôbb is beküldhetitek. 1 nagyobbfaj-
ta noteszt vagy füzetet /A Galovits Pistának lesz, majd küldök érte valamit:/ 1 inget 
lehetôleg gallérral olyasmit mint ez a flanel. 1 alsónadrágot, a zsebkésemet, egy kistükröt, 
a ceruzáimat, az összes iratomat és okmányaimat és a névjegyeimet.”

76 HTM KE 76.514.1/KE. Az egyezményt az eredeti tervek szerint 1921 végéig kellett volna 
végrehajtani, ez azonban megvalósíthatatlannak bizonyult, elsôsorban azért, mert a magyar 
hadifoglyok jelentôs része Szovjet-Oroszország rendkívül távoli vidékein – Szibériában, 
Turkesztánban, az orosz távol-keleten – volt szétszórva. Másrészrôl a magyar kormányzat 
is bonyolult taktikázásba kezdett, attól tartottak ugyanis, hogy a kicserélhetô kommunisták 

„elfogynának”, mielôtt még minden magyar hadifoglyot szabadon bocsátottak volna. Petrák 2000. 
36–37. o.

77 HTM KE 76.515.1/KE.
78 HTM KE 76.516.1/KE.
79 Így maradhatott fenn ez a már említett dokumentum (HTM KE 76.502.1/KE) a család birtokában.
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Érdekes darabja az anyagcsoportnak magyarországi fogságának utolsó emlé-
ke, Mooré Károly gyûjtôfogházban szolgáló református lelkész Tóth István édes-
anyjának címzett levele, 1922. augusztus 1-jén.80 Az elsô sorokból kiderül, hogy 
egy válaszlevél van szó, és a lelkész sajnálatát fejezi ki, hogy nem tudott segíteni: 

„Igyekeztem a kimenésrôl lebeszélni, de nem erôsködhettem, mert tudom, mily becses 
a szabadság különösen a fiatalembernek!” Majd így folytatja: „Fija, az én Tóth István 
atyámfia jó! Fiatal lelke csak a szépet, az igazságot keresi – még nem találta meg –, így 
tévedett arra az útra, amely mindnyájunknak oly sok szenvedést és egy kétségbe esett 
válást, de a jövô bizonytalanságát is szerezte meg! – De jó fiú! Érdeklôdött minden után; 
hitoktatás alatt az evangélium hûs-cseppjeit szomjú lélekkel itta – lelkét sokszor kitár-
ta és sok mindenrôl el is vitatkoztunk, ami annyival jobb, örvendetesebb is volt, mert 
tapasztaltam, hogy nem fanatikus, inkább félre vezetett, szerencsétlen ember. Nekem 
megígérte, hogy új otthonában nem politizál, hanem a produktív munka által fogja 
boldogságát, jövôjét felépíteni! – Legutoljára tôle bucsuztam; kisfia arcképét mutatta, 
édesanyját, övéit említette, részben reám bízta! Fogadják üdvözletét én tôlem is! Én meg-
áldottam; Isten áldását kértem reá! Jó fiú! Kinek egyik utolsó szava az volt, hogy szeren-
csétlen hazánk integritásáért fog dolgozni új otthonában is! Isten kísérje; Isten áldja ôt!”

Tóth István 1922. július 23-án hagyta el Magyarországot Szovjet-Oroszország 
felé, a hatodik csereszállítmány keretében; a hosszú utazás során kitûnt képessé-
geivel és német nyelvtudásával. Rigában ismerte meg késôbbi második feleségét, 
Dovcsák Antal81 lányát, Máriát.

80 HTM KE 76.517.1/KE. Az életrajzban ez a dokumentum említés szintjén sem szerepel, aminek 
több oka is lehet: könnyen elképzelhetô, hogy Tóth István családja jobbnak látta, ha ezt a levelet 
az ismert politikai körülmények között nem mutatja meg Ács Tibornak; de az is lehetséges, hogy 
a kötet szerkesztôi döntöttek úgy, hogy az esetleges problémákat megelôzendôen kihagyják 
a tanulmányból. 

81 Ács 1968. 225. o. Dovcsák Antal (1879–1962), a Tanácsköztársaság alatt a szociális termelés egyik 
népbiztosa, majd Garbai Sándor elnök helyettese volt. A Peidl-kormányban 1919. augusztus 

Tóth István 
és felesége, 
Mária, 1927  
(HTM 
Fotóarchívum 
20220/Fk)
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Moszkvában Mosolygó Antallal együtt belépett az Oroszországi Kom munista 
Pártba, augusztus 24-én pedig a Vörös Hadsereg Légi Flottájának Hadi repülô 
Iskolájában folytatta elméleti és gyakorlati képzését. De Havilland82 és Fokker83 
típusú repülôgépekkel kellett repülési feladatokat végrehajtania. Mindez nem bi-
zonyult egyszerûnek, a repüléstechnika sokat változott az elsô világháború óta, és 
orosz nyelvismerete is meglehetôsen hiányos volt; ennek ellenére sikerült megfe-
lelnie az elvárásoknak, és kiképzô pilóta beosztást kapott.84 A frissen megalakult 
Szovjetunióból 1923. február 20-án írt levelében85 elôször annak a reményének 
ad hangot, hogy ezen sorai végre eljutnak családjához, ellentétben korábbi leve-
leivel, amelyekre hónapok óta hiába várt választ. Élénken érdeklôdik hogylétük 
felôl, majd kitér magára is: „Én elég jól érzem magamat, még mindig abban az állás-
ban vagyok amelyben voltam, a fizetésembôl elég jól kijövök úgy hogy egyelôre itt mara-
dok, a nyelvet amely különben elég nehéz már kezdem elsajátítani. A koszttal egy kis baj 
van, a mi gyomrunk más konyhához van szokva, de ezen úgy segítünk, hogy magunk 
fôzünk magunknak! Az idôjárás elég jó dacára a nagyon hideg télnek, a felszerelésem 
kitûnô így nem nagyon érzem a hideget! Egyébként az élet itt elég változatos, vannak 
klubjaink ahol össze szoktunk jönni úgy szórakozás mint tanulás céljából.”86 

Egy dátum nélküli, de feltehetôen ekkoriban írt levelében87 szabadkozik, 
hogy korábban nem számolt be elég részletesen új életkörülményeirôl: „[…] most 
lehetôleg kipótolom. Én ismét repülök, az itteni legfelsô repülô iskolánál egyenlôre, java-
dalmazásom teljes ellátás, ruha és lakás, beleértve a többi mellékes dolgot is. A lakásom 
a belváros közepén egy csinos szobából és elôcsarnokból áll, (itt mindenhol még a legkülsô 
részén is a városnak villany világítás van), úgy, hogy a nagy lakáshiány mellett elég 
jól lakom!88 Elfoglaltságom a késô esti órákig tart és bizony az egyetlen szabad napom 
a vasárnap is le van kötve, ha meg akarom nézni és ismerni azt a rengeteg mûalkotást, 
szobrokat képeket ami itt fel van halmozva! [...] A nap itt reggel két órakor kel fel, és 
fél tizenkettôkor nyugszik le nyáron, tehát sötét csak két és fél órát van naponta és ez is 
átmenet nélkül van, öt perc alatt teljes sötét lesz és tíz perc alatt világos. Sajnos ez csak 
3 hónapig van így, mert október elején minden átmenet nélkül egyszerre tél van 10–15° 

1–6. között az ipari és kereskedelemügyi miniszteri posztot töltötte be. 1920. december 27-én 
gyûjtôfogházba került, majd a fogolycsere-akció során 1922-ben ô is elhagyta Magyarországot, 
a Szovjetunióban azonban csak rövid idôt töltött, 1924-tôl Ausztriában telepedett le, ahol ezt 
követôen az osztrák vas- és fémmunkás szakszervezetben dolgozott. Magyar Nagylexikon 6. k. 
756–757. o; Magyar Életrajzi Lexikon. I. k. 393. o.; Társadalmi Lexikon. 132. o.

82 A brit repülôgyártó cég nem sokkal korábban, 1920-ban alakult meg. Azt nem tudjuk, hogy Tóth 
István a gép mely típusával repült.

83 Az Anton Herman Gerard Fokker (1890–1939) által 1912-ben, Berlinben alapított repülôgépgyár 
1919-tôl Hollandiában mûködött, egészen 1996-ban bekövetkezett csôdjéig. A Fokker 
vadászrepülôk, különösen a D.VII és a háború végére továbbfejlesztett változata, a D.VIII 
rendkívül hatékonynak bizonyultak, az ellenséges pilóták „repülô borotvapengéknek” (Fliegende 
Rasiermesser) nevezték ôket. Kens – Müller 1966. 82–83. o.

84 Ács 1968. 225–226. o.
85 HTM KE 76.522.1/KE. Ebbôl a levélbôl az életrajzban is olvashatunk idézeteket: Ács 1968. 225. o.
86 A beilleszkedés és a nyelvtanulás elôsegítésére több magyar klubot is létrehoztak, az elsôt 

a moszkvai Voroncovo Polje-i emigránsházban. Petrák 2000. 127. o. 
87 HTM KE 76.521.1/KE. Ács Tibor szerint a levél 1923 nyarán kelt. Ács 1968. 226. o.
88 Tóth István képzett pilótaként nyilvánvalóan kivételezett helyzetben volt, az emigránsok többsége 

nagyon nehezen jutott lakhatáshoz.
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hideggel és térdig érô hóval, szóval mikor lefekszel este, még jóformán nyár van és mire 
felébredsz, már nyakig vagy a télben! Így megy ez április közepéig 20–25° hideggel és 
óriási hóval, ekkor beáll az olvadás és 8–10 nap mulva ragyogó nyár van forrósággal. 
Itt se ôsz, se tavasz nincsen, a fák négy nap alatt teljesen zöldek.”89

Beszámol arról, hogy a város körüli erdôket rendszeresen ellepik a kirán-
dulók, sportolók és tornászok, „férfiak, nôk, gyermekek, zenével, rövid torna nad-
rágban és torna trikóban, mezétláb, mint egykor Spártában, szemkápráztatóan pazar 
színekben vonulnak fel az országutakon ezrével és kint óriási térségeken mindenféle 
gyakorlatokkal ejtik ámulatba a többi kirándulót. Bizony itt most mindenki sportol, 
tornászik mint a görögök. A Moskva folyó pedig ott folyik el az erdô alatt és végig a leg-
jobb strand fürdô, kitünô homokkal a partján. […] Én is kijárok vasárnaponként für-
deni egész nap mint egy vadember úszónadrágban vagyok és le is sültem úgy mint egy 
zulukaffer, és most elég jól érzem magamat, megedzôdik az ember és jobban bírja majd 

89 Tóth István ebben a levelében egyértelmûen Moszkváról ír, nyilvánvaló azonban, hogy az itt 
leírt klimatikus viszonyok nem jellemzôek az orosz fôvárosra, sokkal inkább a sarkvidéket idézik. 
Nem zárható ki, hogy egy észak-orosz városban is eltöltött némi idôt, amirôl említést ugyan nem 
tesz, de az ottani zord idôjárás maradandó nyomot hagyott benne. Lehetséges megoldásként 
a Petrográd közelében található Gatcsina (oroszul Гатчина, 1923–1929 között Trock [Троцк], 
majd 1944-ig Krasznogvargyejszk [Красногвардейск]) merülhet fel, ahol 1910-ben Oroszország 
elsô katonai repülôtere és pilótaképzô iskolája létesült, és a következô években a repüléstechnika 
egyik központjává vált, így nem lenne meglepô, ha Tóth István itt is tartózkodott volna. A város 
az 59° északi szélességi fokon fekszik, ahol a leírt szélsôséges éghajlat teljesen elképzelhetô.

Tóth István (elsô sor, balról az ötödik) szovjet repülôsök között, 1922 után 
(HTM Fotóarchívum 20216/Fk)
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ismét a 20–25°-os telet! De a fizikai torna mellett van itt szellemi torna is elég, vita es-
télyek, tudományos felolvasások, óriási könyvtárak ahol a könyvek miliói vannak a világ 
minden nyelvén! Képtárak, én megnéztem még a télen egypárat, de persze fogalmatok 
sincsen a méreteirôl, hát bizony 5 vasárnapon jártam oda reggel 9 órától délután 4-ig 
és még így sem tudtam két-három percnél többet idôzni egy kép elôtt. Rengeteg kép 
a világ minden nagy festôétôl és szobrok a legjobb szobrászoktól, mennyi tanulnivaló 
és látnivaló!” Családját is igyekszik biztatni: „[…] tudom nehéz a megélhetés de ez 
a rossz gazdasági helyzet miatt a többi államokban is fennáll, de jelek vannak rá, hogy  
javulni fog, ha nem is hamar. Amerikában pl. újra megindult az építkezés és az ipar 
óriási lépésekkel törtet újra elôre!90 És ez át fog harapózni lassan Europára is! Tehát 
csak kitartás!” Végül fiáról érdeklôdik: „Hát az én édes kicsi fiacskám, hogy van? 
Mit csinál? Talán jár iskolába? Hol? Úgy szeretném már ôt is látni, ha van fénykép 
róla küldjetek egyet! Ôszre szeretném kihozatni.”

1923. december 10-én hallunk újra Tóth Istvánról:91 „Ismét hosszú idô óta nem 
kapok tôlletek egy sort sem, noha én havonta megpróbálkozom, hogy leveleimet hozzá-
tok jutassam és várom rá a választ, de hiába! … Én itt élek még mindig Moszkvában, 
meglehetôs jó lakásom van a belvárosban, munkabeosztásom igénybe veszi az egész na-
pomat /:pilóta vagyok:/ esténként pedig tanulok vagy feljárok a klubbunkba /:itt min-
denki intenzív társadalmi életet él:/ A nyelvet már meglehetôsen beszélem és amellett 
németül is kell beszélni /:itt nagyon sok a német:/ eleinte bizony nehezen ment az orosz 
nyelv, nehezebb mint a német, ráadásul még a betûk is mások!” A kulturális élet 
továbbra is lenyûgözi: „Ezen a télen már elmegyek a nagyoperába92 amely világhírû, 
az énekkar 180 tagból áll a zenekar 85-bôl, ilyen énekesekkel csak Olaszország dicse-
kedhetik, képzeljetek el egy ’Mignon’-operát93 amelyben világhírû énekesek énekelnek!” 
Ismét említi a gazdag képtárakat, „találtam Munkácsy Mihálytól is képet benne!”94 
A közállapotokról is szinte idilli benyomásaink támadhatnak. „A megélhetés elég 
olcsó, pláne a kenyér és a hús! 1 font hús 400 rubel /:1 font 42 dgr. 2,5 font 1 kgr:/ 1 
kgr hús 1000 rubel /:1000 rubel ¼ Dollár:/ 1 font fehér kenyér 120 rubel. A ruházat 
az már drágább mert a legtöbb szövet még külföldrôl jön, de már több ruhagyárat he-
lyeztek üzembe így elôreláthatólag az is olcsobb lessz nemsokára! […] Ebben a légkörben 
mindent objektívebben lehet megfigyelni!”95 Közli az örömhírt új házasságáról is, „a 
feleségem, 17 éves, házias, tanult, szorgalmas magyar lány nagyon jól fôz és ami a leg-
fontosabb teljes lelki harmóniába élünk amit csak tanult nôvel lehet!”

90 A kapitalista amerikai ipart illetô elismerô szavak is arra utalhatnak, hogy Tóth Istvánt 
nem gyôzte meg maradéktalanul a marxizmus, és viszonylag differenciáltan tudta szemlélni 
a világeseményeket.

91 HTM KE 76.523.1/KE.
92 A moszkvai Nagyszínház (Большой театр) az orosz opera- és balettmûvészet nagy hagyományú 

intézménye.
93 Ambroise Thomas (1811–1896) operája Johann Wolfgang von Goethe (1710–1782) „Wilhelm 

Meister tanulóévei” c. fejlôdésregényén alapszik. 
94 Minden bizonnyal a Tretyakov Galériáról (Третьякóвская галеря) van szó. 
95 Szovjet-Oroszország gazdasági helyzete valójában egyáltalán nem volt túl fényes ebben az idôben: 

1920-ban a nagyipari termelés hetede, a mezôgazdaságé kevesebb, mint kétharmada volt a háború 
elôtti idôknek, és nemcsak a ruházat volt hiánycikk, hanem a fûtôanyag és az alapvetô élelmiszerek 
is. Petrák 2000. 107. o. 
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Az elkövetkezô másfél évbôl nem maradtak fenn levelek. Ács Tibor tanulmá-
nyából tudhatjuk meg, hogy az 1. számú Felsôfokú Vörös Hadirepülô Iskola 1924. 
július 22-én Tóth Istvánt végzett hallgatónak nyilvánította, majd ezt követôen 
augusztus 28. és szeptember 27. között elvégezte a szerpuhovi96 Légiharc és 
Bombavetés Felsôfokú Katonai Repülôiskolájának 12. tanfolyamát. 1924. szep-
tember 27-étôl másodosztályú parancsokként szolgált a nyugati katonai körzet 
légi flottájánál, 1924. október 6. és 1925. február 17. között a 15. önálló felderítô 

96 Szerpuhov, oroszul Серпухов Moszkvától nagyjából 90 kilométerre délre, az Oka folyó partján 
fekszik, a szovjet idôkben ipari központtá épült ki.

Tóth István 
szovjet 
repülôs tiszti 
egyenruhában, 
1925. április 6. 
(HTM 
Fotóarchívum 
55248/Fk)
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repülôosztálynál, végül 1925. március 1-én Vityebszkbe97 helyezték át a 4. önál-
ló felderítô repülôosztagba.98 Innen írta következô levelét fiának címezve 1925. 
július 26-án:99 „Édes kicsi fiacskám Pityuka! Örömmel olvastam a Lajos bácsi levelébôl, 
hogy te milyen jó bizonyítványt kaptál! […] Ha apus most otthon lenne sokszor-sokszor 
megcsokolna téged érte, de így csak a levélben küld neked sok-sok puszit. […] ha pedig 
a Miklós bácsi valamit magyaráz vagy mesél néked figyelj rá mert így tanulsz olyasmit 
is amit az iskolában nem hallasz.” November 25-én írt, meglehetôsen hosszú le-
velében100 összegzi addigi tapasztalatait a szovjet mindennapokról: „Ezt a levelet 
kívánságotokra az itteni dolgok leírására szentelem, hogy magatok alkothassatok véle-
ményt az otthoni újságok kacsahíreivel szemben. Tehát kezdjük a politikán, amennyire 
ez érdekel benneteket. Oroszország egyetlen politikát folytat, a béke politikáját az ösz-
szes államokkal szemben, ennek eredménye, hogy angol, német, amerikai az utóbbi 
idôben már francia és olasz nagy kereskedelmi és ipari vállalatok tesznek ajánlatokat 
kereskedelmi koncessiok megkötése érdekében, mert áru és iparcikkeik számára jó piac 
lenne Oroszország. […] A belsô gazdasági élet megindulásával megindult a külkeres-
kedelem is, és ma már az orosz kereskedelmi flotta hajói Délamerikáig járnak nem is 
számítva, hogy az összes balkán államot petroleummal és benzinnel mi látjuk el, sôt 
nem kivétel még Amerika sem, amelynek nagy petroleum trösztjeivel szemben óriá-
si konkurencia a minôségben sokkal jobb, árban pedig olcsóbb orosz petroleum, nyefte, 
ahogy oroszul hívják! De nem csak nyefte meg külföldre, hanem tojás, sajt, vaj, ga-
bona, cigaretta, gyufa, konzerv, halféle és sok értékes prém. A magántulajdon vissza-
állításáról szóló dolog mese, ugyanúgy a zavargásokról szóló is. […] Az élet a békebeli 
normális élet, mindenki dolgozik, tanul, szabadidejében sportol, szórakozik, minden 
nyitva mindenki elôtt. […] Rendezett parkok, sétaterek melyeken egész nap hallgatha-
tod a nagy hangerôsítôvel felszerelt rádiókat, híreket külföldrôl, belföldrôl, este pedig 
a Berlini, Londoni vagy Moszkvai nagy operák elôadásait, mindezt teljesen ingyen. 
[…] A városi élet természetesen szintén más mint nállunk otthon volt, itt az emberek 
késôbben feküsznek le este, tehát késôbben is kelnek fel reggel. A gyárakban a munka 
8–9 orakkor kezdôdik, az élelmiszerüzleteket 8–9-kor nyitják déli 1-kor zárják majd 
ismét 3tól 7ig nyitva vannak, a cukrázdákat este 12-kor egyes nagy élelmiszerüzle-
teket ahol mindent vehetsz éjjel 2-kor zárják. Mit csinálnak az emberek ilyen késô 
ideig gondoljátok valószínûleg? Megmondom tanulnak, tudományos esti elôadásokon 
vagy klubokban, színházakban szórakoznak. Ez nem csak a nagyok közt megy így, 
az iskolában vannak napjai a hétnek, mikor esténként külön kulturelôadásokat tarta-
nak a gyermekek részére, amelyekrôl pötyömnyi apróságok éjjel 12-kor mennek haza 
vígan tárgyalva a hallottakat, egyedül minden szülôi felügyelet nélkül, és soha egynek 
sem történik semmi baja sem! […] A gyermeknevelésre itt nagy sulyt fektetnek, és 
az itteni gyerekekben nincsen nyoma sem a mi gyerekeinknél található szolgatempó, 

97 Vityebszk, oroszul Витебск, beloruszul Вицебск (Vicebszk) városa a Nyugati-Dvina partján fek-
szik, ma Fehéroroszország északkeleti részén található, nem messze az orosz határtól. Fontos 
vasúti csomópont, a térség ipari és kulturális központja volt. 

98 Ács 1968. 226. o. Az életrajzban 1926. március 1-je szerepel, ez azonban minden valószínûség 
szerint csak gépelési hiba.

99 HTM KE 76.524.1/KE.
100 HTM KE 76.525.1/KE. Ebbôl a levélbôl Ács Tibor is hosszabban idéz.
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alázatoskodás, kéznyalogatás stb. […] Az üzletek zsufólásig vannak árúval, vehetsz 
mindent amire csak szükséged van, méghozzá nem drágán.” Érdekességként említi, 
hogy a Szovjetunióban a nôk az utcán is dohányoznak, továbbá hogy az oroszok 
mindig és mindenhol teát fogyasztanak. Úgy látszik, Tóth István valóban jól 
érezte magát új hazájában, és a munkáját is szívesen végezte: „Foglalkozásommal 
megvagyok elégedve a munkaidôm a munka beosztástól függ, néha bizony több napig is 
repülök valamerre de a visszatérés után jut elég idô a pihenésre is!” Majd helyre tesz 
egy tévedést is: „Apropos – a feleségemrôl pedig, hogy ne legyetek tévedésben, megírom 
a Béla tévedett, mert ô sohasem volt a repülôgépgyárban hivatalnoknô, hanem az egész 
család az édesapja után jött ide ki, aki épenúgy került ide mint én! Nem régen a család 
visszament Bécsbe csak a feleségem és nôvére aki szintén férjnél van egy magyarnál 
Moszkvában maradtak itt.” Öccsének, Lajosnak azon terveit, miszerint külföldre 
szeretne költözni, így kommentálja: „Nem tudom, hogyan gondol a Lajos olyas-
mire, kimenni amint írja Dániába meg Svédországba, hát talán ott tárt karokkal 
várnak a külföldiekre? Pláne aki még a nyelvükön sem tud? Vagy tán ott nincsen 
munkanélküliség? Dehogy nincsen!” Végül pedig arra kéri családját, szerezzenek 
be neki néhány szakkönyvet: „[…] legyetek szívesek megnézni néhány könyvkeres-
kedést, fôleg az Erzsébet körút 35. sz. alattit ahol részletes mûszaki könyvjegyzék van 
és leírni a könyvek címét megjelenését /:dátum:/ íróját és árát mégpedig a következô 
könyvekre vonatkozólag: Aviatika. Repülôgépek, repülômotorok szerkesztése, leírása stb. 
Aviatikai térképtan, iránytûk stb. kezelése, használata. ’Aeronavigácia’ könyv a repü-
lési távolságok kiszámításáról /:esetleg más címen:/ ’Az aviatika szerepe a háborúban’ 
stb. szóval az aviatika összes ágával foglalkozó könyvekrôl. Ezen kívül a rádiótelefon 
alapismereteirôl, valamint egy Rozsnyai-féle magyar-orosz nyelvtanról /1000 szó 
szisztém, kb. 72 lecke:/.”101

Öccsének, Lajosnak külön levelet írt 1926. március 10-én102 a külföldi tervei-
vel kapcsolatban. Itt arra kéri, legyen türelemmel, de biztosítja arról, intézkedik 
az ügyében, és hogy apósánál, Dovcsák Antalnál Bécsben átmenetileg szállást 
találhat. Július 26-án jelentkezik utoljára Vityebszkbôl.103 Ebben a levelében 
további adalékokat szolgáltat mindennapi életéhez: elôször is tisztázza, hogy 
Vityebszk „akkora mint Pozsony, élénk kereskedelmi pont villamossal, színházakkal, 
mozikkal stb. tehát nem falu ahogy gondoltátok. […] Általában mióta az ezüstpénz 
forgalomba került az árak estek úgyhogy már körülbelül a régi békeidôbeli áraknál 
tartunk. Közben minden épül és szépül, az 5–6 évvel ezelôtt lezajlott viharos idôk104 
nyomai már alig látszanak. Sajnos néktek fogalmatok sem lehet az egész nagyszerû 
átalakulásról és bizony nem csak a határok választják el ezt a földet a többi ország-
tól, de egy egész világ! Ami pedig az új generációt illeti /:a gyermeknevelés itt az elsô 
helyen áll:/ arra csak annyit, hogy amíg mindenfelé elég sanyarú életet él az úgyne-
vezett ’aranyifjúság’ addig itt élet és munkakedvel teli ’acélifjúság’ nevelôdik!” Egy 
néprajzi kitérôn keresztül az orosz ruházkodási szokásokról is ismerteket sze-
rezhetünk, ezen belül is külön kiemeli a „gimnasztorkát”: „Egy ingszabású bluz 

101 A Rozsnyai Károly által kiadott „Rozsnyai nagy nyelvmesterei” címû könyvsorozat azt ígérte 
a címlapjain, hogy alkalmas „bármely nyelv alapos elsajátítására tanító nélkül.” 

102 HTM KE 76.526.1/KE.
103 HTM KE 76.527.1/KE.
104 Az orosz polgárháborúra (1917–1922) utal.
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amelyet kabátként viselnek egy szíjjal a derékon átkötve nem kell hozzá se kezellô se 
nyakkendô se fehérgallér, ez készül vékonyabb vagy vastagabb szövetbôl esetleg bár-
sonyból, igazán praktikus viselet!” Tóth István szemmel láthatólag humorérzékét 
se vesztette el a távolban: „Természetesen azért rendelhetsz a legutolsó francia vagy 
angol divat szerinti öltönyöket, azonkívül cipôket is, mindenestre a csizma a kedveltebb 
valószínûleg az éghajlat miatt is azonkívül azokkal sokkal fájóbban lehet rálépni a kül-
földi diplomaták lakcipôkbe bujtatott tyukszemére!” Mindennapjaikról így ír: „Mi itt 
a napot négy részre osztjuk mégpedig munka, tanulás, szórakozás és pihenés. A két elsôt 
elvégezzük este 8ig, 8 után kezdôdik a másik kettô. Hogy az otthon töltött esték ideje is 
kellemesebb legyen vettem egy jó kis öreg hegedût, úgy, hogy az otthoni szép nóták sem 
felejtôdnek el. Itt az elterjedt hangszer a balalajka, gitár, mandolin, amit az oroszok 
nagyszerûen kezelnek énekelve hozzá úgy, hogy esténkint a Dvinán csónakázva az em-
ber akár Velencébe képzelheti magát! […] Az elmúlt héten repültem le a századik órát 
vagyis a húszezredik kilómétert Oroszországban. Most volt itt egy óriási távrepülés 
valószínûleg hallottatok róla, Moszkvából-Pekingbe 7000 klmtr, Mongolián, a Góbi 
sivatagon keresztül! Nagyszerû eredménnyel!”

A múzeumi anyagcsoportban található egy levél feleségétôl, Máriától is.105 
Sajnos sem feladási hely, se dátum nem szerepel rajta, de a tartalom alapján 
feltételezhetô, hogy ez is Vityebszkben keletkezett: „Kedves Mama! Mindazokra 
a kérdésekre amelyekre a Pityu nem tud válaszolni és amelyek Ô szerinte nôknek való 
téma én próbálok felelni. Ezen a vidéken az idôjárás nem valami kedvezô a gyümölcs és 
zöld félékre. A nyár itt ugyanis nagyon rövid és nem olyan jó meleg napsütéses hanem 
inkább esôs, mert ere felé sok folyó és tó van. Gyümölcsök közül itt nagy mennyiség-
ben körte, alma, szilva, málna, földieper, biszke és ribizli van, másfajta gyümölcs itt 
nem terem meg. Zöldség félékben még nagyobb a hiány pld. zöldpaprikát, zöldbabot, 
spenotot, karalábét egyáltalán nem látni csak Moszkvában. […] Gyümölcsöt sem úgy 
fôznek be az oroszok mint mi, hanem a következô képen: (pld. málnát, földiepret) este 

105 HTM KE 76.532.1/KE.

Tóth István és felesége, Moszkva, 1928 
(Fényképrészlet, HTM Fotóarchívum 
56224/Fk)
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a gyümölcsöt át kell válogatni, óvatosan nehogy a gyümölcs összetörjön, ezután jól be 
kell cukrozni és másnapig állni hagyni. A fôzéshez ugyanannyi cukor kell mint gyü-
mölcs, lassú tûznél kell fôzni de nem szabad keverni, hab képzôdik a tetején amelyet 
le kell szedni. […] Ezt a befôttet eszik az oroszok a teához, cukor, citrom és rum he-
lyett, a rumot azt külön isszák. […] Kifôtt tésztát az oroszok nem csinálnak, ellenben 
nemzeti tésztájuk a hussal, rizzsel, tojással és káposztával töltött kelt tészta amelyet 
olajban sütnek ki.106 […] A divatról anyit írhatok, hogy lépést tart a nyugatival aval 
a különbséggel, hogy az örületek le vannak tompítva. A divat dámák ugyanis itt már 
megszüntek és excentrikus öltözékek csak a színpadon láthatók.” 

Az év végén Tóth István ismét Moszkvába került, ahol a Repülôakadémián 
folytatta továbbképzését. Erre az idôszakra tehetô hat képeslapjának megírása, 
amelyeken moszkvai motívumokat láthatunk: a Sztrasztnaja teret,107 a Megváltó 
tornyot,108 a Kremlt, a Szépmûvészeti Múzeumot, a Boldog Vazul-székesegyházat 
és a Szverdlov-teret.109 Ezt követôen a Vörös Hadsereg Fôcsoportfônöksége 
a 22. repülôszázad 3. osztagának parancsnokának nevezte ki, és Taskentbe,110 
majd onnan Afganisztánba irányította.111

106 A pirog nevû ételrôl van szó.
107 A mai Puskin tér.
108 Oroszul Спасская башня, Tóth István „Húsvéti torony”-nak fordította. HTM KE 76.468.1/KE.
109 Ma Színház tér. A képeslapokat fiának, Istvánnak írta, hátoldalukon többek között olyanokat 

olvashatunk, hogy „Üdvözlet Moszkvából”, vagy „Kis fiacskám! Légy sokat a jó levegôn és igyál 
sok tejecskét és hallgass a Miklós bácsiékra. Legközelebb megint küldök szép lapokat.” Feladási 
dátum öt lapon szerepel: hármon 1927. december 30., kettôn 1928. február 1. 

110 A mai Üzbegisztán fôvárosa, ekkor a Szovjetunió része.
111 Ács 1968. 227–228. o.

Tóth István Moszkvából hazaküldött képeslapjai (HTM 76.467.1–76.472.1/KE)
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A késôbbi idôkben ellenségessé váló szovjet–afgán viszony ebben az idôben 
még meglehetôsen jó volt. A tengerpart nélküli, soknemzetiségû112 ország 
a Hindukus-hegységnél hosszú évtizedeken keresztül ütközôállam volt 
a Közép-Ázsiát bekebelezô Orosz Birodalom és a mai Pakisztán területét is 
uraló Brit-India között. A térség fölötti befolyásért folytatott „nagy játszmá-
nak”113 máig látható nyoma az „afgán ujjnak” is nevezett Vahán-korridor, egy 
nagyjából 300 kilométer hosszú, alig pár tucat kilométer széles sáv Afganisztán 
északkeleti részén, amely a mai Tádzsikisztán és Pakisztán közé ékelôdve vá-
lasztotta el az egykori két nagyhatalmat. A Brit Birodalom három háborút is 
vívott Afganisztán meghódítására (1839–1842, 1878–1880, 1919. május–augusz-
tus), de fegyverzeti és létszámbeli fölénye ellenére sem tudott tartós sikert elérni 
a szívósan ellenálló lakossággal szemben. Habíbulláh Kán, Afganisztán emírje 
(uralkodott: 1901–1919) az elsô világháború alatt ügyes diplomáciával megôrizte 
országa semlegességét. Meggyilkolása után harmadik fia, Amánulláh Kán114 
(uralkodott: 1919–1928, 1926-ig emírként, utána királyként [sah]) a harmadik 
brit–afgán háború után, az indiai Ravalpindiben115 1919. augusztus 8-án meg-
kötött szerzôdésben visszaszerezte országa teljes függetlenségét.116 Mélyreható, 
gyökeres változásokat hozó reformokat léptetett életbe: betiltotta a rabszolgasá-
got, lehetôvé tette a nôknek a nyilvános életben való részvételt, szekuláris isko-
lákat nyitott fiúknak és lányoknak egyaránt, felépítette Kabul elsô és mai napig 
is egyetlen operaházát, határozott lépéseket tett a korrupció ellen, és török se-
gítséggel átszervezte a hadsereget. 1923. augusztus 9-én elfogadták Afganisztán 
elsô alkotmányát. A Szovjetunió több okból is törekedett a jó kapcsolatokra: 
egyrészt azt remélte, hogy ez segítségére lehet az uralma alá hajtott közép-ázsiai 
muszlimok megbékéltetésében, másrészt szerette volna csökkenteni a brit be-
folyást a térségben. Amánulláh radikális reformjait a városi fiatalság örömmel 
fogadta, de az ország már részeiben komoly ellenállást váltottak ki, amit csak 
tetéztek az újonnan kivetett adók és a törzsek autonómiájának megnyirbálá-
sa.117 A harcias pastu mangal törzs 1924-ben fegyveres felkelést robbantott ki 
Paktiában118 az emír ellen, amit a gyenge afgán hadsereg csak nagy nehézségek 
árán tudott leverni.119 

A harmadik brit–afgán háború során több légitámadás érte Afganisztánt. 1919. 
május 19-én, 20-án és 24-én a brit Királyi Légierô 31. százada Dzsalálábádot 

112 „Afgánnak” valójában csak a pastuk tekintik magukat, akik több mint 40%-kal az ország legna-
gyobb népcsoportját alkotják. Nagyjából 27% a perzsa nyelvû tádzsikok aránya, 9% az ugyan-
csak perzsa nyelvû, de mongol származású hazaráké, és a türk üzbégek is 9%-át adják a lakosság-
nak. Ezen kívül számos más népcsoport is megtalálható az országban, többek között türkmének, 
beludzsok és nurisztániak. Ez az etnikai sokszínûség a mai napig is számos konfliktus forrása.

113 Az angol nyelvû szakirodalomban: „The Great Game.”
114 Arab írással 
115 A város ma Pakisztánban található, közvetlenül a fôváros, Iszlámábád mellett.
116 Balland I/5. 
117 Az újabb kutatások szerint ezek voltak a felkelések valóságos okai, és nem elsôsorban a nyugati 

mintára végrehajtott szociális reformok. Poullada I/9.
118 Tartomány Afganisztán délkeleti részén.
119 Balland I/5. Ez volt az úgynevezett Hoszt-felkelés (Khost Revolt.) Hoszt ekkor még nem volt 

önálló tartomány, Paktia részét alkotta.
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Tóth István kabuli háza az utca felôl nézve (HTM Fotóarchívum 20224/Fk)

Tóth István kabuli házának kertje, 1928 (HTM Fotóarchívum 20223/Fk)
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és Kabult bombázta, Handley Page V/1500 típusú nehézbombázóval.120 
Afganisztán külügyminisztere, Mahmud Tarzi121 a szovjet kormánytól kért se-
gítséget, az oroszországi polgárháború miatt azonban nem járt sikerrel. 1921. 
február 28-án Amánulláh barátsági szerzôdést kötött Szovjet-Oroszországgal. 
Júliusban az emír ígéretet kapott arra, hogy hadserege számára repülôgépeket 
fognak biztosítani, ezek szeptemberben vonaton meg is érkeztek Termez ha-
tárvárosába: egy Farman HF.4, egy Nieuport 24 és egy kétüléses Sopwith 1½ 
Strutter.122 Mivel Afganisztánban nem léteztek vasútvonalak, a gépeket da-
rabokban, lovakon, tevéken és elefántokon szállították Kabulba. A szovjetek 
mûszaki személyzetet is biztosítottak, és mire a repülôk november 7-én célba ér-
tek, egy hangár is felépült. 1922. április 1-jén két további Nieuport gépet szállí-
tottak Afganisztánba. Az emír Olaszországgal és Németországgal is kapcsolatba 
lépett további gépek beszerzése érdekében, 1924 augusztusában pedig Brit-
India kormányzatától vásárolt kettô darab kétfedeles Bristol Fighter repülôt.123 
Az elsôdleges „beszállító” azonban továbbra is a Szovjetunió maradt, ahol több 
tucat afgán pilótaspiráns is tanult a repülôiskolákon. 1928 folyamán összesen 16 
darab Polikarpov R-1 repülôgép érkezett a Szovjetunióból Taskenten keresztül 
Kabulba.124

Tóth István tehát komoly feladatok elôtt állt, amikor repülôoktatóként 
a számára teljesen ismeretlen kultúrájú Afganisztánba került. Sajnálatos, hogy 
ebbôl az idôbôl mindössze egy levele maradt fenn. Nem szerepel rajta feladási 
dátum, de a tartalomból kiderül, hogy 1928 szeptemberében írta. A levelektôl 
elkülönítetten beleltározott borítékok125 alapján legalább egy másik levelet is 
írt Kabulból 1928. augusztus elején, ez azonban a múzeumi gyûjteményben 
nem fellelhetô. Tóth István utolsó fennmaradt soraiban így ír élményeirôl:126 

„A levegô elég ritka ugy, hogy reggelenként el-elered az ember orra vére. Augusztus 
végéig 50–60° melegek voltak most szeptemberben végre egy kicsit enyhült a forró-
ság. A város dacára magas fekvésének elég poros, színháznak híre sincsen, egyetlen 
mozi volt az is leégett 4 hónappal ezelôtt és most akarják ujra építeni. Kulturéletet 

120 Andersson Part 1. A támadások okozta anyagi kár ugyan nem volt jelentôs, de komoly pszicholó-
giai hatást fejtett ki.

121 Mahmud Tarzi (1865–1933) író és politikus, a reformista „ifjú afgánok” mozgalmának vezér-
alakja, a nyugati modernizáció és az iszlám összeegyeztethetôségét hirdette. Schinasi: Ṭarzi.

122 Andersson: Part 1. A francia Farman HF.4 már ekkor is elavult géptípusnak számított (a világhá-
ború alatt a Farman-gépeket esetlen formájuk miatt „mechanikus teheneknek” is nevezték), és 
lázadók rövid idôn belül lelôtték. Bowen 1993. 28. o. Az ugyancsak francia Nieuport 24 együlé-
ses vadászgép volt, az 1916-ban hadrendbe állított, gyors manôverezési képességeirôl elhíresült 
Nieuport 17 továbbfejlesztett változata. Tûzerejét a Maxim-géppuska mintájára készült brit 
Vickers-géppuska adta. A Sopwith 1½ Strutter brit kétfedelû vadászbombázó is kiállta a világhá-
ború próbáját, és megbízható gépnek számított. Kens – Müller 1966. 39–42, 138. o.

123 Andersson: Part 1. A gépek alsó szárnyaira méretes arab betûkkel felfestették a takbírt, az iszlám 
egyik legfontosabb alaptételét:  Allah akbar, „Isten a legnagyobb.” Ez késôbb minden af-
gán repülôgép szárnyát díszítette. 

124 Andersson: Part 1. A Polikarpov R-1 a brit Airco DH.9a kétfedelû könnyûbombázó szovjet máso-
lata volt.

125 HTM KE 76.530.12/KE, HTM KE 76.530.14/KE.
126 HTM KE 76.528.1/KE. A levél egy „fordíts!” jellel kezdôdik, nincs benne megszólítás, így szin-

te biztos, hogy az elsô oldal elveszett. 
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élni bizony itt nem igen lehet, egyetlen szorakozás vagy a konzulátuson levô klu-
bunk esténként, vagy a környéken lévô nyaralóhelyek látogatása. Hogy sok mindenrôl 
fogalmatok legyen leveleimben fogok küldeni felvételeimbôl néhányat, amelyrôl lát-
hatjátok majd Kelet ’csodáit’! Én már voltam két hétig Afganisztán határ részén is 
pont India határán sôt a levegôbôl láttam magát Indiát is jobban mondva egy részét! 
Az emberek itt turbánban járnak a nôk pedig egészen le vannak fedve ugy, hogy még 
az arcuk sem látszik. Én itt mint repülôtanár dolgozok, tanítom az afgánokat repülni, 
a kész pilótákat pedig gyakoroltatom, néhány évet valószínûleg itt fogok tölteni! Mi 
mindnyájan egészségesek vagyunk a kis Juliska127 is még eddig elég jól bírja a klimát! 
Írjatok magatokról bôvebben és minél elôbb, csókolunk mindnyájatokat sok szeretettel 
Pista, Mariska és Juliska.” Ács Tibor életrajza szolgáltatja azt a további adatot, 
miszerint 1928. június 16-án de Havilland gépével a Hindukus-hegység 5500 
méteres csúcsai fölött is átrepült, amit „repülôi pályafutásának legnagyobb tel-
jesítményének” nevez.128

Tóth István Kabulban élt, ahol – mint levelébôl is kiderül – egy idôre 
a családja is meglátogatta. Közvetlen környezetét meglehetôsen kevés személy, 
nagyjából egy tucat szovjet pilóta, szerelô és megfigyelô alkotta, a kis kommu-
nista közösségben párttitkári feladatokat is ellátott. De jó kapcsolatokat ápolt 

127 Minden bizonnyal a második feleségétôl született lányáról van szó.
128 Ács 1968. 228. o. Ehelyütt ugyan 1929. június 16-a szerepel, de ez nyilvánvalóan csak elgépelés, 

Tóth István ekkor ugyanis már nem élt.

Tóth István felesége és kislánya Kabulban (HTM Fotóarchívum 20222/Fk)
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Gyerekek Kabul utcáin (HTM Fotóarchívum 56231/Fk)

Tóth István (középen) afgán tisztek társaságában, 1928 (HTM Fotóarchívum 20219/Fk)
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a helyiekkel is: „[…] nagyon népszerû volt az Indián típusú129 oldalkocsi motorke-
rékpárral közlekedô, magyar nemzetiségû, szovjet állampolgárságú repülôoktató.”130 
A súlyos feszültségekkel terhelt országban azonban Tóth István nem sokáig 
folytathatta békés oktatói tevékenységét.

Amánulláh sah 1927–1928 folyamán hét hónapos utazást tett Európában és 
a Közel-Keleten, amely során komoly hatást gyakoroltak rá Kemál Atatürk és 
Reza sah reformjainak eredményei.131 Visszatérése után ezért újult erôvel látott 
neki az afgán társadalom átalakításához, többek között betiltotta a többnejûséget, 
a közéletben szigorú szekularizációt hirdetett, elôírta európai öltözék viselését 
és fellépett a családi kapcsolatokon alapuló hatalomszerzések ellen. A sebtében 
bevezetett újabb reformok azonban a korábbinál is nagyobb ellenállást váltottak 
ki mind a törzsek, mind a mollák132 körében. A felkelést a sinvári pastu törzs 
robbantotta ki 1928 novemberében a kelet-afganisztáni Nangarhár tartomány-
ban, ahol megtámadták Dzsalálábádot. (Minden valószínûség szerint a brit tit-
kosszolgálatnak is szerepe volt a lázadás kitörésében.)133 A mollák trónbitorlónak 
és az iszlám ellenségének kiáltották ki Amánulláhot, a felkelés egyre nagyobb 
méreteket öltött Afganisztán keleti részén, a hadsereg pedig sorozatos veresége-
ket szenvedett. A lázadók elleni harcban az uralkodó a még mindig kezdetleges 
állapotban lévô légierejében bízott. Így Tóth István ismét harci bevetésre indult. 
Gépét egy alkalommal több találat is érte, de ekkor még siklórepüléssel sikerült 
épségben földet érnie.134 

December folyamán Amánulláh helyzete egyre kilátástalanabbá vált. A brit 
támogatást élvezô lázadók egy tádzsik kalandor, Habíbulláh Kalakáni135 (1891–
1929) vezetésével már Kabult támadták.136 Tóth István utolsó óráit Ács Tibor 
így írja le: „Tóth István motorkerékpáron robogott ki a tûz alá vett repülôtérre, hogy 
a kapott tájékoztatás alapján más repülôtérre mentse át a gépeket a lázadók elôl. Lett 
származású megfigyelôjével indult 1928. december 15-én életének utolsó repülésére. 
Kis magasságban, a völgyben levô repülôtérrôl, emelkedés közben érte a halált oko-
zó fejlövés. Az életét kioltó golyót a Kabult koszorúként övezô hegyekrôl adták le, és 
a vezetô nélkül maradt gép a repülôtértôl nem messze lezuhant. Az odaszaladók már 

129 Az amerikai gyártmányú, késôbb legendássá váló Indian motorkerékpárokat az antant országok 
nagy mennyiségben használták az elsô világháborúban.

130 Ács 1968. 228–229. o.
131 Mint ismeretes, Musztafa Kemál Atatürk (1881–1938) Törökországban radikálisan szekuláris mo-

dernizálást hajtott végre. Reza Pahlavi sah (1878–1944) Iránban hasonló reformokat vezetett be.
132 A molla, vagy más átírásban mullah (arab írással ) muszlim vallás- és jogtudósok tiszteletbeli 

címe. 
133 Ács 1968. 229. o.; Balland: I/5.
134 Ács 1968. 229. o.; Balland: I/5.
135 , ismertebb nevén Bacsi-szakau, „egy vízhordozó fia.”
136 Amánulláh 1929. január 14-én Kabulból Kandahárba menekült. Féltestvére, Inájatulláh Kán  

( ) mindössze három napig, január 17-ig ült Afganisztán trónján, amelyet elûzése 
után Kalakáni foglalt el.  A rablóvezérbôl királlyá vedlett tádzsik kalandor azonban hamarosan 
elvesztette a britek támogatását, akik 1929. október 16-án Amánulláh korábbi hadügyminiszte-
rét, Mohamed Nádir sahot ( , uralkodott:1929–1933) segítették a trónra; Kalakánit 
november 1-jén kivégezték. Balland: I/5.
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nem tudtak rajta segíteni, de megfi gyelôjét súlyos égési sebekkel borítva kihúzták a lán-
goló roncsok közül.”137

A magyar internacionalista Tóth István így végül a szovjet légierô pilótá-
jaként, az afgán sah védelmében vívott háborúban halt hôsi halált. Kabulban, 
a Szovjetunió felé vezetô országút 6-os kilométerkövénél helyezték végsô nyu-
galomra. Második lánya néhány héttel halála után, 1929. január 9-én született 
meg és emlékére az Avieta nevet kapta.138 

Mint ahogy arról már korábban is említés történt, Diószegi István több újság-
kivágatot is átadott a Hadtörténeti Múzeumnak. A gyarapodási naplóból az de-
rült ki, hogy a Pesti Hírlap, a Népszava, Az Est és az Esti Kurír 1928. december 
5. és 1929. január 24. között megjelent cikkeirôl van szó. Indokoltnak látszott 
abból kiindulni, hogy ezek elsôsorban Tóth István haláláról beszámoló hírek 

137 Ács 1968. 229. o.
138 Ács 1981. 

Tóth István 
(jobbra) 
Afganisztánban 
repülôgépe mellett. 
(HTM 
Fotóarchívum  
56226/Fk)



 TóTH ISTVÁn AnDor ÉLETúTJA 171

lehetnek. Az említett idôszakra vonatkozó újságcikkek áttekintése után azonban 
kiderült, hogy bár számos alkalommal foglalkoznak az afganisztáni események-
kel, Tóth István neve egyszer sem jelenik meg, és azt se említik, hogy magyar 
pilóta vesztette életét a harcokban. Az Est december 19-ei száma így vezeti fel 
az eseményeket: „Afganisztánban veszedelmessé vált az európaiak helyzete. A külföldi 
kolónia a követségekre menekült. – A ma reggeli lapok jelentik, hogy Afganisztánban 
a forradalom Amanullah király ellen lángra lobbant, a hadsereg nagyrésze csatlakozott 
a zendülôkhöz és a felkelô törzsek már Kabul, a fôváros közelében járnak, sôt a király s 
a királyné elmenekült Kabulból. Az afgán fôvárosban tudvalevôen számos európai csa-
lád él s ezeknek sorsa most bizonytalanná, sôt aggasztóvá vált.”139 Egy nappal késôbb: 

„Afgán papok és szovjetügynökök bujtogatnak. Angol repülôgépek indultak Kabulba. […] 
A katonaság ugyanis hetek óta nem kapott zsoldot és ezért a fanatikus papoknak könnyû 
a dolguk.”140 22-én: „Azt is jelenti az orosz hírforrás, hogy az afgán hadirepülôk kö-
zött, akik a lázadókra bombákat hajigáltak, több orosz pilóta is van.”141 A politikai 
helyzet egyre átláthatatlanabbá vált, ennek megfelelôen az egyik nap a felkelôket, 
másnap már az uralkodót látták a gyôzelem kapujában: „Bombayben a legvadabb 
hírek keringenek az afganisztáni lázadásról. Amanullah király a királynéval és néhány 
meghitt emberével a fôváros közelében egy erôdbe menekült, miniszterei állítólag cserben 
hagyták […] a hadsereg csapatainak legnagyobb része elpártolt a királytól…”142 Három 
nappal késôbb már ezzel a címmel tudósít az újság: „Amanullah leverte a forradal-
mat – Kabulban teljes a rend”,143 29-én: „Amanullah csapatai kiszorították a fôvárosból 
a lázadókat – A kabuli angol követség tûz alatt állott”,144 1929. január 4-én pedig: 

„Amanullah teljes gyôzelmet aratott, de engedményeket tesz. […] Amanullah máris el-
rendelte a néhány hónappal ezelôtt megnyitott kabuli felsô leányiskola bezárását. […] 
A király beleegyezett abba is, hogy újból fölállítsák a fônemesek tanácsát, amelyben va-
lamennyi afgán törzs a törzsfônök által van képviselve.”145 Január 9-én az újság már 
következô kérdést teszi fel: „Ki az afgán forradalom titkos vezére? – Lawrence146 
ezredes vagy Trebitsch-Lincoln.147 […] Kabulban elfogták Lawrence angol ezredest, akit 

139 Az Est, 1928. december 19. 19. évf. 287. sz. 14. o.
140 Az Est, 1928. december 20. 19. évf. 288. sz. 6. o.
141 Az Est, 1928. december 22. 19. évf. 290. sz. 5. o.
142 Az Est, 1928. december 22. 19. évf. 290. sz. 5. o.
143 Az Est, 1928. december 25. 19. évf. 292. sz. 12. o.
144 Az Est, 1928. december 29. 19. évf. 294. sz. 4. o.
145 Az Est, 1929. január 4. 20. évf. 3. sz. 5. o. Itt minden bizonnyal a zsirga (pastu nyelven ) nevû, 

több évszázados múltra visszatekintô intézményérôl van szó.
146 Az „Arábiai Lawrence” néven elhíresült Thomas Edward Lawrence-rôl (1888–1935) van szó; 

több jel is utal arra, hogy valóban lehetett szerepe az afganisztáni eseményekben. Barmazid 
2015; Bond 2012.

147 Trebitsch-Lincoln Ignác (1879–1943) Nagy-Britanniától az Egyesült Államokon át Kínáig 
számos országot bejárt magyar kalandor és ügynök volt, aki több ország – így Németország, 
Nagy-Britannia, Kína és Japán – titkosszolgálatának is dolgozott; Rejtô Jenô (1905–1943) róla 
mintázta elhíresült „Buzgó Mócsing” nevû figuráját. A Magyar Életrajzi Lexikon a kérdéssel 
kapcsolatban csak annyit jegyez meg némileg bizonytalanul, hogy „állítólag szerepe volt 1929-
ben Aman Ullah afganisztáni uralkodó megbuktatásában” (911–912. o.) Gömöri Endre újságíró 
(1922–2007) behatóan foglalkozott Trebitsch-Lincoln életével, de nem említi, hogy köze lett 
volna az afganisztáni eseményekhez. Mint ahogy az újságcikkben is olvasható, fia kivégzése után 
(1926. március) buddhista szerzetesként visszavonult a világtól. Az ezt követôen megjelenô, 
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a forradalom támogatásával gyanúsítanak. Lawrence a háború alatt tûnt fel, amikor 
az angolok megbízásából fellázította az arab törzseket Törökország ellen. A háború után 
Lawrence ezredes leköszönt rangjáról, lemondott kitüntetéseirôl és Indiába költözött. 
Késôbb ismét felvetette magát a brit hadseregbe és most az angol katonai légi flotta kötelé-
kébe tartozik. Szerepét egyelôre nem tisztázták az angol hatóságok. Más verziók szerint 
viszont Trebitsch-Lincoln, a híres kalandor áll az afgán forradalmi mozgalom mögött. 
Trebitsch-Lincoln, aki már a legkomplikáltabb kémszolgálatokat végezte a különbözô or-
szágok számára, aki résztvett a berlini Kapp-puccsban148 és volt már kínai mandarin149 
is, már évek óta visszavonultan él. Amióta fiát, aki féltékenységbôl megölte a menyasszo-
nyát150 Angliában, halálra ítélték és kivégezték, Trebitsch-Lincoln egy ceyloni buddhista 
kolostorba vonult vissza, mint szerzetes. Néhány hónap óta nem tartózkodik Ceylonban 
s egyesek tudni vélik, hogy álruhában, álnév alatt Afganisztánban él s a lázadók ve-
zéreivel tart fenn érintkezést.”151 Január 18: „A kormányhû csapatok döntô vereséget 
szenvedtek s most már bizonyos, hogy a hónapok óta dúló polgárháború a lázadók teljes 
gyôzelmével fog végzôdni. A felkelôk vezére, Szaku basa, hír szerint királlyá akarja 
koronáztatni magát, amely esetben Amanullah bátyja, Inayatullah király is kénytelen 
lesz követni öccsét a számûzetésbe.”152 Január 24-én végül a következôkrôl számol 
be Az Est: „Habibullah diktatúrája az afgán lakosság körében egyébként egyre nagyobb 
ellenszenvet vált ki. Bizonyos körökben különösnek tartják, hogy Habibullah uralma elsô 
napján mingyárt megkettôzte a katonák zsoldját, és nem tudják megérteni honnan volt 
ehez pénze. Ily körülmények között meglehetôsen valószínûnek látszik az a verzió, hogy 
az angolok a diktátort anyagilag is támogatják.”153

A Múzeumban ôrzött dokumentumok betekintést engednek abba is, hogyan 
viszonyult a késôbbiekben a kommunista rendszer Tóth István emlékezetéhez. 
Öccse, Tóth Lajos a következô levelet154 kapta 1964. november 6-án Szerényi 
Sándortól (1905–2007), az MSZMP KB Kegyeleti Bizottságának vezetôjétôl: 

„Kedves Tóth elvtárs! F. év november 4-én kelt levelét, melyben fivére T ó t h István 
emlékének megfelelô módon történô megörökítését kérte, megkaptam. A Párttörténeti 
Intézet foglalkozni fog az adatok ellenôrzésével, majd a Kegyeleti Bizottság dönteni fog 
e kérdésben. A döntésrôl Tóth elvtársat értesíteni fogom.” Úgy látszik azonban, a ké-
rést elutasították, vagy talán nem is született döntés. Majdnem két évvel késôbb, 
1966. augusztus 26-án, Varga János az MSZMP KB nevében ismét ígéretet tesz 

különféle sajtóhírek felforgató tevékenységérôl jórészt inkább a fantázia szüleményei lehettek. 
Gömöri 1985. 272–282. o.

148 A Wolfgang Kapp (1858–1922) közigazgatási tisztviselô vezette puccsot 1920. március 13-án 
robbantották ki egykori katonák a Weimari Köztársaság ellen, a kísérlet azonban alig öt nap 
alatt megbukott. Trebitsch-Lincoln szerepérôl bôvebben: Gömöri 1985. 157–190. o.

149 Polgári állami tisztviselô.
150 Fia, John Lincoln valójában nem a mennyasszonyát ölte meg, hanem egy ismerôsét, Edward Ri-

chards jómódú sörgyári ügynököt, akihez egy társával betört londoni lakásába, majd a kialakuló 
dulakodás során lelôtte. Gömöri 1985. 270–272. o.

151 Az Est, 1929. január 9. 20. évf. 7. sz. 8. o.
152 Az Est, 1929. január 18. 20. évf. 15. sz. 5. o.
153 Az Est, 1929. január 24. 20. évf. 20. sz. 3. o.
154 HTM KE 76.533.1/KE. A Tóth Lajos által írt levelek sajnos nincsenek a Múzeum birtokában.
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Tóth Lajosnak:155 „Kedves Tóth elvtárs! Értesitem, hogy Biszku156 elvtárshoz intézett, 
fivérével kapcsolatos beadványát az illetékes pártszervek megvizsgálják, s az ügyben 
a szükséges, indokolt intézkedéseket meg fogják tenni.” 1967. április 2-án végül Tóth 
Lajos egy egész ígéretcsokrot kapott Szerényi Sándortól:157 „Kedves T ó t h elv-
társ! Örömmel közlöm Önnel, hogy fivérének, Tóth István emlékének megörökitése 
ügyében végre megtörtént a végleges döntés. Ezek szerint a folyó év és a jövô év so-
rán egész sor intézkedés történik. Az elôkészitô munkálatok már folyamatban van-
nak. Egyebek között a ’Forradalmár katonák arcképcsarnoka’ cimü kiadványban 
a Hadtörténeti Intézet megjelenteti életrajzát. Halálának 39. évfordulója alkalmából 
/1967 decemberében/ a ’Repülés’ c. folyóiratban nekrológ jelenik meg. ’Magyar repülôk 
a Szovjet Hadsereg légierejében’ c. tanulmányban, amely 1968-ban a Hadtörténeti 
Közleményekben jelenik meg, tevékenységének ismertetése méltó helyet kap. A KISZ 
KB gondoskodni fog arról, hogy felvegyék nevét a névadók sorába és vagy egy KISZ 
szervezetet, vagy egy Uttörô csapatot, vagy egy Repülô Clubot fognak elnevezni róla. 
Életrajzát a ’Névadóink’ c. kiadványban is megjelentetik és az Országos Légvédelmi 
Parancsokság egyik laktanyáját el fogják nevezni róla. A Szovjet Légierôk Napja alkal-
mából özvegyével riportot fognak késziteni, amelyet a ’Néphadsereg’ c. lapban jelentet-
nek meg. Amint látja, a probléma helyes megoldást nyer. Kérem, hogy a fentiekrôl Tóth 
elvtárs özvegyét sziveskedjék értesíteni.”

Érdekes sorra venni, hogy ezen ígéretekbôl mi valósult meg. A „Forradalmár 
katonák arcképcsarnoka” nyilván azonos a „Forradalmárok, katonák” címû 
1968-as kiadvánnyal, amelyben az Ács Tibor által írt életrajzot publikálták. Más 
a helyzet a „Magyar repülôk a Szovjet Hadsereg légierejében” címû tanulmány-
nyal. A Hadtörténelmi Közlemények valamennyi, 1967 óta megjelent számá-
nak áttekintése után megállapítható, hogy ez a tanulmány sosem jelent meg, és 
más, Tóth Istvánnal foglalkozó írást sem találtam intézményünk folyóiratában. 
Hasonló a helyzet az özvegyével készített riporttal, amelynek a „Néphadsereg” 
hasábjain kellett volna helyet kapnia, és amelynek ugyancsak nem találtam 
nyomát. Igaz ugyan, hogy ebben az újságban jelent meg Ács Tibor másik, már 
említett életrajzi írása, azonban csak 1981-ben, tehát tizenhárom évvel az ígért 
idôpont után; ráadásul ez az év nem köthetô sem Tóth István születésének (1894), 
sem halálának (1928) évfordulójához. További kérdéseket vet fel, miért 1967 de-
cemberére, halálának 39. évfordulójára ígértek nekrológot a Repülés folyóiratba, 
és nem egy évvel késôbbre, amely kerek évforduló lett volna. Ez azonban csak 
elméleti kérdés: a Repülés 1967. és 1968. évfolyamainak áttekintése után ismét 
azt kellett megállapítanom, hogy az ígért nekrológ sem jelent meg. Nehezebb 
feladatnak bizonyult annak a kiderítése, hogy neveztek-e el Tóth Istvánról lak-
tanyát, repülô klubot vagy egyéb szervezetet. Mivel sajnos nem létezik ezekrôl 
átfogó jegyzék, csak feltételezésekkel élhetünk. Több minden is amellett szól, 
hogy ez nem történt meg: egyrészt az a tény, hogy a korábban tett ígéretek közül 
is mindössze egy valósult meg; másrészt nem volt jellemzô, hogy ilyen gyakori 

155 HTM KE 76.534.1/KE.
156 Biszku Béla (1921–2016) 1962 és 1978 között az MSZMP KB titkára volt.
157 HTM KE 76.535.1/KE.
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nevû, kevéssé ismert történelmi személyekrôl nevezzenek el néphadseregi lakta-
nyákat vagy szervezeteket.158

Mit mondhatunk végül mindezek alapján Tóth Istvánról? Megállapíthatjuk, 
hogy egy meglehetôsen ellentmondásos személyiségrôl van szó, aki – munkás, 
baloldali családi háttérrel rendelkezve – egyrészt szerepet vállalt a rövid életû 
Tanácsköztársaságban, és annak bukása után valamiféle forradalmi tevékenység-
re készült – hogy mennyire radikálisra és erôszakosra, azt az ismertetett levéltári 
források alapján nem ítélhetjük meg egyértelmûen. Másrészt viszont leveleibôl 
azt láthatjuk, hogy folyton kereste a szépet az életben, a mûvészetet és a kultú-
rát, úgy fiatalkorában, mint a fogházban és késôbb a távoli Afganisztánban is. 
Ugyanezt a kettôséget fedezhetjük fel Mooré Károly lelkész levelében, amely sze-
rint nem csak a marxizmus, hanem a Biblia tanításai is élénken foglalkoztatták. 
Korának egyik legnagyobb és leggyorsabban fejlôdô vívmánya, a repülés iránt 
tanúsított lelkesedése is arra ösztönözte, hogy folyamatosan tanuljon és képezze 
magát. Hogy az általunk ismert leveleket, amelyekben oly idillikus képet fest 
a korai Szovjetunióról, mennyire befolyásolta a cenzúra, és hogy milyen szinten 
figyelték meg ôt és családját, nem tudhatjuk. Vélhetôen mindez közrejátszhatott 
abban, hogy – miként láthattuk – emlékét nem ápolták túlzottan a rendszervál-
tás elôtti évtizedekben sem, túl sok lehetett az a mozzanat életében, ami nem 
tette alkalmassá az ideális „szocialista hôsnek.” Fia, Diószegi István talán éppen 
efelett érzett csalódásában ajándékozhatta 1976-ban Tóth István hagyatékát 
a Hadtörténeti Múzeumnak; és ennek köszönhetôen nyílt arra lehetôség, hogy 
most, immáron ideológiai megkötések nélkül, új megvilágításban mutathassuk 
be eme hôsi halált halt magyar pilóta nem mindennapi életútját.

158 Ehelyütt köszönöm a Hadtörténelmi Levéltár munkatársának, Dr. Solymosi József fô levél-
tárosnak a kérdésben nyújtott segítségét. Érdekes adalék, hogy Tóth István nevével a rendszer-
váltás után a Honismeret folyóirat 1994-es évforduló-naptárában találkozhatunk még egyszer, 
amelyben mint „mûszerész-technikus, pilóta” szerepel. Honismeret, 1993. 21. évf. 6. sz. 92. o.
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FrOM the river piave tO kabul: additiOnal data  
tO istván andOr tóth’s (1894–1928)

lively biOgraphy

The study’s purpose is to introduce internationalist István Andor Tóth’s biography 
with the assistance of documents from the Military History Museum and the Budapest 
City Archives, based on a renewed and wider research. The leftist István Tóth with 
a working class background served as a field pilot during the First World War, then he 
was sentenced to life imprisonment in 1921 for his illegal communist activities; he was 
accused of leading the “Hungarian Communist Central Committee”, which prepared 
an armed coup against the Horthy regime. It is shown by his later letters sent from the 
prison that he was a rather conflicted man vividly interested in religion, culture and 
art besides Marxism. Due to the Hungarian-Soviet prisoner exchange agreement in 
1922 he was moved into Soviet Russia where he started a new life. He enlisted into the 
Red Army and carried on with his pilot training in Moscow then in Vitebsk. He went 
to Afghanistan in 1928 and participated in the establishment of the Afghan Air Force, 
commissioned by the Soviet leadership. Amanullah Khan, the Shah of Afghanistan 
(1919–1928), following the example of the Turkish Atatürk was carrying out radical 
social and economical reforms, restricting the tribes’ autonomy which resulted in armed 
rebellion. István Tóth received a fatal wound during an air mission on the side of the 
Shah on 15 December 1928. The article publishes most of István Tóth’s existing photos, 
also touching upon the remembrance of his conflicted personality and how posterity 
relates to it.

vOM piave bis kabul: beiträge zuM WendungsreiChen lebensWeg 
vOn istván andOr tóth (1894–1928)

Ziel der Abhandlung ist, den Lebensweg des Internationalisten István Andor Tóth 
aufgrund neuerer und weitreichender Forschungen, mithilfe von Dokumenten des 
Museums für Militärgeschichte und des Hauptstadtarchivs von Budapest, darzustellen. 
István Tóth, der aus einer linksgerichteten Arbeiterfamilie stammte, diente im Ersten 
Weltkrieg als Feldpilot, und wurde 1921 wegen illegaler kommunistischer Tätigkeit zu 
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lebenslanger Haft verurteilt; laut der Anklage plante er mit dem von ihm geführten 
„Ungarischen Kommunistischen Zentralkomitee“ einen bewaffneten Umsturz des 
Horthy-Regimes. Aus den Briefen, die er aus dem Gefängnis und später verschickte, 
geht hervor, dass es sich um eine äußerst widersprüchliche Persönlichkeit gehandelt 
hat: er interessierte sich neben dem Marxismus auch lebhaft für Religion, Kunst und 
Kultur. Nach dem ungarisch-sowjetischen Gefangenenaustausch von 1922 gelangte er 
nach Sowjet-Russland, wo er ein neues Leben begann. Er trat in die Rote Armee ein, 
und führte seine Ausbildung als Pilot in Moskau, später in Wizebsk fort. So kam er 
1928 nach Afghanistan, wo er sich im Auftrag der sowjetischen Regierung am Aufbau 
der afghanischen Luftstreitkräfte beteiligte. Der Schah von Afghanistan, Amanullah 
Khan (reg. 1919–1928) hatte – dem Beispiel von Atatürk folgend – eine Reihe von 
gesellschaftlichen und ökonomischen Reformen eingeführt und die Autonomie der 
Stämme beschnitten, was bald zu bewaffneten Aufständen führte. István Tóth wurde bei 
einem Lufteinsatz an der Seite der Truppen des Schahs am 15. Dezember 1928 tödlich 
getroffen. Die Abhandlung präsentiert einen Großteil der erhaltenen Fotografien von 
István Tóth, und geht auch auf die Frage ein, wie seine widersprüchliche Person von der 
Nachwelt beurteilt wurde.
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i

AkATONATISzTICSALádOkMEgéLhETéSéNEkALApjAI

A20.SzázAdELSôFELébEN

FIzETéS,ILLETMéNyEk,péNzbELIjuTTATáSOk1

Elôzmények

A 18. századig, az állandó hadsereg felállításáig a katonatisztek javadalma-
zása nem állt szoros összefüggésben a megélhetés költségeivel. A tiszti zsoldot2 
az uralkodó önkényesen állapította meg. A tisztség viselôktôl, így a katonáktól is 
elvárták, hogy bizonyos kedvezményekért, befolyásért vagy egyszerûen a hírné-
vért és dicsôségért maguk viseljék költségeiket, sôt gyakran beosztottjuk szük-
ségleteit is ôk fedezzék. Csak néhány 18. századi felvilágosult uralkodó3 döntött 
úgy, hogy tisztjei számára képzettségüknek, társadalmi állásuknak és szükség-
leteiknek megfelelô mennyiségû zsoldot, fizetést biztosít.4 Ez a gyakorlat a 19. 
századi polgári-liberális államban vált általánossá.5

A polgárosodás fokozatos térnyerése a hadsereget sem hagyta érintetlenül: jó 
példa erre többek között az, hogy az 1757-ben alapított Mária Terézia Katonai 
Rend elnyerésének már nem volt feltétele a nemesi származás.6 A hivatásos 
zsolddal fizetett tisztek között mégis sokáig uralkodott az a nézet, hogy a kato-
náskodás nemesi kötelezettség, sôt kiváltság, s nem szívesen vették tudomásul, 
hogy tulajdonképpen az állam fizetett szolgái.7

A Habsburg Birodalom területén az 1715. évi VIII. törvénycikk a felkelésrôl 
és adózásról iktatta törvénybe az állandó hadsereg felállítását, kiegészítését és 

1 Az alábbi írás az Életmód, életkörülmények és mentalitás a magyar katonatiszt-családoknál a 20. század 
elsô felében címû PhD-értekezés (2012) egy fejezetének kibôvített, átdolgozott változata.

2 Zsold: (Sold, Löhnung német nyelv területen – lénung: baka fizetése –, Gage az osztrák–magyar 
tiszteknél; Soldaten: a már fizetett katonák) felfogadott hivatásos katonák bére, járadéka.

3 Például Poroszországban II. Frigyes (1740–1786).
4 Azonban ez a fizetés a béke éveiben ritkán volt kielégítô. Sok esetben a katonatisztek hatalmas 

adósságokat görgettek maguk elôtt. Ságvári György: Karrier-rajzok a XVIII. századból. Jean-
François L’Huillier, Forgách Ferenc és Dessôffy Ferenc katonai életpályája. Hadtörténelmi 
Közlemények, 126. évf. 2013. 1. szám. 24. o.

5 Deák 1989. 21. o.
6 Mária Terézia katonai jeles rendjének alapszabályai. A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. 

Szerk. biz. elnöke: Felszeghy Ferenc. Budapest, é. n. [1943] 122., 125. o.
7 Deák 1993. 148. o.
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fenntartását.8 A folyamatosan fegyverben tartott hadseregek ellátása szorosan 
összefüggött a katonaság és a civil társadalom együttélésével, együttmûködésével. 
A hadsereg ellátásának megfelelô szinten tartása az állam feladata volt és állami 
érdek. Minôsége az országos és a helyi közigazgatási szervek, valamint az ügyeket 
intézô hatóságok együttmûködésének hatékonyságától, illetve az állam anyagi 
helyzetétôl függött. Az anyagi háttér forrásául elsôsorban a hadiadók szolgáltak, 
amelyek különbözô szolgáltatások, illetve pénz formájában folytak be az állami 
kasszába. Minél fejletlenebb volt a hadsereg infrastruktúrája, a hadiadó össze-
tételében annál nagyobb volt a szolgáltatások (élelem- és takarmány beszolgál-
tatás, szállítás, beszállásolás, ingyenmunka) aránya. Így volt ez a pénzszegény 
Magyarországon is, ahol a társadalom és a hadsereg között az együttmûködési 
kényszer igen szoros volt.9

Bár a Habsburg Birodalom területén elsôként III. Károly adott ki a hadse-
reg célszerû szervezésével és mûködtetésével kapcsolatos rendeleteket, a tisz-
ti fizetéseket érintôen Mária Terézia volt elsô, aki – okulva a porosz királytól, 
Nagy Frigyestôl elszenvedett vereségeibôl – megreformálta a tisztikar fizetési 
rendszerét. 1748-ban elrendelte, hogy egy alhadnagynak vagy zászlósnak, annyi 
fizetést kell adni, amibôl a társadalmi helyzetének megfelelô módon tud élni és 
meg tudja venni saját felszerelését.10

Bár a napóleoni háborúk idején egyértelmûen növekedett a tiszti kar tár-
sadalmi elismertsége, azonban a fizetésük szinte ekkorra érte el a mélypontot. 
Az állam katasztrofális pénzügyi állapota miatt ez a helyzet 1851-ig, a zsoldre-
formig nem változott. Ráadásul a meghatározott illetmények összege tartomá-
nyonként és fegyvernemenként különbözött.11

A helyzeten talán az javított valamelyest, hogy a tisztek alapfizetésük mellett 
egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásokban is részesültek. A legfontosabb 
ezek közül a szállásilletmény volt, amit akkor folyósítottak, ha a tiszt nem tudott 
vagy nem akart természetbeni szállást kivenni a laktanyában. Ennek összege 
azonban helyôrségenként és rendfokozat szerint változott, általában nem volt 
elég a valóságos költségek fedezésére. Ezenkívül a tiszteknek joguk volt tiszti 
szolgát tartani, valamint fûtési idényben tûzifa járt nekik.12

A tisztek azonban nem kapták meg az illetményük teljes összegét a hónap 
utolsó napjára esô zsoldnapon. Ugyanis a katonát a hadsereg látta el egyen-
ruhával és fegyverrel, illetménye egynegyed részét visszatartották mindaddig, 
amíg ezek teljes költségét ki nem fizette. További összegeket vontak le havonta 

8 A témáról lásd bôvebben: Zachar József: Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683–
1792. Budapest, 2004.; Schramek László: Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század 
elsô felében Pest megye példáján keresztül. Budapest, 2011.

9 Ságvári György: Schramek László: Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század elsô 
felében Pest megye példáján keresztül. Recenzió. Hadtörténelmi Közlemények, 125. évf. 2012. 4. 
szám. 1170. o.

10 Deák 1989. 21. o.
11 Deák 1993. 149. o.
12 Deák 1989. 23. o.
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az ezredkönyvtár és -zenekar számára. Elôfordult, hogy a tiszttársak adósságát 
is a tisztikarnak kellett kifizetni, ezen okból is történhettek újabb levonások.13

1851 után, 1855-ben ismételten megemelték a tiszti illetményeket, a havidí-
jakat egységesen állapították meg a helyôrség helyétôl és a fegyvernemtôl füg-
getlenül. A kiegyezés után olyan rendszabályok léptek életbe a zsoldot illetôleg, 
hogy a tiszti illetmények többé-kevésbé lépést tartottak a megélhetési költségek 
növekedésével. A századfordulóig összességében 30%-kal emelkedtek a tiszti fi-
zetések, igaz, rangosztályonként14 nem egyforma mértékben.15

A történészi kutatások és a korabeli megfigyelôk véleményét figyelembe véve 
egyértelmûen az derül ki, hogy a tisztek alapilletménye elegendô lehetett egy 
szerény megélhetéshez, de nem volt elég a tisztekkel és életvitelükkel szemben 
támasztott társadalmi elvárások finanszírozásához.16

Míg 1868-ban a tisztek fizetése többé-kevésbé azonos értékû volt a köz tiszt-
viselôkével, a századforduló tájára azonban már erôsen elmaradt.17

Adalékok az 1900 elôtti állapothoz –  
Egy altábornagyi fizetés az 1890-es években

Karstenfelsi Pacor Kálmán18 császári és királyi altábornagy 1891 augusztusa 
és 1894 novembere között az 1868-ban megállapított illetményt kapta,19 ami 
egyébként 1900-ig maradt érvényben. A IV. rangosztály (altábornagyi) havidíja 

13 Deák 1993. 151. o.
14 A rangosztály a Pallas Nagy Lexikona meghatározása szerint: „Rangosztály, az az osztály, amelybe 

való sorozás az államtisztviselôk rangját határozza meg. Mint a demokratikus felfogással ellentétben állót, 
hazai törvényeink a rangosztályt nem ismerik, s az osztályok, melyekbe az államtisztviselôk fizetéseik szerint 
sorozzák, fizetési osztályok nevét viselik. Ezeknek számát az 1893. évi IV. törvénycikk az állami tisztviselôk, 
altisztek és szolgák illetményeinek szabályozásáról, és a megyei törvényhatóságok állami javadalmazásának 
felemelésérôl határozza meg. Némely osztályba több (2 vagy 3) fizetési fokozat van. A fizetések az egyes 
osztályokban, illetôleg fizetési fokozatokban az egész országra nézve egyformák; csak a lakáspénz az ország 
vidékei szerint különbözô.” http://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-
lexikona-2/q-15D1C/rangosztaly-1602D/ (Megtekintés: 2017. október 7.)

15 Deák 1993. 153. o.
16 Deák 1993. 161. o.
17 Deák 1989. 29. o.
18 Pacor Kálmán (1839–1897) életrajzát lásd: Galván 2005. 252–254. o.
19 Havidíj- (fizetési) könyvecske Karstenfelsi Pacor Kálmán cs. és kir. altábornagy úr Ô Nagy 

méltósága számára. (Másolat.) Leltári szám: Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: HTM) 
Adattár/2700-2004. A tiszti családok anyagi hátterének megismeréshez – az alapot adó G–10-
es illetményszabályzatokon kívül – a tiszti illetménykönyvecskék vagy más néven zsoldkönyvek 
szolgálhatnak forrásbázisul. „E könyvecske arra szolgál, hogy tulajdonosának a személyazonosságára 
vonatkozó és a személyét vagy családját érintô összes fontosabb adatok, melyek különösen az illetményekre 
és azoknak folyósítására befolyást gyakorolnak, állandóan birtokában legyenek.” Utasítás Thurner Géza 
százados illetménykönyvébôl, 1921. november – 1922. október. Leltári szám: HTM Kéziratos 
Emlékanyag-gyûjtemény 0395/Emlékanyag. Itt szeretném megköszönni Dr. Szoleczky Emese 
fômuzeológus, a Kéziratos Emlékanyag-gyûjtemény vezetôjének, hogy a tanulmány elkészítéséhez 
rendelkezésemre bocsátotta a gyûjteményében található illetmény- és zsoldkönyveket, valamint 
értékes tanácsokkal segítette kutatásomat.
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525 forint20 volt.21 Ezenkívül minden hónapban kapott szolgálati pótdíjat (125 
Ft) és lótápváltságot. Ez utóbbi volt az egyik olyan összeg, ami a három és fél év 
alatt változott, 1891 augusztusában 10, 1891 novemberében 20, egy év múlva 18, 
1893 januárjában 16, egy év múlva ismét 20, majd 1894 novemberében 50 forint 
volt. Háromhavonta, augusztusban, novemberben, februárban és májusban járt 
lak- és bútorbér (305 Ft), istállópénz (90 Ft) és kocsiszínbér (34 Ft). A levonások 
között minden hónapban szerepelt az egyenruházat díja, kaszinó és tornaegyleti 
tagdíj, szolgálati díj részletek. Ez utóbbi valószínûleg valamiféle elôleg vagy köl-
csön lehetett, amit 12 havi részletben törlesztett le az altábornagy. A kiadások 
között gyakran elôfordul bélyegköltség, útiszámla nehezmény,22 tiszti estélyek, 
zene, koszorú, konyak, céllövészet, könyvek, folyóiratok, térképek, szén és fa-
anyag költségei. A legmagasabb levonási összeg az egyenruhaköltség és a tör-
lesztési levonás volt, ilyen esetekben a teljes havi kiadás 100 forint körül alakult. 
Az átlagos bevétel 660 forint volt, háromhavonta 1089 forint. Az altábornagyi 
lak- és bútorbér fedezte a lakbért. A hivatalos levonások után az altábornagyi 
fizetésbôl jelentôs rész megmaradt, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy 
az alacsonyabb rangú tisztek jóval kevesebbet kerestek. Megjegyzendô, hogy 
egy altábornagy havidíja 1899-ben nem érte el egy vele azonos fizetési osztály-
ban lévô köztisztviselô fizetését, annak 78–90%-át kapta csak kézhez.23

A tisztek éves illetménye 1868-ban és 1907-ben24

Rangosztály Rang Havidíj egy évben / 
havonta (1868)

Havidíj egy évben 
(1907)

I. tábornagy nincs megállapítva 12000 Ft

II. hadügyminiszter nincs megállapítva 10000 Ft

III. táborszernagy, 
lovassági tábornok

nincs megállapítva 8400–9000 Ft

IV. altábornagy 6300 / 525 Ft 7000–8000 Ft

V vezérôrnagy 4200 / 350 Ft 5700–6500 Ft

VI. ezredes 3000 / 250 Ft 3600–4400 Ft

VII. alezredes 2100 / 175 Ft 2700–3100 Ft

VIII. ôrnagy 1680 / 140 Ft 2200–2400 Ft

IX. 2. osztályú százados 900 / 75 Ft 1500–1800 Ft
1. osztályú százados 1200 / 100 Ft

X. fôhadnagy 720 / 50 Ft 1100–1400 Ft

XI. hadnagy 600 / 50 Ft 840–1000 Ft

20 Az osztrák–magyar forint a kiegyezés után létrejött Osztrák–Magyar Monarchia törvényes, 
ezüstalapú pénzneme volt, amelyet 1892-ben váltott fel az aranyalapú korona.

21 Deák 1989. 27. o.
22 Nehezmény: tartozás.
23 Deák 1989. 29. o. 4. táblázat.
24 Deák 1989. 27. o. 3. táblázat. A hadügyminiszteri tisztség természetesen nem rendfokozat, de 

mivel Deák István könyvében a fizetési táblázatba sorolta, itt is így kerül közlésre.
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Az illetményeket tehát fizetési rangosztályokhoz és rendfokozatokhoz kö-
tötték. A tiszti karriert, elôléptetést pontosan szabályozták. Szigorú elôírások 
vonatkoztak arra, hogy hány évet kell eltölteni egy bizonyos rendfokozatban. 
A minimum idô azonban fegyvernemenként változott, de például nem lehetett 
ôrnagy az, aki nem volt négy évig százados.25 Rendkívüli elôléptetésnél sem le-
hetett mellôzni ezt a minimumot. A hivatalos statisztikák szerint a 19. század 
második felében a középosztályi életszínvonalat biztosító századosi fizetést, te-
hát a századosi rangot elérôk átlag életkora majdnem 43 év volt.26

A tiszti nyugdíj

A pénzügyeket illetôleg a tiszti pálya vonzerejének lényeges eleme volt 
a nyugdíj.27 A Habsburg-birodalom hadseregében 1855-ig ismeretlen volt a mai 
értelemben vett szolgálati idôhöz kötôdô nyugállomány fogalma, a tisztek addig 
szolgáltak, amíg erejük, egészségi állapotuk engedte. 1777-ben ugyan bevezet-
tek egy olyan ellátási rendszert, ami a rokkantsági fokon alapult.28 1855-ben ez 
a rendszer megváltozott, minden tiszt nyugdíjjogosulttá vált, aki ötven évet le-
szolgált a hadseregben.29 Az ellátás összege megegyezett az utolsó illetményük-
kel. A kiegyezés után a nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati idôt negyven 
évre csökkentették, továbbá automatikusan nyugdíjjogosulttá váltak azok a tisz-
tek, akik betöltötték hatvanadik életévüket.30

A viszonylag fiatalon, kis összeggel nyugállományba helyezett katonáknak 
nem tiltották, hogy állást vállaljanak, de annak meg kellett felelni az állás szerû-
ség31 követelményeinek. Emellett – személyes kérelemben, írásban – engedélyért 
kellett folyamodni a honvédelmi miniszterhez. Amennyiben a választott pol-
gári foglalkozás nem volt összeegyeztethetô a tiszti állással, a nyugállományú 
tisztnek le kellett mondania rendfokozatáról és végleg ki kellett lépnie a hadse-
reg kötelékébôl.32 Egy nyugalmazott tiszt tehát nem vállalhatott fizikai munkát, 
nem dolgozhatott kereskedôként, szállítmányozóként, de még „civil” tanár sem 
lehetett.33

25 Hajdu 1999. 217. o.
26 Hajdu 1999. 218. o.
27 Hajdu 1999. 222. o.
28 Deák 1993. 189. o.
29 A témáról lásd bôvebben Kozári Mónika: A katonák nyugdíja az Osztrák–Magyar Monarchiában 

– a magyar törvények alapján. https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/31088/
Koz%C3%A1riMonika.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Megtekintés: 2017. október 7.)

30 Deák 1993. 191. o.
31 Az állásszerûség tulajdonképpen a katonatiszti pálya és társadalmi helyzet által megkívánt 

életvitelt jelentette, belefoglalva a kötelezettségek megvalósítását lehetôvé tevô anyagi helyzetet, 
illetve lakáskörülményeket, mûveltséget stb. (iskolázottság, családi viszonyok).

32 A–37. jelzetû szabályzat (tervezet) a m. kir. honvédség tisztjei (tisztjelöltjei, lelkészei) különleges 
személyi ügyeinek kezelésére. Budapest, 1928. 25. o.

33 Hajdu 1999. 223. o.
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Az anyagi viszonyok változása a 20. század elsô felében

Az anyagi viszonyok századforduló táján elkezdôdött rendezôdésének az elsô 
világháború vetett véget. A termelés visszaesése és a haditermelésre való átállás 
nagyarányú inflációval járt együtt, ami a reálbérek drasztikus csökkenését ered-
ményezte. 1918 végére például a tisztségviselôk fizetése az 1913–14-es szinthez 
képest harmadára csökkent.34

A rangosztályba sorolt havidíjasok illetményei 1918-ban35

Rangosztályok 1. 2. 3. 4.
fokozat
havidíj évenkénti korona

I. Tábornagy 24.000  –  –  –

II. Vezérezredes 20.000  –  –  –

III. Táborszernagy 16.000 18.000  –  –

IV. Altábornagy 14.016 16.000  –  –

V. Vezérôrnagy 11.400 13.000  –  –

VI. Ezredes 7200 8800  –  –

VII. Alezredes 5400 6200  –  –

VIII. Ôrnagy 4400 4800  –  –

IX. Százados 3000 3200 3400 3600

X. Fôhadnagy 2200 2400 2600 2800

XI. Hadnagy 1680 1800 2000  –

XII. Segédszámtiszt-jelölt 1440 1680  –  –

Zászlósok és gyakornokok 1200

A tiszti fizetések nagyjából együtt mozogtak az állami tisztviselôk béreivel. 
Természetesen nagy hatással volt rájuk a gazdaság állapota és az állami költség-
vetés, valamint az ország bel- és külpolitikai helyzetének alakulása: az Osztrák–
Magyar Monarchia összeomlása, az 1918–19-es forradalmak, illetve a háborút 
lezáró békediktátum. A trianoni békeszerzôdés ötödik része a katonai megkö-
téseket vette sorra. Olyan hadsereg fenntartását engedélyezte Magyarország 
számára, amely nemcsak támadó hadmûveletekre volt alkalmatlan, de az or-
szág minimális védelmét sem volt képes ellátni. A békediktátum értelmé-
ben Magyarország csak egy 35.000 katonából álló hadsereget tarthatott fenn, 
amelybôl 1750 fô lehetett tiszt. Megszûnt az általános hadkötelezettség, a mo-
dern hadviseléshez elengedhetetlen haditechnikai eszközöket nem gyárthatott 
és nem is vásárolhatott külföldrôl. A szerzôdés limitálta a fegyverzetet is. A ka-
tonai határozványok betartását a Magyarországra delegált Katonai Ellenôrzô 
Bizottság ellenôrizte.36

34 Romsics 2000. 105. o.
35 Katonai Zsebnaptár, 1918. 150. o.
36 Romsics 2000. 145. o.
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A katonai rendelkezések végrehajtását a magyar kormány és katonai vezetés 
a lehetôség szerint igyekezett késleltetni. Kísérletet tettek a hadsereg meglévô 
felszerelésének legalább részbeni mentésére és elrejtésére. Intézkedések tör-
téntek katonai intézmények más tárcák körébe történô rejtett áthelyezésre 
a Honvédelmi Minisztérium hatáskörének fenntartása mellett. Az engedélyezett 
tényleges honvédségi állományt polgári közigazgatási alkalmazottakkal egészí-
tették ki. A honvéd vezérkar is rejtve mûködött a Honvédelmi Minisztérium VI. 
Csoportfônökségeként. Intézkedések történetek a tiszti állományi létszám rejté-
sére is. Hivatalokat tettek polgári intézménnyé, fegyveres egységeket soroltak át 
más minisztérium fennhatósága alá.37

A kívánt létszámcsökkentést kényszernyugdíjazással, végkielégítéssel, meg-
bízhatatlanság vagy alkalmatlanság címén történô eltávolítással oldották meg. 
Természetesen az engedélyezett létszámnál több hivatásos tiszt maradt rejtve 
a hadseregben. Az úgynevezett „rejtett tisztek” közigazgatási polgári alkal-
mazottként szerepeltek, egyenruhát csak szolgálatban vagy egyáltalán nem 
hordhattak. Egy részük folyamatosan rejtett alakulatoknál kapott beosz-
tást.38 A bújtatott hadseregszervezés keretein belül a rendôrség, a csendôrség, 
a vámôrség és a folyamôrség felemelt létszámán túl polgári alkalmazottakat is 
vontak a hadsereg kötelékébe: rangosztályba nem sorolt („ronka”) és rangosz-
tályba sorolt („roska”) közigazgatási alkalmazottakat.39

1919–1920-ra a katonatisztek életszínvonala 82–87%-kal volt alacsonyabb, 
mint 1913–14-ben, mivel a gazdaság mozdulatlansága, az alacsony termelési 
szint, a nagyfokú infláció és a munkanélküliség a bérbôl és fizetésbôl élôk élet-
színvonalának jelentôs csökkenésével járt.40 

A közfizetésbôl élôk helyzetét tovább súlyosbították az elcsatolt területekrôl 
érkezô menekültek tömegei, illetve az egyébként is nagy létszámú közalkalma-
zotti réteg, akikbôl az 1920-as években – több lépcsôben – több tízezer em-
bert bocsátottak el vagy nyugdíjaztak.41 A költségvetési megszorításoknak és 
a növekvô adóbevételeknek köszönhetôen a magyar állam az 1924–25. évi költ-
ségvetést már nem veszteségesen zárta, némi többletet is sikerült elérni és ez így 
is maradt az 1920-as évek végéig.42

Az 1920-as években a magyar belpolitikában a honvédelmi tárca jelentôsége 
csökkent. A kormányüléseken esetleg a honvédségi nyugdíjak és a hadsereg 
létszámában felfedezhetô aránytalanságokról esett szó. A tisztikar elégedet-
len volt anyagi helyzetével és az 1920-as években még a békeszerzôdés által 

37 Hadsereg és katonapolitika 1919–1940 között. In: Magyarország a XX. században. Fôszerk. 
Kollega Tarsoly István. http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/57.html (Megtekintés: 2017. 
október 4.)

38 Dombrády Lóránd: A honvédség hadrendje a katonai ellenôrzés idôszakában. In: Magyarország 
hadtörténete két kötetben. Fôszerk. Liptay Ervin. Budapest, 1985. II. kötet. 276. o.

39 Szeged története 4. Szerk. Serfôzô Lajos. Szeged, 1994.
 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_4/

pages/009_kozigazgatasi_es_egyeb.htm (Megtekintés: 2017. október 7.)
40 Romsics 2000. 153. o.
41 Romsics 2000. 156. o.
42 Ugyanott.
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engedélyezett létszámot sem sikerült feltölteni olyan kedvezôtlen feltételek 
miatt, mint az alacsony fizetés és a hosszú szolgálati idô. A katonapolitikában 
és a tisztikar helyzetének javításában Gömbös Gyula 1928. ôszi államtitkári 
és 1929. októberi miniszteri43 kinevezése hozott fordulatot.44 Gömbös minisz-
terként végiglátogatta a vegyesdandár-parancsnokságokat, hogy személyesen 
gyôzôdjön meg a csapatok elhelyezésérôl, ellátásáról, kiképzésérôl, a tisztek és 
a legénység életkörülményeirôl.45 1930-ban rendezte a honvédséghez tartozó 
tényleges állományúak fizetését.46

Az 1920-as évek végén bekövetkezett gazdasági világválság miatt azonban 
az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében – a mérsékelt adóemelés 
mellett – csökkenteni kellett az állami kiadásokat és takarékossági intézkedé-
seket kellett bevezetni. 1931. szeptember 1-jén Károlyi Gyula kormánya ren-
delettel – azonnali hatállyal – 10–15%-kal csökkentette az állami, vármegyei, 
államvasúti, állami vasgyári és állami kôszénbányászati tisztviselôk és egyéb al-
kalmazottak, valamint a honvédség, a folyamôrség, a vámôrség és a csendôrség 
rangosztályba sorolt havidíjasainak fizetését és mellékjárandóságait. Az állami 
I–II–III. fizetési osztályokba tartozó tisztviselôk fizetését 15, a III–IV–V. fizeté-
si osztályba tartozókét 12, az összes többi fizetési kategóriába szereplôkét pedig 
10%-kal csökkentették.47 A csökkentések ekkor még nem érintették a lakáspénzt 
és a családi pótlékot, ezekre decemberben került sor.48 Újabb 3–5%-os csökken-
tés történt 1932. január 1-jén, majd július 1-jétôl további 12–25%-kal, végül 1933. 
március 1-jétôl pedig újabb 17–32%-kal csökkentek az állami bérek. Ezeken 
kívül született számos rendelet, amelyek mérsékelték a közlekedési segélyeket, 
a lakbér-hozzájárulást és a családi pótlékot.49

Javulás 1938-tól volt érzékelhetô a közelgô háborús konfliktus lehetôségével 
számot vetô kormány intézkedéseinek köszönhetôen.50 Január 1-jén hatályon 
kívül helyezték az 1933. évi fizetéscsökkentô rendeletet, egy évre rá emeltek 
a családi pótlékon.51 Az összes, 1930-as években meghozott fizetéscsökkentô 
rendelkezés hatályon kívül helyezése végül 1940. november 1-jével történt meg. 

43 A honvédelmi miniszteri feladatkört miniszterelnöksége (1932. október 1. és 1936. október 6. 
között) megtartotta 1936. szeptember 2-ig. Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 
1848–2004. Budapest, 2004. 98. o.

44 Gömbös Gyula 1928. szeptember 5-tôl 1929. november 5-ig töltötte be a honvédelmi államtitkári 
pozíciót.

45 Gergely 2001. 198–200. o.
46 Vargyai 2002. 21. o.
47 8224/eln. 6-i.–1931. számú körrendelet. Honvédségi Közlöny Magyar Királyi Honvédség számára. 58. 

évf. 21. sz. 1931. szeptember 15. 240. o.
48 M. kir. min. 1931. évi 7000/M. E. számú rendelete. Honvédségi Közlöny Magyar Királyi Honvédség 

számára. 58. évf. 27. sz. 1931. december 15. 319. o.
49 Az országgyûlés képviselôházának 226. ülése 1933. december 11-én, hétfôn. Képviselôházi napló, 

1931. XIX. kötet 1933. december 11. – 1934. február 20. 25. o.
50 Gondolhatunk itt többek között az 1938. március 5-én Gyôrben meghirdetett ötéves fegyverkezési 

programra, a trianoni létszám maximalizálás figyelmen kívül hagyására, valamint az elsô bécsi 
döntés eredményezte területi visszacsatolásokra. Romsics 2000. 242–244. o.

51 Az országgyûlés képviselôházának 361. ülése 1939. január 17-én, kedden. Képviselôházi napló, 
1935. XXI. kötet 1938. december 7. – 1939. február 23. 247–275. o.
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A tiszti fizetések akkorra érték el újra az 1930. augusztusi szintet.52 1938 janu-
árjában és 1941 májusában emeltek a tiszti fizetéseken. Ha az 1930. évi fizetést 
tekintjük kiindulópontnak, akkor a mélyponton, 1933 márciusában egyharmad-
dal kevesebb illetményt kaptak a tisztek, 1943 júniusában viszont az 1930-ashoz 
képest majdnem 30%-kal többet.53

Az tiszti illetmény összetevôi

A hivatásos tisztek rendszeres illetménye54 több összetevôbôl állt. A leg-
nagyobb rész a rendfokozathoz mért és a valóságos rendfokozat után járó, 
a szolgálati idôt is figyelembe vevô havidíj volt. A havidíjasok alapilletményét 

– a rendfokozat mellett – rangosztályok55 szerint és havidíjfokozatok56 megállapí-
tása mellett szabták ki.

Minden tényleges állományú rangosztályba sorolt havidíjasnak tisztiszolgára 
lehetett igénye. Abban az esetben, ha tisztiszolga bármely oknál fogva nem állt 
rendelkezésre, a havidíjas tisztiszolga-váltságra tarhatott igényt, ami 1925-ben 
havi 10 aranykorona57 (170.000 papírkorona58 vagy 13 pengô59 60 fillér) volt.60

A Magyar Királyi Honvédség XI–VIII. rangosztályba (zászlóstól százado-
sig) sorolt tényleges állománya felszerelési járulékra is igényt tarthatott, amely 
1925-ben a XI–IX. rangosztályban (zászlóstól fôhadnagyig) havi 20 aranykorona 
(340.000 papírkorona vagy 27 pengô 20 fillér), a VIII. rangosztályban (százados-
nak) 15 aranykorona (1. és 2. fizetési fokozat: 255.000 papírkorona, 3. 325.000 
papírkorona vagy 1. és 2. 20 pengô 40 fillér, 3. 26 pengô) volt.61

52 Szakály 1989. 107–108. o. 8. táblázat.
53 Szakály 1989. 107. o.
54 Illetményeket csak azok a személyek kaphattak, akik ténylegesen a magyar királyi honvédelmi 

igazgatás körébe tartozó alakulatoknál állományban voltak, azok valamelyikénél szolgálatot 
teljesítettek és (az 1919-es tevékenységükkel kapcsolatban) igazoltak voltak.

55 A rangosztályokat a Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára I. rész 1. melléklete 
sorolta fel. Lásd: A magyar kir. honvédség és a cs. és kir. közös hadsereghez tartozó egyének, 
állománycsoportok, rendfokozatok (rangosztályok) és szolgálati viszonyok szerint. In: A–32. 
jelzetû szolgálati szabályzat, 415–433. o.

56 A havidíjfokozatok megállapítása az egyes rendfokozatok keretén belül, a magasabb 
havidíjfokozatokba való besorolás az alacsonyabb havidíjfokozatban eltöltött három év (hadnagyi 
rendfokozatban két év) után történt meg.

57 Az aranykorona az Osztrák–Magyar Monarchiában – az ezüst alapú forint helyett – 1892-ben 
bevezetett, de csak 1900. január 1-jétôl használt aranyalapú pénzegysége, 1927-ig maradt 
törvényes fizetôeszköz.

58 Koronaértékû bankjegy.
59 1927. január 1-jén bevezetett aranyalapú magyar fizetôeszköz (rövidítése: P), váltópénze a fillér 

(rövidítése: f).
60 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. Honvédség számára. I. fejezet Rangosztályba sorolt 

havidíjasok és családjainak illetményei. Budapest, 1925. I. szakasz 2. §. 8. o.
61 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 3. §. 9. o.
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A családos tiszteket az 1912. évi XXXV. és az 1921. évi XLVI. törvénycikk62 
1. §. 5. bekezdése szerint megillette a család nagyságának megfelelô családi pót-
lék.63 Összege 1925-ben minden egyes igényjogosult családtag után havonta 10 
aranykorona (170.000 papírkorona vagy 13 pengô 60 fillér) volt. A jogosultak 
körébe a közös háztartásban élô törvényes feleség64 és ellátatlan törvényes vagy 
törvényesített édes- vagy mostohagyermek tartozott 24 éves korig. A gyermek 
jogosultsága megszûnt a 24. életévének betöltése elôtt, ha ellátottnak minôsült. 
Ez utóbbinak az a személy számított, akinek jövedelme meghaladta a családi 
pótlék összegét; ha kolostorba vagy zárdába vonult és ott fogadalmat tett; ha 
polgári vagy katonai tanintézetben ingyenes helyen tanult; ha alapítványi he-
lyen tanult és a hely értéke meghaladta a pótlék összegét; ha ösztöndíja több volt, 
mint a családi pótlék; ha katonai illetményben részesült, vagy ha megházasodott. 
Elvált vagy különélô házastársak gyermekei után is járt a családi pótlék. A pótlék 
egyéb, az igénylôvel egy háztartásban élô és saját jövedelemmel nem rendelkezô 
családtagok után is kérhetô volt méltányosságból a honvédelmi minisztertôl. 
Például a meghatározott életkort már elért gyermek, törvényes édesapa vagy 
édesanya, teljes árvaságra jutott törvényes unoka, vagy nevelt (örökbefogadott) 
gyermek után, de csak akkor, ha a nevelô szülôkkel az igénylôk vérrokoni kap-
csolatban álltak.65 Nem részesülhettek azonban családi pótlékban a tényleges 
szolgálati viszony idôtartama alatt sem feleségük, sem gyermekeik után azok 
a havidíjasok, akik a tényleges állományban szabályszerû nôsülési engedély nél-
kül kötöttek házasságot.66

A katonatisztek is – csakúgy, mint minden állami alkalmazott – jogosultak 
voltak a központilag megállapított, településenként változó lakbérpótlékra, to-
vábbá istálló-, kocsiszín- és bútorbér-illetményre.67 Amennyiben a tisztnek 
kincstári vagy kincstár által bérelt épületben lakást utaltak ki, a lakbérpótlékra 
nem volt jogosult. Bútorbér akkor járt, ha a lakás bútorozatlan volt. A lakbérre 
jogosult személyeket megillette a bútorbér, de a bútorzatról maguknak kellett 
gondoskodniuk. Istálló- és kocsiszínbér csak azoknak járt, akik a szervezési ren-
delkezések szerint ló- és kocsitartásra voltak jogosultak.

1930 júliusától a tiszti illetmény része lett a Magyar Királyi Honvédség 
tényleges szolgálatot teljesítô havidíjasainak járó és a rendfokozatnak megfelelô 
honvédségi pótdíj.68 Ezenkívül bevezették VI. (alezredes), VII. (ôrnagy) és VIII. 

62 1912. évi XXXV. törvénycikk az állami, vármegyei és államvasuti alkalmazottak családi pótlékáról 
és egyes egyéb intézkedésekrôl; 1921. évi XLVI. törvénycikk az 1921/22. költségvetési év 
augusztus hó elsejétôl december hó végéig viselendô közterhekrôl és fedezendô állami kiadásokról 
szóló 1921. évi XXXIV. tc. módosítása és az evvel kapcsolatos intézkedések tárgyában.

63 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 4. §. 9–10. o.
64 Közös háztartás fogalma akkor is fennmaradt, ha a férj hadba vonult vagy hosszabb idôre 

családjától távolra vezényelték, vagy ha a feleség rokonaihoz, ismerôseihez ment vagy kórházban 
gyógykezelés alatt állt.

65 1926. december 4-e után már nem kellett a vérrokoni kapcsolat. 11.000/M.E.–1926. számú 
kormányrendelet III. fejezet 9. pont

66 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 5–12. §., 11–13. o.
67 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 5. §. 16–20. o.
68 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. honvédség számára. 1931. évi 5440/eln. 6-i. számú 

körrendelethez. Budapest, 1931. 8. o.
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(százados) rangosztályú havidíjasok számára a rangosztályukban töltött hosz-
szabb szolgálat után járó korpótdíj, amit a honvédelmi miniszter ítélt oda.

A havidíj összegét a G–10. számú illetményszabályzat tartalmazta.

A havidíj összege 1925–26-ban
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A havidíj kiszabata
aranykorona 
(1924. július 
1-jétôl 1925. 
június 30-ig)

papírkorona (1925. július 
1-jétôl 1926. december 
31-ig)

pengô (1927. 
január 1-jétôl)

Egy 
hónapra

Egy 
évre

Egy hónapra Egy évre Egy 
hónapra

Egy 
évre

I. Tábornagy  –  –  –  –  –  –

II. Gyalogsági 
tábornok 540 6480 14.000.000 168.000.000 1120 13.440

III. Altábornagy
1.

480 5760
12.000.000 144.000.000 960 11.520

2. 11.000.000 132.000.000 880 10.560

IV. Tábornok
1.

400 4800
10.000.000 120.000.000 800 9600

2. 8.500.000 102.000.000 680 8160

V. Ezredes

1. 340 4080 7.500.000 90.000.000 600 7200

2. 300 3600 7.000.000 84.000.000 560 6720

3. 6.000.000 72.000.000 480 5760

VI. Alezredes
1. 250 3000 5.200.000 62.400.000 416 4992

2. 220 2640 4.400.000 52.800.000 352 4224

VII. Ôrnagy
1. 200 2400 4.200.000 50.400.000 336 4032

2. 185 2220 3.700.000 44.400.000 296 3552

VIII. Százados

1. 160 1920 3.200.000 38.400.000 256 3072

2. 150 1800 2.900.000 34.800.000 232 2784

3. 140 1680 2.600.000 31.200.000 208 2496

4. 130 1560

IX. Fôhadnagy

1. 120 1440 2.500.000 30.000.000 200 2400

2. 110 1320 2.300.000 27.600.000 184 2208

3. 100 1200 2.000.000 24.000.000 160 1920

X. Hadnagy
1. 95 1140 1.900.000 22.800.000 152 1824

2. 90 1080 1.800.000 21.600.000 144 1728

XI. Zászlós 78 936 1.650.000 19.800.000 132 1584
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A havidíj összege 1927-ben
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1927. január 1-tôl pengôben 1927. november 1-tôl pengôben

Egy hónapra Egy évre Egy hónapra Egy évre

I. Tábornagy  –  –  –  –

II. Gyalogsági 
tábornok 1120 13440 1240 14.880

III. Altábornagy
1. 960 11520 1055 12.660

2. 880 10560 970 11.640

IV. Tábornok
1. 800 9600 880 10.560

2. 680 8160 750 9000

V. Ezredes

1. 600 7200 660 7920

2. 560 6720 616 7392

3. 480 5760 528 6336

VI. Alezredes
1. 416 4992 458 5496

2. 352 4224 387 4644

VII. Ôrnagy
1. 336 4032 370 4440

2. 296 3552 326 3912

VIII. Százados

1. 256 3072 287 3444

2. 232 2784 265 3180

3. 208 2496 240 2880

IX. Fôhadnagy

1. 200 2400 230 2760

2. 184 2208 212 2544

3. 160 1920 185 2208

X. Hadnagy
1. 152 1824 175 2100

2. 144 1728 166 1992

XI. Zászlós 132 1584 152 1824
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A havidíj összege 1931-ben69
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A havidíj A honvédségi pótdíj A havidíj és honvédségi 
pótdíj együttes

Kiszabata 1930. évi július 1-étôl

havonta évente havonta évente havonta évente

I. Tábornagy Ez idô szerint nincs megállapítva.

II. Gyalogsági 
tábornok 1240 14.880 260 3120 1500 18.000

III. Altábornagy 1055 12.660 145 1740 1200 14.400

IV. Tábornok 880 10.560 120 1440 1000 12.000

V. Ezredes
1. 660 7920 140 1680 800 9600

2. 616 7392 104 1248 720 8640

VI. Alezredes
1. 458 5496 162 1944 620 7440

2. 387 4644 173 2076 560 6720

VII. Ôrnagy
1. 370 4440 160 1920 530 6360

2. 326 3912 164 1968 490 5880

VIII. Százados

1. 287 3444 153 1836 440 5280

2. 265 3180 145 1740 410 4920

3. 240 2880 140 1680 380 4560

IX. Fôhadnagy

1. 230 2760 110 1320 340 4080

2. 212 2544 98 1176 310 3720

3. 184 2208 106 1272 290 3480

X. Hadnagy 1. 175 2100 85 1020 260 3120

XI. Zászlós 152 1824 73 876 225 2700

Esettanulmány az 1930-as évekbôl – Egy alezredesi fizetés 1932–33-ban

Éder István méneskari alezredes, a gyöngyösi méntelep parancsnoka 1932 
júliusa és 1933 februárja között – 1931-hez képest – csökkentett fizetést kapott.70 

69 G–10. Illetményszabályzat 1931. 1. §. 7. o.
70 Tiszti illetmény könyv Éder István alezredes számára. (Magántulajdon.)
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Havidíja 384,50 pengô (P) volt, ez egészítette ki havonta a tiszti szolga váltság (11 
P), a honvédségi pótdíj (136 P) és a mûködési pótlék (25 P). Felesége és két gyer-
meke, Klára és István után 30 pengô családi pótlékot kapott minden hónapban. 
Mivel a család kiutalt lakásban élt a méntelepen, a családfô lakbér-illetményre 
nem volt jogosult, csak – negyedévente – csekély összegû bútorbérre71 (1,28 P). 
Hivatalos, illetménykönyvben vezetett kiadásai között nyugdíjjárulék72 (7.81 P), 
Katonai Szemle elôfizetés (2 P), pénzintézeti kölcsöntörlesztés (43,87 P), fize-
tési elôleg visszafizetési részlet (93 P) és ruharészlet (15 P) szerepelt. A havidíj 
elôleget 11 hónap alatt törlesztette 1932 decemberéig, de a rákövetkezô év feb-
ruárjában újabb fizetési elôleg törlesztése kezdôdött meg. A pénzintézeti kölcsön 
1933 februárjában a 30., a ruhatörlesztés a 8. részletnél tartott. Éder alezredes 
illetménye 71–73%-át kapta meg a levonások után, általában 420–430 pengôt.

Tiszti kiadások

Jenôfi József fôelôadó73 kiadásai között – a havidíj-jegyei74 és zsoldkönyve 
szerint – az 1930-as években nyugdíjjárulék, az Alba szegény tiszti egylet és 
a polgári lövész egylet tagdíja, tiszti étkezdei hozzájárulás és egyéb megjegyzés-
sel el nem látott letiltás szerepelt.

Pokorny Herman altábornagy 1931. évre szóló illetménykönyvében más 
jellegû kiadásokat is találunk a magánjellegû levonások között: tiszti kaszi-
nó, atlétikai kör, vadászegylet, Aero Club tagdíjakat; hozzájárulásokat a tiszti 
mûhelyhez,75 a tiszti étkezdéhez és tiszti kerthez, a vegyes dandár hintó- és 
kocsialapjához, illetve anyagi részvételt a hadi árvák és rokkantak támogatásá-
ban, az ínség-76 és a karácsonyi akcióban.77

Radványi Károly alezredes 1936 és 1941 közötti kiadásai a következôk 
voltak: elôfizetés az altiszti folyóiratra, adakozás a polgári ruhaakció78 javára, 

71 A bútorbér negyedévente tábornoktól ôrnagyig 1,28 P (1 hónapra 42 fillér), századostól zászlósig 
0,96 P (1 hónapra 32 fillér) volt. Kádár 1940. 7. o.; G–10. Illetményszabályzat 1931. I. fejezet 6. §.

72 Az illetménybôl 1,5%-ot vontak le nyugdíjjárulékként. Nyugdíjalapot a havidíj, a honvédségi 
pótdíj és korpótdíj alkotta. Kádár 1940. 6. o.; G–10. Illetményszabályzat 1931. I. fejezet 30. §.

73 A „rejtés” idôszakában a fôelôadói cím a VIII. rangosztályba sorolt századosnak felelt meg. Pap 
János: A honvéd ügyész helye és szerepe a magyar katonai igazságszolgáltatásban 1912–1946 
között. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 1. évf. 2013. 1. szám, 100. o. www.hadijog.hu/wp-content/
uploads/2013/12/Pap-János-KJHSZ-2013_1.pdf

74 Jenôfi József havidíj-jegye, 1930. VII. 1-jétôl. Leltári szám: HTM 78.99.1/Kéziratos Emlékanyag-
gyûjtemény (a továbbiakban: KE); Jenôfi József zsoldkönyve, 1931. Leltári szám: HTM 78.100.1/KE.

75 Csapatok és parancsnokságok saját kezelésben fenntartott, alapszabállyal, illetve ügyrenddel 
rendelkezô, a saját tiszti állomány használatára kialakított mûhelyek a helyôrségek területén. 
Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 52. évf. 11. szám 1925. május 1. 91. o.

76 Ínségakció: 1931 ôszén indított állami segélyakció „az ország szegény lakosságának ellátására télvíz 
idején és kora tavasszal.” Friss Ujság, 1931. szeptember 27. 36. évf. 219. sz. 2. o.

77 Karácsonyi akció: a kormányzó felesége, Horthy Miklósné által 1931 novemberében indított 
karácsonyi szeretetakció. Pesti Napló, 1931. november 29. 82. évf. 266. sz. 2. o.; Tiszti illetmény 
könyv Pokorny Herman altábornagy számára. 1931. január – december HTM Kéziratos 
Emlékanyag-gyûjtemény 71.778.1/KE.

78 Különféle területi, helyi akciók a szegények megsegítésére, például gyermekruhagyûjtés.
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egyéb házi levonások,79 különféle egyleti tagdíjak, hozzájárulás az 1940. áprilisi 
nyomorenyhítô akcióhoz és adományozás az árvízkárosultak javára ugyanaz év 
májusában.80

Az illetmények alakulása az 1930-as, 40-es években

A havidíj és a honvédségi pótdíj összege 1940. január 1-jétôl81
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t A havidíj A honvédségi pótdíj Tisztiszolga 

váltság Kor pótdíj

Kiszabata 1940. évi 
január 1-jétôl

Kiszabata1940. évi 
január 1-jétôl Egy havi kiszabata 

pengôben
Havonta Évente Havonta Évente

I. Gyalogsági 
tábornok 1054 12.648 221 2652 11,50

II. Altábornagy 928 11.136 127,50 1530 11,50

III. Tábornok 774 9288 105,50 1266 11,50

IV. Ezredes
1. 580,50 6966 123 1476 11,50

2. 542 6504 91,50 1098 11,50

V. Alezredes
1. 412 4944 145,50 1746 12 45

2. 348 4176 155,50 1866 12 27

VI. Ôrnagy
1. 333 3996 144 1728 12 27

2. 293 3516 147,50 1770 12 22,50

VII. Százados

1. 261 3132 139 1668 12

22,502. 241 2892 131,50 1578 12

3. 218 2616 127 1524 12

VIII. Fôhadnagy

1. 213,50 2562 102 1224 12

2. 197 2364 91 1092 12

3. 171 2052 98,50 1182 12

IX. Hadnagy 162,50 1950 79 948 12

X. Zászlós 141 1692 67,50 810 12

79 A különféle pénzbeli terhelések a havidíj rovására a helyôrségben felmerülô kisebb kiadások 
rendezésére.

80 Radványi Károly alezredes havidíj-jegyei, 1936–1941. Leltári szám: HTM 80.215.1–28/KE.
81 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. honvédség számára. 1931. évi 5440/eln. 6-i. számú körrendelethez. 

1940. évi utánnyomás, az eddig megjelent kiegészítések figyelembevételével. Budapest, 1940. I. 
szakasz 1. §. 2. pont A rangosztályba sorolt személyek havidíjának mennyisége: lásd 7. o.
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A havidíj és a honvédségi pótdíj összege 1940. november 1-jétôl82
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A havidíj A havidíj és 
honvédségi pótdíj

Tisztiszolga 
váltság Kor pótdíj

Kiszabata 1940. évi 
november 1-jétôl

Kiszabata 1940. évi 
november 1-jétôl Egy havi kiszabata 

pengôben
Havonta Évente Havonta Évente

I. Gyalogsági 
tábornok 1240 14.880 260 3120

13,60

II. Altábornagy 1055 12.660 145 1740

III. Tábornok 880 10.560 120 1440

IV. Ezredes
1. 660 7920 140 1680

2. 616 7392 104 1248

V. Alezredes
1. 458 5496 162 1944 50

2. 387 4644 173 2076 30

VI. Ôrnagy
1. 370 4440 160 1920 30

2. 326 3912 164 1968 25

VII. Százados

1. 287 3444 153 1836

252. 265 3180 145 1740

3. 240 2880 140 1680

VIII. Fôhadnagy

1. 230 2760 110 1320

2. 212 2544 98 1176

3. 184 2208 106 1272

IX. Hadnagy 1. 175 2100 85 1020

X. Zászlós 152 1824 73 876

82 63.568/eln.2i–1940. sz. körrendelet.
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A havidíj és a honvédségi pótdíj összege 1943. július 1-jétôl83

R
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ly
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íj 

fo
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t

R
en

df
ok
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at

A havidíj 
Egy hónapra

Havidíj Honv. pótdíj Tisztiszolga váltság

I. Tábornagy 2230 360

13,69

II. Vezérezredes 1570 312

III. Altábornagy 1450 174

IV. Vezérôrnagy 1220 144

V.
1.

Ezredes
950 168

2. 890 125

VI.
1.

Alezredes
670 195

2. 575 208

VII.
1.

Ôrnagy
560 192

2. 505 197

VIII.

1.

Százados

450 184

2. 420 174

3. 385 168

IX.

1.

Fôhadnagy

360 132

2. 335 118

3. 300 128

X. 1. Hadnagy 285 102

XI. Zászlós 255 88

Az Illetményszabályzatban és a Honvédségi Közlönyben megjelent fizetési 
táblákat áttekintve a következô állapítható meg. Az évek során a rangosztályok 
nem változtak, a havidíj fokozatok azonban igen. 1925. július 1-jétôl törölték 
a VIII. rangosztály 4., 1930. június 30-ától a III. és IV. rangosztály 2., az V. 
rangosztály 3. és a X. rangosztály 2. havidíj fokozatát.84 1927 novemberére vég-
rehajtottak egy 10–15%-os illetményemelést. A rendfokozatokban felfelé halad-
va csökkent az emelés mértéke. 1930 júliusától a havidíj összege nem változott, 

83 A honvédség és csendôrség rangosztályba sorozott havidíjasainak illetményei 1943. július 1-jétôl. 
Katonai Zsebnaptár, 1944. 108. o.

84 15.118/eln. 6. i. 1927. számú körrendelet.
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a béremelést a honvédségi pótdíj bevezetése adta. Magasabb rendfokozatnál ez 
a havidíj 15–20%-a, alacsonyabb rendfokozatoknál 40–50%-a is lehetett.

1940 januárjára a havidíj és a honvédségi díj összege is 8–15%-kal csökkent, 
az illetmény 1940 novemberére érte el az 1931-es szintet. 1943-ra a tiszti fizetések 
40–70%-kal növekedtek rendfokozattól függôen. Egy altábornagy havidíja 37%-
kal, egy 1. havidíj fokozatú századosé 56%-kal, egy hadnagyé 62%-kal emelkedett.

A családi pótlék alakulása

1939. január 1-jétôl felemelték a családi pótlékot is. Az elsô három gyerek 
után, egyenként 18, a negyedik gyerek után fejenként 24, a feleség után 12 
pengô járt.85 1941 decemberétôl86 az elsô két gyermek után 40, a harmadik után 
50, a negyedik után 60 és az ötödik után vagy azon felüli gyermekszám után 70 
pengô volt a családi pótlék összege. Ha a tiszt feleségének a családi pótlék havi 
összegét elérô bármilyen keresete, nyugdíja vagy más járandósága volt, a tiszt-
nek neje után családi pótlék nem járt. A családi pótlék a családfô keresetét ké-
pezte, az összeget a családfônek kellett családja számára eljuttatnia. Csak olyan 
családtagok után lehetett igényelni a pótlékot, akik a családfôvel közös háztar-
tásban, vagyis egy fedél alatt éltek, ezért a különélô feleség után a családi pótlék 
még abban az esetben sem járt, ha a férj a feleség eltartásáról egyébként gon-
doskodott, illetve, ha a férj tartásdíj fizetésére kötelezett volt. A családi pótlékot 
az elôírt feltételek mellett akkor is folyósítani kellett, ha a gyermek nem élt egy 
háztartásban a jogosulttal, hanem például válófélben lévô közös háztartásban 
nem élô feleséghez, vagy rokonhoz, ismerôshöz költözött, vagy esetleg idegenek 
ellátásában, vagy tanintézetben, nevelôintézetben fizetéses helyen tanult.87

A törvényesen elvált, valamint a csak különélô házastárs gondozása alatt 
álló gyermekek után egyébként az illetékes családi pótlék az igényjogosult férj-
nek – tekintet nélkül arra, hogy tartásdíj fizetésére kötelezett vagy sem – járt. 
Ugyanazon gyermek után akkor is csak egy családi pótlékot lehetett igényelni, 
ha az apa és az anya is családi pótlékra jogosult alkalmazott volt. Ilyen esetekben 
a családi pótlékot akkor is az apa részére és az ô állása után állapították meg, ha 
az anya a saját alkalmazása alapján esetleg magasabb összegû családi pótlékra 
tarthatott volna igényt.88

1943-tól a családi pótlék összege a következôképpen alakult: a feleség után 60, 
az elsô két gyerek után fejenként szintén 60, a harmadik gyerek után 70, negye-
dik után 80 és az ötödik vagy a felett 90 pengô volt.89

85 401.332/2. i.–1939. számú körrendelet.
86 143.850/eln. 2.i–1941. számú körrendelet.
87 G–10. Illetményszabályzat 1940. 12. o.
88 G–10. Illetményszabályzat 1940. 13. o. 5. §. 6. pont.
89 Katonai Zsebnaptár, 1944. 110. o.
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A lakbérilletmény alakulása

A lakbérilletmény kiszabását is a G-10-es szabályzatban lehetett megtalálni.

A lakbérilletmény összege 1918-ban90

90 G–10. Illetményszabályzat 1925. 18. o.
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A lakbérilletmény összege 1928-ban91

91 G–10. Illetményszabályzat 1931. 20. o.
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A lakbérilletményt eleinte évente szabták meg, s ennek megfelelôen közölték 
központilag, de mindig negyedévenként fizették: februárban, májusban, augusz-
tusban és novemberben. Késôbb negyedéves vagy havi bontásban szerepeltek 
az összegek a tájékoztató táblázatokban. Az Osztrák–Magyar Monarchia fenn-
állása alatt 12 lakbérosztályt állapítottak meg, külön szerepelt Bécs és Budapest. 
A háború után egészen 1945-ig megmaradt a hat lakbérosztály, csak a hozzájuk 
kapcsolt és központilag meghatározott települések száma és besorolása változott. 
Különbséget tettek a kiutalandó összeg mértékét illetôen a tiszti családok nagy-
sága alapján. A családi pótlék összege volt az iránymutató, a nagyobb családok 
a nagyobb összegû lakbérpótlékot kaptak.

„Különös” illetmények

A rendszeres illetmények mellett bizonyos feltételekkel „különös” illetmé-
nyeket is kaphattak a katonatisztek.94 Ilyen volt a lótápadag-illetmény, amely a ló 
tartására kötelezett vagy jogosult saját tulajdonú ló után járt; a lóápoló-illetmény, 
amely lóápoló fogadásához nyújtott anyagi segítséget, két ló után lehetett egy 
ápolót felfogadni. Igényt lehetett benyújtani ruházatra, illetve ruházati járulék-
ra, mivel a rangosztályba sorolt hivatásos havidíjassá újonnan kinevezett egyé-
neknek, kinevezésük alkalmával természetbeni ruházat járt, ha pedig ezt nem 
kapta meg, ruházati járulékot kérhetett. Külön illetményként fizették a tiszti 
Vitézségi Érem-díjat, a mûködési és a sérülési pótdíjat.

Az illetményszabályzat intézkedett a kórházi (gyógyfürdôkórház) ápolásról, 
valamint a szükséges gyógyszerek kifizetésérôl.95 Ugyanis a havidíjasok megbe-
tegedésük esetén kérhették felvételüket a honvéd és közrendészeti-egészségügyi 
intézetekbe. Ezenkívül a havidíjasok maguknak és családtagjaiknak, akik után 
családi pótlékot kaptak, jogosultak voltak – ha a gyógykezelés kórházon kívül 
történt – a gyógyszereket a meghatározott ártérítés mellett – honvéd és köz-
rendészeti gyógyszertárakból beszerezni. Amennyiben állomáshelyükön ilyen 
gyógyszertár nem volt, a katonai gyógyszer-árszabványban szereplô gyógysze-
reket polgári patikából is beszerezhették és az árkülönbözetet szolgálati úton 
visszaigényelhették a honvédelmi minisztériumtól.96

94 G–10. Illetményszabályzat 1925. II. szakasz 6–11. §. 21–26. o.
95 G–10. Illetményszabályzat 1925. II. szakasz 12. §. 27. o.
96 Vö. Závodi Szilvia: A katonatisztet és hozzátartozóit megilletô kedvezmények a 20. század elsô 

felében. Metszetek, 2013/2–3. 233–254. o. http://metszetek.unideb.hu/files/12_zavodi_szilvia_0.
pdf (Megtekintés: 2017. szeptember 10.)
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Családi illetmények

Az illetményszabályzat a tisztek családjairól is intézkedett bizonyos kér-
désekben.97 A lakbér illetménnyel kapcsolatban kimondta, hogy a családfôvel 
együtt élô családtagoknak joguk van a családfôvel való együttes elhelyezésre, 
és ez az igény a családfô elhalálozása után is fennáll a következô bérfelmon-
dás idôszakáig. Betegség esetén a családtagok is ugyanolyan kórházi ápolásra és 
gyógyszerekre voltak jogosultak, mint a családfô. Áthelyezés esetén a családtagok 
az útiköltség-illetmény terhére a családfôvel utazhattak. 

A családfenntartó halála után a családot megillette a halálozási évnegyed-díj, 
amelynek összege az elhalt által legutóbb élvezett havidíj kétszerese volt. Erre 
az összegre más is jogosult lehetett, ha igazolta, hogy az elhunytat ápolta és el-
temettette. Az özvegyeknek és árváknak a férj vagy az apa elhalálozását követô 
hónap elsô napjától három hónapon át járt az elhunyt rendszeres illetménye, 
majd utána az özvegyi nyugdíj és az anyátlan árvákat megilletô nevelési járulék.

Egy kötelezô családi bevétel, a házassági óvadéktôke kamata

A család pénztárába a katonatiszti illetmény mellé jöhetett a házasság-
kötésekhez szükséges házassági óvadéktôke kamata.98 A kaució99 összegét 
a különbözô rendfokozatoknak (rangosztályoknak) megfelelôen állapították 
meg. Leszögezhetô, hogy a vizsgált idôszakban a kívánt összeg igen magas volt 
és elôteremtése nem volt egyszerû.100

97 G–10. Illetményszabályzat 1925. II. szakasz 31–37. §. 37–39. o.
98 Szabályozást lásd Závodi Szilvia: A katonatiszti házasságkötések szabályozása a 20. század elsô 

felében. Folia Historica XXIV. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve 2005–2006. Budapest, 
2006. 119–120. o.

99 A kaució az a rendfokozatonként megállapított összegû pénzösszeg, amellyel a nôsülni szándé-
kozó katonatisztnek rendelkeznie kellett, hogy a kamatai, illetve a jövedelmei lehetôvé tegyék 
a tiszti család rangjához méltónak tartott életmódot.

100 Vö. Závodi Szilvia: A százados, a hentes és a nô. In: Peremirat. Köszöntô írások Makai Ágnes 70. 
születésnapjára. Hadtörténelmi Közlemények, 123. évf. (2013) különszám 301–312. o.
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A házassági óvadéktôkék összegei 1913-ban101

Rangosztály A nôsülendô rendfokozata vagy szolgálati állása. Óvadéktôke (koronában)

XI.

Hadnagy 60.000

Hadnagy gazdászati tiszt 30.000

Hadnagy-számvívô 30.000

Honvéd tisztviselô 30.000

Csendôr hadnagy 30.000

Csendôr hadnagy-számvívô 15.000

Csendôr alállatorvos 15.000

X.

Fôhadnagy 50.000

Fôhadnagy gazdászati tiszt 25.000

Fôhadnagy-hadbíró 50.000

Fôorvos 50.000

Fôhadnagy-számvívô 25.000

Honvéd tisztviselô 25.000

Csendôr fôhadnagy 25.000

Csendôr fôhadnagy-számvívô 12,5.000

Csendôr állatorvos 12,5.000

IX.

Vezérkari testületi százados 60.000

Százados 40.000

Mérnökkari százados 20.000

Százados gazdászati tiszt 20.000

Százados-hadbíró 40.000

Ezredorvos 40.000

Százados-számvívô 20.000

Alhadbiztos 20.000

Csendôr százados 20.000

Csendôr százados-számvívô 10.000

VIII.

Vezérkari testületi ôrnagy 50.000

Ôrnagy 30.000

Mérnökkari ôrnagy 15.000

Ôrnagy gazdászati tiszt 15.000

Ôrnagy-hadbíró 30.000

Törzsorvos 30.000

Hadbiztos 15.000

Csendôr ôrnagy 15.000

VII. Vezérkari testületi alezredes 50.000

VI. Vezérkari testületi ezredes 50.000

101 A–57. jelzetû nôsülési szabályzat 1. számú melléklete.
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A házassági óvadéktôkék összegei 1942-ben102

Rangosztály A nôsülendô rendfokozata vagy szolgálati állása. Óvadéktôke 
(pengôben)

X. A II. állományfôcsoportba tartozó honvéd tisztviselô 25.000

IX.

Az I. áll. fôcsoport A) állomány csoportba tartozó fôhadnagy 40.000

Méneskari szakszolgálatos és szertári fôhadnagy 40.000

Orvos fôhadnagy 40.000

Hadbíró fôhadnagy 40.000

Mérnök fôhadnagy 40.000

Gazdászati fôhadnagy 40.000

Állatorvos fôhadnagy 40.000

A II. állományfôcsoportba tartozó honvéd tisztviselôk 20.000

VIII.

Vezérkari (hadimûszaki törzskari) százados 60.000

Katonai attasé 200.000

Az I. állományfôcsoport A) állománycsoportba tartozó 
százados 30.000

Méneskari, szakszolgálatos és szertári százados 30.000

Orvos százados 30.000

Hadbíró százados 30.000

Hadbiztos százados 30.000

Mérnök százados 30.000

Gazdászati százados 30.000

Állatorvos százados 30.000

A II. állományfôcsoportba tartozó honvéd tisztviselô 15.000

VII.

Vezérkari (hadimûszaki törzskari) ôrnagy 60.000

Katonai attasé 200.000

Az I. állományfôcsoport A) állománycsoportba tartozó 
ôrnagy 20.000

Méneskari, szakszolgálatos és szertári ôrnagy 20.000

Orvos ôrnagy 20.000

Hadbíró ôrnagy 20.000

Mérnök ôrnagy 20.000

Hadbiztos ôrnagy 20.000

Gazdászati ôrnagy 20.000

Állatorvos ôrnagy 20.000

A II. állományfôcsoportba tartozó honvéd tisztviselô 10.000

VI. és V.
Vezérkari (hadimûszaki törzskari) alezredes, ezredes 60.000

Katonai attasé 200.000

102 A 46.039/eln. 13. – 1942. számú körrendelet 1. számú melléklete.
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A házassági engedélykéréseknél igen gyakori volt az olyan folyamodvány, hogy 
az uralkodó, majd a kormányzó engedélyezze a kötelezôen elôírt óvadéktôke 
részleges biztosítását vagy a biztosítás nélküli házasságkötést. Az óvadéktôkét 
lehetett helyettesíteni megfelelô összegû apanázzsal (havi segély), a katonatiszti 
vagy állami tisztviselô családból kikerült menyasszonyok a legtöbb esetben apa-
názs ígéretével váltották ki az óvadéktôkét.103 A havi segély értéke különbözô 
lehetett, bár a szabályozások szerint a havi étkezési váltság összegével kellett 
megegyeznie. Születtek nyilatkozatok 80,104 100,105 135106 és 150107 pengôrôl. 
A legtöbb esetben az ara apja ajánlotta fel, megtette ezt az özvegy édesanya (100 
pengôt ajánlott a 356 pengôs nyugdíjából)108 vagy a menyasszony testvérei, mint 
például Pethes Hanna esetében bátyjai, Pethes Sándor színész és Pethes László 
mûszaki egyetemi tanársegéd ajánlottak 100 pengôt.109 Lukács Béla tábornok, 
a Magyar Királyi Hadilevéltár igazgatója a 100 pengôs apanázst a következôvel 
indokolta: „leányom eltartása a szülei háztartásában is kitett legalább havi 100 
pengôt”.110 Egy másik – vendéglô- és kávéház-tulajdonos apa – étkezést biztosí-
tott az ifjú párnak: két személyre szóló kifogástalan, bôséges házi kosztot, ebéd-
re levest, húst, fôzeléket és tésztát; vacsorára pedig ugyancsak húst, fôzeléket és 
tésztát.111 Kaiser Borbála apja sem konkrét összeget ajánlott, ô azt ígérte, hogy 
a vôlegény mindenkori beosztási helyén három szobás lakás bérének megfelelô 
apanázst ad.112

Az óvadéktôke biztosítása alól felmentést lehetett még nyerni akkor is, ha 
az arának volt – természetesen a tiszti hivatással nem összeférhetetlen – állása. 
A feleség fizetése pedig segített a családi kasszán, bár házasság után nem volt 
jellemzô az, hogy a nôk állásban maradtak. A legtöbb dolgozó arajelölt tanár 
volt: tanítóképzô intézeti tanárnô 183,6 pengô113 fizetéssel, fôvárosi tanítónô 

103 Szakály 1989. 100. o.
104 Szanter Gyula tisztviselô és Regdon Erzsébet házassági iratai. Hadtörténelmi Levéltár (a to-

vábbiakban: HL) Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 1935. 13. osztály Házassági 
ügyek Sza–To (3163. doboz)

105 Mészáros Zoltán huszárfôhadnagy és Seiffert Stefánia házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály 
Házassági ügyek M (3161. doboz)

106 Szabó Ferencz határôr fôhadnagy és Pálfy Ilona házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Há-
zassági ügyek Sza–To (3163. doboz)

107 Dr. Csendes János és Juhász Ilona házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házassági ügyek 
Cz–G (3158. doboz); Dr. Major Ákos fôhadnagy-hadbíró és Miskolczy Márta házassági iratai. 
HL HM 1935. 13. osztály Házassági ügyek M (3161. doboz)

108 Nádasdy Oszkár százados és dr. Szabó Katalin házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házas-
sági ügyek M (3161. doboz)

109 Vargha Tivadar légügyi felügyelô és Pethes Hanna házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály 
Házassági ügyek U–Z (3164. doboz)

110 Halmi Antal határôr százados és Lukács Magdolna házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály 
Házassági ügyek Gy–J (3159. doboz)

111 Darvassy Lajos százados és Kôváry Ilona házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házassági 
ügyek Cz–G (3158. doboz)

112 Szilvássy István százados és Kaiser Borbála házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házassági 
ügyek Sza–To (3163. doboz)

113 Hrabál Ágost számvevôszéki fôtisztviselô és dr. Hercegh Matild házassági iratai. HL HM 1929. 
13. osztály Házassági ügyek G–Henk (2071. doboz)
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312 pengô havidíjjal, 13,60 pengô közlekedési segéllyel és negyedévi 303 pengô 
lakbér-pótlékkal114 vagy nyugdíjképes állami polgári iskolai rendes tanár 170–
180 pengô illetménnyel.115 De volt 372,65 pengô fizetésû banktisztviselô116 és 
200 pengô keresetû orvos feleségjelölt is.117

Természetesen a gyakori óvadéktôke-elengedés aggodalmat keltett a hadse-
regvezetésben, ugyanis a legfelsôbb kegybôl adott teljes vagy részleges elengedés 
veszélyeztette a tiszti családok anyagi biztonságát. A korabeli levéltári iratokból 
kitûnik, hogy különbözô kérelmeket elbíráló adminisztratív állomány úgy vélte, 
hogy a tisztek nem gondolták át eléggé szándékaikat, amikor megnôsültek, és 
késôbb családjuk miatt bizonyos szintû megértést vártak el a hivatali felsôbb 
szervektôl. A Honvédelmi Minisztérium nem zárkózott el attól, hogy nôs tisz-
tek szolgálati alkalmazásakor – méltányosságból – tekintetbe vegyenek bizonyos 
körülményeket, mint a gyermekek iskoláztatása és a családtagok gyógykezelése, 
de szigorúan szem elôtt tartották azt az elvet, hogy a magánérdeket a közérdek 
alá kell rendelni.118

Egyéb bevételei lehetôségek

Pogány Ágnes, gazdaság- és társadalomtörténész véleménye szerint, ha a kö-
zéposztályhoz tartozó tisztviselô- és értelmiségi családok háztartásának jöve-
delemszerkezetét vizsgáljuk, világossá válik, hogy a családi háztartások anyagi 
helyzetét nem lehet csak egyes-egyedül a családfô fôfoglalkozásából eredô jöve-
delem alapján megítélni. Az elsô világháború után bekövetkezô változások (az 
infláció, a túlméretezett államapparátus drasztikus csökkentése, a menekültára-
dat, a fizetéscsökkentés) arra kényszerítették a középosztályhoz tartozó csalá-
dokat, hogy megpróbáljanak pótlólagos jövedelemforrásokat találni maguknak. 
A középosztályi életforma megôrzése érdekében azonban bizonyos kereseti for-
rások szóba sem jöhettek. Ilyen volt például a gyermekek korai munkába állítása. 
A feleség keresô foglalkozása sem volt igazán összeegyeztethetô a középosztályi 
ideállal, mégis viszonylag magas (6–32%) volt a kétkeresôs háztartások száma 
a tisztviselô- és értelmiségi családok körében.119

Gyakori volt, hogy a középosztályi háztartások számíthattak családi tá-
mogatásra. Általában a szülôk támogatták a családokat pénzzel, lakással vagy 
ellátással.120

114 Pleplár Venczel nyugállományú ezredes és Madary Margit házassági iratai. HL HM 1929. 13. 
osztály Házassági ügyek Pár–R (2080. doboz)

115 Patonay Vilma és Hajdan József folyamôr kapitányházassági iratai. HL HM 1929. 13. osztály 
Házassági ügyek N–Pál (2076. doboz) Érdekes, hogy ezt az ügyet az ara neve alapján sorolták be.

116 Várjon Béla nyugállományú alezredes és Boér Tiborné Benrád Adél házassági iratai. HL HM 
1929. 13. osztály általános Házassági ügyek V–W (2081. doboz)

117 Nádasdy Oszkár százados és dr. Szabó Katalin házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házas-
sági ügyek M (3161. doboz)

118 7933–eln. 8. osztály–1938. HL HM 1938. 8. osztály elvi ügyek (2871. doboz)
119 Pogány 2000. 123. o.
120 Pogány 2000. 124. o.
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A mellékállások vállalásának kérdése nehezen megítélhetô. Bizonyos ál-
lásoktól a köztisztviselôket tiltották, például törvényi paragrafus tiltotta meg, 
hogy javadalmazott állást vállaljanak bankok, vállalatok alapításánál vagy azok 
valamely vezetôi testületében.121 Másfajta mellékállásokhoz is a munkálta-
tó elôzetes engedélye volt szükséges. Így elképzelhetô, hogy sokan eltitkolták 
másodállásukat.122

A budapesti és más nagyobb városi középosztályi családoknál elterjedt jövede-
lem-kiegészítési forma volt az albérlôtartás. Az illetményi pótlékként lakáspénzt 
is élvezô családok viszonylag tágas (két-, három- vagy négyszobás) lakásban él-
tek, ahová gyakran fogadtak albérlôt, albérlôket. Míg a családon kívül végzett 
másodállás a férfiakat jellemezte, addig az otthon falai közötti kereset-kiegészí-
tés a nôkre volt jellemzô. Leginkább a gyermeküket egyedül nevelô özvegyek 
vagy elvált asszonyok tartottak bérlôket.123 Kevés tisztviselô- vagy értelmiségi 
család rendelkezett földtulajdonnal, ritkán voltak közöttük bérháztulajdonosok. 

A középosztálybeli háztartások bevételeit kiegészítô források igen sokfélék 
lehettek: különbözô mellékfoglalkozások, albérlôtartás, családtagok (feleség, 
esetleg gyermek) keresete, egyéb bevételek (segélyek, kölcsönök, tárgyak elzá-
logosítása, eladása), tulajdonból származó nyereségek, családi támogatás. A ház-
tartások jövedelemszerkezete természetesen nagymértékben függött a családfô 
képzettségétôl, fôfoglalkozásából származó jövedelmének nagyságától, a család 
demográfiai helyzetétôl (gyermekek száma és életkora) és földrajzi helyzetétôl 
(városi vagy falusi a háztartás). A jövedelemszerkezetben természetesen válto-
zást okozott a családok korösszetételének változása, a munkabérek emelkedé-
se és csökkenése, ugyanúgy, mint a fogyasztási cikkek árának növekedése vagy 
csökkenése.124

A katonatiszti családok legtöbbje azonban nem tudott igénybe venni 
kiegészítô forrást, mert a tiszt másodállást egyáltalán nem vállalhatott, nem 
vehetett részt egyéb gazdasági tevékenységben sem, mert a szabályzat kimond-
ta, hogy „tényleges tisztek kereseti vagy mellékfoglalkozást nem ûzhetnek. Oly tiszte-
letbeli állásokat, vagy alkalmazásokat, amelyek után tiszteletdijat vagy bárminemû 
jövedelmet élveznének, elvállalni tilos. (pl. versenyistállóknál, méneseknél; még u. n. 
gentleman-menagerek sem lehetnek.) Irodalmi tevékenységért […], továbbá szellemi 
termékeik (pl. találmányok) értékesítéséért tiszteletdíjat, vagy ezek után jövedelmet 
elfogadhatnak. Kereskedelmi társaságokban, közkereseti társaságokban, vállalatokban 
hivatali teendôket, igazgatósági vagy felügyelôbizottsági tagságot még azon esetben sem 
vállalhatnak, ha ezeknek részben vagy egészben tulajdonosai is volnának. […] Tényleges 
tisztek ipart vagy kereskedelmet nem ûzhetnek. Ezen tilalom azonban nem azt célozza, 
hogy ingatlanaik vagy vagyontárgyaik jövedelmeitôl elessenek, tehát vagyontárgyaik 
gyümölcsöztetése (pl. mezô, kert vagy erdôgazdasági termékek értékesítése) meg van 
engedve. Ily esetekben, továbbá akkor, is ha a tiszt netán ingatlant ( földbirtokot stb.) 

121 1897. évi XX. tc. 4. §.
122 Illyefalvi I. Lajos: Az ügyvédek, orvosok és mérnökök szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. 

Budapest, é. n. (Statisztikai Közlemények 83. 1.) 71., 77. o.
123 Pogány 2000. 125. o.
124 Pogány 2000. 126. o.
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bérel, sohase tévessze szem elôl tiszti mivoltát, nehogy állásával összeférhetetlen hely-
zetbe jusson. Honvéd orvosok magán gyakorlatukat polgári egyénekre kiterjeszthetik. 
A mérnöki vagy egyéb képesítéssel bíró tényleges állományú tiszteket képesítésük nem 
jogosítja fel arra, hogy polgári vagy mellékfoglalkozást ûzzenek.”125 A tisztfeleség – 
a társadalmi elvárásoknak megfelelôen – ritkán dolgozott. A családban felnôtt, 
nagykorú gyermek is csak olyan állást vállalhatott, amely megfelelt a tiszti állás 
tekintélyének. Albérlôtartásról pedig nem állnak rendelkezésre megbízható for-
rásból információk, csak irodalmi példák ismertek ezzel kapcsolatban. Például 
Móricz Zsigmond 1933-ban megjelent Az asszony beleszól címû regényében 
Véghelyi ezredes felesége adott ki két szobát Üllôi úti lakásában, miután fér-
je elhagyta. Az 1906-ban elvégzett budapesti népszámlálás adatai szerint a ka-
tonatiszti háztartások 84%-a volt homogén. A statisztika homogénnek azokat 
a háztartásokat tekinti, ahol – a cselédeket leszámítva – csak családtagok élnek 
együtt. Úgynevezett idegennek azonban nemcsak az albérlôk számítottak, ha-
nem például a nevelô- és társalkodónôk, inasok, így nem állítható biztosan, hogy 
a maradék 16% albérlôket vagy ágybérlôket tartott volna.126

Így maradt az illetmény, az apanázs127 és a lakbér-pótlék, bérelt vagy saját 
tulajdonú otthon esetén, de gyakori volt a fizetési elôleg vagy más pénzintézeti 
kölcsön felvétele is.

A nem tényleges tisztek (katonai hivatalnokok) állásvállalása sem lehetett 
független a tiszti állás tekintélyétôl. A szabályzat elôírta, hogy „a nemtényleges 
tisztek rangjuknak megfelelô megélhetést biztosító jövedelemmel bírjanak. […] A tiszti 
álláshoz illô megélhetést biztosító jövedelem összege nincs meghatározva. A honvédelmi 
miniszter az összes körülmények gondos mérlegelése mellett esetenként és egyénenként 
határozza meg azt, hogy az illetô nemtényleges tiszt bír-e oly rendszeres jövedelemmel, 
mely részére a tiszti álláshoz illô megélhetést biztosítja. Alapul általában a legalacso-
nyabb rangosztályba tartozó nyugállományú tisztek rendszeres ellátási dijait kell venni. 
A tiszti álláshoz illô megélhetést biztosító jövedelem rendszeres vagy tartós hiánya ese-
tén a tiszti rendfokozatról le kell mondani.”128 Az állásszerû megélhetést biztosító 
jövedelmet igazolni kellett és a kereseti foglalkozást be kellett jelenteni a nyil-
vántartó hatósághoz.

Kivételes esetekben szigorú elbírálás alapján, ha különleges megítélést kívá-
nó, méltánylást igénylô körülmények forogtak fent, a nem tényleges tiszt kap-
hatott olyan munkához is engedélyt, ami nem fért össze a tiszti jelleggel. Ilyen 
esetekben – amíg a tiszt ezt a kereseti foglalkozást ûzte – sem munka közben, 
sem a magánéletben nem használhatta tiszti rendfokozatát és egyenruháját sem 
viselhette.129

125 A–37. jelzetû szabályzat (tervezet) a m. kir. honvédség tisztjei (tisztjelöltjei, lelkészei) különleges 
személyi ügyeinek kezelésére. Budapest, 1928. 16–17. o.

126 Gergely 1971. 428. o.
127 Apanázs: rendszeres, általában havonta juttatott pénzsegély.
128 A–37. jelzetû szabályzat. 22. o.
129 A–37. jelzetû szabályzat, 22. o. (Kiegészítés: 1368/kt.–1930.)
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Összegzés

De mennyit is érhetett az az pénzösszeg, ami egy katonacsalád rendelkezé-
sére állt? A késôbbi szakkönyvek és a kortársak is a századosi fizetést tekintették 
olyan nagyságúnak, amelybôl a társadalmi elvárások szerinti középosztályi élet-
színvonalat lehetett biztosítani.130 Ha egy átlagos (fiktív) családot veszünk, akkor 
elsôsorban a katonatiszti fizetéssel számolhatunk és az apanázzsal. Ugyanis álta-
lában – mint errôl már szó esett – gyakori volt az óvadéktôke biztosításának elen-
gedése, részleges elengedés esetén pedig elképzelhetô volt, hogy a más esetben 
egyébként felajánlott apanázs magasabb összegû lehetett, mint az óvadéktôke 
4%-os kamata.

Századosi fizetések alakulása havi bontásban, pengôben
Havidíj 
fokozat 1925 1927. 

november 1931 1940. január 1940. november 1943. július

1. 256 287 287+153=440 261+139=400 287+153=440 450+184=634
2. 232 265 265+145=410 241+131,5=372,5 265+145=410 420+174=594
3. 208 240 240+140=380 218+127=345 240+140=380 385+168=553

Az apanázs átlagos összege 100 pengô körül alakult, a lakbér-pótlék – a csa-
lád nagyságától függôen – 1925-ben Budapesten 413,25 vagy 330,5, 1933-ban 
pedig 380,19 vagy 304,05 pengô volt.

Ezeket az adatokat áttekintve kitûnik, hogy az 1920-as évek végén egy szá-
zadosi rangban lévô apa családjának körülbelül 340 és 390 pengô között volt 
a bevétele, ehhez jött még a lakbér-pótlék, amelybôl azonban rögtön ki kellett 
fizetni a lakbéreket. 1929 augusztus–szeptemberében Budapesten egy két szobás 
minden mellékhelyiséggel rendelkezô lakás bére 1800 pengô volt évente,131 egy 
három szobásé 2000 pengô.132 A negyedévi lakbér tehát 450 vagy 500 pengô 
volt, így egyik lakás bérét sem fedezte teljesen a lakbér-pótlék. Általánosan el-
mondható volt, hogy az állásszerû lakások bére 100–200 pengôvel meghaladta 
a lakbérilletmény összegét.133

A havi segély összegét – mint errôl már szó volt – az étkezési váltságnak 
megfelelôen kellett biztosítani. Így az apanázs összege 80–150 pengô körül 
mozgott havonta. Ez bizonyára elegendô összeg volt egy kisebb család havi át-
lagos étkeztetésére. De elég volt-e arra, hogy a középosztálytól elvárt társasá-
gi élet hátterét is biztosítsa? 1933-ban ugyanis például egy negyed kiló pörkölt 
kávé – minôségétôl függôen – 2–4,5 pengô is lehetett, 10 dkg tea ára 1,20 és 
3,40 pengô között alakult, 10 dkg teasütemény 50 fillér volt, a tortaalapok árai 
pedig – nagyságtól függôen – 30 fillértôl 1,60 pengôig terjedtek. Befôtteket, 

130 Hajdu 1999. 218. o.
131 Budapest Thököly út 46. III. 18. Jónás Tibor fôelôadó-tüzérszázados és Beeson Gabriella házas-

sági iratai. HL HM 1929. 13. osztály G–Henk (2071. doboz)
132 Budapest Várfok utca 8. IV. 7. Thurner Géza fôelôadó és Pintér Ilona házassági iratai. HL HM 

1935. 13. osztály általános Házassági ügyek T–U (2080. doboz)
133 Szakály 1989. 110. o.
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ízeket, dzsemeket üvegenként 1 pengôért, szörpöket literenként 2–2,5 pengôért, 
a szendvicskrémeket 10 dkg-os dobozonként 0,5–1 pengôért lehetett vásárol-
ni.134 A borok literenként 1–2 pengôbe, a röviditalok 2–5 pengôbe, a pezsgôk 
3–6 pengôbe kerültek, természetesen minôségtôl függôen. Az árakat áttekintve 
világossá válik, hogy csak egy uzsonna megrendezése is jelentôs anyagi terhet 
rótt egy százados családjára. És ehhez még hozzájöttek a háztartási költségek, 
mint például az italok és ételek elkészítéséhez használatos edények árai. Ezeket 
ugyan szerencsés esetben a kelengye részeként kapta meg a család, vagyis a házi 
asszony. Egy zománcozott palacsintasütô – mérettôl és minôségtôl függôen – 
1–2, egy fánksütô 1–4,25, egy csuklós fedelû, zománcozott kávéfôzô 1,8–5,3, egy 
kávéfôzô-gép 6–13, egy lapos fenekû teás kanna 3,6–12, egy teaszûrô 1, egy óno-
zott sütôforma 1–2 és egy réz „ideal” kávéôrlô 15 pengôbe került. Természetesen 
majdnem mindenbôl lehetett olcsóbb, kevésbé tartós anyagból készített árut vá-
sárolni. Így például alumínium teatojást 20 fillérért, alumínium teáskannát 5–7 
pengôért vagy kávéôrlôgépet fatesttel 5–7 pengôért.135

Balthazár Géza hadbíró fôhadnagynak 1940 szeptemberében 378 pengô 97 
fillért fizettek ki illetményként. A bevétel a havidíjból (197 P), a honvédségi pót-
díjból (91 P), a tisztiszolgaváltságból (12 P), a feleség után járó családi pótlékból 
(12 P) és a lak- és bútorbérbôl (76 P 29 f) állt. A kötelezô és magán levoná-
sok után kapta kézhez a fôhadnagy a fent említett összeget. A hadbíró felesége, 
Balogh Magdolna 1940 áprilisa és 1944 márciusa között számadáskönyvet veze-
tett, amibôl kiderül, hogy az 1940 áprilisának háztartási költségei körülbelül 500 
pengôt tettek ki.136 Feltételezhetô, hogy a házaspár más bevételi forrásokkal is 
rendelkezett, hiszen a felmerülô kiadásokat csak a férj tiszti illetményébôl nem 
tudták volna fedezni. Az anyagi helyzetükön a férj fizetésemelése és elôléptetése 
sokat segített. A Balthazárék által bérelt lakás díja 125 pengô volt, élelmiszerre 
havonta – drasztikus áremelkedésig – hozzávetôleg 116 pengôt töltöttek. A szám-
adáskönyv és a családi levelezés adataiból nagyjából megismerhetô, mennyit köl-
tött az eleinte kéttagú, majd – gyermekük születése után – háromtagú család 
lakásra, élelmiszerekre, ruházkodásra, kultúrára, szórakozásra és az ünnepekre. 
Lukács Anikó a rendelkezésére álló források alapján arra jutott, hogy a házas-
pár életmódja megfelelt a korszak „keresztény középosztályi” elvárásainak és 
az ehhez szükséges életszínvonalat a férj tiszti fizetésébôl fedezni is tudták. Arra 
azonban a források már nem adnak választ, hogy önmaguk hogyan ítélték meg 
anyagi helyzetüket, elégedettek voltak-e vele vagy sem.137

A katonatiszti illetmények – Szakály Sándor vizsgálata és összehasonlítása 
szerint – az állami alkalmazotti fizetések között aránylag magasak voltak,138 és 
mindenképpen meghaladták az alacsonyabb társadalmi csoportok: a kispolgárság, 

134 Az árak a Corvin Áruház Élelmiszer árjegyzékébôl származnak, 1933-ból.
135 Az árak a Heinrich A. és Fiai R. T., Budapest kereskedelmi vállalat árjegyzékébôl származnak.
136 Lukács 2010. 104–106. o.; A családra vonatkozó iratanyagot, így a számadáskönyvet is a Budapest 

Fôváros Levéltára ôrzi: XIII.33 Balogh és Baltazár családok iratai1733–1995. 1–3. kisdoboz.
137 Lukács 2010. 119. o.
138 Szakály 1989. 110. o.
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a munkásság és a mezôgazdasági dolgozók átlagfizetését.139 De jelentôsen el-
maradtak a szabad értelmiségi pályán tevékenykedô személyek jövedelmétôl.140 
Ami azonban ennél is fontosabb, hogy bár ezek az aránylag magas tiszti fize-
tések elegendôek lettek volna egy átlagos életszínvonalhoz, azonban a katona-
tisztekkel és családjukkal szembeni társadalmi elvárások teljesítéséhez kevésnek 
bizonyultak. Ezért nem csoda, hogy a tisztek nagy része jelentôs adóssággal 
rendelkezett, amelynek összege átlagosan 1–3 havi illetménynek felelt meg.141

A katonatiszti fizetések elérték, sôt meghaladták az 1930-as években ideá-
lisnak tekintett 200 pengô havi fix fizetést. Az 1941 decemberében kiadott 
kormányrendelet a miniszterelnöknek 2785, egy egyetemi rendes tanárnak 
kinevezésekor 574, egy kezdô állami középiskolai tanárnak 226 és egy állami 
elemi iskolai tanítónak 163 pengô fizetést állapított meg.142 1941 novemberében 
a legmagasabb katonatiszti fizetés – a gyalogsági tábornoké – 1500 pengô volt. 
Az egyetemi tanári fizetés körülbelül az alezredesi, a középiskolai tanári fizetés 
a fôhadnagyi, a tanító fizetés a zászlósi havi illetménnyel egyezett meg.
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salaries as the basis FOr the FinanCial status OF Military OFFiCers’ FaMilies

A determining basis for the way of living of military officers’ families – as in every 
other case – was financial status, which did not equal the salary of the head of the family. 
Commissioned officers’ regular salary had more components. The largest part was 
the monthly payment measured to the rank and the length of service. Officers with 
families were entitled to family allowance according to the family’s size and a centrally 
determined rent allowance differing in various regions.

The study introduces the changes in Hungarian officers’ salaries in the first half 
of the 20th century, and aims at placing officers within the period’s state employees’ 
payment ranks with the help of calculations and comparisons.

grundlagen des lebensunterhaltes vOn OFFiziersFaMilien:  
gehalt, bezüge, geldzuWendungen

Die Lebensweise der Offiziersfamilien wurde – wie in allen anderen Fällen auch 
– grundlegend von der finanziellen Lage bestimmt, welche nicht identisch mit dem 
Gehalt des Familienoberhauptes war. Die regelmäßigen Bezüge der Berufsoffiziere 
setzten sich aus mehreren Komponenten zusammen. Den größten Teil machte der dem 
Dienstgrad entsprechende Monatslohn aus, wobei auch die Dienstzeit berücksichtigt 
wurde. Offiziere mit Familien hatten Anspruch auf eine Familienzulage, die von der 
Größe der Familie abhing, und auf eine Mietzulage, die zentral festgelegt wurde und 
von Siedlung zu Siedlung unterschiedlich war.

Die Abhandlung stellt die Veränderungen der Offiziersgehälter in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts vor, und beabsichtigt durch Mithilfe von Kalkulationen und 
Vergleichen die Militäroffiziere in der Gehaltsrangliste von Staatsdienern der Epoche 
zu platzieren. 
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jAMESFITz-jAMES,bERwICkhERCEgEéSATöRökELLENES

MAgyARORSzágIhAdSzíNTéR(1686–1687)1

James Fitz-James, Berwick hercege II. Jakab angol király2 és Arabella 
Churchill3 törvénytelen gyermekeként született 1670. augusztus 21-én a kö-
zép-franciaországi Moulins4 városában. Katolikus neveltetésben részesült, korai 
éveit Franciaországban töltötte. Már fiatalon katonai szolgálatba lépett, az 1685. 
évi Monmouth-féle felkelés idején Christopher Monck, Albemarle második 
hercegének5 a seregében szolgált. Önkéntesként részt vett az 1686. és 1687. évi 
törökellenes magyarországi hadjáratban. II. Jakab trónfosztása és a Stuart res-
tauráció katonai kudarcai után James Fitz-James a Francia Királyság szolgála-
tába állt. Fényes katonai karriert futott be a francia hadseregben, XIV. Lajos 
1706-ban Franciaország marsalljává nevezte ki. Legnagyobb gyôzelmeit a spa-
nyol örökösödési háború idején, az almansai csatában (1707) és Barcelona ostro-
makor (1714) vívta ki. A lengyel örökösödési háborúban, a baden-württenbergi 
Philippsburg ostroma alatt esett el (ágyúgolyó okozta sebesülés következtében) 
1734. június 12-én.6 

James Fitz-James személye és memoárjai nem ismeretlenek a hazai hadtör-
téneti kutatás számára. Berwick 1686. és 1687. évi magyarországi mûködésére 
és emlékirataira már korán felfigyelt Bubics Zsigmond, Kropf Lajos, Horváth 
Kázmér, Károlyi Árpád és Markó Árpád az angol–magyar kapcsolatok vizsgála-
ta kapcsán,7 késôbb Tóth Ferenc 1996-ban megjelent írásában emlékezett meg 

1 A jelen közlés alapját képezô kutatás a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) 
„Mars Hungaricus in Gallia” elnevezésû pályázatának keretein belül valósult meg. A magyar 
forrásfordításokat ellenôrizte: Dr. Tóth Ferenc tudományos tanácsadó (MTA BTK Törté net-
tudományi Intézet).

2 Uralkodott: 1685–1688.
3 John Churchill, Malborough elsô hercegének testvére. Petrie 1953. 13. o. 
4 Ma Auvergne-Rhône-Alpes régió, Département Allier.
5 1673-tól gyalogsági, 1678-tól lovassági ezredes, 1679-tôl az 1. Testôrezred parancsnoka. 

A Monmouth-féle felkelés alatti tevékenységét jelentôs mértékben bírálták, a felkelés után Jamaica 
fôkormányzója, valamint az amerikai angol erôk fôparancsnoka lett. Webb 1987. (Christopher 
Monck) 480. o.

6 Mémoires du Maréchal de Berwick 1828.; Wilson 1883.; Sévrette 1904. 29–50. o.; Petrie 1953.; Tucker 
2015. 81–83. o.

7 Bubics 1891. 578. o.; Kropf 1894. 139–140. o.; Horváth 1928. 15–16. o.; Károlyi 1936. 119–120. o.; 
Markó 1937. 215. o. (Lásd még: Buda expugnata 1986. 575. o.) 
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a jakobita emigránsból lett marsall személyérôl.8 A jelen munkában a Berwick-
emlékiratoknak az 1686–1687. évi törökellenes magyarországi hadszíntérre vo-
natkozó részleteinek fordítását és elemzését adjuk közre.

A Berwick-emlékiratok és a herceg életrôl szóló biográfiai munkák

James Fitz-James visszaemlékezéseit kilenc alkalommal adták ki 1737 és 
1839 között.9 Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az 1778. évi párizsi kiadást 
megelôzôen nem beszélhetünk tényleges emlékirat-kiadásokról, csak kom-
pilált munkákról. A kutatás a Berwick-emlékiratok elsô „hiteles” közlésének 
az 1778-ban, két kötetben megjelentetett, párizsi Moutard-kiadást („Mémoires 
du Maréchal de Berwick, écrits par lui-même […]”) tekinti.10 A kiadást Luke 
Joseph Hooke (1716–1796) ír teológus, a párizsi Sorbonne tanára11 készítette 

8 Tóth 1996. 159. o.
9 A Függelékben lásd: I. A Berwick-emlékiratok szövegkiadásai (1737–1839). (Az emlékiratok 

kiadásainak jegyzékét az Österreichische Nationalbibliothek, a Bibliothèque national de France 
és a Hathi Trust Digital Library katalógusai alapján állítottuk össze.)

10 Berwick hercegének emlékirataihoz lásd legújabban: Garapon 2012. 
11 Dulles 2005. 204. o. 

Berwick hercege (forrás: Petrie 1953. ii. o.)
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elô az 1777-ben megkapott Berwick-levelezés és a herceg feljegyzései alapján.12 
Ma a memoárok szövegállományának két egysége különíthetô el: a herceg által, 
az 1716. esztendeig írt valódi emlékiratok,13 valamint az eseményeket 1716-tôl 
1734-ig vezetô, Hooke által összeállított (eltérô stílusú) részek.14 

Berwick hercegének életét saját emlékiratai mellett több 19–20. századi élet-
rajzi feldolgozás is adatolja. Edme-Armend-Gaston, Audiffret-Pasquier hercege 
(1823–1905) francia politikus és akadémikus neve alatt 1884-ben, Párizsban je-
lent meg egy csupán egyetlen ívnyi életrajzi vonatkozású „gyászének”.15 A ti-
zenhat oldal terjedelmû iromány tulajdonképpen nem más, mint a Collègium 
de Juilly épületében, a Berwick-mellszobor 1884. június 15-i leleplezésekor, 
Audiffret-Pasquier hercege által elmondott ünnepi beszéd nyomtatott változa-
ta.16 A „gyászének” a felhasznált források megadása nélkül, elfogódott hang-
nemben mutatta be Berwick életét születésétôl a haláláig.17 Ezen kívül Charles 
Townshend Wilson angol alezredes (1822–1887) 1883-ban jelentetett meg 
Londonban gondosan lábjegyzetelt életrajzi monográfiát Berwick hercegérôl 

„The Duke of Berwick: Marshal of France. 1702–1734” címmel. A Wilson-féle 
monográfia a marsall életének az 1702 és 1734 közötti bemutatására vállalko-
zott,18 a könyvhöz írt elôszóban forrásként a szerzô Berwick hercegnek saját 
maga által írt emlékiratait jelölte meg.19 Wilsont követôen Adrien Jules Sévrette 
(1831–1916), a Clermonti Régészeti és Történeti Társaság elnöke publikált 
a Mémoires de la Société archéologique & historique de Clermont hasábja-
in hosszabb tanulmányt.20 Az 1904-ben közre adott írás a Gaston Audiffret-
Pasquier-féle munkához hasonlóan magasztos hangnemben emlékezett meg 
a francia marsallról (Sévrette Condé herceg, Turenne marsall, Vauban had-
mérnök és Luxembourg marsall személyéhez hasonlította a kiváló katonai ké-
pességekkel rendelkezô James Fitz-Jamest).21 A Berwick hercegének életérôl 
szóló legjelentôsebbnek mondható monográfiát a brit történész, Sir Charles 
Petrie (1895–1977) publikálta 1953-ban, Londonban.22 A „The Marshal Duke 

12 „En 1777, le duc de Fitz-James, petit-fils du maréchal de Berwick, remit cette pièce à l’abbé 
Hooke, avec les Mémoires; il lui confia toute la correspondance et toutes les notes du maréchal, 
et le chargea de l’édition.” Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. 287. o. 

13 James Fitz-James 1702-ben kezdte el az emlékiratainak a rendszeres írását. („[…] j’ai commencé 
cette année à écrire régulièrement tout ce qui se passoit.”) Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. 
409. o. Vö.: Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. (Avertissement sur les mémoires du maréchal 
de Berwick.) 283. o.

14 Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. (Avertissement sur les mémoires du maréchal de Berwick.) 
283–288. o. 

15 Éloge du Maréchal de Berwick 1884.
16 Az eseményrôl a Le Matin címû párizsi lap 1884. június 16-i száma is beszámolt. Au Collège de 

Juilly 1884. 2. o.
17 Éloge du Maréchal de Berwick 1884. 6–15. o. 
18 Wilson 1883.
19 „The Marshal’s autograph Memoirs constitute the basis of the work.” Wilson 1883. (Preface.) vii. o. 
20 Sévrette 1904. 
21 „Sa carrière militaire fut presque aussi brilliante que celle des Condé et des Turenne, des Vauban 

et des Luxembourg. […] Le maréchal de Berwick avait des qualités militaires de premier ordre.” 
Sévrette 1904. 28., 50. o. 

22 Petrie 1953.
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of Berwick. The picture of an age” címû kötet fô forrásanyagául a herceg 1779-
ben, Londonban megjelent emlékiratainak az 1778. évi párizsi kiadás fordításán 
alapuló, angol nyelvû szövegváltozata szolgált.23

Berwick hercege a törökellenes magyarországi hadszíntéren

James Fitz-James az 1686. évi magyarországi hadjárat elbeszélését Budavár 
ostromával kezdte.24 (Berwick hercege a hadszíntérre való megérkezésérôl 
csak röviden emlékezett meg.)25 Ismertetése szerint június 18-án zárult be 
az ostromgyûrû az erôsség körül: Lotaringiai Károly herceg, a keresztény ha-

23 Petrie 1953. (Preface.) x. o. 
24 Buda ostromának eseményeihez lásd: Károlyi 1936. 208–385. o.; Sugár 1983. 89–163. o.; Barta 

1985.; Szakály 1986. 50–72. o.; Domokos 1993a.; Domokos 1993b. Az ostrommal kapcsolatos 
kontrollforrásokhoz lásd: Schulhof 1979. 24–55. o.; Buda visszafoglalásának emlékezete 1986.; 
Lotaringiai Károly 1986.; Buda ostroma 1986.; Bél 1986.

25 „Au printemps je quittai l’Académie, et m’en allai en Hongrie.” Mémoires du maréchal de Berwick 
1828. 312. o.

A Berwick-memoárok 1778. évi párizsi kiadásának (1–2. kötet) címoldalai 
(magángyûjteményben)
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dak fôvezére az alsóváros („basse ville”), Miksa Emánuel bajor választófejedelem 
a Szent Gellért-hegy („montagne appelée de Saint-Gérale”) felôl, a vár, illetve 
a palota („château”) ellen kezdte meg az ostrommunkálatokat.26 Olvashatunk 
az ostromárkok kiépítésérôl27 és pontos dátum megadása nélkül az elsô (július 
13-i), jelentôs veszteségekkel végzôdô keresztény támadásról is.28 

A herceg az elbeszélés sorát a július 27-i rohammal folytatta: „Közelebb vit-
tük az ütegeket, amiket több nagy löveggel erôsítettünk meg. A rések29 még nem voltak 
megfelelôek egészen július 27-éig. Akkor a Lotaringiai herceg el akarta kerülni az elsô 
támadás kegyetlen következményeit,30 tízezer embert rendelt a rohamhoz, és szemé-
lyesen ment az ostromárok elôl fekvô részébe, annak érdekében, hogy mindent láson és, 
hogy azonnal képes legyen kiadni szükséges parancsokat. A törökök pedig sejthették a ter-
vünket, s meglátva az ostromárokba szálló gyalogosok nagy számát, minden lehetséges 
elôkészületet megtettek a hatékony ellenállás érdekében. A támadás déltájban kezdôdött 
és hat óra hosszan tartott: nem volt még egyik részrôl sem ekkora bátorság tapasztalható, 
mint ezen a napon. A keresztények a lövedék-, nyíl-, gránát, lôporos edények és zsákok 
valamint tizenkettô akna vagy aknabomba zápora ellenére igyekeztek kialakítani az ál-
lásukat, de a törökök már majdnem visszaszorították ôket, amikor a Lotaringiai herceg 
karddal a kezében az árokból kitört és jelenlétével újjáélesztette a katonák bátorságát, 
akik csüggedtek voltak. Visszavezette ôket a réshez, amelyet visszafoglaltak és állásokat 
alakítottak ki a belsô falnál, s megszállták az elsô falat […]. A törökök megerôsítették 
a szemközti állásukat az ott kialakított, gerendákból és paliszádból31 álló jelentôs torlasz 
által. Úgy számolják, hogy a keresztények körülbelül 1500 embert veszítettek és ugyan-
ennyi sebesültjük volt. […]  Ugyanebben az idôben a bajor választófejedelem támadta 
meg a vár egy bástyáját,32 behatolt a területére, de a törökök továbbra is tartották az ál-
lásaikat a vár többi területén, ahonnan az egész ostrom alatt nem lehetett ôket kivetni.”33 

Az események menetében a következô fô részt a döntô, szeptember 2-i táma-
dás eseményeinek elbeszélése képezi: „A fal ezen az oldalon gyenge volt […]. Így 
néhány nap alatt sikerült olyan rést kialakítani rajta [ti. az Esztergomi rondellánál],34 

26 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 312., 313. o. (Buda XVII. századi városszakaszaihoz lásd: 
Banfi 1936. 103. o.) 

27 „Vers le commencement de juillet on ouvrit la tranchée […].” Mémoires du Maréchal de Berwick 
1828. 313. o. 

28 „La brèche ayant été faite à la première enceinte, on y donna l’assaut; mais comme il y avoit peu 
de troupes commandées pour cette attaque, et que la brèche étoit assez difficile, on fut bientôt 
repoussé. L’on y perdit à la vérité peu de soldats, mais nombre de volontaires y furent tués et 
blessés […].” Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. 313. o. Vö.: Lotaringiai Károly 1986. 133–135. 
o.; Zenarolla 1986. 120–122. o.

29  Az erôdítmény falán, illetve bástyáján aknarobbantással vagy lövegtûzzel kialakított hasadék. 
Lotaringiai Károly 1986. 477. o. 

30 Utalás a július 13-án végrehajtott sikertelen keresztény támadásra.  Lotaringiai Károly 1986. 133–
135. o.; Zenarolla 1986. 120–122. o.

31 Levert cölöpökbôl készített kerítés, védôállások elôtt létesített akadály. Lotaringiai Károly 1986. 
476–477. o. 

32 Utalás a Nagyrondellára. Lotaringiai Károly 1986. 152., 154. o. 
33 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 313–315. o. A Függelékben lásd: II. A Budát ostromló 

keresztény seregek 1686. július 27-i hadmûveleteirôl.
34 Károlyi 1936. 358–360. o., III. térkép. (A budai vár északnyugati része 1686-ban és 1936-ban. 

Oldalszám nélkül.); Domokos 1993b. 61–62., 92–93. o.
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hogy a törököknek ne legyen idejük újabb védmûvek kialakításához; a végsô roham 
mellett döntöttünk, ami szeptember 2-ára lett kitûzve. Az ellenállás csekély volt, a ke-
letkezett rést azonnal sikerült elfoglalni. A vezír és a pasa [ti. Abdurrahmán Abdi 
Arnaut pasa] elesett a hasadéknál, mindenkit, akit a városban találtak, kardélre hány-
tak, leszámítva körülbelül ezer embert mindkét nembôl. A janicsár aga, aki a palotába 
menekült, amit a bajor választó nem tudott elfoglalni, feltétel nélkül megadta magát 
az ostrom kezdetekor 12 ezernyi fôbôl megmaradt 500 janicsárral. […] Az ostrom 
alatt figyelemre méltó dolog történt: a lôportár, ami a palota közelében volt, felrobbant, 
az lerontotta a palotarészt és egy tekintélyes rést okozott a védmûvön […].”35 

Berwick hercege külön kitért Szári Szulejmán nagyvezír Buda felmentésére 
irányuló augusztus 14-i kísérletére: „A nagyvezír nyolcvan ezer emberrel vonult 
felmenteni az erôsséget, és letáborozott egy magaslaton a táborunkkal szemben: több 
kísérletet hajtott végre kisebb csapatokkal, de a várba bejutó törökök kis száma nem 
volt elegendô, így úgy döntött, hogy nagyobb erôfeszítést tesz. E célból az egyik napon 
felvonult az egész seregével egy nagy síkságon a két tábor között, mintha csatát akar-
na vállalni. A mi seregünk azonnal vonalba fejlôdve vonult fel, hogy minél jobban 
felfogja [a török támadást], de hirtelen a mélyedések védelmében, amik tôlünk balra 
voltak találhatóak, 6000 janicsár és 4000 szpáhi özönlött, akik nagy sietséggel feljutot-
tak egy, a vonalaink mellett található magaslatra. A Lotaringiai hercegnek csak arra 
maradt ideje, hogy Dünnewald36 tábornokot harmincegy [lovas] svadronnal a törökök 
ellen küldje, mivel a mi vonalaink védtelenek voltak. Dünnewald pontosan ugyanabban 
a pillanatban érkezett meg, mint a hitetlenek, akik elôször lovasságukkal támadtak, 
amely vereséget szenvedett, ezután [Dünnewald] megrohamozta a gyalogságot, szét-
szórta ôket és megölt kétezret a helyszínen.”37

Az auktor Buda ostromának leírását a török felmentô sereg Eszék felé való 
elvonulásával rekesztette be.38 A keresztény sereg sebesültjei és halottjai kap-
csán két nevesebb személyrôl, így Manuel Diego López de Zúñigáról, Béjar 
hercegérôl, spanyol grandról („duc de Vejar”)39 és báró Pierre Ernest de Mercy 
császári altábornagyról („général Mercy”)40 kapunk tájékoztatást.41 

James Fitz-Jamest az 1687. esztendôben újra Magyarországon találjuk. Az 1687. 
évi törökellenes magyarországi hadjáratban42 való részvételérôl megemlékezô 

35 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 315., 317. o. A Függelékben lásd: III. A keresztény 
szövetséges seregek 1686. szeptember 2-i Buda elleni döntô támadásáról és a városba való 
betörésérôl.

36 Johann Heinrich von Dünnewald (1620–1691) császári altábornagy. Budától–Belgrádig 1987. 455. o. 
37 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 316–317. o. A Függelékben lásd: IV. A nagyvezír Buda 

felmentésére irányuló kísérletérôl (1686. augusztus 14).
38 „Les Turcs voyant que la place étoit prise, se retirèrent du côté d’Esseck […].” Mémoires du 

maréchal de Berwick 1828. 317. o. (A hadjárat végeztével a herceg visszatért Angliába. Mémoires du 
maréchal de Berwick 1828. 318. o.)

39 Salcedo 2008. 110. o.
40 Peltre – Noël 1996. 189., 192. o.
41 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 313., 317–318. o.
42 Az 1687. évi törökellenes magyarországi hadjárathoz, illetve az augusztus 12-én vívott második 

mohácsi csatának is nevezett Harsány-hegyi összecsapáshoz lásd: Lakatos 1937.; Sugár 1983. 180–
201. o.; Szakály 1986. 75–81. o.; Varga J. 1986. 150–160. o.; Veress D. 1987.; Girardin 2007. 22–28. 
o. A hadjárat történéseinek kontrollforrásaihoz lásd még: Sir Rycaut 1700. 237–246. o.; Wagner 1731. 
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memoárrészeket a továbbiakban hosszabb terjedelemben idézzük: „Tavasszal visz-
szatértem Magyarországra. A császár ezredparancsnoki megbízást adott a Taaffe43 gróf 
vértes ezrede vezetésére, aki ebben az idôben lovassági altábornagy volt […].  A sereg 
összegyûlt, átkeltünk a Dráván, ahogy a bécsi udvar parancsolta, hogy csatát vállaljunk 
az Eszék alatt táborozó csapatokkal. […] Míg a török sereg ellen vonultunk, az erôdített 
Eszék alatt; miután megvizsgáltuk a tábor helyzetét és erôsségét, és miután nagyszámú 
embert veszítettünk el másfél nap alatt a [török] tüzérség tüze által, úgy ítéltük meg, 
hogy nincs remény az ellenség sikeres megtámadására, így újra átkeltünk a Dráván 
és tábort vertünk a Dunánál, Mohácsnál. Ott elhatároztuk a Pécs felé való vonulást, 
hogy élelmet találjunk – aminek hiányában voltunk. A törökök, akik szintén átkeltek 
a Dráván, menet közben megtámadtak minket. A csata nem tartott két óránál tovább: 
a pogányok lovassága roskadt össze elôször, utána megtámadtuk a gyalogságukat, akik 
közül sokan elszántan védekeztek, de végül szétzúztuk ôket. A törököket az eszéki hídig 
üldöztük, a veszteségeik több mint tíz ezer fô volt, nem beszélve azokról, akik a Drávába 
fulladtak. Hozzávetôleg tíz ezer hadifoglyot ejtettünk és a teljes tüzérségüket és málhá-
jukat megszereztük. A veszteségeink nem voltak jelentôsek, nem hiszem, hogy kétezernél 
több lenne a halottak és a sebesültek száma. Mantua hercege,44 aki önkéntes volt, nem 
forgott nagy veszélyben, mihelyt meglátta a törökök elôre törô támadását ellenünk, visz-
szatért a Harsány-hegyhez, ahol a málhánkat hagytuk: igaz egy kis riadalom támadt, 
mert egy tatár csapat feltûnt a seregünk jobb oldalánál, amely nagy sebességgel támadt 
a málha felé, szerencsére […] Taaffe tábornok néhány [lovas] svadront rendelt oda a má-
sodik vonalból, amik tartalékban álltak, hogy fedezzék azokat. Így [végül] a tatárok 
visszamenekültek. Ez a csata Mohácsnál zajlott, ugyanazon a helyen, ahol korábban 
a törökök legyôzték Lajost, Magyarország királyát, aki az egész seregével együtt pusztult 
el. Ezen gyôzelem után a sereg átkelt a Dunán, és elkezdte uralma alá hajtani az egész 
országot a folyó másik oldalán egészen Erdélyig: ezt követôen befejezôdött a hadjárat, 
mert a Lotaringiai hercegnek nem volt semmilyen szükséges felszerelése az ostromokhoz, 
így az elôny, ami a gyôzelembôl származott nem volt jelentékeny. A Császár a bécsi visz-
szaérkezésem után kinevezett csapatparancsnokká amit altábornagynak is neveznek.”45

Kritikai összegzés

A magyarországi hadszíntéren, a szövetséges keresztény seregben önkén-
tesként megforduló nyugat-európai arisztokraták a diplomáciai tevékenység, 
a törökellenes „keresztes háborúban” való részvétel, a katonai képességek bi-
zonyítása vagy éppen a háború mûvészetével kapcsolatos ismeretek elsajátítása 

5–20. o.; Budától–Belgrádig 1987.; Szilahtár – Rasid 1989. 65–73. o.; Careri 2002.; Marsigli 2007. 220–
221. o.; Girardin 2007. 117–118. o.; Mercure galant 2017. 24–30. o.; Lotaringiai Károly 2017. 756. o.  

43 Franz (Francis) Taaffe gróf (1639–1704) császári tábornok. Budától–Belgrádig 1987. 459. o.; 
Memoirs of the Family of Taaffe 1856. 16–22. o. 

44 Ferdinando Carlo von Gonzaga-Nevers, Mantua hercege (1652–1708). Budától–Belgrádig 1987. 
457. o. 

45 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 318–321. o. A Függelékben lásd: V. Az 1687. évi 
magyarországi hadjáratról és a Harsány-hegyi csatáról.
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szándékával kapcsolódtak be a törökellenes küzdelmekbe.46 Berwick hercege 
esetében a magyarországi hadszíntérre való utazásnak egyértelmûen a tanulás 
volt a fô célja.47 Visszaemlékezései a hadinaplókhoz és katonai jelentésekhez ké-
pest kevésbé részletezôek.48 A memoárok szerzôje Buda ostroma kapcsán több fô 
eseményrôl, így az ostrommûveletek kezdeteirôl, a keresztény sereg 1686. július 
27-i hadmûveleteirôl, az 1686. szeptember 2-i döntô rohamáról, majd a nagy-
vezír Buda felmentésére irányuló 1686. augusztus 14-i kísérletérôl informált 
részletezôen.49 A fiatal herceg a rendelkezésre álló adatok alapján, az ostrom 
idején az angliai önkéntesekkel (az írországi eredetû nemesi családból szár-
mazó) Taaffe tábornok50 környezetében teljesíthetett szolgálatot.51 A Berwick-
emlékiratokhoz értékes kontrollforrás Jacob Richards angol hadmérnök 
híradása, amelyben az 1686. augusztus 14-én, a Csiki-hegyektôl északra vívott 
összecsapás kapcsán név szerint is említésre került az angol herceg.52

Az 1687. évi hadjárat Berwick-féle leírásának középpontjában két esemény, 
az Eszék elleni sikertelen, illetve jelentékeny emberveszteségekkel járó keresz-
tény ostromkísérlet és a hadjárat kimenetelét eldöntô összecsapás, az 1687. au-
gusztus 12-i Harsány-hegyi csata áll. A vázlatos csataleírás a vonuló keresztény 
sereg elleni török támadással (1. szakasz) indul, majd a török gyalogság elleni 
keresztény rohammal és a török katonaság üldözésével (2. szakasz) zárul.53 A her-
ceg a török sereg veszteségeit 10 ezer fôben, a keresztény had halottainak és 
sebesültjeinek számát kevesebb, mint 2 ezer fôben láttatta. Buda ostromleírá-
sával ellentétben a Harsány-hegyi csata esetében nem olvashatunk nevesebb 
halottakról vagy sebesültekrôl. Berwick hercege az 1687. évi magyarországi 
hadjárat eseményeinek végkifejletét negatívan értékelte (nem tett említést Eszék 
keresztény kézre kerülésérôl sem).54 Az emlékiratok 1687. évi történéseihez is 
tudunk kiegészítô forrásokat társítani. James Fitz-James egy, az 1687. évi török-
ellenes magyarországi hadjárathoz kapcsolódó francia nyelvû levelét ôrzi a bécsi 
Österreichisches Staatsarchiv: az 1687. április 5-én kelt levélben Berwick herce-
ge arra kérte Lotaringiai Károly herceget, hogy az újabb hadjáratban is szolgál-
hasson a császár seregében.55 James Fitz-Jamesnek a magyarországi hadszíntérre 

46 Barta 1985. 100–101. o. 
47 Petrie 1953. 27–30. o. 
48 Mémoires du Maréchal de Berwick 1828. (Avertissement sur les mémoires du maréchal de Berwick.) 

284. o.; Kropf 1894. 140. o.; Horváth 1928. 16. o.
49 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 312–318. o. 
50 Memoirs of the Family of Taaffe 1856. 22. o. 
51 Horváth 1928. 16. o.
52 Richards 1859. 242–243. o. (Richards 1986. 238. o.)
53 Berwick hercege név szerint is megnevezte írásában az összecsapás legjelentôsebb topográfiai 

tereppontját, a Harsány-hegyet („montagne de Harsan”). Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 
320. o. 

54 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 318–321. o., Veress D. 1987. 700–714. o., Mercure galant 
2017. 28–30. o. 

55 „[…] je luy ay demandé d’aller servir encore cette campagne sous les auspices votre Altesse […]”. 
ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hausarchiv, Lothringisches Hausarchiv Kt. 99. N° 1. 
Lettres des ministres d’Espagne etc. au duc de Lorraine. Fol. 464–465. Lettre de Berwick (Le 5 
avril 1687) à Charles de Lorraine.



 BErWICK HErCEGE ÉS A TöröKELLEnES MAGyArorSZÁGI HADSZínTÉr  225

való megérkezéséhez és mûködéséhez értékes adatokkal szolgálnak Claude Louis 
Hector de Villars (1653–1734) márki, a késôbbi neves francia marsall56 levelei. 
Villars márki 1687. július 14-én, a Valpó melletti táborból írt „Barwick” hercegé-
nek megérkezésérôl,57 majd egy késôbbi, 1687. július 22-én, a Dráva-híd melletti 
táborból datált levelében a herceg rosszullétérôl tájékoztatta Croissy márkiját.58 

A Berwick-visszaemlékezések az 1686–1687. évre vonatkozó híradásai a ma-
gyarországi visszafoglaló háború memoárirodalmának informatív, a hadtörté-
neti kutatás által is felhasználható forrásai. Jelenlegi ismereteink szerint James 
Fitz-James leírása a Harsány-hegyi csatáról az egyetlen ismert, az összecsapás-
ban részt vevô angol személyhez köthetô visszaemlékezés.59 

Függelék

I.
A Berwick-emlékiratok szövegkiadásai (1737–1839)

A.

Hága, 1737–1738

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWIK, DUC ET PAIR DE FRANCE, ET 
GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES DE SA MAJESTÉ. TOME PREMIER. À LA HAYE, 
CHEZ PIERRE PAUPIE, 1737.

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWIK, DUC ET PAIR DE FRANCE, ET 
GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES DE SA MAJESTÉ. TOME SECOND. À LA HAYE, 
CHEZ PIERRE PAUPIE, 1738.

B.

London, 1738

- THE LIFE OF JAMES FITZ-JAMES, DUKE OF BERWICK, MARSHAL, DUKE, 
AND PEER OF FRANCE, GENERAL OF HIS MOST CHRISTIAN MAJESTY’S 
ARMIES. […] LONDON: PRINTED FOR, AND SOLD BY A. MILLAR, AT 
BUCHANAN’S HEAD, OVER-AGAINST ST. CLEMENT’S-CHURCH, IN THE 
STRAND. 1738.

C.

Amszterdam, 1741

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWIK, DUC ET PAIR DE FRANCE, 
&. GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES DE SA MAJESTÉ. TOME PREMIER. 
À AMSTERDAM, AUX DÉPENS DE LA COMPAGNE, 1741. 

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWIK, DUC ET PAIR DE FRANCE, 
&. GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES DE SA MAJESTÉ. TOME SECOND. 
À AMSTERDAM, AUX DÉPENS DE LA COMPAGNE, 1741.

56 Villars marsall életéhez legújabban lásd: El Hage 2012.  
57 „Le corps des volontaires se fortifie tous les jours. Les principaux sont les princes d’Hannover, 

de Hesse Darmestat, de Virtemberg, le milord duc de Barvick, le prince de Curlande, et l’on 
attend au premier jour le duc de Mantoüe […]”. Mémoires du Maréchal de Villars 1884. (Villars au 
marquis de Croissy. Au camp, près Valpo, le 14e  juillet 1687.) 358. o. (Villars 1987. 343. o.)

58 „Le duc de Bervic est assés mal.”  Mémoires du Maréchal de Villars 1884. (Villars au marquis de 
Croissy. Du camp près le pont de la Drave, le 22 juillet 1687.) 363. o. (Villars 1987. 349. o.)

59 A Harsány-hegyi csata angol vonatkozású elbeszéléséhez lásd: Sir Rycaut 1700. 237–246. o.
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D.

Párizs, 1778

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWICK, ÉCRITS PAR LUI-MÊME; […] 
TOME PREMIER. À PARIS, CHEZ MOUTARD […]. 1778.

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWICK, ÉCRITS PAR LUI-MÊME; […] 
TOME SECOND. À PARIS, CHEZ MOUTARD […]. 1778.

E.

Svájc (pontos kiadási hely nélkül), 1778

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWICK, ÉCRITS PAR LUI-MÊME. […] 
TOME PREMIER. EN SUISSE, CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS. 1778.

- MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWICK, ÉCRITS PAR LUI-MÊME. […] 
TOME SECOND. EN SUISSE, CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS. 1778.

F.

London, 1779

- MEMOIRS OF THE MARSHAL DUKE OF BERWICK. WRITTEN BY HIMSELF. 
[…] TRANSLATED FROM THE FRENCH. VOL. I. LONDON: PRINTED FOR T. 
CADELL, IN THE STRAND. 1779.

- MEMOIRS OF THE MARSHAL DUKE OF BERWICK. WRITTEN BY HIMSELF. 
[…] TRANSLATED FROM THE FRENCH. VOL. II. LONDON: PRINTED FOR T. 
CADELL, IN THE STRAND. 1779.

G.

Bern, 1793

- KAMPAGNEN DER FRANZOSEN, IN DEN NIEDERLANDEN, AM RHEIN UND 
IN ITALIEN [ET]C. [ET]C. UNTER DEM MARSCHALL VON BERWICK. […] 
ERSTER BAND. BERN, BEY DER TYPOGRAPHISCHE SOCIETÄT. 1793.

- KAMPAGNEN DER FRANZOSEN, IN DEN NIEDERLANDEN, AM RHEIN UND 
IN ITALIEN [ET]C. [ET]C. UNTER DEM MARSCHALL VON BERWICK. […] 
ZWEITER BAND. BERN, BEY DER TYPOGRAPHISCHE SOCIETÄT. 1793.

H.

Párizs, 1828

- COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS À L’HISTOIRE DE FRANCE. 
MÉMOIRES DE LA COUR DE FRANCE, PAR MADAME DE LA FAYETTE. 
MÉMOIRES DU MARQUIS DE LA FARE. MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE 
BERWICK, TOME I. […] PAR MESSIEURS A. PETITOT ET MONMERQUÉ. 
TOME 65. PARIS, FOUCAULT, LIBRAIRE, RUE DE SORBONNE, NO 9. 1828. 
281–438. o. 

- COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS À L’HISTOIRE DE FRANCE. 
MÉMOIRES DU MARÉCHAL DE BERWICK, TOME II. SOUVENIRS DE 
MADAME DE CAYLUS. […]  PAR MESSIEURS A. PETITOT ET MONMERQUÉ. 
TOME 66. PARIS, FOUCAULT, LIBRAIRE, RUE DE SORBONNE, NO 9. 1828. 
1–331. o. 

I.

Párizs, 1839

- NOUVELLE COLLECTION DES MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE 
DE FRANCE, […] PAR MM. MICHAUD DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE ET 
POUJOULAT. TOME HUITIÈME. LA PORTE, TEMPLE, MADAME DE LA 
FAYETTE, LA FARE, BERWICK, MADAME DE CAYLUS, TORCY. À PARIS. […] 
1839. 303–466. o.
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II. 
A Budát ostromló keresztény seregek 1686. július 27-i hadmûveleteirôl60

„On rapprocha les batteries, qu’on augmenta de plusieurs grosses pièces; 
mais toutefois les brèches ne se trouvèrent entièrement practicables que le 27 de 
juillet. Alors le duc de Lorraine ne voulant point tomber dans les inconvéniens 
du premier assaut, ordonna dix mille hommes pour l’attaque, et se transporta 
lui-même à la tête de la tranchée, afin de tout voir, et d’être plus à portée de 
donner les ordres nécessaires. Les Turcs, de leur côté, qui ne pouvoient ignorer 
notre dessein, attendu le grand nombre de troupes qu’ils voyoient arriver à la 
tranchée, firent tous les préparatifs imaginables pour une vigoureuse résistance. 
L’attaque commença sur le midi, et dura pendant six heures : jamais on ne vit plus 
de courage qu’il en parut ce jour-là de part et d’autre. Les Chrétiens, malgré la 
grêle de balles, de flèches, de grenades, de pots et sacs à poudre, et douze mines 
ou fougasses, s’efforçoient de se loger; mais les Turcs les obligeoient de plier, 
lorsque le duc de Lorraine sortit de la tranchée l’épée à la main, et ranimant 
par sa présence le courage des troupes presque rebutées, les ramena à la brèche, 
dont elles s’emparèrent, et se logèrent sur la première enceinte […]. Les Turcs 
conservèrent la partie opposée par le moyen d’un retranchement considérable 
de poutres et de palissades qu’ils y avoient fait. L’on compte que les Chrétiens 
eurent en cette occasion environ quinze cents hommes de tués, et autant de 
blessés. […]  Le duc de Bavière attaqua en même temps une tour du château : il 
s’y logea; mais les Turcs ne laissèrent pas que de se maintenir dans le reste du 
château pendant tout le siége, sans que jamais on les en pût chasser.”

III. 
A keresztény szövetséges seregek 1686. szeptember 2-i Buda elleni döntô 

támadásáról és a városba való betörésérôl61

„Le mur étoit foible de ce côté-là […]. Ainsi en très-peu de jours la brèche 
fut faite; et, pour ne pas donner le temps aux Turcs de faire de nouveaux 
retranchemens, on résolut de donner l’assaut général; ce qui fut exécuté le 2 du 
mois de septembre. La résistance fut très-foible, et la brèche emportée presque 
aussitôt qu’attaquée : le visir et le pacha furent tués sur la brèche, et tout ce qui 
se trouva dans la ville fut passé au fil de l’épée, excepté environ mille personnes 
de tout sexe. L’aga des janissaires, qui s’étoit sauvé au château, dont le duc de 
Bavière ne put jamais s’emparer, s’y rendit à discrétion avec cinq cents janissaires, 
le reste de douze mille qu’ils étoient au commencement du siége. […] Pendant 
le siége il arriva une chose remarquable : le magasin à poudre, qui étoit près du 
château, sauta en l’air, ruina partie du château, et fit une brèche très-considérable 
dans le rampart […].”

60 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 313–315. o.
61 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 315., 317. o. 
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IV.
A nagyvezír Buda felmentésére irányuló kísérletérôl (1686. augusztus 14.)62

„Le grand visir s’avança avec quatre-vingt mille homme pour tâcher de 
secourir la place, et vint camper sur une hauteur vis-à-vis de notre camp : il fit 
plusieurs tentatives par de petits détachemens; mais l’entrée d’un petit nombre 
de Turcs dans la place n’étoit pas suffisante : ainsi il résolut de faire un effort 
considérable. Pour cet effet il descendit un jour, avec toute son armée, dans une 
grand plaine entre les deux camps, comme s’il vouloit donner bataille. Notre 
armée sortit aussitôt des lignes, pour le mieux recevoir; mais tout d’un coup, 
à la faveur de quelques fonds qui se trouvoient sur la gauche, il fit couler six 
mille janissaires et quatre mille spahis, lesquels, avec une diligence extrême, 
gagnèrent le haut d’une montagne fort près de nos lignes. Le duc de Lorraine 
n’eut que le temps d’envoyer le général Dunewald avec trente-et-un escadrons, 
pour s’opposer aux Turcs; car nos lignes étoient alors dégarnies. Dunewald 
arriva juste en même temps que les Infidèles, qui le chargèrent d’abord avec leur 
cavalerie : elle fut battue; après quoi il chargea l’infanterie, qu’il dispersa, et en 
tua deux mille sur la place.”

V.
Az 1687. évi magyarországi hadjáratról és a Harsány-hegyi csatáról63

„Je retournai au printemps en Hongrie. L’Empereur me donna une commission 
de colonel, pour commander le régiment de cuirassiers de Taaff : celui-ci étoit alors 
lieutenant général de cavalerie […]. L’armée étant assemblée, nous marchâmes sur 
la Drave, que la cour de Vienne avoit, ordonné qu’on passât pour aller combattre 
les troupes campées sous Esseck. […] Nous marchâmes ensuite à l’armée turque, 
retranchée sous Esseck; mais après avoir bien visité la situation et la force de leur 
camp, et après avoir perdu beaucoup de monde par le feau de leur artillerie, que 
nous essuyâmes pendant un jour et demi, nous jugeâmes qu’il n’étoit pas possible 
de les attaquer avec espérance de succès : ainsi nous repâssames la Drave, et 
vînmes camper sur le Danube, à Mohatz. De là nous résolûmes de marcher vers 
Cinq-Eglises, afin d’y trouver des vivres qui nous manquoient. Dès que les Turcs, 
qui avoient aussi repassé la Drave, nous virent en marche, ils nous attaqèrent. La 
bataille ne dura pas plus de deux heures : la cavalerie des Infidèles plia la première, 
et ensuite on attaqua leur infanterie, qui d’abord fit assez de résistance; mais enfin 
on les enfonça. On poursuivit les Turcs jusqu’au pont d’Esseck; on leur tua dix 
mille hommes, sans compter ce qui se noya dans la Drave. L’on fit environ dix 
mille prisonniers; toute leur artillerie et tout leur bagage furent pris. Notre perte 
ne fut pas considérable; je ne crois pas qu’elle montât à deux mille hommes, tant 
tué que blessés. Le duc de Mantoue, qui étoit volontaire, ne courut pas grand 

62 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 316–317. o.
63 Mémoires du maréchal de Berwick 1828. 318–321. o.
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risque; car dès qu’il vit les Turcs s’avancer pour nous attaquer, il se retira sur 
la montagne de Harsan, où nous avions placé notre bagage : à la vérité il y eut 
quelques momens de peur, car un corps de Tartares qui s’étoit coulé par notre 
droite venoit à toutes jambes pour tomber sur les bagages : mais, heureusement […] 
le général Taaff prit quelques escadrons de la seconde ligne, qu’il mit en potence 
pour les couvrir. Ainsi les Tartares s’en retournèrent. Cette bataille fut donné près 
de Mohatz, dans le même terrain où fut autrefois défait par les Turcs Louis, roi 
de Hongrie, qui y périt avec toute son armée. Après cette victoire, l’armée passa 
le Danube, et se rendit maîtresse de tout le plat pays de l’autre côté de ce fleuve, 
jusqu’en Transylvanie : après quoi finit la campagne, car le duc de Lorraine n’avoit 
aucuns préparatifs quelconques pour faire des siéges; de manière que le profit de 
cette défaite se termina à peu de chose. L’Empereur, à mon retour à Vienne, me 
fit sergent général de bataille, c’est-à-dire maréchal de camp.”
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JaMes Fitz-JaMes, 1st duke OF berWiCk and the great turkish War in hungary 
(1686–1687)

James Fitz-James, 1st Duke of Berwick (1670–1734) was the illegitimate son of King 
James II of England, then the Jacobite emigrated to France and made a glorious military 
career at the Sun King’s court: he gained peerage and the title of Marshal of France. He 
participated in the Siege of Buda in 1686, then in the anti-Turkish campaign in Hungary 
and the Battle at Harsány Mountain (“the second Battle of Mohács”) in 1687. The 1st 
Duke of Berwick’s person and the memoirs of Marshal Berwick written from 1702 have 
not been unknown to Hungarian military history research; however, the translation 
and analysis of the sources relating to the Hungarian theatre have not been previously 
made. On the whole it may be stated that the reports on the years 1686–1687 in James 
Fitz-James’ memoirs are informative sources on the events of the Great Turkish War in 
the Hungarian theatre, and may be utilised by military history research and confronted 
with control sources. It is a notable fact that according to present-day knowledge James 
Fitz-James’ report on the Battle at Harsány Mountain is the only memoir written by an 
English witness participating in the battle.

JaMes Fitz-JaMes, herzOg vOn berWiCk und der ungarisChe kriegssChauplatz 
zur zeit der türkenkriege (1686–1687)

James Fitz-James, Herzog von Berwick (1670–1734) war unehelicher Sohn des 
englischen Königs Jakob II. Als jakobitischer Emigrant in Frankreich schlug er im Hofe 
des Sonnenkönigs eine glänzende militärische Laufbahn ein: er erlangte die Würde 
eines Pairs und den Marschalltitel. Er nahm an der Belagerung Budas in 1686 und 
am Feldzug von 1687 gegen die Türken in Ungarn teil, und kämpfte in der Schlacht 
beim Berg Harsány (auch „zweite Schlacht von Mohács“ genannt.) Die Person des 
Herzogs von Berwick und seine nach 1702, als Marschall verfassten Memoiren sind der 
ungarischen militärgeschichtlichen Forschung nicht unbekannt, gleichwohl ließ sich die 
Analyse und ungarische Übersetzung der Quellenabschnitte mit Bezügen auf Ungarn 
bis jetzt auf sich warten. Zusammenfassend kann man konstatieren, dass es sich bei 
den Aufzeichnungen von James Fitz-James um eine informative Quelle über die Jahre 
1686–1687 handelt, die auch von der militärgeschichtlichen Forschung mit Nutzen 
verwendet und optimal mit den Kontrollquellen verglichen werden kann. Von Interesse 
ist desweiteren die Tatsache, dass die Beschreibung der Schlacht am Berg Harsány von 
James Fitz-James – nach derzeitigem Kenntnisstand – die einzige Rückerinnerung ist, 
die einem englischen Teilnehmer zugeordnet werden kann.
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MEdgyESSyFERENCELSôvILághábORúvALkApCSOLATOS

pLASzTIkAIALkOTáSAI*

Medgyessy Ferenc (1881–1958) a 20. századi magyar szobrászat egyik leg-
kiemelkedôbb alakja. Orvosi diplomát szerzett Budapesten, de valójában mindig 
mûvésznek készült. Egyetemi medikusi éveiben leginkább a kórbonctanon ké-
szített grafikákat.1 Ezeket a rajzait, néhány tájképét és portréját látva a korszak 
neves mûértôje, Lyka Károly (1869–1965), valamint Kallós Ede (1866–1950) 
szobrász hozzásegítette, hogy egy mûvészetkedvelô mecénás támogatásával 
1905 és 1907 között Párizsban tanulhasson.2 Itt kezdett el komolyan mintázni, és 
hamarosan úgy döntött, életét a szobrászatnak szenteli. „Az elsô figurámnál va-
lami olyant éreztem, ami hasonlít a megelégedéshez. Nagy tömegekre és széles, világos 
formákra ébredtem” – emlékezett késôbb.3 Az 1908 óta kiállító mûvész4 1909 és 
1910 között olaszországi tanulmányúton járt. Hazatérése után, 1912-tôl – leszá-
mítva elsô világháborús éveit – haláláig a budapesti Százados úti mûvésztelepen 
élt és alkotott.5

Bár életét teljesen a mûvészetnek akarta szentelni, és többé nem akart or-
vosként dolgozni,6 a történelem közbeszólt. Az elsô világháborúban tartalékos 
tisztként behívták. „1914-tôl 18-ig az elsô naptól az utolsóig katona voltam a fronton, 
orvosfôhadnagyi rangban” – emlékezett vissza a mûvész.7 Hivatalos katonaorvosi év-
könyvek tanúsága szerint,8 honvéd népfelkelô tisztként, fôhadnagynak megfelelô 
fôorvosi rendfokozatban szolgált.9 (Népfelkelô orvosokká nyugállományú közös 
hadseregbeli és honvéd orvosokat, valamint szolgálaton kívüli és polgári orvoso-
kat neveztek ki.)10 Medgyessy 1914. augusztus 1-jén vonult be Kolozsváron a csá-

1 Szállási 1979. 319. o.
2 Lyka 1970. 307. o.
3 Medgyessy 1960. 74. o.
4 Éber 1935. 100. o.
5 Csap – Elischer 1965. 20. o.; Szabó 2003 10. o.
6 Lyka 1970. 307. o.
7 Medgyessy 1960. 65. o. 
8 Jahrbuch 1917. 364. o.; Jahrbuch 1918. 399. o.
9 Az orvosi tisztikar rendfokozataival kapcsolatban lásd Szijj – Ravasz 2000. 518. o.
10 Kiss 2005. 138. o.; A katonaorvosok mûködésérôl lásd: Kapronczay 2016.

*  A szerzô ezúton mond köszönetet Fodor Éva Irénnek (Déri Múzeum, Debrecen) és Dr. Sallay 
Gergely Pálnak (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest) a kutatómunkához nyújtott 
segítségért.
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szári és királyi tartalékkórházba.11 1915-tôl már a fronton volt: részt vett a január 
és február havi téli offenzíva harcaiban a ma Lengyelországhoz tartozó Tarnawka, 
Slawko, Grabowiec településeknél és a Klewa-csúcs elfoglalásánál. 1915. február 
18. és március 22. között Serednica környékén közvetlenül a tûzvonalban teljesí-
tett szolgálatot, majd a munkácsi hadikórházba helyezték.12 Katonaorvosi beosz-
tást töltött be ezen kívül a császári és királyi 24. gyalogezrednél, illetve a császári 
és királyi 55. gyaloghadosztály egészségügyi részlegénél (Sanitätsanstalt).13

Nagyon szerette a lovakat, amint módja volt rá, lovagolt. Figyelte és rajzolta 
ôket, számos grafikát készített róluk.14 Egy vázlatfüzetébe csak lovakat rajzolt 
Galíciában.15 Az orosz tüzérség által folyamatosan lôtt Lembergben (ma Lviv, 
Ukrajna) egy ízben az életét köszönhette lovak iránti rajongásának. A kávéházban 
ülve, az ablakból meglátott egy tábori konyhát húzó kis lovat. Amikor odament 
hozzá lerajzolni, néhány pillanat múlva gránát csapott be korábbi ülôhelyére…16

1915-ben mintázta a Kis lovas szobrát. A nyers erejû, robosztus formájú, vas-
kos testû lovacska játékos kecsességgel viszi az ôt szôrén megülô meztelen ifjút. 

„Tömegük kiegyensúlyozott, mozgásuk összehangolt, tagjaik egymás ritmusát ismétlik, 
erôsítik” – méltatta az alkotást a szakirodalom.17 Ez a szobor szerencsésen hazake-
rült, fényképét a Mûvészet folyóirat 1918 tavaszi száma közölte.18 Több múzeum 
ôriz 23 centiméter magas, bronzba öntött példányt,19 de magángyûjteményben 
is található az alkotásból.20 A gipsz alapváltozat megtekinthetô a debreceni 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 1982-ben nyílt – legutóbb 2015-ben megújí-
tott – állandó kiállításán.21

1916-ban Medgyessy a császári és királyi Hofmann hadtest (k. u. k. Korps 
Hofmann) állományába került. Peter Hofmann báró (1865–1923), altábornagy 
az 1914. október végén felállított Hofmann csoportból (Gruppe Hofmann) 1915. 
január végén alakult Hofmann hadtest (Korps Hofmann) elôször megbízott, majd 
1916-ban véglegesített parancsnoka volt az orosz hadszíntéren.22 A hadtest kere-
tén belül mûvészcsoport23 mûködött, amelynek beosztott tisztjeként készítette 
Medgyessy 1916-ban a Hofmann hadtest mûhelycsoportja jelvényét.24

11 Deák 1981. 130. o.
12 Medgyessy Ferenc kitüntetési javaslata (Belohnungsantrag). ÖStA KA tiszti kitüntetési javaslatok 

104402. sz.
13 Deák 130. o.
14 Lásd például: Medgyessy 1960. 66–67. o.; Várkonyi 2015. 55. o.
15 Sz. Kürti 1979. 389. o.
16 Medgyessy 1960. 66–68. o.
17 Csorba 1986. 214. o.
18 Mûvészet, 1918. tavasz 42. o.
19 BTM leltári szám: 62.499.; MNG leltári szám: 5413. és 56.478-N.; DM leltári szám.: MF.79.2.48. 

és 79.2.42.; RGY sz.: 314.
20 Várkonyi 2015. 54. o.
21 Sz. Kürti 1982. 49., 53. o.
22 Szijj – Ravasz 2000. 270. o.
23 A mûvészek háború alatti foglalkoztatását a Sajtóhadiszállás szervezte. Magasabb egységeknél 

külön mûvészcsoport mûködött, ahová festôket, szobrászokat, fényképészeket vezényeltek, 
általában idôszakos jelleggel. A Sajtóhadiszállás mûködésérôl lásd Balla 2005. 141–149. o.

24 A sapkajelvényrôl lásd részletesen: Prohászka 2013. 30–33. o.
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Kis lovas 
(Mûvészet, 
1918. tavasz)

A Hofmann hadtest mûhelycsoportjának 
jelvénye

A Hofmann hadtest mûhelycsoportja 
jelvényének hátoldala
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A jelvény hatkezû férfit ábrázol, fején ókori sisakkal. (Munkásságának ko-
rai idôszakában, a 20. század elején számos antik témát mintázott a mûvész.)25 
A jelvényen látható férfi mindegyik kezében eszközt tart: kalapácsot, fogót, 
vakolókanalat, drótvágó ollót, puskát, malomkereket. Ezek a mûhelycsoport 
sokrétû mûködési területét szimbolizálják. A körirat: KORPS HOFMANN – 
ERSATZ U. WERKSTÄTTENGRUPPE – 1914 • 16 –. Jobb oldalt középen 
mesterjegy, a mûvész monogramjára utaló egybecsúsztatott mf látható.26 A kör 
alakú jelvényt a budapesti Fáklya Mûipari Vállalat gyártotta.27 A 33 milliméter 
átmérôjû bronzjelvénybôl ôriz példányt a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai 
Gyûjteménye, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára, a debreceni Déri 
Múzeum.28 Bár néhány darab fellelhetô magánygyûjteményben, a jelvény ritka-
ságnak számít. A bécsi Heeresgeschichtliches Museum gyûjteményében például 
nem található belôle.29 A Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyûjteményében 
található egy különleges, 36 milliméter átmérôjû, rézötvözetbôl készült, 
aranyszínû változat is.30 Ezen nincs mesterjegy, viszont a szélének vékony pere-
me van, és a többi példányhoz képest a hátoldalon a rögzítés igényesebb kivitelû 
tûvel történt.

Medgyessy katonaorvosként is teljesített szolgálatot a Hofmann hadtest-
nél, amely saját mozgó tartalékkórházzal (Mobiles Reserve-Spital) rendelkezett.31 
Orvosi munkája mellett folytatta alkotómûvészeti tevékenységét – amennyi-
re a körülmények és a hadi helyzet ezt engedte. A Hofmann hadtesttôl Lyka 
Károlynak írt levele szerint „orvosi álruhában” dolgozó mûvésznek érezte 
magát.32

Külön érdekesség, hogy röviddel Medgyessy érkezése elôtt, a világhírû 
író, Molnár Ferenc (1878–1952) haditudósítóként dolgozott a Hofmann had-
testnél. Fronton szerzett élményeirôl 1916-ban kiadott könyvében33 két olyan 
tisztrôl is írt, akikrôl késôbb Medgyessy portrét készített. A Hofmann hadtest 
mûhelycsoportjának létrehozója, mûködtetôje és parancsnoka, Szávits Kornél 
(1858–1934) ezredes közismert és közszeretetnek örvendô törzstiszt volt a had-
testnél. „Két sor szekér közt egy ôsz bajuszú honvédezredes áll… Talán fölösleges 
mondani, hogy a katonák imádják. Az okos, jóságos, mindig jókedvû és végletekig 
rendszeretô öreg magyarnak szép típusa, egyszerû és nyugodt, néhány intéssel, kevés 
szóval (de akkor jó szóval) dirigálja ezt a vásárt” – írta róla Molnár.34 Medgyessy 

25 Kádár 1981. 12. o.
26 Gosztonyi – Mészáros 2000. 93. o.
27 Sallay 2007. 52. o.
28 HTM Numizmatikai Gyûjtemény leltári szám: 7911/É, 5196/É.; MNM leltári szám: 

101.A.1916.53. és 110.947.4., DM leltári szám: II. 1932.22.231.
29 Hofrat Mag. Dr. Christoph Hatschek igazgató közlése a szerzôvel.
30 HTM Numizmatikai Gyûjtemény leltári szám: 2012.7.1./É.
31 A kórháznak saját jelvénye is volt. Fényképét közli: Szanyi 2010. 102. o.
32 László 1981. 150. o.
33 Molnár 2000.
34 Molnár 2000. 291–293. o.
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lerajzolta,35 majd gipszbôl mintázta meg az ezredes fejportréját.36 A plasztikai 
alkotás további sorsa ismeretlen. (Érdemei elismeréséül az ezredes az uralko-
dótól 1916. április 6-án temesligeti elônévvel nemesi címet kapott,37 amirôl 
az adományozó oklevelet 1917-ben állították ki.38 1918-ban vezérôrnaggyá lép-
tették elô.39)

A mûvész 1916-ban gipszbôl mintázta Farkas kapitány karikatúra-portréját, 
amely a százados lovon ülô alakját örökítette meg.40 Farkas Elemér (1878–?) hu-
szár százados szinte legendai alak, aki az 1914-es Kárpátokbeli visszavonulásban 
szétszórt lovassági egységekbôl alakított Farkas lovaskülönítmény (Kavallerie 
Detachment von Farkas) parancsnoka volt. Ez a különítmény képezte késôbb 
a Hofmann hadtest 55. gyaloghadosztálya (ahol Medgyessy is szolgált) had-
osztálylovasságát.41 Elképesztô bátorsága, katonáival való bánásmódja rendkí-
vüli népszerûséget biztosított számára. Molnár könyvében több oldalt szentelt 
Farkas kapitány harci cselekedeteinek és emberi tartásának. (Büszke volt rá, 
hogy soha nem evett elôbb, mint a legénysége).42 Molnár Ferenc írásait olvasva 
sajnálható igazán, hogy sem Szávits ezredes, sem Farkas kapitány portréja nem 
maradt fenn.

1916-ban gipszbôl elkészítette Frigyes fôherceg (1856–1936) tábornagy 
életnagyságú dombormûves portréját, amelyet a fôhercegnek ajándékozott. 
A portréval a tábornagy igen elégedett volt: a róla eddig készült egyik legjobb 
alkotásként említette a mûvet,43 amelynek további sorsa ismeretlen. 

Medgyessy 1916-ban megkapta a Legfelsôbb Dicsérô Elismerés, azaz a Bronz 
Katonai Érdemérem (Signum Laudis) kitüntetést hadiszalagon.44 Bár a mûvész 
alapvetôen Frigyes fôherceg tábornagyról mintázott portréjának tulajdoní-
totta az elismerést,45 a hivatalos indokolás szerint „az ellenség elôtt tanusított 
vitéz és önfeláldozó magatartásának elismeréséül” kapta az Érdemérmet. 
Erre utal a kitüntetésre történt parancsnoki felterjesztés, amely megemlí-
tette ugyan Medgyessy szobrászi tevékenységét, de katonaorvosi szolgálatát 
és a tûzvonalban való helytállását emelte ki. A fronton szolgálatot teljesítô 
orvosok helyzete – ami a közvetlen veszélyt illeti – gyakran nem sokban kü-
lönbözött a harcoló katonákétól.46 A tûzvonal közelében pedig szinte mindig 

35 Sz. Kürti 1979. 391. o.
36 László 1981. 183. o.
37 Kempelen 1931. 87. o.
38 A Szávits Kornél nemesség- és címeradományozó oklevele árverésen szerepelt: Honterus 2011. 

282. tétel. Az oklevelet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ Kulturális Javak Bizottsága 2011. november 2-án védetté nyilvánította. http://www.koh.
hu/uploads/content/646/file/napirend_allasfoglalas_2011_11_02. (Megtekintés: 2017. június)

39 Schmidt-Brentano 2007. 183. o.
40 László 1981. 184. o.
41 Hermann 2016. 99. o.
42 Molnár 2000. 324–330. o.
43 László 1981. 184. o.
44 Rendeleti Közlöny a Magyar Kir. Honvédség számára. Személyes ügyek. 1916. szeptember 23. 118. 

szám. 2411. o.
45 Medgyessy 1960. 70. o.
46 Plavecz 1995–1996. 295–296. o.
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nehéz egészségügyi körülmények uralkodtak.47 Medgyessy kitüntetése német 
nyelvû felterjesztésének eredetije a bécsi Hadilevéltárban,48 írógéppel írt máso-
lata a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban49 található. Kitüntetése (Bronzene 
Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes) tényét a hivatalos 
katonaorvosi évkönyvek rögzítették.50

A Hofmann hadtest komoly harcok után foglalta vissza a galíciai Podhajcét51 
(ma Pidgajci, Ukrajna). Medgyessy 1916-ban arról írt levelében Lyka Károlynak, 
hogy három síremléket készített ebben a településben.52 (Egyik, itt készített raj-
zán megörökítette magát, amint sírkövet farag. A grafika jobb alsó részén jelzet: 
Podhajce, 1916.53)

Elsô ilyen típusú alkotása egy dragonyos tiszt síremléke volt,54 dombormûvel 
a sírkövön. Errôl az alkotásáról nem maradt fenn képi ábrázolás.

A másik síremlékre magyaros virágornamentikájú motívumokat faragott. 
Azt vallotta, a magyar mûvészet nemzeti jellegét az adná, ha a nagy formákon 
rajzban, írásban megjelenne a részlet, a cifrázat.55 Medgyessy mûvészetét ugyan-
akkor nem hatotta át semmiféle hamis vagy romantikus pátosz.56 A Magyar 
Nemzeti Galériában ôrzött korabeli fénykép57 alapján megállapítható, hogy 
ez az alkotása méreteiben is impozáns megjelenésû: alépítménye nélkül is, leg-
alább két méter magas. A fénykép szerepelt a 2014-ben Balatonfüreden tartott 
Mûvészet és mûvészek az elsô világháborúban kiállításon.58

A harmadik alkotás kôbôl faragott kétalakos szoborkompozíció, ame-
lyen leroskadt katonát nôalak ölel át.59 Bár a Nagy Háború után állított hôsi 
emlékmûvek szimbólumrendszerétôl sem idegen ez az ábrázolás,60 Medgyessy 
Ferenc mûve több egyszerû „haldokló katona”-ábrázolásnál. A láthatóan sú-
lyos – talán halálos – sebesülés drámaisága olvad össze a nôi együttérzéssel. 
Az életnagyságúnál kisebb méretû alkotás Pietà-szerû megjelenése egyszerre 
sugározza a háború emberpusztító kegyetlenségét, ugyanakkor az anyai vagy 
hitvesi szeretet mindenen átsugárzó erejét – bármiféle narratív elem alkalma-
zása nélkül. A mûvész késôbbi közlése szerint, alkotását nem sírkônek, hanem 
nagyobb ütközetben elesettek hôsi emlékmûvének szánta.61 Ezt igazolja a Déri 
Múzeumban fennmaradt saját ceruzarajza az emlékmû tervérôl, amelyen a fent 

47 A körülményekrôl lásd például: Andrássy 2014. 128–129. o. 
48 Medgyessy Ferenc kitüntetési javaslata (Belohnungsantrag). ÖStA KA tiszti kitüntetési javaslatok 

104402. sz.
49 Hadtörténelmi Levéltár elsô világháborús tiszti kitüntetési javaslatok 10575. sz.
50 Jahrbuch 1917. 364. o.; Jahrbuch 1918. 399. o.
51 Molnár 2000. 358–371. o.
52 Lyka Károlynak írt levelét közli László 1981. 150. o.
53 A grafikát közli: Medgyessy 1957. 18. sz.
54 László 1972. 10. o.
55 László 1978. 247–248. o.
56 Kovács 1981. 13. o.
57 MNG Szobor Osztály Fotóarchívum leltári szám: 6294.
58 Szûcs 2014. 51. o. II/6. sz.
59 Archív fényképét közli: Sz. Kürti 1983. 66. o.
60 Lásd Nagy 1991. 126., 129. o.
61 Idézi László 1972. 10. o.
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leírt kompozíció szerepel. A szobor alatti talapzat dombormûvén babérkoszo-
rúval övezett rohamsisak, ettôl balra az 1914 évszám (a háború végét jelzô jobb 
oldali évszám értelemszerûen nem szerepel a grafikán).62

Podhajcén kezdte kôbe faragni a Gránátvetô közel kétszeres életnagyságú 
szobrát,63 amelyrôl ugyancsak Lyka Károlynak írt levelében adott tájékoztatást. 
Munkáját nehezítette, hogy a fronton nem voltak megfelelô eszközei: alkotásait 
bajonettbôl készített vésôvel faragta.64 Ezt a szobrot nem tudta befejezni, a félig 
kész alkotást méreteire és súlyára tekintettel, elszállítani sem lehetett. További 
sorsa ismeretlen, kevés a valószínûsége, hogy fennmaradt volna. Maga a kompo-
zíció azonban nem veszett kárba: 1935-ben ebbôl kiindulva mintázta Sárospatak 
számára készített elsô világháborús emlékmûvét. 

A Hofmann hadtestet követôen 1917-ben a galíciai Brzeżanyban (ma 
Berezsani, Ukrajna) szolgált, ahol saját mûtermet tudott berendezni.65 Itt készí-
tette az Ágaskodó lovas szobrát.66 Ló és lovas egysége, mozdulatuk, magatartásuk 
összehangját kiemelte a kritika.67 A mûvész hagyatékában fennmaradt az ere-
deti gipszminta,68 amely ma a Déri Múzeum tulajdona.69 Mérete ellenére a mû 

– a Kis lovashoz hasonlóan – a monumentalitás hatását kelti. Gipsz alapváltozata 
a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum állandó kiállításán látható.70 

62 A grafika a DM tulajdona, leltári szám: MF. 93.1.220., mérete: 420×340 mm.
63 Archív fényképét közli: Sz. Kürti 1983. 60. o.
64 Lyka Károlynak írt levelét közli László 1981. 150. o.
65 Fodor 2006. 12. o.
66 Sz. Kürti 1981a. 18. o.
67 Kampis 1956. 305. o.
68 Fényképét közli László 1968. 35. kép.
69 DM leltári szám: MF.79.2.48.
70 Sz. Kürti 1982. 49., 54. o.

Az Ágaskodó lovas gipszmintája a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeum kiállításán 
(háttérben a mûvész katonaruhás fényképe)  
– a szerzô felvétele
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Brzeżanyban nagyméretû csatajelenet fríz-tervének grafikai változatát készí-
tette. Szerencsére ezt a mûvét haza tudta hozni. 1938-ban e nagyméretû váz-
lata alapján mintázta a mûvész71 – természetesen korabeli öltözetben ábrázolt 
alakokkal – a székesfehérvári Szent Imre-plébániatemplom külsô falán felállí-
tott Török kút fölötti török–magyar csatajelenetet ábrázoló, fekvô téglalap alakú, 
mészkôbôl faragott dombormûvet.72 

Az orosz fronton 1917-ben a kelet-galíciai Lysonia (ma Lisonia, Ukrajna) 
községben hôsi emléket készített (Elesett hôsök oszlopa), amelyet a tûzvonal köz-
vetlen közelében állítottak fel.73 Az emlékmûrôl nem maradt fenn ábrázolás, és 
arról sincs adat, hogy túlélte volna a két világháborút.

Amikor 1917 végén a keleti fronton enyhült a helyzet és Oroszország 
gyakorlatilag beszüntette a háborút, rövid idôre hazatérhetett Százados úti 
mûteremházába.74 1918-ban azonban ismét behívták, és az olasz fronton 
a Hadisír-felügyelôség (Kriegsgräber-Inspektion) állományába vezényelték.75 
Kremaun (ma Cormòns, Olaszország) és Görz (ma Gorizia, Olaszország) tele-
pülések katonai temetôi síremlékeihez 8–10 darab architektúra és relief tervet ké-
szített.76 Szülôvárosához való kötôdését jelzi, hogy 1918 augusztusában a császári 
és királyi debreceni 39. gyalogezred olasz fronton elesett katonáinak temetôjébe 
tervezett hôsi emlékmû tervén dolgozott.77 Ez azonban az összeomlás miatt már 
nem került kivitelezésre. 

1918-ban rövid idôre Kiskunfélegyházára, a magyar királyi honvéd kerékpá-
ros pótszázadhoz osztották be.78 Nincs adat arról, hogy itt bármilyen plasztikai 
alkotást készített volna.

A szélesebb hazai mûértô közönség elôtt kevéssé ismert, hogy Medgyessy 
Ferenc a Nagy Háborút követôen jelentôs számú elsô világháborús hôsi emléket 
készített Magyarországon.79 A megvalósult alkotásokon kívül, több emlékmû-
tervet mintázott. 

1923-ban három kisebb emlékmûvét avatták fel. A Hete község számára ké-
szített hôsi emlékmûre bronzból öntött turulmadarat mintázott.80 

A Baranya megyei Vásárosbéc község számára alkotott hôsi emlékmû gúla 
alakú obeliszkjére bronz dombormûvet készített.81 A kisméretû – körülbeleül 
60×60 centiméteres – relief kezében puskát tartó, lovas katonát ábrázol. Nincs 
hatásvadász póz vagy harciaskodó lendület: az alkotás a Medgyessytôl megszo-
kott nyugalmat sugározza. Alatta felirat: VÁSÁROSBÉCZ KÖZSÉG / HÁLÁS 
KÖZÖNSÉGE ÁLLÍTTATTA ELESETT HÔSÖK EMLÉKÉRE / 1914 – 

71 Fodor 2006. 12. o.
72 Entz 2009. 266. o.
73 A mûvész közlése László Gyulával. In: László 1972. 11. o. 
74 Fodor 2006. 12. o.
75 Deák 1981. 130. o.
76 László 1972. 11. o.
77 A mûvész levélbeli közlése öccsével, dr. Medgyessy Gáborral. In: László 1972. 11. o.
78 Deák 1981. 130. o.
79 László 1956. 80. o.
80 László 1972. 13. o.
81 László 1972. 13. o.
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1918 / HÔSÖK SÍRJA NEM MARAD ÁLDATLAN / KI HAZÁÉRT HAL 
HALHATATLAN.

A ma Bács-Kiskun megyei Vaskút község számára, a községháza (ma pol-
gármesteri hivatal) elé mintázott életnagyságúnál valamivel kisebb kôszobrot,82 
amely támaszkodó rohamsisakos gyalogos katonát ábrázol. Kezében földre tá-
masztott puskáját tartja. A kompozíció lényegében az 1917-ben mintázott bu-
dapesti Lengyel Béla síremlék83 felépítését követi, azzal a különbséggel, hogy 
nôalak helyett Vaskúton katona támaszkodik könyökölve a mellette lévô, mell-
középig érô magasságú kôtömbre. Nem csak a beállítás azonos: a nyugalom 
mellett, az a rejtett belsô feszültség jellemzi a mûvet, amely alkotásainak nagy 
részén is megfigyelhetô.84 A hazai elsô világháborús hôsi emlékmûvek sorában 
egészen egyedi ez a mûvészi megformálás szempontjából érdekes, de katona 
esetében kevéssé szokványos testtartás alkalmazása. A mûvész elegáns nagy-
vonalúsággal oldotta meg a kezek helyzetét. A katona jobbjával puskája csövét 
fogja, míg bal kezét a derékszíján lévô tölténytáskáján nyugtatja. A szobor alat-
ti felirat: EMELTE HÔS FIAI SOHA EL / NEM MÚLÓ EMLÉKÉNEK 
/ VASKÚT KÖZSÉG / KÖZÖNSÉGE / 1914 – 1918. A gipszbôl készült 74 
centiméteres kisminta Támaszkodó baka címmel, a debreceni Déri Múzeum 
tulajdona.85

A Vaskút számára mintázott támaszkodó katona mûkôbôl készített másolatát 
1925-ben a Somogy megyei Szólád községben állították fel86 a Kossuth Lajos ut-
cában, a református templom elôtt. A talapzat felirata, a SZÓLÁD KÖZSÉG / 
HALOTTAI A VILÁGHÁBORÚBAN 1914–1918 alá a negyvenhét hôsi halott 
nevét vésték fel.

1925-ben Isaszegen a település központjában, a Szent István király plébá-
niatemplommal szembeni téren állították fel mûkôbôl készített kétalakos hôsi 
emlékmûvét.

Medgyessy kompozíciói kevés, lassan lendülô, önmagába záródó vonalba 
foglalt plasztikai megformálással épültek fel.87 Hôsi emlékmû esetében – ame-
lyet általában a mozgás, dinamizmus jellemez – azonban nem könnyû ebben 
a stílus-felfogásban alkotni. Medgyessy alkotásán puskáját maga mellett tartó, 
rohamsisakos katona áll, derékszíján tölténytáskával és szuronnyal. Jobb kezét 
térdre omlott, haldokló bajtársa vállán nyugtatja. Ezt a pátoszmentes beállítást 

– amely leginkább a „ma te, holnap talán én” gondolatot sugallja – csak az tudta 
igazán hitelesen megjeleníteni, aki maga is megjárta a frontvonal poklát. A ta-
lapzat felirata: 1914 – 1918 / A HAZÁÉRT / HÔSI HALÁLT HALT FIAINAK 
/ ISASZEG KÖZSÉG / KÖZÖNSÉGE / 1925. A posztamens további három 
oldalára a 103 elesett isaszegi hôs nevét vésték fel. Az emlékmû felújított állapo-
tú, környezete pedig szépen parkosított és virágokkal díszített.

82 László 1972. 13. o.
83 Csorba 1986. 214. o.
84 Farkas 1958. 247. o.
85 DM leltári szám: M.F.79.2.122.
86 Szûcs 2014. 51. o.
87 Farkas 1934. 15. o.
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Az isaszegi hôsi emlékmû (a szerzô felvétele)
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Ugyanebben az évben az isaszegivel lényegében azonos plasztikai megfo-
galmazású emlékmûvet állítottak fel Tószegen. Mindössze annyi különbséggel, 
hogy a tószegi szobor álló katona-alakja tábori sapkát viselt, nem rohamsisa-
kot.88 A talapzatra a következô szöveget vésték: A HAZÁÉRT / ELHALT 
HÔSEINEK EMLÉKÉRE / 1914 – 1918 / ÁLLÍTTATTA TÓSZEG 
KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE / 1925. A tószegi szobor 1944-ben megsemmisült, 
csak a talapzata maradt meg. 2015-ben az Elsô Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatásával és lakossági közadakozásból, az isaszegi szobor 
alapján újra elkészíttették Medgyessy alkotását – immár rohamsisakot viselô 
katonával. A rekonstrukciót Kampfl János kôfaragó végezte.89 Az emlékmûvet 
2015. március 21-én avatták újra.90

A mûvész, feljegyzései szerint, 1929-ben két hôsi emlékmû-tervet készített 
(Álló huszár, illetve Trombitáló Hungária).91 Ezek felállításra nem kerültek, és 
a kisminták sem maradtak fenn.

1932-ben a Kis lovas szobrának balra nézô dombormû változatát készítette el, 
amelyen a lovon ülô meztelen fiú sisakot visel. Külön figyelmet érdemel a tér-
kitöltés mûvészi volta. A 35×31 centiméteres méretû terrakotta és a 38×33 cen-
timéteres méretû gipsz dombormû ma a Déri Múzeum tulajdona.92 A fiú fején 
lévô sisak arra utal, hogy Medgyessy hôsi emlékmûhöz – jellegébôl adódóan, 
valószínûleg huszár-emlékhez – kívánta felhasználni a kompozíciót.93 Mivel 
a magyar királyi 2. huszárezred emlékoszlopát 1924-ben,94 a császári és királyi 
16. huszárezred dombormûves emléktábláját [Manno Miltiádesz (1880–1935) 
alkotását] 1931-ben már felavatták Debrecenben,95 ezen alakulatok számá-
ra – értelemszerûen – nem lett volna értelme 1932-ben dombormûvet tervezni. 
Nem kizárt viszont, hogy a pécsi központi hôsi emlékmû-együtteshez készített 
tervet. Pécsett ugyanis 1932-ben szándékoztak kiegészíteni a Széchenyi téren 
lévô két elsô világháborús dombormûvet (52-es gyalogezred és 19-es honvédek) 
a magyar királyi 8-as huszárok bronz dombormûvével, amely a szerb megszállás 
alóli felszabadulási emlékmû talapzatára került. [A kivitelezésre Szomor László 
(1908–1980) kapott megbízást, a hivatalos avatásra 1939-ben került sor.]96

A Debreceni Református Kollégium számára 1933-ban mintázott ihletett 
szépségû bronz dombormûvet az épület fôhomlokzatára.97 Medgyessy alkotása 
a neves tanintézmény elsô világháborúban hôsi halált halt tanárainak és diák-
jainak állított emléket. Az emlékmû felállításának ötletét már 1928-ben felve-
tette a Debreceni Kollégiumi Diákszövetség. Elôször nagyméretû obeliszket 

88 Az emlékmû korabeli fotóját közli: https://www.kozterkep.hu/~/28925/I_vilaghaborus_emlekmu_
Toszeg_2015.html (Megtekintés: 2017. július 20.)

89 Mészáros 2015. 1. o.
90 Emlékmûvet avattak. Tószegi Tükör, 2015. április, 13. o. 
91 László 1981. 190–191. o.
92 DM leltári szám: M.F.79.2.61.; DM leltári szám: M.F.79.2.101.
93 László 1972. 17. o.; Fényképét közli: Várkonyi 2015. 54. o.
94 http://vcsj.eu/honvedhuszar-vagy-lovassagi-laktanya/ (Megtekintés: 2017. július 20.)
95 Sz. Kürti 1977. 80. o.
96 Romváry 1982. 336. o.
97 László 1972. 13. o.
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kívántak állítani az iskola elé, rajta relieffel. Mivel a szükségesnél lényegesen 
kevesebb pénz gyûlt össze, Medgyessytôl végül csak dombormûvet tudtak 
rendelni.98 A 100×150 centiméteres méretû, fekvô téglalap alakú relief mélyí-
tett mezôben hét fiatal katonát ábrázol, akik szuronyt szegezve, ágyút húznak 
elôre. „A lábak, kezek azonos mozgásritmusa dinamikussá teszi a reliefet. Nem jele-
netnek, életképnek (de nem is szabályos ’hôsi emlékmûnek’), hanem a mozgás szinte 
koreografikus megjelenítésének érezzük e mûvet” – írta egy, Debrecen szobrait be-
mutató monográfia.99 Az alkotást – hasonlóan Medgyessy más dombormûveihez –  
az a letisztult formavilág jellemzi, amely az ókori (elsôsorban etruszk és ógörög) 
archaikus stílust követi. Ez a világ soha nem állt távol a mûvésztôl.100 A bronz 
relief alsó részén olvasható felirat: A KOLLÉGIUM HÔS TANÁRAINAK 
ÉS HÔS DIÁKJAINAK EMLÉKEZETÉRE / EMELTE A KOLLÉGIUMI 
DIÁKSZÖVETSÉG 1933.

A dombormûvet körül ölelô vörösmárvány-keret felsô részére, aranyszín-
nel az 1914 – 1918 évszámokat vésték fel. (A hazai oktatás másik híres tiszán-
túli protestáns fellegvára, a sárospataki református fôiskola bejárati kapuzata 
belsô oldalfalán lévô emlékjelek között látható Medgyessy 1948-ben készített 
1848–49-es dombormûve.101 A Centenáris emléktábla102 plasztikájában szinte 

98 Sz. Kürti 1981b. 72–73. o.
99 Sz. Kürti 1977. 94. o.
100 Kádár 1981. 11–13. o. 
101 Horkay 1997. 100. o.
102 László 1981. 207. o.

A debreceni Református Kollégium hôsi emlékmûve (a szerzô felvétele)
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tükörképe a debreceni elsô világháborús emlékjelnek. Annyiban különbözik, 
hogy az ágyút fordított beállításban, jobbról balra húzza – hét helyett öt honvéd. 
Közülük az elsô, kezében csákánnyal készíti elô a lövegállást.)

1935-ben több hôsi emléket készített Medgyessy Ferenc.103 A Pest megyei Tök 
község két évvel korábban épített mûvelôdési háza fôhomlokzatára mészkô 
dombormûvet mintázott, amely hangvételével, letisztult formavilágával a debrece-
ni hôsi emlék dombormûvére emlékeztet. A budakalászi kôbôl készült emléktáb-
la104 felsô részén mélyített mezôben szuronyos puskájukat tartva, elôre nyomuló 
katonák láthatók. Mögöttük lévô elesett társukat két bajtársuk öleli fel. A nemes 
egyszerûséggel komponált dombormû alatt az 1914 – 1918 évszámot követôen, 
a község negyven hôsi halottjának neve áll felvésve az emléktáblán. Az elesettek neve 
alatti felirat: A MAGYAR SORSÉRT VÉRZETTEK EL ÔK. / UTÓD BORULJ 
LE EMLÉKÜK ELÔTT: / HOZZÁJOK MÉLTÓN ÉLJ-KÜZDJ NEMESEN, 
/ S A BÚS MAGYAR SORS SZÉP, S DICSÔ LÉSZEN. / N. V. „Minden külsôséges 
hôsködés nélkül láttatja ôket a mûvész: végzetszerûen sodródnak elôre a harcba, mint aho-
gyan a falu népe viselte a háborút. És mégis valóban hôsi ez az emlék, a kötelezettségteljesítés 
egyszerû áldozatainak bensô magasztalása” – jellemezte az alkotást Farkas Zoltán.105

A Sárospatak számára készülô elsô világháborús hôsi emlékmûre Medgyessy 
elôször koszorút fonó lányt mintázott.106 (Gipsz és terrakotta kismintája a Déri 
Múzeum tulajdona.107) Ezt nem fogadták el, mert a megrendelô bizottság min-
denképpen katona alakot igényelt.108 A Táncsics és Rákóczi utca sarkán álló 
emlékmûre végül kézigránát-dobáshoz készülô, rohamsisakos fiatal katona élet-
nagyságúnál magasabb bronzalakja került,109 derékszíján tölténytáskával, oldalán 
bajonettel. A József királyi herceg által 1935. október 6-án felavatott110 szobor ta-
lapzatán az 1914 – 1918 felirat olvasható. Az emlékmû mellett két oldalt egy-egy 
táblán a hôsi halottak névsora szerepel. A gránátdobásra készülô katona alakját 
1916-ban Podhajcén kezdte kôbe faragni a mûvész, ez az alkotás azonban nem 
készült el. Hangsúlyozandó, hogy ez az emlékmû nem a húsz évvel korábbi, meg-
kezdett kompozíció befejezett változata.111 A mûvész az alapgondolatot megtartva, 
új szobrot mintázott. Medgyessynek azonban megrendelôi kívánságra, alapvetôen 
módosítania kellett a mûvén: akt helyett, egyenruhát és rohamsisakot viselô ka-
tona-szobrot akartak látni Sárospatakon. „Fokozatosan gyilkoltatják velem a saját 
munkámat – amelyre pedig a Képzômûvészeti Tanácstól dicséretet kaptam – csak amiatt, 
mert meztelen, és nem katona. Pedig szerintem éppenhogy minden idôk katonáját szim-
bolizálja” – írta keserûen a mûvész László Gyulának.112 Nem csoda, hogy a mûvész 
nem volt elégedett az erôszakosan módosíttatott alkotással. Készült fénykép 

103 Wehner 2010. 198. o.
104 László 1972. 19. o.
105 Farkas 1935. 347. o.
106 László 1981. 195., 197. o., 58. kép.
107 DM leltári szám: MF.79.2.80. és II.59.3.32.
108 Hôgye 1982. 43. o. 
109 Horkay 1997. 26. o.
110 Kettôs szoboravatás Sárospatakon. Pesti Hírlap, 1936. október 8. 58. évf. 230. sz. 17. o.
111 László 1972. 10. o.
112 Idézi Sz. Kürti 1983. 119. o.
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a mûvész hagyatékában fennmaradt eredeti, 40 centiméteres kismintáról, amely 
még férfi aktként ábrázolja a gránátdobáshoz készülô harcost.113 Medgyessy joggal 
kesergett a méltatlan eljárás miatt. Az akt változat ráirányítja a figyelmet a férfi ke-
zében tartott kézigránátra és magára a dobáshoz készülô mozdulatra. A felöltöz-
tetett szobron szinte elenyészik ez az elem. Az eredeti alkotás mûvészileg kiérlelt 
munka, míg a megrendelôi kényszer hatására egyenruhás katonára alakított – ma 
is látható – változat beleszürkül a hazai elsô világháborús emlékmûvek átlagos 
színvonalába. (Az akt szobor miatti huzavona során egy, rohamozó katonát ábrá-
zoló terv-változatot is készített, de végül a ma látható szobor valósult meg.)114

Baján a Tanítóképzô Intézet udvarán állították fel az elsô világháborúban 
elesett tanulók és tanárok hôsi emlékmûvét, amelynek építészeti részét és a szo-
bor kompozíciójának grafikai vázlatát Miskolczy Ferenc (1899–1994) tervezte. 
Miskolczy Budapesten felkérte Medgyessyt a szobor elkészítésére, aki elvál-
lalta a kôbe faragást, azzal a módosítással, hogy az álló fiatal férfiakt az ere-
detileg tervezett kard helyett, pajzsot tart maga elôtt, amelyen könyv látható. 
Érdekesség, hogy a szobor a budapesti Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt, 
1913-ban lebontott Nemzeti Színház egyik oszlopából került kifaragásra. Bár 
az emlékmûvet 1935-ben felállították, a hivatalos ünnepélyes avatásra csak 1936. 
május 3-án került sor.115 A talapzat oldallapjaira a harminchat hôsi halott nevét 
vésték, az elôlapon az 1914 / + / 1918 felirat olvasható. Maga a szobor általános 
elismerést aratott: „Elszántsága sokkal jobban vértezi, mint bármiféle fegyver, azt 
a dacos, fiatal akaratot jelképezi, mely nem ismer semminémû félelmet” – írta a mûrôl 
a korabeli kritika.116

A mûvész feljegyzéseibôl kiderül, hogy az 1930-as években hôsi emlékmûvekre 
meghirdetett pályázatokra is készített anyagot (maguk a tervek nem maradtak 
fenn).117 A Mûszaki hôsi emlék vázlatát 1933-ban mintázta Müller Tibor (1890–?) 
építésszel,118 de nem ez a pályamû nyert. [Márton Ferenc (1884–1940) és Siklódy 
Lôrinc (1876–1945) alkotását 1939 után állították fel a Szent István parkban; 
1944–1945-ben elpusztult.]119 1938. szeptemberben ugyancsak Müller Tibor 
építésszel készített tervet az Orvosok hôsi emlékéhez, de ezzel sem nyertek.120 
[1942-ben Horvay János (1873–1944) historizáló stílusú, patetikus hangvételû 
alkotása került felállításra az Üllôi úton.]121 Különösen fájó volt a mûvésznek 
a debreceni Hármas honvédek és népfelkelôk emlékmûve 1938-as és 1939-es pályá-
zata. Medgyessy elôször oroszlánnal viaskodó férfiaktot mintázott, a talapzaton 
két relieffel, majd második változatként íjazó ôsmagyar harcost.122 Terve végül 

113 László 1968. 50. kép.
114 László 1972. 18. o.
115 Késmárky – Kôhegyi 1975. 307. o.
116 Farkas 1935. 347. o.
117 László 1981. 195., 391. o.
118 László 1972. 18. o.
119 Rajna 1989. 417. o.
120 László 1972. 21. o.
121 Rajna 1989. 293. o. 
122 László 1972. 20., 21. o.
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alulmaradt Márton Ferenc – maga is egykori 3-as honvéd – mûvével szemben.123 
(Márton konzervatív felfogású, de markáns erôt sugárzó szobrát 1940-ben állí-
tották fel a cívis városban.)

Medgyessy Ferenc a 20. századi hazai szobrászat egyik megújítója.124 
Kétszeres Kossuth-díjas (1948, 1957), Kiváló mûvész (1955),125 akit szobrásza-
tunk eddigi történetének legjobb mestereként méltatott Ferenczy Béni (1890–
1967).126 Lyka Károly szerint „helyet biztosított magának a legjobb szobrászaink 
között”.127 

Bár az elsô világháború alatt készített nagyplasztikai alkotásairól csak képi 
ábrázolások vagy leírások maradtak fenn, ezek mindenképpen számon tartandó 
mûvek. 1920 utáni, elsô világháborúval kapcsolatos hôsi emlékei kevéssé ismer-
tek. Ezek mûvészi értéke tekintetében, a szakirodalom ítélete megoszlik. A ko-
rabeli kritika szerint, Medgyessy több háborús emlékmûve „legjava alkotásai 
mellé sorakozik”.128 Más vélemény viszont úgy tartja, hogy a két világháború 
között készített hôsi emlékmûvei – több neves mûvésztársáéhoz hasonlóan – 
neki sem sorolhatók fô mûvei közé.129 A kérdés eldöntése nélkül is megállapít-
ható viszont, hogy Medgyessy Ferenc valamennyi Nagy Háborúval kapcsolatos 
plasztikai alkotása megérdemli mind a hadtörténet, mind a mûvészettörténet 
kiemelt figyelmét.

123 Sz. Kürti 1995. 427. o.
124 Nagy 1940. 77. és 80. o.
125 Fitz 2000. 748. o.
126 Ferenczy 1961. 79. o.
127 Lyka 1934. 8. o.
128 Farkas 1935. 347. o.
129 Nagy 1991. 125. o.

A bajai hôsi emlékmû nagymintája 
(Magyar Mûvészet, 1935/11. sz.)
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jelvénye. Az Érem, 2013. 1. sz. 30–33. o.

Rajna 1989.
Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa. Budapest, 1989.

Romváry 1982.
Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982.

Sallay 2007.
Sallay Gergely Pál: A Fáklya Mûipari Vállalat elsô világháborús alakulatjelvényei. 
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FerenC Medgyessy’s plastiC WOrks OF art related tO the First WOrld War

Ferenc Medgyessy (1881–1958) was one of the most prominent figures of 20th-
century Hungarian sculpture. He gained a medical degree in Budapest, but he always 
wanted to become an artist. During his medical university years, he mostly produced 
graphic works related to pathology. Seeing those and other portraits of his, the period’s 
famous art expert Károly Lyka and sculptor Ede Kallós helped him study in Paris 
between 1905 and 1907, with the support of a patron of art. He started to make models 
there, and soon decided to dedicate his life to sculpture. He served through the First 
World War as a territorial army officer, in the rank of head surgeon corresponding to 
that of first lieutenant, and also as an artist in the Army.

The time spent with the Imperial and Royal Hofmann Corps (k. u. k. Korps Hofmann) 
on the Russian frontline played an outstanding role in his First World War service 
and his artistic activity. Interestingly, the world-famous writer Ferenc Molnár served 
as a war correspondent at the Hofmann Corps shortly before Medgyessy’s arrival. In 
his book published in 1916 about his frontline experiences, Molnár writes about two 
officers (Colonel Kornél Szávits and Captain Elemér Farkas) whom Medgyessy later 
pictured in plastic portraits. Medgyessy designed the badge of the Hofmann Corps’ 
Repair and Workshop Group (Ersatz und Werkstätten Gruppe), as well as the portrait of 
Field Marshal Archduke Friedrich. He carved three pieces of funerary art in Podhajce, 
Galicia (today Pidgajica, Ukraine) and a war memorial near Lysonia (today Lisonia, 
Ukraine). Honouring his service as medical officer and artist, Medgyessy was awarded 
the Bronze Military Merit Medal (Signum Laudis) on War Ribbon in 1916. Two small 
sculptures have been preserved from the works of art he made near the battlefield: the 
Small Horseman and the Rearing Horseman. For a short time he returned to his studio 
on Százados Road, in Budapest in 1917, but then he was called up again. In 1918, he was 
detailed to the War Graves Commission (k. u. k. Kriegsgräber-Inspektion) at the Italian 
frontline. He made drafts for funerary art for the military cemeteries of Kremaun (today 
Cormòns, Italy) and Görz (today Gorizia, Italy), these, however, were never implemented.

Medgyessy created several First World War memorials in Hungary between 1920 and 
1945 for the cities of Hete, Vásárosbéc, Vaskút, Szólád, Isaszeg, Tószeg, Tök, Debrecen, 
Sárospatak and Baja. Some of these were based on previous plans he made during the 
First World War. The article also discusses his plans on national war memorials, which 
were not accepted.

Based on a wealth of sources, the author analyses the literary, art and military 
historical aspects of the topic, the knowledge of which is essential to the understanding 
of Ferenc Medgyessy’s plastic art in the First World War.



256 Prohászka László

plastiken vOn FerenC Medgyessy Mit bezug auF den ersten Weltkrieg

Ferenc Medgyessy (1881–1958) ist eine der herausragendsten Gestalten der 
ungarischen Bildhauerei im 20. Jahrhundert. In Budapest schloss er ein Medizinstudium 
ab, sehnte sich aber in Wirklichkeit immer danach, Künstler zu werden. Während seiner 
Zeit als Student fertigte er in erster Linie Grafiken für die Pathologie an. Nachdem 
Károly Lyka, namhafter Kunstkenner seiner Zeit, diese Werke und einige weitere 
Porträts gesehen hatte, verhalf er ihn zusammen mit dem Bildhauer Ede Kallós zu 
einem Studium in Paris zwischen 1905 und 1907, wobei er von einem reichen Mäzen 
unterstützt wurde. Hier begann er ernsthaft an Modellen zu arbeiten, und traf bald 
die Entscheidung, sein Leben der Bildhauerei zu widmen. Während des ganzen Ersten 
Weltkrieges hindurch diente er als k. ung. Landsturmoffizier mit dem Dienstgrad 
eines Oberarztes (welches dem eines Oberleutnants entsprach), und war in der Armee 
zugleich als Künstler tätig.

Die Zeit, die er an der russischen Front beim k. u. k. Korps Hofmann verbrachte, 
nimmt eine bedeutende Rolle in seiner militärischen und künstlerischen Laufbahn ein. 
Interessant ist die Tatsache, dass kurz vor dem Eintreffen Medgyessys der weltberühmte 
Schriftsteller Ferenc Molnár als Kriegsberichterstatter beim Korps Hofmann gedient 
hatte. In seinem 1916 veröffentlichten Buch über seine Fronterlebnisse kommen auch 
zwei Offiziere (Oberst Kornél Szávits und Hauptmann Elemér Farkas) vor, die später 
von Medgyessy modelliert wurden. Der Künstler fertigte auch das Abzeichen der Ersatz- 
und Werkstättengruppe des Korps Hofmann, sowie ein Porträt von Feldmarschall 
Erzherzog Friedrich an. Im galizischen Podhajce (heute Pidhajzi, Ukraine) erschuf er 
drei große Grabdenkmäler, und in der Nähe von Lysonia (heute Lisonia, Ukraine) ein 
Heldendenkmal. Als Anerkennung für seine Leistungen als Militärarzt und Künstler 
wurde ihm 1916 die Bronzene Militärverdienstmedaille (Signum Laudis) am Band des 
Militärverdienstkreuzes verliehen. Zwei seiner Werke, die er an der Front fertigte, 
sind erhalten geblieben: die Kleinplastiken Kleiner Reiter und Sich aufbäumender Reiter. 
1917 durfte er für kurze Zeit in seine Budapester Werkstatt in der Százados Straße 
zurückkehren, wurde aber dann erneut zum Militärdienst eingezogen. 1918 wurde er 
an die Italien-Front, zur k. u. k. Kriegsgräber-Inspektion verlegt. Er entwarf Denkmal- 
und Grabdenkmal-Modelle für die Soldatenfriedhöfe von Kremaun (heute Cormòns, 
Italien) und Görz (heute Gorizia, Italien), die jedoch nicht mehr verwirklicht wurden.

Zwischen 1920 und 1945 erschuf Medgyessy in Ungarn mehrere Heldendenkmäler 
des Ersten Weltkrieges: in Hete, Vásárosbéc, Vaskút, Szólád, Isaszeg, Tószeg, Tök, 
Debrecen, Sárospatak und Baja. Einige seiner Werke beruhen auf Modellen, die er 
noch während des Krieges gefertigt hatte. Die Abhandlung beschäftigt sich auch mit 
denjenigen Entwürfen des Künstlers, die nicht realisiert wurden.

Die Arbeit stützt sich auf zahlreiche Quellenverweise, und verknüpft literarische, 
kulturhistorische und militärgeschichtliche Aspekte, deren Kenntnisse zum Verständnis 
der Plastiken Medgyessys aus dem Ersten Weltkrieg unerlässlich sind.
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AMAgyARORSzágOSFRONThARCOSSzövETSégEgyENRuházATA

II. rész: Felsôruházat

Jelen cikkünkben, a magyar Országos Frontharcos Szövetség fejfedôirôl 
szóló, a Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 15. számában megjelent írás1 folyta-
tásaként, a felsôruházatot tárgyaljuk. Jóllehet a félkatonai szervezetek esetében 
nem ritkák a szabályostól eltérô egyen- vagy formaruha-változatok, a magyar 
Országos Frontharcos Szövetség uniformisa összességében kifejezetten egysé-
ges képet mutat. Egyenruhájukat egyszerû darabok alkották: zubbony, két féle 
nadrág és köpeny.

A zubbony

A Frontharcos Szövetség egyenruhájának legfontosabb és elôírások által leg-
inkább szabályozott eleme a zubbony volt. A Szövetség lapja, az egykori Magyar 
Front egyik korai (1934. március 1-jei) számában négy gombbal rendelkezô, tá-
bori barna színû gabardin vagy posztó zubbonyról írnak.2 A nyitott nyakú (saját 
korában modernnek ható) zubbony az akkori magyar katonai egyenruhák tábori 
barna színénél egy árnyalattal zöldesebb anyagból készült. A gabardinból ké-
szült darabok a posztónál lényegesen drágábbak voltak. A szabályzat négy rátett 
zsebet írt elô, ívelt zsebfedôkkel, de egyenes zsebfedôkkel készült változatokkal 
is találkozhatunk. A zubbonyokban gyakran nem találhatók meg az egyenruha-
szabóságok bevarrt címkéi, tekintve, hogy egyszerû szabásuk miatt bármelyik 
helyi szabó könnyen elkészíthette azokat.

A zubbonyt elöl négy és minden zsebet egy-egy 20–25 mm átmérôjû kara-
mell-barna, szintetikus anyagból készült úgynevezett „csontgomb” zárta, míg 
az ujjvégeket két vagy három 15 mm-es gomb díszítette.

A rendfokozati jelzést az egyik vagy mindkét vállon viselték. A Frontharcos 
Szövetség tagsági jelvényét minden alkalommal a bal hajtókára tûzve hordták.

A frontharcosok zubbonyán két kiegészítô elemmel találkozhatunk: az egyik 
a bal karon viselt, nemzetiszínû sáv fölött a Frontharcos Szövetség nyom-
tatott jelvényét ábrázoló, kék karszalag. Sajnos erre vonatkozóan a mai napig 

1 Czink 2015.
2 Magyar Front, 1934. március 1. 7. o.
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nem bukkantunk írott forrásra, ám fotók igazolják, hogy a korai eseményeken 
a frontharcosok nagy számban viselték ezt a karszalagtípust. Véleményünk sze-
rint a karszalag a Frontharcos Szövetség tagjait volt hivatott egyértelmûen meg-
különböztetni a Magyar Királyi Honvédség katonáitól.

A másik kiegészítô elem a fonott zsinór, amely a jobb vállzsinór gombjához 
volt rögzítve. Az ilyen zubbonyok gallérjára gyakran ék alakú hajtókajelzés is 
került. Írásos dokumentum errôl a kiegészítôrôl sem került elô mindezidáig. 
Az 1930-as és 1940-es évek Magyarországán számos, egymással kapcsolatot 
ápoló félkatonai lövészegyesület létezett, amelyek közül néhány kifejezetten 
a Frontharcos Szövetség társegyesületeként mûködött, olyannyira, hogy jel-
vényrendszerük is nagy hasonlóságot mutatott. Így ezek a zsinórok lehetettek 
mesterlövész jelvények vagy pusztán olyan jelzések, amelyek viselôjüknek egy 
lövészegyesülethez való tartozását voltak hivatottak kifejezésre juttatni.

Ismeretlen altiszt kiváló minôségû 
posztóból készült és részben zöld 
pamuttal bélelt zubbonya
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A nadrág

A nadrágnak két típusát ismerjük: egyenes szabású, fekete pantallót, il-
letve a zubbony anyagából készült lovaglónadrágot. Az 1942-es Frontharcos 
Évkönyvben megjelent elôírás3 szerint, amennyiben egy csoport tagjainak több-
sége a polgári életben (munkához és ünnepi alkalmakkor) túlnyomórészt csiz-
mát hordott, ott a tagoknak a csizmaviselést ajánlották. Amennyiben a többség 
a pantalló-viselést részesítette elônyben, annak a csoportnak a cipôt és a pan-
talló-nadrágot írták elô. A hagyományos magas szárú csizma, fôként vidéken, 
a férfiöltözet szerves részét képezte, így ezek a szabályok nem csak a divatot 
követték, de gazdasági szempontokat is figyelembe vettek. Mindazonáltal ezek 
az elôírások nem voltak kôbe vésve és vélhetô, hogy sok frontharcos a tekintélyt 
parancsolóbb kinézet érdekében döntött inkább a csizma és lovaglónadrág vise-
lése mellett.

3 Kertész – De Sgardelli 1942. 178. o.

A szokásostól jelentôsen eltérô 
zubbony-változat, ismeretlen altiszt 
hagyatékából

Példa zsinór viselésére
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A köpeny

Az egyenruha harmadik fô eleme a köpeny volt. A fentebb említett, 1934-
bôl származó cikk4 szerint a köpenyt „katonai szabásúra” kellett alakítani, ám 
a hadseregnél hagyományosan használatos fegyvernemi színû szegélyezést és 
gallérhajtókát tiltotta a szabályzat (igaz, a Szövetség vezetôsége késôbb a kö-
penyen is viselt rendfokozati jelzéseket). Egy másik elôírás meghatározta, hogy 
az aranyszínû vállzsinórt viselô tagok (az egykori tisztek) köpenyükön bársony-
gallért viseljenek a köpeny színétôl kissé elütô árnyalatban. A bársonygallér 
a tisztek köpenyének hagyományos díszítôeleme volt.

Derékszíj és vállszíj

A frontharcos egyenruha legfontosabb kiegészítôje a minden alkalommal 
viselt bôr derékszíj és vállszíj volt, utóbbi a viselôje Szövetségen belül betöltött 
pozícióját is jelölte, különbözô színû posztó alátétekkel: a fehér alátét az orszá-
gos vezetôség és az örökös tagok részére készült, a vörös alátét a helyi csoportok 
vezetôinek szolgálatuk idôtartamára, zöld alátét a rendes tagoknak járt, a búza-
virágkéket pedig az Új Front tagjai számára tartották fenn.

A Magyar Front egyenruháról szóló, 1934-es cikke5 megemlíti, hogy a színes 
alátétek arra is hivatottak voltak, hogy a Frontharcos Szövetség tagjait megkü-
lönböztessék a Honvédség állományától és más hivatalos magyar szervezetek 
tagjaitól, akik hasonló derékszíjakat és vállszíjakat viseltek.

4 Magyar Front, 1934. március 1. 7. o.
5 Uo.

„Jól dekorált” egykori altiszt
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Ingek és nyakkendôk

Az egyenruhához eredetileg fehér színû inget írtak elô keménygallérral, azon-
ban a Magyar Front 1938. május 20-i számában6 megfogalmazták azt az aggályt, 
miszerint a vidéki csoportok egyes tagjai számára anyagilag megterhelô lenne 
és nehézségekbe ütközne ilyen ingek beszerzése. Ezért az országos vezetôség 
azt ajánlotta, hogy a fehér helyett „cserkész stílusú”, tábori barna színû, puha-
galléros inget is lehessen viselni. (1942-ben már csak a tábori barna inget említi 
a szabályzat.7)

Az elôírásos fekete nyakkendô, fekete zokni és fekete cipô (illetve csizma) 
együttesét kesztyû tette teljessé: zöldes barna a lovaglónadrághoz, krémszínû 
marha- vagy szarvasbôr a fekete nadrághoz.

6 Magyar Front, 1938. május 20. 9. o.
7 Kertész – De Sgardelli 1942. 178. o.

Hirdetés a Magyar Front 1938. 
szeptember 24-i számából

Két egyenruha-készítô cég hirdetése
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Az Országos Frontharcos Szövetség rendfokozati jelzései

Az Országos Frontharcos Szövetség félkatonai szervezet lévén egyedi rend-
fokozatokkal és rendfokozati jelzés-rendszerrel rendelkezett. Mivel az anyagi 
hátteret javarészt magánszemélyek biztosították, a vezetôk és szervezôk nem 
tudtak olyan színvonalú szabályzati útmutatókat és rendfokozati-jelzés tábláza-
tokat kiadni, mint a hadsereg. A frontharcosoknak maguknak kellett egyenru-
háikat elôállíttatniuk, ezért sokféle változat fordult elô, és ugyanez volt a helyzet 
a rendfokozati jelzésekkel is: itt is sûrûn találkozhatunk a háziipar termékeivel.

Mind a mai napig kevés és nagyon szegényes forrásanyag áll rendelkezés-
re a Szövetség egyenruháira és jelzéseire vonatkozóan. Évkönyveik számos, 
a tagokról készült fényképet és rövid életrajzot tartalmaznak, amelyek segítsé-
günkre lehetnek korábbi rendfokozataik és a Szövetségben betöltött tisztségeik 
azonosításában, azonban portréképeket a két világháború közötti idôszakban 
még viszonylag ritkán készítettek. Számos esetben az újabb életrajzi adatokhoz 
régebbi felvételek társultak: elôfordul, hogy egy-egy csoportvezetôi tisztségben 
említett személy a fotón még ugyanabban az egyenruhában pózol, mint amely-
ben annak idején a szervezetbe lépett.

A tisztségekkel és rendfokozatokkal kapcsolatos egyenruházati elôírásoknak 
kizárólag szöveges dokumentációi állnak rendelkezésünkre, a késôbb bevezetett 
hajtóka- és válljelzésekrôl pedig mindezidáig egyetlen leírás sem került elô.

A rendfokozati jelzésekrôl a legkorábbi áttekintés a Magyar Front 1934. már-
cius 1-jei számában található.8 Ebben az olvasható, hogy a tagok korábbi rend-
fokozatát válldísszel jelezték: a kettôsen csavart, 4 mm-es zsinór középrészére 
tológyûrût helyeztek. A vállzsinórt a zubbony jobb vállán viselték, egyik végét 
a vállszegélybe varrva, másik végét a gallér mellé varrt rozetta köré hurkolva. 
Tisztek és tisztjelöltek aranyszínû vállzsinórt, arany tológyûrût és arany rozettát 
viseltek. Altisztek ezüstszínû vállzsinórt, aranyszínû tológyûrût és ezüst rozet-
tát, míg a tisztesek ezüst vállzsinórt, ezüst tológyûrût és ezüst rozettát hordtak. 
A legénységi állományú tagoknak zöld vállzsinórt, zöld tológyûrût és egyszerû 
zöld gombot írtak elô. A 20 mm-es rozetta megegyezett azzal a típussal, amelyet 
az osztrák–magyar és a Horthy-kori díszegyenruhákon viseltek. Az egyszerû, 
legénységnek szánt gombok a frontharcosok öltözetének barna, szintetikus 
anyagból készült gombjai voltak. (Lásd a színes ábrát a 436. oldalon.)

A szervezeti vezetôség választott tagjai megkülönböztetésként – tisztségük 
betöltésének tartama alatt – ezeket a zsinórokat mindkét vállon viselték.

Az egyenruhára vonatkozó elôírások az 1938-ban kiadott, Magyar Frontharcos 
Mozgalom címû évkönyvben is olvashatók,9 majd kisebb változtatásokkal az 1941-
ben megjelent Frontharcos Évkönyvben10 újfent megjelentek nyomtatásban, csak-
úgy, mint a következô évi kiadásban.11 A rendfokozati jelzésekre vonatkozó 

8 Magyar Front, 1934. március 1. 7. o.
9 Mándoky – Faragó 1938. 61–62. o.
10 Kertész – De Sgardelli 1941. 212–215. o.
11 Kertész – De Sgardelli 1942. 178. o.
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változtatások között szerepelt többek között, hogy a legénységi vállzsinór tábori 
barna színû lett.

Már a korábbi, 1930-as évekbôl származó évkönyvekben és fotókon is lát-
hatók olyan frontharcosok, akik háromszög-alakú fehér hajtókajelzést viseltek 

– ezek a jelvények paszománnyal szegélyezettek és ugyanolyan rozettával díszí-
tettek, mint amelyek a vállzsinóron találhatók. Ilyen jelzéssel ellátott egyenruha 
létezésérôl tudomásunk van, továbbá hasonló, de sötétebb árnyalatú – minden 
bizonnyal vörös színû – hajtókajelzés is megjelenik korabeli fotókon. A korabe-
li fényképeken e jelzések viselôinek minden esetben mindkét vállukon látható 
vállzsinór, és gyakran csoportvezetôként, helyettesként vagy a csoportvezetôség 
tagjaként, tisztségviselôjeként vannak feltüntetve.

A legmagasabb tisztségeket betöltô frontharcosok díszesebb váll-lapokat 
viseltek vastagabb – csavart és csomózott – aranyszínû zsinórral és a hajtóka 
szegélyéhez közelebb esô ponton arany rozettával, hasonlóan az 1920-as évek 
tervezett honvédségi díszegyenruháinak válldíszeihez. A Szövetség elnöke, vi-
téz Takách-Tolvay József gróf ezeket a zsinórokat fehér posztóalapon viselte, 
míg a társelnökök és alelnökök vörös alapon. Kétféle típusa ismeretes: az egyik 

Kiváló minôségû, selyemmel bélelt 
gabardin zubbony egy egykori tiszt, 
frontharcos csoportvezetô hagyatékából
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a patenttal rögzíthetô típus, amelyen a zsinór nem fedi a posztó alap teljes hosz-
szát, így az alap két vége zsinórokon átbújtatva és visszahajtva az egyenruha 
vállára rögzíthetô; a másik típusnak merev hátlapja van, amelyet közvetlenül 
a zubbonyra varrtak.

Az 1930-as években a Frontharcos Szövetség országos vezetôsége csupán 
ezeket a megkülönböztetô váll-jelzéseket viselte, késôbb azonban új hajtókajel-
zések kerültek bevezetésre. A fennmaradt fotók tanúsága szerint 1941-ben már 
két újfajta hajtókajelzés volt használatban: Takách-Tolvay és a társelnökök arany 
hímzéses, gyémánt alakú jelzést viseltek, amelyet kisméretû (14 mm-es) rozetta 
egészített ki, míg az alelnökök kevésbé gazdagon hímzett jelzését 22 mm széles, 
ék alakú paszomány és kisméretû rozetta díszítette.

A felvarrható váll-lap típus

Társelnöki hajtókajelzés Dr. 
Ullein-Reviczky Antal zubbonyán 
(az Ullein-Reviczky Antal 
Alapítvány engedélyével)

Alelnöki hajtókajelzés
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Ezek bevezetésével egy idôben Takách-Tolvay vállpántjain két keresztben 
felvarrt, 7–8 mm széles paszomány jelent meg. Mindezt csak fekete-fehér fotók 
dokumentálják, így nem tudjuk, hogy a zsinór arany- vagy ezüstszínû volt-e. 
(Lásd a színes ábrát a 437. oldalon.)

Bár a frontharcos egyenruha viszonylag egyszerû darabokból állt, az öl-
tözék egésze – amelyet az egyedi nemez-sisak tett teljessé – olyannyira jel-
legzetes, hogy a maga egyszerûségében is jelentôs helyet foglal el a magyar 
egyenruha-történetben.
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uniFOrMs OF the hungarian FrOntline Fighters’ assOCiatiOn

part ii: uniFOrM and aCCessOries

To complete his article on the headgear of the Hungarian Frontline Fighters’ 
Association published in Volume 15 of the Hungarian Military History Museum’s 
Yearbook, the author discusses the various garments (tunic, greatcoat, trousers, etc.) 
that made up the Association’s uniform. The main component of the uniform, most 
often mentioned in regulations, was the tunic. Leather belts and cross straps worn 
with the uniform were important accessories, as the cross strap was used to indicate 
the wearer’s position within the organisation. The author presents the known types 
of tunics, ones made of high quality material for officers and ones made of coarse wool 
for former NCOs and other ranks, as well as an unidentified type displaying braided 
lanyards and chevron-shaped collar insignia, which supposedly were meant to establish 
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the wearers’ affiliation with civilian rifle associations. Being a paramilitary organization, 
the Hungarian Frontline Fighters’ Association had its own unique system of ranks and 
rank insignia, which the author discusses in detail. The article is illustrated by photos of 
artefacts, period photographs, newspaper advertisements and graphic images in colour.

die uniFOrMierung des landesbundes der ungarisChen FrOntkäMpFer – 
teil ii.: Oberbekleidung

Als Fortsetzung der Arbeit über die Uniformierung des Landesbundes der 
Ungarischen Frontkämpfer, welches in Nummer 15 der Mitteilungen des Instituts und 
Museums für Militärgeschichte erschien, erörtert der Verfasser nun die Oberbekleidung. 
Wichtigstes und am meisten von Vorschriften geregelte Element der Frontkämpfer-
Uniform war die Jacke. Eine wichtige Rolle kam den Leib- und Schulterriemen zu, 
da letztere auch die Position anzeigte, die der Träger innerhalb des Landesverbundes 
bekleidete. Der Verfasser stellt die bekannten Varianten der Uniformjacke vor: so 
die feiner ausgeführte Version für Offiziere, die rauere, aus Wolle gefertigte für 
Unteroffiziere und Mannschaften, sowie einen, bis jetzt nicht identifizierten Typ, 
welcher aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Beziehungen des Landesbundes der 
Frontkämpfer zu den bürgerlichen Schützenvereinen im Zusammenhang steht. Der 
Landesbund der Frontkämpfer hatte als paramilitärischer Verband eigene Dienstgrade 
und Dienstgradabzeichen, deren verschiedene Varianten ebenfalls detailliert vorgestellt 
werden. Objektfotos, zeitgenössische Fotografien, Zeitungsannoncen und grafische 
Abbildungen illustrieren die Arbeit.
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i

AMAgyARhONvédSégújgyALOgSágI(LövéSz)MáLhAFELSzERELéSE,

1950

A magyar haderô 1945-ös újjászervezése után a személyi felszerelési cik-
kek kérdésköre – nem úgy, mint az egyenruháké – még jó darabig nem ke-
rült terítékre. Használták, ami a háborús készletekbôl megmaradt, kijavítva, 
utánpótolva az egyes cikkeket. A gyártás a korábbi szabványok szerint folyt, 
azokon egészen 1949-ig nem változtattak. A Honvédség 1948-as átfegyverzése 
szovjet típusú fegyverekre azonban értelemszerûen magával hozta a személyi 
felszerelési rendszer megváltoztatásának kérdéskörét is,1 hiszen alkalmazkod-
ni kellett az új, szovjet fegyvertípusokhoz (illetôleg azok lôszereihez, táraihoz) 
illeszkedô málházóeszközökrôl, másfelôl a Honvédség legfelsô szintjein kez-
dett terjedni az „ami jó a Nagy Szovjetuniónak, az nekünk is jó” felfogás. 1949-
ben már történtek bizonyos változtatások,2 bevezettek egy újfajta sátorlapot3 
(amely viszont érdekes módon éppen nem a szovjet mintát követte, a mintá-
zat és néhány kisebb részlet megváltoztatásával megegyezett a 38 M sátorlap-
pal), de a gyökeres változásokra 1950-ig várni kellett. 1949 tavaszán a honvéd 
gyalogsági parancsnok (Király Béla ezredes) javaslatot tett a gyalogság új me-
netfelszerelésére. A Hadtápszolgálat fônöke a HM 1/c. osztály bevonásával 
1949 nyarán több kísérleti típusmintát készíttetett el, amelyek kipróbálására 
a Honvéd Gyalogsági Kiképzô Táborban került sor. 1949. szeptember 29-én 
a honvéd gyalogsági parancsnok által kijelölt bizottság megvizsgálta a kísér-
leti hátizsákokat a Honvéd Gyalogsági Kiképzô Tábornál és egyúttal a lövész 
mentefelszerelés típusát alaptípusként határozta meg. Ez alatt azt kellett ér-
teni, hogy a lövészek számára rendszeresített málhafelszerelés-típus képezte 
alapját a Honvédség többi fegyverneménél bevezetendô menetfelszerelésnek 
is, ahhoz képest állapították volna meg a szükséges eltéréseket, különbségeket. 

1 Az új fegyverek bevezetésének például olyan ruházati hatása is volt, mint a zubbonyok és köpenyek 
jobb oldali vállszalagjainak módosítása, tekintve, hogy az új puskákat és karabélyokat már nem 
vitték szíjra vetve, így a válltekercsekre, a bújtató-csukrokra és a vállszalagok visszahajtására 
többé nem volt szükség. Lásd: 614.344/Afcsf.2.b.-1949.sz. körrendelet – Módosítások a köpeny 
és zubbony vállszalagjain. HK 20.sz. 1949.VII.15. 320. o. 

2 Például a fegyverzettel szorosan összefüggô, de eddig ruházati anyagként nyilvántartott cikkeket 
– mint a puskaszíj, szuronytáska, tölténytáskák, pisztolytáska, kardszíj, kardbojt – fegyverzeti 
anyaggá nyilvánították. Lásd: 625.031/Afcsf.2.b.-1949.sz. körrendelet – Fegyverzettel szorosan 
összefüggô anyagcikkek nyilvántartása. HK 20.sz. 1949.VII.15. 321. o.

3 606.244/ruh.-1949.sz. körrendelet – 49.M. sátorlap-esôgallér rendszeresítése.
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Az új lövész menetfelszerelés típust a szovjet fôtanácsadó helyettesének is be-
mutatták, aki a kivitelezéssel mind a hátizsákot, mind pedig a lôszeres tarsolyt 
illetôen egyetértett, illetve a Szovjet Hadsereg egyik szabályzatából a bizott-
ságnak megmutatta az 1938/41 M hátizsákot, amely – minô véletlen! – fôbb 
vonalaiban megegyezett a kikísérletezett hátizsákkal. A tölténytáskák helyett 
javasolt lôszeres tarsoly pedig messzemenôkig hasonlított a Szovjet Hadsereg 
RGD-33 kézigránátjához rendszeresített táskához.4 Az 1. osztály javasolta egy-
úttal újfajta kulacs, evôcsésze, szuronyhüvelytáska és tartalék élelmiszer doboz 
bevezetését is – ezek részben szintén a Szovjet Hadsereg megfelelô felszerelési 
cikkeihez hasonlítottak, bár például a kulacs esetében csak az alapötletet (csa-
varos alumíniumkupakkal szerelt, pohár nélküli alumíniumkulacs) vették át, 
magát a formát nem. 

Tehát valójában, az egész „újítási” ötlet jórészt a szovjet 1938 M fel-
szerelés adaptálása volt, habár a kísérleti táskafélék között is találunk még 

4 Philippe Rio: The Soviet Soldier of World War Two. Histoire et Collections. Paris, 2011. 139. o.

Honvéd az új menetfelszerelés kísérleti példányával. A kép elkészültekor még csak egy 
kísérleti hátizsák állt rendelkezésre, az evôcsésze és a kulacs még a Magyar Királyi 
Honvédségtôl örökölt típus, a lôszeres tarsolyt pedig egy PPS-tártáska helyettesíti.
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olyanokat, amelyek a magyar 1934 M kenyérzsák továbbfejlesztett változa-
tai, de ezek valószínûleg nem nyerték el a bizottság tetszését. A szovjetek 
1938-ban rendszeresítették az addig használt hátbôrönd helyett a kora-
beli turistazsákokat utánzó külsô zsebes kisméretû hátizsákot. A vászon 
hátizsák – a tartósság fokozása érdekében – 1941-ig bôrszegélyezéssel ké-
szült, de a háborús takarékosság ezt felülírta és a szegélyezést elhagyták. 
A szovjetek ugyanakkor megtartották az 1937 M kettôs tölténytáskákat, ezt 
a magyar tervezôk az univerzális lôszertarsollyal szerették volna kiváltani, 
amelynek alapját a szovjet RGD-33 kézigránát táskája képezte. A különbség 
abban állt, hogy a magyar fejlesztôk úgy próbálták „multifunkcióssá” tenni 
a táskát, hogy valamelyest megnagyobbították és a két kézigránát közötti 
helyre egy rekeszt létesítettek, amelyben a puskalôszert lehetett volna elhe-
lyezni. Az elôny nyilvánvaló: kevesebb és takarékosabb kivitelû felszerelési 
cikk. Ugyanakkor a hátrány sem lebecsülendô: a két kézigránát és a lôszer-
javadalmazás egy helyen húzza a katona derékszíját, ráadásul harchelyzet-
ben a lôszer kivétele a mély tarsolyból körülményes lehet. A Magyar Királyi 
Honvédségtôl örökölt kenyérzsákot, kulacsot és evôcsészét mindenképpen 
meg akarták szüntetni, azokat elavultnak, a modern harcászati követelmé-
nyeket ki nem elégítôknek gondolták: 

„A beérkezett véleményes jelentésekbôl megállapítást nyert, hogy a jelenleg rendsze-
resített evôcsésze és kulacs a követelményeknek nem felel meg. A jelenlegi evôcsésze nem 
teszi lehetôvé , hogy a honvéd részére kiszolgáltatott fôtt étel anélkül, hogy abból az ki 
ne ömöljön, nagyobb távolságra szállítható legyen. A fedele nem zár kellôképpen. A vé-
leményes jelentések szerint olyan megoldást kellett választani, amely a kellô lezárást 
lehetôvé teszi. A fenti követelménynek megfelelôen a szovjet hadseregben rendszere-
sített evôcsésze mutatkozott erre a célra legalkalmasabbnak. A jelenleg rendszeresí-
tett kulacs hadicélokra nem alkalmas, mert a málházása csak kenyérzsákban, vagy 
hátizsákban történhet, tehát aránylag elzárt térben, ennek következtében a honvéd 
aránylag körülményesen tud csak a kulacshoz hozzájutni. A kulacsdugó a szökellô 
honvédnél könnyen kiesik, és annak tartalma kiömlik. Olyan kulacsra van szüksé-
günk ami megfelelô függesztô kamóval van ellátva és a kulacs nyílásának elzárására 
parafadugó helyett megfelelô csavaros kiképzésû záróberendezés teszi lehetôvé az el-
zárást. Az újonnan rendszeresítendô kulacs mintapéldányát a szovjet hadseregben 
rendszeresített felszerelésbôl vettük. Hosszú gyakorlati tapasztalat bizonyságul szolgál 
arra nézve, hogy a kulacs a megszabott követelményeknek teljes mértékben meg fog 
felelni.”5

1950. április 19-én Örkénytáborban – más hadfelszerelésekkel együtt – 
a Rendszeresítési Bizottság elôtt bemutatták a rendszeresítendô hátizsák, 
evôcsésze, kulacs, szuronyhüvelytáska, lôszertarsoly és a tartalék élelmiszer do-
boz mintapéldányait, javasolták ezek tömeggyártásra bocsájtását.

5 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Magyar Néphadsereg 1950 T Ag Terv.
Csf. 34.
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„Rendszeresítési javaslat: 
Javasoljuk az 50 M hátizsáknak és 50 M lôszeres tarsolynak rendszeresítését, vala-

mint tömeggyártásának elrendelését. 
Elnevezésül javasoljuk: 
a./ „50.M. hátizsák” 
b./ „50.M.lôszeres tarsoly”

Feltehetôen az elôbbi fotók alapján készített rajz, „lábjegyzetben” olvasható, hogy 
a lôszeres tarsoly a valóságban máshogy fog kinézni.
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1. 50 M hátizsák: 
a./ Elônyei: 
A tervezett felszerelés kényelmesen belefér. A hátizsák feleslegessé teszi az amúgy 
is korszerûtlenné vált kenyérzsák használatát. A súly egyenletesen van elosztva 
a vállakon és derékon, a háthoz simul csatlékokkal elöl és hátul rögzíthetô a derék-
szíjhoz, – szökellés közben is mozdulatlan marad a háton. Lefekvéskor nem csúszik 
elôre a fejre. Vízhatlan. Felmálházható rá a sisak, a köpeny, a sátorlap cövekekkel 
és az evôcsésze. 

… 
Javasoljuk az 50 M evôcsészének és 50 M kulacsnak rendszeresítését, valamint tömeg-
gyártásának elrendelését. 
Elnevezésül javasoljuk: 
a./ „50.M. kulacs” 
b./ „50.M. evôcsésze”

1. 50 M evôcsésze: a./ Elônyei: az evôcsésze megfelelô módon zárható, tehát lehetôvé 
teszi azt, hogy nagyobb távolságra az élelmet benne el lehet szállítani anélkül, hogy 
abból az élelem kiömlene. Az evôcsésze fedô ûrtartalma 8 dl. ami lehetôvé teszi, 
hogy két tál étel kiosztása esetén az élelem felvételezése egy idôben történhet, mert 
a második tál étel az evôcsésze fedôbe belefér. Ennek következtében az étkezés ki-
osztását mintegy 40%-os idômegtakarítással lehet végrehajtani. Hazai gyártással 
elôállítható. 

2. 50 M kulacs: a./ Elônyei: a kulacs nyakára felerôsített karabíner (kamó) lehetôvé te-
szi, hogy a harcos a kulacsot akár a derékszíjára, akár a hátizsákjára felakaszthatja. 
Ennek következtében a kulacs, illetve annak tartalma a honvéd részére bármilyen 
testhelyzetben könnyen rendelkezésre áll. A kulacs nyílását záró csavaros dugó fel-
tétlenül biztosítja azt, hogy a kulacs tartalma semmilyen körülmények között nem 
ömlik ki. A bemutatott minta csavaros dugója bakerlitbôl (sic!)6 készült. Bakerlit 
(sic!) anyag rendelkezésünkre nem áll. Ezzel szemben a csavaros dugót alumíni-
umból készíttetjük el. Erre vonatkozó kísérletek sikerrel jártak. Hazai gyártással 
elôállítható. 

…
I. Kik részére lenne rendszeresítendô: Úgy az 50 M kulacs, mint az 50 M evôcsésze 

békekiképzésen minden honvéd, tisztes és legénység részére, hadmûveletek esetén 
a tisztek és tiszthelyettesek részére is rendszeresítve lenne.”
A rendszeresítési eljárás során szokásos kísérleti és tömeges csapatkipróbá-

lást azonban nem javasolták, tekintve, hogy „az 50 M evôcsésze és az 50 M ku-
lacs a dicsôséges Szovjet Hadsereg által, annak gyôzedelmes harcai során tökéletesen 
kipróbálást nyert”. Vagyis úgy vélték, a szovjet tapasztalatok eleve feleslegessé 
tesznek bármiféle kétkedést abban a tekintetben, hogy a szovjet eszközök csakis 
a legjobbak lehetnek.

6 Az elôterjesztés készítôje vagy a gépíró nem tudta helyesen leírni a „bakelit” szót és ez 
a késôbbiekben sem tûnt fel senkinek, az iratot legfelsôbb szinten ellenjegyzô Janza Károly 
vezérôrnagy, hadtápfônöknek sem. 
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A lôszeres tarsoly rajza
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Nem csoda tehát, hogy a rendszeresítésre javasolt felszerelési cikkek több-
sége „átment a rostán”, kivéve a lôszeres tarsolyt. A fennmaradt iratokból pon-
tosan nem rekonstruálható, hogy a lôszeres tarsoly végül miért nem nyerte el 
a bizottság tetszését, de feltehetôen az egyenlôtlen súlyelosztás és a körülmé-
nyes kezelhetôség okozta a problémákat. A rendszeresítést és a tömeggyártás 
megindítását az alábbiak figyelembevételével javasolták:

„50 M hátizsák: A mintapéldány általában megfelelô. 
Új követelmények: a./ A tömeggyártáshoz adandó mintapéldányokon az evôcsésze 

felerôsítéséhez szükséges két fülecs ott legyen elhelyezve, ahol a fülecsek a bemuta-
tott példányon voltak (a felsô fülecsek a zsebek felsô vonalában egyvonalban, az alsó 
fülecsek a zsebek alsóvonalától 1 ½ cm-re felfelé). b./ A hátizsák hátlapja kétrétegû 
legyen. A háromrétegezés szükségtelen.7 c./ A hátizsák belsô válaszfala azonos legyen 
a hátizsák anyagával d./ Az alátéteket körül kell varrni, hogy a szegecselést tart-
sák. e./ A hátizsák fedôlap aláeresztése kellô mérvû legyen, hogy ki ne szakadhassék 
f./ a hordhevedereken lévô karikák kellôképpen be legyenek erôsítve g./ A sátorlap 
felerôsítô szíjai 3 cm-rel hosszabbak legyenek h./ a hátizsák konfekcionálása minôségi 
munka legyen. 

Tömeggyártás. A fenti követelmények figyelembevételével a tömeggyártás 
meg indítható. 

7. Lôszeres tarsoly: A bemutatott mintadarabok nem felelnek meg. Új követelmé-
nyek: a./ Külön kézigránát táskát és b./ Külön – a Szovjet Hadseregben használatos 

– lôszerövet kell kikísérletezni.8 
8. 50 M evôcsésze: A bemutatott mintapéldány általában megfelel. Új követelmé-

nyek: a./ A fedô aljának peremét úgy kell kiképezni, hogy a csészére illesztve fixen álljon. 
Ebben az összetételében is füllel hordható legyen. b./ Az evôcsésze-karon lévô bújta-
tó magasságát oly mérvre kell csökkenteni, amennyire a keresztül bújtatott málhaszíj 
megengedi c./ Az eloxálás csak a külsô felületre szorítkozzék. 

Tömeggyártás: A tömeggyártás a fenti követelmények figyelembevételével 
meg indítható. 

9. 50 M kulacs: A bemutatott mintapéldány általában megfelel. Új követelmények: 
a./A kulacsra merevítô bordákat kell sajtolni. b./ A bakelit csavaros dugó helyett alumí-
nium dugót kell alkalmazni. 

Tömeggyártás: A tömeggyártás az új követelmények figyelembevételével 
megindítható. 

10. Szuronyhüvely táska: A bemutatott vízhatlan vászonból készült mintadarab 
megfelelô. A varrását azonban úgy kell elhelyezni, hogy az ne kívülre kerüljön. 

Tömeggyártás: A tömeggyártás megindítható. 
11. Tartalék élelemdoboz: 

7 Ezzel kapcsolatban a kísérletezések során megállapították, hogy a kétrétegû hátlappal gyártott 
hátizsák 3 Ft-tal olcsóbb, mint a háromrétegû hátlappal gyártott. Tekintve az 1950-re 
elôirányzott 200.358 darab és az 1951-re elôirányzott 155.720 darab hátizsákot, a darabonkénti 3 
Ft-os megtakarítás is jelentôs összeget – több, mint egy millió forintot – eredményezett. 

8 Végül nem sikerült a lôszeröv kifejlesztése és a hagyományos – bôrbôl készült – kettôs tölténytáska 
módosított változatát vezették be. 
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A bemutatott mintadarab nem felel meg. Követelmény: Nedvesség és gáz ellen védje 
meg a tartalék élelem adagot.”9

1. számú melléklet
A hátizsákban elhelyezendô általános személyi felszerelési cikkek és tartalék élelem:
Belsô hátfelôli rekeszben: 
1 db ing
1 db gatya
3 pár kapca
3 db zsebkendô
1 db törülközô
1 db használatban lévô törülközô
Külsô rekeszben: 
Tisztogató eszköz készlet, 
Varróeszköz készlet
1 pár kesztyû
A hátizsák felsô részében: 
1 tartalék élelem adag, amely áll: 400 gr kétszersült, 100 gr cukor, 54 gr kávékonzerv, 
10 db cigaretta, 150 gr húskonzerv, 200 gr húskonzerv - alumínium dobozban 
Jobb külsô zsebben: Mosdó eszköz (szappan, fogkefe, borotválkozó eszközök)
Bal külsô zsebben: az evôeszköz készlet.

Az 1950-ben rendszeresített új – szovjet ihletésû – felszerelési cikkek jóval 
hosszabb életet éltek meg a Magyar Néphadseregben, mint az 1951-ben beveze-
tett szovjet típusú egyenruha. A hátizsák az 1970-es évek elejéig,10 a kulacs a 70-
es évek végig szolgált, az evôcsésze pedig még ma is rendszeresítve van, igaz 
a katonák már nem nagyon használják. Érdekesség, hogy az 1950-es kísérletezé-
sek közül jó pár (egészen pontosan 17 darab) hátizsák fennmaradt a Hadtörténeti 
Múzeum gyûjteményében.11

9 Tartalék élelemdoboz bevezetésére végül nem került sor. 
10 „A jelenlegi hátizsák a HM követelményeket nem elégíti ki. A felszerelés nagy része csak a zsákon kívül 

helyezhetô el, mérete kicsi, felületén sok a bonyolult zseb és csatlék, gépkocsin való szállítása nehézkes. 
Minden tekintetben elavult.” – szólt a verdikt 1971-ben. In: Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság. 
A Fegyveres Erôk ruházata. Tanulmány. Budapest 1971. V. rész. 6. o. 

11 A kísérleti hátizsákokat 1957-ben adta át a Bp. Honv. Pf. 5457. alakulat (vagyis a Központi 
Ruházati Anyagraktár) egy nagymérvû selejtezés során, amikor az összes fölösleges anyagot 
kiselejtezték és a muzeális értékûnek vélt darabokat a Hadtörténeti Múzeumnak adták át. 
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Kísérleti hátizsákok a Hadtörténeti 
Múzeum gyûjteményében
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the neW inFantryMan’s (riFleMan’s) kit 
OF the hungarian deFenCe FOrCes, 1950

After 1945, the Hungarian Defence Forces continued to use the personal equipment 
left of the war stocks, although the rearmament program (to Soviet-type weapons) 
in 1948 made it necessary to introduce a new system fitting the new weaponry. The 
new models were tested through 1949–1950, but since the Defence Forces’ leadership 
dogmatized the phrase “what is good for the Great Soviet Union will be good for us too”, 
the tests somehow resulted in a kit very similar to that used by the Soviet Army.

das neue ausrüstungsgepäCk der inFanterie (sChützen) 
in der ungarisChen hOnvédarMee, 1950

Die ungarische Honvédarmee benutzte nach 1945 weiterhin personelle 
Ausrüstungsartikel, die von den Kriegsvorräten übriggeblieben waren. Das 
Umrüstungsprogramm von 1948 setzte sich die Einführung von Waffen sowjetischen 
Typs zum Ziel, dies erforderte allerdings ein neues System, welches der Bewaffnung 
angepasst wurde. 1949–1950 wurden die neuen Versuchsmuster erprobt, und da die 
Honvédarmee den Wahlspruch: „Was für die Große Sowjetunion gut ist, ist auch 
für uns gut“ zum Dogma erhoben hatte, war das Ergebnis der Experimente – wenig 
erstaunlich – ein Ausrüstungsgepäck, das dem Ausrüstungssystem der sowjetischen 
Armee äußerst ähnlich war.



Gyûjteményi munka
i 





Bobay István
i

TALLózáSA„MExIkóIkALANd”EMLékEIközöTT:

hAdTöRTéNETIINTézETéSMúzEuM(I.RéSz)1

„… a trieszti mólón hetvenhárom évvel ezelôtt ott állt két kis magyar leány, az egyik 
hétéves, a másik kilencéves és nézett egy hajót, gyermeki lelkének sejtelme nélkül, hogy 
azon indul el most utjára egy világtörténelmi tragédia. A Novara már csak egyszer 
tért vissza azután Triesztbe…”.2 Vajon a két kisgyermek mely történelmi ese-
ménynek lehetett a szemtanúja? Az idézett szövegrészlet 1937-ben látott napvi-
lágot. Visszaszámolva az idôben, az 1864. esztendôbe, térben pedig a Habsburg 
Birodalom legnagyobb forgalmú kikötôjébe jutunk. Ekkor, április 14-én indult 
el a császári-királyi flotta zászlóshajóján, a NOVARA fregatt fedélzetén a ha-
ditengerészet volt fôparancsnoka: I. Ferenc József legidôsebb öccse, Habsburg 
Miksa fôherceg3 feleségével és szûkebb kíséretével, hogy elfoglalja a számára 
felkínált trónt Mexikóban. Ám e jelenet felidézése kapcsán rögtön felvetôdik 
a kérdés: miként került egy Habsburg uralkodó egy olyan latin-amerikai állam 
élére, amely nem sokkal korábban még demokratikus berendezkedésû volt?

1 A témakörre vonatkozó emlékanyag feltárását 2014–2017-ben végeztük el. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a segítséget és támogatást a Hadtörténelmi Levéltár, a Hadtörténeti Térképtár, 
a Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyûjteményi Osztály és a Dokumentációs Osztály munkatársainak. 
Külön is szeretnénk köszönetet mondani Dr. Makai Ágnesnek, Dr. Sallay Gergely Pálnak és Dr. 
Szoleczky Emesének, akik lektorként észrevételeikkel és meglátásaikkal nagyban hozzájárultak 
munkánk megszületéséhez. Hálával tartozunk Lukács Fanninak a fényképanyag, Dr. Nagy 
Miklós Mihálynak pedig a térképanyag feldolgozásához nyújtott segítségükért.

2 A fenti idézet az Ujság címû folyóirat 1937. július 11-i számának 16. oldaláról származik, amelyet 
egy olvasói levél alapján közöltek. A lap egyik olvasóját, az akkoriban nyolcvan esztendôs Éger 
Árpádnét annyira megindította a lap január 20-i számában Habsburg Miksa mexikói császár 
haláláról közölt írás, hogy tollat ragadva ô is megírta a szerencsétlenül járt uralkodóval kapcsolatos 
csekélyke személyes emlékét. Kisgyermekként látta elhajózni a NOVARÁ-t Mexikóba, fedélzetén 
az ifjú uralkodópárral, mivel édesapjuk „üdítô italokkal látta el akkoriban az osztrák Trieszt kikötôjébôl 
a világ minden tája felé induló hajókat s ugyenezt a szolgálatot végezte el a Novara fregáton is 1864. 
április 14-én”. Ujság, 1937. július 11. 13. évf. 155. sz. 16. o.

3 Habsburg-Lotharingiai Ferdinánd Miksa József Mária / Ferdinand Maximilian Joseph Maria 
(1832–1867) Ferenc Károly fôherceg és Zsófia Friderika fôhercegné második gyermekeként 
született Bécsben. I. Ferenc József legidôsebb öccseként 1848 és 1858 között osztrák koronaherceg, 
majd 1857 és 1859 között a Lombard–Velencei Királyság fôkormányzója volt. 1854-ben I. 
Ferenc József császár az osztrák Haditengerészet (k.k. Kriegsmarine) fôparancsnokává nevezte 
ki Miksát, akinek nagy szerepe volt a korabeli flottafejlesztésekben. 1857-ben vette feleségül I. 
Lipót belga király lányát, Sarolta hercegnôt. 1863–1867 között Mexikó második császáraként 
(Emperador de México) I. Miksa néven uralkodott. 1867. június 19-én két tábornokával együtt 
Querétaro városánál kivégezték. Bôvebb életrajz Aichelburg 1987.
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Mexikóban a spanyol gyarmati függés megszûnését, 1821-et követôen rend-
kívül feszült politikai légkör uralkodott. Egymást gyakorta váltó kormányok és 
polgárháborúk jellemezték az ország egész 19. századi történetét.

Az egyik ilyen politikai krízissel teli idôszakot használta fel III. Napóleon4 
arra, hogy csapataival – kezdetben Nagy-Britannia és Spanyolország katonai 
támogatásával – támadást intézzen a latin-amerikai ország ellen. Az ügy hát-
terében nagyrészt gazdasági szempontok álltak. Ugyanis Mexikóban 1858 és 
1861 között zajlott le az úgynevezett Reformháború, amely a republikánus ol-
dal gyôzelmével zárult; az ország elnöke Benito Juárez5 lett, aki a nehéz gaz-
dasági helyzet miatt két esztendôre felmondta az ország hiteleinek törlesztését. 
A latin-amerikai ország legnagyobb hitelezôi Franciaország mellett Anglia és 
Spanyolország voltak. 

A Mexikót megszálló európai seregek fô célja kezdetben az volt, hogy az or-
szág legjelentôsebb forgalmát lebonyolító kikötô, Vera-Cruz elfoglalásával 
nyomást gyakoroljanak a mexikói kormányzatra, annak érdekében, hogy fel-
vett hiteleik törlesztését rendezzék. Amint Juraez kormánya garanciát vállalt 
a hitelek visszafizetésére, a brit és a spanyol haderô elhagyta a latin-amerikai 
országot. A megszállóknak 1861 elején Vera-Cruznál egy erôs hídfôt sikerült ki-
építeniük.6 Ezt követôen azonban – a brit és spanyol erôk távozása után – a fran-
cia csapatok magukra maradtak és 1862 májusában súlyos vereséget szenvedtek 
a mexikói haderôtôl az I. pueblai csata (1862. május 5.) során. A katonai kudar-
cok miatt a francia császár nagyarányú csapaterôsítéseket rendelt el, amelyek 
eredményeként egy évvel késôbb a II. pueblai csatában (1863. március 29.) már 
a francia erôk diadalmaskodtak a mexikóiak felett és ezzel megnyílt elôttük az út 
Mexikóváros elfoglalására. A fôváros bevételét (1863. június 7.) követôen további 
jelentôs területeket sikerült elfoglalniuk az ország középsô részén. III. Napóleon 
hathatós támogatásával (1863. június 20.) ült össze a magát Tekintélyes Emberek 
Gyûlésének (Asamblea de Notables) nevezô konzervatív junta, amely kikiáltotta 
a második Mexikói Császárságot (1863. július 10.). Ekkor egy népes mexikói 
küldöttség indult útnak Triesztbe, hogy személyesen hívja meg a fôherceget 
és nejét, Saroltát7 – I. Lipót belga király leányát – Mexikó trónjára. Habsburg 

4 Bonaparte, Charles-Louis Napoléon (1808–1873) I. (Bonaparte) Napóleon unokaöccse volt. 
1848–1852 között a Francia Köztársaság elnöke, 1852-tôl 1870-ig III. Napóleon néven pedig 
Franciaország császáraként uralkodott. Külpolitikájának egyik kudarccal végzôdô kísérlete volt 
az 1862–1867 közötti mexikói francia intervenció. 

5 Juárez, Benito (1806–1872) dél-mexikói zapoték ôslakos származású politikus. Árvaként egyházi 
nevelést kapott, egyetemi tanulmányait követôen ügyvédként prakitizált, majd az amerikai-
mexikói háború (1846–1848) után a mexikói liberális politikai irányzat egyik vezetôje lett. Nagy 
szerepe volt Antonio López de Santa Anna (1797–1876) elnök megbuktatásában, amelyet 
követôen 1857-ben igazságügyi miniszterként tevékenykedett. 1858 januárjától Mexikó elnöke 
volt, a francia intervenció, majd a Második Mexikói Császárság idején (1861–1867) az emigráns 
kormány vezetôje. 1867-tôl – Miksa császár bukását követôen – 1872-ben bekövetkezett haláláig 
továbbra is a latin-amerikai ország élén állt. Életrajzát lásd Vázquez-Gómez 1997. 90–93. o.

6 Venkovits 2014. 29–30. o.
7 A Szász–Coburg–Gothai-házból származó Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire 

Clémentine Léopoldine de Saxe-Coburg-Saalfeldet (1840–1927) 1857-ben vette nôül Habsburg 
Miksa fôherceg Brüsszelben. 1864–1867 között Mexikó császárnéja (Emperatriz de México). 1866 
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Miksa elfogadva a számára felkínált császári címet 1864 tavaszán a francia fél 
közbenjárásával megkötötte a miramari egyezményt. Ennek értelmében a már 
Mexikóban állomásozó francia csapatok megerôsítésére – francia hitelekbôl – 
számára is lehetôség nyílt egy saját önkéntes sereg toborzására a Habsburg 
Birodalom területérôl.8 Mexikó császári párja 1864. április 14-én indult útnak 
Trieszt kikötôjébôl.9

Az önkéntes alapon toborzott sereg a Mexikanische Österreichisches 
Freiwilligenkorps nevet viselte,10 a bécsi Kriegsarchivban található dokumentu-
mok alapján 7100 fôt számlált.11 Közülük egy a két világháború között megjelent 
magyar hadtörténeti szakmunka levéltári forrásokra hivatkozva 1041 magyar-
országi résztvevôt említ,12 míg Tardy Lajos 1990-ben közreadott írásában már 
1046 fô13 szerepel,14 ezzel szemben a legújabb kutatási eredményeink szerint szá-
muk vélhetôleg még ennél is magasabb lehetett.15

A sereg tagjainak összegyûjtése és kiképzése 1864-tôl Laibachban16 folyt, 
november második felétôl több ütemben Triesztbôl hajózták át ôket Mexikóba, 

nyarán hazautazott Európába, hogy III. Napóleontól, sógorától: I. Ferenc Józseftôl, édesapjától: 
I. Lipót belga királytól és a katolikus egyházfôtôl (IX. Piusz pápa) további pénzügyi és katonai 
támogatást szerezzen férje számára, sikertelenül. Miksa császár kivégzésnek hírére elméje 
megzavarodott és állapota élete végig már nem javult. Kezdetben a miramari kastélyban élt, majd 
visszavitték szülôföldjére, Belgiumba. 1927 januárjában hunyt el. Életrajzi adatait lásd Aichelburg 
1987. 134., 222. o. 

8 Mexikó ezen idôszakának történetét lásd bôvebben: Hamnet 1999. 143–176. o.; Horváth 2008.; 
Meyer – Sherman 1987. 373–395. o.; Venkovits 2014. 29–30. o.; a mexikói magyarság történetét lásd 
Torbágyi 2004. 247–272. o.

9 Aichelburg 1987. 136. o.; Tardy 1990. 147. o.
10 A Mexikanisches Österreichisches Freiwilligenkorps magyar nyelvû forrásokban és munkákban 

a következôképpen szerepel még: „mexikói önkéntes hadtest”, „mexikói önkénytes csapat”, valamint 
„mexikói osztrák–belga önkéntes-hadtest”. Utóbbi elnevezés azért terjedt el, mert Miksa felesége, 
Sarolta apja révén egy közel 1500 fôs belga légió is érkezett Mexikóba, akik az „osztrák” 
önkéntesekkel egyetemben a francia haderô alárendeltségébe kerültek.

11 Broucek 1990. 135. o.
12 Pilch – Berkó – Gyalókay – Markó 1933. 479. o. Jelen ismereteink szerint e munka volt az elsô olyan 

magyar nyelvû szakirodalom a mexikói kalandban részt vett magyarországi önkéntesekrôl, amely 
már levéltári forrásokon alapult.

13 Tardy Lajos munkájában a sorszámozás alapján 1047 magyarországi résztvevôt sorol fel, azonban 
mivel a 998-as számot az 1000. követi, az írás valójában 1046 nevet tartalmaz. Tardy 1990.

14 Tardy 1990.
15 Ez idáig Magyarországon a téma legmélyrehatóbb kutatását Tardy Lajos – mûvelôdéstörténész, 

orvostörténész, szakfordító – végezte el az 1980-as években. Életének egyik utolsó vállalkozása volt 
a Miksa császár kíséretében Mexikóban szolgált magyarországi katonák történetének a kutatása, 
feltárása és megírása. Fia, Tardy János közlése alapján édesapja a bécsi Kriegsarchivban és több 
hazai levéltárban évekig dolgozott a források gyûjtésén, szerteágazó levelezést is folytatott. Tardy 
Lajos állította össze a Miksa mexikói seregében szolgált magyarországi katonák névjegyzékét, és 
még megírta tanulmánya bevezetôjét, azonban megkezdett munkáját már nem fejezhette be 1990. 
január 10-én tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt. A Hadtörténelmi Közlemények 
1990/4. számában Az 1864–1867. évi mexikói „önkéntes sereg” magyarországi résztvevôi címmel 
közölt írásának megjelenését már nem érhette meg. – 2016 tavaszán Tardy János jelen sorok 
írójára bízta édesapja kutatási anyagának a rendezését és feldolgozását. Ezért ezzel az írással is 
tisztelegni szeretnénk Tardy Lajos emléke elôtt, egyben köszönetet mondunk fiának a kutatási 
anyag nagylelkû átengedéséért.

16 Ma Ljubjana, Szlovénia.
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ahol 1865–67 között egy számukra rendkívül szokatlan helyzetbe, egy rendkívül 
véres gerillaháborúba csöppentek bele. A hagyományos hadviselésre kiképzett 
katonák mozgékony, kis létszámú, a vezetési pontokat, a tartalékokat és az után-
pótlást szállító oszlopokat meglepetésszerûen támadó, a területi adottságokat 
náluknál ezerszer jobban ismerô ellenféllel kerültek szembe. Ráadásul a harcoló 
felek – sokszor martalócok – gyakran hagyták cserben korábbi szövetségesei-
ket, különös és indokolatlan kegyetlenséggel gyilkolva az éghajlathoz, terephez, 
mentalitáshoz nem szokott idegeneket.

Végül a második Mexikói Császárság sorsa két jelentôs világpolitikai for-
dulatnak köszönhetôen pecsételôdött meg. Egyrészt az Amerikai Egyesült 
Államokban véget ért a hosszú ideje zajló polgárháború, amelynek következ-
tében visszanyerte külpolitikai érdekérvényesítô erejét, ismét érvényt tudott 
szerezni a Monroe-elvnek: Amerika az amerikaiaké. Így a washingtoni kor-
mányzat már képes volt széles körû nyomást gyakorolni a francia császárra, 
hogy vonja ki csapatait Mexikóból. A másik esemény, amely hozzájárult a me-
xikói Habsburg-császárság összeomlásához, az európai kontinensen játszó-
dott le: 1866-ban Poroszország a königgrätzi csatában súlyos vereséget mért 
a Habsburg Birodalom haderejére. Ez aggodalommal töltötte el III. Napóleont, 
aki – félve egy Franciaország elleni porosz támadástól – megszegte a miramari 
egyezményt s 1866 nyarától megkezdte csapatai kivonását Latin-Amerikából. 
Az utolsó francia csapatok 1867 elsô hónapjaiban hagyták el Mexikót.17 Ez alap-
jaiban ingatta meg a Mexikanische Österreichisches Freiwilligenkorps katonai 
helyzetét. Az uralkodó megítélése magyar katonái körében kezdetben – köz-
vetlensége, nyíltsága, magyar-tudása révén –viszonylag kedvezô volt. Az utolsó 
idôszakra azonban a zsold elmaradása rendkívül negatívan befolyásolta a sze-
mélyi állomány morálját. Olyannyira, hogy az alakulatot 1866 végén – egyes 
források szerint 1867 elején –feloszlatták és a mexikói harcokat túlélt katonák 
jelentôs részét visszaszállították Európába.

Miksa császár megmaradt mexikói híveivel és az önkéntes sereg több mint 
1000 katonájával, akik továbbra is kitartottak uralkodójuk mellett, rendkívül 
nehéz helyzetbe került. Ekkorra ugyanis az USA által nem hivatalosan fegy-
verekkel és pénzzel megtámogatott republikánusok ereje jelentôs mértékben 
megnövekedett. Ráadásul ezekkel nagy számban polgárháborút megjárt ame-
rikai önkéntesek is érkeztek. A mexikói császári erôk 1867-ben már csupán 
négy nagyobb várost (Vera-Cruz, Puebla, Mexikóváros és Queretao) tudtak 
ideig-óráig az ellenôrzésük alatt tartani. A Habsburg-uralkodó serege jelentôs 
részét a Mexikóvárostól északra elhelyezkedô Santiago de Queretaroba vonta 
össze, ahol döntô összecsapást szeretett volna kikényszeríteni az északi irányból 
elôretörô ellenséges erôkkel szemben. Itt azonban a császár seregét bekerítették 
és több hónapos ostrom során kiéheztették. Ugyanezen sor várt Mexikóvárosra 
is. A rövid életû második Mexikói Császárság története az uralkodó és két 

17 Horváth 2008. 25–26. o.
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tábornoka – Miguel Miramón18 és Tomás Mejía19 –1867. június 19-i kivégezésé-
vel ért véget.20

Érthetô módon az európai, különösen pedig a hazai közvélemény eleinte 
élénk érdeklôdéssel kísérte figyelemmel a távoli eseményeket – amelyeket már 
ôk is kalandként tartottak számon. Az expedíció gyászos kimenetele, a hazatérô 
1867-es transzportok rongyos katonáinak látványa,21 s nem utolsó sorban a ki-
egyezés körüli izgatott várakozás azonban teljesen háttérbe szorította a latin-
amerikai történéseket.

A mexikói kaland hadtörténeti szempontból azért is izgalmas, mert a Miksa 
császár önkéntes seregében szolgált személyek jó részét ott találjuk a 19. szá-
zad több jelentôs katonai konfliktusában is. Ráadásul a témának – számos ma-
gyar vonatkozása ellenére – ezidáig kevés figyelmet szentelt a hazai történetírás. 

18 Miramón, Miguel [teljes nevén Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo] 
(1832–1867) fiatal tisztként részt vett az 1846–1848 között lezajlott amerikai–mexikói háborúban, 
hadifogságba is került. Az 1850-es években a konzervatív Antonio López de Santa Anna elnök 
rezsimjét támogatta, majd az 1858–1861 között lezajlott Reformháború idején kétszer is Mexikó 
elnöke lett: 1859. február 2. – 1860. augusztus 13., majd 1860. augusztus 15. – december 24. között. 
Elsô elnöksége idején tetemes összegû hitelt vett fel egy svájci-francia bankáron keresztül (ennek 
a hitelnek a visszafizetését tagadta meg késôbb Benito Juárez). Miramón csapatai második elnöksége 
kezdetén vereséget mértek a republikánus erôkre, akik Vera-Cruz városába vonultak vissza, 
azonban a hadiszerencse megfordult és a köztársasági csapatok több csatában is gyôzedelmeskedtek. 
1861 utolsó hónapjában a vereségek hatására Miramón Kubán keresztül Európába menekült, ahol 
felkereste III. Napóleont. A második Mexikói Császárság idején tért vissza hazájába, és Miksa 
császár Berlinbe küldte, hogy továbbfejlessze katonai szakismereteit. 1866-ban, amikor Miksa 
császár fontolóra vette, hogy lemond a latin-amerikai ország trónjáról, visszautazott szülôföldjére 
és nagy szerepet játszott abban, hogy a Habsburg uralkodó végül a latin-amerikai országban maradt. 
Miramón ettôl kezdve a mexikói császári haderôben szolgált, átélte Querétaro ostromát (1867. 
március – május), ahol ismét hadifogságba esett. 1867. június 17-én, Querétaroban végezték ki 
Miksa császárral és Tomas Mejíával együtt. Vázquez-Gómez 1997. 88–90. o.

19 Tomás Mejía [teljes nevén José Tomás de la Luz Mejía Camaho] (1820–1867) indián származású 
mexikói tábornok. 1862-tôl a republikánus csapatok ellen a franciák oldalán harcolt, majd 1864–
1866 között a mexikói császári haderô fôparancsnokaként tevékenykedett. A második Mexikói 
Császárság haderejének összeomlását követôen 1867. június 19-én Miksa császárral és Miguel 
Miramónnal együtt végezték ki. Hamnet 2001. 187. o.

20 Horváth 2008. 25–26. o. – A sors furcsa fintora, hogy Miksa császár holttestét ugyanaz a hajó, 
kedvenc NOVARA fregattja szállította Triesztbe, mint amelyiken a kaland elején Mexikóba 
érkezett: „… A Novara már csak egyszer tért vissza azután Triesztbe Miksa császár koporsójával. Aztán 
szétszedték és bordájának részeibôl emlékkeresztet állítottak a miramári kastély elé. A történelem lezárta 
már Miksa császár balsorsának aktáit, de egy egy személyes emlékezés a régi dologra, minden jelentéktelen 
volta mellett szinte életelevenné [sic!] tehet egy pillanatra oly eseményeket, melyekrôl az ember azt hinné, 
hogy már csak papirszagot árasztanak, a levéltárak írásainak dohos illatát.” – olvashatjuk a tanulmány 
elején idézett cikk zárómondatait. Ujság, 1937. július 11. 13. évf. 155. sz. 16. o. – Ma a Miramare-
kastély kertjében található az a kápolna, amelyben a zászlóshajó maradványaiból 1899 körül 
készült keresztet tartják. Budapesti Hirlap, 1899. augusztus 18. 19. évf. 228. sz. 6. o.

21 Az egyik magyarországi résztvevô Muntyán (Munteán) János haláláról több sajtóorgánum – 
a Budapesti Hírlap, a Pesti Napló, a Magyar Földmívelô és a Vasárnapi Ujság – is hírt adott. 
A Pesti Napló kivételével mindegyik újság lapján ott szerepel azon kitétel, hogy „koldusruhába 
tudott csak visszaszökni hazájába”.; Budapesti Hírlap, 1911. október 10. 31. évf. 240. sz. 11. o.; 
Magyar Földmivelô, 1911. október 5. 14. évf. 32. sz. 6. o.; Pesti Napló, 1911. október 11. 62. évf. 
240. sz. 11. o.; Vasárnapi Ujság, 1911. október 15. 58. évf. 42. sz. 848. o.
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Éppen ezért a kutatás során ismereteinket számos apróbb és jelentôsebb adattal 
gazdagíthatjuk.

A kutatás jelenlegi állása szerint a történelmi Magyarország területérôl toborzott 
állományból többen is tagjai voltak például az 1848 ôszén felállított magyar honvéd-
seregnek,22 azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Mexikanisches 
Österreichisches Freiwilligenkorps kötelékébôl jó néhányan a császári-királyi olda-
lon küzdve szerezték meg elsô háborús tapasztalataikat.23 Az 1868-as véderôtörvényt 
követôen létrehozott Magyar Királyi Honvédséggel pedig több kapcsolódási pont 
is megfigyelhetô. Az eddig feltárt adatok alapján a mexikói harcokat túlélt és haza-
tért önkéntesek közül többen is az újonnan felállított haderô kötelékében folytatták 
katonai pályájukat.24 Ezen felül egy kevéssé ismert adalék, hogy a mexikói sereg 
számára a csehországi gyárakban legyártott buzérvörös posztó a kudarccal végzôdô 
vállalkozást követôen felhasználásra került, mind a közös hadsereg, mind pedig 
a Honvédség alakulatainál, mivel a ruházati anyag átvételére az osztrák kormány 
vállalt kezességet. Ezért egyrészt ebbôl látták el lovaglónadrággal a közös hadse-
reg lovassági alakulatait és szekerészeit, másrészt a fennmaradt posztót a Magyar 
Királyi Honvédség kapta meg felhasználásra. A Honvédség huszársága és gyalogsági 
alakulatai számára is ebbôl az egyébként jó minôségû, ám akkoriban sokat kritizált 
anyagból készítettek nadrágokat, amelyek egészen 1881-ig maradtak használatban, 
sôt még 1890-ben is volt készleten belôlük a honvédségi raktárakban.25 Az 1871-tôl 
felállított szórólöveg alakulatoknál mind a kezelô, mind pedig a hajtó-szórólövészek 
esetében ugyancsak ez a posztó került felhasználásra az egyenruházatuk kialakítása-
kor.26 Mint Barcy Zoltán egyenruha-történész révén tudjuk, vörös nadrágjuk miatt 
az „elsô idôszak honvédbakáit paradicsomos flaskóknak és paprikajancsinak csúfolták, vagy 
rájuk kiáltottak, hogy »Szaladj honvéd, jön a bika!«”.27

22 Azon magyarországi katonák történetét, akik az 1848–49-es szabadságharc magyar 
honvédseregében szolgáltak, majd késôbb Miksa császár zászlaja alá gyûltek, késôbb kívánjuk 
ismertetni. Közülük Bona Gábor kutatásainak köszönhetôen többek életrajza már megjelent: 
csalmai Jankovich József [Bona I. 2008. 495–496. o.]; Csup József, Gotsaltovszky Viktor (Géza) 
[Bona I. 1998. 285, 477. o.]; Herberth Alajos, Krigovszky Mátyás, oraviczai és görsténi Mihalovits 
József, Palzmann Ede, Polák (1870-tôl Pókay) János [Bona II. 1998. 43., 320., 488., 629., 698. o.]; 
Sahlhausen Mór [Bona III. 1999. 78. o.]. 

23 Ilyen volt például az 1828-ban Bécsben született Paul Bernnart, akinek életrajzát egy osztrák – és 
részben magyar – hadtörténelemmel foglalkozó tudományos portál közölte:

 Paul Bernnart; http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mexican/bernnart.htm (Megtekintés: 
2017. október 2.)

24 A hazatért önkéntesek késôbbi sorsát egy készülô külön feldolgozásban kívánjuk ismertetni. 
A visszatért magyarországi résztvevôk közül ezúttal kiemelnénk Pókay Jánost és Palkovics Józsefet, 
akik hazatérésüket követôen visszatérve a hadsereg kötelékébe a legmagasabb rangig jutottak. 
A két személy életrajzát Kiss Gábor adta közre 2016-ban. Kiss 2016. 160–161., 172–173. o.

25 Ságvári 2009. 185–186. o.
26 Balla 1992. 78. o. A Hadtörténeti Múzeumban 2017 nyarán megnyílt Fegyvertár – fegyvertörténeti 

látványraktárban az ismétlôfegyverek korszakánál a Magyar Királyi Honvédség 1869–1873 között 
használatban lévô gyalogsági uniformisa is kiállításra került. A Fegyvertár tájékoztató füzetében 
szintén említésre kerül a posztóanyagnak a mexikói kalanddal kapcsolatos eredete. [Soós 2017. 
lásd: 9. korszak.]

27 Barcy 1991. 135. o.; Kutatásaink során találkoztunk olyan esettel is, amikor tévesen az 1848–1849-
es honvédsereghez kötik a fent nevezett történetet. Gosztonyi 1998. 83. o.
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i

A Hadtörténeti Könyvtár állományában jónéhány olyan memoár találha-
tó, amelyek a mexikói katonai konfliktust átélt osztrák, illetve francia tisztek 
tollából születtek. A mexikói kalandban való magyar részvétel szempontjából 
ezek közül kiemelkedik Rosenfeldi Pawlowski Ede28 munkája, amely az egyetlen, 
önálló kötet formájában magyar nyelven kiadott visszaemlékezés a Mexikóban 
történt eseményekrôl. A szerzô az 5. huszárszázad tagjaként kelt útra Mexikóba 
és a végsôkig küzdött Habsburg Miksa császár oldalán, amit mi sem bizonyít 
jobban, minthogy csupán 1867-ben, az uralkodó kivégzését követôen tért haza 
szülôföldjére. Visszaemlékezését Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiójának 
leirása: kiváló tekintettel Queretaro 70 napig tartó ostromára címmel 1882-ben adta 
közre elsô ízben.29 Munkája több szempontból is érdekes. Ha megszemléljük 
az írásmû felépítését, akkor furcsa szerkesztési elvvel találjuk szembe magun-
kat: ugyanis a szerzô egy Mexikót általánosságokban bemutató rövid bevezetôt 
követôen a munka második és egyben legterjedelmesebb részében a második 
Mexikói Császárság végnapjainak kezdetétôl, vagyis 1866 végétôl részletezi 
az eseményeket és döntô részben az 1867. évi harcokat tárgyalja, amellyel szinte 
egyedülállónak mondható a témára vonatkozó magyar nyelvû visszaemlékezé-
sek és naplók között.30 Ami pedig igazán különlegessé teszi, az az, hogy a szerzô 

28 Rosenfeldi Pawlowski Ede életrajzi adatait – jelenlegi ismereteink szerint – elsôként Szinnyei József 
közölte 1905-ben. [Szinnyei 1905. 597. o.] Legátfogóbb életrajzát Nagy Miklós Mihály adta közre. E 
szerint Pawloski Ede 1834. március 23-án egy lengyel eredetû nemesi családban született. Fiatalkoráról 
annyi ismert, hogy tanulmányait a piaristáknál végezte, majd alig tizenhat esztendôs korában, 1850. 
február 10-én lépett be a császári hadsereg kötelékébe, ahol hadapródként, majd tisztként tizenegy 
évig szolgált. Ez idô alatt részt vett az 1859. évi itáliai hadjáratban, ahol a solferinoi ütközetben szerzett 
érdemeiért kitüntetésben részesült. Miután – családi okokból – 1860-ban kilépett a hadseregbôl, 1861 
és 1864 között a fôvárosi törvényhatóság alkalmazásában állt. 1864-ben jelentkezett a Mexikanisches 
Österreichisches Freiwilligenkorps kötelékébe. Mexikóban elôbb közhuszárként, majd tisztként – 

„késôbb Miksa császár testôrszázadának parancsnokaként” – küzdötte végig a katonai konfliktust. Miksa 
császárral együtt esett hadifogságba, ahonnan fél évvel késôbb szabadult. Hazatérését követôen 
1869. április 15-én ismét belépett a hadseregbe, 1895-tôl pedig a Honvédelmi Minisztériumban 
szolgált. Halálának idôpontja ismeretlen, mindössze annyi bizonyos, hogy igen magas kort élhetett 
meg: az 1922–1923. évi Budapesti cím- és lakjegyzék szerint még a fôvárosban a Veres Pálné utca 40. 
szám alatt élt. Nagy 1999. 16. o. Ezen felül Pawlowski Ede tevékenységérôl lásd Nagy 2000. Egy 
másik magyarországi résztvevô, Szenger Ede, hazatérését követôen kiadott egy Mexikóról szóló 
orvostörténeti munkát. Ennek, illetve Pawlowski Ede mûvének elemzését – a két könyvben megjelenô 
korabeli Mexikó-képre vonatkozóan – Venkovits Balázs adta közre. Venkovits 2014.

29 Pawlowski 1882.
30 A magyarországi résztvevôk közül Pawlowski Ede munkáján felül ez idáig három olyan magyar 

nyelvû közlést találtunk, amelyben a második Mexikói Császárság 1867. évi harcairól szól, illetve 
utalás történik azokra. Varjassy Béla 1901-ben a Budapesti Hírlap hasábjain adta közre Mexikóváros 
ostromakor átélt élményeit. Budapesti Hírlap, 1901. április 4. 21. évf. 93. sz. 1–2. o.; – Varjassy Béla 
az önkényuralom éveiben a császári haderô kötelékében huszárként szolgált. 1864-ben csatlakozott 
Miksa seregéhez. A mexikói kalandot követôen a francia haderô kötelékében hosszú ideig szolgált, 
Indokínában is. Franciaországban megnôsült és több gyermeke született. 1886 nyarán települt haza, 
amelyet követôen a székesfôvárosi Magyar Királyi Államrendôrségnél hivatalnokként dolgozott. 
1909-ben bekövetkezett halálálláról több hírlap is beszámolt. Békés, 1870. augusztus 7. 2. évf. 32. sz. 
4. o.; Fôvárosi Lapok, 1886. július 4. 23. évf. 183. sz. 1331. o.; Pesti Hírlap, 1909. június 9. 31. évf. 135. 
sz. 11. o.; Budapesti Hírlap, 1909. június 9. 29. évf. 135. sz. 9–10. o.; továbbá lásd Bajomi 1984. 31. o.
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a könyv közel kéthamadában a queretaroi eseményeket ismerteti, ugyanis 
Pawlowski maga is részt vett az ostromban. Az ötödik részben Mexikóváros be-
mutatása következik, s a zárófejezet a kiutazást, a hazautazást illetve az 1865–
66-os mexikói harcokat taglalja. A könyv az 1882-es megjelenésen felül még 
továbbikét kiadást is megért 1892-ben, illetve 1894-ben. Az utolsó kiadás annyi-
ban tér el elôdeitôl, hogy abba a szerzô két további fejezetet illesztett be Lopez 
ezredes31 árulásáról és a mexikói köztársasági haderô szervezetérôl.

i

Fentebb már idéztünk az 1933-as kiadású, A magyar katona vitézségének ezer 
éve címû szakmunkából, amelyben a mexikói kalanddal kapcsolatosan többek 
között még azt is olvashatjuk, hogy a „legio32 magyar tagjaira vonatkozólag a m. 
kir. hadilevéltárban sok érdekes hivatalos adat található”.33 Jelenlegi ismereteink sze-
rint napjainkban három olyan iratcsoport lelhetô fel a Hadtörténelmi Levéltárban, 
amely a Mexikanisches Österreichisches Freiwilligenkorpshoz vagy annak 
tagjaihoz kötôdik.34 A fennmaradt dokumentumok közül két személyi anyag 
a Personalia Gyûjteményben, míg a legvaskosabb iratköteg a Magyarországi 
Fôhadparancsnokság (General Commando) 1864. évre vonatkozó dokumentu-
mai között maradt meg. Utóbbi – néhány kivételtôl eltekintve – döntôen német 
nyelven íródott dokumentumai között egyaránt megtalálhatóak a hadügymi-
nisztériumi iratok, a toborzási szabályzat, az eskü, de átjelentkezések és belépési 
dokumentumok is. Ezekbôl egyértelmûen látszik, hogy Magyarország területérôl 
szép számmal csatlakoztak az önkéntes sereghez a Habsburg Birodalom egyéb 
területeirôl ide vezényelt vagy itt élô személyek, sôt, a belépettek között akad-
nak bajorországi és oroszországi születésûek is.35 A Personalia gyûjteményben 
található személyi anyagok mindegyike az 1848–49-es magyar szabadságharc 
egy-egy ikonikus alakjának fiatalabb családtagjához köthetô. Egyikôjük Gyulai 
Gaál Miklós honvédtábornok36 fia: Gyulai Gaál Gyula,37 akinek hagyatéka kine-
vezési okmányokat, parancsokat, napi jelentéseket és egyéb katonai vonatkozású 

Egy másik önkéntes: Sarlay Pál pedig egyik levelében, amely a Vasárnapi Ujság hasábjain jelent 
meg, rövid utalást tesz Puebla 1867. évi ostromáról, megemlítve a pesti születésû hadmérnök 
Kochen Félix halálát. Vasárnapi Ujság, 1867. december 1. 14. évf. 48. sz. 590–591. o.; Sarlay Pál 
rövid életrajzát lásd: Bobay 2014. 756. o. 51. lábjegyzet.

31 Lopez, Miguel ezredes Miksa császár seregében szolgált, ô kísérte a császári párt Vera-Cruzból 
Mexikóvárosba a diadalmas bevonuláskor. A francia fôparancsnok unokahúgát vette el feleségül, 
ôt magát a Becsületrenddel jutalmazták. Jelen volt Queretaro városának ostrománál, ahol elárulta 
uralkodóját és bajtársait és a republikánus erôk kezére juttatta ôket. Nagy 2000. 101 o.

32 A mexikói osztrák önkéntes sereg.
33 Pilch – Berkó – Gyalókay – Markó 1933. 479. o.
34 Az idézetben olvasható információ alapján kérdésként merül fel, hogy léteztek-e az általunk 

ismerteken felül további olyan iratok, amelyek nem élték túl a II. világháború pusztításait.
35 HL General Commando 1864I. abt/105. A méretébôl adódóan ezen iratanyag kiértékelését egy 

külön tanulmány formájában a késôbbiek során kívánjuk elkészíteni.
36 Gyulay Gaál Miklós életrajzát lásd: Szarka 2013.
37 Életrajzát lásd a mellékletben.
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iratokat tartalmaz.38 Utóbbiak azért rendkívül fontosak, mert a Mexikanisches 
Österreichisches Freiwilligenkorps napi mûködésérôl nyújtanak kiegészítô 
információkat.39 A másik személyi hagyaték Lenkey Albinhoz40 kötôdik, aki 
annak a Lenkey János honvédtábornoknak volt az unokaöccse, aki 1848-ban 
Galíciából huszárszázadával hazaszökött, a szabadságharc bukását követôen pe-
dig az aradi várbörtönben hunyt el.41 Ne feledkezzünk el Lenkey Albin édesap-
járól, Lenkey Károlyról sem, akit szintén ott találunk a magyar szabadságharc 
honvédseregében, huszárezredesként.42 A Lenkey-család hagyatékában, amelyet 
szintén a Personalia gyûjtemény ôriz,43 többek között Lenkey Albin Mexikóból 
hazaküldött levelét is megtaláljuk;44 T. Ágoston László író, a család történetének 
egyik kutatója Lenkey huszárok címû munkájában tett közzé ebbôl egy részleges 
forrásközlést.45 Ágoston a naplónak kizárólag azon részét publikálta, amelyben 
Lenkey a Mexikóba történô megérkezésüket követô eseményeket örökítette 
meg. Ezzel szemben a PERUVIÁN fedélzetén megtett hosszú és néha viszon-
tagságos hajóutat taglaló rész a mai napig kiadatlan.46

i

A Hadtörténeti Térképtárban több Mexikót ábrázoló térképet is ôriznek – a 18. 
századi kiadásútól egészen a 20. századi példányokig. Ezek közül kiemelkedik 
egy olyan, Heinrich Kiepert47 müncheni térképész által készített mû, ame-
lyet Berlinben Dietrich Reimer mûhelyében nyomtattak 1862-ben.48 A leltár-
könyv alapján annyi bizonyos, hogy a térkép már jóval a második világháborút 
megelôzôen a gyûjtemény állományába került.49 A kutatás során arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy a dokumentum nagy valószínûséggel használatban 
lehetett Mexikóban az 1860-as évek katonai konfliktusa során,50 ugyanis olyan 

– szabad szemmel is pontosan felismerhetô – jelölések találhatók rajta, amelyek 

38 HL Personalia gyûjtemény, 38/C; VII.27; 113/87.; 10/88. Gyulai Gaál Gyula (1840–1923) iratai 
1860–1897. (Minôsítési lapja, kinevezési okmányok, parancsok, napi jelentések, egyéb katonai 
vonatkozású iratok.)

39 Ezeket a dokumentumokat egy a sereg harcait bemutató magyarországi forrásanyag köré épített 
munkában tervezzük bemutatni.

40 Életrajzát lásd a mellékletben.
41 Életrajzát lásd: Bona I. 2015. 133–134. o.
42 Életrajzát lásd: Bona II. 2015. 392. o.
43 HL Personalia Gyûjtemény, Lenkey család iratai. 99/B VII. 137. /1772/ 1840–1982.
44 HL Personalia Gyûjtemény, 99/B VII. 137/d. Lenkey Albin levele szüleinek tengeri útjáról és 

a mexikói csatározásokról.
45 T. Ágoston 2009. 117–122. o.
46 HL Personalia Gyûjtemény, 99/B VII. 137/d. Lenkey Albin levele szüleinek tengeri útjáról és 

a mexikói csatározásokról.
47 Meyers X. 1905. 891. o.
48 HT D.a.120.1.; Papírméret: 580×715 mm, a térkép tükörmérete: 565×700 mm; az 1:3.500.000 

méretarány a térképen ceruzával van feltüntetve, az aránymérték alapján.
49 HT Leltárkönyv D 5. lap. A dokumentumot a 2000-es évek végén restaurálták, az eredeti hátlap 

már nem látszik.
50 Nagy Miklós Mihály megerôsítette azt a feltételezésünket, hogy a térkép nagy valószínûséggel 

használatban lehetett a mexikói harcok során, Miksa császársága idején.
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a terepen történô tájékozódásra, a hadmozdulatokra, a mûveleti területekre, 
a hadszíntérre utalnak: szabályos, körzôvel rajzolt, gyakran egymásból kiindu-
ló körök;51 magassági pontok kiemelése (narancssárga színnel);52 több telepü-
lés, mint Matamoros, Vera-Cruz,53 Tuxpan, La Frontera de Tabasco kikötôje 
és Santo Domingo de Pulenquia aláhúzása (piros színnel);54 illetve különféle 
útvonaljelölések (szintén piros színnel).55 56  

i

51 Ezek azokat területeket fedték le, ahol a dokumentumok alapján a legtöbb összecsapás volt 
a császári és köztársasági erôk között, amely a Mexikói-öblöt is érintette.

52 Nagy valószínûséggel azért jelölték a magassági pontokat, mert a republikánus erôk elsôsorban 
a rajtaütéses támadásokat alkalmazták, kihasználva a terepadottságok nyújtotta elônyöket, és 
a magassági pontok kiválóan alkalmasak voltak megfigyelésre.

53 Matamoros és Vera-Cruz településeknél mára megkopott az aláhúzás.
54 Palenque (a térképen lásd Santo Domingo de Pulenquia) települése Chiapas és Tabasco államok 

határán található a szárazföld belsejében, az ország déli részén.
55 Lásd például a Tepic – Jerez – Zacatecas - S. Luis Potosi – Horeasitas útvonal.
56 HT D.a.120.1. 

Mexikó térképe56



 TALLóZÁS A „MExIKóI KALAnD” EMLÉKEI KöZöTT 289

57

A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyûjteménye egy olyan ritka kottát is ôriz, 
amelynek dallama minden kétséget kizáróan a mexikói önkéntes sereg számá-
ra történô verbuválásoknál csendülhetett fel, vagy legalábbis az ihlette. A ver-
bunkos toborzás a mexikói önkéntesek rekrutálásakor még elterjedt szokás volt 
Magyarországon. Például az úgynevezett kiskunsági körverbunkkal történô 
toborzásokról az 1864. évi dán–porosz–osztrák háború idejébôl, a mexikói ön-
kéntes sereg toborzásáról és az 1866-os porosz osztrák háborúra vonatkozóan 
maradtak fent adatok.58 Ebbôl az idôszakból név szerint is ismert egy kiskun-
halasi verbunkos huszárôrmester, Bene Ádám, aki utoljára „Miksa császárnak 
verbuvált Mexikóba”.59 Ezen felül egy rövid – csupán egy versszakos – magyar 
népdalról is tudunk a mexikói önkéntesekhez kötôdôen.60 Emellett a közép- és 

57 HTM Könyvgyûjtemény 20.791 – A dokumentumot késôbb körbevágták. Jelenlegi mérete: 
303×250 mm. A Könyvgyûjtemény M. kir. Leltárkönyve szerint 1937. április 1-jén került 
a gyûjteménybe, más Krucsay József antikváriustól vásárolt kottákkal együtt. A dokumentum 
az elô- és hátlappal együtt hat oldal, amelybôl a kotta háromoldalnyi terjedelmet ölel fel.

58 Lányi – Martin – Pesovár 1983. 112. o.
59 Bartha – Gônyey – Kodály – Lajtha – Schwartz – Solymossy – Szendrey Á. –Szendrey Zs. é. n. 127. o.
60 A Vasárnapi Ujságban 1873 májusában megjelent egy több lapszámon átívelô írás A divatos 

nótákról címmel, amelyben a szerzô az 1849 utáni idôszak betyár dalairól és katonaénekeirôl 

A Mexicoi induló 
kottafüzet borítója57
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úriosztály társadalmi életéhez is hozzátartozott a sétányokon, táncvigalmakon 
felhangzó „divatos” dallamok zongoraátiratának beszerzése, alkalmi játszása. 
A Balogh Lipót által zongorára szerzett Sárközy Ferenc és Patikárus Ferenc 
által játszott Mexicoi induló kottája a Rózsavölgyi és Társa kiadásában jelent 
meg, évszám nélkül.61 Azonban a megjelentetés pontos ideje három adatból 
hozzávetôlegesen behatárolható. Egyrészt a kiadás helyeként Pest szerepel, ezért 
vélhetôleg Budapest 1873-as egyesítése elôtt keletkezett. Másfelôl Patikárius 
Ferenc 1870-ben elhunyt, tehát ezt megelôzô idôre datálható a kotta.62 A har-
madik adat, amely a beazonosítást tovább segíti, a dokumentumon szereplô 
1195. sorszám. A Rózsavölgyi és Társa kiadót Rózsavölgyi Gyula és Grinzweil 
Norbert alapította 1850-ben, kották kiadására szakosodtak, székhelyüket Pesten 
rendezték be és az 1860-as évek elején már bécsi fióküzletet is nyitottak. 1864-
ben jelent meg 1000. kiadott kottájuk.63 Figyelembe véve a cég tizenöt esztende-
jének kiadási teljesítményét, és azt, hogy kiadó kapacitásuk nagy valószínûséggel 
az idô elôrehaladtával folyamatosan növekedett, megállapítható, hogy a sorszám 
alapján a kotta valamikor 1864 és 1867 között keletkezhetett.

i

A Hadtörténeti Múzeum Plakát- és aprónyomtatványtárban a mexikói önkéntes 
sereg toborzásával kapcsolatosan két – 1864-bôl64 illetve 1866-ból65 származó – 
szöveges plakátot találunk. Ezek azért kiemelkedôek a kutatás szempontjából, 
mert e hivatalos hirdetményekbôl pontos ismereteket szerezhetünk arról, hogy 
a verbuválás során milyen feltételeket szabtak a jelentkezô önkéntesek számára.

Az 1864. augusztus 31-i keltezésû felhívás szövege tömörebben megfogalmazott, 
illetve két nyelven – magyar és német – íródott. Ezzel szemben a közel két évvel 
késôbb, 1866 áprilisából fennmaradt hirdetmény hosszabban és részletesebben, pon-
tokba szedve tárgyalja a belépés feltételeit. Fontos kiemelni, hogy az utóbbi plakát 

értekezik. Ebben egy lábjegyzet erejéig megelevenedik a mexikói önkéntes sereg toborzása is. 
A írás szerzôje azonban – korabeli szemtanúként – elég lekicsinylôen nyilatkozott az 1864-es 
verbuválásról, ugyanis azt írja, hogy a „nevetséges toborzás” csupán „néhány ringy-rongy utczai 
csavargót szedet [sic!] össze az ország különféle tájain a mexikói vállalat számára”.
A toborzásról fennmaradt rövid népdal sorai: 

„Elmék rózsám Mexikóba!
El ám rózsám a pokóba.
Hozok ám tût, czérnát, englist!

– Ád a zsidó Iregen is!” – azaz: az ötletgazda menjen a pokolba, az angol (’englis’) tû és cérna helyett 
pedig megfelel a helyben, a Tolna megyei Ireg nagyközségben beszerezhetô is. 
Vasárnapi Ujság, 1873. május 25. 20. évf. 21. sz. 247. o.

61 HTM Könyvgyûjtemény 20.791.
62 Patikárius Ferenc életrajzát lásd: Markó 2004. 174. o.
63 Hutira 2000. 53–54. o. 
64 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár, 73.163.1/Nyt.
65 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár, 73.162.1/Nyt.
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már csak magyar nyelven nyújtott tájékoztatást, illetve megjelenik kezdôsorában 
az „Ô cs. kir. apost. Felsége legmagasabb engedélyével” nyomatékosítás.  66

Tartalmukat tekintve a két falragaszon megfigyelhetôk azonos kikötések: 
csupán olyan személyek jelentkezése volt lehetséges, akik a katonai szolgála-
tukat már letöltötték, illetve a törvény már nem kötelezte rá ôket. Azonban 
az 1866-os kiadásún már külön kitételként szerepelt, hogy ezt hatóságilag is 
kellett bizonyítaniuk a jelentkezôknek. Ennek gyaníthatóan az az oka, hogy 
az elôzô toborzás(ok) során több katonai tapasztalattal nem rendelkezôt is fel-
vettek a seregbe.67 Ezen felül kiemelésre került az is, hogy „azon egyének kik már 

66 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár, 73.163.1/Nyt. Kiadó: Elsô Magyar Egyesületi 
Könyvnyomda, Pest (Korona utca 18.), 1864. 

67 A mexikói önkéntes sereg egyik törzstisztje, Schönovsky ôrnagy visszaemlékezésében már 
a katonai konfliktus kezdetétôl teljesen negatívan nyilatkozott a Mexikanisches Österreichisches 

A mexikói önkéntes sereg 
toborzóplakátja 1864-bôl66
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a cs. kir. ostra [sic!]68 hadseregben kiszolgáltak és altisztek-kép elbocsájtattak, azok 
ismét ugyanazon altiszti rangban és fizetésben (egészséges állapotjukat feltételezve) 
felvétetnek Absidjuk felmutatása mellett”, amely szintén jelentôs változás a koráb-
biakhoz képest, amikor is tömegével kerültek volt kiszolgált (al)tisztek a kato-
nai egység legénységének sorába.69 Megjegyzendô, hogy az „Absid” (helyesen 
Abschied), azaz a végelbocsátó- vagy obsitlevél felmutatásához valószínûleg 

Freiwilligenkorps állományát és annak harci morálját illetôen. A mexikói harcok során többször 
kitüntetett ôrnagy nehézségként írja le a sereg rendkívül vegyes korosztályi összetételét, 
valamint szerinte több „kétes múltú” egyén is csatlakozott az önkéntesekhez. Rámutat, hogy 
a haderôt rendkívül gyors ütemben állították fel, és hogy a tiszteknek emiatt nem volt tényleges 
tapasztalatuk arról, hogy az elsô harcérintkezések során a legénység hogyan is fog viselkedni. 
Schönovsky továbbá arról panaszkodik, hogy a vadászok között nem egy olyan egyén is akadt, aki 
még az életében nem fogott fegyvert, a huszárok némelyike pedig – mint írja – szerinte korábban 
még soha nem ült lovon. Schönovsky 1873. 108–109. o.

68 Recte: osztrák.
69 Pawlowski Ede munkájában megemlíti, hogy 1864 folyamán a tiszti helyekre ötszörös volt 

a túljelentkezés, ezért sok volt tiszt a legénység sorába nyert csupán felvételt. Köztük nagy 
arányban voltak háborús tapasztalattal rendelkezôk, míg feletteseik között szép számmal akadtak 
fiatal, tapasztalatlanabb tisztek is. Pawlowski szerint többek között ez is negatívan befolyásolta 
a sereg morálját. Pawlowski 1882. 172–175. o.

A mexikói önkéntes sereg 
toborzóplakátja 1866-ból70
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a szökött katonák kiszûrése, valamint a kiképzettség bizonyítása érdekében is 
ragaszkodtak. 70

A felsô korhatárt mindkét esetben a 40. életévben állapították meg,71 vala-
mint a nôtlen és gyermektelen állapot is állandó elôírás volt.72 A zsold össze-
ge egy kivételtôl eltekintve mind az 1864-es, mind pedig az 1866-os plakáton 
megegyezô. A gyalogság illetményét 25 forintban, a lovasságét pedig 30 forint-
ban állapították meg. A két hirdetmény árszabása a mûszaki csapatok esetében 
tér el, ugyanis a korábbi plakáton 35–40 forintnyi foglalót ígértek nekik, míg 
az utólagos toborzáskor már csak 35 forintnyi illetmény szerepelt a felhívás-
ban. – Az 1866-os plakáton az illetmény kiosztását tekintve azonban már rész-
letesebb felvilágosítás olvasható. Eszerint az eskü letételének napján 10 forintot 
biztosítottak a belépett önkénteseknek, míg a fennmaradó összeget a sereg 
gyûjtôhelyén Laibachban kapták meg, az egyenruházattal együtt, – ezek az in-
formációk az 1864-es plakátról még teljességgel hiányoznak. Mindkét plakáton 
kitételként szerepel a hatesztendônyi szolgálati idô, azonban az 1866-ban kelten 
már kiemelésre került, hogy az „csak hat évekre! terjed”.

Bizonyos kritériumok azonban vagy eltûntek, vagy módosultak a késôbbi 
falragaszon. Ilyen például az, hogy 1864-ben kizárólag a keresztény vallási fe-
lekezetekhez tartozóknak a jelentkezése volt csak lehetséges, míg ez a feltétel 
az 1866-os hirdetménybôl már hiányzik, illetve ekkor már egy alsó korhatár is 
szerepel, amelyet a 27. életévben állapítottak meg.

A mexikói katonai szolgálat leteltét követôen két eshetôség állt a katonák 
elôtt: vagy Mexikóban földhöz jutva letelepedhettek, vagy pedig ingyenes haza-
térést biztosítottak számukra. Az 1866-os plakáton már pontosan megjelölésre 
került az elnyerhetô földbirtok mérete – „15–20 vagy 30 hold fundussal megajándé-
kozva letelepedni” – valamint itt már egyértelmûen írásban is megfogalmazódott 
egyfajta állami garanciavállalás a visszautazás tekintetében, továbbá az, hogy 
a kiszolgált katonák számára elbocsátásukkor még egyszeri pénz- illetve ruha-
illetményt is ígértek.

Az 1864-es pesti toborzást illetôen a falragaszról egy további lényeges infor-
máció vált ismertté, mégpedig az, hogy a mexikói önkéntesek beszállásolási hi-
vatala Pesten a Barátok-tere 8. szám73 alatt volt, és a hirdetményt a fôkapitányság 
adta ki. Ezzel szemben az 1866-os hirdetményt „a csász. Mexicoi hadsereg ost. pa-

70 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár, 73.162.1/Nyt. Kiadó: Bagó Márton, Buda, 1866.
71 Kérdéses, hogy a toborzás során a felsô korhatárt mennyire vették figyelembe. Ugyanis a Tardy-

féle listán 21 olyan személy szerepel, aki 1824 elôtt született, és további 23 olyan, aki a toborzás 
kezdetének évében érte el a korhatárt. Lásd: Tardy 1990.

72 A tisztek ez alól kivételt képezhettek, ugyanis Wickenburg Edmund után felesége és kisgyeremekei 
is elhajóztak Mexikóba. Wickenburg Edmund életrajzát egy osztrák – és részben magyar – 
hadtörténelemmel foglalkozó portál adta közre. 

 http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mexican/wickenburg.htm (Megtekintés: 2017. október 2.)
 Wickenburg Edmund kisfia, Wickenburg István hazatérését követôen jelentôs karriert futott be: 

1910–1917 között Fiume magyarországi konzuli tisztét töltötte be nyugdíjazása elôtt. Bölönyi – 
Hubai 2004. 548–549. o.

73 Az épület ma már nem létezik, a telken a Ferenciek tere 5. sz. ház áll. – A beazonosítást a következô 
dokumentum alapján végeztük el: Boltajtó. BFL. XV.17. b.312 - 3186/1873.
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rancsnoksága Bécsben” adta közre, s a magyarországi katonák toborzóhelyeként 
a hadkiegészítési kerületek parancsnokságait – esetünkben a budait – jelölték 
ki. Az 1864-ben kelt felhívásban a mexikói önkéntes seregbe toboroztak, ez-
zel szemben az 1866-os dokumentumon már az áll, hogy „a Mexicoi csász. had-
seregben szolgáló »ostrák önkéntesek csapat«ja kiegészítésére” várnak jelentkezôket. 
Utóbbi azonban nem teljesen tükrözi a valóságot, ugyanis a Mexikanisches 
Österreichisches Freiwilligenkorps – 1866 végén – 1867 elején történt feloszla-
tásáig – a Mexikói Császári Nemzeti Hadseregtôl külön a latin-amerikai ország-
ban állomásozó francia haderô alárendeltségébe tartozott.

Mindazonáltal a toborzóplakátok mindkét esetben egy lényeges informáci-
óról hallgatnak, mégpedig arról, hogy milyen jellegû szolgálatra is számíthat-
tak Mexikóban azok, akik végül vállalkoztak a hosszú útra. Kutatásaink során 
ez idáig sem a hivatalos iratokban, sem a résztvevôk által papírra vetett doku-
mentumokban nem találtunk arra történô utalást, milyen tájékoztatásban ré-
szesültek a latin-amerikai katonai szolgálatra vállalkozott önkéntesek. Csupán 
egy akkoriban Mexikóban élô 48-as emigráns, László Károly74 kéziratos nap-
lójából értesülünk arról, hogy a toborzáskor milyen információ is juthatott el 
a jelentkezôkhöz. A latin-amerikai államban mahagóni és berzsenyfa75 keres-
kedéssel foglalkozó volt magyar honvéd tüzérhadnagy 1865-ben, akkori lakó-
helyén, a Tabasco állam-beli Frontera településen találkozott Miksa császár 
seregének öt magyarországi katonájával, akiket név szerint is megemlít naplójá-
ban.76 Mint feljegyzésébôl kiderül, az említett személyek keservesen „panaszkod-
tak, hogy ôket nagyon meg csalták mert mikor be állottak nekik azt mondták, hogy ide 
csak rendfeltartás végett jönnek s nem harczolni, mert a császár a nép többsége által van 
meg választva, s most ezen forró égaljban posványos egészségtelen lapályokon kell nekik 
a bokrok között rejtôzködô mexikóiakkal”77 küzdeniük. Továbbá megjegyezték „hogy 

74 László Károly 1849-ben, a szabadságharc bukásakor hagyta el Magyarországot, amelyet követôen 
a világ több országában is megfordult. 1863–1865 között Mexikóban élt és egy másik magyar 
emigránssal, Nemegyei Bódoggal folytatott mahagóni és berzsenyfa kereskedést. (Bona II. 1998. 
361. o.) Az emigráció ideje alatt végig naplót vezetett. Máig nagyrészt kiadatlan kilenc kötetes 
naplóját – amelybôl a mexikói éveket az utolsó, kilencedik kötet tárgyalja – az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattára ôrzi.

75 Caesalpinia Leiostachya – a belôle nyerhetô festék igen kelendô volt, de fájából készítettek 
hangszereket, bútorokat, és hajó alkatrészeket is.

76 „Az ötven osztrák között öt magyar volt u.m. Kaucsik Imre Muzsla, Komárom: Horváth József, Kováts 
István, Schmidt Edmund nagyváradi; és Posh Ferenc Pestifi [pesti ifjú – B. I.], parancsnokjuk volt Pitner 
Erneste hadnagy felsô ausztriai”. OSZK K Oct. Hung. 720/9. László Károly kéziratos naplója, 198. o.

 A felsorolt személyek közül Kaucsik Imre neve nem szerepel a Tardy-féle névjegyzékben – 
esetében hibásan lejegyzett vezetéknévrôl lehet szó, ugyanis egy muzslai születésû Traucsák 
Imre tüzérszertárosi minôségben ott szerepel a Tardy Lajos által összeállított névlistán. (Tardy 
1990. 168. o.) Hasonló Posh Ferenc esete is, a seregnek tagja volt két pesti illetôségû, Bosch 
vezetéknevet viselô katona is (Bosch Alajos és Bosch József). (Tardy 1990. 150. o.) Schmidt 
Edmund ténylegesen hiányzik a Tardy Lajos által közölt felsorolásból, ugyanis a seregnek csupán 
két Schmidt vezetéknevet viselô személy volt a tagja, mégpedig a pesti illetôségû Schmidt Károly 
és a tabajdi születésû Schmidt Rudolf. Nagyváradi születésûként pedig csupán két katona (Buday 
Sándor és Popovics István) szerepel az említett listán. [Tardy 1990. 150., 163., 165. o.] 

77 OSZK K, Oct. Hung. 720/9. László Károly kéziratos naplója, 198. o.
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fizetésök 1/16 dollár (mintegy 16 o. kr.)78 Mexikóban olly kevés mint Magyarhonban 3 
kr. volna, mert itt egy napi löhnungjokon79 csak egy pár szivart, vagy egy 21 cm-lyét 
vagy egy ital pálinkát vagy bort ihatnak, s a szolgálat igen terhes”.80 A forrásrészlet 
alapján tehát feltételezhetô, hogy a toborzáskor a jelentkezôk elôtt minden bi-
zonnyal elhallgatták vagy szépíthették az igazságot a távoli Mexikóban uralkodó 
közállapotokról.

Ezeken felül az 1866-os plakát bizonyítékul szolgál arra, hogy a katonák to-
borzása a mexikói önkéntes sereg számára 1864 után is folytatódott, ahogyan 
errôl a korabeli sajtó is több ízben beszámolt. 1865 októberében az Eger címû 
hetilapban például a következô olvasható: „Ausztriában Mexico részére 2000 fô 
erejéig toborzások fognak eszközöltetni”.81 Két hónappal késôbb egy másik ma-
gyarországi sajtóorgánum, a Magyar Világ pedig arról emlékezett meg, hogy 
a híresztelésekkel ellentétben Mexikó és a Habsburg Birodalom nem kötött sem-
milyen katonai egyezményt. Egyúttal a lap rövid hírben cáfolta azt az állítást, 
miszerint Ausztria „az állítólag öt évre megengedett 2000 emberre terjedô toborzás 
helyett”, további tízezer katonát kíván a latin-amerikai országba küldeni, ugyan-
akkor tényként közlik, hogy „az osztrák kormány Mexikó számára nem hajlandó 
további toborzást megengedni, azonkivül, mely az önkénytes csapat completirozását 
czélozza”.82 Annak pontos megválaszolása, hogy az 1865–1866 során toborzott 
kiegészítô csapat állományába kik nyertek felvételt, és hogy közülük egyálta-
lán kiszállításra került-e valaki Mexikóba, további kutatásokat igényel. Ezeknek 
a toborzásoknak a magyar területekre gyakorolt hatása is még feltárásra vár.

i

A Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában a mexikói kalandra vonatkozó-
an meglepôen gazdag képanyag áll a kutatók rendelkezésére. Ezek egy része 
az uralkodópárt, egy része pedig Miksa császár kivégzését ábrázolja, de emel-
lett megtalálható a gyûjteményben a republikánus oldal vezetôjének, Benito 
Juáreznek a portréja is. Ezeken felül a Fotóarchívum ôrzi a Mexikanisches 
Österreichisches Freiwilligenkorps több katonájának a portréját is.83

Tekintettel arra, hogy a képanyag egy része, – amelyet a fényképészek 
Európa-szerte másolatban terjesztettek – eredetileg feltehetôen a latin-amerikai 
országban készült, fontosnak véljük röviden ismertetni Mexikónak az adott kor-
szakra vonatkozó fotótörténetét.

A latin-amerikai államban már igen korán megjelent a dagerrotípia, fôként 
külföldi fotográfusok révén, de mellettük néhány mexikói is elsajátította 

78 Vélhetôleg osztrák krajcárról lehet szó.
79 A katonai szolgálatért járó fizetés, pénzösszeg (német).
80 OSZK K, Oct. Hung. 720/9. László Károly kéziratos naplója, 199. o.
81 Eger, 1865. október 19. 3. évf. 42. sz. 351. o.
82 Magyar Világ, 1865. december 15. 1. évf. 4. sz. 2. o.
83 Dietrich Sámuel Adolf, Nowotny Karl/Károly, Palkovics József, Pókay János, szentgyörgyi 

Czeke György, Tüdôs József portréfotóit és életrajzát munkánk következô, II. részében, 
késôbb tervezzük bemutatni, a mexikói kaland egyéb, a Hadtörténeti Múzeumban található 
emléktárgyaival együtt.
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a fényképkészítés mesterségét. Egyes források szerint 1844-ben Joaquin Maria 
Diaz, a san carlosi akadémia festô-diákja volt az elsô, aki megpróbálkozott egy 
kezdetleges mûterem üzemeltetésével, azonban ez rövid életûnek bizonyult: ek-
koriban a gazdasági helyzet még nem tette lehetôvé a fényképészek számára azt, 
hogy egyhelyben letelepedve dolgozzanak és az 1850-es évek közepéig állandó 
vándorlás jellemezte az életüket. Mivel a dagerrotípia még közelebb állt a festé-
szethez (csupán egyetlen kép készítésére volt alkalmas) ezért az igazi nagy áttö-
rést a sokszorosításra már alkalmas papíralapú fotók elterjedése hozta, mivel így 
olcsóbbá vált a fényképkészítés, s ezért szélesebb rétegek számára vált elérhetôvé 
a fotók megvásárlása. Ekkor jelentek meg a gazdagon dekorált és berendezett 
mûtermek. Az elsô ilyen stúdiókat Mexikóban is külföldrôl érkezô fotográfusok 

– a francia Emmanuel Mangel Dumesnil és a német Rodolfo Jacobi – nyitották 
meg az 1850-es években. A Jacobi által foglalkoztatott fényképészek közt volt 
Theodor Gottfried Dimmers, aki a vizitkártyákat,84 kabinetfotókat85 megho-
nosította Mexikóban. A fejlôdést jól szemlélteti, hogy 1856-ban még csupán hét 
(ebbôl öt volt megfelelôen bejegyezve), 1860-ban 20, 1870 körül pedig már 75 
mûterem üzemelt Mexikóvárosban, a belvárosi luxus-szalonoktól a külvárosi 
puritánabbakig.86

Mexikóban az elsô háborús fotók az 1846–1848 között lezajlott amerikai–
mexikói háborúhoz kötôdnek. Az amerikai hadsereggel érkeztek dagerrotipisták 
is Mexikóba, akik ekkoriban portrékat készítettek a katonákról. Ezek közül 
kitûnik az a fénykép, amelyen egy sebesült tiszt lábának amputálását örökítet-
ték meg.87

1864–1867 között zajlott le a mexikói fénykép-készítés elsô robbanásszerû 
fejlôdése, amely egyértelmûen Miksa császárságához kötôdik: ekkoriban több 
magasan képzett fotográfus érkezett Európából (fôként franciák és spanyolok) 
és az Amerikai Egyesült Államokból, amely rendkívül kedvezôen hatott a mexi-
kói fényképészek helyzetére.88

A legismertebb külhoni fényképész, aki ekkortájt Mexikóvárosban mûtermet 
nyitott, a francia François Auibert volt. A császárság fennállása alatt készült fény-
képek legnagyobb része hozzá, vagyis a François Auibert és Társa céghez köthetô. 
Készítettek fotókat a császári párról, a császári hadsereg fôparancsnokáról 
(a francia François Achille Bazaine tábornokról89) és feleségérôl, különféle 

84 Vizitkártya (Visitenkartenporträt, Carte de visit): vizitek, azaz látogatások alkalmával névjegy 
helyett nyújtották át ôket: 1854–1928 között) Kép: 54×92 mm, karton: 62×101 mm (1884). http://
fotomult.c3.hu/meretek.html (Megtekintés: 2017. október 2.)

85 Kabinetportré (Kabinettporträt, Cabinet card): kartonra ragasztott portrékép, fali vagy asztali 
keretbe téve: 1866–1925 között. Kép: 100×137 mm, karton: 110×165, 112×164 mm (1884). 
http://fotomult.c3.hu/meretek.html (Megtekintés: 2017. október 2.)

86 Debroise 2001. 26–31. o.
87 Uo. 164–168. o.
88 Uo. 26–31. o.
89 Bazaine, François Achille (1811–1888) fiatalon tiszti képzésben részesült. Ezt követôen Afrikában 

a Francia Idegenlégióban szolgált. Részt vett a krími háborúban és az 1859. évi osztrák–szárd–
francia katonai konfliktus hadi eseményeiben. 1862-tôl Mexikóban szolgált, ahol egy évvel 
késôbb – Forey tábornoktól – átvette a francia haderô parancsnokságát, egészen az 1867-es 
csapatkivonásokig. Hazatérését követôen elôbb a III., majd 1869-tôl az úgynevezett gárda-
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udvarhölgyekrôl, kamarásokról és a császári sereg tisztjeirôl.90 François Auibert 
még Habsburg Miksa császár kivégzésnek helyszínére, Santiago de Querétaro 
városához is elküldte az egyik fotográfusát, hogy 1867 júniusában a császár 
kivégzésérôl tudósítson, s ô titokban készített fotókat a császár és két táborno-
ka kivégzésérôl. Jó érzékkel megörökítette, mai szemmel nézve dokumentálta 
az akkor lezajlott események legfontosabb helyszíneit (San Sebastian környéke; 
a kapucinus kolostor, ahol az uralkodót fogva tartották; a kivégzés helye), nem-
különben a kivégzôosztagot, a császár és a két tábornok holtestét, illetve az ural-
kodó lövések szaggatta ingét is.91 A francia fényképésznek nagy számban sikerült 
értékesítenie ezen fotókat, amelyek nemcsak Amerikában, hanem Európában 
is népszerûek lettek és több vállalkozás is tovább sokszorosította azokat, mint 
például a Liebert, Disderi, Neuredin és Weurden mûtermek Párizsban, vagy P. 
Kaeser és Gustav Jägermayer Bécsben. Auibert még így is hatalmas bevételre 
tehetett szert, sôt 1867 közepén egy új mûterem nyitását is bejelentette, de végül 
az év végén elhagyta Mexikót. Utolsó ismert, Mexikóban készült fotóján az im-
máron gyôztes republikánus oldal vezetôjét, a seregei élén a fôvárosba bevonuló 
Benito Juárezt örökítette meg.92

Mexikó 19. századi fotótörténetérôl összességében megállapítható, hogy 
az 1870–1880-as évekig az európai és amerikai trendeknél is jóval erôsebben 
a portrékészítés dominálta a latin-amerikai ország fényképészetét. 1868-ban pél-
dául portréalbumokat adtak ki a gyôztes republikánus oldal vezetôirôl. Benito 
Juáreznek 1872-ben bekövetkezett halálakor húszezer példányban jelentették 
meg az arcképét, korábban pedig Miksa császár portréi még ennél is szélesebb 
körben terjedtek el.93 Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a mexikói önkén-
tes seregrôl készültek már szabadtéri csapatfotók is, de még az ô esetükben is 
inkább a portréképek domináltak.

Fontos rámutatnunk, hogy a portréfotókat a mexikói kaland idejétôl kísé-
relték meg személyazonosság igazolására is használni. Miksa császár 1865-ben 
ugyanis elrendelte, hogy Mexikóváros rendfenntartó és egészségügyi szer-
vei készítsenek portréfotókkal ellátott névjegyzéket a fôváros prostituáltjairól, 
annak érdekében, hogy megpróbálják megelôzni a nemi betegségek terjedését 
a császári katonák körében.94

hadtest parancsnoka volt. Az 1870-es francia–porosz háború idején (1870. augusztus 12-én) 
III. Napóleon császár kinevezte a francia hadsereg fôparancsnokának. Öt hónapig tartotta 
magát a porosz csapatokkal szemben, azonban az élelmiszer-készletek kiapadása miatt végül 
csapataival kapitulálni kényszerült, és német fogságba esett. A háborút követôen ügyetlenséggel 
és hazaárulással vádolták meg, emiatt haditörvényszéki vizsgálatot kért önmagával szemben. 
A törvényszék 1873. december 10-én lefokozta és halálra ítélte, azonban a francia elnök kegyelme 
folytán ezt húsz év várfogságra módosították. A Cannes városával szemközti Szent Margit-
szigeten (Ile Sainte-Marguerite) raboskodott, ahonnan 1874 augusztusában Spanyolországba 
szökött. Madridban hunyt el. Pallas nagy lexikona II. kötet. Budapest, 1893. 759–760. o.

90 Debroise 2001. 168–170. o.; A fotókból Wladimir Aichelburg jónéhányat publikált mûvében. 
Ezeket lásd: Aichelburg 1987. 154–157. o.

91 Debroise 2001. 168–170. o.; A fotókból Wladimir Aichelburg szintén jónéhányat publikált  
munkájában. Ezeket lásd: Aichelburg 1987. 162–171. o.

92 Debroise 2001. 168–170. o.
93 Uo. 41. o.
94 Uo. 45. o. 
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Fényképjegyzék

A Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában az alábbi fényképek találhatóak 
a második Mexikói Császárság prominens szereplôire vonatkozóan.

1. Miksa fôherceg portréja95

HTM Fotóarchívum 87896/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô alap-
ján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

Mellkép szem bôl, amely 
jobbra nézve, cs. kir. tenger-
nagyi egyenruhában, nya-
kában az Aranygyapjas 
Rend jelvényével, mellén 
rendjel-vállszalaggal ábrá-
zolja Miksát, aki a fény-
képek tanúsága szerint is 
rendkívül jóképû férfi volt. 
Ambiciózus és tehetséges 
lévén nehezen fogadta el, 
hogy a másodszülött fiú 
révén nem ô uralkodhat. 
Intelligens, szellemes és ér-
dek  lô dô természete vezette  
a felfedezések, újítások, szer-
vezeti átalakítások terén is.
Kép: 89×54 mm
Karton: 101×62 mm
Megjegyzés: A kép alatt 
a kartonon fényképészjelzet: 
Carl Krause, Berlin. A fény-
kép a hátoldalán található 
adat szerint 1862-ben ké-
szült, valószínûsíthetôen 
sok szorosított. 

95 A fényképbôl a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában egy másik példány is található 
külön leltári szám alatt: HTM Fotóarchívum ltszn.12.111/Fk. (A hátoldalon szereplô leltári 
bélyegzô alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte, a másik példánnyal egyezô 
provenienciájú.)
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2. Benito Juárez portréja96

HTM Fotóarchívum ltszn.19.46/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

A zapotec indián származású po-
litikust mellképe szembôl, polgári 
ruhában, szalagcsokorba kötött 
nyakkendôvel ábrázolja.
Kép: 85×55 mm
Karton: 101×61 mm
Megjegyzés: A kép alatt a karto-
non fényképészjelzet: Carl Krause, 
Berlin. Valószínûsíthetôen sokszo-
rosított fénykép. 

3. Miksa császár és két tábornoka kivégzése
HTM Fotóarchívum ltszn.12.105/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzôk 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

A képen Habsburg Miksa császár kivégzésének fiktív ábrázolása látható. 
A kép közepén áll az uralkodó, míg két tábornoka, Mejía és Miramón már 
a földön fekszik. Az uralkodóval szemközt a kivégzôosztag áll, elôttük két 
pap, míg mögöttük mexikói republikánus katonák. A kivégzettek mögött 
három koporsó látható, illetve civil férfiak és nôk. Az ábrázolás a történel-
mi hitelességnek teljes mértékben ellentmond, ugyanis az uralkodót és két 
tábornokát egyszerre érte a sortûz, illetve értelemszerûen mögöttük nem 
tartózkodhatott senki.

96 A portréból a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában egy másik példány is található, 
amelynek mérete megegyezô és csupán annyiban különbözik a publikált példánytól, hogy 
azon méretarányosan kisebb alakban ábrázolják Benito Juárezt. Ennek leltári száma: HTM 
Fotóarchívum ltszn.19.47/Fk.
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Kép: 56×84 mm
Karton: 62×100 mm
Megjegyzés: A fénykép grafi ka alapján készült, a hátlapján készítôre utaló 
jelzés nincs. 

4. Miksa császár portréja
HTM Fotóarchívum ltszn.12.106/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

Félalakos kép szembôl, amely balra 
nézve, tengernagyi egyenruhában, 
nyakában az Aranygyapjas Rend 
jelvényével, a Szent István Rend 
nagykeresztjének vállszalagjával és 
csillagával, egyéb kitüntetésekkel 
ábrázolja Miksát. Eredeti egész 
alakos fotója 1863-ban Brüsszelben, 
a Ghemar fi vérek (Ghemar Frères) 
mûtermében készült.97 – A karton 
alsó részén ceruzával, kézírással 
a „Maximilian” megnevezés.
Kép: 91×57 mm
Karton: 103×62 mm

97 Aichelburg 1987. 134. o.



 TALLóZÁS A „MExIKóI KALAnD” EMLÉKEI KöZöTT 301

5. Miksa császár úgynevezett kistávoli beállítású fotója
HTM Fotóarchívum ltszn.12.107/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

Szembe térdkép, amely jobbra for-
dulva polgári ruhában ábrázolja 
Miksát, kitüntetései közül nyaká-
ban az Aranygyapjas Rend szala-
gos jelvénye, mellén a Szent István 
Rend nagykeresztjének vállszalagja 
ismerhetô fel egyértelmûen.
Mérete: 137×89 mm
Megjegyzés: A hátoldala alapján 
képeslapként került forgalomba (fo-
tóképeslap). A készítô, kiadó nincs 
feltüntetve. 

6. Miksa császára feleségével, Saroltával98

HTM Fotóarchívum ltszn.12.108/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)
A szentimentális ábrázolás középpontjában Sarolta császárné ülô alakja, aki 
virágokat tart a kezében és föléje egy angyal fekete gyászfátylat terít. Mögötte 
a távolban egy kôsziklán szívére szorított jobb kézzel áll egyenruhába öltö-
zött férje, Miksa császár. Az uralkodó mögött egy pap alakja sejlik fel, míg 
a fénykép másik felén a szikla tövében mexikói kalapot viselô katonák soka-
sága, közülük az egyik kezében papírlapot vagy térképet tartva fordul Miksa 

98 A dokumentumból a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában egy másik példány is található, 
amelynek mind az elôlapján, mind pedig a hátlapján szerepelnek a kép címére és készítôjére utaló 
nyomtatott feliratok. A fotó elôlapján a „Miramar = Queretaro” cím Miksa császár kivégzésének 
helyszínére utal. A grafika alapú fénykép Bécsben P. Kaeser mûhelyében készült, amely a kép 
mindkét oldalán fel lett tüntetve. A hátoldalon azonban már egyértelmûen olvasható, hogy 
a dokumentum a bécsi fotográfus, Jägermayer munkája. A hátlapon szereplô pecsét alapján 
a második világháború már a törzsgyûjtemény részét képezte. Leltári száma: HTM Fotóarchívum 
ltszn.12.115/Fk.
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felé. A dokumentum valószínûleg azt 
a pillanatot szimbolizálja, amikor Miksa 
császárt kivégezték Mexikóban, míg fe-
lesége, Sarolta Európában tartózkodott, 
azonban már nem tudott semmilyen be-
folyással lenni férje sorsára.
Mérete: 139×89 mm
Megjegyzés: A dokumentum nagy való-
színûséggel ismeretlen képzômûvész 
alkotása nyomán sokszorosítással ké-
szülhetett. A hátoldala alapján képeslap-
ként került forgalomba (fotóképeslap). 
Készítôje, kiadója nincs feltüntetve. 

7. Sarolta császárné portréja
HTM Fotóarchívum ltszn.12.109/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

Sarolta császárné ovális mellképe, szem-
bôl, balra nézve. Fején párta vagy virágko-
szorú, fülében függô, nyakában kétsoros 
gyöngy-nyaklánc, kezén karkötôk, vi-
lágos színû (fehér?) puffos ujjú, virágos 
ruháján (krinolin) elöl nehezen kive-
hetô virág- vagy szalagdísz-rátét. Egy 
a Library of Congress gyûj te  mé nyé ben 
közzétett, hasonló beállítású és öl tö ze tû 
kép alapján 1865-ben keletkezhetett.99 
Kép: 91×58 mm
Karton: 102×60 mm
Megjegyzés: A készítô cég neve, valamint 
a fotó kiadásának helye ismeretlen. 

99 http://www.gogmsite.net/early_victorian_-_1837_-_18/empress_carlota/carlota_in_full_
crinoline_-_2.html (Megtekintés: 2017. október 12. )
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8. Sarolta császárné egész alakos fotója
HTM Fotóarchívum ltszn.12.110/Fk (A dokumentum hátlapján szereplô 
pecsét alapján a második világháború elôtt már a törzsgyûjtemény részét 
képezte.)

Egészalakos fénykép. Sarolta császárné való-
színûsíthetôen gyászruhában áll, jobbra 
fordulva, bal kezét egy karosszék támláján 
nyugtatja, háta mögött kisasztal; a fotó férje 
kivégzését követôen mûtermi körülmények 
közt – 1867-ben vagy azt követôen nem sok-
kal – készülhetett. A karton alsó részén ceru-
zával, kézírással a „Charlotte Kaiserin Mexiko” 
megnevezés.
Kép: 82×50 mm
Karton: 101×50 mm
Megjegyzés: A készítô cég neve valamint 
a fotó kiadásának helye és ideje nem került 
megjelölésre a dokumentumon. 

9. Sarolta császárné egész alakos fotója
HTM Fotóarchívum ltszn.12.112/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

Egészalakos fénykép, Sarolta császárné, fehér 
díszruhában áll, balra fordulva, kezét össze-
kulcsolva. Elôtte asztalka, a fotó mûtermi kö-
rülmények közt készülhetett. Egy a Library of 
Congress gyûjteményében közzétett, hasonló 
beállítású és öltözetû kép alapján 1865-ben ke-
letkezhetett.100 A 7. szám alatt bemutatott ovális 
mellképen ugyanezt a ruhát viseli, feltehetôleg 
a képek készítési ideje, készítôje azonos. 
Kép: 89×57 mm
Karton: 94×61 mm
Megjegyzés: A készítô cég neve, valamint 
a fotó kiadásának helye és ideje nem került 
megjelölésre a dokumentumon.

100 http://www.gogmsite.net/early_victorian_-_1837_-_18/empress_carlota/carlota_in_full_
crinoline_-_2.html (Megtekintés: 2017. október 12.)
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10. Miksa császár kivégzése
HTM Fotóarchívum ltszn.12.113/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

A kép Habsburg Miksa császár kivégzésének fiktív ábrázolása. Az uralkodó 
kezet fog a szemét eltakaró szerzetessel / pappal, egyúttal balra mutat, ahol 
feltehetôleg két tábornoka – egyikük magába roskadva ül, míg másikuk állva 
esküdözik (?) –, mellettük egy másik szerzetes / pap alakja látható. A háttér-
ben a kivégzôosztag áll.
Elôlapján a kép alatt nyomtatott felirat: „Die letzten Augenblicke des Kaisers 
Max in Mexico” (Miksa császár utolsó pillanatai Mexikóban.)
Kép: 57×92 mm
Karton: 65×107 mm
Megjegyzés: A fénykép hátlapján a fotómûhely emblémája felett a következô 
nyomtatott szöveg: „Sagen Sie Lopez, ich ihm seinen Verrath verzeihe; sagen sie 
ganz Mexico, dass ich ihm sein verbrechen verzeihe” (’Mondja meg Lopeznek, 
hogy az árulását megbocsátom; mondja meg egész Mexikónak, hogy bûnüket 
megbocsátom.’).
A fénykép grafika alapján Bécsben Henrich Sommer mûhelyében készült, aki 
a sokszorosítás jogát magának tartotta fent.

11. Sarolta császárné a Miramari kastély elôtt 
HTM Fotóarchívum ltszn.12.114/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

A szentimentális ábrázolás Sarolta császárnét ülve, imára kulcsolt kezekkel, 
a 7. és 9. számú fényképeken látható öltözékben, ölében koszorúval (?) láttatja. 
Mögötte balra a Miksa császár által építtetett miramari kastély látható – ahol 
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az uralkodópár a mexikói kalandot 
megelôzôen boldogan élt – illetve egy 
kiszáradt, derékba tört fatörzs, amely 
bizonyára a mexikói kaland kudarcára 
és Miksa korai halálára utal. A háttér-
ben a holdas éjszaka a felhôkkel szintén 
a tragikus hangulatot erôsíti. A fény-
kép képzômûvészeti alkotás alapján 
készülhetett, a mûvész ismeretlen.
Kép: 92×56 mm
Karton: 104×62 mm
Megjegyzés: Képeslapként, sok-
szorosítva kerülhetett forgalomba 
(fotóképeslap). 

12. Miksa császár és két tábornoka kivégzése 
HTM Fotóarchívum ltszn.12.116/Fk (A hátoldalon szereplô leltári bélyegzô 
alapján 1945 elôtt már a törzsgyûjtemény részét képezte.)

A kép Habsburg Miksa csá-
szár kivégzésének fi ktív 
ábrázolása. A fénykép közép-
pontjában az uralkodó áll, aki 
mellett és mögött két tábor-
noka szerepel. Velük szemben 
áll a kivégzôosztag, körülöt-
tük pedig a szemlélôdô tö-
meg, köztük több egyházi 
személy is. Az uralkodó mö-
gött egy templom látható. 
A kivégzôosztagot vezénylô 
tiszt mögött pedig Queretaro 
város híres vízvezetékrendsze-
rének sziluettje bontakozik ki.
Kép: 58×80 mm
Karton: 65×90 mm
Megjegyzés: A fénykép grafi ka alapján készült., ismeretlen szerzô alkotása.



306 Bobay István

Melléklet

Gyulai Gaál Gyula101 1840-ben a Pozsony vármegyei Kismagyaron szüle-
tett. Tanulmányait követôen 1857-ben a cs. kir. 9. „Lichtenstein” huszárezred 
kötelékében kezdte katonai pályafutását. 1859-ben az osztrák–szárd–francia há-
ború idején a jász-kun önkéntes huszárezredhez helyezték át, ahol II. osztályú 
alhadnagyi kinevezést nyert. Egészen 1861-ig tisztként szolgált a nevezett egy-
ségnél, amelyet elôbb cs. kir. 13. huszárezreddé, majd cs. kir. jász-kun 1. önkén-
tes huszárezreddé szerveztek át. 1861 folyamán – valószínûsíthetôen rossz tiszti 
minôsítése miatt – kilépett a katonai szolgálatból, rangja megtartása nélkül. 
1864. október 17-én közhuszárként állt be a Mexikanisches Österreichisches 
Freiwilligenkorps 4. huszárszázadához, ahol 1866 novemberében hadnaggyá 
nevezték ki. 1867. április 13-án tért vissza Mexikóból. Hazatérését követôen 
a Magyar Királyi Honvédség kötelékébe került, 1869–1873 között az ógyallai 
59. gyalogzászlóalj hadnagyaként, 1871-tôl pedig már fôhadnagyaként szolgált. 
1873-ban kinevezték a pozsonyi IV. honvédkerület parancsôrtisztjének, ezt 
a tisztséget 1874-ig töltötte be. Ezt követôen a m. kir. 6. huszárezred 3. szá-
zadának tisztjeként teljesített szolgálatot, (1879-tôl századosi, 1888-tól ôrnagyi, 
1892-tôl alezredesi rendfokozatban) egészen 1895-ig, amikor I. osztályú pa-
rancsnokként a budapesti m. kir. 1. huszárezredhez került. 1896. április 1-jén 
egy orvosi felülvizsgálat eredményeképpen helyezték nyugállományba. Egy 
évvel késôbb egy újabb felülvizsgálat mindennemû katonai szolgálatra alkal-
matlannak ítélte, azonban Ferenc József 1897. május 19-én kelt Legfelsôbb 
Elhatározásának köszönhetôen címzetes huszárezredesi rendfokozatot kapott. 
Késôbbi sorsáról annyi ismert, hogy 1923-ban, az akkor már Csehszlovákiához 
tartozó Nagyborsán temették el.102 Életrajzának késôbbi, mélyrehatóbb feldol-
gozásához rendelkezésünkre állnak még további dokumentumok édesapjának, 
Gyulai Gaál Miklósnak és családjának iratai között is.103

Lenkey Albin katonai anyakönyvi lapja szerint 1838-ban Egerben látta meg 
a napvilágot104 és annak ellenére, hogy családját és személyét egri kötôdésûnek 

101 A Hadtörténelmi Levéltár 2002-ben a szlovákiai Nagyborsáról kapott megkeresést, amelyben 
a település temetôjében nyugvó Gyulai Gaál Gyula honvédezredes élettörténetére vonatkozóan 
kértek felvilágosítást. Dr. Bonhardt Attila ezredes – a HM HIM bécsi kirendeltségének akkori 
vezetôje – a bécsi Kriegsarchivban, illetve a Hadtörténelmi Levéltárban ôrzött dokumentumok 
alapján írta meg hivatalos válaszlevelében Gyulai Gaál rövid élettörténetét, – a fentiekben kö-
zöltek jórészt az ô összefoglalóján alapulnak.

102 HL Personalia Gyûjtemény, 38/C; VII.27; 113/87.; 10/88. Gyulai Gaál Gyula huszár ezredes 
(1840–1923)

103 HL Personalia Gyûjtemény, 383.; VII. 279.; növedéki naplószám: 54/2010. Gyulai Gaál Miklós 
honvédtábornok (1799–1854) és családja iratai 1817–1897 – Az állag gyulai Gaál Miklós szemé-
lyes és hivatalos katonai iratait, leveleskönyvét, feleségének gyulai Gaál Miklósnénak a temeté-
sével kapcsolatos dokumentumokat (és koporsójának kulcsát), valamint Gyulai Gaál Gyulának 
feleségével és egyéb személyekkel folytatott levelezéseit ôrzi, amelyek között azonban nem ta-
lálható a mexikói kalanddal kapcsolatosan kelt dokumentum. 

104 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps GBBL I. Nr 24/60
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tekintjük, a családtörténeti dokumentumok tanúsága szerint valószínûleg édes-
apja szolgálati helyén, Vukováron született.105

Az ifjú Lenkey katonai anyakönyvi lapja szerint 1864. október 14-én köz-
vitézként csatlakozott a mexikói önkéntes sereg huszárságához, ahol tizedessé 
lépett elô. Két ízben tüntették ki a mexikói harcok során: 1865. november 2-án, 
majd húsz nappal késôbb ismét.106

Pawlowski Ede memoárjában megemlíti, hogy 1865 júliusában107 egy csata 
során szorult helyzetbe került, ahonnan úgy sikerült megmenekülnie, hogy a fi-
atal tizedes embereivel utóvédként érkezve a megsegítésére sietett.108 Egy másik 
magyar önkéntes, Burián István109 pedig azt jegyezte meg személyérôl, hogy 
1865 végén már „jól beszélt spanyolul”.110 

Lenkey Albin katonai anyakönyvi lapján utolsó bejegyzésként az szerepel, 
hogy 1866. április 14-én Tacobayánál dezertált.111 Mint T. Ágoston László meg-
jegyzi, a mexikói kaland bukását követô években családja nem tudott hollétérôl.112 
Kutatásaink szerint a mexikói harcokat túlélt önkéntesek közül többen is hosz-
szabb-rövidebb idôre az Amerikai Egyesült Államokba vándoroltak át.113

Valószínûleg így tett Lenkey Albin is, akinek késôbbi sorsáról a Lenkeyek 
egyik családfáján a következôket olvashatjuk: „Mexikóból gyalog átment Kleveland 
államba.114 Ott trapper (vadász) lett, ahol az indiánok agyonlôtték. Maradtak-e gyer-
mekei, a rokonság nem tudja”.115 

105  A Lenkey család egri kötôdésû volt, de a Lenkey családfa szerint Lenkey Albin a családfôt kö-
vetve nagy valószínûséggel úgynevezett Tornisterkindként („hátbörönd-gyermekként” – azokat 
a gyerekeket nevezték így, akiknek katona apjuk aktuális állomáshelye szerint változott a szüle-
tési helye) jött a világra.  HL, Personalia Gyûjtemény, 99/B VII. 137/a. Családfák táblázata. 3. 
sz. Lenkei és zádorfalvi Lenkey Károly (1838 körül) leszármazottainak családfája.

106 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps GBBL I. Nr 24/60
107 A csatáról beszámol Burián István [Jász-Kunság, 1868. 1. évf. 37. sz. 298–299. o.] és egy névtelen 

huszár is levelezésében, aki a 2. huszárszázadnak volt tagja. [Magyar Világ, 1866. március 16. 2. 
évf. 62. sz. 1–2. o.] Az általuk közölt adatok alapján a csata 1865 októberében zajlott le. 

108 Pawlowski 1882. 185–191. o.
109 Burián István naplóját a Jász-Kunság hasábjain adta közre 1868-ban 22 lapszámon átívelôen.
110 Jász-Kunság, 1868. szeptember 20. 1. évf. 38. sz. 306. o.
111 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps GBBL I. Nr 24/60
112 T. Ágoston 2009. 122. o.
113 A Miksa császár halálát követôen az Amerikai Egyesült Államokba került magyar önkéntes kato-

nák történetét, késôbb kívánjuk bemutatni. Most csak egyetlen életpályát említünk: a Habsburg 
uralkodó kivégzését követôen Mexikóban telepedett le Jajczay József is, aki 1872-ben az Ameri-
ka Egyesült Államokban, San Francisco-ban szállt fel családjával egy Honoluluba – az akkoriban 
még független Hawaii-szigeteki Királyság fôvárosába – tartó utasszállító hajóra. Jajczay József 
1872 októberétôl – 1873 szeptemberéig a Hawaii Királyi Testôrség (Hawaiian Royal Household 
Troops) kiképzô kapitányaként tevékenykedett. 1873 szeptemberében egy legénységi lázadás 
következtében az egységet feloszlatták, amelyet követôen a magyar kiképzô családjával elhagyta 
Oahu szigetét és Costa Ricában telepedett le, ahol azonban nem sokkal késôbb – 1874 folyamán 

– öngyilkos lett. Életrajzát lásd Bobay 2014.
114 Talán az ohiói Cleveland városának környékére.
115 HL Personalia Gyûjtemény, 99/B VII. 137/a. Családfák táblázata. 3. sz. Lenkei és zádorfalvi 

Lenkey Károly /1838 körül/ leszármazottainak családfája
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gleaning aMOng the reliCs OF the “MexiCan adventure” 
at the Military histOry institute and MuseuM (part i)

The study introduces artefacts preserved in the Military History Institute and 
Museum relating to Emperor of Mexico Maximilian I and his army. The paper presents 
the rare volume of Ede Pawlowski of Rosenfeld’s memoirs, as well as records and 
documents on the ‘Mexican Adventure’ stored in the Military History Archives. It 
discusses a map of Mexico printed in 1862, which, according to the author’s assumption, 
was used by Emperor Maximilian’s soldiers during the far events. Through the sheet 
music entitled ‘Mexican March’, the period’s recruiting habits, folk and social music are 
introduced. Interesting similarities and differences are presented by the comparative 
analysis of two recruiting posters of the Austrian Volunteer’s Corps in Mexico from 
1864 and 1866, held by the Posters and Prints Collection. Special emphasis is laid on 
the material of the Military History Museum’s Photo Archives picturing the prominent 
persons of the Second Mexican Empire (Emperor Maximilian, Empress Carlota and 
Benito Juárez) and the execution at Querétaro. At the end of the paper, as an attachment 
the biographies of two Hungarian soldiers of the Mexikanisches Österreichisches 
Freiwilligenkorps, Gyula Gaál and Albin Lenkey are published.

eine ausWahl vOn andenken des „MexikanisChen abenteuers“: 
institut und MuseuM Für MilitärgesChiChte (teil i.)

Der Aufsatz stellt Erinnerungsstücke aus dem Institut und Museum für 
Militärgeschichte mit Bezug auf die Armee und die Person des mexikanischen Kaisers 
Maximilian I. vor. Sie erörtert die als Rarität geltende, in Buchform veröffentlichte 
Rückerinnerung von Ede Pawlowski v. Rosenfeld, und untersucht Fonds und 
Dokumente des Militärgeschichtlichen Archivs, die mit dem mexikanischen Abenteuer 
in Zusammenhang gebracht werden können. Ebenfalls stellt sie eine Landkarte Mexikos 
aus dem Jahre 1862 vor, welche nach Annahme des Verfassers von Kaiser Maximilians 
Soldaten während den weit entfernten kriegerischen Auseinandersetzungen verwendet 
wurde. Die Forschungsarbeiten förderten auch die Noten eines Musikstückes mit 
dem Titel „Mexikanischer Marsch“ zutage, auf deren Grund sich der Verfasser 
auch mit den Rekrutierungsmethoden, sowie der Volks- und Gesellschaftsmusik 
des Zeitalters auseinandersetzt. Mithilfe der komparativen Methode analysiert er 
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zweier Rekrutierungsplakate des Mexikanischen 
Österreichischen Freiwilligenkorps aus den Jahren 1864 und 1866, die in der Plakat- und 
Kleindruckwerksammlung aufbewahrt werden. Einen wichtigen Platz in dem Aufsatz 
nehmen die Aufnahmen aus dem Fotoarchiv des Museums ein, welche prominente 
Personen des Zweiten Mexikanischen Kaiserreiches (Kaiser Maximilian, seine Gattin 
Charlotte, Benito Juárez) und die Hinrichtung des Herrschers in Querétaro zeigen. 
Am Ende der Arbeit stellt der Verfasser als Beilage die Lebensläufe zweier Soldaten 
ungarischer Herkunft – Gyula Gyulay Gaál und Albin Lenkey – vor, die in dem 
Mexikanischen Österreichischen Freiwilligenkorps gedient hatten.



 TALLóZÁS A „MExIKóI KALAnD” EMLÉKEI KöZöTT 313

seleCCiOnandO entre lOs vestigiOs de “la aventura MexiCana”: 
institutO y MúseO de la histOria Militar de budapest la priMera parte

El estudio que forma la primera mitad de esta monografía dividida en dos partes, la 
cual está por editarse, demuestra los vestigios del ejército y la persona del emperador 
Maximiliano I. de México, que se han conservado hasta el día de hoy en la colección del 
Instituto y Múseo de la Historia Militar de Budapest. 

Al comienzo del texto se trata de la rememoración del Sr. Ede Pawlowski de Rosenfeld 
y de los documentos relacionados con la aventura mexicana pertenecientes al Archivo de 
Historia Militar de Budapest. También se demuestra un mapa de México publicado en 
1862, el cual, como suponemos, fue utilizado por los soldados del Maximiliano I. durante 
los acontecimientos lejanos militares. 

A lo largo de las investigaciones se encontró una partitura musical de una marcha 
mexicana, cuya presentación y su identificación de fecha también podrán contribuir a los 
examenes ulteriores. Aplicando el método comparativo se puede descubrir interesantes 
similitudes y diferencias entre los carteles subsistentes de reclutamiento del ejército 
austríaco voluntario en México, de los años 1864 y 1866.

En dicho estudio cabe destacar la presentación de la historia de la fotografía mexicana 
y la colección conservada por el Archivo de Fotografía del Múseo de Historia Militar, la 
cual ilustra a las personas prominentes del Segundo Imperio Mexicano (i.e.: emperador 
Maximiliano I., Carlota de México, Benito Juarez) y la ejecución en Querétaro. 

Al final de la obra, como anexo, se ofrece información sobre las biografías hasta 
ahora omitidas del Sr. Gyula Gaál de Gyula y Sr. Albin Lenkes: dos soldados de origen 
húngaro del Mexikanisches Österreichisches Freiwilligenkorps.





Bálint Ferenc
i

küLFöLdIhuSzáREMLékEkAzEgyENRuhAéSFELSzERELéS

gyûjTEMéNybEN

A huszár szó hallatán szinte mindenkinek ugyanaz a kép jut eszébe: egy dél-
ceg lovas katona, zsinóros, színes ruhában, csákóval a fején, szablyával a kezében. 
Nem véletlen ez, hiszen a huszárság Magyarországról terjed el Európa-szerte, 
és az idegen hadakban szolgáló magyarok nem csak a harcmodort, hanem a jel-
legzetes öltözéket és a huszár szót is meghonosították. 

Az addig jobbára csak a törökök ellen harcoló huszárokat a 16. században 
ismerte meg igazán Európa, az 1547-es mühlbergi csatában egy császári szolgá-
latban álló magyar huszár fogta el protestáns hadak vezérét, János Frigyes szász 
fejedelmet. A következô évszázadban is fel-feltûntek a magyar huszárok a nyu-
gat-európai csatatereken, de az igazi elterjedésük a 18. századra tehetô. Az elsô 
nagyobb hullámot a Rákóczi-szabadságharc emigránsai adták, többek között 
a francia huszárság magvát is ôk képezték. Az európai örökösödési háborúk so-
rán a magyar huszárok keresett katonákká váltak, mivel számos állam igyekezett 
meghonosítani haderejében ezt a jól használható fegyvernemet. Legnagyobb 
számban a francia és a porosz hadsereg alkalmazta ôket, de jutott magyar huszár 
Oroszországba, Spanyolországba, Hollandiába és a skandináv államokba is, sôt 
Kováts Mihály1 személyében az Újvilágba is.2 

A huszárság szinte minden európai hadseregben jelen volt hosszabb-rövidebb 
ideig, mindaddig, amíg a haditechnika fejlôdése feleslegessé tette a lovas kato-
nákat. Míg a történelem viharai elsöpörték a huszárokat a magyar haderôbôl, 
más országokban napjainkban is léteznek névlegesen huszár alakulatok. Ezek 
ma már korszerû, gépesített katonai egységek, amelyek büszkék dicsôséges hu-
szármúltjukra. Több alakulat a lovas tradíciókat is életben tartja és ünnepélyes 
alkalmakkor katonáik felöltik a hagyományos huszárruhát és lóra ülnek. 

Jelen összeállítás a Hadtörténeti Múzeum mûtárgyain keresztül ad kitekintést 
a külföldi huszárok felé.3

1 Fabriczi Kováts Mihály (1724–1779) a függetlenségi háborúban az amerikai seregben szolgálva 
halt hôsi halált.

2 Számos, a korban külföldön szolgáló magyar huszártiszt életrajzát közli Zachar József: Idegen 
hadakban (Budapest, 1984) címû kötete.

3 A tárgyak ismertetése mellett igyekeztem röviden bemutatni azokat az alakulatokat is, amelyek katonái 
használták azokat. Természetesen a gyakran több száz éves múltra visszatekintô ezredek teljes történetének 
leírása meghaladná ezen munka kereteit, így csak a leglényegesebb információkra szorítkoztam.
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Dánia – Gárda Huszárezred (Gardehusarregimentet)

Az ezredet 1762-ben alapították, az elsô állomány 13 fôs tisztikarából öten 
magyarok voltak.4 2001-ben összevonták a Zealandi Testôrezreddel (Sjællandske 
Livregiment), ezért a jelenlegi formáció fennállását ez utóbbi alapításától, 1614-
tôl számítják. 

A huszárhagyományokat az egységen belül egy század erejû lovas részleg vi-
szi tovább, amely fôként ceremoniális feladatokat lát el, ôk díszben hagyományos 
huszáregyenruhát viselnek. Az ezred többi része gépesített gyalogsági, felderítô 
illetve kiképzô zászlóaljakból áll.5

 • Barettsapka,6 2000-es évek
Fekete posztó barettsapka, bélés nélkül, fekete bôrszegéllyel. Elülsô részé-

re az ezred jelvénye van feltûzve, amely egy ezüstszínû középkori lófej-vértet 
(chanfron) ábrázol, homlokrészén IV. Keresztély,7 a jogelôd alakulatot alapító dán 
király aranyszínû névjelével. A lópáncél ugyan a huszárságra kevéssé jellemzô, 
de egyszerre utal az alakulat lovassági múltjára és jelenleg használt páncélo-
zott jármûvekre. A vértet aranyszínû szalag övezi, rajta az alakulat latin nyelvû 
mottója (In Actis Esto Volucris – Cselekedj gyorsan!8). A jelvény alatt vörös színû 
posztóalátét van. 

4 Gardehusarregimentet 1987. 10. o.
5 http://forsvaret.dk/GHR/OM%20GHR/Pages/default.aspx (Megtekintés: 2017. szeptember 25.) 
6 Leltári száma: 2017.17.1. A sapka 2010-ben Hendrik Larsen dán gyûjtô ajándékaként került 

a gyûjteménybe.
7 IV. Keresztély (1577–1648), 1588 és 1648 között Dánia és Norvégia királya.
8 A szerzô a jelmondat lefordításához nyújtott segítségért Ledán Istvánnak mond köszönetet.

Dán Gárda Huszárezred barettjelvény 
(HTM Egyenruha és Felszerelés 
Gyûjtemény 2017.17.1)
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Franciaország – 1. Ejtôernyôs Huszárezred (1er régiment de hussards 
parachutistes)

Az ezredet 1719-ben gróf Bercsényi László,9 II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
egykori testôrkapitánya alapította. Az alakulat 1791-ben kapta az 1-es hadrendi 
számot, 1946-ban ejtôernyôs egységgé szervezték át.10 Bár az ezred hivatalos 
elnevezésében ma már nem szerepel Bercsényi neve, továbbra is Bercsényi-
huszárok néven említik az alakulatot. 

Az ezredhagyományoknak ma is fontos részét képezi az alapító személye, 
az egység 1935-ben jóváhagyott jelvénye a Bercsényi-család címerét ábrázolja. 
Említést érdemel még a Le chant de Bercheny (Bercsényi nótája) címû katonadal, 
amelyet az alakulat katonái ma is magyar szöveggel énekelnek.11

 • barettsapka, 1980-as évek12

Sötétvörös színû gyapjúból készült barettsapka, fekete szövött szalagból ké-
szült alsó szegéllyel, fekete vászonbéléssel. Elôrészére ezüstszínû ejtôernyôs sap-
kajelvény (körbe foglalt, kardot markoló kézben végzôdô szárny) van feltûzve, 
alatta ezüsttel hímzett vitézkötést ábrázoló felvarró.

9 Székesi gróf Bercsényi László Ignác (1689–1778): gróf Bercsényi Miklós, kuruc fôgenerális fia, II. 
Rákóczi Ferenc testôr századosa, Franciaország egyetlen magyar származású marsallja, a Szent 
Lajos rend parancsnoki és nagykeresztjének tulajdonosa. A Rákóczi-szabadságharc bukása után 
Franciaországba emigrált, amelynek katonájaként részt vett a spanyol- és a lengyel örökösödési 
háború mellett szinte valamennyi katonai konfliktusban. Kimagasló katonai tehetségének 
elismeréseként 1758-ban megkapta a legmagasabb francia katonai rendfokozatot, a Franciaország 
marsallja címet. 

10 http://www.defense.gouv.fr/espanol/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-
division/1er-regiment-de-hussards-parachutistes (Megtekintés: 2017. szeptember 25.)

11 A „Gyenge violának letörött az ága…” kezdetû magyar népdal szövegét francia fonetikus átírás 
segítségével sajátítják el a katonák.

12 Leltári száma: 2017.18.1. 1989-ben ajándékozás útján került a Hadtörténeti Múzeumba.

Francia 1. Ejtôernyôs 
Huszárezred 
barettjelvény 
(HTM Egyenruha 
és Felszerelés 
Gyûjtemény 
2017.18.1)
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Franciaország – 2. Huszárezred (2e régiment de hussards)

Az ezredet 1735-ben gróf Esterházy Bálint József13 állította fel, amelynek 
tisztikarát részben magyar huszártisztek alkották. Az alakulat 1743-ig Esterházy 
nevét viselte, amikor is a gróf belehalt a dettingeni csatában14 szerzett sérüléseibe. 
Az alapító ezredtulajdonos neve itt nem vált tradicionálissá, helyette az ezredet 
1761–1791 között birtokló de Chamborant márki épült be a csapathagyományba. 
A 2-es hadrendi számot 1791-ben kapta az ezred, amely Franciaország minden 
jelentôsebb háborújában megfordult. Jelenleg a páncélos felderítô egységként 
mûködô alakulat az elzászi Hagenauban állomásozik.15

13 Fraknói gróf Esterházy Bálint József (1705–1743) Esterházy Antal kuruc tábornagy fia, magyar 
származású francia huszártiszt. A Rákóczi-szabadságharc bukása után Lengyelországban, majd 
az Oszmán Birodalomban élt emigrációban. A francia hadseregben 1721-tôl szolgált, eleinte 
Bercsényi László huszárezredében kapitány, majd alezredes. Uralkodói rendeletre 1735. január 
25-én egy önálló huszárezredet állított fel Strasbourgban. Fiatalon, az 1743. június 27-én 
vívott dettingeni csatában szerzett sebesüléseibe halt bele néhány nappal késôbb. Hôsiessége 
elismeréseként brigadérossá (dandártábornok) nevezték ki és megkapta a Szent Lajos-rend 
lovagkeresztjét.

14 Ma Karlstein am Main része.
15 http://www.amicalechamboranthussards.fr/Historique_2_Hussards_plaquette.PDF 

(Megtekintés: 2017. szeptember 25.)

Francia 2. Huszárezred 
legénységi dolmány 
(HTM Egyenruha és Felszerelés 
Gyûjtemény 2017.19.1)
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 • legénységi huszárdolmány, 186716

Sötétbarna posztóból készült rövid huszárdolmány, fehér zsinórzattal, vörös 
hajtókákkal. A dolmány elôrészét 18 sor fehér zsinór díszíti, ezüst színû gömb-
forma gombokkal, a zsinórvégekre félgömb alakú gombok vannak felvarrva. 
Az ujjak végei hasítottak, kapoccsal szûkíthetôk, a vörös színû hajtókákat 1,7 cm 
széles fehér, csúcsba futó paszomány szegélyezi. Az ujjhajtókák fölé vörös rend-
fokozati sáv van felvarrva, formája követi a hajtóka vonalát. A rendfokozat az I. 
osztályú huszárt (Hussard de 1re Classe) jelöli. A dolmány alsó szegélyét 2 cm szé-
les fehér paszomány szegélyezi, ugyanilyen paszományból alakították ki a ruha-
darab hátrészének díszítését. A gallér szegélye ugyancsak fehér paszományból 
készült, így a vörös színû hajtókából csak mintegy 0,5 cm széles sáv látható. 
A dolmány bélése nyersszínû vászon, alsó szegélyén bôrrel megerôsítve. A mell-
rész bélésében két oldalt tintapecsétek helyezkednek el: baloldalon az alakulat 
jelzése (2e.Huss), a jobb oldalon a kiadás idôpontja (4e67 – ez 1867 4. negyedévét 
jelenti), valamint a tulajdonos anyakönyvi száma (1513). Ez utóbbi segítségével 
sikerült a dolmány egykori viselôjét azonosítani: Elysée-Eugène Simard 1846. 
március 20-án született az Aube megyei Creney településen. Inasként dolgozott, 
majd 1867. szeptember 4-én besorozták a 2. huszárezredbe, minden bizonnyal 
ekkor szerelték fel a bemutatott dolmánnyal is. Az ezred 3. századában szolgáló 
Simardot 1869. augusztus 17-én léptették elô I. osztályú huszárrá. Alakulatával 
részt vett a francia–porosz háborúban, a mozgósításukra 1870. július 19-én 
került sor. Simard huszár Metz feladásakor17 német hadifogságba esett, ahon-
nan 1871. június 19-én térhetett vissza Franciaországba. 1872 tavaszán átlépett 
a csendôrség állományába.18 

Franciaország – 3. Huszárezred (3e régiment de hussards)

Az ezred alapítása 1764-ben gróf Esterházy Bálint József fia, gróf Esterházy 
Bálint László nevéhez fûzôdik.19 A 3-as hadrendi számot 1791-ben kapta az ala-
kulat. Jelenleg a páncélos felderítô egységként mûködô ezred Metzben állomá-
sozik a francia–német közös dandár (Brigade Franco-Allemande) részeként.20

16 Leltári száma: 2017.19.1. A dolmány 1989-ben csere útján került a gyûjteménybe.
17 Metz ostroma 1870. augusztus 19. és október 27. között zajlott.
18 A dolmánnyal kapcsolatos információkért, valamint Simard huszár katonai pályafutásának 

adataiért Jérôme Lantznak mond köszönetet a szerzô.
19 Fraknói gróf Esterházy Bálint László (1740–1805) francia generális, a Szent Lajos-, a Szent 

Mihály és a Szent Lélek rend lovagja. Kisgyermekként árvaságra jutott, apja halála után gróf 
Bercsényi László adoptálta. Katonai pályafutását a Bercsényi-huszárezredben kezdte, majd 
1761-ben alezredes apja egykori ezredénél, a Chamborand-huszárezredben. 1764. februárban 
önálló huszárezredet alapított. 1770-ben brigadéros, 1780-ban generális. A Francia Udvari 
Haditanács tagja, 1789-ben a királyi biztos a rendi gyûlésen. 1791-ben az uralkodó megbízásából 
Szentpétervárra utazott, de XVI. Lajos kivégzése után lemondott a hazatérésrôl. Az orosz-
lengyelországi Grodekben hunyt el.

20 http://3hussards.fr/ (Megtekintés: 2017. szeptember 25.)
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 • Barettsapka, 1980-as évek21

Sötétkék színû gyapjúból készült barettsapka, fekete bôr alsó szegéllyel, feke-
te vászonbéléssel. Elôrészére ezüst színû lovassági sapkajelvény (körbe foglalt 17. 
századi zárt vizoros lovassági sisak nyakvérttel és tolldísszel) van feltûzve, alatta 
ezüsttel hímzett vitézkötést ábrázoló felvarró. 

Gyártó: Laulhere Oloron, mérete: 55. 
 • Kepi, 1980-as évek22

A huszárezredek rendfokozat nélküli legénységi állománya részére rendsze-
resített kepi. 10,5 cm magas, az oldala világoskék, a teteje vörös. A tetôt világos-
kék zsinór szegélyezi. Elöl középen ezüstszállal hímzett lángoló gránát látható. 
Rohamszíja fekete mûbôr, két ezüstgomb rögzíti. Ellenzôje felül fényes fekete, 
alul matt fekete mûbôr. Bélése világosszürke mûselyem, szürke mûbôr izzasztó-
val. Mérete 57 ½. 

21 Leltári száma: 2017.20.1. 2009-ben vásárlás útján került a gyûjteménybe.
22 Leltári száma: 2017.21.1. 2006-ban vásárolta a múzeum.

Francia 3. Huszárezred 
kepi és köznapi zubbony 
(HTM Egyenruha és 
Felszerelés Gyûjtemény 
2017.21.1 és 2017.22.1)
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 • Köznapi zubbony, 1980-as évek23

Drapp szövetbôl készült, azonos színû mûselyem béléssel. Zakószabású, 
négygombos, elôrészén négy rávarrt zseb, vállain saját anyagból készült vállsza-
lag, hátul hasíték. Az ujjak végein 9 cm-es visszahajtás. A gombok ezüst színûek, 
felületük sima. 

Gyártó: Ugecoma, Paris.
A zubbonyon a következô ékítmények láthatók:
– Két oldalt a felkaron rendfokozati jelzés, fekete posztó alapon egy vastag 

és egy vékony fordított V alakú sáv. A rendfokozat Maréchal-des-logis engagé, 
ami a Sergent engagé, azaz tartalékos vagy sorállományú ôrmester megfelelôje 
a lovasított fegyvernemeknél. A magyar ôrmesteri rendfokozattal egyenértékû 
(NATO kód: OR-5). Ez a típusú rendfokozati jelzés 1998-ig volt rendszerben. 

– A galléron fekete ötszögletû hajtóka két fordított V alakú világoskék sávval, 
alatta ezüsttel hímezve az ezred száma (3).

– A bal vállszalagra függesztve látható díszzsinór ( fourragère) a Croix de 
Guerre 1914–1918 kitüntetést jelzi, amellyel az ezredet az I. világháborúban ta-
núsított helytállását elismerték.

– A jobb vállon a 2ème Corps d’ Armée szövet jelvénye van felvarrva. A jel-
vény alapja csúcsos tetejû pajzs, sárga kerettel, benne a francia nemzeti színekkel, 
melyek közül a középsô egy felfelé mutató, lefelé szélesedô nyilat formáz.

– A jobb mellzsebre az ezred címrét ábrázoló zománcozott fémjelvény van 
feltûzve. A pajzs teteje domború, bevágásokkal, alapszíne világoskék. Legfelül 
szalagon az ezred jelmondata (Il en vaut plus d’un – Ô egynél többet ér) olvasható, 
alatta kilencágú grófi korona. Középen ovális kék mezôben balra lépô koro-
nás arany griff látható, jobbjában szablyát, baljában háromágú virágot markol. 
Az ovális mezôt arany szárnak övezik. A griff az Esterházy-család címerébôl ke-
rült az ezred jelvényére. Alatta szalagon az ESTERHAZY HOUZARDS felirat, 
legalul pedig az alapítás évszáma, 1764. olvasható, utóbbi arany betûkkel.

 • gyakorlózubbony, 2000-es évek24

Úgynevezett közép-európai (Centre Europe) terepmintás pamutszövetbôl 
készült hosszú ujjú gyakorlózubbony. Öt rejtett gombbal gombolódik, az ujjak 
vége patenttel szûkíthetô. A mellrészen egy-egy függôleges hasítékú cipzáras 
zseb van kialakítva. A nyaknál egy saját anyagból készült felgombolható betét 
van, amely eltakarja a nyakrész hasítékát. A derékrész kétoldalt gumírozott. 
A vállakon saját anyagból készült vállszalag található. A mellrész közepén egy 
tépôzár található a rendfokozati jelzés felerôsítéséhez, azt azonban csak a harci 
öltözeten használják. A jobb mellrészen a névfelvarró helyén egy ESTERHAZY 
HOUZARDS hímzett felirat látható. Gyártó: H Winnen Hohberg 1996, mé-
rete: 104 M. 

A zubbony jelenleg „díszelgô gyakorló” (tenues de prises d’armes) öltözet-
ként van felszerelve, ekkor egy jó állapotú gyakorlóruhát látnak el színes 

23 Leltári száma: 2017.22.1. A zubbony 1989-ben ajándékként került a múzeumba.
24 Leltári száma: 2017.23.1. A zubbony 2009-ban vásárlás útján került a gyûjteménybe.
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ékítményekkel és kitûzik rá a jelvényeket és a kitüntetéseket (ez az öltözeti kate-
gória a magyar rendszerben nincs meg).

A zubbonyon a következô ékítmények láthatók:
– Rendfokozati jelzés a vállszalagokon. Sötétkék alapra hímzett lovassági 

fegyvernemi jelvény, felette a huszárezredeket jelzô két világoskék fordított 
V alakú sávval. A rendfokozat Maréchal des logis-chef, ami a Sergent-chef 
megfelelôje a lovasított fegyvernemeknél. A magyar törzsôrmesteri rendfoko-
zattal egyenértékû (NATO kód: OR-6). A rendfokozati sávok alatt három szol-
gálati sáv (brisques d’ancienneté), amely legalább 15 éves szolgálati idôt jelöl. 

– A jobb vállon tépôzáras francia trikolór, alatta a francia-német közös dan-
dár (Brigade Franco-Allemande) csapatkarjelzése.

– A bal vállon sötétkék alapon ezüsttel hímzett, íves ESTERHAZY 
HOUZARDS felirat, alatta tépôzáras francia trikolór. Ez alatt az alakulatot 
azonosító rombusz alakú szövetjelvény található (Losange de manche). Alapja sö-
tétkék szövet, kettôs világoskék kerettel, amely a huszárezredeket jelöli, középen 
pedig az ezüsttel hímzett hadrendi szám (3) olvasható.

– A bal vállszalagra függesztett díszzsinór és a mellrész jobb oldalára tûzött 
jelvény megegyezik a 2017.22.1 számú zubbonyon leírtakkal. 

 • 3. huszárezred hagyományôrzô díszöltözet, 2000-es évek25

A 18. századot idézô öltözetet az ezred katonái viselik ünnepélyes alkalmakkor. 
 • kucsma26

21 cm magas fekete mûszôrmébôl készült kucsma. Izzasztója barna bôr, bé-
lése piros szövet. Állszíja piros szövettel borított, rajta hurkosan felvarrt sárga 
zsinórdíszítés, egy fekete gumírozott szalagdarab rögzíti az áll alatt. A kucsma 
tetején sárga zsinórral szegett piros szövet zsákrész,27 amely a kucsmatest olda-
lára lóg, végén sárga fonálból készült bojttal.

 • Dolmány28

Rövid huszárdolmány, vörös színû gyapjúszövetbôl készült, piros színû 
vászonbéléssel. Az ujjak végén világoskék színû hajtóka található, állógallérja 
ugyancsak világoskék színû. Elôrészén 14 soros aranysárga zsinórzat van felvarr-
va. A dolmány alját, elejét és a gallért arany színû szalag szegényezi, ugyanilyen 
szalag díszíti a hátrészt is. A hát közepén fûzôlyukakkal ellátott hasíték található, 
amelynek segítségével a viselô testére lehet igazítani a dolmányt. A hasítékot egy 
tépôzáras fedél takarja. Gyártó: Lebrun, Paris.

 • Nadrág29 
Világoskék színû gyapjúszövetbôl készült, cipzáras, két oldalsó zsebbel, szá-

rai lefelé enyhén keskenyednek. Combrészén vörös szalagból készült vitézkötés 
látható. Gyártó: Lebrun, Paris.

25 Az öltözet 2009-ben vásárlás útján került a múzeum gyûjteményébe.
26 Leltári száma: 2017.24.1.
27 Az úgynevezett tucsak.
28 Leltári száma: 2017.24.2.
29 Leltári száma: 2017.24.3.
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Hannover – Gárda Huszárezred (Garde Husaren Regiment)

Az ezred 1803-ban alakult mint a brit Királyi Német Légió (King’s German 
Legion) 1. huszárezrede. A napóleoni háborúk lezárása után a Légió beolvadt 
az újonnan létrejött Hannoveri Királyság30 haderejébe. Itt Gárda Huszárezred 
(Garde Husaren Regiment) néven állt fenn egészen 1866-ig. Az osztrák–porosz 
háborúban Hannover Ausztria szövetségeseként vett részt. Bár a bajor segédcsa-
patokkal megerôsített hannoveriek 1866. június 27-én Langensalzánál legyôzték 
az ellenük felvonuló porosz hadsereget, kilátástalan helyzetbe kerültek. Két nap-
pal a csata után Hannover kapitulált. Az uralkodó, V. György király Ausztriába 
menekült, az országot pedig 1866. szeptember 20-án a poroszok bekebelezték. 
A hannoveri hadsereg alakulatait beolvasztották a porosz haderôbe, a Gárda 
Huszárezred 15. (hannoveri) huszárezred (Husaren-Regiment(Hannoversches) 
Nr.15) néven mûködött tovább 1918-ig.

 • tiszti vállszíjas tölténytáska, 1860-as évek31

A tiszti vállszíjas tölténytáska teste vékony falemezbôl készült. A két oldal-
fal és a fedél ezüstlemezbôl van, a fedél felsô peremén beütött fémjel található. 
A táska belsô burkolata és bélése vörös színû bársonyból készült. Az oldalfalakon 
egy-egy domborított oroszlánfej látható, felettük a vállszíj rögzítésére szolgáló 
kapókkal (a vállszíj nincs meg). A fedél bezárására egy vörös színû bôrbôl készült 
nyelv szolgál, amely a táska aljára erôsített gerezdes díszítésû ezüstgombra gom-
bolódik. A fedél szélein stilizált, vésett levélminta fut körbe. A fedélen aranyo-
zott rátét-díszítés látható: V. György király névjele, felette koronával, alul pedig 
szalagon a PENINSULA – EL BODON – WATERLOO szavak olvashatók. 
Utóbbi az ezred napóleoni háborús haditetteire utal: az ibériai-félszigeti hadjá-
ratra, valamint az el bodon-i (1811. szeptember 25.) és a waterlooi (1815. június 
18.) csatákra.32

A táska méretei: 146×83×40 mm 

Hollandia – Sándor herceg Huszárezred (Regiment Huzaren Prins Alexander)

Az alakulat gyökerei 1672-ig nyúlnak vissza, azonban hivatalosan 1867-ben 
szervezték huszárezreddé 3-as hadrendi számmal. 1940-ben a német megszál-
lással megszûnt, majd 1950-ben újjáalakult, ekkor vette fel Sándor herceg nevét 
is.33 Ekkor már természetesen nem hagyományos lovas, hanem páncélos ezred-
ként szervezték újjá, zászlóaljait brit Centurion harckocsikkal, majd az 1970-es 
évektôl német Leopardokkal fegyverezték fel. Az egységet 2007-ben feloszlatták, 
majd egy 2016. június 2-án kelt királyi rendelet34 az újjászervezést rendelte el. 

30 Hannover 1837-ig, IV. Vilmos haláláig perszonálunióban állt Nagy-Britanniával.
31 Leltári száma: 2152/Felsz. 1927-ben vásárlás útján került a M. kir. Hadtörténelmi Múzeumba, 

régi leltári száma: 24.515
32 Knötel 1890.
33 http://www.rhpa.nl/index.php/hetregiment/historie (Megtekintés: 2017. március 28.)
34 http://wetten.overheid.nl/BWBR0038194/2016-07-01 (Megtekintés: 2017. március 28.)
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A holland hadseregben jelenleg is élnek a huszárhagyományok, az alakulatok 
rendelkeznek lovas szekcióval, korhû öltözetekkel. A huszártisztek díszöltözeté-
hez a mai napig hozzá tartozik a szablya és a sarkantyú mellett a tarsoly, a váll-
szíjas tölténytáska és a zsinóröv is.35 A huszárezredeknél a három legalacsonyabb 
legénységi rendfokozat megnevezése 1–3. osztályú huszár. 

Tiszti köznapi egyenruha, 1960-as évek36

 • barettsapka37

Fekete posztó barettsapka, drapp mûselyem béléssel, fekete bôrszegéllyel. 
A bélésben kézzel írt H.P.K. betûk, valamint a 40.02.18.205 számsor olvasható, 
feltehetôleg az egykori tulajdonos monogramja és azonossági száma. A fejfedô 
1967-es gyártású, mérete 61-es készítôje: G.T.I Groningen. A baretten a holland 
lovasság nikkelezett jelvénye látható, amely a sárkányt ledöfô Szent Györgyöt 

35 Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht Voorschrift 2-1593 (2006)
36 Az öltözet 2014-ben, Jan Timmerman holland gyûjtô ajándékaként került az Egyenruha és 

Felszerelés Gyûjteménybe.
37 Leltári száma: 2017.25.1.

Holland Sándor Herceg 
Huszárezred barett 
és köznapi zubbony 
(HTM Egyenruha és 
Felszerelés Gyûjtemény 
2017.25.1–2)
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ábrázolja, a katonaszent 13. századi lovagként jelenik meg. Az ezredet a jelvény 
alá helyezett téglalap alakú, pipacsvörös szegélyû nassaukék alátét jelzi.

 • zubbony38

Khakiszínû gyapjúszövetbôl készült négygombos, fazonos zubbony és pan-
tallónadrág. A zubbony négy rávarrt zsebbel készült, saját anyagából készült 
vállszalagokkal van ellátva. A vállszalagokra két-két hatágú sárgafém csillag 
van feltûzve. Az ujjak végét saját anyagából kialakított ívelt, csúcsba futó haj-
tókák díszítik. A gombok arany színûek, a holland címer oroszlánját ábrázol-
ják (a koronás ágaskodó oroszlán kivont kardot és nyílköteget tart). Ugyanez 
az oroszlán látható a zubbony bal vállán, narancsssárga színben a szövetbe 
hímezve, alatta az ország mottója („Je Maintiendrai”– Fenntartom) olvasha-
tó. A jobb vállon a „December 7” Elsô Hadosztály39 hímzett jelvénye látható. 
A jelvény alapja vörös pajzs rajta zöld babérkoszorúval keretezett fehér kard, 
a pengetônél narancsssárga szalagcsokorral. A kard mellett két oldalt E M betûk, 
az Expeditionaire Macht (Expedíciós Erô) felirat rövidítéseként. A zubbony ki-
hajtásán az ezred hajtókája látható. A hajtókán a lovasság nikkelezett fegyverne-
mi jelvénye látható, amely a sapkajelvényhez hasonlóan a sárkányt ledöfô Szent 
Györgyöt formázza, azonban itt barokkos ábrázolásban, glóriával övezett fejjel. 
Az ezredre a hajtóka színe utal, amely ötszögletû, nassaukék, pipacsvörös sze-
géllyel. A zubbony bélése khakiszínû mûselyem. A belsô zsebben szabócímke 
található, a készítô S. J. Rosier (Amersfoort, Zuidsingel 58-59) emblémájával, 
valamint kézzel írva a készítés dátuma, valamint a tulajdonos vezetékneve. (1961. 
február, Korstanje)

 • nadrág40 
A zubbonyéval azonos alapanyagból készült pantallószabású nadrág, két ol-

dalsó és két farzsebbel. Belül a derékrész bôsége egy kampókban végzôdô gumi-
szalag segítségével szabályozható, a kampók beakasztására fémszegélyes lyukak 
szolgálnak. A nadrág hasítéka cipzárral zárható.

Németország –17. (braunschweigi) huszárezred 
(Braunschweigisches Husaren-Regiment Nr.17)

Az ezred megalakulása a napóleoni háborúkhoz köthetô. Braunschweig-
Wolfenbüttel hercege, a franciák által megszállt országából elmenekült 
Frigyes Vilmos41 osztrák területen, a csehországi Braunau42-ban alapította meg 
a „Fekete Sereg” (Schwarze Schar) nevû szabadcsapatát. Az 1000 fônyi huszárból, 

38 Leltári száma: 2017.25.2.
39 Eerste Divisie „7 December” a holland haderô 1946-ban alakult magasabbegysége, az elnevezése 

Vilhelmina holland királynô beszédére utal, amelyet 1942. december 7-én mondott el Londonban. 
A hadosztály hadrendjébe az ezred alegységei közül a 101. harckocsi zászlóalj tartozott, 
az egyenruha tulajdonosa valószínûleg itt szolgált.

40 Leltári száma: 2017.25.3.
41 Frigyes Vilmos, Brunswick-Wolfenbüttel hercege (1771–1815), uralkodott 1806–1815 között.
42 Ma: Broumov, Csehország.
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1000 könnyûgyalogosból és 125 lovastüzérbôl álló egység fekete uniformist 
kapott, gyászolva francia uralom alatt álló hercegséget. Jellegzetes jelvényük 
volt a „Totenkopf”, amely koponyát és keresztbe tett lábszárcsontokat ábrázolt 
(ezt a braunschweigi ezredek a késôbbiekben is megtartották). Az alakulat részt 
vett a Napóleon elleni harcokban, maga Frigyes Vilmos a katonái élén halt hôsi 
halált quatre-bras-i csatában 1815-ben. A háború végeztével a huszárok több-
ségét szélnek eresztették, majd 1825-ben újjászervezték az egységet Herzoglich 
Braunschweigisches Garde-Husaren-Regiment néven, bár 1839-ben az elnevezésbôl 
kikerült a „gárda” jelzô. A 17-es hadrendi számot 1867-ben kapta az ezred, ami-
kor a hercegség csatlakozott az Észak-német Szövetséghez. Az alakulat 1918-
ban feloszlott.43

 • legénységi zsinóröv, 1910-es évek44

A zsinóröv 45 darab egymás mellé fektetett 3 mm széles kék színû gyap-
júzsinórból áll, amelyet tizennyolc, három csoportba rendezett, hatosával 
összeerôsített fehér zsinórból készült fonadék tart össze. A zsinóröv egyik végén 
egy 5-5 mm vastag kettôs kék zsinórból készült ostorrész található, amely két fe-
hér zsinórral kötött makkban végzôdik. Az ostorrészen két-két, ugyancsak fehér 
zsinórral bekötött hurok helyezkedik el. Az ostorrész egy része – valószínûleg 
rövidítési céllal – össze van fonva. A zsinóröv másik fele egy nagy fehér kötött 
gombban végzôdik. A középsô fonadék hátuljára az egykori tulajdonos névcím-
kéje van felvarrva: Trompeter Werner 5. Escadron Braunschw. Husaren.Regt. Nr. 
17. (Werner trombitás, braunschweigi 17. huszárezred, 5. század). Az öv teljes 
hossza jelenlegi állapotában 90 cm.45 A tárgy állapota rossz, a zsinórok egy része 
szakadt, kirojtozódott.

43 http://wiki-de.genealogy.net/HR_17 (Megtekintés: 2017. szeptember 26.)
44 Leltári száma: 547/Ru. A zsinórövet 1927-ben vásárolta a múzeum Berlinbôl 12 birodalmi 

márkáért. Régi leltári száma: 25.535.
45 Heer – Nguyen 2006. 481. o.

Névcímke a 17. 
(braunschweigi) 
huszárezred 
zsinórövén 
(HTM Egyenruha 
és Felszerelés 
Gyûjtemény 574/Ru)
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 • törzstiszti tarsoly, 1910-es évek46

A tárgy formája a hagyományos tarsoly-kialakítást követi, azonban már funk-
ció nélküli, ugyanis a tényleges tárolórészt nem alakították ki. Felfüggesztésre 
a felsô részen három fémgyûrû szolgál (az egyik elveszett), a hozzá csatlako-
zó szíjak azonban nincsenek meg. A hátlap sima vörös színû bôrbôl készült. 
Az elôlapot lánczsinór keretezi, alapja vörös színû posztó. Maga az elôlap igen 
gazdagon díszített fémszálas hímzéssel és flitterekkel. Középen az uralkodói 
névjel, egy koronás W betû látható, amely Vilmos hercegre47 utal. Alul egy ha-
gyományos trófeum-ábrázolás látható páncélzattal, fegyverekkel, zászlókkal, 
dobokkal és ágyúkkal. A trófeumot és a névjelet díszített szélû, kettôs sáv kere-
tezi, amelyet helyenként növényi indák fonnak át. Sajnos a hímzés több helyen 
sérült, oxidálódott, a flitterek nagy része elveszett, azonban a tarsoly még ebben 
az állapotában is igen impozáns látványt nyújt. Ezt a típusú tarsoly a 17. huszár-
ezred törzstisztjeinek díszöltözetéhez tartozott, a szolgálati öltözethez a tisztek 
egységesen fekete bôrtarsolyt viseltek, amelyet az ezred jelvénye, egy fehérfém 
Totenkopf díszített.48 

 • fôtiszti tarsoly, 1910-es évek49

A tárgy kialakításában megegyezik a 1073/Ru leltári számú darabbal, a fô 
eltérés annyi, hogy az uralkodói névjel alól hiányzik a trófeum-ábrázolás. 
Érdekesség, hogy a hasonló tarsolyokkal ellentétben a darab nem merevített. 
A fémszálas hímzés erôsen oxidálódott, a keretdíszítés közepén húzódó flitter-
sorból szinte az összes flitter hiányzik.

 • legénységi zsinóröv, 1910-es évek50

A német császári haderô testôr, valamint az 1–16. huszárezredei egységes 
feketével beszôtt fehér zsinórövet használtak. A 18. és a 19. (szász) huszárezre-
dek zsinóröve formailag megegyezett ezzel, csupán a fekete szín helyett zöldet 
használtak. Az 1910-ben felállított 20. (szász) huszárezredet már tábori szürke 
egyenruhával látták el, amihez nem viseltek zsinórövet.51

A zsinóröv 60 egymás mellé fektetett 3 mm széles fehér színû gyapjúzsinór-
ból áll, amelyet tizennyolc, három csoportba rendezett, hatosával összeerôsített 
fekete-fehér zsinórból készült fonadék tart össze. A zsinóröv egyik végén egy 
5-5 mm vastag kettôs fehér zsinórból készült ostorrész található, amely két feke-
te-fehér zsinórral kötött makkban végzôdik. Az ostorrészen két-két ugyancsak 
fekete-fehér zsinórral bekötött hurok helyezkedik el. A zsinóröv másik fele egy 
nagy fekete kötött gombban végzôdik.

Az öv teljes hossza kibontott ostorrésszel 225 cm.

46 Heer – Nguyen 2006. 477. o. Leltári száma: 1073/Ru. A tárgy valószínûleg a két világháború közti 
idôszakban került a múzeum gyûjteményébe.

47 Vilmos, Braunschweig hercege (1806–1884), uralkodott 1830–1884 között.
48 Heer – Nguyen 2006. 478. o.
49 Leltári száma: 1074/Ru. A tarsolyt 1927-ben vásárolta a múzeum Berlinbôl 55 birodalmi márkáért. 

Régi leltári száma: 27.387.
50 Leltári száma: 548/Ru.
51 Heer – Nguyen 2006. 480. o.
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12. (thüringiai) huszárezred (Thüringisches Husaren-Regiment Nr.12)

Az ezredet 1791-ben alapította III. Frigyes Ágost szász választófejedelem. 
1806-tól a Szász Királyság mint Franciaország szövetségese vett részt az európai 
háborúkban, Napóleon bukása után azonban a vesztes oldalon álló Szászország 
jelentôs területeket vesztett Poroszország javára. Az alakulat hadkiegészítési 
körzete ugyancsak Poroszország része lett, a legénységébôl pedig felállították 
a porosz haderô 12. számú huszárezredét.52 Az egység 1918-as megszûnéséig ezt 
a hadrendi számot viselte.

 • tiszti tarsoly, 1910-es évek53

A tarsoly bagariabôrbôl54 készült, a táskarész belseje nyersszínû vászon-
nal van kibélelve. Felsô részén három rézkarika szolgál felfüggesztés gyanánt. 
Az elôlap alapja búzavirágkék színû posztóból készült. Az elôlap közepén 12 mm 
széles ezüst paszományból az FRW (Friedrich Wilhelm Rex) névjel van kiala-
kítva, felette 8 mm széles ezüstpaszományból készült korona. A névjelet 30 mm 
széles ezüstpaszomány és 5 mm-es paszományzsinór keretezi.55

Magassága: 29 cm, szélessége felül 18, alul 24 cm.

52 Westrem 1901.
53 Leltári száma: 1070/Ru. A tarsolyt 1927-ben vásárolta a múzeum Berlinbôl 20 birodalmi márkáért. 

Régi leltári száma: 25.566.
54 A cserzés után egy speciális eljárással vörös színûre festett marhabôr.
55 Heer – Nguyen 2006. 476. o.

Porosz huszártiszti tarsoly 
(HTM Egyenruha és Felszerelés 
Gyûjtemény 1071/Ru)



 KüLFöLDI HuSZÁrEMLÉKEK  329

 • német huszártiszti tarsoly56

A tarsolyt használó alakulat nem állapítható meg egyértelmûen, mivel ezt 
a szín-összeállítású tarsolyt négy ezred is hordta: 

– az 1. testôr huszárezred (Leib-Husaren Regiment Nr.1),
– a 3. (brandenburgi) von Zieten huszárezred (Husaren-Regiment a von Zieten 

(Brandenburgisches) Nr.3), 
– a 13. (1. hessen választófejedelemségi) Umberto olasz király huszárezred 

(Husaren-Regiment König Humbert von Italien (1.Kurhessisches) Nr.13),
– valamint a 14. (2. hessen választófejedelemségi) III. Frigyes hessen-

homburgi tartománygróf huszárezred (Husaren-Regiment Landgraf Friedrich III 
von Hessen-Homburg (2.Kurhessisches) Nr.14).

Kialakításában megegyezik a 1070/Ru tarsollyal, csupán az elôlap alapjának 
színe pipacsvörös. A tarsolynak megvannak a felfüggesztôszíjai, ezek fekete 
bôrbôl készültek, 13 mm szélesek. A szíjak rövidítésére egy-egy rézcsat szolgál, 
ezek végeit oroszlánfejek díszítik. A szíjak felsô végén rézkampó található.57

Testôr huszárezred (Leib-Garde Husaren Regiment)

Az ezredet 1815-ben alapították, az alakulat gerincét a már meglévô gárda 
huszár század (Garde-Hus. Esk.) képezte, amelyet más alakulatokból egészítet-
tek ki ezred nagyságúra. Az alakulat állomáshelye kezdetben Berlin volt, majd 
1823-tól Postdamban állomásoztak. A Leib-Garde Husaren Regiment elnevezést 
1888-ban nyerte el. Az alakulat 1919 februárjában szûnt meg.58 

 • legénységi kucsma, 1910-es évek59

A kucsma 12 cm magas, kerek formájú, alakja felfelé enyhén szélesedik. 
A fejfedô oldalát belül vékony falécekbôl álló szerkezet adja, erre húzták rá 
a külsô burkolatot, amely fekete színû, szôrmés fókabôrbôl készült. A kucsma 
teteje fekete bôrlemez, rajta három nagyméretû hímkapocs, amelyek a kucsma 
zsákrészének felerôsítésére szolgálnak (az ezred által viselt pipacspiros zsákrész 
az ún. „tucsak” nincs meg).60 A bôr tetôlemezbe felülrôl ütötték bele a méretet 
jelzô 56-os számot. A kucsma jobb oldalán fehér zsinórból kialakított vitézkötés 
függ. A fejfedô elejét sárgaréz gárdajelvény díszíti: nyolcágú csillag, körirata: 
MIT GOTT FÜR KOENIG UND VATERLAND 1860 (Istennel a királyért 
és a hazáért), közepében kitárt szárnyú sas, felette SUUM CUIQUE (min-
denkinek a magáét) felirattal. A kucsmán elöl fekete-fehér porosz csákórózsa 
található. Állszíja bôr, pikkelyes rézborítással, bal oldalán fekete-fehér porosz le-
mezkokárdával.61 A kucsma belsejében a tetôlemezre festve fehérrel a G. Rersch 

56 Leltári száma: 1071/Ru. A tárgy valószínûleg a két világháború között került a múzeumba.
57 Heer – Nguyen 2006. 470. o.
58 http://wiki-de.genealogy.net/LeibG_HR (Megtekintés: 2017. szeptember 26.)
59 Leltári száma: 1212/Ru. A kucsma 1929-ben került a gyûjteménybe. Régi leltári száma: 32.609.
60 A német huszárkucsmákat úgy alakították ki, hogy a kiegészítôk cseréjével bármelyik ezred 

használhassa ôket. 
61 Heer – Nguyen 2006. 396–397.o.
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Postdam felirat olvasható, valamint egy 54-es szám. Ugyanitt fehér színû gyár-
tópecsét helyezkedik el, amely azonban a Postdam szó kivételével olvashatatlan. 
A kucsma szôrmeborítása több helyen hiányos, alsó része enyhén deformált.

16. (schleswig-holsteini) Ferenc József, Ausztria császára  
és Magyarország királya huszárezred 

(Husaren-Regiment. Kaiser Franz Josef von Österreich, König von Ungarn 
(Schleswig-Holsteinisches) Nr.16)

Az ezredet 1866-ban alapították, kiegészítését a két évvel korábban Dániától 
megszerzett schleswig-holsteini területrôl kapta. Az alakulat központja 
Schleswig városa volt. 1873-ban az ezred tulajdonosává I. Ferenc József császárt 
nevezték ki. Az alakulat 1918-ig létezett.62

 • legénységi kucsma, 191563

A kucsmatest kialakításában megegyezik a 1212/Ru leltári számú darabbal. 
A kucsmatest tetejébe a HR16 1915 szám van beütve. A fejfedô kialakítása már 
a háborús elôírások szerint történt, az elôrészen található MIT GOTT FÜR 
KOENIG UND VATERLAND feliratú fémszalag felületét szürkére oxidálták. 
A tucsak64 és a vitézkötés rögzítése ki van alakítva, azonban ezek használatát 
elhagyták. Elôírás szerint a háborús példányok állszíja egyszerû fekete bôrbôl 
készült, a bemutatott darab azonban még a békebeli bronz pikkelyes állszíjjal 
van felszerelve. A bal állszíjrögzítôn porosz lemezkokárda, az elôrész tetején po-
rosz csákórózsa látható.

3. (brandenburgi) von Zieten huszárezred  
(Husaren-Regiment. a von Zieten (Brandenburgisches) Nr.3)

Az ezred gyökerei 1730-ig nyúlnak vissza, az I. Frigyes Vilmos65 által ala-
pított Berlinsches Husaren-Korps-ig. Az alakulatot hamarosan testôrhuszársággá 
szervezték át, 2. hadrendi számmal, parancsnoka pedig a leghíresebb porosz 
huszár, Joachim von Zieten66 lett. 1806-ban a franciáktól elszenvedett vereség 
után az ezred átmenetileg feloszlott, de hamarosan újjászervezték.67 A napóleoni 
háborúk lezárása után kapta a 3. hadrendi számot, amelyet egészen 1919-es fel-
oszlatásáig megtartott. 1861-tôl az ezred hivatalosan is felvette egykori legendás 
parancsnokának, von Zieten-nek a nevét.

62 Reimers 1937.
63 Leltári száma: 1215/Ru. A kucsmát 1927-ben vásárolta a múzeum Berlinbôl 15 birodalmi 

márkáért. Régi leltári száma: 25.589.
64 Az ezred citromsárga tucsakot viselt. Heer – Nguyen 2006. 393. o.
65 I. Frigyes Vilmos porosz király (1688–1740), uralkodott: 1713–1740.
66 Hans Joachim von Zieten porosz lovassági tábornok (1699–1786).
67 Ardenne 1899.
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 • tábori sapka, 1897 elôtt68

Jellegzetes, lapos tetejû, kerek, szemernyô nélküli német tábori sapka, ko-
rabeli elnevezéssel „krätzchen”69. A koronarész és az alsó szegély pipacsvörös, 
az állórész sötétkék posztóból készült, fehér szegélyezéssel. A bélés vörös színû 
vászon, sötétbarna bôr izzasztóval. A sapka nem kincstári, hanem extra, úgy-
nevezett Eigentumstück, amelyet a katonák maguknak vásárolhattak meg ke-
reskedelmi forgalomban. A bélésben olvasható a készítô neve: Otto Haue[?], 
Rathenow (sajnos részben olvashatatlan). Az elôrészen egy kokárda helye látszik, 
amely szerint a sapka 1897-elôtt lehetett használatban, innentôl ugyanis a ko-
ronarészre felkerült a birodalmi kokárda, ennek pedig nincs nyoma a sapkán.70

Spanyolország – 20. lovasezred, páviai huszárok  
(Regimiento Húsares de Pavía, 20º de Caballería)71

Az egység gyökerei 1684-ig nyúlnak vissza, akkor alakították meg a Tercio 
de Dragones Amarillos nevû lovas alakulatot. Története során több alkalommal 
átszervezték és átnevezték, Regimiento Húsares de Pavía, 20º de Caballería nevet 
1874 és 1931 között viselte. Az alakulat jogutódja jelenleg a 4. „Pavía” páncélos 
ezred (Regimiento Acorazado Pavía n.º 4) nevû páncélos ezred. Az ezrednek van 
hagyományôrzô részlege, amely ünnepélyes alkalmakkor a 19. századi egyen-
ruhában szerepel. Bár az ezred megnevezésében már nem szerepel a huszár szó, 
az ott szolgáló katonákat továbbra is huszároknak nevezik.72

 • Gyermekméretû huszártiszti dolmány, zubbony és mente, 1900-as évek
A dolmány, a mente és a zubbony egy teljes gyermekméretû huszáröltözet ré-

sze volt, amely Habsburg-Tescheni Albert Ferenc József fôherceg (1897–1955) tu-
lajdonát képezte. A ruha – más spanyol viseletekkel egyetemben73 – a fôherceg apai 
nagynénjének, Mária Krisztina74 spanyol királynénak az ajándéka lehetett. A tel-
jes öltözet a felsoroltakon kívül tartalmazott csákót, zsinórövet, csizmanadrágot, 
vállszíjas tölténytáskát, tarsolyt, csizmát és kardot, utóbbiakból sajnos napjainkra 
ezekbôl csak a csákóforgó,75 valamint a tölténytáska vállszíja76 maradt fenn.77

68 Leltári száma: 3699/Ru. A tárgy valószínûleg a két világháború között került a múzeumba.
69 Az elnevezés a német kratzen: vakarózni igébôl ered, amely finom utalás a fejfedôben élôsködô 

tetvekre.
70 Heer – Nguyen 2006. 394. o.
71 A spanyol huszárruhákkal kapcsolatos információkért Manuel Moranak mond köszönetet a szerzô.
72 http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/brc_castillejo/Organizacion/pavia/index.html 

(Megtekintés: 2017. szeptember 21.)
73 Az Egyenruha és Felszerelés Gyûjteményében egy gyermekméretû spanyol zeke (574/Ru), 

valamint egy térdnadrág (575/Ru) található ugyancsak a fôherceg hagyatékából. E mellett 
az archív fotók tanúsága szerint a spanyol királyi testôrség alabárdosainak tiszti egyenruhája is 
megtalálható volt a gyermek Albert ruhatárában. Heiszler – Szakács – Vörös 1988.

74 Habsburg-Tescheni Mária Krisztina (1858–1929) 1879–1885 között spanyol királyné, majd 
1885-tôl 1902-ig az ország régense.

75 Leltári száma: 570/Ru.
76 Leltári száma: 567/Ru.
77 A tárgy-együttes 1949-ben került a múzeum tulajdonába.
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Fontos megjegyezni, hogy ismereteink szerint78 az ifjú fôherceg nem volt 
tiszteletbeli tagja a spanyol ezrednek, tehát az öltözet nem tekinthetô hivata-
los uniformisnak. Valószínûleg ennek tudható be, hogy bár az öltözék a tiszti 
egyenruha mintájára készült, rendfokozati jelzések nincsenek rajta. 

 • dolmány79

Sötétvörös finomposztóból készült búzavirágkék állógallérral és ujjhaj-
tókákkal, utóbbiak csúcsba futó íves szabásban készültek. A gallér két fran-
cia kapoccsal záródik. Az ujjakat nagyméretû vitézkötés díszíti, amely arany 

78 A kérdésre az ezred korabeli iratanyaga adhatna választ, ennek felkutatására azonban nem volt 
lehetôség.

79 Leltári száma: 560/Ru.

Stróbl Alajos szobrot mintáz a spanyol huszáregyenruhát viselô Albert fôhercegrôl 
(MNM Történeti Fényképtár 85-134)
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paszományszalagból van kialakítva. Hasonló arany szalag szegélyezi a gallért, 
az álzsebeket, végigfut a dolmány alsó és jobb oldali szegélyén valamint a hátré-
szen. A háton középen hurokdísz látható, végein egy-egy gombbal. A dolmány 
gombjai félgömb alakúak, sárgarézbôl készültek, rajtuk egybefonódó HDP 
(Husares De Pavia) betûkkel. A gombok gyártója Lucas Saenz, Madrid. A dol-
mány záródását kilenc, hármas karikában végzôdô zsinórpár biztosítja, a hármas 
karikákra díszítésképpen gombok vannak felvarrva. Mindkét vállon vállzsinór 
található. A karhajtókák felett az ujjak külsô oldalán egy-egy kisgomb helyezke-
dik el, mintázatuk megegyezik a többi gombéval. A dolmány bélése fehér színû 
szövetbôl készült, restaurálás során készített pótlás. A mellrész bal oldalán belsô 
zseb van kialakítva, rajta szabócímkével: A[nton]. Uzel & Sohn k. & k. Kammer 

-& Hoflifernanten WIEN Augustiner Str. 12.80 A bécsi szabó címkéje, valamint 
az a tény, hogy a fennmaradt dolmány nem azonos az archív felvételen szereplô 
darabbal, arra enged következtetni, hogy a fôherceg számára újra elkészíthették 
az idôvel kinôtt spanyol öltözéket.

 • zubbony81

A zubbony alapvetôen a dolmány szabását követi, színében és anyagában 
megegyezik vele. A díszítések közül az ujjakon elhelyezett vitézkötés, és a mell-
rész zsinórzata nincs meg, a többi megegyezik a dolmányéval. Az elôrészen ki-
lenc gomb szolgál a zubbony zárására. A bélés tört fehér színû szövetbôl készült, 
bal oldalában belsô zseb van kialakítva. A nyakrész alatt középen szabócímke 
található, felirata: ALBERTO RANZ Sastre de la Real Casa (a királyi udvar 
szabója) Madrid

 • mente82

Búzavirágkék finomposztóból készült, finom fekete szôrös báránybôr sze-
géllyel, amely a gallért és az ujjvégeket is beborítja. A mente díszítése megegye-
zik a dolmányéval, kivéve, hogy az ujjakon nem vitézkötés található, hanem 
a szôrmés hajtókát paszományszalag szegélyezi, amelybôl egy háromcsúcsú dísz 
van kialakítva. A mente vállzsinórjai kettôs zsinórból készültek. A gallér alatt 
egy hosszú mentekötô van elhelyezve, anyaga megegyezik a mellrész zsinórza-
tával. A bélés sárga selyembôl készült, a bal mellrészen belsô zsebbel.
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FOreign hussar reliCs in the uniFOrM and equipMent COlleCtiOn

Having originated from Hungary, hussars were present in many foreign armies in 
the past, and in several places hussar units still exist. European items representing the 

“most Hungarian branch” can be found in the Hungarian Military History Museum, as 
well. This article presents a selection of Danish, French, Dutch, German and Spanish 
hussar artefacts preserved in the Uniform and Equipment Collection.

ausländisChe husarenandenken in der uniFOrM- und ausrüstungssaMMlung 

Das sich aus Ungarn verbreitende Husarentum war in der Vergangenheit in 
zahlreichen ausländischen Heeren präsent, und vielerorts existieren Husarenverbände 
auch heute noch. Objekte von europäischen Vertretern der „ungarischsten aller 
Waffengattungen“ fanden ihren Platz auch im Museum für Militärgeschichte. Die 
Abhandlung präsentiert eine Auswahl von Andenken des dänischen, französischen, 
niederländischen, deutschen und spanischen Husarentums, die in der Uniform- und 
Ausrüstungssammlung aufbewahrt werden.
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MEgSzáLLókéSMEgSzáLLOTTAk:

bALkáNIOSzTRák–MAgyARSzövEgESpLAkáTOk

AzELSôvILághábORúIdEjébôL

Az elsô világháború történetével kapcsolatos emlékanyagon belül a korabeli 
plakátok sajátos helyet foglalnak el. Hogy milyen dokumentumokat értünk e 
fogalom alatt, arra nézve álljon itt egy lehetséges definíció: 

„Plakát <falragasz>: többnyire grafikailag megtervezett, egyoldalasan nyomott 
nagyméretû papír, ritkábban textil információhordozó. A XX. szd-ra alakult ki a képi 
ábrázolás nélkül csak a közlendôre szorítkozó betûs ~. Speciális tartalmú fajtája a pol., 
majd az I.vh. idején a kat. ~. A rendelet~ a kat. közig. vagy a hadviselés érdekében 
alárendelt polg. élet területén intézkedik. Tervezésénél törekednek a betûk egyediségé-
re, a változatos technika alkalmazására, a jó tagolásra, a felület ritmikus felosztására, 
a gyors leolvashatóságra. Az illusztrált ~-ok elbeszélô jellegûek vagy allegorikus ábrá-
zolások. – A II.vh. idején az addigiaktól eltérô pol-t, a mindenek fölé helyezett háború 
propagálását, az új témákat formai változás is követte. A megfogalmazás durvább, 
a megjelenítés markánsabb, köznapibb. – A ~-kiadást nem irányították központi szer-
vek, a kat. vagy polg. közig. nyomtatta a ~-okat. A pol. pártok, kat., félkat. szervezetek 
szükségleteik és anyagi eszközeik függvényében készítettek ~-ot. Sok esetben sikerült 
neves mûvészeket nemtelen célú ~-ok tervezésére megnyerni. A háborús ~-okból lénye-
gesen kevesebb maradt fenn, mint más propagandaanyagokból.”1

A fenti szócikkben „rendeletplakátnak” nevezett típusról elmondható, hogy 
bizonyos mértékig mostohagyereknek számít a kutatók számára, mégpedig leg-
inkább azért, mert a többi, grafikus elemeket (is) tartalmazó plakát könnyeb-
ben vonja magára a szakma figyelmét is, nem csupán a korabeli célközönségét. 
Ráadásul a grafikus plakátokról tudott, hogy legnagyobb részük egyértelmûen 
a propagandaháború eszköztárához tartozik: érzelmekre igyekszik hatni, befo-
lyásolni akarja a nézô tudatát. És bár a „rendeletplakátok” is szolgálhatnak ilyen 
célokat (és néha szolgálnak is, mint például az ellenség által elkövetett atrocitá-
sok ismertetése), többnyire azonban a mindenkori hatóságok és a lakosság közöt-
ti kommunikáció legfontosabb csatornájaként mûködnek. A történész számára 
azonban fontos információforrásként kínálkoznak akkor is, ha ez a kommuni-
káció egyoldalú, minthogy a falragaszok csupán a hatóság szándékait tükrözik, 

1 A szócikk Rákóczy Rozália munkája. Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. 
Fôszerk. Szijj Jolán. Szerk. Ravasz István. Budapest, 1996. 359. o.
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intézkedéseinek eredményességére vagy eredménytelenségére csak közvetve 
tudunk következtetni. Mindenesetre azok a plakátok, amelyek rövid bemu-
tatására a következôkben vállalkozom – és amelyek a Hadtörténeti Múzeum 
gyûjteményében találhatóak2 – az egykori Osztrák–Magyar Monarchia seregei 
által megszállt balkáni területekrôl: Szerbiából, Montenegróból és Albániából 
származnak. Bár nem nagyszámú dokumentum-együttesrôl van szó, mégis úgy 
gondolom, hogy a kutatónak segíthetnek megismerni a megszállt területek há-
ború alatti életét.

Osztrák–magyar megszállási övezetek a Balkánon

A balkáni osztrák–magyar megszállási övezetek létrejöttének története3 tu-
lajdonképpen a világháború kitörésével kezdôdik, mivel Szerbia északi része – 
a fôvárost, Belgrádot is beleértve – rövid idôre már 1914 ôszén a Monarchia 
seregeinek uralma alá került. Mivel azonban az esztendô végére a dualista bi-
rodalom katonáinak teljes egészében el kellett hagyniuk az ellenség földjét, ek-
kor még nem alakulhattak ki a tartós megszállást jellemzô hatalmi intézmények 
sem. 1915-ben azután (bár német nyomásnak engedve) Ausztria-Magyarország 
újra nekiveselkedett, hogy megtörje a déli szomszéd ellenállását és kiköszörülje 
az elôzô évben elszenvedett kudarc okozta csorbát. Mivel ezúttal nem egyma-
gában, hanem Németországgal és az újdonsült szövetséges Bulgáriával közö-
sen indított hadjáratot a balkáni viszonyok gyökeres megváltoztatására, a siker 
esélyei kezdettôl jelentôsek voltak. Szerbiát ráadásul antantbeli szövetsége-
sei is gyakorlatilag magára hagyták, így az 1915 októberében indított támadó 
hadmûveletek kimenetele aligha lehetett kétséges. Hiába harcolt a számbelileg 
túlerôben lévô ellenséges koalícióval szemben hôsiesen a szerb haderô, csak any-
nyit tudott elérni, hogy három ízben is elkerülte a teljes bekerítést. A vereséget 
azonban nem, és bár a fokozatosan hátráló hadsereg Albánián keresztül elju-
tott az Adriáig, ahol az antant kimenekítô hajói várták, Szerbia földje idegen 
megszállás alá került. A Morava folyótól keletre esô területeken, Macedóniában 
valamint Koszóvó nagyobbik felén a bolgárok rendezkedtek be, akik ügyesen 
kihasználták az osztrák–magyar diplomáciai és katonai vezetés határozatlansá-
gát, hogy csillapíthatatlannak látszó hódítási vágyukat a Monarchia rovására 
elégítsék ki. Szerbia maradék részét a dualista állam vonta uralma alá és 1916 
elejétôl katonai fôkormányzóságot szervezett a megszállt területek gazdasági 
erôforrásainak kiaknázására. 

2 A plakátok digitalizált másolatait Tóth Orsolya szívességébôl kaphattam meg, amiért szeretnék 
ezúton is köszönetet mondani.

3 Az elsô világháború alatti osztrák–magyar megszállási övezetek történetéhez alapvetô fontosságú: 
Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen Besetzten Gebieten. 
Hrsg. von Hugo Kerchnawe et al. Wien, 1928. (Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden. 
Abt. f. Volkswirtschaft u. Geschichte.), Vargyai Gyula: A Monarchia által megszállt területek 
katonai közigazgatása az elsô világháborúban. In: Jogtörténeti Tanulmányok 2., 1968. 255–269. 
o. Az újabb irodalomból kiemelkedô fontosságú: Tamara Scheer: Zwischen Front und Heimat. 
Österreich-Ungarns Militärverwaltungen im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main, 2009.
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A szerbek elleni katonai siker után a Monarchia hadvezetése önálló hadjárat 
keretében 1916 januárjában legyôzte és elfoglalta Montenegrót, majd az oszt-
rák–magyar haderô benyomult Albániába és az esztendô közepéig megszállta 
az ország mintegy kétharmadát. Montenegróban Szerbiához hasonlóan katonai 
fôkormányzóság vette át az elfoglalt területek igazgatását. Albániában viszont 
ilyen szervezésére nem került sor és a megszálló XIX. hadtest parancsnoksága 
maradt a legfôbb hatalmi szervezet. Az eltérô megoldást részben indokolta, hogy 
itt az osztrák–magyar megszállási zóna közvetlenül a frontvonalig tartott, míg 
Szerbiában és Montenegróban attól jelentôs távolságban jött létre. A Monarchia 
katonai és külpolitikai vezetése ugyanakkor mindvégig hangsúlyozta, hogy 
Albániába nem megszállóként, hanem tulajdonképpen felszabadítóként érkez-
tek az osztrák–magyar seregek. Ausztria-Magyarország már a világháború ki-
törését megelôzô évtizedekben is komoly erôfeszítéseket tett egy önálló albán 
állam megteremtéséért, ami az albán lakosság számára is ismert volt és kétség-
telen szimpátiát eredményezett a dualista birodalom iránt. 1916 tavaszán tehát 
az osztrák–magyar katonai hatóságok erre a szimpátiára alapozva kezdhettek 
hozzá albániai pozícióik megszilárdításához, jóllehet ebben erôsen korlátozta 
lehetôségeiket, hogy a front túloldalán térségbeli legfôbb riválisuk, Olaszország 
csapatai álltak, Albánia délkeleti sarkában pedig hamarosan francia alakulatok 
jelentek meg.

Albánia

Az Albániával kapcsolatban megmaradt hét plakát közös vonása, hogy va-
lamennyi az 1916-os esztendôbôl származott és van keltezése. Egy kivételével 
mind kétnyelvû: német és albán, és Ignaz Trollmann altábornagy (majd gyalog-
sági tábornok), a XIX. hadtest parancsnoka írta alá. A legkorábbi falragasz albán 
nyelvû4. 1916. április 15-i keltezésû a Shkodra városára érvényes árlista.5

Az ehhez a listához fûzött megjegyzésekbôl kiderül, hogy a városi tanács 
a városparancsnokság utasítására létrehozott egy piacbizottságot azzal a feladat-
tal, hogy az áruk árát és minôségét ellenôrizze. A rendôrség és a csendôrség 
e bizottsággal párhuzamosan mûködött. A romlott vagy egészségre ártalmas 
ellátási- illetve élvezeti cikkek árusítását 200-tól 500 koronáig terjedô pénzbír-
sággal büntették és hasonló büntetésre számíthattak a súlyokkal manipulálók 
is. A plakát összeállítói szükségesnek tartották rögzíteni a hivatalos hosszmér-
téket (1 méter) illetve a súlymértéket (1 kilogramm). Az árfelhajtási célzattal 
elkövetett árurejtegetést az áru elkobzásával és 1000 koronáig terjedô bírság-
gal fenyegették. Ugyanakkor a maximált – illetve rögzített – ár túllépésének 
tarifája legfeljebb 500 korona lehetett. Az ily módon befolyt összegeket köz-
hasznú célokra fordították. Figyelemre méltó, hogy az eladókat kötelezni kellett 
arra, hogy a vevôknek a visszajáró aprót visszaadják. Ha ez nem történt meg, 

4 Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: HTM) Plakát- és aprónyomtatványtár 3637/Nyt.
5 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3655/Nyt.
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a vétkesnek 100 koronája bánhatta. A falragasz közölte az idegen valuták árfo-
lyamait is (az angol font 25 koronát ért, a napóleon arany 20-at, és így tovább). 
Az osztrák–magyar papírpénzeket kötelezô volt elfogadni, aki ezt megtagadta 
vagy a rögzített árfolyamnál kevesebbet adott értük, az nem csupán 500 ko-
ronáját kockáztatta, de egy teljes hónap elzárással is számolhatott. A hadsereg 
által kiállított nyugtákat készpénzért beváltották; a kereskedôk kötelesek voltak 
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az ilyen nyugtákra az árucikkeket kiszolgáltatni. Ám csakis a tisztek voltak jo-
gosultak efféle nyugták kiállítására. Ehhez nyomtatványokat használtak, bár ki-
vételesen közönséges papír cetlik is megtették, ám ekkor elengedhetetlen volt 
a megfelelô pecsét alkalmazása. A visszaéléseket természetesen pénzbírsággal és 
elzárással büntették. A felsorolt intézkedésekkel kapcsolatos panaszok ügyében 
a városparancsnokság volt illetékes dönteni.

Az árlista érdekes betekintést nyújt a korabeli piaci viszonyokba. A külön-
féle kenyérgabona termékek között az ôröletlen búza és a rozs kilója 1 korona 
volt, a búza finomliszté 1,80, a kenyérliszté (ebbe a búza- és a rozsliszt mellett 
árpalisztet is kevertek) viszont csak 1,40. A hüvelyesek (bab, borsó) kilónként 1 
koronát kóstáltak, a burgonya ellenben csak 60 hellert, a káposztafélék és a répa 
pedig mindössze 25 hellert. A fôzéshez szükséges hozzávalók közül a só kilója 46 
heller volt, a paprikáé 2 korona, a borsé éppen a kétszerese. 1 kiló vöröshagymát 
40 hellerért lehetett kapni, a fokhagymát viszont darabra adta meg a hirdetmény, 
eszerint 100 darab (fej?) 2 korona 50 hellerbe került. A sütôolaj literjéért 2,40 
koronát lehetett kérni, az ecetért 50 hellert (volt azonban eszencia is 5 koroná-
ért). Az italféleségek ára sajátos képet tükröz: ugyanannyiba került a folyóbor, 
mint a sör – mindkettô literjéért 2 koronát kellett fizetni. Pálinkából kétféle 
volt a listában feltüntetve: a töményebb ára 3 korona volt, a kevésbé töményé 2. 
Viszont a rumért már 3,70-et, a konyakért pedig 5 koronát kérhetett az árusítója, 
sôt, a tiszta szesz még ennél is drágább: 6 korona volt!

Ami a húsokat illeti, feltûnôen alacsony árakat találunk. Az élômarha kilója 
1–1,20 korona volt, az élô sertésé 1,30. (Levágva 1,60 illetve 2 koronába kerül-
tek.) A birka és a kecske húsa levágás elôtt 70–80 hellert ért, levágva pedig 1,40 
koronát. A füstölt húsok értelemszerûen valamivel drágábbak voltak: birka 1,80, 
marha 2, sertés 2,40 korona. A közkedvelt halakért sem kellett csillagászati ára-
kat fizetni: a lazac kilóját 1,50 koronáért mérték, az angolnáét 1,30-ért, a pon-
tyért viszont elég volt 1,20-at letenni, a keszegért pedig fél koronát. Viszonylag 
drágábbak voltak ugyanakkor a szárnyasok. A tyúk, a kacsa és a liba egységesen 
1 korona 40-et ért kilónként, a pulyka pedig 1,60-at. A tojás darabja 16 hellerbe 
került. A fôzéshez nélkülözhetetlen zsiradékok közül a marhazsír 3,20, a sertés-
zsír 4 korona volt.

Hagyományosan drágának számítottak a gyarmatáruk: a nyerskávé 4, a tea 
12 korona. 2 korona volt a cukor, 2,50 a szappan kilója. A tejtermékek szintén 
nem mondhatóak olcsónak. A kétféle hazai sajtért 2, illetve 2,60 koronát kellett 
fizetni, a svájci importért viszont 5-öt! A tejszín 3, a vaj 4 koronáért volt kapható, 
a tej literje 50 hellert ért, a joghurté 80-at. Fontos árucsoportnak számítottak 
a korban a dohányfélék. Az elsô osztályú vágott dohány ára 4 korona volt, de 
lehetett kapni másodosztályút 3, illetve harmadosztályút 2 koronáért. Ha valaki 
a felvágatlan dohányleveleket preferálta, a legjobb minôségûért levelenként 2–3 
koronát kellett fizetnie, de a leggyengébb negyedosztályút már 0,60–1 koroná-
ért is megkaphatta. A kész cigaretta szálja 1–2 hellerbe került.

A lista tartalmazta a tüzelôféleségek és világítóanyagok árát is. A kemény-
fa kilója 3, a puhafáé 2 heller volt, a petróleum literjéért (a listában nyilván 
tévedésbôl kilogrammban szerepel!) 2 koronát, a spirituszért 1 koronát kértek. 
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Egy doboz gyufa 6 hellerbe, 1 kiló faszén éppen két doboz gyufa árába került. 
A faggyú- vagy paraffingyertyáért kilónként 2,40-et, a viaszgyertyáért viszont 
már 3 koronát kellett fizetnie a vevônek.

A hirdetményen olvasható még néhány bôr-, szôrme-, papírféleség és fém-
áru hatóságilag megállapított ára. Ebbôl kiderül, hogy például az elsô osztályú 
rókaprém darabja 12 koronát ért, a nyest bundája viszont már 20-at, a vidráé 
25-öt. Hozzájuk képest a nyúlprém darabjáért alig 30–50 hellert lehetett elkérni. 
A tisztított birkagyapjú kilója 4 koronába került, a legjobb minôségû talpbôré 
pedig 18-ba. A fémek közül a vörösréz kilogrammjáért 3 koronát számoltak, 
a kovácsvasért csupán 80 hellert. A papír ívenként 5 heller volt. 

Végül – átragasztott papírcsíkon – a kávéházakban érvényes árakról is kap-
hatunk némi információt. Egy csésze kávé az I. osztályú hotelekben illetve a ká-
véházakban 20 hellerbe került, más helyeken csak 10-be. Egy pohárka (kupica?) 
konyak vagy likôr ára 15, ugyanennyi pálinkáé 6 heller volt. Drágán mérték 
ugyanakkor ezeken a helyeken a tejet: egy csészéért 25 hellert is elkértek, míg 
utcán át az ár 10 heller volt.

Ami a többi plakátot illeti: 1916. április 29-i keltezésû az a kiáltvány, ame-
lyet Trollmann altábornagy, mint az Albániában harcoló osztrák–magyar erôk 
fôparancsnoka intézett a lakossághoz.6 A kezdeti, a Monarchia katonáinak har-
cait méltató és az albánok iránti jóindulatát hangsúlyozó sorok után a tábornok 
bejelentette, hogy hat hónapra érvényes besa7 lép érvénybe, vagyis a vérbosszú 
törvénye felfüggesztôdik. Aki ezt nem veszi figyelembe és embert öl, statári-
álisan ki fogják végezni. A hatóságok mindenkit felszólítanak a bûnösök kéz-
re kerítésének támogatására. Aki a bûnösöknek segít, maga is bûnhôdni fog. 
A fegyvereket pedig be kell szolgáltatni, a tulajdonos nevével és azonosító szám-
mal kell ellátni. A parancsnok ígéretet tett, hogy mindent el fognak követni 
az általános béke megôrzésére és a vérbosszú megszüntetésére. 

Ugyanezen a napon jelent meg egy másik hirdetmény is,8 amely fel-
szólítja az albán lakosságot, hogy csatlakozzon a szervezés alatt álló albán 
haderôhöz. Albán önkéntesek már 1916 elejétôl harcoltak az osztrák–magyar 
csapatokkal együtt, azoknak alárendelve, ám ezeknek a csoportoknak a katonai 
teljesítményétôl a Monarchia hadvezetése nem igazán volt elragadtatva. Valódi 
jelentôségre nem is ezek a különítmények tettek szert a késôbbiekben, hanem 
az albán zsoldosvezérek által toborzott és szervezett csapatok, akik jóval köny-
nyebben alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz, mint az osztrák–magyar katonák. 

Miután az 1916-os esztendô közepére a frontvonal Albánia déli részén 
megszilárdult, megkezdôdött az osztrák–magyar megszállás alá került terület 
belsô viszonyainak rendezése. Ennek során jelent meg 1916. júniusi keltezéssel 
a belföldi és külföldi utazásokat szabályzó rendelet.9 Eszerint mindenkinek, aki 

6 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3662/Nyt.
7 Besa: lefordíthatatlan albán fogalom. Egyesíti magában a becsület, a hit és egyfajta tûzszünet 

fogalmát. Lásd: Robert Elsie: Historical Dictionary of Albania. Second edition. Lanham-Toronto-
Plymuthh, 2010. 59–60. o.

8 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3663/Nyt.
9 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3679/Nyt.
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állandó lakhelyét saját körzetén belül elhagyja, rendelkeznie kell személyazo-
nosító igazolvánnyal. Aki ellenben másik körzetbe szándékozik utazni, annak 
utazási igazolványra van szüksége. Külföldi utazásokhoz különleges enge-
délyt kell igényelni az albániai osztrák–magyar fôparancsnokságtól. A rende-
let egyben felsorolja a határátkelôhelyeket, intézkedik az utazók bejelentkezési 
kötelezettségérôl és a rendelkezések megszegését 200 korona bírsággal vagy 14 
napi elzárással fenyegeti. 

Mindazonáltal nem mondható, hogy az országon belül a közrend megnyug-
tató módon megszilárdult volna. Az áprilisban meghirdetett ideiglenes besát 
ugyan 1916. október 10-én örökre szólónak nyilvánította egy újabb rendelet.10  
Ám nem csupán a vérbosszú fenyegette a közbiztonságot. Mint Trollmann (ez-
úttal már) gyalogsági tábornok 1916. november 7-i hirdetményébôl11 kiolvas-
ható, az ország egyes területein az utazók biztonságát bandák veszélyeztetik, 
amelyeket a helyi lakosság élelemmel, szállással és értékes információkkal segít 
a csendôrök mindenkori mozgásával kapcsolatban. Trollmann ezúttal halállal 
fenyegeti mindazokat, akik az ilyen bandákhoz csatlakoznak, vagy nekik bármi-
lyen segítséget nyújtanak.

Montenegró

A megszállt Montenegró területérôl összesen öt különbözô típusú hirdet-
mény (egyesek több példányban) van a Hadtörténelmi Múzeum birtokába. 
Közöttük egynek a szövege német és szerbhorvát (esetleg montenegrói), a töb-
bieken van egy albán nyelvû harmadik hasáb is. Mindegyiket a fôvárosban, 
Cetinjében székelô Cs. és Kir. Fôkormányzó: Weber altábornagy12 írta alá. 
A plakátok közül három nem túlságosan izgalmas ügyekrôl szól. Az 1916. június 
10-i keltezésû13 kétnyelvû a szárított szkumpia (rhus coriaria) nevû szömörceféle 
készleteinek lefoglalásáról intézkedik és megtiltja annak külföldre történô el-
adását. A növény fontosságát a belôle kivonható cserzôanyag adja. A lakosságnak 
az intézkedés elôírja mind a már meglévô készletek, mind a várható termés be-
jelentését. A termést adott idôpontban be kell szolgáltatni, amikor is a termelô 
100 kilogrammonként 25 korona ellenértékre tarthat igényt, de akár részben 
közszükségleti cikkekre is válthatja a neki járó összeget.  Ugyanakkor rosszul 
jár, ha eltitkolja, tudatosan meghamisítja, vagy engedély nélkül eladja készleteit: 
a szömörce elkobzásán kívül akár 1000 korona bírságot is kiszabhatnak rá. 

Egy másik, 1916. június 16-i keltezésû hirdetmény14 a régi montenegrói pa-
pírpénzek lepecsételésének elrendelésérôl szól. Erre július elsô két hetében fog 

10 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3748/Nyt.
11 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3770/Nyt
12 Viktor Weber von Webenau gyalogsági tábornok (Neuhaus, 1861. november 13. – Innsbruck, 

1932. május 4.) Montenegró katonai fôkormányzója volt 1916. február 6-tól 1917. július 11-ig. Ô 
írja alá majd Padovában az osztrák–magyar fegyverszünetet 1918. november 3-án.

13 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3693/Nyt.
14 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3683/Nyt.
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sor kerülni és a továbbiakban csak az így felülbélyegzett bankjegyeket fogják 
a katonai pénztárak illetve a katonai áruelosztó helyek elfogadni. 

Ugyancsak 1916. június 16-i keltezésû az a rendelet15 is, amely az osztrák 
korona és a montenegrói perper használatát és átváltását szabályozza. Eszerint 
hivatalos forgalomban (hatósági áras termékeknél és katonai hatóságok illetve 
parancsnokságok által megállapított árak esetében) 1 korona egyenlô 1 perperes 
érmével (mindegy, hogy annak anyaga ezüst, nikkel vagy bronz) illetve 2 
perperes bankjeggyel. A rendelet megszegôit 2000 koronáig terjedô bírsággal 
vagy 3 hónapig terjedô börtönnel sújthatják.

A két további plakát tárgya összefügg. Közülük az elsô 1916. június 17-én 
keltezôdött16 és három nyelven adja a lakosság tudtára azt a sajnálatos tényt, mi-
szerint a korábbi montenegrói hadügyminiszter, Radomir Vešović17 tábornok 
két fivérével egyetemben a megszálló osztrák–magyar katonaság elleni általános 
rajtaütést tervezett.

15 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3689/Nyt.
16 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3686/Nyt.
17 Radomir Vešović montenegrói katonatiszt (Lopate, 1871. április 6. – 1938.) rendkívül mozgalmas 

pályafutása során sikerrel harcolt az elsô Balkán-háborúban, 1913-ban pedig montenegrói 
hadügyminiszter lett. Az osztrák–magyar megszállást követôen 1916-ban Szent Vid napjára 
titokban országos felkelést szervezett, majd csatlakozott a csetnikekhez. 1918 januárjában 
azonban feladta magát az osztrák–magyar hatóságoknál és vállalta, hogy megpróbálja lebeszélni 
a felkelôket a további akcióikról. A világháború utáni délszláv állam egyik tábornoka lett, ám 
szembe került az uralkodó szerb dinasztiával, ezért 1921-ben elítélték. 
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A hirdetményt aláíró Weber altábornagy szerint mindez arra utalt, hogy 
Vešović teljesen félreértelmezte a helyzetet, mivel az osztrák–magyar csapatok 
az ország megszállását követôen békejobbot kívántak nyújtani a lakosságnak és 
már eddig is sok segítséget nyújtottak neki. Weber tehát elküldte egyik tisztjét 
Vešović-hoz azzal a felszólítással, hogy 24 órán belül hagyja el az országot és köl-
tözzön át a Monarchia területére. A volt miniszter azonban azzal tetézte addigi 
bûneit, hogy ezt a tisztet két fivérével együtt meggyilkolta. Ezért most Weber 
egy három pontból álló parancsot tett közzé, amelynek értelmében: 

1.) megfenyegette Vešovićot és két fivérét, hogy amennyiben öt napon belül 
nem adják fel magukat valamelyik cs. és kir. hatóságnál, a túszként fogvatartott 
apjukat és a harmadik Vešović-fivért felakasztják; 

2.) Mindazon személyek között, akik a keresett szökevényeket kézre kerítik 
és átadják a hatóságoknak, 50 ezer korona várdíjat osztanak szét (a felosztás jogát 
a fôkormányzóság magának tartja fenn); végül pedig 

3.) Vešović szûkebb pátriájára, a kolasini kerületre érvényes szigorú bünte-
téseket fog kiróni a fôkormányzó. (Ezek részleteit azonban nem közölte a fal-
ragasz.) Végezetül Weber altábornagy sajnálatát fejezte ki az egész szegény 
montenegrói népnek azért, mert könnyelmû és felelôtlen vezetôi miatt kell 
bûnhôdnie.

A második, ugyanezzel az üggyel foglalkozó plakát18 1916. június 27-i 
keltezésû, és arról értesíti a lakosságot, hogy mivel a felkelés szításával és gyil-
kossággal vádolt Vešović tábornok eddig nem jelentkezett, Vladislav nevû fivérét 
a mai napon átadták a hóhérnak. A szintén túszként fogvatartott 75 éves apjuk 
azonban különleges kegyként megtarthatta az életét, habár ugyanazt érdemelte 
volna, mint kivégzett fia. Mindebbôl kitûnik, hogy az elôzô plakáton megsza-
bott öt napos határidôt idôközben nyilván meghosszabbították a hatóságok, ám 
mindhiába.

Szerbia

A szerbiai fôkormányzóság területérôl fennmaradt plakátok (14 darab) sajá-
tossága, hogy csak egy részükön szerepel keltezés. Néhány esetben a hirdetmé-
nyek szövege adhat támpontot ahhoz, mikor keletkezhettek, vannak azonban 
olyan dokumentumok is, amelyeknél csak találgatni lehet a dátumot. A falra-
gaszok túlnyomó többsége Belgrádra vonatkozik, feltehetôleg ez magyarázza, 
hogy a három nyelven közölt hirdetmények egyik nyelve a magyar. A magyar 
kormányzat a háború kezdetétôl kitüntetett figyelmet szentelt Szerbiának. 
1916 elején kifejezett magyar nyomásra került Thallóczy Lajos a katonai 
fôkormányzósághoz mint civil kormányzó. 

A hatóságoknak különleges gondot jelentett a köztisztaság és a közegészség-
ügy. A szerbiai viszonyokon a háború érthetô módon tovább rontott, 1915 elsô 
felében országszerte rendkívül súlyos járványok dúltak. Az osztrák–magyar 

18 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3681/Nyt.
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megszállást megelôzô harcok ugyancsak hozzájárultak a helyzet romlásához. 
Egy 1915. november 16-án kelt cs. és. kir. rendôrbiztosság által aláírt hirdet-
mény19 magyar, német és szerb nyelven szólítja fel Belgrád lakosságát a lakások, 
udvarok, járdák és „ûrszékek” (azaz árnyékszékek) tisztán tartására. A fertôzô 
betegségeket és általában minden gyanús megbetegedést azonnal be kell jelen-
teni. Ugyancsak jelenteni kell a hullákat és az állati tetemeket is. A plakát egyben 
tudatja a városban érvényes zárórákat is: ez kereskedésekben este 6, vendéglátó 
helyeken este 8 óra. Plakáton adták a lakosság tudtára azt is, hogy a ház- illetve 
üzlettulajdonosok kötelesek havazáskor a járdájukat letisztítani. (Háromnyelvû 

– magyar, szerb, német).20 A köztisztaság fontosságáról szól egy másik, német és 
szerb nyelven kiadott hirdetmény21 is, amelyen dátum ugyan nem szerepel, de 
feltehetôleg ugyancsak 1915 novembere körül keletkezhetett.

19 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 0148/Nyt.
20 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3585/Nyt.
21 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3581/Nyt.
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Az aláíró rendôrbiztosság arra hívja fel a belgrádi lakosság figyelmét, hogy 
a városba visszatérô menekültek az ország belsô területeirôl járványos beteg-
ségeket hozhatnak magukkal. A betegségek megelôzésének legfôbb eszköze 
pedig a tisztaság. Ezért felszólítja az embereket az utak és a házak rendszeres 
tisztán tartására, az árnyékszékek ürítésére. Fontosnak minôsíti a személyes 
higiénia betartását, a rendszeres fehérnemûcserét, a padló(!) tisztántartását. 
Figyelmeztet a nyers gyümölcs fogyasztásának veszélyére. Különleges figyel-
met kér az élôsködök elleni harchoz, és rendszeres fürdési lehetôséget ígér a la-
kosságnak: reggel nyolc és délután kettô között lehet jelentkezni fürdés céljából. 
A dolog szépséghibája, hogy a fürdô megnyitásának várható idôpontját majd 
csak késôbb fogják közölni. Mindenesetre a rendszabályok ellen vétôket, akik 
fertôzést terjesztenek, súlyos büntetések fenyegetik: vagyonnal rendelkezôket 
1000 korona pénzbírság és 14 napi elzárás, vagyontalanokat 5 heti elzárás.

Tulajdonképpen a fenti problémakörhöz tartozik az utcai árusítás szabályo-
zása is. Egy kétnyelvû (német, szerb) és 1916. január 2-i keltezésû plakát22 fel-
hívja a Belgrád környéki lakosságot arra, hogy a magával hozott élelmiszert ne 
mindjárt a város határában vagy az utcán kezdje árusítani, hanem vigye be a pi-
acra és ott a megállapított áron kereskedjen vele. Az utcai árusítás ezek szerint 
talán nem elsôsorban higiéniai okokból aggasztotta a hatóságot, hanem mert ott 
kevésbé lehetett a hatósági ár betartását ellenôrizni. Hasonlóképpen tiltották 
a közvetítô kereskedôk számára a városhatáron kívüli, illetve az utcai felvásár-
lást is. Mindenesetre a kilátásba helyezett szankciók nem mondhatóak túlzottan 
szigorúaknak: 1–14 nap elzárás vagy legfeljebb 200 korona bírság. Egy másik, 
keltezés nélküli – magyar, német, szerb nyelvû – hirdetmény23 a Száván lévô 
hajókról történô „zsaroló kereskedés” megszüntetését célzó intézkedésekrôl tá-
jékoztat. Egyrészt megszabja a kenyér (1,20 korona kilogrammonként) és a cu-
kor (egy kiló 2 korona) maximális árát azzal, hogy a többi árucikken legfeljebb 
30%-os lehet a kereskedô haszna. De a dohánytermékek árusítása ezen a módon 
tilos. Katonák csak illetékes parancsnokságuk írásbeli megbízásával jogosultak 
a hajókról történô vásárlásra. 

Egy szintén keltezés nélküli (magyar, német, szerb) hirdetmény24 a koldu-
lás tilalmára figyelmezteti a lakosságot. Engedéllyel azért lehet koldulni, de 
ilyen engedélyt csak annak ad ki a hatóság, aki valami testi fogyatkozás foly-
tán semminemû munkára nem képes. Az engedély kivételesen adható és csak 
meghatározott helyre és idôre szól. Egy másik – ugyancsak keltezés nélküli, 
magyar, német és szerb nyelvû – hirdetmény25 az iparosokat és kereskedôket 
szólítja fel, hogy megfelelô címtáblával adják a közönség tudtára, mivel is foglal-
koznak, sôt iparengedélyüket az utcáról is látható módon kell kifüggeszteniük. 
Egyébként a november 15-e elôtti engedélyeket (nem tudni melyik évrôl van szó, 
de feltehetôleg 1915-rôl) meg kell újítani a hirdetmény szerint. 

22 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3615/Nyt.
23 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3753/Nyt.
24 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3584/Nyt.
25 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3579/Nyt.
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Fontos problémakör volt a hatóságok számára a közbiztonság is. Ezzel kap-
csolatos az a hirdetmény26, amely 1915. november 17-i keltezésû és a cs. és kir. 
rendôrbiztosság írta alá. A háromnyelvû (magyar, német, szerb) dokumentum 
arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a megtalált lövedékeket és gránáto-
kat ne érintse meg, hanem haladéktalanul jelentse be az illetékes hatóságoknak. 
A bejelentô pénzjutalomban részesül. Érdekes, hogy a hirdetménybôl kitûnô 
módon ez már egy megismételt felhívás volt. Ugyancsak a közbiztonsággal kap-
csolatos egy másik, kemény hangú hirdetmény,27 amely szintén három nyelven 
(magyarul, németül és szerbül) hozza a lakosság tudomására, miszerint súlyo-
san megbûnhôdne, ha valamely „gonosztevô” a vasútvonalak és berendezések, 
a telefon vagy a távíró illetve bármely katonai berendezés megrongálására ve-
temedne. Felszólítja a lakókat az ilyen emberek feljelentésére, mivel ennek el-
mulasztása már bûnrészességnek számít. Egyúttal felhívja a lakosság figyelmét 
a fegyverrejtegetés súlyos következményeire is. 

Szintén a biztonságot szolgálja a bejelentési kötelezettség elírásáról szóló in-
tézkedés is, amelyet egy valamikor 1915 ôszén megjelent háromnyelvû (magyar, 
német, szerb) plakát28 tett közhírré. Eszerint Belgrád minden lakosa köteles 24 
órán belül a megfelelô nyomtatvány kitöltésével bejelentkezni. A háztulajdonos-
nak a dolga, hogy a bérlôitôl a szükséges adatokat beszerezze. Ha a bérlô gyanú-
san viselkedik, errôl a bérbeadó köteles a hatóságokat tájékoztatni. 

A szabotázscselekményekkel indokolja az a valamennyi, 16 és 60 év közötti 
harcképes szerb férfi jelentkezését elrendelô háromnyelvû (magyar, szerb, né-
met) kiáltvány29 is, amely az ismertetett plakátok közül bizonyos értelemben 
kakukktojásnak számít, mivel egyedüliként még 1914-ben keletkezett. A je-
lentkezés elmulasztását halálbüntetéssel megtorolni fenyegetô parancsnokság 
ugyanis az osztrák–magyar cs. és kir. Balkáni Haderôk Fôparancsnoksága, és 
a hozzáértô olvasó már ebbôl is tudhatja, hogy a keletkezés éve csakis 1914 lehet, 
bár a magyar és a német nyelvû hasábok szövegébôl hiányzik az évszám. Nem 
úgy a szerb – egyébként latin és cirill betûs változatban egyaránt feltüntetett 

– verzióból.
 A fennmaradó három további plakát szövege szintén nem nélkülözi az ér-

dekességet. Egy háromnyelvû (magyar, szerb, német) és valamikor 1916-ban 
keletkezett hirdetmény30 igyekszik megnyugtatni a lakosságot arról, hogy 
rosszindulatú híresztelésekkel szemben a megszálló hatóságok nem tesznek 
különbséget a megszállt lakosság különféle nemzetiséghez illetve vallási fele-
kezethez tartozó tagjai között. Egy szintén magyar, szerb és német nyelvû hir-
detmény31 arról tanúskodik, hogy a kereskedelemben a fém váltópénzek hiánya 
okoz gondot. A hatóság felszólítja a lakosságot, hogy az indokolatlanul otthon 
összegyûjtött aprópénzeit cserélje be papírpénzre, mivel a fémpénzt esetleg ki is 

26 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 0149/Nyt.
27 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3578/Nyt.
28 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3577/Nyt.
29 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3574/Nyt.
30 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 2917/Nyt.
31 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3582/Nyt.
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vonhatja a forgalomból és akkor a gyûjtögetôk szépen hoppon maradnak. Végül 
egy német és szerb nyelven megjelent hirdetmény32 az 1916. június 10. és 15. 
kôzöttre tervezett, egész Szerbiára kiterjedô nép- és állatszámlálás mikéntjérôl. 
Eszerint nem a számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot, hanem a háztartások 
képviselôi illetve legidôsebb tagjai viszik magukkal az összes fontos igazoló ok-
mányt és a hivatal helyiségében töltik ki az íveket. Aki a valós adatokat adja 
meg, annak természetesen semmi hátrány a dologból nem származik. Aki el-
lenben szándékosan téves információkat közölnek vagy megtagadják az adatok 
megadását, azok a – közelebbrôl meg nem nevezett – legszigorúbb büntetésre 
számíthatnak. 

OCCupiers and the OCCupied: austrO–hungarian text pOsters in the balkans 
during the First WOrld War

During 1915–1916, the Austro–Hungarian Army occupied and established military 
administration in Montenegro, and in most parts of Serbia and Albania. The military 
authorities communicated with civilians mainly via posters attached to walls. A selection 
from the Hungarian Military History Museum’s Poster Collection allows us to examine 
the most important topics of this kind of communication, such as preventing plagues or 
taking measures to maintain public hygiene, public order and public safety. The multi-
lingual notices reflect the linguistic differences between the local population and the 
occupiers.

Okkupanten und besetzte: ÖsterreiChisCh-ungarisChe textplakate vOM balkan 
aus der zeit des ersten Weltkrieges

1915–1916 besetzten österreichisch-ungarische Streitkräfte das ganze Gebiet 
Montenegros sowie Teile Serbiens und Albaniens, und stellten sie unter Militärverwaltung. 
Die Militärbeh örden kommunizierten mit der Zivilbevölkerung in der Regel durch 
Maueranschläge. Ausgewählte Objekte der Plakatsammlung des Museums für 
Militärgeschichte gewähren einen Einblick in die wichtigsten Themenkreise dieser 
Kommunikation, so zum Beispiel in die getroffenen Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Epidemien, oder zur Wahrung der öffentlichen Reinlichkeit, Ordnung und Sicherheit. 
Die mehrsprachigen Anschläge spiegeln die sprachlichen Verschiedenheiten der 
ortsansässigen Bevölkerung und der Okkupanten wieder.

32 HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 3689/Nyt.





Lukács Fanni
i

EdwARdj.CzERNIukdANdáRTábORNOkFORdíTóSFILM1hAgyATékA

Semmi érdekes, csak egy a pesti Duna-parton fényképezkedô turista – gon-
dolnánk elsô ránézésre a fotóról. Aztán ha közelebbrôl megnézzük a kép kö-
zéppontjában álló, harmincas éveiben járó, jóképû, amerikai katona mögött 
kibontakozik a budai oldal házainak romos képe és megdöbbenést kelt a jobb 
szélen felderengô Margit híd omladozó sziluettje. A feltehetôleg 1946 tavaszán 
készült kép Edward J. Czerniuk amerikai ôrnagyot ábrázolja. 

1 Diapozitívnak vagy fordítós filmnek nevezünk minden átlátszó alapon készült, átnézetben 
szemlélhetô vagy vetíthetô pozitív képet. Két módon készíthetünk diapozitívot, vagy meglévô 
negatívról kontaktmásolással illetve kicsinyítéssel, nagyítással, pigmenteljárással, vagy közvetle-
nül úgynevezett fordítós filmre, amely negatív közbeiktatása nélkül tud diapozitívot produkál-
ni. Megjelent: Történeti Fotóeljárások Magyarországon. http://fotomult.c3.hu/direktpozitivek/
diapozitiv/index.html (Megtekintés: 2017. szeptember 17.)

Edward J. Czerniuk ôrnagy Budapesten, 1946; Ismeretlen fényképész felvétele 
(HTM Fotóarchívum 2016.1.2.14/DIA)
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Czerniuk dandártábornok (akkor ôrnagy) 1912. december 25-én született 
New Yorkban. 1935-ben vonult be az Amerikai Hadsereg 2. tábori tüzérezredé-
nek 1. zászlóaljához, Fort Calytonba. Több áthelyezés után 1938-ban a tartalék 
tábori tüzérségnél hadnagyi rendfokozatra emelték, majd 1940-ben aktív szol-
gálatba lépve tüzérségi mérnök lett a kelet new yorki kikötô-védelemnél. 1945 
és 1947 között a Magyarországon felállított Szövetséges Ellenôrzô Bizottság 
amerikai missziójának egyik képviselôje volt, ôrnagyi rendfokozatban. 1945-ben 
részese volt annak az amerikai különítménynek is, amely hazahozta Salzburgból 
a Szent Jobbot. Magyarországon töltött szolgálata alatt Czerniuk ôrnagy el-
látogatott a budavári Királyi Palotába, ahol ajándékba kapta az úgynevezett 
Ferenc József-teáskészletnek darabjait, az uralkodó nagypecsétjét és egy ezüst-
tálcát,2 valamint szert tett egy, a Horthy-kori Budapestrôl készült diapozitív 
gyûjteményre is. Utazását saját fotókkal is megörökítette. 

2003-ban bekövetkezett halála után Czerniuk dandártábornok hagyatéka lá-
nyára, Gloria Ann Czerniuk-Clarkra szállt, aki két részletben ezt a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumnak adományozta. Mrs. Clark elôször 2015 augusztusában 
férjével Richard H. Clark ezredessel tett látogatást a Hadtörténeti Múzeumban 
azzal a céllal, hogy az éveken át gondosan ôrzött családi gyûjtemény egy részét 
a Szent Jobb hazahozatalának 70. évfordulója alkalmából a Múzeumnak adomá-
nyozza.3 Rákövetkezô évben a Clark házaspár újból visszatért, hogy Czerniuk 
dandártábornok hagyatékának második részét is a Hadtörténeti Múzeum tulaj-
donába adja.4 A hagyaték második fele 231 diapozitívot, Gloria Ann Clark által 
édesapja emlékeibôl megírt, „A Szent Jobb hazatérésének története” címû kéziratot, 
és többek között a Czerniuk dandártábornok által készített és kapott pozitív 
fényképek digitális másolatát tartalmazta.5

A mai korszerû színes fényképezés alaptörténetét Fisher Rudolf 1911-ben 
hozta nyilvánosságra. Az általa ismertetett rendszer lényege: három különbözô 
réteget kék, zöld és vörös színekre érzékenyítve öntenek egymásra és a kidol-
gozás során a kékérzékeny rétegben sárga, a zöldérzékeny rétegben bíbor és 
a vörösérzékeny rétegben kékeszöld részképeket hoznak létre. Ezen az elven 25 
évi kísérleti munka után szinte egy idôben került forgalomba az Estman Kodak 
Kodachrom és az Agfa Agfacolor filmje. Az Eastman Kodak cégnél Leopold 
Mannes és Leopold Godowszky, két fotóamatôr 1923-tôl 1931-ig végzett 

2 A Czerniuk hagyaték 2015-ben hazahozott részérôl részletesebben Závodi Szilvia: Az úgyneve-
zett Ferenc József-készlet darabjai a Hadtörténeti Múzeumban címû tanulmányában olvashatnak. 
Megjelent: Történeti Muzeológiai Szemle 15. Budapest, 2017. 89–96. o.

3 A 2015-ben a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak adományozott tárgyak a 160/2015. számon 
lettek begyarapítva.

4 Az ajándékozásról 2016. szeptember 23-án egy rövid beszámoló is jelent meg a honvédelem.
hu portálon. http://www.honvedelem.hu/cikk/59453_kulonleges_felveteleket_kapott_a_hm_
hadtorteneti_intezet_es_muzeum (Megtekintés: 2017. szeptember 17.)

5 A 2016. évben ajándékozott mûtárgyak a 162/2016. szám alatt kerültek begyarapításra. A digitáli-
san ajándékozott 38 darab fénykép a 2016.10/DFK leltári számon került a Hadtörténeti Múzeum 
Fotóarchívumba. 



 EDWArD J. CZErnIuK HAGyATÉKA 351

kísérletei, az I.G Farbenindustrie-nél Wilhelm Schneider és munkatársainak 
munkája eredményeként került piacra a színes fordítós film.6

Ilyen színes diafilmek segítségével készítette el fôvárosban töltött szolgálati 
ideje alatt Edward J. Czerniuk fényképeinek egy részét a romba dôlt Budapestrôl. 
A körülbelül 50 darabból álló színes fordítós filmsorozaton végig követhetjük 
Czerniuk dandártábornok fôvárosi sétáinak útját. A képek 35 mm-es filmszalag-
ra készültek, és 50×50 mm-es ón keretbe kerültek.

Az összeállítás egy része 18 darab képen keresztül mutatja be a Hôsök tere 
és Városliget második világháború utáni állapotát.7 A fotós elôször egy távoli 
felvételt készített a Hôsök terén lévô Millenniumi emlékmûrôl, így jól látható 
a kolonnád sor szobrainak hiánya, majd ezeket a részleteket közelebbrôl is meg-
örökítette. Késôbb körbesétált a téren és mind a Szépmûvészeti Múzeum, mind 
a Mûcsarnok épületeit lekapta, majd továbbhaladt a városligeti Fôvárosi Állat- és 
Növénykert és a Vajdahunyad vára romjaihoz. A sorozat hat elembôl álló része 
ábrázolja a Halászbástya összeszakadt törmelékeit,8 valamint készültek képek 
a budai Várnegyedrôl, a Kossuth Lajos térrôl és magáról a fotósról, Czerniuk 
ôrnagyról is, a Duna-parton és a Margit-szigeten.9

6 Sárközi Zoltán – Dr. Sevcsik Jenô – Kun Miklós: Fotósok könyve. Budapest,1977. 557–558. o.
7 Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: HTM) Fotóarchívum 2016.1.2.113/DIA, 2016.1.2.20-

24/DIA.
8 HTM Fotóarchívum 2016.1.2.36-41/DIA.
9 HTM Fotóarchívum 2016.1.2.14-15/DIA.

A Halászbástya romja a II. világháború után, 1945-1947; Edward J. Czerniuk felvétele 
(HTM Fotóarchívum 2016.1.2.38/DIA)
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A Szövetséges Ellenôrzô Bizottságnál töltött ideje alatt Edward J. Czerniuk 
nem csak készített, de ajándékba is kapott egy 90 darabból álló, a Horthy-kori 
Magyarországot, fôleg a fôvárost ismertetô színes diasorozat, amelyet ismeret-
len fényképész készített, valószínûleg az 1940-es években, feltehetôleg propa-
gandisztikus vagy turisztikai célokkal. A kiemelkedôen jó minôségû, színes 
képek 35 mm-es filmszalagra készültek és 50×50 mm-es keretbe kerültek.

A nyolcvan dia mutatja be Budapestet teljes pompájában.10 A Hôsök terét 
és a Városligetet, a Kossuth Lajos teret szobraival, a Gellért-hegyet, a Dunai 
rakpartot, a budai Várat, a Palotát és annak belsô tereit. A fordítós filmek között 
nyári és téli ábrázolások is megtalálhatóak. Hat fotón a magyar vidék is feltûnik, 
Esztergom, Zalaszentgrót, a Balaton és Lillafüred11 és még négy zsánerkép is 
belekerült a gyûjteménybe.12

A hosszú utat megjárt két fotósorozat már magában is igen érdekes, révén, hogy 
színes fordítós filmre készültek az 1940-es években, amikor Magyarországon 
ez a fotótechnikai eljárás még nem volt elterjed. A technika tömegessé válása 
a második világháború után kezdôdött, amikor felszabadították az Agfa vállalat 

10 HTM Fotóarchívum 2016.1.1.11-91/DIA.
11 HTM Fotóarchívum 2016.1.1.1-6/DIA.
12 HTM Fotóarchívum 2016.1.1.7-10/DIA.

A Budavári Palota az 1940-es években; Ismeretlen fényképész felvétele 
(HTM Fotóarchívum 2016.1.1.60/DIA; HTM Fotóarchívum 2016.1.1.65/DIA)
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szabadalmait és ezt több cég is átvette.13 Viszont egymás mellé téve a Horthy-
korszak városfotóit és az ostrom során darabjaira esett fôváros képeit hoz igazán 
nagy megdöbbenést a hagyaték, hiszen összehasonlítási lehetôséget enged a há-
ború elôtti és utáni állapotok között.

Edward J. Czerniuk dandártábornok hagyatékából két kamarakiállítás 
is készült a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A 2015 augusztusában ka-
pott mûtárgyakból 2015. november 13-án „A Hadtörténeti Múzeum értékes 
mûtárgyakkal gazdagodott” címmel rendezett kiállítást Závodi Szilvia, majd 
2017 februárjában pedig a fotóanyagból nyílt – e cikk szerzôje által készített – 
idôszaki kiállítás „Töredékek – Az ostrom utáni Budapest egy amerikai hagyaték 
tükrében” címmel.

13 Történeti Fotóeljárások Magyarországon. http://fotomult.c3.hu/direktpozitivek/diapozitiv/in-
dex.html (Megtekintés: 2017. szeptember 17.)

Hôsök tere 
az 1940-es 
években és 
1945–1947 
között. 
Ismeretlen 
fényképész 
és Edward 
J. Czerniuk 
felvétele 
(HTM 
Fotóarchívum 
2016.1.1.42/
DIA; HTM 
Fotóarchívum 
2016.1.2.1/
DIA)
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aMeriCan brigadier general edWard J. Czerniuk’s reversal FilM estate

In August 2016, thanks to Gloria Ann Czerniuk-Clark, American Brigadier General 
Edward J. Czerniuk’s (1912–2003) estate was donated to the Hungarian Military 
History Institute and Museum. General (then Major) Czerniuk was a member of the 
Allied Control Commission’s American Mission in Hungary between 1945 and 1947. 
He was also part of the American rescue team that brought back the Holy Dexter from 
Salzburg to Budapest. During his service in Hungary, he was given a collection of about 
90 pieces of diapositives portraying Budapest in the 1930s and 1940s, furthermore he 
took photographs himself of the Hungarian capital destroyed by the 1944–1945 siege, 
thus creating a reversal film series of 231 pieces showing Budapest in the 1940s.

die uMkehrFilMe aus deM naChlass des aMerikanisChen brigadegenerals 
edWard J. Czerniuk

Im August 2016 gelangte dank Gloria Ann Czerniuk-Clark der Nachlass ihres 
Vaters, des amerikanischen Brigadegenerals Edward J. Czerniuk (1912–2003), in den 
Besitz des Instituts und Museums für Militärgeschichte. Zwischen 1945 und 1947 war er 
als Major Vertreter der amerikanischen Mission in der Alliierten Kontrollkommission 
in Ungarn, und Mitglied jener amerikanischen Delegation, die 1945 die Heilige Rechte 
aus Salzburg zurückbrachte. Während seiner Arbeit in dem Land bekam er eine 
Diapositiv-Serie geschenkt, die etwa 90 Stück zählte und Aufnahmen von Budapest aus 
den 1930er und 1940er Jahren enthielt. Außerdem fertigte er auch selbst Fotografien 
über die Hauptstadt an,  die nach der Belagerung in Trümmern lag. So entstand eine 
Umkehrfilm-Serie mit insgesamt 231 Bildern über das Budapest der 1940er Jahre.
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AhAdTöRTéNETIMúzEuMjáTék-kATONáI

A Hadtörténeti Múzeum Modell- és Makettgyûjteményében ezernél is több, 
különféle anyagból készült katonafigura található, számuk a gyûjtemény több 
mint 60%-át teszi ki. A Hadtörténeti Múzeum munkatársai által 2013-ban meg-
rendezett „Játék-katonák – Katonai játékok” címû1 idôszaki kiállítás nagy teret 
engedett a figuráknak, a tárlat elsô termében, három vitrinben kaptak helyet 
a különbözô méretû fa-, papír-, fém-, textil- és mûanyag katonafigurák.2 Bár 
száznál több bábu került bemutatásra és a kiállítás rendezôi törekedtek arra, 
hogy minden figuratípus látható legyen, a teljes gyûjteményi anyagot csak rész-
ben sikerült megmutatni. Jelen írás arra vállalkozik, hogy teljesebb képet adjon 
a Hadtörténeti Múzeum katonafiguráiról és azok történetérôl.3

Kisméretû katonafigurákat már Egyiptomban, a fáraókkal együtt eltemetve 
is találtak, de hasonló módon más ókori kultúrákban is feltûntek. A közép- és 
kora újkorban elsôsorban fából faragták az apró katonákat, de a régészeti leletek 
között fellelhetô néhány kerámiából készült is. Elôször a 16. században öntöttek 
ón és ólom ötvözetébôl (cinbôl)4 figurákat, amelyek azonban igen drágák voltak, 
a fémbôl készülô katonák tömeg-gyártása csak a 18. században indult meg. A so-
rozatgyártást a sík bádoglemezek megjelenése tette lehetôvé, de ezek a figurák 

– bár olcsóbbak voltak – nagyon könnyen eltörtek. A mindenki számára elérhetô, 
törésálló fémfigurák az üreges-öntés feltalálásával jelentek meg. A gyártók meg-
célozták a tömegpiacot és megkezdôdött az ólomfigurák nagyarányú gyûjtése.5

Kezdetben az 1:25-ös léptékû, körülbelül 9 cm-es cinfigurák kerültek for-
galomba. Az alapalakot keményfába vájták, így elkészítése sok idôt vett igénybe. 
Kézi gravitációs öntést alkalmaztak, majd a katonákat nagy gonddal, élethûen 
festették. A kor technológiai szintjén a cin alacsony olvadáspontja garantálta 
a gyárthatóságot és a játékok tartósságát, áruk viszont csak kevesek számára tette 

1 „Játék-katonák – Katonai játékok” címû idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban 2013. 
június 21. és december 31. között, a kiállítást rendezte: Závodi Szilvia.

2 Vö. Závodi Szilvia: „Játék-katonák – Katonai játékok” In: Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 14. 
Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2014. 345–361. o.

3 A Hadtörténeti Múzeum katonafiguráiról született már egy írás: Závodi Szilvia: A Hadtörténeti 
Múzeum Katonai Figuragyûjteménye. In: Hadi múltunk kincsesháza. Avagy: eleink emlékei 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Szerk. Ravasz István. Budapest, 2009. 54–55. o.

4 A cin ólom és ón, általában 60%–40%-os ötvözete.
5 A fém játékkatonák története. http://www.miskahuszar.hu/hu/?mod=news&cla=news&fun=show

news&cat_id=4&id=78&temp=base (Megtekintés: 2017. augusztus 19.)
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elérhetôvé ôket. A növekvô népszerûség miatt megkezdôdött a kisebb méretû, 
5–7 cm-es, anatómiailag pontatlanabb, laposított figurák gyártása. A kézi festést 
merített festéssel (két, három színnel) váltották fel. Késôbb a figurák még kiseb-
bek, még laposabbak lettek, a festés is elmaradt.6

Már az elsô világháború elôtt kísérleteztek új anyagokkal, hogy még olcsób-
bá tegyék a katonafigurák elôállítását. Megjelentek az úgynevezett masékatonák. 
A figurák elkészítéshez az alapot adó fûrészpor és enyv keverékéhez kaolint ad-
tak, majd olajok és viasz segítségével masszává gyúrták. Ezt a keveréket azután 
nagy nyomás alatt, hevítés közben formába préselték. Kézimunkával eltávolí-
tották a felesleges részeket, majd a katonafigurát kifestették. Annak érdekében, 
hogy a bábuk kiálló részei ellenállóbbak legyenek, hajtogatott drótvázzal me-
revítették ôket. Gyakran nem is egy formában készültek, hanem több darabból 
ragasztották össze. Így létrejött az a játéktípus, amely egészen az 1960-as évekig 
tartotta magát, amikor is alulmaradt a fröccsöntött mûanyaggal szemben. Ezzel 
párhuzamosan az ólomkatonák és ónfigurák újjászülettek, az eredeti figurák 
alapján öntôformákat készítettek és ennek segítségével állítottak elô a játék-ka-
tonákat. A 20. század második felének játékai a régiekhez képest elnagyoltak, szó 
szerint másolatai a régieknek.7

Ólomkatonák

A Modell- és Makettgyûjtemény katonafigura-állományának nagy része, 
1065 darab Wollner-féle ólomkatona. A szépen kidolgozott és festett, féldombo-
rú bábuk jellegzetes bécsi ólomfigurák Michael Wollner mûhelyébôl.8 

Wollner9 ólomöntôként kezdte meg tanulmányait a német játékkészítés 
fellegvárában, Nürnbergben, majd valószínûleg Csehországban bôvítette is-
mereteit. 1875-ben kezdett cinfigura-készítôként dolgozni a fürthi Conrad 
Schildknecht & Sohn cégnél, a késôbbiekben több játékkészítô üzemben is dol-
gozott, majd 1883-ban Bécsben telepedett le. Mestervizsgát tett és 1884-tôl ön-
állóan kezdte meg ólomfigura-készítô tevékenységét. 1914-ben betársult mellé 
testvére, Konrad.10 Michael az elsô világháború végén, 1918 nyarán meghalt, 
cégét özvegye, Elisabeth11 és fivére, Konrad vitte tovább ez utóbbi haláláig, ami-
kor is a figurakészítô üzem vezetését – az 1928-ban szintén betársult legkisebb 
Wollner lány – Kunigunde „Adele”12 vette át. Elisabeth 1948-ban bekövetkezett 
halála után a Wollner-féle öntôformák Eduard Pößnicher tulajdonába kerültek, 

6 http://olomkatona.net/ (Megtekintés: 2017. augusztus 19.)
7 Fábián Dénes: A masékatona I. Militaria Modell Magazin, 1992. I. évf. 3. sz. 9. o.
8 A Wollner-cégrôl: http://www.zinnfiguren-bleifiguren.com/Firmengeschichten/Wollner_

Wien/Wollner_Wien.html (Megtekintés: 2017. augusztus 19.)
9 Michael Wollner (1858. október 13. – 1918. június 21.) cinfigura-készítô. 
10 Konrad Wollner (1861 – 1930. szeptember 29.) cinfigura-készítô. 
11 Elisabeth Wollner, született Gandorsky (1856. november 17. – 1948. április 8.) cinfigura-készítô, 

Michael Wollner felesége.
12 Kunigunde „Adele” Wollner (1898. április 18. – 1985. május 19.) cinfigura-készítô, Michael 

Wollner leánya. 
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majd 1957-ben Josef Kober vásárolta fel a mintákat. Kober folytatta a Wollner-
figurák gyártását és az 1886-ban alapított játékkereskedésében forgalmazta a já-
tékokat. A Kober-cég a mai napig folyamatosan árusítja a Wollner-féle, eredeti 
öntôformák alapján készített, kézzel festett termékeket.13

Michael Wollner hat féle léptékben készített katonai és civil figurákat, ál-
latokat, életképeket. Meg lehetett vásárolni I. Ferenc József császárt tábor-
noki karával, testôr- és katonafigurákat, jármûveket, tüzérségi eszközöket 
az Osztrák–Magyar Monarchia idôszakából. Elkészítette a német hadsereg, 
a porosz tüzérség és a bajor katonaság figuráit, megformálta az osztrák–magyar 
seregeket, a balkáni csapatokat, más európai országok hadseregeit, Európán kí-
vül a búrokat, az arabokat, a kínaiakat a bokszerlázadás idejébôl, a japánokat, 
az abesszineket, az indiánokat, Buffalo Billt és a mexikóiakat. A katonákhoz 
készített ólomból fogatokat, hintókat, valamint fogatolt ágyúkat és egyéb fel-
szerelést is. A fogatolt lovakat ki lehet fogni a mozdonyból, az ágyúk, a lôszeres 
kocsik, a tábori konyhák mind szétkapcsolhatóak voltak a játék igénye szerint. 
Az életképekhez készültek fák, bokrok, sövények, pavilonok, hidak, kerítések, 
utcarészletek. A civil figurák között megtalálhatóak voltak a vadászok, tûzoltók 
és különféle mesefigurák. A figurákat szép, lapos kartondobozokba szortírozva 
árulták. Talpazatuk jellemzôen téglalap alakú volt.14

A Hadtörténeti Múzeum Wollner-figurái a császári és királyi 5. dragonyos-
ezred,15 a császári és királyi lovas tüzérség,16 a császári és királyi 37.,17 70.18 és 99.19 
gyalogezred katonáit formázzák. Sok eredeti doboz is található a gyûjteményben, 
a császári és királyi 70. gyalogezred katonáit tartalmazó egyik dobozon rajta 
van a forgalmazó üzlet sötétzöld-sárga cégjelzése: „Kertész Tódor és Weszely 
István R. T. Bp. IV. Váci utca 9.”.20

A klasszikus ólomkatonák egyik alaptípusa a kétoldalas, lapos, „kétdimen-
ziós”, úgynevezett vonal- vagy zsilettfigurák. Az 1700-as évek végén ezeket 
még játéknak készítették, palakôbe vagy gipszlemezbe metszették a nagyon 
szép rajzolatú, részlet gazdag negatívot. Ma már azonban elsôsorban vitrin-
katonák, gyûjtôi darabok vagy diorámák alkotó elemei.21 Németországban sok 
mûhely készített ilyen lapos, szépen festett figurákat. Az 1950–1960-as évek-

13 A patinás Kober-féle játékkereskedés a bécsi belvárosban, a Grabenen volt megtalálható, 2016-
ban anyagi okok miatt átköltözött a Schullerstrasse 11. szám alá.

14 Zinnfiguren Katalog 2005/2006. Kober Spielwaren. Zinnfiguren aus über 100 Jahre alten 
orginalen Wollner-Gussformen.

15 Törzstisztek, tisztek, altisztek, trombitás, zászlóvivô lóháton, leltári száma: Hadtörténeti 
Múzeum (a továbbiakban: HTM) 0105–0298/Modell- és Makettgyûjtemény (a továbbiakban: 
Mod.); málháslovak, leltári száma: HTM 0397–0402/Mod.

16 Tisztek, altisztek, tüzérek, telefonosok, trombitás, leltári száma: HTM 0299–0384/Mod.; 
málhásállatok, leltári száma: HTM 0403–0405/Mod.; hatfogatú löveg, leltári száma: HTM 0414/
Mod.; hatfogatú lôszerkocsi, leltári szám: HTM 0415–0417/Mod.

17 Tisztek, gyalogosok, dobosok, kürtösök, egyéb zenészek, leltári száma: HTM 0385–0393, 0419–
0689/Mod.

18 Tisztek, tizedesek, ôrvezetôk, gyalogosok, zenészek, leltári száma: HTM 0690–0793/Mod.
19 Tisztek, tizedesek, ôrvezetôk, dobosok, kürtösök, leltári száma: HTM 0764–0822/Mod.
20 A dobozban található figurák leltári száma: HTM 0750–0763/Mod.
21 Fábián Dénes: Fiúk játéka, a játékkatona. Kecskemét, 1998. 9–11. o.
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ben Magyarországon is kapható volt az ilyen típusú játék-katona trafikokban, 
vásárokban és a budapesti Märklin játékboltban.22 2 Ft volt egy hat darabos 
egybeöntött sor, amit a játékhoz szét kellett tördelni. A kínálatban szerepeltek 
többek között indiánok, 48-as honvéd figurák és elsô világháborús császári és 
királyi tüzérek. 

Ez a katonafigura-típus Németországban a mai napig igen népszerû. 
Jellemzôen sok, néha több száz darabból álló diorámákat készítenek belôlük. 
Egész csatajeleneteket, vagy életképeket alakítanak ki, háttérrel, domborzattal. 

A Hadtörténeti Múzeum birtokában lévô ilyen jellegû figurák szép rajzo-
latú, új öntések. Az eredeti darabok gyártója ismeretlen, a – több példányban 
fellelhetô – II. Rákóczi Ferencet ábrázoló, festetlen figurák eredetije valószínûleg 
bécsi munka, 1900–1910 körül készülhetett.

A gyûjteményben több mint 150 darab festett és festetlen vonalfigura találha-
tó: a festett, egyedül álló figurák 16–18. századi katonákat ábrázolnak, a Német 
Szövetségi Köztársaságból kerültek ajándékként 1965-ben a Hadtörténeti 
Múzeumba.23 A festetlen darabok egy részén több (kettô–négy) figurát öntöttek 
vonalban össze, néhány esetben feleslegesnek tûnô kiegészítôkkel, például három 
karral, valószínûleg a játékhoz nem illô alkatrészt egyszerûen le lehetett törni.24

Masékatonák

A legjobb minôségû masékatonákat Németországban gyártották, a játék ke-
res kedôk reklámkatalógusaikban azonban ritkán tûntették fel a játékok készí-
tôinek, illetve gyártóinak nevét. A két legismertebb masékatona-gyártó cég 
az Elastolin és a Lineol volt.25

Az új technológiát, amelynek segítségével fûrészporból, agyagból, kaolinból 
és egyéb adalékokból – magas hôfokon és nagy nyomással – plasztikus figu-
rákat lehetett készíteni, a bécsi Emil Pfeiffer26 dolgozta ki a 19. század végén. 
A figurák kényesebb részeit (karok, lábak) dróttal erôsítette meg, és ez adta a fi-
gurák stabilitását is. Az új termék nagy elônye volt, hogy közvetlenül a formá-
ból való kivétel után már szilárd, formatartó maradt és a száradás alatt sem 
deformálódott el. A figurákat egy alapos tisztítás után már festeni is lehetett. 
Ezt a technikát az évek során továbbfejlesztették, de az alapanyag mindvégig 

22 Tóth Lajos (?–1989) boltját Budapesten a Szabadsajtó út 6. szám alatt nyitotta meg, ahol papír-
írószerkereskedéssel kezdte pályafutását, majd idôvel játékokat is árult. 1965-ben költözött 
a Váci u 71. szám alá, ahol is haláláig játékkereskedéssel foglalkozott „Märklin játékbolt” névre 
keresztelt üzletében. http://magyar-jatekvasut.mindenkilapja.hu/html/26262396/render/toth 
(Megtekintés: 2017. augusztus 20.)

23 Leltári számuk: HTM 1052–1116/Mod.
24 Egy 24 darabos készlet forradalmárokkal, katonákkal, civil nôkkel, leltári száma: HTM 1189/1–

24/Mod.
25 Závodi Szilvia: Háború a játékok között. Háborús játékok a 20. század elsô felében. Történeti 

Muzeológiai Szemle 13. Budapest, 2014. 205–216. o.
26 Emil Pfeiffer 19. századi osztrák játék-, maséfigura- és babakészítô. https://de.wikipedia.org/wiki/

Emil_Pfeiffer_(Spielzeughersteller) (Megtekintés: 2017. augusztus 20.)
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megmaradt. Pfeiffer 1900-ban Tipple-Topple néven bejelentette vállalkozását 
és megkezdôdött a masékatonák tömeggyártása.27 

Pfeiffer gyártásúnak azonosítható, Tipple-Topple figura alig egy tucat talál-
ható a Modell- és Makettgyûjteményben: orosz és japán bábuk az orosz–japán 
háború idejébôl, a császári és királyi hadsereg huszárai, haditengerészek és egy 
vadász.28

Németországban az 1900-as évek elején sok cég foglalkozott játékfigura-ké-
szítéssel. Legtöbbjük feledésbe merült, azonban a Hausser-játékfigura világszer-
te ismertté vált.

Az építkezési vállalkozó, Christian Haussernek két fia, Otto és Max29 1904-
ben céget alapított Ludwigsburgban, ahol felvásárolták a rövid- és játékáru 
kereskedô Müller és Freyer céget. Hausseréknek 1917-re már 1456 alkalmazott-
ja volt. 1925-ben átvették a csôdbe ment Emil Pfeiffer bécsi játékfigura készítô 
céget. Így a híres Pfeiffer-féle figurák öntôformái, tervei és raktárkészletei is 
a Hausser-cég birtokába kerültek, amelyeket ezután „Elastolin” márkanéven 
forgalmaztak.

27 Massefigurák, avagy Elastolin és Co. http://flohmarkt-kalauz.weebly.com/elastolin--co.html 
(Megtekintés: 2017. augusztus 20.)

28 Leltári számuk: HTM 72.66.1./Mod.
29 Otto (1879–1955) és Max (?–1915) Hausser német játékkészítôk.

Tipple-Topple figurák a Hadtörténeti Múzeum Modell- és Makettgyûjteményébôl 
(orosz és japán katonákat ábrázoló bábuk az orosz–japán háború idejébôl)
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A 1930-as évtized a maséfigurák nagy korszaka volt, a kibôvül játékgyártó 
üzem átköltözött Coburgba. 1936-ban új leányvállalatot alapítottak Brünnben, 
Durolin márkanévvel. 

Az „Elastolin” cég szinte minden nemzet minden fegyvernemét gyártot-
ta, amit egy trükkel könnyítettek meg: egyszerûen lecserélték a figurák fejét, 
például a jellegzetes német rohamsisakos fejet angol tányérsapkásra cserélték. 
A színpompás skótokat azonban természetesen egyedileg mintázták. Készültek 
civil- és állatfigurák is. 

Az „Elastolin” is több méretben készítette figuráit, a 1920-as évektôl a 6,5 
cm-es és a 7,5 cm-es30 volt a standardméret. Készítettek mozgatható kezû fi-
gurákat, például vezénylô tiszteket, aknavetôt elsütô, térdelô figurát, valamint 
vágtató lovast kivont karddal.

Ma – a gyûjtôk körében – nagyon keresettek az úgynevezett porcelán fejû 
vezérkari figurák. Ezeket a fejeket külön megrendelésre a Hartwig cég gyártotta 
a türingiai Katzhüttében. A figurák és az élô modellek között minimális volt 
az eltérés, mindegyiket fel lehet ismerni.

Az „Elastolin” cég is rengeteg tereptárgyat készített kiegészítôként. 
Összerakható, több darabból álló lövészárok-rendszert, vöröskeresztes sátrakat, 
hidakat, fákat, bokrokat, épületeket és bunkerokat. Lemezbôl készültek, óramû 
meghajtással, esetenként elemmel világító, méretarányos harci jármûvek, von-
tatók és lövegek, amelyekhez jármûvezetôket, térképolvasó tisztet és megfelelô 
legénységet is lehetett kapni.31

Sajnos a második világháború és az azt követô kitelepítések rengeteg da-
rabot megsemmisítettek a gyerekek kezében amúgy is gyorsan tönkre menô 
játékokból.

Az „Elastolin” cég az 1970-es évek végéig gyártott maséfigurákat, régi állat-
figurákat, indiánokat, trappereket és vasutas figurákat. Az utolsó figurák a svájci 
hadsereg katonái voltak. A cég ma Preiser-Elastolin néven mûanyagból gyárt 
igen szép és sokfajta figurát.

A Hadtörténeti Múzeum gyûjteményében majd’ 50 darab angol egyen-
ruházatú, „Elastolin” márkájú katonafigura található, néhány indián, illetve 
egy-két más nem ze ti sé gû katona: porosz gyalogos vagy norvég síjárôr.

A maséfigurák gyártása az elsô világháború kitörése után érte el virágkorát, 
mivel a háború során megnehezült az ólom és ón alapanyagok beszerzése és ez 
által a játékgyártók egész sora került a csôd szélére, sokuknak még a gyáraikat 
is be kellett zárniuk. Ez kedvezett az olcsó, majdnem hulladék anyagból készült 
figuráknak és azok gyártóinak.

Természetesen új gyártók is megjelentek a piacon, de egyiknek sem sikerült 
elérnie azt a népszerûséget és minôséget, mint az „Elastolin”-nak. Egyetlen cég 
közelítette meg az „Elastolin” márka népszerûségét, a „Lineol”. 

30 A legtöbb gyártó ezt a méretet vette át, a 7,5 cm-es méret hozzávetôlegesen az 1:25-ös léptéknek 
felel meg.

31 Vö. Reggie Polaine – David Hawkins: The War Toys 1 – Kriegsspielzeug. The Story of / Die 
Geschichte von Haussern-Elastolin. London, 1991.
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7,5 cm-es „Elastolin” márkájú angol egyenruházatú katonafigurák, 1930-as évek

7,5 cm-es „Elastolin” márkájú indiánfigurák
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A céget 1906-ban alapította Oskar Wilhelm Wiederholz32 Brandenburgban 
és 1930-ban kezdte meg a „Lineol” néven ismert figurák gyártását. Kitûnô 
minôségû, rugalmas anyagot használt az öntéshez és kezdetben több méret-
ben készítette az igen szépen kidolgozott és festett figuráit. A „Lineol” cég 
is gyártott vasutas és civil figurákat, állatfigurákat, indiánokat, trappereket, 
mindenféle kiegészítôket: fákat, bokrokat, összeállítható erôdrendszereket, lö-
vészárkokat és egyéb épületeket, de legfôképpen – hasonlóan a nagy konku-
renciához, az „Elastolin”-hoz – szinte minden náció minden seregét készítette, 
a katonai zenekaroktól a sebesültekig, a politikai szervezeteken át a gyerek- és 
hadvezérfigurákig.

A cég 1:25-ös léptékben igényes, óramûvel mûködô – esetenként elemmel 
világító – katonai jármûveket is forgalmazott a seregeihez. 1938 és 1942 között 
gyártottak egy 4 cm-es szériát is. Ebbôl a típusból azonban nem készítettek 
olyan sok fajta mozdulatot, mint a 7,5 cm-esbôl. A lovasokat a méret miatt egy-
be öntötték a lóval, ellentétben a 7,5 cm-esekkel, ahol a lovasokat le lehet venni 
a lóról. Ezek a 4 cm-es figurák igen szépen mintázottak és igényesen festettek 
voltak. Az exportra készített figurákat más-más színûre festették. Ezekhez a ki-
csi katonákhoz is gyártottak – kis szériában – vontatókat és ágyúkat. A parancs-
noki gépkocsiba például óramûvet szereltek, így vontatni tudta a hozzá való, 
papírpatronnal mûködô, pici páncéltörô ágyút.

32 Oskar Wilhelm Wiederholz (1877–1955) német játékkészítô.

7,5 cm-es „Lineol” márkájú német egyenruházatú katonafigurák, 1930-as évek
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A háború után a gyár az Német Demokratikus Köztársaság területére került. 
Így „Birodalmi” figurákat már nem gyártott tovább, de a civil figurákat és az ál-
latokat, a semleges indiánokat és a trappereket még évekig készítették. Készültek 
új figurák is a megváltozott helyzethez igazodva, keletnémet katonabábuk jelen-
tek meg a kínálatban új típusú német rohamsisakkal.

Az 1960-as évektôl a „Lineol” áttért a mûanyag alapanyagra és az egyszínûre 
festett, 7,5 cm-es keletnémet katonafigurák gyártására. Ezekkel nagyon jól lehe-
tett játszani, mivel gumiszerû anyagból voltak, amit nem lehetett eltörni.33 

A Hadtörténeti Múzeum gyûjteményében található 44 darabos, 4 cm-es 
figura-együttes zöld parolival magyar piacra készült, vannak köztük zenészek 
(tamburmajor, trombitás, kürtös, fuvolás, cintányéros) és különféle mozdu-
latot végzô gyalogosok (álló, lépô, rohamozó, hason fekvô, térdelô, fél térdre 
ereszkedô, találatot kapott lehanyatló).34

A Modell- és Makettgyûjteménybe 1975-ben került vásárlás útján egy majd-
nem 400 darabos figura-együttes. Ezek a bábuk az 1930-as évektôl kapható 
játékfigurák átalakított változatai. Alapul minden esetben „valódi” 4 vagy 7,5 cm-
es – a lovak esetén nagyobb léptékû – „Elastolin” vagy „Lineol” figura szolgált. 

33 Vö. Dennis Fontana: The War Toys 2 – Kriegsspielzeug. The Story of / Die Geschichte von 
Lineol. London, 1991.

34 A figurákat 2009-ben a Nemzeti Kulturális Alap segítségével vásárolta meg a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum. http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/a-varkonyi-karoly-
grafikus-es-festomuvesz-hagyatekanak-katonai-vonatkozasu-anyagai (Megtekintés: 2017. augusztus 
20.) Leltári számuk: HTM 2009.12.1–44./Tárgyi Emlékanyag Gyûjtemény (a továbbiakban: TE.)

NDK gumifigurák, 1960–70-es évek



364 Süttô Mihály – Závodi Szilvia

Az eredeti német gyártású játékokat alakították át reszeléssel, faragással, és egé-
szítették ki rájuk formázott plasztilin kiegészítôkkel, például köpennyel, süveg-
gel, díszmagyar ruhadarabokkal, valamint bôrszálakkal, drótkengyelekkel és 
ólomból öntött fegyverekkel. A cél minden figuránál az lehetett, hogy a német 
katonákat magyar jelleggel, jellemzôkkel ruházzák fel. A korabeli játékkatalógu-
sok és mai szakkönyvek alapján megállapítható, hogy ilyen katonákat egyetlen 
gyár vagy kisüzem sem készített, valószínûleg egyedi alkotások.

Sajnos azonban a figurákra tapasztott gyurma vagy plasztilin mára már 
erôsen kiszáradt, repedezett és nagyon törik. Jobb állapotban maradtak meg 
a lovakra készített valódi bôrkantárok, nyergek és málhák.

Alkotójuk minden bizonnyal fényképek és egyéb dokumentációk alapján ké-
szítette a figurák átalakítását és valószínûleg már készítésükkor is nagyon sé-
rülékenyek lehettek, így nem játéknak, hanem úgynevezett vitrinfiguráknak, 
gyûjtôi daraboknak készülhettek.

A készítô a figurák talpát betapasztotta, de ha eltávolítjuk a takaró plasztilint, 
látszik a darab eredeti márkája, talpbélyegzése.

A leltári bejegyzés sem segít abban, hogy megtudjuk a választ arra kérdés-
re, ki, miért és milyen célból alakította át az egyébként nem túl olcsó német 
játékokat.35

35 Leltári száma: HTM 75.10.1–398./Mod.

7,5 cm-es „Elastolin” márkájú figurákból átalakított fantáziabábuk
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Textilbe öltöztetett maséfigurák

A Hadtörténeti Múzeum legszebb és legértékesebb darabjai a posztóba öl-
töztetett, Mühlhauser-féle figurák. A Mühlhauser név azonban nem a készítôre, 
hanem a kereskedôre utal, mivel ezeket a bábukat a bécsi Josef Mühlhauser’s 
Nachfolger (Mühlhauser utóda), Hans Steinbach és Gustav Resch forgalmazta 
a századfordulón a Rauhensteingasse 8. szám alatti császári és királyi udvari 
játékáruházukban.36

A Mühlhauser-árjegyzék azonban a készítô nevét nem tüntette fel, sokáig 
Emil Pfeiffer termékeinek tartották ôket. 1999 ôszén azonban Bécsben nagy-
szabású kiállítás nyílt a Pfeiffer cég munkásságáról, a megjelent kiállítási kata-
lógus részletesen elemzi a cég és a kérdéses figurák kialakulásának történetét.37 
A kiállítás rendezôje és a katalógus szerzôje újabb kutatásai alapján úgy véli, 
hogy ezeket a figurákat nem a Pfeiffer cég állította elô, hanem az Osztrák–
Magyar Monarchia cseh részérôl származnak. A „szövetbe öltöztetve és kis 
deszkára szerelve” álló figurák elôdei – „szabadon állva, deszka nélkül” – bizo-
nyítottan cseh területen készültek és az akkor divatos papírszínház bábfigurái-
ként használták ôket. 

A kisméretû, téglalap alakú talpra állított figurák felsôtestét fából készítet-
ték, mint a próbababákét. A vállban elhelyezett acéldrótok segítették a karok 
minden irányba való mozgatását. A karok alsó részében elhelyezett kis karton 
tekercs kapcsolóhüvelyül szolgált a kezeknek, emellett ingmandzsetta lehetett 
és lokalizálta a könyök meghajlását is. A felsôcombokat vattával betekert acél-
drótok képezték, térd alatt esztergált fából állt a láb, csak a lábfejet formálták 
papírmaséból. A lábak felsô részét több vagy kevesebb vatta rátekerésével tudták 
vastagabbra vagy vékonyabbra képezni. A láb fából készült alsó részét be lehe-
tett festeni feketére és így egyúttal csizma is lehetett. Ezt részt rögzítették apró 
szöggel a deszkatalphoz. 

A törzset finoman megvarrt öltözet fedte, amely általában nadrágból és ka-
bátból állt. A fejeket papírmaséból készítették. A fej alapformáját néhány részlet 
cseréjével vagy változtatásával tetszés szerint tudták variálni, például a fejfedôk 
cseréjével vagy a szakállforma kialakításával. Az egyes részek változtatása és új 
kombinációja késôbb sokszor alkalmazott gyakorlattá vált.

A Hadtörténeti Múzeum gyûjteményében található figurák nagyon 
jó álla potban vannak, nagy részük szerepel a „Ferenc József zászlai alatt.” 
Magyarország hadtörténete, 1868–1914 cí mû állandó kiállításon.38 A babák 
között megtalálható vadásztiszt, honvédgyalogos, Arcière testôr, tengernagy, 
tábornok és zenész is.

36 Árukatalógus: Kaiserl. u. Königl. Hof-Spielwaren-Haus Josef Mühlhauser’s Nachfolger Hans 
Stienbach & Gustav Resch Gegründet 1859. 17. Auflage. Figurák a 24. oldalon.

37 Christoph Wurzer: Kaiser, Katze, Kakadu…: die Wiener Spielzeugfabrik Emil Pfeiffer. Katalog 
zur Jubiläumsausstellung zum 100. Geburstag der Massefigur. Wien, 1999.

38 „Ferenc József zászlai alatt.” Magyarország hadtörténete, 1868–1914 címû állandó kiállítás 2016. 
május 20-án nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban, rendezte Hatala András és Szántó Nóra.
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Magyar masékatonák

A magyar gyártású maséfigurák közül igen kevés található meg a Hadtörténeti 
Múzeum gyûjteményében. Bár a „Lipták Játék” igen gazdag kínálattal lépett 
piacra a második világháború után, a Modell- és Makettgyûjteményben csak 
pár darab Lipták féle figura található. A készítôrôl elnevezett bábuk élesen min-
tázott, kemény alapanyagú, filigrán figurák voltak. A háború elôtt TURUL 
talpbélyegzôvel készültek, a Lipták nevet – készítôje után – 1946–1947 táján 
kapta. A „Lipták Játék” elsôsorban indiánokat és trappereket gyártott kiegészít-
ve néhány katonaalakkal. Egy figurát több színvariációban is elkészítettek, léte-
zett lépô és szépen mintázott ugrató lovas is. A Lipták termékeket a Tóth Lajos 
féle Märklin játékbolt, valamint trafikok forgalmazták. Kevés példány maradt 
meg belôle, azok is elsôsorban magángyûjtôk kollekciójában.

A Hadtörténeti Múzeumnak három indiánt, egy cowboyt és egy matrózt 
ábrázoló figurája van.

A két világháború között Magyarországon több cég, kisvállalkozás készített 
– manufaktúraszerûen – maséfigurákat. Valószínûleg Karikás József cégét ál-
lamosítva jött létre a budapesti Angyal utcában egy szövetkezet, amely „¶ K. 
T. Sz.” talpbélyegzéssel gyártott masé-játék-katonákat és állatfigurákat. Az ál-
latfigurákat nem mintázták újra, hanem egyszerûen másolták a háború elôtti 

„Elastolin” és „Lineol” formákat, de silányabb kivitelben és festésben.
A katonafigurák egy része hasonlított a háború elôtti talpjelzésû figurákhoz, 

de javarészük újramintázott volt. Drótvázra öntött, gipszes maséanyagból, de 
törékenyebb kivitelben készültek. 

Az új megmintázás követte az új szovjet mintájú egyenruhákat. A lovas figu-
rák lovát is másolták a „Lineol” cég egyik lépô lováról.

Az 1950-es évek magyar gyártmányú maséfigurái
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Az X jelû és a csillagos jelû talpbélyegek az 1960-as években megváltoztak, 
rákerült a talpra a figurák ára: 2 forint 40 fillér. A mozgatható kezû katonák ára 
2 forint 90 fillér volt.

Körülbelül 25–28 fajta figura készült nagyrészt egyszerû, lépô mozdulattal. 
Jellemzôen nem készültek harcoló figurák – egyetlen hason fekve lövô géppisz-
tolyos figura ismert –, ez nem is csoda, hiszen a „béketábor” katonáit voltak 
hivatva megjeleníteni.

Készültek indián és trapper, valamint 4–5 cm-es vasutas figurák is hasonlóan 
elnagyolt kivitelben.

A magyar masékatona-gyártás és forgalmazás 1966–1967 táján fejezôdött be.
A Hadtörténeti Múzeum gyûjteményében néhány mozgókarú katonafigura 

található. Egy – talpbélyegzôje szerint – 5 forint 80 fillérért árusított lovas lo-
vával, és van a kollekcióban egy nagyon ritka szürkére festett lófigura-másolat, 
amelynek eredetijét az 1910-es, 1920-as években készítette az osztrák Tipple-
Topple gyár.

Kortárs figurák

Az 1960-as évek környékén újra divatba jött elsôsorban külföldön (német és 
osztrák területen) az otthoni ólomkatona-öntés. A játékboltok többfajta pre-
cíz, gyárilag készült öntôformát forgalmaztak. Ezeket készletben is árusították 
öntôkanállal, a formákhoz szorítóval, nyersanyaggal és szakszerû használati utasí-
tással. A Hadtörténeti Múzeum birtokában is van egy – még bontatlan – Nürnberger 
MEISTERZINN ágyú-öntôforma. Ilyen és ehhez hasonló öntôformákból ké-
szült a Modell- és Makettgyûjtemény számtalan modern figurája.

Régebben ezeket a modern készítésû alakokat és az öntôformákat a már több-
ször emlegetett Tóth féle Märklin játékbolt, vásározók és trafikok forgalmazták. 
A játékboltban lapra varrva, a vásárokon darabra is árulták. Modern ólomkato-
nák ma is vásárolhatók a nagykörúti Regiment Játékboltban39 vagy a Wesselényi 
utcai Játékudvarban,40 de számos példány beszerezhetô a Játékszerek Anno 
üzletében.41

A Modell- és Makettgyûjtemény katonafigura gyûjteményegységének egy ré-
sze azonban nem játékfigura, hanem aprólékosan kidolgozott, részlet gazdag, több 
darabból összeállított modell. Magyarországon több neves készítô is létezik a mai 
napig. Az üzletekben külföldi készítôk munkái is megtalálhatók. A Hadtörténeti 
Múzeumnak van néhány orosz készítôjû figurája, de sokat készítenek a lengyelek 
is. Szép figurákat alkotott a Rózsavölgyi László vezetette MAGOR stúdió, amely 
néhány éve megszûnt. A készítést Szelicsán Antal folytatta. Dunaújvárosban 
Horváth Béla készít figurákat, a gyûjteményben található törött kezû Bem apó 
az ô alkotása. Nagyon szépek Fábián Dénes festômûvész történelmi figurái.42

39 http://www.olomkatonak.hu/olomkatonak (Megtekintés: 2017. augusztus 20.)
40 http://www.jatekudvar.hu/shop/olomkatonak/index.php (Megtekintés: 2017. augusztus 20.)
41 https://www.jatekanno.hu/egyeb-termekek-83/olomkatonak-243 (Megtekintés: 2017. augusztus 20.)
42 Azt, hogy melyik modellfigurát ki alkotta – általában – csak az alkotók ismerik fel.
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A modellfigurák több apró darabból összeragasztott alkotások, ezáltal igen 
sérülékeny darabok, tárolásuk és szállításuk is nagyon kényes feladat.

Ha modernkori katonafigurákról beszélünk, szót kell ejteni a mûanyagból ké-
szült bábukról is. Az olcsó bazári és vásári fröccsöntött termékek43 mellett megje-
lentek a külföldi játékgyártó cégek drága mûanyag játékai, köztük játék-katonák is, 
például léteznek katonafigurái a dán LEGO és a német Playmobil márkának is.44

2017 tavaszán a Forradalmi Forgatag kiemelt rendezvényeként a Hadtörténeti 
Múzeum játékkiállítást nyitott, amelynek fôszereplôi a Schenk Károly budapesti 
fröccsöntô-mester által, a német Playmobil figurák mintájára készített „Mini 
emberkék” voltak. Ezek a mûanyag figurák az 1980-as és 1990-es évek népszerû 
magyar játékai voltak a szocializmus – mai szemmel nézve – ingerszegény gyer-
mekjáték-világában. Szinte minden kisfiú, de sok esetben kislány is ôrzött játékos 
dobozában Schenk-figurát. A budapesti gyártás az 1970-es években kezdôdött 
és a 2000-es években fejezôdött be, a figurák és kiegészítôik azonban ma is na-
gyon keresettek.

A magyar gyártó elsôsorban a történelembôl merített ihletet, a készletek kö-
zött megtaláljuk például Mátyás király híres Fekete seregét, vagy az 1848–1849-
es forradalom és szabadságharc osztrák katonáit és magyar huszárjait. A legtöbb 

43 Fröccsöntött játékszett, leltári száma: HTM 2010.39.1./TE., apró mûanyag katonák – készlet, 
leltári száma: HTM 2010.91–92.1./TE., 2010.102.1./TE., 2010.104.1./TE.

44 2010-ben a MaDok-program segítségével a Hadtörténeti Múzeum kortárs katonai játékokat 
vásárolt, köztük LEGO és Playmobil figurákat. Leltári számuk: LEGO figurák: HTM 2010.53.1./
TE, 2010.61–63.1./TE.; Playmobil figurák: HTM 2010.65–70.1./TE.

A Hadtörténeti Múzeum GI Joe-babái
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kiegészítô is ez utóbbiakhoz köthetô: zászlók, sátrak, ágyúk, ágyúvontató-sze-
kerek, ôrházak többféle változata készült.45 

Az idôszaki tárlat több együttmûködô partner magángyûjteményébôl került 
összeállításra és 2017. augusztus végéig volt megtekinthetô.46

Bár a Schenk-figura gyûjtôi öltöztethetô katonának is nevezik a Schenk-
katonákat, de az elsô igazi öltöztethetô, mozgatható katonafigura az amerikai 
gyártású GI Joe-baba volt. Az 1960-as években kezdte gyártani a Hasbro cég 
a Barbie-babák mintájára. Az elsô prototípusok Rocky, a tengerészgyalogos, Ace, 
a pilóta és Skip, a tengerész voltak. A játékgyártó cég vezetôi az új típusú akció 
figurák elnevezését egy 1945-ben készült, Story of GI Joe címû filmbôl merítet-
ték. A babák valósághû felszereléssel és rengeteg kiegészítôvel kerültek piacra 
elôször csak amerikai katonaként, majd késôbb megjelentek más nemzetiségû 
egyenruhába öltöztetve is.47

tOy sOldiers in the hungarian Military histOry MuseuM

More than a thousand soldier figurines made from different materials can be found 
in the Hungarian Military History Museum’s Model Collection. A significant part of 
the soldier figurine stock comprises Wollner’s tin soldiers. The finely wrought and 
painted semi-round figurines are typical Viennese tin soldiers from Michael Wollner’s 
workshop. The Military History Museum’s Wollner figurines shape soldiers from the 
Imperial and Royal 5th Dragoon Regiment, the Imperial and Royal Mounted Artillery 
and the Imperial and Royal 37th, 70th and 99th Infantry Regiments.

The collection holds more than 150 pieces of one of the archetypes of classic tin 
soldiers: the two-sided, flat, two dimensional, so-called line or Gillette figures.

As for mâché soldiers made of papier-mâché the Museum has Emil Pfeiffer’s, 
“Elastolin” and “Lineol” figures, as well as dolls dressed in textile. Some of the mâché 
soldiers were made in Hungary.

The largest part of the collection consists of modern items: scale models, injection 
moulded figures, LEGO, Playmobil and Hungarian-made Schenk soldiers.

45 Vö. Papucs András: Én is szerettem a mini emberkével játszani. A Schenk-féle „Mini emberke” 
katalógusa. Kecskemét, 2016.

46 „Kis emberek – Nagy csaták” Schenk-katonák a Hadtörténeti Múzeumban címû kiállítás, 
megnyitó: 2017. március 10., a kiállítás forgatókönyvét és a szövegeket írta: Papucs András, 
a kiállítás koordinátorai: Jakusch Gabriella és Závodi Szilvia.

47 Vö. Don Levine – John Michlig: GI Joe. The Story Behind the Legend. An Illustrated History of 
America’s Greatest Fighting Man. San Francisco, 1996.; a GI Joe figurák leltári száma: HTM 
2017.187.1–4/TE.
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spielzeugsOldaten iM MuseuM Für MilitärgesChiChte

In der Modell- und Makettensammlung des Museums für Militärgeschichte befinden 
sich mehr als tausend, aus verschiedenen Materialien gefertigte Soldatenfiguren. Einen 
Großteil des Bestandes machen die typischen, schön ausgeführten und bemalten, 
flachgewölbten Bleisoldaten aus der Werkstatt des Wiener Herstellers Michael 
Wollner aus. Die Figuren im Museum für Militärgeschichte bilden Soldaten des 
k. u. k. Dragonerregimentes Nr. 5, der k. u. k. Reitende Artillerie, sowie der k. u. k. 
Infanterieregimente Nr. 37, 70 und 99 ab.

Vom Grundtyp der klassischen Bleisoldaten, den zweiseitigen, flachen, 
zweidimensionalen, sogenannten Linien- oder Gilettefiguren befinden sich mehr als 
150 Exemplare in der Sammlung.

Im Besitz des Museums sind desweiteren aus Pappmaché gefertigte, sogenannte 
Machésoldaten aus der Werkstatt von Emil Pfeiffer, Spielzeuge der Marken „Elastolin“ 
und „Lineol“, sowie in Textil gekleidete Puppen. Zwischen den Figuren tauchen auch 
einige Machésoldaten ungarischer Produktion auf.

Den größten Teil der Sammlung macht modernes Material aus: Modellfiguren, aus 
Kunststoff gespritzte Puppen, Schenk-, LEGO-, oder Playmobil-Soldaten.
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AhAdTöRTéNETIMúzEuMkIáLLíTáSAI(2007–2016)

Az alábbi összeállítás – a 2007-ben megjelenthez hasonlóan1 – elsôsorban 
a HM HIM Hadtörténeti Múzeum munkatársainak éves munkajelentéseibôl 
készült. Kiegészítô – és esetenként pontosító – forrásként használtuk fel a HTM 
Plakát- és aprónyomtatványtárában megtalálható kiállítási meghívókat és 
plakátokat.

Az alábbiakban az egyes kiállításoknál feltüntettük a tárlat címét, megnyi-
tójának idôpontját, megvalósulásának helyét, a szakmai rendezôjének nevét, 
a hozzá kapcsolódó irodalmat és a Hadtörténeti Múzeum Adattárában található 
kiállítási dokumentációja számát. A felsorolt kiállításoknál külön nem jelöltük 
meg a tárlatok tervezôi és kivitelezôinek nevét. A Hadtörténeti Múzeum 2007 
és 2016 közötti szinte valamennyi kiállítását a kiállítás-készítô részleg kiállítás-
tervezôi, grafikusai és kiállítás-építô munkatársai – Csáti Csaba, Csicsely János, 
Hangay Gabriella, Kertész Attila, Molnár Ferenc, Nagy András, Palyaga László, 
Szabó Emese – alkották.

2007

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„... és legördült a vasfüggöny” Magyarország katonai története, 1948–1968
2007. május 25.
Rendezte: Baczoni Tamás – Bánffyné Kalavszky Györgyi – Ságvári György (Adattári 
szám: HTM Ad/2937-2008.)

HatárÔrségben. A magyar határôrség története
2007. december 21.
Rendezte: Kovács Vilmos – Kômûves József – Ravasz István

1 Jakusch Gabriella – Závodi Szilvia: A Hadtörténeti Múzeum kiállításai (2001–2006). In: A Hadtör-
téneti Múzeum Értesítôje 9. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2007. 269–288. o.
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Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Hadiszerbôl emlék a békének”2

2007. január 31.
Rendezte: Sallay Gergely Pál – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3484-2014.)

A m. kir. Csendôrség egyenruhái és felszerelései (Kamarakiállítás)
2007. február 17.
Rendezte: Baczoni Tamás

Történelmünk korszakalkotója – Batthyány Lajos, a hadseregszervezô3

2007. április 11.
Rendezte: Kedves Gyula – Kreutzer Andrea (Adattári szám: HTM Ad/2934-2008.)

Az MTI fotósainak ellesett pillanatai
2007. június 10.
Rendezte: Nagy András

Hadik és Nádasdy nyomdokain. A 250 éve alapított Mária Terézia Katonai Rend 
magyar hôsei4

2007. június 19.
Rendezte: Sallay Gergely Pál (Adattári szám: HTM Ad/2913-2007.)

Emlékek a magyar tábori lelkészet történetébôl
2007. szeptember 10.
Rendezte: Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese

Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Litvánia útja a függetlenséghez. A litván Távirati Iroda kiállítása
2007. július 11.
Koordinátor: Nagy András

Repülô csapatjelzések – az izraeli Oz Almog festményei
2007. október 19.
Koordinátor: Nagy András

2 Sallay Gergely Pál – Závodi Szilvia: „Hadiszerbôl emlék a békének.” Gondolatébresztô idôszaki 
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. Magyar Múzeumok, 2007. 13. évf. 1. sz. 56–58. o.

3 Történelmünk korszakalkotója. Batthyány Lajos miniszterelnök – Batthyány Lajos, 
a hadseregszervezô. Kiállítási katalógus. Szerk. Basics Beatrix – B. Varga Judit. Budapest, 2007.

4 Makai Ágnes: „Hadik és Nádasdy nyomdokain…” A 250 éve alapított Mária Terézia Katonai Rend 
magyar hôsei – Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 10. 
Szerk. Kreutzer Andrea – Makai Ágnes. Budapest, 2008. 211–216. o.; Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: 
Emlékezés a Mária Terézia Katonai Rend alapításának 250. évfordulójára. Numizmatikai Közlöny 
2007–2008. 106–107. évf. 151–169. o.; Sallay Gergely Pál: „Hadik és Nádasdy nyomdokain…” 
Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban a 250 éve alapított Mária Terézia Katonai Rend magyar hôsei 
emlékére. Turul, 2007. 80. évf. 4. sz. 134–135. o.
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A román hadsereg tábori lelkészi szolgálata az I. világháború idején (a bukaresti 
Nemzeti Hadtörténeti Múzeum kiállítása)
2007. október 25.
Koordinátor: Nagy András

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

A büntetés-végrehajtás története Magyarországon
2007. március 6., Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, Sátoraljaújhely
Rendezte: Bán Attila – Kedves Gyula (Adattári szám: HTM Ad/2935-2008.)

A Logisztikai Szakgyûjtemény átépítése és újranyitása
2007. október 29., Lehel úti Logisztikai Ellátó Központ, Budapest
Rendezte: Baczoni Tamás – Kovács Vilmos – Zimonyi István

Egy komplett határôr ôrs berendezése
2007. november 30., Apátistvánfalva
Rendezte: Ravasz István – Kômûves József

„Magyar Maginot”. A Jugoszlávia ellen az 1950-es években kiépített erôdök5

2007. november 2., Mûvelôdési Ház, Páka
Rendezte: Lugosi József

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

A magyar kard fejlôdése
2007. február 1., Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény
Rendezte: Kedves Gyula – Töll László

Horváth Pál tábornok emlékei
2007. február 9., Csepel Galéria, Budapest
Rendezte: Nagy András

1956 emlékezete
2007. február 16., Ôriszentpéter
Rendezte: Kovács Vilmos

Az 1848–49-es szabadságharc katonái a bábolnai ütközetben
2007. március 10., Lovasmúzeum, Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna
Rendezte: Kedves Gyula

Harangszó délben – emlékek és emlékhelyek 1456-ról
2007. március 11., Ferences Rendház, Szécsény
Rendezte: Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese

5 Suba János: „A magyar Maginot”. A déli védelmi rendszer 1951–1955 – Kiállítás és konferencia, 
2007. november 6., Páka. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 10. Szerk. Kreutzer Andrea – 
Makai Ágnes. Budapest, 2008. 223–227. o.
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A Rákóczi-szabadságharc 
2007. május 16., Pécsi Tudományegyetem
Rendezte: Töll László

Földi telepítésû légvédelmi fegyverek a Magyar Néphadsereg idôszakából 
2007. április 8., Légvédelmi Szak-gyûjtemény és Kiállítóhely, Zsámbék
Rendezte: Horváth Mihály – Kovács Vilmos

A Magyar Szent Korona megjelenés mint szimbólum
2007. június 2., Ostffyasszonyfa
Rendezte: Ravasz István

A m. kir. Honvédség története
2007. június 6., Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Képzési Központ, Szeged 
Rendezte: Nagy András

56 könnycsepp. 56 nô az 1956-os forradalom és szabadságharcban
2007. július 27., Mûvelôdési Ház, Mûvészetek Völgye, Kapolcs
Rendezte: Csákváriné Kottra Györgyi – Nagy András

A m. kir. Honvéd Légierô 
2007. augusztus 10., Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató, Kecskemét
Rendezte: Bán Attila

A magyar mérnöki innováció az I. világháború idején
2007. október 29., C+D rendezvény, Budapest
Rendezte: Bán Attila

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

Batthyány Lajos, a hadseregszervezô miniszterelnök
Pákozd – 2007. szeptember 28.; Hadtörténeti Múzeum – 2007. október 1.; Mûvelôdési 
Ház, Hajdúdorog, – 2007. október 6.; Megyei Közgyûlés Díszterme, Szeged – 2007. 
november 23.; Mûvelôdési Ház, Csongrád – 2007. december 7.
Rendezte: Kedves Gyula

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

Erôd a Sabotin-hegyen
2007. február 25., Nova Gorica, Szlovénia
Rendezte: Óvári Gábor

A magyar–lengyel barátság ezer éve
2007. március 24., Przemyśl, Lengyelország
Rendezte: Lugosi József – Ravasz István – Töll László

Fogságban, távol a hazától
2007. május 16., Moszkva, Oroszország
Rendezte: Kincses Katalin Mária (Adattári szám: HTM Ad/2957-2008.)



 A HADTörTÉnETI MúZEuM KIÁLLíTÁSAI  377

A magyar honvédelem története
2007. május 16., Moszkva, Oroszország
Rendezte: Lugosi József

Justice for Hungary. Emlékkiállítás Endresz György és Bitay Gyula római 
repülôhalálának 75. évfordulójára 
2007. május 19., Róma, Olaszország
Rendezte: Jakusch Gabriella – Kovács Vilmos

Legendás lövegek a Nagy Háborúban
2007. május 29., Bukarest, Románia
Rendezte: Lugosi József

’56 szemei 
2007. szeptember 29., Berlin, Németország
Rendezte: Kovács Vilmos

A caporettói áttörés 
2007. október 20., Kobarid, Szlovénia
Rendezte: Lugosi József

Egy reneszánsz uralkodó. Mátyás a hadvezér, államférfi és mecénás
2007. november 30., Lendva, Szlovénia
Rendezte: Sallay Gergely Pál – Töll László (Adattári szám: HTM Ad/2931-2007.)

2008

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A déli védelmi rendszer (Egy géppuskás erôddé PzIV torony beállítása a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum udvarára.)
2008. június 19.
Rendezte: Négyesi Lajos

A Magyar Királyi Honvédség, 1869–1914
2008. november 14.
Rendezte: Ságvári György

A Nagy Háború. „Mire a levelek lehullanak ... Lehullottak ...”
2008. november 14.
Rendezte: Lugosi József (Adattári szám: HTM Ad/3472-2014.)

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó 
2008. január 24.
Rendezte: Töll László

A Lengyel Légió az 1848–1849-iki forradalom és szabadságharcban
2008. március 17.
Rendezte: Kedves Gyula
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Szent Borbála, a tüzérség védôszentje (Kamarakiállítás)
2008. szeptember 2.
Rendezte: Kovács Vilmos – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3483-2014.)

Emlékek a Francia Idegenlégióból (Kamarakiállítás)
2008. október 20.
Rendezte: Baczoni Tamás – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3260-2009.)

„Vad zuhanás, önfeledt lebegés”. 90 éves a magyar ejtôernyôzés 
2008. november 23.
Rendezte: Baczoni Tamás – Töll László

A finn Hadtörténeti Múzeum ajándékai
2008. december 4.
Rendezte: Bán Attila

Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Szlovénia útja a függetlenséghez. A ljubljanai Hadtörténeti Múzeum kiállítása
2008. május 21.
Koordinátor: Nagy András – Óvári Gábor

„Moldávia kincsei”. Közép- és újkori moldáv fegyverek. A moldáv Hadtörténeti 
Múzeum kiállítása
2008. szeptember 22.
Koordinátor: Töll László

A román hadsereg egyenruházata az elsô világháború végéig. A bukaresti Nemzeti 
Hadtörténeti Múzeum kiállítása
2008. október 25.
Koordinátor: Baczoni Tamás

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

A „Magyar Maginot”. A Jugoszlávia ellen az 1950-es években kiépített erôdök
2008. január 28., Dömefölde Kastély, Páka
Rendezte: Lugosi József – Négyesi Lajos

A Logisztikai Szakgyûjtemény új állandó kiállítása az új épületben
2008. február 5., HM Logisztikai Ellátó Központ, Lehel út, Budapest
Rendezte: Baczoni Tamás – Zimányi István

HatárÔrségben. A magyar határôrizet története a gyepürendszertôl 2007-ig
2008. március 20., Vár, Siklós
Rendezte: Kômûves József – Ravasz István

Maléter Pál-emlékkiállítás
2008. június 16., MH Támogató Dandár, Budapest
Rendezte: Szoleczky Emese
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A Zách utcai laktanya története
2008. szeptember 17., MH Támogató Dandár, Budapest
Rendezte: Szoleczky Emese

Szent Borbála-emlékszoba
2008. szeptember 26., MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, Gyôr
Rendezte: Jakusch Gabriella – Kovács Vilmos – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM 
Ad/3003-2008.)

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

„Múzsák a frontra!”
2008. április 6., Budapest, Közép-Európai Kulturális Intézet
Rendezte: Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese

A magyar rendvédelem története a XX. században
2008. április 25., Dráva Múzeum, Barcs
Rendezte: Banicz László – Kômûves József – Ravasz István

A magyar kard évszázadai
2008. június 5., Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár
Rendezte: Soós Péter

A magyar rendvédelem története a XX. században 
2008. június 27., Rendvédelmi Kiképzô Központ, Budapest
Rendezte: Kômûves József – Ravasz István – Simon Géza

A magyar kard évszázadai
2008. augusztus 5., Városi Múzeum, Kôszeg
Rendezte: Soós Péter 

200 éves a magyar katonai felsôoktatás
2008. október 6., Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest
Rendezte: Bánffyné Kalavszky Györgyi – Csikány Tamás – Makai Ágnes

„A császárért és a királyért!” – Az elsô világháború tárgyak és dokumentumok 
tükrében6

2008. november 6., Egyetemi Könyvtár, Pécs
Rendezte: Szoleczky Emese (Adattári szám: HTM Ad/3468-2014.)

6 Szoleczky Emese: „A császárért és a királyért!” – Az elsô világháború tárgyak és dokumentumok 
tükrében. Katalógus. In: „Mire lehullanak a levelek…” 90 esztendeje ért véget a Nagy Háború. 
Szerk. Ravasz István. Budapest, 2009. 147–162. o.
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Vándorkiállítás hazai helyszíneken

„A Nagy Háború írásban és képben”7

Elsô megnyitó: 2008. március 15., majd Gyula, Szeged, Salgótarján, Pécs, Pápa, 
Veszprém
Rendezte: Andaházi-Szeghy Viktor – Kreutzer Andrea – Szoleczky Emese

A Zrínyiek Karthágója: Zrínyi-Újvár
Elsô megnyitó: 2008. április 30., majd Belezna, Ôrtilos, Murakeresztúr, Szigetvár, 
Légrád
Rendezte: Négyesi Lajos

160 éves a Magyar Honvédség8

Kecskeméti Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató – 2008. augusztus 16.
Budapest Mezôgazdasági Múzeum, Budapest, Szentes, Hódmezôvásárhely, Gyôr, 
Várpalota, Veszprém, Kecskemét, Debrecen, Tata
Rendezte: Bán Attila – Kovács Vilmos – Sallay Gergely Pál – Soós Péter (Adattári 
szám: HTM Ad/3294-2010.)

70 éves a Magyar Légierô. A magyar katonai repülés 1938–2008
Kecskeméti Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató – 2008. augusztus 16.
Budapest Mezôgazdasági Múzeum, Budapest, Szentes, Hódmezôvásárhely, Gyôr, 
Várpalota, Veszprém, Kecskemét, Debrecen, Tata
Rendezte: Bán Attila – Kovács Vilmos – Sallay Gergely Pál – Soós Péter (Adattári 
szám: HTM Ad/3294-2010.)

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

A magyar haderô története a kezdetektôl 2008-ig
2008. április 8., Kaunasi Hadtörténeti Múzeum, Litvánia
Rendezte: Lugosi József (Adattári szám: HTM Ad/2990-2008.)

Állatok a Nagy Háborúban
2008. május 19., Bukaresti Nemzeti Hadtörténeti Múzeum, Románia
Rendezte: Lugosi József

A magyar haderô története a kezdetektôl 2008-ig
2008. május 23., Munkács, Ukrajna
Rendezte: Lugosi József

Magyar katonák az Isonzo-fronton a Nagy Háborúban
2008. szeptember 22., Pivka, Szlovénia
Rendezte: Lugosi József

7 A Nagy Háború írásban és képben 1918–2008. Kiállításvezetô. Szerk. Andaházi Szeghy Viktor. 
Budapest, 2008.

8 A Magyar Honvédség 160 éve 1848–2008. Szerk. Dr. Kovács Vilmos – Jakusch Gabriella. Budapest, 
2008.
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Vándorkiállítás külföldön

Batthyány Lajos, a hadseregszervezô miniszterelnök 
2008. január 4-tól: Lendva (Szlovénia), Rozsnyó (Szlovákia), Fülek (Szlovákia), 
Rimaszombat (Szlovákia), Komárom (Szlovákia)
Rendezte: Kedves Gyula

2009

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A Hadtörténeti Múzeum szobrai és kisplasztikái (Padlásgaléria / látványraktár) 
2009. november 16.
Rendezte: Szántó Nóra

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A Magyar Szent Korona és a Magyar Királyi Koronaôrség
2009. március 4.
Ravasz István

Magyarország felfedezôje – Luigi Ferdinando Marsigli 
2009. június 10.
Rendezte: Kreutzer Andrea (Adattári szám: HTM Ad/3469-2014.)

Válogatás NATO-tagállamok hadseregeinek egyenruháiból
2009. június 20.
Rendezte: Baczoni Tamás

Lengyel menekültek Magyarországon, 1939–1945
2009. szeptember 28.
Rendezte: Ravasz István

Holland–magyar közös békefenntartó tevékenység Afganisztánban
2009. szeptember 29.
Rendezte: Kovács Vilmos 

„...bitón, várfogságban,  s fegyver alatt...” – megtorlás 1848–1849 után 
2009. október 6.
Rendezte: Kedves Gyula – Szoleczky Emese

Terepszínû ecset. Katonafestôk: Bükkösy Gábor és „iskolája” válogatott festményei
2009. október 19.
Rendezte: Nagy András

Fejezetek az örmény–magyar hadtörténeti kapcsolatok történetébôl
2009. november 9.
Rendezte: Lugosi József
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Haditengerészetünk emlékei. Az osztrák–magyar haditengerészet 
2009. december 14.
Rendezte: Balogh Tamás – Nagy András – Szoleczky Emese (Adattári szám: HTM 
Ad/3476-2014.)

Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Egyenruhák a XX. század végérôl. A moldáv Hadtörténeti Múzeum kiállítása
2009. március 4.
Koordinátor: Baczoni Tamás 

A solferinoi csata 150. évfordulójára készített fényképkiállítás a helyi háborúk 
áldoztaiért. A Magyar Vörös Kereszt kiállítása
2009. június 18.
Koordinátor: Illésfalvi Péter

A közös múlt hadtörténeti emlékei – Válogatás a Török Hadtörténeti Múzeum 
kincseibôl. Az isztambuli Askeri Múzeum vendégkiállítása
2009. július 15.
Koordinátor: Töll László

Katonák grafittal és ceruzával. A bukaresti Nemzeti Hadtörténeti Múzeum kiállítása
2009. október 27.
Koordinátor: Nagy András

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

Szentes – mûszaki helyôrség a Tisza partján. A város katonatörténete, 1848–2009
2009. április 24., MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj, Szentes
Rendezte: Illésfalvi Péter – Kovács Vilmos (Adattári szám: HTM Ad/3231-2009.)

Katonák a királyok városában. Székesfehérvár katonatörténete a kezdetektôl napjainkig 
2009. május 21., Tiszti Klub, Székesfehérvár
Rendezte: Nagy András – Ravasz István

Magyargencs katonái. 
2009. augusztus 15., Magyargencs Hadtörténeti Gyûjtemény
Rendezte: Kovács Vilmos

A Hertelendyek Magyargencsen 
2009. augusztus 15., Hertelendy-kastély, Magyargencs
Rendezte: Kovács Vilmos

A Földi Telepítésû Légvédelmi Fegyvernem Szakgyûjteménye 
2009. augusztus 17., Zsámbék
Rendezte: Nádas János – Süli Attila

A Béri Balogh Ádám Honvédkollégium és Gimnázium története 
2009. december 12., Béri Balogh Ádám Honvéd Gimnázium, Gyôr
Rendezte: Kovács Vilmos – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3474-2014.)
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Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

„Mindenütt hódít...” – Reklám a Nagy Háborúban (a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum közös kiállítás)9

2009. február 20., Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
Rendezte: Babucsné Tóth Orsolya – S. Nagy Anikó – Szoleczky Emese – Török 
Róbert (Adattári szám: HTM Ad/3466-2014.)

Az 1849. március 5-i szolnoki csata (a Damjanich János Múzeummal közös kiállítás)
2009. március 5., Damjanich János Múzeum, Szolnok
Rendezte: Bagi Gábor – Ravasz István – Udovecz György

„Ide veled, régi kardunk” – a magyar kard fejlôdése 
2009. március 10., Báthory István Múzeum, Nyírbátor
Rendezte: Soós Péter

1848–1849 katonatörténete 
2009. március 12., Városháza, Hatvan
Rendezte: Kedves Gyula

„Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsôséges tavaszi hadjárat, 184910

2009. március 19., Budapesti Történeti Múzeum
Rendezte: Basics Beatrix – B. Szabó János – Hermann Róbert – Töll László

„Hegyivadász elôre hát...” Nyírségi bakák a hegyialakulatokban 
2009. október 16., Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
Rendezte: Illésfalvi Péter

Lengyel menekültek Magyarországon, 1939–1945 
2009. október 19., Monostori Erôd, Komárom
Rendezte: Ravasz István

Az árpádsáv egykor és most 
2009. november 25., Holokauszt Emlékközpont, Budapest
Rendezte: Csákváriné Kottra Györgyi

A Kispesti Athletikai Club 100 éve 
2009. november 27., Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény
Rendezte: Bán Attila

9 S. Nagy Anikó – Babucsné Tóth Orsolya – Szoleczky Emese: „Mindenütt hódít...” – Reklám a Nagy 
Háborúban (1914–1918). Szerk. Török Róbert. Budapest, 2009.

10 „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsôséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus. 
Szerk. Basics Beatrix – Csákvári Ferenc. Budapest, 2009.
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Vándorkiállítás hazai helyszíneken

60 éves a NATO, Magyarország 10 éve a NATO-ban 
Elsô megnyitó: 2009. március 12., Országház, 2009. március 19. Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, majd 2009. március 28-tól az Összhaderônemi Parancsnokság 
alárendeltségébe tartozó állomásokon.
Rendezte: Illésfalvi Péter – Kovács Vilmos (Adattári szám: HTM Ad/3045-2009.)

A Magyar Légvédelem története 
Elsô megnyitó: 2009. május 18., majd a Magyar Honvédség egységeinél.
Rendezte: Süli Attila

Állandó kiállítás külföldi helyszínen

Magyar katonasírok Ukrajnában, ukrán katonasírok Magyarországon 
2009. május 14., Dercen, Kárpátalja, Ukrajna
Rendezte: Bíró Andor – Ravasz István

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

Fogságban, távol a hazától 
2009. február 28., Tallin, Észtország
Rendezte: Kincses Katalin Mária

„A mi Európánk” 
2009. május 6., Wroclaw, Lengyelország
Rendezte: Kovács Vilmos

Tréncsapatok a Nagy Háborúban
2009. május 21., bukaresti Nemzeti Hadtörténeti Múzeum, Románia
Rendezte: Lugosi József

Fenn a hegyek magas ormán – magyar katonák a Krn-hegységben
2009. október 26., Kobarid, Szlovénia
Rendezte: Lugosi József

A katona hû barátai – állatok a hadviselés szolgálatában
2009. október 26., Pivka, Szlovénia
Rendezte: Lugosi József

Vándorkiállítás külföldön

Batthyány Lajos, a hadseregszervezô miniszterelnök
Elsô megnyitó: 2009. február 4., Sümeg, Léva (Szlovákia), Pered (Szlovákia), Galánta 
(Szlovákia), Trencsén (Szlovákia)
Rendezte: Kedves Gyula
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2010

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Utazás a világûrben. Emlékvitrin az elsô magyar ûrhajós repülésének 30. évfordulójára
2010. május 3.
Rendezte: Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3369-2012.)

„Boldog békeidôk”. A Magyar Királyi Honvédség, 1868–1914 
2010. november 16.
Rendezte: Ságvári György

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Fejezetek az örmény–magyar hadtörténeti kapcsolatok történetébôl 
2010. január 18.
Rendezte: Nagy András – Szántó Nóra

Fejezetek az azerbajdzsáni–magyar hadtörténeti kapcsolatok történetébôl
2010. január 20.
Rendezte: Nagy András – Szántó Nóra

Magyar önkéntesek a szovjet–finn Téli Háborúban, 1939–1940
2010. február 17.
Rendezte: Bán Attila

75 éves a Polgári Védelem 
2010. március 3.
Rendezte: Bán Attila (Adattári szám: HTM Ad/3471-2014.)

Vid, Ihász, Lepossa és Kappler-emlékvitrin11 (Kamarakiállítás)
2010. június 16.
Rendezte: Szoleczky Emese – Závodi Szilvia

A magyar huszár. Gyermekrajz-kiállítás 
2010. július 17.
Rendezte: Hangay Gabriella

Vivát Hadik! A 300 éve született futaki gróf Hadik András és emlékezete
2010. október 15.
Rendezte: Soós Péter (Adattári szám: HTM Ad/3326-2011.)

„Kik érted éltek és haltak” – Dr. Kincses Ferenc festômûvész kiállítása
2010. november 16.
Rendezte: Szántó Nóra

11 Szoleczky Emese – Závodi Szilvia: „A’ végzés útjain…” – A Vid, Ihász, Lepossa és Kappler család hagyaték-
együttese, avagy kalandozás egy família múltjában térben és idôben. In: A Hadtörténeti Múzeum 
Értesítôje 11. Budapest, 2010. Szerk. Maczák Ibolya. 275–307. o.
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Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Ikonok Moldáviából 
2010. október 20.
Rendezte: Szántó Nóra

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

HatárÔrségben. A magyar határôrizet története a gyepûrendszertôl 2007-ig 
2010. január 8., Rendészeti Szakközépiskola, Körmend 
Rendezte: Kômûves József – Nagy András – Ravasz István

Haditechnikai Park
2010. január 14., Ócsa
Rendezte: Bán Attila – Kovács Vilmos – Süli Attila

A sorozott hadsereg. A sorkatonák élete 
2010. március 13., Katonai Emlékpark, Pákozd,
Rendezte: Négyesi Lajos

Katonai Felderítô Hivatal szakmatörténeti tárlata
2010. március 18., MK Katonai Felderítô Hivatal, Budapest
Rendezte: Baczoni Tamás

Hadipark 
2010. május 21., Zánka
Rendezte: Bán Attila – Kovács Vilmos – Süli Attila

A római légióktól a Savaria Gépesített Lövészdandárig 
2010. július 15., Szombathely
Rendezte: Süli Attila

A magyar légvédelem története
2010. október 5., Zsámbék
Rendezte: Bán Attila

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

Lenti története térképeken
2010. január 9., Mûvelôdési Központ, Lenti
Rendezte: Lugosi József – Nagy András

Lelkészet és hadisírgondozás 
2010. január 9., Római Katolikus Templom, Pórszombat
Rendezte: Lugosi József – Nagy András

A magyar 2. hadsereg a Don-kanyarban 
2010. január 14., Kossuth Lajos Általános Iskola, Hercegkút
Rendezte: Ravasz István – Rák József
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Az 1848–1849-iki forradalom és szabadságharc 
2010. március 10., Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyûjteménye, 
Mezôberény
Rendezte: Baczoni Tamás

Kurityán térképeken
2010. március 12., Kurityán
Rendezte: Lugosi József

Az 1848–1849-iki forradalom és szabadságharc
2010. március 15., MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj, Szentes
Rendezte: Baczoni Tamás

Határôrök a rendvédelem rendszerében
2010. április 23., Határrendészeti Kirendeltség, Siklós
Rendezte: Ravasz István

Zalalövô térképeken 
2010. július 6., Zalalövô
Rendezte: Lugosi József

Az Osztrák–Magyar Monarchia szárazföldi hadereje és légjáró csapatai
2010. augusztus 7., Kecskeméti Repülônap,
Rendezte: Bán Attila – Kovács Vilmos – Soós Péter (Adattári szám: HTM 
Ad/3374-2012.)

Az osztrák–magyar Haditengerészet 
2010. augusztus 20., Lajta Múzeumhajó, Budapest
Rendezte: Bán Attila

Az MH Tûzszerész és Hadihajós Ezred és jogelôdei története
2010. szeptember 20., MH Tûzszerész és Hadihajós Ezred, Budapest
Rendezte: Baczoni Tamás

Egy honvéd alakulat hat évtizede. A 17. nehéz harckocsi-rohamlöveg ezredtôl az MH 
25. Klapka György Lövész Dandárig
2010. október 28., MH 25. Klapka György Lövészdandár, Tata
Rendezte: Nagy Sándor – Ravasz István

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

Katonazenész-egyenruhák (Közös kiállítás a Fricsay Richárd Katonazenei 
Hagyományôrzô Társasággal)
Elsô megnyitó: 2010. január 22., Stefánia Palota, Budapest, majd Összhaderônemi 
Parancsnokság, Székesfehérvár
Rendezte: Baczoni Tamás

Semper fidelis. A magyar királyi testôrségek története 
Elsô megnyitó: 2010. március 1., Parlament, majd Hadtörténeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Múzeum
Rendezte: Baczoni Tamás – Ságvári György
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Budavár a miénk! Buda 1849. május 21-i visszavívása
Elsô megnyitó: 2010. augusztus 26., Nyírbátor, majd Zsombó, Tata
Rendezte: Kedves Gyula

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

Elsôk a támadásban, utolsók a visszavonulásban – a magyar mûszaki csapatok története
2010. május 21., bukaresti Nemzeti Hadtörténeti Múzeum, Románia
Rendezte: Illésfalvi Péter (Adattári szám: HTM Ad/3475-2014.)

Az elsô nemzetközi béketeremtô-békefenntartó misszió, Kréta, 1897–1898
2010. május 31., görög Hadtörténeti Múzeum, Athén, Görögország
Rendezte: Kovács Vilmos – Ravasz István

2011

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Hazatért gyûjtemények”. Új helyszínen.
2011. augusztus 19.
Rendezte: Nagy András – Pôcz Péter

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Híven, becsülettel, vitézül” – 130 éves a Magyar Királyi Csendôrség
2011. február 14.
Rendezte: Baczoni Tamás

„Március Idusára” 
2011. március 8.
Rendezte: Szoleczky Emese – Závodi Szilvia

„48 tárgy ’48-ból” 
2011. március 11.
Rendezte: Soós Péter

A Magyar Vöröskereszt (Kamarakiállítás)
2011. május 6.
Rendezte: Sallay Gergely Pál

Fejezetek a magyar hadtörténelembôl
2011. június 15.
Rendezte: Soós Péter – Szántó Nóra

80 éves a magyar óceánrepülés (Kamarakiállítás)
2011. július 15.
Rendezte: Reider Mónika

„Összeomlik börtön és lánc...” 
2011. szeptember 27.
Rendezte: Jamrich Viktor
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1848–1849-es metszetsor
2011. szeptember 27.
Rendezte: Szántó Nóra

A Hadimúzeum története (Kamarakiállítás)
2011. szeptember 30.
Rendezte: Tóth Orsolya – Závodi Szilvia

A Hadsegélyezô Hivatal (Kamarakiállítás)
2011. október 13.
Rendezte: Sallay Gergely Pál – Tóth Orsolya

„A tervasztaltól a harcmezôig” – a magyar kézifegyverek 100 éve
2011. november 16.
Rendezte: Soós Péter

Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Két nemzet hôse: Asbóth Sándor. A zalaegerszegi Göcsej Múzeum vendégkiállítása
2011. január 7.
Rendezte: Vándor László

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

A Horthy-bunker 
2011. június 14., Királyi Kastély, Gödöllô
Rendezte: Kaján Marianna – Négyesi Lajos

Az 1950-es években kiépített Déli Védelmi Rendszer egy szelete
2011. október 22., Pákai Erôdpark
Rendezte: Horváth Tibor – Négyesi Lajos

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

„Vivat Hussar!”
Elsô megnyitó: 2011. január 26., Hadtörténeti Múzeum, majd Stefánia Palota, 
komáromi Monostori Erôd, Honvédelmi Minisztérium
Rendezte: Soós Péter

„Csendben, viharban éljen a haza!” – Nôk a magyar hadtörténelemben12

Elsô megnyitó: 2011. július 9. Komárom, Monostori Erôd, majd Szentendrei Kiképzô 
Központ, Honvédelmi Minisztérium, 
Rendezte: Csákváriné Kottra Györgyi

12 Cs. Kottra Györgyi: „Csendben, viharban éljen a haza!” Nôk a magyar hadtörténelemben. 
Kiállításvezetô. Budapest, 2011.
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„A Magyar Golgota mártíremlékei” – Az aradi vértanúk ereklyéi 
Elsô megnyitó: 2011. október 6., Baranya Megyei Levéltár, Pécs, majd a sátoraljaújhelyi 
Kazinczy Ferenc Múzeum, szombathelyi Schmidt Múzeum
Rendezte: Kedves Gyula

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

Magyarok a przemyśli erôdben, 1914–1915
2011. szeptember 23., Tartományi Nemzeti Múzeum, Przemyśl
Rendezte: Ravasz István – Závodi Szilvia

Vándorkiállítás külföldön

Emlékkiállítás a szatmári békekötés 300. évfordulójára. (Együttmûködésben 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságával)
Elsô megnyitó: 2011. április 29., Szatmárnémeti, majd Nagykároly, Nyíregyháza, 
Mátészalka
Rendezte: Kedves Gyula

2012

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Jelszavaink valának: haza és haladás” – Magyarország hadtörténete 1815–1849. I. ütem
2012. május 23.
Rendezte: Szoleczky Emese – Makai Ágnes – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM 
Ad/3467-2014.)

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Japán történeti emlékek a Hadtörténeti Múzeumban (Japán-napi kamarakiállítás)
2012. február 11.
Rendezte: Sallay Gergely Pál

„Volt egyszer egy múzeum” – válogatás az egykori Aradi Ereklyemúzeum kincseibôl13

2012. március 13.
Rendezte: Kedves Gyula – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3367-2012.)

„Dobogósok mundérban” – Éremszerzô magyar katonák az újkori olimpiai játékokon14

2012. április 24.
Rendezte: Sallay Gergely Pál (Adattári szám: HTM Ad/3473-2014.)

13 Az Aradi Emlékmúzeum anyaga az Aradi Complexul Muzeal-ban. Szerk. Zsombori István. Szeged, 
2011.

14 Sallay Gergely Pál: „Dobogósok mundérban.” Éremszerzô magyar katonák az újkori olimpiai 
játékokon. Hadtörténelmi Közlemények, 2012. 125. évf. 2. sz. 335–374. o.
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„Miles in armis” – Pannonia provincia katonasága (közös idôszaki kiállítás a Magyar 
Nemzeti Múzeummal)
2012. június 15.
Rendezte: Mráv Zsolt – Polgár Balázs (Adattári szám: HTM Ad/3487-2014.)

„Vivat hussar” – A huszárság története
2012. szeptember 13.
Rendezte: Soós Péter

Török történeti emlékek a Hadtörténeti Múzeumban (Török-napi kamarakiállítás)
2012. október 13.
Rendezte: Jakusch Gabriella

„A polihisztor térképész” – 200 éve született felsôszopori Tóth Ágoston honvéd15

2012. november 6.
Rendezte: Tóth Orsolya

„1956 – kitaszítva, befogadva” 
2012. november 12.
Rendezte: Jakusch Gabriella

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

„A Magyar Golgota mártíremlékei” – Az aradi vértanúk ereklyéi (idôszaki kiállítás 
az egykori Aradi Ereklyemúzeum)
2012. február 8., Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Rendezte: Kedves Gyula

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

75 éve halt hôsi halált Endresz György óceánrepülô és Bitai Gyula
2012. május 16., Római Magyar Intézet
Rendezte: Jakusch Gabriella – Reider Mónika

2013

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Jelszavaink valának haza és haladás” Magyarország katonatörténete, 1815–1867. II. 
ütem16

2013. május 21.
Rendezte: Szoleczky Emese

15 Tóth Orsolya: A polihisztor térképész. 200 éve született felsôszopori Tóth Ágoston honvéd ezredes. 
Kiállítási katalógus. In: Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és térképész 1812–1889. Szerk. 
Hermann Róbert – Tóth László. Budapest, 2015. 303–317. o.

16 Makai Ágnes – Szoleczky Emese: „Jelszavaink valának haza és haladás”. In: A Hadtörténeti Múzeum 
Értesítôje 13. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2012. 305–312. o.
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Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Hôseink emlékére. Nagy Lajos fotóriporter és fotómûvész kiállítása
2013. március 12.
Rendezte: Nagy András

Barankay-vitrin (Kamarakiállítás)
2013. április 15.
Rendezte: Sallay Gergely Pál

Játék-katonák – Katonai játékok17

2013. június 21.
Rendezte: Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3485-2014.)

Somogyi Márton „Charta Bellica” festménysorozata (Kamarakiállítás)
2013. június 21.
Rendezte: Szántó Nóra

„Sólymok és Messerek” német-magyar légifegyverkezés, 1918–1945. A Militär 
Historisches Museum – Flugplatz, Berlin-Gatow-val közös kiállítás18

2013. október 10. 
Rendezte: Gondos László

„Háborús hétköznapok” – Válogatás a Hadtörténeti Múzeum Képzômûvészeti 
Gyûjteményének I. világháborús anyagából
2013. október 18.
Rendezte: Szántó Nóra

Kamarakiállítás az Olasz Napra 
2013. november 23.
Rendezte: Jamrich Viktor

Az új I. világháborús kiállításhoz „kedvcsináló tárlat” (Kamarakiállítás)
2013. december 10.
Rendezte: Závodi Szilvia

100 éves a Honvéd Tüzérség (Kamarakiállítás)
2013. december 12.
Rendezte: Soós Péter

17 Závodi Szilvia: „Játék-katonák – Katonai játékok”. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 14. 
Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2014. 345–361. o.

18 Dr. Jürgen Ruby – Gondos László: Sólymok és Messerek – Német–magyar légifegyverkezés 1918–
1945. Budapest–Berlin, 2013.
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Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

75 éves a magyar légierô és a katonai ejtôernyôzés
2013. augusztus 3–4., MH 59. Szentgyörgyi Dezsô Repülôbázis, Kecskemét, 
Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató
Rendezte: Gondos László – Soós Péter

2014

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás
2014. március 18.
Rendezte: Jakusch Gabriella

Lajta Monitor Múzeumhajó hajótörténeti kiállítása
2014. augusztus 20.
Rendezte: Jakusch Gabriella

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

„Békefenntartás” – Grúz fotókiállítás
2014. február 17.

„10-es honvédek elôre” Válogatás Kövér Gyula elsô világháborús grafikáiból
2014. április
Rendezte: Szántó Nóra

Kamarakiállítás az Olasz Napra
2014. április

Elsô világháborús tüzérségi lövedékek a Gyôri Magyar Ágyúgyár lôterérôl
2014. június 28.
Rendezte: Hatala András – Polgár Balázs (Adattári szám: HTM Ad/3480-2014.)

Egy magyar házaspár, Dr. Forró János százados és felesége elsô világháborús hagyatéka 
a Hadtörténeti Múzeumban (Kamarakiállítás)
2014. november 10.
Rendezte: Sallay Gergely Pál

A Hadtörténeti Múzeum története19

2014. november 13.
Rendezte: Tóth Orsolya – Závodi Szilvia

19 Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: „A hadtörténelem és a numizmatika életemnek mindvégig 
múzsája” – Dr. Csillag Ferenc hagyatéka és emlékezete a Hadtörténeti Múzeumban. In: 
A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 15. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2015. 329–344. o.
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Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A Katolikus Tábori Püspökség „A tábori lelkész” címû kiállítása
2014. szeptember 19.

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

Az I. világháború emlékezete, 1914–1918
2014. szeptember 2., Thury-vár, Várpalota
Rendezte: Jamrich Viktor

Magyar tüzérség a XX. században – Tüzérek a Nagy Háborúban
2014. december 5., Csontváry Múzeum, Pécs
Rendezte: Hatala András

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

„Négy év vérben és vasban” – A Nagy Háború, 1914–1918
Elsô megnyitó: 2014. június 21., Hadtörténeti Múzeum, majd Tompa, Hajmáskér, 
Hajdúdorog, Stefánia Palota, Ludovika Campus, Tápiószecsô, Pilisvörösvár, 
Budakalász
Rendezte: Szoleczky Emese (Adattári szám: HTM Ad/3486-2014.)

Állandó kiállítás külföldi helyszínen

„Oroszlán a hídnál”
2014. július 18.
Tartományi Nemzeti Múzeum, Przemysl
Rendezte: Reider Mónika (Adattári szám: HTM Ad/3482-2014.)

Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

„Sólymok és Messerek” Német–magyar légifegyverkezés, 1918–1945
2014. november 12., Militär Historisches Museum – Flugplatz, Berlin-Gatow
Rendezte: Gondos László

Magyar mûvészek az olasz hadszíntéren – Válogatás a Hadtörténeti Múzeum elsô 
világháborús grafikáiból 
2014. november 15., Vittoria
Rendezte: Szántó Nóra

Vándorkiállítás külföldön

Magyar katonák a keleti fronton, 1914–1916
Elsô megnyitó: 2014. augusztus 6., Krakkó Kosciuszko Domb Emlékbizottság 
Kiállítóhely, majd Limanowa Városi Múzeum
Rendezte: Reider Mónika – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3481-2014.)
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2015

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Utca-Front. Grafikai plakátok az elsô világháború idejébôl
2015. március 25.
Rendezte: Tóth Orsolya

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadihajói. Csonkaréti Károly festômûvész kiállítása
2015. február 3.
Rendezte: Szántó Nóra

A Magyar Kard
2015. március 3.
Rendezte: Jamrich Viktor

A szicíliai partraszállástól Magyarország bombázásáig, 1943–1945
2015. június 19.
Rendezte: Gondos László

Egy FIAT 3000B harckocsi roncsai. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
gyûjteményében (Kamarakiállítás)20

2015. június 26. 
Rendezte: Polgár Balázs (Adattári szám: HTM Ad/3492-2015.)

A Hadtörténeti Múzeum értékes mûtárgyakkal gazdagodott (Kamarakiállítás)
2015. november 13. 
Rendezte: Závodi Szilvia

70 év az életveszély árnyékában. A magyar tûzszerész és aknakutató alakulatok 
története, 1945–2015
2015. november 24. 
Rendezte: Hatala András

Vendégkiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

“The Great War in Great Outlines”
2015. március 19.

20 Polgár Balázs: Egy Fiat 3000B harckocsi roncsai a Hadtörténeti Múzeum gyûj te mé nyében. In: 
A Hadtörténeti Múzeum Érte sí tôje 14. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2014. 263–269. o.
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Állandó kiállítás más hazai helyszínen

A kiskunmajsai „Pongrátz Gergely ’56-os Emlékmúzeum állandó kiállítása21

2015. november 3.
Rendezte: Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3493-2015.)

Idôszaki kiállítás más hazai helyszínen

A Magdolna-torony története és Budapest romokban, 1944–1945, 1956.
2015. május 21., Magdolna-torony
Rendezte: Ravasz István – Závodi Szilvia

A Hadi-fôtanodától a Toldi vívóiskoláig
2015. november 13., Ludovika Campus
Rendezte: Csáti Csaba

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

„Négy év vérben és vasban” – A Nagy Háború, 1914–1918
Helyszínek: HM II., Pomáz, Sátoraljaújhely, Celldömölk, Ljubljana
Rendezte: Szoleczky Emese

Vándorkiállítás külföldön

The Hungarian Air Force, 1910–2015. Balti légtérvédelmi kiállítás
Elsô megnyitó: 2015. augusztus 31., Litván Repüléstörténeti Múzeum (Lietuvos 
Aviacijos Muziejus), Kaunas, Litvánia, majd Lett Hadtörténeti Múzeum (Latvijas 
Kaza muzejs), Riga, Lettország – 2015. október 13.; Észt Nemzetvédelmi Akadémia 
(Ühendatud Kaitseväe Õppeasutused), Tartu, Észtország – 2015. november 12.; 
Rendezte: Gondos László

2016

Állandó kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Magyarország a Nagy Háborúban, 1914–191822

2016. május 20.
Rendezte: Baczoni Tamás – Sallay Gergely Pál (Adattári szám: HTM Ad/3504-2016.)

21 Závodi Szilvia: A kiskunmajsai ’56-os Emlékmúzeum új állandó kiállítása. In: A Hadtörténeti 
Múzeum Értesítôje 16. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2016. 309–316. o.

22 A Nagy Háború öröksége. Szerk. Sallay Gergely. Budapest, 2016.; Berényi Marianna: A Nagy Háború 
a Hadtörténeti Múzeumban. Kritika. MúzeumCafé, 2016. 10. évf. 3. sz. 184–199. o.; Sallay Gergely Pál: 
Emberközelbôl. Magyarország a Nagy Háborúban, 1914–1918. A Hadtörténeti Múzeum új állandó 
kiállítása. BBC History, 2016. 7. sz. 96–97. o.; Sallay Gergely Pál: Magyarország a Nagy Háborúban, 
1914–1918. A Hadtörténeti Múzeum elsô világháborús állandó kiállítása, 2016. In: A Hadtörténeti 
Múzeum Értesítôje 16. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2016. 323–332. o.
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„Ferenc József zászlai alatt.” Magyarország hadtörténete, 1868–1914
2016. május 20.
Rendezte: Hatala András – Szántó Nóra

„Elhurcolva – Távol a hazától.” Magyar katonák szovjet fogságban, 1941–195523

2016. augusztus 23.
Rendezte: Illésfalvi Péter – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3516-2017.)

Idôszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Jekelfalussy (Piller) György és a modern magyar sportvívás megszületése24

2016. április 15.
Rendezte: Polgár Balázs (Adattári szám: HTM Ad/3505-2016.)

Hunyadiak fegyverben. XIV–XV. századi páncélkiállítás25 
2016. július 22.
Rendezte: Balogh Máté

Állandó kiállítás más hazai helyszínen

A szolnoki Reptár állandó kiállítása26

2016. szeptember
Rendezte: Gondos László – Jakusch Gabriella – Soós Péter

Vándorkiállítás hazai helyszíneken

„A Doberdó hôse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi”27

Elsô megnyitó: 2016. június 3., Hadtörténeti Múzeum, majd Debreceni Kölcsey 
Mûvelôdési Központ – 2016. július 15., Mátészalkai Szatmári Múzeum – 2016. 
augusztus 25., Nagyváradi Királyhágómelléki Református Egyházkerület székháza 

– 2016. szeptember 23., Nagyszalontai Arany Palota Galéria – 2016. október 13., 
Kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum – 2016. október 28.
Rendezte: Szoleczky Emese (Adattári szám: HTM Ad/3506-2016.)

„’56 könnycsepp” Nôi sorsok az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban és 
a megtorlás éveiben
Elsô megnyitó: 2016. október 21., Hadtörténeti Múzeum
Rendezte: Jakusch Gabriella – Lukács Fanni

23 Elhurcolva – Távol a hazától. Szovjet fogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa 
és tárgyi emlékeik, 1941–1955. Szerk. Kincses Katalin Mária. Budapest, 2016.

24 Polgár Balázs: Jekelfalussy (Piller) György és a modern magyar vívósport megszületése. In: 
A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 16. Szerk. Závodi Szilvia. Budapest, 2016. 317–322. o.

25 Lásd jelen kiadvány 401–407. o.
26 Lásd jelen kiadvány 409–420. o.
27 Szoleczky Emese: Egy Kratochvil Károlyról szóló idôszaki kiállítás – újragondolva. In: 

A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 16. Szerk. Závodi Szilvia. 333–352. o
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Idôszaki kiállítás külföldi helyszínen

Svéd-magyar katonatechnikai együttmûködés a 20. században
Linköping
2016. május 17.
Rendezte: Kovács Vilmos – Soós Péter

“Heroes of the Revolution 1956” 
Pentagon, Washington
2016. október 14.
Rendezte: Lukács Fanni – Závodi Szilvia (Adattári szám: HTM Ad/3507-2016.)

Ungerns krig genom fyra vintrar (elsô világháborús fotókiállítás)
Armémuseum, Stockholm
2016. november 23.
Rendezte: Lukács Fanni

Vándorkiállítás külföldön

The Hungarian Air Force, 1910–2015. Balti légtérvédelmi kiállítás
Gyalogsági Múzeum (Jalkaväkimuseo), Mikkeli, Finnország – 2016. január; a Saab gyár 
kiállítóhelye, Linköping, Svédország – 2016. március 15.
Rendezte: Gondos László

the hungarian Military histOry MuseuM’s exhibitiOns, 2007–2016

The database-like compilation presents the Hungarian Military History Institute 
and Museum’s exhibitions between 2007 and 2016. It contains the exhibitions’ titles, 
dates of the opening ceremonies, locations, curators’ names, bibliographical data, and 
the inventory numbers of the exhibition documentations preserved by the Military 
History Museum’s Documentation Department.

die ausstellungen des MuseuMs Für MilitärgesChiChte (2007–2016)

Die Zusammenstellung stellt die Expositionen des Instituts und Museums für 
Militärgeschichte zwischen 2007 und 2016 in Form einer Datensammlung dar. 
Sie enthält den Titel der Ausstellung, den Zeitpunkt der Eröffnung, den Ort der 
Verwirklichung, den Namen des Fachkurators, die mit ihr verbundene Literatur sowie 
die Nummer der Ausstellungsdokumentation, die sich in dem Datenarchiv des Museums 
für Militärgeschichte befindet.
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i

huNyAdIAkFEgyvERbEN

Egy14–15.SzázAdIpáNCéLTöRTéNETIkIáLLíTáS.

IdôSzAkIkIáLLíTáS

2016. július 22-én, a nándorfehérvári diadal 560. évfordulója alkalmából 
nyílt meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Bánsághi Máté 
páncélkészítô iparmûvész közös kiállítása. Az idôszaki kiállítás létrehozásá-
nak célja a Hunyadi család a magyar hadtörténetben betöltött szerepének, de 
legfôképp a korszak fegyverzetének, páncéltípusainak bemutatása volt a nagy-
közönség számára.

A kiállítás tárgyanyaga elsôsorban Bánsághi Máté1 által készített páncél 
és fegyvermásolatokból állt, amelyeket a Hadtörténeti Múzeum – a korszak-
hoz kapcsolható – mûtárgyanyaga egészített ki. A kiállított késô középkori 
testvédelmi rendszerek és fegyverek történelmi hitelességû rekonstruálása 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum muzeológusainak és történészeinek szakmai 
segítségével és támogatásával valósult meg.

A kiállítás három fô tematikai egységre tagolódott. A Bánsághi Máté által 
készített kiállítási elemek tervezésekor fontos szempontként merült fel, hogy 
az egyes páncéltörténeti szakaszokat bemutató, egymáshoz tartozó bábuk, áll-
ványok és tablók késôbb akár önmagukban is kiállíthatóak, értelmezhetôek 
legyenek. A kiállítási anyagok kisebb modulokra történô felbontása jelentôsen 
könnyebbé és áttekinthetôvé tette a tárlat mobilizálását is.

Az elsô egység (a kiállítás bejáratától induló folyosó szakasz) a Hunyadi család 
történetének és a történeti emlékezetben betöltött szerepének vázlatos ismer-
tetésével szolgált a tárlat bevezetôjeként. A látogatót jobb kéz felôl a múzeum 
Képzômûvészeti Gyûjteményébôl válogatott fotogravûrök, litográfiák és festmé-
nyek kísérték, amelyek Hunyadi János, László és Mátyás életébôl epizódszerûen 
felvillantott jeleneteket ábrázoltak.2 Az illusztrációk többsége a nemzeti 

1 Bánsághi Máté 2002 óta foglalkozik páncél- és fegyvermásolatok készítésével. Munkái elsôsorban 
a katonai hagyományôrzésben résztvevôk számára készültek, de több múzeummal, köztük 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal (a továbbiakban: HTM) is szakmai kapcsolatban áll. 
Részletes szakmai önéletrajza elérhetô online: http://www.bansaghipancel.hu/hu/bemutatkozas/
szakmai-oneletrajz (Megtekintés: 2017. augusztus 10.)

2 Többek között egy ismeretlen mester, a várnai csatát ábrázoló 19. századi munkája (HTM 
Képzômûvészeti Gyûjtemény, leltári szám: 14369/Kp) illetve Szemlér Mihály Hunyadi János 
halálát megjelenítô 1859-es festménye (HTM Képzômûvészeti Gyûjtemény, leltári szám nélkül).
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romantika korában született, így a képeken megjelenített anakronisztikus fegy-
verzetek és felszerelések kiváló kontrasztot képeztek a további termekben elhe-
lyezett rekonstrukciókkal. A látogatónak bal kéz felôl, fali vitrinekben fôként a 15. 
század jellegzetes hidegfegyvereibôl álló válogatás volt megtekinthetô. Az elsô 
két vitrinben négy darab parasztkés kapott helyet.3 Ez a különleges fegyvertípus 
a korszak közkedvelt (és olcsó) önvédelmi eszközének számított, népszerûsége és 
nagyarányú elterjedése részben a Magyar Királyság területén élô cseh zsoldo-
soknak volt köszönhetô.4 A következô tárló két fô érdekességét a középkor iko-
nikus nehézlovassági oldalfegyvere, azaz egy egyenes keresztvassal és kör alakú 
markolatgombbal rendelkezô hosszúkard, valamint egy gótikus buzogányfej je-
lentette.5 A korszakra szintén jellemezô „S” alakú keresztvassal rendelkezô kard 
és szablya is kiállításra került.6 A sort egy lándzsafejet, gótikus sarkantyúkat és 
számszeríj nyílcsúcsokat tartalmazó vitrin zárta.7 A következô terembe vezetô 
átjáró két oldalán Hunyadi János és Kapisztrán Szent János bronz mellszobrai 
kaptak helyet (mindkét szobor Berek Lajos alkotása).

A második tematikai egység Hunyadi János legnagyobb katonai sikeré-
nek, a nándorfehérvári diadalnak állított emléket. A terembe érve a látogatót 
szembôl egy, a wargame.hu csapata által készített dioráma fogadta, amely az ost-
rom utolsó, sorsdöntô napjának eseményeit szemléltette kézzel festett, zömében 

3 Köztük egy egyedinek tekinthetô egyenes kardpengével szerelt darab is kiállításra került. HTM 
Hidegfegyver Gyûjtemény, leltári szám: 396/2008./3. Jamrich 2009. 16–17. o.

4 A parasztkés, mint fegyvertípus teljes körû és tudományos szintû tipológiai elemzésére eddig 
még nem került sor. Az Ewart Oakeshott által összeállított, a kétélû, egyenes pengéjû kardokra 
vonatkozó tipológiát alapul véve James G. Elmslie tett ígéretes kísérletet egy hasonló rendszer 
megalkotására. Elmslie 2015. A hátsó borító belsô oldalán. Magyar nyelven B. Szabó János és 
Kovács S. Tibor értekezett részletesebben a parasztkésekrôl. B. Szabó 2010. 130–131. o., illetve 
Kovács S. 2010. 68–77. o.

5 HTM Hidegfegyver Gyûjtemény, leltári szám: 95.39.1. és 93.194.1.
6 HTM Hidegfegyver Gyûjtemény, leltári szám: 92.639.1. és 95.46.1.
7 HTM Hidegfegyver Gyûjtemény, leltári szám: 92.223.1., 91.34.1. és 92.77.1. HTM Korai 

Lôfegyver Gyûjtemény, leltári szám: 95.78.1.

A tábori életet 
bemutató enteriôr 
látványterve 
(Alasztics Péter 
és Bánsághi Márk 
rajza)
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saját készítésû 1:72 arányú figurákon keresztül.8 A dioráma felett Adam Brenner 
Nándorfehérvári küzdelem címû 1851-ben készült festménye került felfüggesz-
tésre.9 Az elsô páncéltörténeti modul egy bábura rögzített vért a 14–15. század 
fordulójáról, amely a teljes lemezvértekhez vezetô út utolsó fázisát mutatta be. 
A bábu mellett kifüggesztett tabló ismertette a kiállított páncélelemeket, külö-
nös tekintettel az elsô, egy lemezbôl kikovácsolt mellvértekre, illetve a 14. szá-
zad jellegzetes sisaktípusára, a „bascinet” sisakra.10

A Bánsághi Páncél által összeállított következô modul a tûzfegyverek 
megjelenését mutatta be egy korabeli ágyúállás kialakításával, amelyet a mú-
zeum gyûjteményébôl származó 15. századi bombarda11 tett teljessé. A fegy-
verállványon elhelyezett elöltöltô kézi tûzfegyverek és a megtöltésükhöz 
szükséges eszközök szemléltetésével kívántuk bemutatni a korszakban újnak 
számító fegyvertípus elterjedését (különös tekintettel megjelenésükre a közép-
kori Magyar Királyság területén, amely jórészt egybeesett a Hunyadiak korával). 
Az érdeklôdôk számára mindezek mellett vitrinben elhelyezve egy szakállas 
tûzcsövet valamint bronz ágyúkamrát is kiállítottunk. Az installáció a Hunyadi 
Jánosnak szentelt második tematikai egység utolsó elemeként (a kiállításban való 
haladási irányt figyelembe véve) egyben a teljes kiállítás végpontjának is szántuk, 
mivel a tûzfegyverek egyre nagyobb arányú használata a tárlat fô érdekessége-
ként bemutatott teljes lemezvértek korának végét is jelentette.

8 A dioráma részletes ismertetôje elérhetô online: http://wargame.hu/a-nandorfehervari-diadal-
dioramaja/ (Megtekintés: 2017. augusztus 11.)

9 HTM Képzômûvészeti Gyûjtemény, leltári szám: 5141/Kp.
10 A középkori páncélok fejlôdéstörténetét magyar nyelven a legrészletesebben Töll László tárgyalta. 

Töll 2010. passim. A páncélelemek rekonstruálásakor nagyban támaszkodtunk az általa közölt 
adatokra.

11 HTM Korai Lôfegyver Gyûjtemény, leltári szám nélkül.

A késô középkori ágyúállást 
bemutató enteriôr
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A harmadik tematikai egység, amely három fô modulból állt, Hunyadi 
Mátyás hadszervezôi képességét, azaz az általa létrehozott „Fekete Sereget” he-
lyezte a középpontba. Az elsô modul a 15. század két fô páncéltípusát, az észak-
itáliai gótikus vértet és a német gótikus vértet mutatta be. Az iparmûvész által 
elkészített két teljes vértezet egymás mellett került kiállításra, ezzel is szemlél-
tetve az eltérô stílusjegyeket. A vértek mellé felfüggesztett tablókon a páncé-
lok részletes felépítésérôl és kialakításukról kaphattak a látogatók átfogó képet. 
A két vértezet között elhelyeztünk egy képernyôt, ahol rövid animációkon ke-
resztül a páncél fô elemeinek neveivel, ezen felül több magyar vár történetével is 
meg kívántuk ismertetni az érdeklôdôket.12

A soron következô installáció egy enteriôr, amely összesen 38 m2-es területen 
egy korabeli tábori életképet jelenített meg. Az enteriôr részeként egy katonai 
sátor és egy harci szekér rekonstrukciója is felállításra került. Az installációban 
elhelyezett bábuk a katonai tábor mindennapi tevékenységét szemléltetve ke-
rültek elhelyezésre. Az enteriôrt számos korabeli használati tárgy színesítette. 
Ugyanitt a „Fekete Sereg” rövid története is ismertetésre került.

12 Az animációkat és a kisfilmeket a Pazirik Informatikai Kft. és a Digitális Legendárium 
Munkacsoport készítette. Segítségüket ezúton is köszönjük.

Katonai tábor Hunyadi Mátyás korában
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A tematikai egység utolsó modulja a gyalogsági szálfegyverek és a 14–15. 
századi sisakok fejlôdését mutatta be. A két külön fegyverállványon elhelyezett 
szálfegyverek között az alabárdok, és több különlegesebbnek számító európai 
típus rekonstrukciójára került sor.13 A két állvány között egy úgynevezett „sisak-
fal” vázolta fel a középkori sisakok fejlôdését, amely elôtt állványon felpróbálha-
tó sisakmásolatok kaptak helyet. A kiállítás létrehozásakor fontos szempont volt, 
hogy a látogató testközelbôl ismerkedhessen meg a különbözô késô középkori 
harci eszközökkel. Másolatok révén a rendszeresen szervezett tárlatvezetése-
ken és múzeumpedagógiai foglalkozásokon a látogatóknak és a foglalkozásokon 
résztvevô iskolás csoportoknak lehetôsége adódott a páncélelemek felpróbálásá-
ra is, ezáltal is interaktívabbá téve a tárlatot.

A kiállítás 2016. december 31. zárult. A Bánsághi Páncél tervei között szere-
pel a létrehozott kiállítási modulok vándoroltatása, így nincs kizárva, hogy akik 
érdeklôdnek a lemezvértek kialakulása iránt, még találkozhatnak az iparmûvész 
munkásságával más helyszíneken is.

13 A gyalogsági szálfegyverekre lásd legújabban Waldmann 2005. passim. A rekonstrukciók 
elkészítésénél az ô általa publikált adatokat vettük alapul.

A sisak fejlôdéstörténete és a gyalogsági szálfegyverek
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the hunyadis at arMs – a teMpOrary exhibitiOn On the histOry OF the 
develOpMent OF arMOur

A new exhibition marking the 560th anniversary of the victory at Nándorfehérvár, 
jointly created by the MoD Military History Institute and Museum and artisan armourer 
Máté Bánsághi, was opened on 22 July 2016. The exhibition was divided into three main 
sections: the first part introduced the Hunyadi family’s history through the Military 
History Museum’s artefacts. The second part dealt with the greatest success of John 
Hunyadi, the glorious victory at Nándorfehérvár, as well as with the appearance of plate 
armours. A medieval gun emplacement was exhibited there. The third section aimed at 
the detailed examination of the infantry melee weapons and the late medieval helmet 
types, as well as the development of full plate armours. In that hall of the exhibition 
an interior design showed life in a camp, commemorating Matthias Hunyadi’s Black 
Army. The weapon and armour replicas seen in the exhibition were the works of 
artisan armourer Máté Bánsághi, who made those with the professional assistance of 
the Military History Museum’s experts. The modules made for the exhibition by Máté 
Bánsághi will be displayed in other museums later, according to the craftsman’s plans.

die hunyadis in WaFFen – eine teMpOräre ausstellung über die gesChiChte der 
panzerrüstungen des 14–15. Jahrhunderts

Am 22. Juli 2016, dem 560. Jubiläum des Triumphes von Nándorfehérvár 
(heute: Belgrad), wurde die gemeinsame Ausstellung des Instituts und Museums 
für Militärgeschichte und des Rüstungsherstellers und Kunstgewerblers Máté 
Bánsághi eröffnet. Die Exposition wurde in drei Hauptthemen gegliedert: das erste 
stellte die Geschichte der Hunyadi-Familie mithilfe von Objekten des Museums 
für Militärgeschichte vor. Der zweite Abschnitt beschäftigte sich mit dem größten 
militärischen Erfolg von János Hunyadi, dem Triumph bei Nándorfehérvár, sowie dem 
Erscheinen der Plattenpanzer. In diesem Bereich befand sich auch eine mittelalterliche 
Kanonenstellung. Die dritte Einheit setzte sich detailliert mit den Blankwaffen 
der Infanterie, sowie den Helm- und Plattenpanzertypen des späten Mittelalters 
auseinander. In diesem Raum wurde durch den Nachbau eines Interieurs auch das Leben 
in den Lagern dargestellt, und damit der „Schwarzen Armee“ von Mátyás Hunyadi 
ein Andenken gesetzt. Die Repliken der Waffen und Rüstungen in der Ausstellung 
wurden vom Kunstgewerbler Máté Bánsághi mit der fachlichen Hilfe von Mitarbeitern 
des Museums für Militärgeschichte gefertigt. Diese Objekte wurden, den Plänen des 
Kunstgewerblers entsprechend, nach Schließung der Exposition in anderen Museen 
ausgestellt. 





Soós Péter
i

AREpTáRSzOLNOkIREpüLôMúzEuM

Magyarország tematikus katonai repülési múzeuma 2016. szeptember 1-jén 
nyitotta meg kapuit. A Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzatának kezde-
ményezésére, a Honvédelmi Minisztérium hathatós közremûködésével Európai 
Uniós pályázati forrásból létrejött modern kiállítóhely elôdje az egykori Szolnoki 
Repülôtiszti Fôiskola gyûjteménye, amelynek szakszerû kezelését évtizedekig 
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis látta el. 

A turisztikai célú fejlesztés eredményeképpen megvalósult RepTár tervezé-
sében a magyar katonai repülés tárgyi emlékeit ôrzô HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum (HM HIM) meghatározó szerepet vállalt. A közös erôfeszítéssel 
megnyitott kiállítóhely a 21. század elvárásainak megfelelô módon, ugyanakkor 
a magyar repülôhagyományok ápolásának és továbbvitelének küldetésével várja 
látogatóit.

A kezdetek

A Szolnok melletti Szandaszôlôsön lévô katonai repülôtéren 1964-ban nyi-
tották meg a Kilián György1 Repülô Mûszaki Fôiskola repülômúzeumát. A lak-
tanyában lévô kiállítóhelyet, amely akkor még csak néhány szovjet gyártmányú 
repülôgéppel rendelkezett, a nagyközönség nem látogathatta, csak a kevés szak-
mai napon adódott erre lehetôség elsôsorban a katonák, illetve hozzátartozóik, 
a politikailag megbízhatóak számára. Az évtizedek során a fôiskola a rendszerbôl 
kivont repülôeszközökkel tovább gyarapította a gyûjteményt. 1973-ban a kiállí-
tóhelyet a laktanya bejárata melletti területre helyezték át, megkönnyítve annak 
látogatását. 

1 Kilián, vagy Killián György (Kispest, 1907. – Lengyelország, 1943.) a magyarországi illegális 
kommunista mozgalom egyik ismert alakja. A moszkvai pártiskola elvégzése után itthon különféle 
újságoknál dolgozott, majd letartóztatták és kommunista izgatás vádjával bebörtönözték. 
Szabadulása után a Szovjetunióba szökött, ahol partizánkiképzést kapott. 1943-ban egy bevetés 
során Lengyelország területén nyoma veszett. 1949-ben róla nevezték el a Kilián György 
Repülô-Hajózó Mûszaki Fôiskolát. Neve a fôiskolai hivatalos okleveleken és jelvényeken mindkét 
változatban elôfordul. Magyar Életrajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.
html (Megtekintés: 2017. október 5.)
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A rendszerváltás után kapcsolódott be a Szolnoki Repülôtiszti Fôiskola mel-
lett a kiállítóhely üzemeltetésébe az aktív és nyugállományú katonákból és a ka-
tonai repülés szerelmeseibôl álló Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum Alapítvány. 
Rendszeressé váltak a szakmai napok, az alapítvány berkein belül pedig komoly 
gyûjtômunka kezdôdött. A Magyar Honvédség (MH) repülôalakulatainak 
csökkentésével és vele az egyes géptípusok kivonásával tovább bôvült a ki-
állított repülôeszközök köre. Az 1990-es évek végén a Szolnoki Repülôtiszti 
Fôiskolától a HM HIM vette át a muzeális repülôk nyilvántartását, így azok 
hivatalosan is védett kulturális javakká váltak. A Gépesített Haditechnikai 
Gyûjtemény leltárkönyvében szereplô mûtárgyak Szolnoki Repüléstechnikai 
Szakgyûjteményként önálló helyet foglaltak el a Hadtörténeti Múzeum külsô 
kiállítóhelyei között.

Amikor 2007-ben a szandaszôllôsi repülôtéren diszlokált alakulatok bázisán 
létrejött az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Bázis), alapító okiratában már 
szerepelt a Szakgyûjtemény kezelése és üzemeltetése, melyhez állománytáblán 
lévô helyeket és szakállományt is biztosítottak. Az ekkor kezdôdô tervszerû 
gyûjtô-, tudományos kutató- és feldolgozó munka nemzetközileg elismertté 
tette a nem hivatalosan „Szolnoki Repülômúzeum” néven ingyenesen látogat-
gatható kiállítóhelyet. A Szakgyûjtemény élen járt a hazai roncskutatásban, szá-
mos ismert és kevésbé ismert, a második világháborúban lezuhant repülôgép 
helyét lokalizálták sikerrel és több roncsot, alkatrészt is összegyûjtöttek. Ezek 
közül kiemelkedik a Balatonban talált szovjet Il-2 csatarepülôgép, Bejczy József 
magyar királyi repülô százados Bf-109 vadászrepülôgépének maradványa, vagy 

A Hangár elrendezési vázlatterve
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a Bácsbokod mellett lezuhant lengyel személyzetû brit bombázó, amely esetek-
ben a pilóták, illetve a személyzet tagjai számára lehetôség nyílt a végtisztesség 
megadására. 

A Szakgyûjteményben a tervszerûen végzett felújítások mellett a progra-
mokat szakmai- és karbantartó napok is színesítették, amelyek szervezésében, 
vezetésében a Bázis szakállománya mellett a HM HIM helyi megbízott szak-
referense is szerepet vállalt. A gyûjtemény mindeközben tovább bôvült az MH 
hadrendjébôl kivont repülôeszközökkel, illetve külföldi, például német, svéd, 
török és a svájci légierô által ajándékozott géptípusokkal. 

A 2010-es évekre a Szakgyûjtemény egy Közép-Európában jelentôsnek szá-
mító, tudományos háttérrel rendelkezô mûhely lett, amely a Magyar Légierô 
történetének tárgyi emlékeinek felkutatását és megóvását tûzte zászlajára.

A RepTár-projekt és tervezése

2012 februárjában Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásá-
ból egy pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglalkozó cég kereste meg 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot, hogy a „Szolnoki Repülômúzeum” 
fejlesztési lehetôségeirôl tárgyaljanak. A megbízó nevében kifejtették, hogy 
Szolnoknak alacsony a turisztikai vonzereje, és gyakorlatilag a Repülômúzeum 
az egyetlen olyan kiemelkedô kulturális érték, csak a térségre jellemzô látniva-
ló, amely alkalmas lehet a város ismertségének és látogatottságának növelésé-
re. A megbeszélésen a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum álláspontja az volt, 
hogy a kiállítóhely fejlesztése csak az összes mûtárgy teljes felújításával, res-
taurálásával jöhet létre, illetve, hogy az, az eredeti helyszínen valósuljon meg, 
a Honvédelmi Minisztériummal (HM), a HM HIM-mel és a Bázissal kötendô 
megegyezés szerint. 

A HM HIM számára ez óriási lehetôségnek mutatkozott a Szolnokon lévô 
mûtárgyállomány eszközeinek felújítására, hiszen addig évente legfeljebb egy-
egy repülôgép állagvédelmi munkálatait tudták elvégezni. Ez utóbbihoz egy-
részt a Bázis eszköz- és személyi állománya, vagy szponzori, illetve pályázati 
forrás, vagy a Kecskeméten megrendezett repülônapok adtak keretet.

A HM és a Bázis felkarolta az elképzelést, és 2012 nyarán megkezdôdött 
a beruházás helyszínének keresése, illetve a repülôeszközök felújításának és át-
szállításának logisztikai tervezése. A hosszas viták, érvek és ellenérvek felso-
rakoztatása után a „Szolnoki Interaktív Repülômúzeum” munkacímû projekt 
gazdája, azaz Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 októberében úgy 
döntött, hogy a Szakgyûjteménynek eddig otthont adó terület helyett az egyko-
ri Ó-Szolnoki vasútállomás2 Indóházát és annak környékét választják. Az indo-
kok között a mûemléképületek védelmének biztosítása, a terület rehabilitálása és 

2 Magyarország legrégebbi vasútállomása, amelyet 1847. szeptember 1-jén adtak át. Az Indóházat 
a Magyar Középponti Vasút építtette Paul Wilhelm Eduard Sprenger (1798–1854) bécsi építész 
tervei alapján, klasszicista stílusban. http://info.szolnok.hu/o-szolnok-vasutallomas-indohaza-es-
vizhaza-m115 (Megtekintés: 2017. október 5.)
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a városrésznek a belvárossal való összekötése szerepelt. A logisztikai tervezés so-
rán világossá vált, hogy így a Szakgyûjteményben található hat nagyobb méretû 
repülôgép3 átszállítása az Indóházhoz a mûtárgyak roncsolása nélkül lehetetlen 
és amelyhez természetesen a HM HIM sem adta hozzájárulását, ugyanakkor 
ragaszkodott hozzá, hogy ezek az eredeti helyszínen legyenek felújítva.

A HM a HM HIM számára feladatul szabta, hogy az átköltöztetés terve-
zéséhez, az új kiállítóhely létrehozásához minden szakmai támogatást és se-
gítséget adjon meg. Az új tervezett kiállítóhely a projektgazdától ekkor kapta 
a „RepTár” nevet, melynek tervezésében és megvalósításában a HM részérôl 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum lett a kijelölt kapcsolattartó, ügyintézô 
és felelôs szervezet. 

Az elôzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján benyújtott pályázati anyag 
szakmai tartalmát a HM HIM állította össze, meghatározva a RepTár alapvetô 
funkcióit, látogatói és kiszolgáló létesítményeit. A késôbbiek során az egész be-
ruházás tervezése ezen alapult. 

Az elképzelésben egy olyan tematikus kiállítóhely szerepelt, amely a szolnoki 
Szakgyûjtemény anyagára felfûzve bemutatja a magyar katonai repülés történe-
tét a kezdetektôl napjainkig. Alapvetô célként fogalmozódott meg, hogy a lehetô 
legszélesebb csoportot meg tudja szólítani, hogy a teljesen laikus vendégektôl 

3 An-24V, An-26, Il-14T, Il-18V, Il-28, Tu-134A.

Az Indóházban lévô kiállítás berendezési rajza
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kezdve egészen a katonai repülés szakértôiig bezárólag tartalmas, interaktív 
és szórakoztató idôtöltést nyújthasson. Ezen kívül a RepTárnak a kiállítóhely 
funkció mellett egy olyan repüléstörténeti központnak is kell lennie, amely 
szakmai találkozók, konferenciák rendezésére is alkalmas.

A kiállítótereken kívül az elgondolás részét képezte egy olyan mûhely, épü-
letrész kialakítása, ahol a repülôgépek alkatrészeinek felújítását a látogatók is 
követhetik, és amely a nehéztechnikai eszközök felújítására, konzerválására, ál-
lagvédelmére szakosodott restaurátorok képzési helye is lehetne.

A szakmai terv a következô fôbb elemeket tartalmazta:
– látogatóközpont fogadótérrel, kiszolgáló létesítményekkel, rendezvényter-

mekkel, katonai repüléstörténeti kiállítással,
– fedett kiállítócsarnok a kiemelt elhelyezési igényû mûtárgyakkal, interak-

tív szórakoztató létesítményekkel, 
– restaurátor- és karbantartó mûhely, alkatrész és szerszámraktár,
– szabadtéri kiállítóhely,
– tematikus játszótér, parkoló.
A HM HIM összeállította a kiállítandó eszközök listáját, mûtárgyanként 

megadta a restaurálási és az elhelyezési igényt, megkülönböztetve beltéri, fedett 
kültéri és kültéri tárolási körülményeket. 

A repüléstörténeti emlékek mellett a HM HIM javasolta, hogy a honi lég-
védelem is kapjon a RepTárban kiállítási felületet, hiszen az 1970-es évektôl 

A raktárépületben kiállított légvédelmi eszközök
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kezdve Magyarországon a repülôalakulatok a rádiólokációs és a honi légvédelmi 
rakéta alakulatokkal együtt alkották a légtérvédelem rendszerét. Az ehhez szük-
séges haditechnikai eszközök a zsámbéki légvédelmi kiállítóhelyrôl kerültek át-
csoportosításra Szolnokra.

A benyújtott anyag elfogadásra került, az ÉAOP-2.1.1/E-12 (Versenyképes 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés) címû pályázatból a RepTár létrehozá-
sához szükséges költség 100% támogatási intenzitással került biztosításra. A pro-
jektgazda 2012. november 27-én a Támogatói Szerzôdés aláírásával a RepTár 
megvalósításához 2.099.937.500,- Ft összegû támogatás lehívására lett jogosult.

A pályázat elnyerésével idôszerûvé vált a HM és a HM HIM pontos sze-
repének a tisztázása a RepTár projekt megvalósítási fázisaiban. 2013. május 
16-án a honvédelmi miniszter és Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere 
együttmûködési megállapodást írt alá, amelyben a HM vállalta a szakmai jellegû 
együttmûködést a projekt megvalósításában. A HM mint vagyongazda hozzá-
járult, hogy a projekt keretében az érintett mûtárgyak mozgatásra, felújításra, 
kiállításra, azaz felhasználásra kerüljenek. A HM részérôl kapcsolattartónak, és 
a kizárólagos szakmai kompetenciával rendelkezônek a HM HIM lett kijelöl-
ve. Ettôl kezdve a Hadtörténeti Múzeum munkatársai rendszeres résztvevôivé 
váltak a projektmegbeszéléseknek, a szakmai döntések meghozatalában kizáróla-
gosságot élvezve. Ebben nagy segítségre voltak elsôsorban a Szakgyûjteményben, 
az MH Légijármû Javítóüzemben (MH LÉJÜ) dolgozó kollégák és a Magyar 
Honvédség logisztikai feladatokat ellátó alakulatainak szakértôi.

A megbeszéléseken több nem várt probléma is felmerült (telekösszevonások 
ügye, mûemlékvédelmi kérdések, alultervezett költségvetés), amelyek megoldá-
sa több hónappal hátráltatta a megvalósítást, és amelyek miatt többször is mó-
dosult a tervezés.

Kialakultak az épületek szerepei, a látogatói útvonal és az egyes mûtárgy-
csoportok elhelyezésének vázlata. Az egykori vasútállomás mûemléki épületei 
közül az Indóházban a fogadótér, a melegkonyhás étterem, a múzeumi bolt, 
a konferenciatermek és a magyar katonai repülés történetét bemutató állandó 
kiállítás kapott helyet. A vízházba (a gôzmozdonyok vízszükségletének biztosí-
tására létrehozott mûemléki épület) a RepTár dolgozóinak irodái kerültek, míg 
a – szintén eredeti állapotában megtartott – vasúti raktárépület egyik felébe ka-
landpálya, másik felébe pedig a légvédelem történetét bemutató kiállítás létesült. 
Az Indóház mellett felépítésre került egy könnyûszerkezetû, kétszintes, fûthetô 
kiállítócsarnok, a „Hangár”. 

Az építészeti tervezéssel párhuzamosan a RepTár egyik fô attrakciójának 
szánt interaktív élményelemek kidolgozása is megkezdôdött. A különbözô 
korosztályokat megcélzó multimédiás eszközök, a 4D mozi, a szimulátorok, 
az érintôképernyôs információs táblák és játékok tartalmát a HM HIM javasla-
tai alapján állították össze.

Kiemelt feladatot jelentett a Hadtörténeti Múzeum számára a RepTárban 
kiállítandó mûtárgyak elhelyezésének, installációs és dekorációs elemeinek 
megtervezése, mûszaki dokumentációjuk elkészítése. Ez érintette az Indóház 
elsô emeletén lévô, 130 m2 alapterületû „A magyar katonai repülés története 
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a kezdetektôl napjainkig” címû állandó kiállítást, a Hangárban, a raktárban és 
a kültéren kiállított eszközök információs tábláit és a háttérelemnek szánt tab-
lókat és molinókat.

Ez utóbbiakhoz és az interaktív eszközökön futó tartalomhoz a szakmai 
anyag, képek, filmfelvételek összegyûjtése, a szövegek megírása több hónapot 
vett igénybe. Egyes területeket érintôen ehhez alapkutatásokat kellett elvégez-
ni. A munka végeredménye egy olyan tudományos anyag lett, amely bemu-
tatja a magyar repülômúlt és a légtérvédelem történetének számos területét. 
A különbözô felületen futó alkalmazások segítségével ismeretet lehet szerezni 
például az elsô és második világháborús magyar repülôászokról, a kiállított gép-
típusokról, a hazai repülôgépiparról, a légvédelmi rakétarendszerek fejlôdésérôl, 
és a katonai repülés és ejtôernyôzés neves hazai képviselôirôl.

Mindeközben lezajlott a muzeális repülôeszközök felújítását és átszállítá-
sát célzó közbeszerzési eljárások elôkészítése, a mûszaki tartalmak összeállítá-
sa. A több hónapig tartó egyeztetést követôen a kiírt pályázatot az MH LÉJÜ 
nyerte el, így a tárca vagyonfelügyeleti és a HM HIM muzeológiai érdekei is 
a lehetô legnagyobb fokon érvényesülhettek. Az állagvédelmi munkálatok a gé-
pek felmérésével kezdôdtek, melynek során dokumentálták a rajtuk található 
standard és egyedi feliratokat és ábrákat, hogy azok változatlan formában kerül-
hessenek vissza a festést követôen. Ezt követte a felületek tisztítása, csiszolása, 
egyes esetekben a kiegészítése, majd az alapozást követôen a fedôfestékkel való 
ellátása. A mûszaki specifikáció szerint a külsô festékrétegnek 5–7 évig kell el-
lenállnia a napsugárzásnak és az idôjárási körülményeknek. A vászonborítású 

A repülô hôsi halált halt Bejczy József hadnagy Bf-109 repülôgépének roncsdarabja
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repülôgépek, leginkább a vitorlázórepülôk esetében a belsô tartószerkezetet 
meg kellett erôsíteni és több négyzetméternyi részen pótolni kellett a borítást. 
Mindegyik repülôgéphez készült acél tartóbak, hogy a tartós állás okozta folya-
matos terhelés során ne a futómû abroncsa károsodjon.

A felújított repülôgépeket 2015 késô ôszétôl kezdve szállították át a RepTárba. 
Elsôként a külsô térben lévô vadász- és kiképzô repülôgépeket daruzták a helyükre, 
majd az idôközben megépült Hangárba is bevontatták az oda tervezett mûtárgyakat.

A projekt életében mérföldkônek számított, hogy a kiállítóhely üzemelteté-
sére létrejött a RepTár Szolnok Nonprofit Kft., amelynek vezetése a kezdetektôl 
fogva törekedett a múzeum- és repülôszakmai kihívásoknak való megfelelésre. 
Ez különösen annak a fényében volt fontos, hogy a RepTár ötletét a kezdetektôl 
fogva sok támadás érte a repülôbarátok részérôl. Ennek hátterében jórészt a régi 
kiállítóhely és a repülôeszközök sorsa felett érzett aggodalom és az ott évtizede-
kig magas szinten végzett szakmai munka eredményeinek féltése állt. 

Ezért is óriási jelentôségû, hogy a HM HIM kezdetben megfogalmazott állás-
pontja érvényesült és a szolnoki városvezetés, valamint a Honvédelmi Minisztérium 
között létrejött megállapodás alapján a Bázis szakemberei munkaidejük egy részé-
ben a RepTárban teljesítik szolgálatukat. Ezzel sikerült a szakszerûség folytonos-
ságát, a hazai repülôtársadalomban szerzett elismertséget biztosítani.

A Kft. vezetése a kezdetektôl fogva arra törekedett, hogy ez a fajta szak-
mai mentalitás, hozzáállás a RepTár valamennyi dolgozójánál érvényesül-
jön. A látogatóközönséggel találkozó munkatársak, a múzeumpedagógusok és 
tárlatvezetôk felvételi beszélgetésén, kiválasztásán így a HM HIM képviselôi is 

MiG-21 bisz 75AP a taszári Boszorkány repülôszázad színeiben
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részt vettek, a felvételt nyert kollégák pedig a Hadtörténeti Múzeumban szak-
mai alapképzésben részesültek.

További elônyös lépésnek bizonyult, hogy muzeális intézmények 
mûködésérôl szóló jogszabály alapján a fenntartó kezdeményezte a RepTár 
közérdekû muzeális kiállítóhellyé való besorolását. Mivel önálló gyûjteménnyel 
a RepTár nem rendelkezik, de állandó kiállítással, közmûvelôdési szakember-
rel igen, nyitva tartása pedig egész évben biztosított, a kategória feltételeinek 
mindenben megfelel. Reményeink szerint ezzel sikerül jobban bekapcsolódnia 
a RepTárnak a hazai múzeumi életbe és könnyebben megnyílnak elôtte a fej-
lesztéshez szükséges pályázati források is. A intézmény szakmai felügyeletét 
az Emberi Erôforrások Minisztériuma Közgyûjteményi Fôosztályának döntése 
alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum látja el.

Az épületek elkészültével, a repülôgépek, légvédelmi eszközök és kiegészítôik 
elhelyezésével, a belsô terek kialakításával, a kiállítások felépítésével, az inter-
aktív eszközök telepítésével és az összes kiszolgáló rendszer beüzemelésével 
a RepTár 2016 nyarán készen állt a próbaüzemre. 

Az ünnepélyes megnyitóra 2016. szeptember 1-jén, Szolnok Város Napján 
került sor Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és Dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök részvételével. A programot az Ejtôernyôs Katonai Világbajnokság 
gyôztes magyar csapatának ugrása színesítette, a rendezvényen a RepTáron dol-
gozók mellett a hazai repülôélet számos ismert tagja is részt vett.

A kiállítóhelyet az elsô három hónapban 20.000 látogató tekintette meg, és 
elnyerte az „Év Turisztikai Attrakciója” címet.

MiG-21 U-600 kétüléses gyakorló vadászrepülôgép, nem sokkal a beemelése után
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A RepTár ismertetése

A RepTár Szolnokon az Indóház út 4–6. szám alatt található, a Tiszapart 
mellett. A parkolóból a látogató az Indóház fôbejáratán keresztül közelítheti 
meg a kiállítóhelyet. A fogadótérben találhatók a jegypénztárak és a ruha-
tár, ugyanezen a szinten helyezkedik el a melegkonyhás büfé és a múzeumi 
bolt. Az alapjegy minden kiállítási elemhez hozzáférést nyújt, az élményele-
mek (szimulátorok, kalandpálya, 4D mozi, stb.) igénybevételéhez külön kell 
fizetni.

A mozgáskorlátozottak számára is teljesen bejárható látogatói útvonal az elsô 
emeleten lévô állandó kiállítással indul, amely a magyar katonai repülés törté-
netét dolgozza fel. A tárlaton a fényképek és rövid leírások mellett egyenruhák, 
repülôjelvények, pilótaigazolványok, fedélzeti fegyverek, személyes relikviák 
segítik megismerni a légierô történetét. 

Az Indóház elsô emeletérôl egy, a két épületet összekötô fedett hídon le-
het a Hangárba jutni, amelynek mennyezetére függesztve találjuk a vitorlázó 
repülôgépeket. A kétemeletes Hangár belsô erkélyén találhatók a szimulátorok 
és a 4D mozi, valamint a személyzeti létesítmények. Ugyanitt vannak kiállítva 
a Szakgyûjteménybôl átkerült repülôgépmotorok elsô és második világháború-
ból származó példányai is. Az erkélyrôl lépcsôn vagy liften lehet lejutni a Hangár 
földszintjére, amelynek nagy részét a fedett elhelyezést igénylô repülôgépek és 
helikopterek töltik ki. Ezek közül kettôbe, a Jak-52 és a MiG-21UM kiképzô 
repülôgépekbe felügyelet mellett be lehet szállni. A repülôgépek és forgószár-
nyasok között hajtómûveket, fegyverrendszereket, rádiólokációs berendezéseket 

MiG-21MF vadászrepülôgép imitált repülôtéri fedezékben
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lehet megtekinteni. A Hangár középsô részén kialakított mozisarokban a HM 
HIM archívumából származó, a repüléssel és a légvédelemmel kapcsolatos 
propaganda, oktató és dokumentumfilmeket lehet kényelmesen végignézni. 
Az egyes mûtárgycsoportok mellett érintôképernyôs infótáblákon lehet bôvebb 
információhoz jutni a kiállítási tárgyakról.

A külsô kiállítótérbe kijutva külön csoportokban találjuk a Magyar 
Honvédségben és elôdszervezetében egykor repült géptípusokat. Az egy sor-
ban, egymás mellett álló vadászrepülôgépek és vadászbombázók különösen im-
pozáns képet nyújtanak, de megcsodálhatjuk a különleges festésû kiképzô és 
harci repülôgépeket és helikoptereket is. A tér közepén lévô hosszúkás egykori 
raktárépületben üzemel a kalandpálya és itt kapott helyet a magyar légvéde-
lem történetét bemutató kiállítás, ahol légvédelmi ágyú és gépágyúk is várják 
a látogatókat. A raktárépület mögötti területen található a honi légvédelmi ki-
állítóhely, ahol a Dvina, Volhov, Nyeva és Vega rakétarendszerek indító, töltô, 
szállító, rávezetô és felderítô elemeit lehet megtekinteni. Mellettük vannak ki-
állítva a különbözô típusú katonai rádiólokációs berendezések, közismertebb 
elnevezéssel a radareszközök.

A mûtárgyak mellett a fiatalabb látogatókat a tematikus játszótér is várja.

Összefoglalás

A RepTár projekt a HM HIM számára több szempontból is kiemelkedônek 
és eredményesnek számít. Egyrészt alkalom nyílt arra, hogy a repülô- és 

A Nyeva közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer indítóállványa
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légvédelmi eszközökkel együtt több, mint száz mûtárgya megújuljon, és hogy 
állományvédelmük tartósan biztosítva legyen. Másrészt a projekt négy éve alatt 
óriási tapasztalati tôke halmozódott fel egy ilyen léptékû beruházás tervezé-
sét, menedzselését, végig vitelét és útjára indítását illetôen. A RepTár 2012-tôl 
kezdve állandó elfoglaltságot, rengeteg plusz feladatot jelentett a HM HIM szá-
mára. Ezt a munkát az Intézmény parancsnoka, Dr. Kovács Vilmos ezredes irá-
nyításával, Soós Péter százados és Jakusch Gabriella, valamint Gondos László, 
Molnár Ferenc, Kónya Béla ôrnagy, illetve a Tárgyi Gyûjteményi Osztály és 
a Múzeumpedagógiai Osztály több munkatársa végezte el.

A tervek szerint a RepTár a folyamatos megújulásra, fejlesztésre és gyarapo-
dásra törekszik. Küldetéséhez a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a jövôben 
is igyekezni fog a lehetô legtöbb támogatást nyújtani.

“reptár” – the aviatiOn MuseuM OF szOlnOk

Hungary’s thematic museum about military aviation opened its doors on 1 September 
2016. The modern exhibition site was established on the initiative of the Municipality of 
the Urban County of Szolnok, with the efficient assistance of the Ministry of Defence 
and with European Union funding. The museum’s predecessor was the collection of the 
Air Force Officer Training School in Szolnok, professionally administered by the HDF 
86th Szolnok Helicopter Base for decades.

The Hungarian MoD Military History Institute and Museum, which preserves 
artefacts and documents of Hungarian military aviation, took on a significant role 
in the planning of “RepTár.” Opened as a result of joint efforts and aims of touristic 
development, the museum comes up to 21st-century standards, while keeping and 
handing down Hungarian aviation traditions to visitors.

das luFtFahrtMuseuM „reptár“ in szOlnOk

Ungarns thematisches Museum für militärische Luftfahrt öffnete ihre Tore am 1. 
September 2016. Vorgänger des auf Initiation der Selbstverwaltung der Stadt mit Komitatsrecht 
Szolnok geschaffenen modernen Ausstellungsraumes war die Sammlung der einstigen 
Szolnoker Fliegeroffiziers-Hauptschule. Verwirklicht wurde es mit der aktiven Hilfeleistung 
des Ministeriums für Landesverteidigung und aus Finanzquellen für Wettbewerb der 
Europäischen Union. Die fachgemäße Betreuung der Kollektion war durch Jahrzehnte 
hindurch Aufgabe der 86. Helikopterbasis Szolnok der Ungarischen Honvéd-Streitkräfte.

Zielsetzung des Projektes war die Förderung des Tourismus. Das Institut und 
Museum für Militärgeschichte des Landesverteidigungsministeriums, welches die 
Erinnerungsgegenstände der ungarischen militärischen Luftfahrt aufbewahrt, nahm 
bei der Planung eine bedeutende Rolle ein. Der mit gemeinsamer Anstrengung 
eröffnete Ausstellungsraum wird sowohl den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts als auch 
der Mission gerecht, die ungarischen Fliegertraditionen zu pflegen und weiterzuführen. 
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„bORSOdyLáSzLó,AvívóISkOLA-TEREMTô”

IdôSzAkIkIáLLíTáS

A modern magyar vívósport megszületésének és kibontakozásának ide-
je elválaszthatatlan a katonatiszt-képzéstôl, a katonavívástól és a katona 
vívómesterektôl. A korszak egyik legnagyobb hatású, és egyedi vívóiskolát, va-
lamint vívórendszert teremtô mestere volt Borsody László (1878–1939) ôrnagy. 
A 20. század második felében íródott, vívással kapcsolatos szakkönyvek sajnála-
tos módon nem, vagy csak a nagyhírû SPOTI kapcsán, röviden emlékeztek meg 
az aligazgató fôvívómesterrôl.1 Az elsô, teljességre törekvô Borsody-monográfia 
a 2016. év végén született meg Máday Norbert tollából.2

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és Máday Norbert magánmûgyûjtô 
közös idôszaki tárlata 2017. február 23-án nyílt meg a múzeum Márvány termé-
ben, „Borsody László, a vívóiskola-teremtô” címmel. 

A tárlat két fô részre tagolódott. Az elsô tartalmi egység a korai magyar vívó-
sport bemutatására vállalkozott. Az installációk és mûtárgy-együttesek különös 
hangsúllyal reflektáltak a korszak katonavívásának meghatározó intézményeire, 
így a Ludovika Akadémia, a m. kir. honvéd Sportoktató Tanfolyam (SPOTI), 
a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképzô Intézet, va-
lamint a Honvéd Tiszti Vívóklub (HTVK) történetére.  Az álló vitrinekben 
a 19/20. század fordulójától a modern korral bezárólag kaptak helyet a gyakorló 
kardok / vívó kardok, illetve a vívó fejvédek / maszkok kronológiai rendet mu-
tató típussorai. A kiállított díjjak, emléktárgyak közül külön említésre méltó:

– az V. (1902. évi) hadsereg vívóverseny emlékplakettjei,
– a Ludovika Akadémia Sport Egylet (L.A.S.E.) 1932. évi, vívóalakos karddíja, 
– a debreceni Békessy Béla Vívóclub3 1924. évi tiszti vívóversenyének díja,
– a Magyar Athleticai Club (MAC) 1925. évi jubileumi emléktárgya 

(tintatartó),

1 Tilli – Rerrich 1954. 8. o.; Bay – L. Réti 1979. 25–30. o.; Dávid 1988. 54. o. (Lásd még: Máday 
2016a. 20–21. o.)

2 A feltárt, illetve feltárandó téma nagyságát mi sem jellemzi jobban, minthogy a könyv 2016. 
évi elsô kiadását már 2017 januárjában, egy közel kétszer hosszabb terjedelmû, második kiadás 
követte. Borsody 2016b.; Borsody 2017.

3 A Debreceni Vívó Club 1922 decemberében vette fel az elsô világháborúban hôsi halált halt 
kardvívó olimpikon, Békessy Béla (1875–1916) százados nevét. Debreceni Békéssy Béla Vívó 
Club 1922. (Szerzô nélkül.) 8 Órai Ujság, 1922. december 14. 8. évf. 285. sz. 6. o.
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– a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképzô Intézet 
(koszorús és koszorú nélküli) emlékplakettjei,

– a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) jubileumi, 1937. évi emléktárgya. 
A kiállítás második tematikai egységét Borsody László életútja és a „Borsody-

rendszer” bemutatása képezte. Borsody László élete a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában fennmaradt jelentékeny iratanyag se-
gítségével optimálisan rekonstruálható. Borsody vívómesteri mûködésének elsô 
jelentôs állomása a Ludovika Akadémia volt. Itt 1902-tôl 1925-ig tanított ví-
vást és tornát (1902-tôl segédoktató, 1906-tól II. osztályú vívómester, 1916-tól I. 
osztályú vívómester). A Ludovika Akadémián folytatott vívóedzôi tevékenysé-
gét 1917 szeptembere és 1918 márciusa között, az orosz hadszíntéren teljesített 
frontszolgálata szakította csak meg. Részt vett az 1919. június 24-i antikom-
munista puccskísérletben: feladata négy akadémikussal a Ludovika Akadémia 
politikai megbízottainak a letartóztatása volt. A neves vívómester 1925-tôl a m. 
kir. honvéd Sportoktató Tanfolyamon, majd a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd 
Sporttanár és Vívómesterképzô Intézetben tanított tovább. (1931-ben kine-
vezték az intézet aligazgatójává.) Nyugállományba 1936. november 1-ével, 

Az V. (1902. évi) 
hadsereg vívóverseny 
Pallasz Athéné 
alakját ábrázoló 
bronz emlékplakettje 
(HTM Numizmatikai 
Gyûjtemény 4822/É)
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ôrnagyi rendfokozattal került. 1939-ben hunyt el Budapesten, sírja a Farkasréti 
temetôben található.4 Sportolói karrierje, katonai pályafutása és tanítványkö-
re nagy pontossággal adatolható a rendelkezésre álló levéltári források alap-
ján. A tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálának körülményei azonban 
már kevésbé jól rekonstruálhatóak. A Kis Újság 1939. január 26-i száma zsidó 
származásával és a készülô (második) zsidótörvénnyel magyarázta a vívómester 
öngyilkosságát,5 a Pesti Napló 1939. január 26-i számában közölt írás Borsody 
magánéleti veszteségeit és gyomorbetegségét említette.6

4 AKVI 3941, HM Felülvizsgálati Iratok (név szerint), HM 1939. 4. oszt. ált. (név szerint). (HM 
HIM, Hadtörténelmi Levéltár), Bachó 1930. 698. o. 

5 „[…] Búcsúlevelet nem hagyott hátra, barátai kijelentésébôl azonban arra lehet következtetni, hogy 
a készülô zsidótörvénnyel kapcsolatos intézkedések miatt dobta el magától az életet. Származása miatt 
ugyanis az egyik sportegyesületben állítólag mozgalom indult ellene. […]” Halálba menekült Borsody 
László vívómester 1939. 2. o. (Lásd még: Borsody László, a kiváló vívómester agyonlôtte magát. 
(Szerzô nélkül.) Magyarország, 1939. január 26. 46. évf. 21. sz. 5. o.)

6 „Senki nem tudott róla, hogy valami titka lenne, valami bántaná. Most, tragikus öngyilkosságával 
kapcsolatban visszaemlékeznek rá, hogy a mindig nyíltkedélyû embert az utóbbi években erôsen 
megpróbálta a sors. Agglegény volt, egy évvel ezelôtt elveszítette édesanyját, teljesen magára maradt. 

A Ludovika Akadémia Sport 
Egylet (L.A.S.E.) 1932. évi 
karddíja 
(Máday Norbert 
magángyûjteménye)
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Borsody László életútja mellett a kiállításban jelentôs hangsúlyt kapott 
a „Borsody-rendszer” bemutatása is. A kutatás nehéz helyzetben van a Borsody-
féle vívórendszer rekonstruálásakor: „Borsodi nem szeretett írni […]” – emlékezett 
vissza Bay Béla mesteredzô L. Réti Anna riportkönyvében a neves vívómesterrel 
kapcsolatban.7 A „Borsody-rendszer” ma elsôsorban korabeli sajtóforrásokon és 
a tanítványok visszaemlékezésein keresztül rekonstruálható. Borsody program-
ját Filotás Ferenc vívómester 1934-ben az alábbi módon írta le: „[…] a modern 
magyar kardvívórendszer, vagy jobban mondva a »Borsodi rendszer«, mert hiszen en-
nek Borsodi László a kiváló katonai mester a megteremtôje – a vágáshoz szükséges min-
den lendületet nyújtott kar mellett csuklóból követeli, tehát sokszorosan kisebb lendületet 
végeztet, s így hamarább is éri el ellenfelét, ezzel pedig nagyszerû alkalmat szerez a vá-
gások gyors megismétlésére (rimessa). Ezenkívül igen nagy súlyt helyez az elôvágásokra, 
melyeket minden helyzetbôl és irányból, éllel és fokkal is követel. Leegyszerûsít minden 
vívómozdulatot, alig cselez, de nincs is rá szüksége, mert kis lendületû, megismételt vá-
gásai az ellenfél testén mindig találnak elérhetô, érvényes területet. […] Borsodinak elve, 
hogy úgy a vágásokat, mint védéseket nem egyedül állóhelyben, hanem fôleg és mindig 
a test mozgása közben, azzal együtt kell gyakorolni […].”8 A „Borsody-rendszer” té-
maköréhez különösen jelentôs Balogh Béla „A vívás oktatásáról, különös tekin-
tettel néhai Borsodi László rendszerére” címû, 1941-ben megjelent publikációja. 
Balogh közlése részletesen bemutatja Borsody összetett programját: „Borsodinak 
egyéni módszere volt. […] Megértette tanítványaival, hogy a legegyszerûbb moz-
dulatok végrehajtását is mûvészi tökélyre lehet fejleszteni. […] Még versenyvívó ta-
nítványait is percekig igazgatta, mocorgatta a vívóállásban. Az ebbôl való könnyû és 
zökkenômentes indulást tartotta a vívóállással szemben támasztott összes követelmé-
nyek közül a legfontosabbnak. Azt hirdette, hogy a kardot minden helyzetben másképp 
kell fogni. Ujjainkkal játszani kell a markolaton. […] A vívógyakorlatokra rendkívül 
nagy gondot fordított. […] A lábmozdulatokat a legkülönbözôbb ütemezéssel gyakorol-
tatta. A mozdulatok végrehajtásánál a hosszú kezdés és a gyors befejezés volt a végcél. 
[…] Sohasem engedte meg, hogy felesleges, más izomcsoportot mozgasson a vívó, mint 
amelyre szüksége volt. […] Tévedne azonban az, aki azt állítaná, hogy Borsodi mester 
tanítványainak csak a technikáját fejlesztette. Vívói gondolkodásmódhoz szoktatta ta-
nítványait, elméleti vívókat nevelt […].”9 

Ma kevés, Borsody személyéhez közvetlenül kapcsolódó emléktárgyról tud 
a kutatás. (Az Újság 1939. február 23-i tudósítása szerint „a magyar vívósport 
mesterének kitüntetéseit, belföldi és külföldi dicsérô okleveleit és fegyvergyûjteményét 
Borsody családja a MAC-nak adományozta”. Ezek sorsára nézve azonban nem 

Felemlítik azt is, hogy egy nappal tragikus öngyilkossága elôtt, amikor klubjának egyik vezetôjével volt 
együtt délután kávéházban különös kijelentés tett. « - Annyi baja van az embernek az egészségével, – 
mondotta. – A gyomrom beteg, mindig diétán élni és szódabikarbónát szedni . . . Nem tudom, mire jó 
ez, nem lenne- e egyszerûbb, ha fôbelôném magam?»” Agyonlôtte magát Borsody László, az ismert 
vívómester. (Szerzô nélkül.) Pesti Napló, 1939. január 26. 90. évf. 21. sz. 10. o. 

7 Bay – L. Réti 1979. 27. o. 
8 Filotás 1934. 240. o. (Lásd még: Pengevezetés a vívóstílus körül. (Szerzô nélkül.) 8 Órai Ujság 

1935. április 11. 21. évf. 83. sz. 13. o.; Bay – L. Réti 1979. 28. o.; Máday 2017. 306–313. o.)
9 Balogh 1941. 261–264. o. 
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rendelkezünk információval.)10 A tárlat egyetlen, a vívómesterhez köthetô re-
likviája egy, az aligazgató egyik halotti koszorújáról származó, Máday Norbert 
magángyûjteményében fennmaradt nemzeti színû szalag. (Felirata: „Bajtársi 
kegyelettel / A m. kir. Ludovika Akadémia II. fôcsoport tiszti és tanárikara és 
akadémikusai”.)

10 Alpár Gyula a MAC új vívóoktatója. (Szerzô nélkül.) Újság, 1939. február 23. 15. évf. 44. sz. 15. o.

A kiállítás, könyv- és filmbemutató rendezvénysorozatához készített meghívó  
(grafikai terv: Szabó Emese)
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A tárlat szerves része volt a Hadtörténeti Múzeum 2017. évi „Forradalmi 
Forgatag” elnevezésû márciusi rendezvénysorozatának, melynek keretein belül 
több mint 11.500 látogató tekinthette meg az idôszaki kiállítást.

A kiállítás stáblistája

A kiállítást rendezte: Máday Norbert és Polgár Balázs
Grafikai terv: Szabó Emese
Fotó: Szikits Péter
A kiállítást építette: Csáti Csaba és Kertész Attila
Restaurátorok: Köbli Gergely, Mátyássy Gabriella, Meggyes Anita, Tombor 

Krisztián. 
A kiállítás megvalósításában közremûködött: Bíró Edina, Borsits Enikô, Fischer 

Zoltán, Fröhlich Dávid, Jakusch Gabriella, Jamrich Viktor, Dr. Kovács 
Vilmos, Lukács Fanni, Dr. Sallay Gergely, Dr. Závodi Szilvia
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“lászló bOrsOdy, the FenCing sChOOl FOunder” – a teMpOrary exhibitiOn

The birth and evolution of modern Hungarian fencing sport are inseparable from 
military officer training, military fencing and military fencing masters. Major László 
Borsody (1878–1939) was one of the most influential fencing masters of the interwar 
period, and the founder of a unique fencing school and fencing system. The joint 
temporary exhibition of the MoD Military History Institute and Museum and private 
collector Norbert Máday, entitled “László Borsody, the Fencing School Founder” was 
opened in the Museum’s Marble Hall on 28 February 2017. The exhibition presented 
the first decades of modern Hungarian fencing sport, László Borsody’s life and the 

“Borsody fencing system.”

„lászló bOrsOdy, der FeChtsChulen-ersChaFFer“ – teMpOräre ausstellung

Die Zeit der Geburt und Entfaltung des ungarischen Fechtsports ist unzertrennlich 
mit der Offiziersausbildung, dem Militärfechten und den Militärfechtmeistern 
verbunden. Einer der einflussreichsten Meister der Epoche war Major László Borsody 
(1878–1939), Erschaffer einer neuen Fechtschule und eines einzigartigen Fechtsystems. 
Die vom Institut und Museum für Militärgeschichte und dem Privatsammler Norbert 
Máday gemeinsam zusammengestellte Exposition mit dem Titel „László Borsody, der 
Fechtschulen-Erschaffer“ wurde am 28. Februar 2017 im Marmorsaal des Museums 
eröffnet. Die Ausstellung behandelte die ersten Jahrzehnte des modernen ungarischen 
Fechtsports, den Lebenslauf von László Borsody sowie das „Borsody-System.“
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Az isaszegi hôsi emlékmû közelképe (a szerzô felvétele)
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Elsô világháborús emléktábla Tökön (a szerzô felvétele)



 Prohászka László: MEDGyESSy FErEnC ALKoTÁSAI 435

A sárospataki hôsi emlékmû (a szerzô felvétele)

A bajai hôsi emlékmû (a szerzô felvétele)



A magyar Országos Frontharcos Szövetség rendfokozati jelzései 

A Frontharcos Szövetség tagjainak korábbi állománycsoportját jelző vállzsinórok. 
Balról jobbra: tiszti, altiszti, tisztesi és legénységi állományú 

Csoportvezetői 
beosztást jelölő 
hajtókajelzések 

Vezetői beosztást 
jelölő színes 

hajtókajelzések 

Elnöki, társelnöki és alelnöki 
hajtóka- és váll-jelzések. A zsinóros váll-lapok 

különböző típusú alátéteken láthatók 

A magyar Országos Frontharcos Szövetség rendfokozati jelzései 

A Frontharcos Szövetség tagjainak korábbi állománycsoportját jelző vállzsinórok. 
Balról jobbra: tiszti, altiszti, tisztesi és legénységi állományú 

Csoportvezetői 
beosztást jelölő 
hajtókajelzések 

Vezetői beosztást 
jelölő színes 

hajtókajelzések 

Elnöki, társelnöki és alelnöki 
hajtóka- és váll-jelzések. A zsinóros váll-lapok 

különböző típusú alátéteken láthatók 
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A magyar Országos Frontharcos Szövetség rendfokozati jelzései

A Frontharcos Szövetség tagjainak korábbi állománycsoportját jelzô vállzsinórok. 
Balról jobbra: tiszti, altiszti, tisztesi és legénységi állományú

Csoportvezetôi beosztást 
jelölô hajtókajelzések

Vezetôi beosztást jelölô 
színes hajtókajelzések

A magyar Országos Frontharcos Szövetség rendfokozati jelzései:
Elnöki, társelnöki és alelnöki hajtóka- és váll-jelzések. A zsinóros 

váll-lapok különbözô típusú alátéteken láthatók
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A magyar Országos Frontharcos Szövetség egyenruházata 

Egykori tiszt, 
a Frontharcos Szövetség 

csoportvezetője. 
Nemez-sisakot, tábori 
barna inget, zubbonyt, 

lovaglónadrágot, vállszíjat, 
bőrkesztyűt és fekete 
lovaglócsizmát visel 

Egykori altiszt, 
a Frontharcos Szövetség 

ideiglenes vezetője. 
Tábori sapkát, fehér 

inget, zubbonyt, fekete 
pantallót, vállszíjat, 

fehér kesztyűt és 
félcipőt visel 

Korábbi legénységi 
állományú katona, a 

Frontharcos Szövetség rendes 
tagja. Nemez-sisakot, 

„katonai szabású” köpenyt, 
zubbonyt, lovaglónadrágot, 

vállszíjat, bőrkesztyűt és fekete 
lovaglócsizmát visel 

A magyar Országos Frontharcos Szövetség egyenruházata

Egykori tiszt, a Frontharcos 
Szövetség csoportvezetôje. 

Nemez-sisakot, tábori 
barna inget, zubbonyt, 

lovaglónadrágot, vállszíjat, 
bôrkesztyût és fekete 
lovaglócsizmát visel

Egykori altiszt, 
a Frontharcos Szövetség 

ideiglenes vezetôje. Tábori 
sapkát, fehér inget, 

zubbonyt, fekete pantallót, 
vállszíjat, fehér kesztyût 

és félcipôt visel

Korábbi legénységi 
állományú katona, 

a Frontharcos Szövetség 
rendes tagja. Nemez-

sisakot, „katonai szabású” 
köpenyt, zubbonyt, 

lovaglónadrágot, vállszíjat, 
bôrkesztyût és fekete 
lovaglócsizmát visel
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A Frontharcos Szövetség tagját ábrázoló korabeli terrakotta szobor. 
Bár kézzel festett darab, az egyenruhának mégis kitûnô ábrázolása 

(eltekintve a nem elôírásos barna csizmától). A Szövetség nagy alakú 
jelvényére támaszkodó figura magassága 36 cm.
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Gyermekméretû spanyol huszártiszti 
zubbony Albert fôherceg hagyatékából 

(HTM Egyenruha és Felszerelés 
Gyûjtemény 561/Ru)

Francia 3. Huszárezred hagyományôrzô 
kucsma és dolmány 

(HTM Egyenruha és Felszerelés 
Gyûjtemény 2017.24.1–2)

Hannoveri Gárda Huszárezred tiszti vállszíjas tölténytáska 
(HTM Egyenruha és Felszerelés Gyûjtemény 2152/Felsz)



440 Bálint Ferenc: KüLFöLDI HuSZÁrEMLÉKEK

Francia 3. Huszárezred barett és díszelgô gyakorlózubbony 
(HTM Egyenruha és Felszerelés Gyûjtemény 2017.20.1 és 2017.23.1)



 Lukács Fanni: EDWArD J. CZErnIuK HAGyATÉKA 441

A Budavári Palota az 1940-es években. Ismeretlen fényképész felvétele 
(HTM Fotóarchívum 2016.1.1.60/DIA; HTM Fotóarchívum 2016.1.1.65/DIA)



442 Lukács Fanni: EDWArD J. CZErnIuK HAGyATÉKA

Hôsök tere az 1940-es években és 1945–1947 között. Ismeretlen fényképész  
és Edward J. Czerniuk felvétele 

(HTM Fotóarchívum 2016.1.1.42/DIA; HTM Fotóarchívum 2016.1.2.1/DIA)
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7,5 cm-es „Elastolin” márkájú angol egyenruházatú katonafigurák, 1930-as évek

Tipple-Topple figurák a Hadtörténeti Múzeum Modell- és Makettgyûjteményébôl



444 Süttô Mihály – Závodi Szilvia: A HADTörTÉnETI MúZEuM JÁTÉK-KATonÁI

4 cm-es „Lineol” márkájú magyar egyenruházatú katonafigurák, 1938–1940

7,5 cm-es „Lineol” márkájú német egyenruházatú katonafigurák, 1930-as évek
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Textilbe öltöztett maséfigurák 
(Császári és királyi Arciere testôr és Magyar királyi honvéd gyalogos tiszt)



446 Soós Péter: A rEPTÁr SZoLnoKI rEPüLÔMúZEuM

Az 1970-es évektôl használt sugárhajtású repülôgépek bemutatósora

A megújult Góbé vitorlázó repülôgép, még az üres Hangárban
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SZU-22M3 vadászbombázó repülôgép

MiG-21MF vadászrepülôgépet mosó önkéntes




