HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK
A TARTALOMBÓL:
Jan Wimmer
AZ 1683. SZEPTEMBER 12-1 BÉCSI CSATA
Böhm J a k a b
A MAGYARORSZÁGI FÖHADPARANCSNOKSÁG
1848 TAVASZÁN
1848. ÁPRILIS 16-1848. MÁJUS 23.
Árokay Lajos
AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR KATONAI ATTASÉ
SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSÁNAK
ELŐZMÉNYEI 1918-1919

1

XXX.

ÉVFOLYAM

•

BUDAPEST,

1983

HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK
1

1983
ÚJ FOLYAM

•

A HADTÖRTÉNELMI

BUDAPEST

•

XXX. É V F O L Y A M

INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Borosy András, a történelemtudományok kandidátusía, a Pest megyei Levéltár tudo
mányos munkatársa (Budapest), Borús József, a történelemtudományok kandidátusa,
az MTA Történettiudomanyli Intéziet tudományos munkaltársa (Budapest), Szabó Miklós
alezredes, kandidátus (Budapest), prof. dr. Jan Wimmer ezredes, Hadtörténelmi Inté
zet (Varsó), dr. Árokay Lajos alezredes, Bencze László őrnagy, kandidátus, dr. Böhm
Jakab, Nádor Tibor alezredes, dr. Szakoly Sándor, ViniczaA István, Windisch
Aladárné, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos munkatársai.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata
Szerkesztő bizottság:
Balázs József (főszerkesztő), Benda Kálmán, Flarkias Márton, Godó Ágnes. Háncs Ernő,
Hétés Tibor, Liptai Ervin (a szerkesztő bizottság elnöke), Mues Sándor, Nagy Gábor,
Nádor Tibor, ölvedi Ignác, Tóth Sándor, Urbán Aladár
Szerkesztő:
Csákvári Ferenc
Szerkesztőség :
Budapest I., Kapisztrán tér 2—4. Postacím: Budapest, Pf. 7. 1250 Telefon: 360-784
A kiadásért felel a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó igazgatója
Kiadja:
a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest VIII., Kerepesi út 29/fo.
Postacím: Budapest, Pf. 22. 1440. Telefon: 330-933
Megjelenik negyedévenként. Előfizetési díj : 1 évre 52,— Ft, negyedévre 13,— Ft
Terjeszti:
a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap
üzleteiben és a Posta Központi Hírláp Irodájában (Budapest V., József nádor tér 1.
Telefon: 180-850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest 1900) közvetlenül
vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelző
számra.
Index: 25 371

HU ISSN 0017—6540

83.2707/2-01 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató

TANULMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS
A KIRÁLYI VARISPANSÁGOK HADAKOZÓ NÉPEI MAGYARORSZÁGON
A TATÄRJÄRÄS ELŐTT
A katonai várépítés, mint Max Weber megállapította, régibb a hadiszekér
nél és a ló katonai felhasználásánál. Már az óegyiptomi források szólnak a vá
rakról és várparancsnokokról, kik eredetileg bizonyára kisfej edelmek voltak.
Várlakó kisfejedelmek uralkodtak Mezopotámiában, Nyugat- és Észak-Indiá
ban, Iránban, Oroszországban a keresztény térítés idején, Szíriában, Izraelben,
sőt Kínában is. Ez az általános. Kréta szigete, erődítés nélküli palotáival, kivé
teles. Az európai középkori fejlődés kezdetén is ott van a politikailag önálló
úri rend, tömegesen épített váraival, melyek nagy része római eredetű. A vár
uralkodott a környező vidék felett. Egyetlen kérdés: kit szolgált ez az uralom,
a várurat magát, szövetkezett lovagokat, vagy egy uralkodót, ki megbízhatott
a várat kezében tartó hűbéresében vagy tisztjében. 1
A várszervezetnek jelentős szerepe volt a frank birodalomban, 2 , Francia
országban,3 Németországban 4 és a szláv államokban 5 is.
1 Max Weber: Állam, politika, tudomány. Tanulmányok, Budapest, 1970. 225—226. o.
2 A frank grófsági szervezetre 1. Heinrich Mitteis: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichen
den Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. 5. kiadás, Weimar, 1955. 44. o. — Louis Halphen: Charlemagne et
l'empire Carolingien, Párizs, 1949. 146. és köv. o. —Joseph Prinz: Pagus und comitatus in den Urkunden der Karo
linger, Archiv für Urkundenforschung, 17. Band (1942) 329—358. o. — Heinrich Dannenbauer: Hundertschaft, centena und huntari, Historisches Jahrbuch 1949. 155—219. o. — Wolfgang Metz: Bemerkungen über Provinz und Gau
in der karolingischen Verfassung- und Geistesgeschichte. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Bechtsgeschichte,
13. Band (1956). Germanistische Abtheilung 361—372. o. — Otto Brandt—Arnold Oskar Meyer (szerk) : Handbuch der
deutschen Geschichte bis zum Ausgang des Mittelalters, Konstanz, 1957. I I I . Abschnitt: Karl Jordan: Deutsches
Beich und Kaisertum. Anfänge und Aufstieg bis zum Beginn des Investiturstreits 911—1156. 5. és köv. o. — Hell
muth Basaler—Günther Franz: Sachwörterbuch zur deutschen Geschichte, München, 1958. 369—371. o. „Grafschaft"
címszó. — François Louis Ganshof: Charlemagne et les institutions de la monarchie f ran que. I n : Karl der Grosse.
Lebenswerk und Nachleben, Band I. Düsseldorf, 1965. 370. és köv. o. F. L. Ganshof: The Institutional Frameworkof
the Frankish Monarchy : a Survey of its General Characteristics. In : The Carolingians and the Frankish Monarchy.
Studies in Carolingian History, London 1971. — Más jellegű, jóval nagyobb kiterjedésű, katonailag szervezett területi
egységekre tagolódott a bizánci birodalom : a thémákra. Szervezésük a VII. században kezdődött és a birodalom erejét
a thémákba szervezett hadakozó parasztokra alapozta. A szervezet a X I . században a parasztbirtokok f eudalizálódása
következtében szűnik meg. (Georg Ostrogorsky: Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963. Byzantinisches
Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft. I. 2. k. 68., 80—82., 88., 111., 131., 159., 162—
163., 173—174., 205—206., 258., 274. o.)
3 Jacques Flach: Les origines de l'ancienne France, Xe et Xle siècles. I. köt. Párizs 1886.445—452. o.—Bobért Boutruche: Seigneurie et féodalité I I . L'apogée (Xle—Xllle siècles) Párizs 1970,267—269. o.—Sidney Painter: Medieval
Society. New-York 1951. 20. o. — Georges Duby: La société aux Xle et X l l e siècles dans la région mâconnaise. Párizs,
1953.114—116., 437—496., 643. o. — G. Duby—Bobért Mandrou: Histoire de la civilisation française. I. köt. Párizs,
1958, 53. o. — G. Duby: Structures familiales aristocratiques en France du Xle siècle en rapport avec les structures de
l'état. I n : L'Europe aux Xle Xle siècles. Aux origines des états nationaux. Varsó 1968. 57—62. o. •— Jean François
Lemariqnier: Aux origines de l'état français, royauté et entourage royal aux premiers temps Capétiens 987—1108.
I n : Aux origines des états nationaux. Varsó, 1968, 44—45. o. — Jean Bichard: Le chateau dans la structure féodale
de la France de l'Est au Xlleme siècle. I n : Problèmes des 12. Jahrhunderts. Stuttgart, 1968, 169—176. o. — Jan
Dhondt: Das frühe Mittelalter. Frankfurt—Hamburg 1968. Fischer Weltgeschichte Band 10. 225., 229—234. o. —
Guy Fourquin: Seigneurie et féodalité au moyen age. Párizs, 1970. 84—94. o.
4 A német grófságokról és várakról 1.: Aloys Meister: Deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters von den
ersten Anfängen bis ins 15. Jahrhundert. Grundriss der Geschichts-Wissenschaft. Band I I . 3. Abschnitt, Lipcse,
1907.141. és köv. o. — H. Mitteis: i. m. 156—159. o. Helmuth Bossier—Günther Franz: i. m. i. h. — Wolfgang Heister:
Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters. Berlin, 1957. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, Band 49. Heft 2. passim. — Gerhard Baaken: Königtum,
Burgen und Königfreie. Studien zu ihrer Geschichte in Osteachsen. Konßtanz—Stuttgart, 1961. 9—95. o. Az „agrarii
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Magyarországon a királyság megszervezése óta az ország területén levő vá
rak zöme a király birtokában van. A kiŕályi várispánságok rendszere az állam
szervezet gerince, a király hatalmának legfontosabb bázisa. A XI—XII. szá
zadban e szervezet kifogástalanul funkcionál. Csak a XII—XIIL század forduló
ján kezd bomlani a várispánságok szervezete. Korszakunkban tehát hazánkban
a várak nem válnak feudális urak hatalmi központjaivá, melyekre támaszkodva
megkísérelhették volna a királlyal való szembeszállást, hanem, éppen ellenke
zőleg, a király hatalmát terjesztették ki az ország egész területére és a vár
ispánságokban élő hadakozó népelemek a királyi kíséret „territorializált", „ki
helyezett" részének tekinthetők.
A királyi várak rendszere tehát a kora-Árpád-kori magyar államnak egyik
legjelentősebb intézménye, gazdasági, igazgatási, katonai és bíráskodási szer
vezetének gerince. Nem véletlen, hogy középkorkutató historikusaink közül jó
formán mindenki foglalkozott a királyi vármegyék kérdésével.
A régebbi kutatók közül megemlítjük Emerich von Krajnert, aki a várjob
bágyok között négy réteget különböztetett meg: 1. „Jobagiones sancti regis",
2. „Filii jobagionum sancti regis", 3. „Jobagiones de castrensibus exempti" és
4. „Filii jobagionum descensum comiti persolventium", azaz 1. a szent király
jobbágyai, 2. az előbbiek gyermekei, 3. a castrensisek közül kiemelt várjob
bágyok és 4. a comesnek descensust fizető jobbágyok. Az utóbbi kettőt később
azonosnak mondja.6 Kandra Kabos a várjobbágyok öt rétegét különbözteti meg:
1. a szent király jobbágyai, 2. a szent király jobbágyainak fiai (ez nem vér sze
rinti leszármazást jelent, hanem az előbbieknél kevesebb jogot), 3. várjobbá
gyok, 4. várjobbágyok fiai, 5. várszolgákból kiemelt exemptusok. 7
Régebbi kutatóink munkái közül kiemelkedik Pesty Frigyes ma is használ
ható alapos monográfiája. 8
A királyi várispánságok kérdésével hatalmas irodalom foglalkozott, melynek
ismertetésére nincs lehetőségünk. Az általánosan elfogadott nézet szerint, me
lyet a magyar történészek többsége vallott, a várispánságok a királyi birtok
szervezet igazgatási egységei voltak, s tőlük függetlenül, területükön és jog
hatóságukon kívül létezett egy külön „nemzetségi Magyarország" is. E felfo
gást a legmagasabb szinten Hóman Bálint9 és Holub József10 foglalták össze.
Váczy Péter kétségbe vonta a hagyományos felfogást, mely szerint a királyi,
railites"-t hivatásos harcosoknak, de nem miniszteriálisoknak tartja. — Walter Schlesinger: Burgen und Burgbezirke.
Beobachtungen im mitteldeutschen Osten. I n : Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des
Mittelalters. Göttingen, 1901. 158—187. o. — Heinrich Felix Schmid: Otto I. und der Osten. Mitteilungen des Insti
tuts für öterreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband X X . 19(52—63. Festschrift zur .Tahrtausendfeier der
Kaiserkrönung Ottos des Grossen. 70—106. o. GarlErdmann: Die Burgenordnung Heinrichs I. In: Ottonische Studien.
Darmstadt, 1968. 144. o.
5 A szláv népek várrendszerről általában: H. F. Schmid: Die Burgbezirksverfassung bei den slavischen Völkern in
ihrer Bedeutung für die Geschichte ihrer Siedlung und ihrer staatlichen Organisation. Jahrbücher für Kultur und
Geschichte der Slaven. Neue Folge, Band II. Heft 2. (1926) 81—132. o.
A lengyel várrendszerről: Marceli Handelsman: Die mittelalterliche polnische Sozialgeschichte. Stuttgart 1920.
65. és köv. o. — Zigmunt Wojciechowski: La condition des nobles et le problème de la féodalité en Pologne au Moyen
âge. Revue Historique de Droit Francais, et Étranger. 1936. 692. és köv. o. — Juliusz Eardach: L'état polonais du haut
Moyen Âge. Acta Poloiiiae Historica, 5. (1962) 26. o. — Manfred Helmann: Wandlungen in Altrussland und Polen
Während des 12. Jahrhunderts, in: Probleme des 12. Jahrhunderts Stuttgart 1968. 283. o. — Oscar Kossnann' Polen
im Mittelalter. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Marburg/Lahn, 1971. 72—82. o.
A cseh kasztellániákról: Otto Peterka: Rechtsgeschichte der böhmischen Länder. I . k. Geschichte des öffentlichen
Rechtes und Rechtesquellen in vorhussitischer Zeit. Reichenberg, 1923. 33—40., 54. o. — Karl Bosl (szerk.) Handbuch' der Geschichte der bähmischen Länder. I. k. Karl Richter: Die böhmischen Länder im Früh- und Fochmittelalter. Stuttgart, 1967. 204—205., 234—235., 240—246. o.
6 Emerich von Krajner: Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns seit der Gründung des Königtum bis zum
Jahre 1382. Wien, 1872. 169., 176—179., 182., 193., 204. o.
7 Kandra Kabos: A váradi regestrum. Budapest, 1898. 52—73. o.
8 Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története, különösen a X I I I . században, Budapest 1882.
9 Hóman Bálint: Társadalmi osztályok Szent István államában. Békefi-Emlékkönyv, Budapest, 1912. 61—80. o.
TJ6.: Szent István. Budapest, 1938. 213—215. o. — Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. 6. kiadás. Budapest, 1939. 1. k. 406. o.
10 Holub József: Zala megve története a középkorban. I. k. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs,
1929. 34., 60. o. — Vő: A királyi vármegyék eredete. SZIE I I . k. Budapest, 1938. 73—106. o. — Uő. A magyar alkotmánytörénelem vázlata. I. k. Pécs, 1944. 30. o.
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várispánsági Magyarország mellett létezett egy nemzetségi Magyarország. Ál
láspontja ellentétes jóformán az összes korábbi historikuséval — kivéve Krajnert és Marczalü. Szerinte a nemzetiségi szervezet nem maradt meg. A megye
szervezet a királyi birtokok igazgatási szervezetén alapult, de az ország poli
tikai beosztásává vált, s az ország egész területére kiterjedt. A királyi hadse
reg magvát II. István koráig a megyei csapatok alkották, s ezek csak védelmi
harcra voltak alkalmasak. A várjobbágyok nem szabad állapotú milesek, a ki
rály földesúri milesei.11
Újabb történetíróink közül a királyi vármegyéről szóló egyik legértékesebb
tanulmányt Molnár József írta. — A régebbi szakirodalomból Perger János,
Palugyay Imre és Erdélyi László véleményére és a forrásokra támaszkodva meg
állapítja, hogy nemcsak a várjobbágyok hanem a várnép is teljesített katonai
szolgálatot. A várszerkezeten' kívül is éltek királyi népek, így az udvarnokok,
kik az utazó király kíséretéhez tartoztak. Ezek nem minden téren függetlenek
a megyétől. Földjeik nem tartoznak bele a megye földállományába, de ők bele
tartoznak a megyébe, mint területi egységbe. A megye területén élő népek te
hát nem egyformán függtek a megyétől.
A várnép katonai és egyéb szolgáltatásait századokba, tizedekbe szervezve, a
centuriók és decuriók vezetése alatt teljesíti. A várjobbágyok gazdagabb ré
sze kizárólag hadakozni köteles. Sok közöttük a tiszt, s a hadizsákmányból több
jut nekik, mint a várnépnek. A XIII. században a várszolgák igyekeztek vár
jobbágyokká válni, vagy várjobbágyokát igyekeztek maguk közé vonni. Ez —
Molnár szerint — azt mutatja, hogy nem áthidalhatatlan közöttük a távolság.
Ez különösen a várnépből eredő várjobbágyokra vonatkozik. A várjobbágyok
számarányukhoz képest nagyobb mértékben vesznek részt a fegyveres szolgá
latban, mint a várnép. Ez utóbbi századokba szervezve szolgál. Ezek nemcsak
katonai, hanem gazdasági és közigazgatási egységek is. Lehet, hogy a várnép
nek csak egy része volt hadakozó, esetleg egy századkerületben csak néhány
falu. A hadakozó várszolgák falvaiban a hadakozás mestersége apáról fiúra
öröklődött. A megyei szemléken már feltehetőleg ellenőrizték a fegyverforga
tásban való jártasságot. A megyei katonaság elsősorban lovas íjász lehetett,
mert lovagi felszerelésre nem telt nekik, a lovas íjász csapatoknak pedig na
gyon összeszokottaknak kell lenniük. Ha a kiképzés alapossága, s a személyes
rátermettség találkozott, a várföldet művelő parasztból hivatásos bajvívó is
lehetett, 12
Györffy György koncepciója szerint a királyi vármegyék a magyar nemzet
ségek szállásterületeiből alakultak ki, illetőleg a várral rendelkező nemzetségfő uralmi területéből. Az államszervező harcok során a király kisajátítja a nem
zetségi terület kétharmad részét, s a vár meg a kisajátított népek őrizetére oda
telepíti különböző törzsekből származó saját katonaságát: „jobbágyait", kik
nek emlékét a törzsnevekből képzett helységnevek őrzik. A nemzetségnek ma
radt terület, a várbirtok és a királyi birtok egyéniként az eredeti terület egy
harmadát tette ki. A várbirtokon élő miles a várjobbágy. A vár tiszti rétege a
várjobbágyság. Rétegei: a szent király szabadjai, s a várnépből kiemeltek. Az
ispán katonai ereje a közvetlenül alája rendelt várj obbágy okból és idegen tör
zsekből és népelemekből álló saját kíséretéből állott. A királyi sereg 1152-ben
11 Váczy Péter: A hűbériség szerepe Szent István államában. Századok, 1932. 390. o. — Uő: Die erste Epoche des
ungarischen Königtums. Pécs, 1935. 31—40. o. Uő: A királyság központi szervezete Szent István korában. SZIE
I I . k. Budapest, 1938. 43., 46. o. — Uő: A román és gót stílus kora. I n : Magyar Művelődéstörténet, I. k. Budapest,
é.n. 118. és köv. o. — Uő: Társadalmunk az Árpádok és Anjouk korában. I n : Magyar Művelődéstörténet, I.k. Buda
pest é. n. 175. és köv. o. — Uő: A korai magyar történet néhány kérdéséről, Századok, 1958. 340 és köv. o.
12 Molnár József: A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. HK 1959. 222—252. o. — A várkatonaág lovasíjász harcmodorának kérdéséről: Borosy András: A XI—XIV. századi magyar olvasságról. HK 1902.147. o.
110. jegyzet.
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73 csapat. Ebből egy a király idegen testőrségéből és zsoldosokból álló csapata,
72 a várispánok csapata. Ez utóbbiak hagyományos létszáma 400 fő volt. A vár
jobbágyok a Freisingi Ottó említette „de militum ordo". Rajtuk kívül a ve
szély nagyságától függően fegyverbe szólították a falun lakó colonusok egy
tized-háromtized, vagy még nagyobb részét. E harcoló colonusokból alakult ki
a várnépből kiemelt várjobbágyok, vagy keltjobbágyok rétege. A törzsnévből
képzett helynévvel ellátott falvakban minden három „castrensis"-re esett egy
várjobbágy. Az ispáni várakat „hadi utak" hálózata kötötte össze. A vármegyék
székhelyének központja a XI. században dombon épült földvár, benne ispáni
lak, istálló, tárházak, börtön, néhány ház várjobbágy és várnép (tárnok, kapuőr,
hírvivő, kovács stb.). A vár mellett templom, az esperes (archipresbiter) házá
val. A vár- és templomdomb alatt útmenti, váralja település. A XII. században
az ispán, s az esperes egyre kevesebbet tartózkodik az ispánsági székhelyen.1'5
Györffy utóbb adatokban gazdag tanulmányt szentelt a várszervezet kiala
kulásának tisztázására. Az Árpád-kori várispánsági, a királyi vármegyszervezet
eszerint három elemből alakult ki. E három elem: 1. a hazánk területén az ál
lamalakulás előtt már létező várak, 2. a honfoglaló nemzetségek megszállta te
rületi egységek és 3. a fegyveres kíséret intézménye. A várispánságok a nem
zetségi központokként szereplő várak körül alakultak ki, miután a fejedelmi
(királyi) hatalom kisajátította a nemzetségi birtokok kétharmad (ellenállás ese
tén még nagyobb) részét, s abba saját fegyveres kíséretét, jobbágyait (milites)
ültette, egy-egy ispán vezetésével. E várjobbágyokat a várispánság termelő
munkát végző népei tartották el, általában 4 várnépi család tartott el egy vár
jobbágy családot. A várjobbágyok nem laktak benn a várban, de a várakhoz
voltak szervezve, melyeket lóháton néhány óra alatt elérhettek. Településeik
egy része a várak körül terült el, más falvaik messzebb voltak a váraktól, ál
talában a megye sík területein. A királyi vármegye összefüggő területű volt, s
a megye területén lakók az ispán hatalma alá voltak vetve. A várakra alapozott
hatalmi szervezet volt a királyi megyerendszer, melyen át a király közigazga
tási és bírói hatalmát az egész népre kiterjesztette. Közigazgatási téren a szét
szórt udvari birtokokat is átfogta, bár azok gazdaságilag az udvarispánságok
hoz tartoztak. István király korában kb. 48 megye lehetett, közülük 24 határ
megye. Györffy^' a magyar várispánsági szervezetet önállóan kialakult intéz
ménynek tartja, mely az Európa más területein kialakult hasonló intézmények
közül a lombardiai várrendszerhez hasonlít a legjobban, s valószínű hogy a lom
bardiai viszonyok ismerete István királyra bizonyos mértékig hatott is, mikor
a várispánsági szervezetet kiépítette.
A várispánsági szervezet kialakulásának szakaszai: 1. 895 és 955 között a ma
gyar fejedelmek és nemzetségfők téli szállásai körül az elhagyott várak fel
használásával várrendszer alakult ki. 955 és 970 között néhány határvár és
kikötőbiztosító vár is felépül. 2. 970 és 1000 között primitív várhálózat épül ki.
13 Györffy Györyy: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959. 27—31. o. — Uő: Az Árpád-kori
Magyarország történeti földrajza. I. k. Budapest 1903. Passim. — Uő: Magyarország népessége a honfoglalástól a
XIV. század közepéig. Magyarország demográfiája (Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Budapest,
1963. 50. o. — Uő: Budapest története az Árpád-korban. Budapest története. I. k. Budapest, 1973, 225. és köv. o. —
Uő: A tízes és százas szervezet. MTA II. oszt. Közi. 1973.1—2. sz., 57—04. o. — Györffynek a törzsnévi helynevekkel
ellátott településekre vonatkozó nézetét kétségbe vonta Solymosi László: Árpád-kori helyneveink felhasználásáról.
Magyar Nyelv, 1972. 179—190. o_ Szerinte nem bizonyítható, hogy az ilyen falvakban élő, a X I I I . században „job
b á g y i n a k nevezett népelemek az uralkodó nemzetség X—XI. századi katonai kíséretének utódai lennének. Jelen
létük másodlagos is lehet s a „jobbágy'* szó jelentése is változott közben. Solymosi kételyeit Györffy határozottan
visszautasította (Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez Történelmi Szemle, 1972. 310—319. o.) Utóbb Györffy
elméletét újra megkérdőjelezte Krista Gyula: Szempontok korai helyneveinek történeti tipológiájához. Szeged 1976.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Tom. LV. passim. Uő: Törzsek és törzsnévi helynevek
I n : Magyar őstörténeti tanulmányok. (Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András.) Budapest, 1977
221—223. o. Uő: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig, Budapest, 1980. 357—360. o., valamint megkérdőjelezte Fügedi Erik is: Valóság, 1978/0. 34—30. o.).

— 6 —

•Géza fejedelem udvari javai védelmére épít várakat, a törzs- és nemzetségfők
től elkobzottakba saját megbízottait helyezi, környékére szolgálónépi és kato
nafalvakat telepít. Űtvédő, vas- és sótároló várak is épülnek. 3. István király
1000-től kb. 1020-ig az udvarispáni szervezettől független vármegyehálózatot
hoz létre, kis földvárakkal, önálló várispánsági szervezettel, a comesnek alá
vetett katonai, kézműves és paraszti településekkel. Ezek zárt területi egységek.
Hasonló határvárak épülnek a marchio-k vezetése alatt. E várak s a Gézától
örökölt udvarispánságok mellett főplébániák alakulnak. Ezekből alakulnak ki
a XI. század végére a főesperességek, melyek többnyire a megyék területét kö
vetik. 4. A várszervezet 1020 és 1038 között kiegészül. így a vár mellett határ
ispánságok alakulnak. Kialakul a sóbányásžat biztosítására a Tiszától ÉszakErdélyig nyúló Szolnok megye. 5. A XII. század közepén már 72 a megyék szá
ma, s az 1200 táján szervezett erdőispánságok egy része is megyévé alakul. 14
G. Bolla Ilona a várnépekről szólva megemlíti, hogy falvaikat területi egy
ségekbe, század- és tizedkerületekbe szervezték. A századkerület élén álló centurio ellenőrizte munkájukat, a munka és term ékjáradékok szolgáltatásait. A
várnépek szolgálata változó volt. Borsod várához tartozó öt falu várnépei pél
dául katonáskodtak. A várnép kizsákmányol ój át közvetlen felettesében, a vár
jobbágyban látta, s elsősorban a várjobbágy önkényeskedése ellen igyekezett
fellépni.
A várjobbágyoknak két, egymástól élesen elkülönülő csoportja volt. Az elő
kelőbb csoport szabadságát Szent Istvántól származtatta, ezért szent király
jobbágyainak, vagy egyszerűen született, természetes jobbágyoknak nevezték
magukat. Lenézték, olykor soraik közül kiállították a várjobbágyok alacso
nyabb rétegéhez tartozó kiemelt „exemptus" jobbágyokat. Ez utóbbiak vala
mely érdem, elsősorban haditett következtében kerültek szolgáltató, várnépi ál
lapotukból a várj obbágy ok közé. Vagyonilag is alacsonyabban álltak a szüle
tett várj obbágy oknál, mert a várnépből való kiemelésük alkalmából földet nem
kaptak, tehát csak annyi földjük volt, mint várnép korukban.
A született várj obbágy ok viszont a katonai szolgálat fejében bírt várföld
mellett kisebb-nagyobb örökölt családi birtokkal is rendelkeztek. A várjobbá
gyok többsége tisztségeket viselt (hadnagy, várnagy, hirdetőnagy stb.). A köz
néppel a századosoknak volt a legtöbb kapcsolatuk, kik a várnépek századke
rületei élén álltak, beszedték adóikat, kisebb ügyeikben bíráskodtak is. A vár
jobbágyok bírája általában a várispán. A várjobbágyok jelentős része az ural
kodó osztály tagja. Érzékenyen érintették őket a nagybirtokosok hatalmasko
dása^ de ha tehették — ők is hatalmaskodtak. A várföldek szétszóródásának
megakadályozása azért is érdekük volt, mert a várnépek munkájának gyümöl
csét ők is élvezték — néha úgy is, hogy törvényellenesen hatalmaskodtak a vár
nép felett. A várföldért és jogaikért vívott harc közel hozta egymáshoz a vár
jobbágyokat s a várnépet. A várjobbágyság nem tudott sikeresen harcolni jo
gaiért várnép nélkül, ugyanúgy kevesebb sikerre számíthatott a várnép is, te
kintélyesebb vezetők nélkül. A várjobbágyok önálló, földért folyó pereskedései
szinte mind eredménytelenek voltak. De a várnép ragaszkodott várjobbágyai se
gítségéhez, ha pereskedett. Előfordult, hogy elkezdték a pert várj obbágy ok nél
kül, de ha azok nem segítettek nekik, inkább vesztes félnek tekintették magu
kat, mint hogy az illetékes várj obbágy ok nélkül folytassák.
A várjobbágyság — mivel várnépből is emelkedhetett fel valaki a várjobbá14 Gy. Györffy: Die Entstehung der ungarischen Burgorganisation. Acta Archeologica Academiae Scientianim
Hungaricae 1976, 323—358. o. és Györffy Gy.: Istán király és műve. Budapest, 1977. 191—232., 313., 468—472.,
497. o. A lombardiai várszervezetről 1. Fedor Schneider: Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien
üerlin—Grünewald, 1924. passim.
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gyök közé — a származástól független grádussá vált. A várjobbágyok rétege a
kiemelések következtében felduzzadt. A várjobbágyok alsóbb rétegéből fel le
hetett jutni a felsőbb rétegbe is. Az alsóbb rétegből felemelt várjobbágyok
életmódja paraszti maradt, bár szolgálatuk elsősorban hadiszolgálat volt. A vár
jobbágyok szabadsága, „libertas"-a nem volt teljes, hanem viszonylagos. Tár
sadalmi tekintélyük magas lehetett, de szabadságuk kisebb fokú, mint a libereké, kik viszont lehettek jóval szegényebbek, mint a várjobbágyok. Ez ma
gyarázza, hogy a liberek gyakran léptek a várispánságok kötelékébe, lemondva
„plena libertas'-ukról. 15
A várispánsági, vármegyei szervezettel foglalkozó irodalom által felvetett
legfontosabb kérdések, kérdéscsoportok a következők :
1. Honnét eredt a királyi vármegyészervezet?
2. Mi volt a funkciója, hatásköre?
3. Milyen népelemek éltek benne? Milyen volt e népelemek népi összetétele,
társadalmi munkája, osztályhelyzete? Kik voltak közülük harcosok és milyen
mértékben? Milyen volt e társadalmi elemek rétegzettsége? Milyen volt az egyes
rétegek helyzete?
4. Milyen volt a királyi vármegye szerkezete? Milyen megyei tisztségek
voltak?
5. Milyen volt a királyi megyei haderő haditechnikája, hadakozásának mód
ja, katonai felhasználhatósága?
Témánk szempontjából főként a 3., 4., és 5. kérdés érdekes. Az első kérdést
nézetünk szerint Györffy Gy. megoldotta. Elméletéből annyi feltétlenül elfo
gadható, hogy a királyi vármegyék elsősorban a magyar társadalom és állam
kifejlődése során autochton módon alakultak ki. A második kérdésben is elfo
gadhatjuk Váczy P. és Györffy nézetét : a királyi vármegyék nem a királyi bir
tok szervezeti egységei voltak, hanem az egész ország közigazgatási, katonai, bí
rósági körzetei, s a megyésispánok hatásköre elvben kiterjedt a megyék te
rületén élő összes népekre, bár hatalmát fokozatosan különböző immunitások
törték át.
A királyi megyére vonatkozó többi kérdéssel kapcsolatban számos forrás
adattal rendelkezünk.
A királyi vármegye feje és kiemelkedően legelőkelőbb tagja a megyésispán
(comes parochialis). Meg kell említenünk, hogy a „comes" szó önmagában nem
megyésispánt, ' hanem előkelőt jelent. A comes katonai igazgatási és igazság
szolgáltatási szempontból a megye vezetője.
Szent István törvénye szerint a feleségét megölő comes 50 tinó vérdíjat fizet
az áldozat hozzátartozóinak, míg a miles csak tízet, a közrendű (vulgaris) csak
ötöt. (István I. 15.) Ez az arány a comes előkelőségét, kiemelt társadalmi hely
zetét mutatja. A comes nagy hatalmát bizonyítja az is, hogy a comes bírói
döntését a miles nem fellebbezhette a királyhoz. Ha ezt megtette, megbüntették.
(István II. 9.) Nem volt ritka eset, hogy a comes erőszakkal vett el valamit milesétől. (István II. 10.) Előfordult viszont, hogy a miles megölte comesét. (Ist
ván II. 17.)
A comes nem ritkán visszaélt hatalmával. Olykor más házára tört és megölte
a ház gazdáját (István I. 35.), s előfordult, hogy szembeszállt a király törvényei
vel — ilyenkor megfosztották tisztségétől (László III. 15.). A comes hivatalból
15 G. Bolla Ilona: Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Regestrum megvilágításában, Annales
Universitatis Scientiarum Budapestiensis Sect. Hist. 1. tom. Budapest, 1957. 84-—105. o. — Uő: A közszabadság
a XI—XII. században (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész. Történelmi Szemle, 1973. 22. o. — UŐ:
A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (A korai feudalizmus szolgáltató népelemeitől a fejlett
feudalizmus jogilag egységes jobbágyosztályáig.) Kandidátusi értekezés, 1976. kézirat., 244. és köv. o.
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részt vett a püspökségenként tartott egyházi zsinatokon is, (Kálmán I. 2. és L
24.) de a törvény azt is jónak látta kijelenteni — bizonyára nem véletlenül —,
hogy nem gyakorolhat hatalmat egyházi ügyekben. (Kálmán I. 65.) Néha két
comes pereskedett egymással. Ilyenkor a pert a zsinat vagy a szomszéd comes
döntötte el. (Kálmán I. 13.)
A comes megyéjében terményadót szedett. Ennek egyharmada volt az övé,
kétharmada a királyé. (Kálmán I. 78.) A századkerületenként beszedett dénár
adót lajstromba foglalva kellett Szent Mihály napjáig (szept. 29.) Esztergomba
küldeni. A comesék és centuriók néha bizonyára előre kivették belőle a részüket,
mert a törvény ezt külön is megtiltja és elrendeli, hogy a dénáradó felosztása
csakis Esztergomban történhetik. (Kálmán I. 79.) Kálmán király korában a
comes már jelentős magánbirtokkal rendelkezik. Ha birtokáról lovakat és 100
pensa-t tud beszedni, egy páncélos katonát köteles kiállítani ; ha csak 40 pensa-t,
akkor egy páncél nélküli katona kiállítása a kötelessége; ha ennél kevesebbet,
megtarthatja saját szükségleteire. (Kálmán I. 40.) E katonák nem tartoztak a
várispánsági hadseregbe, ezeket a comes „a királynak" állítja ki.
II. András 1222. évi Aranybullája igyekezett a megyésispán hatalmát korlá
tozni. 5. pontja szerint a megyésispán a királyi serviensek jószágain nem bíráskodhatik — kivéve, ha pénz- vagy tizedügyekről van szó. A 14. pont pedig sa
ját várispánságában erőszakoskodó comest említ, kit tisztéből el kell távolítani,,
s az okozott kárt be kell rajta hajtani. Az 1231. 15. te. szerint a comes a királyt
külföldi hadjáratra is köteles elkísérni.16
Szent István I. 35. törvénycikke a comes milesét említi. A II. 9., II. 10. és
II. 11. törvény cikk is olyan milesekkel foglalkozik, kik coimesek alá vannak
rendelve, tehát várkatonáknak tekinthetők. Olyan esetekről szól a törvény, mi
kor a miles — comese bíráskodását megvetve — a királyhoz fordul, mikor a
comes igazságtalanul, erőszakkal vesz el valamit milesétől, vagy ha a miles csak
azt állítja, hogy comese igazságtalanul vett el tőle valamit, s a valóságban ön
ként adta oda a szóban forgó tárgyat.
László király III. 1., III. 2. és III. 15. törvénycikke szól várkatonákról. A IIL
1. megemlíti az összes „civitas"-okban élő népelem centurióit és decurióit. A
III. 2. megemlíti a „civis"-ek összeírását. A III. 15. pedig a király rendeletét
megszegő személyekről szólva a comest, a centuriót, s a miiest említi meg.
A centurió és a miles bírsága azonos, de a centuriónak van tisztsége is, a milesnél ilyenről nem esik szó. Kálmán király I. 35. törvénycikke olyan hospest
említ, ki a „civis"-ek földjére telepszik. E törvénycikkben a „civis" és a „civi
lis" fogalom nem válik el élesen. Az I. 38. és I.39-es törvénycikk „expeditio"-ba
menő és szökevény „civis"-t említ. Milyen következtetéseket vonhatunk le a
törvények adataiból?
A comes (ispán) a király által kinevezett előkelő úr, a várispánsági közigaz
gatás és haderő vezetője a vármegye bírája. Magasan kiemelkedik a várispán
ság társadalmából. Nagyhatalmú és módja van törvénytelenségeket is elkövet
ni, bár ilyen esetben le is váltható. Saját falvakkal bíró jómódú földesúr, ki
magánbirtokai után katonaállításra köteles és a királyt a 13. század első felé
ben is köteles külföldi hadjárataiba elkísérni. Bírói illetékessége bizonyos
ügyekben (pénz, tized) a várispánságokon kívül élőkre, így a királyi serviensekre — katonáskodó szabad kisbirtokosokra — is kiterjedt.
A vár katonája, a miles, a comestől függő, de bizonyos jogokkal felruházott
személynek tűnik, ki a comessel olykor szembe is tud szállni. Feltétlenül h a d a 
ié Szent István, Szent László és Kálmán törvényeit 1. Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán
korabei i törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest, 1904. Függelék. Az 1231-es törvényt 1. Stephanus Ladislaus Endlicher; Herum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849. 428. o.
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kozó népelem a centurió és a decurio; hogy az „ewrii" —azaz „őr" — hadakozó-e,
afelől a szerzők véleménye — mint láttuk — megoszlik. Mindenesetre „ewrii"nek nevezik a határőröket is, ezek pedig nem lehetnek kifejezetten nem hada
kozó népelem. A László király törvényeiben szereplő „miles" és „őr" nem lehet
azonos társadalmi elem, mert a centurió és decurio az „őr" centuriója és decuriója — azaz fölöttese, a centurió és a miles pedig majdnem egyenrangúnak
tűnik — pénzbírságuk azonos: a centuriót csak beosztása, „tisztsége" különböz
teti meg a milestől. Kálmán törvényeiben expedícióba (valószínűleg hadjáratba)
menő és szökevény cívissel találkozunk. E törvényekből nem állapítható meg,
hogy a ci vis valóban a vár milese-e, mint az irodalom jelentős része állítja, sőt
a „civis" és a „civilis" szó sem különböztethető meg világosan. A comes Kál
mán törvényeiben mint vagyonos földesúr szerepel, aki saját birtokai után
is köteles katonákat kiállítani. Ezek határozottan megkülönböztetendők a vár
katonáktól. A vármegyei jövedelmek beszedésében a comesen kívül a centurióknak is jelentős szerepük volt, s a jövedelemből bizonyos rész nekik is járt. 17
II. András 1222. évben kiadott Aranybullája és az annak megújításaként te
kintendő 1231-es törvény is foglalkozik a várjobbágyok helyzetével. Az Arany
bulla több helyütt említ iobagiokat, kik nyilvánvalóan nem várjobbágyok, ha
nem — főurak (pl. a 10. és 13. cikkelyben). A 19. cikkelyben szereplő várjob
bágyokról az Aranybulla csupán annyit jegyez meg, hogy a Szent István által
megszabott szabadságokban kell őket megtartani. Az 1231-es törvény 15. cikke
lye szerint a várjobbágyok, akárcsak a comesek és zsoldosok, kötelesek a királyt
külföldi hadjárataira is elkísérni — ellentétben a nemesekkel, kik erre nem
kötelesek. Az" 1222-es és 1231-es törvény a megyeszervezettel kapcsolatos más
fontos adatokat is tartalmaz: az 1222:14. törvénycikk szerint a várának népeit
tönkretevő comest tisztségétől meg kell fosztani, az okozott kárt pedig köteles
megtéríteni. A 16. törvénycikk arról gondoskodik, hogy teljes vármegyék nem
ajándékozhatok el örök adományként. A 29. törvénycikk előírja, hogy a vár
megyék jövedelméből a comesek csak a nekik járó rész élvezésére jogosultak.
A többi a királyé. Az 1231-es törvény a megyésispánokat eltiltja a serviensek
és egyházak birtokain történő bírói tevékenységtől, kivéve a pénz és tizedügye
ket (causa monete et decimarum). A 13. cikkely szerint a curialis comesek csak
a vár népei felett bíráskodhattak. A várispán jogköre eszerint némely tekintet
ében kiterjedt a vármegyén kívüli népelemekre is.
Az 1220-as és 30-as években tehát a várjobbágy köteles a király külföldi had
járataiban is részt venni (a serviens regissel ellentétben), a comesek pedig
hatalmas, s olykor hatalmaskodó nagyurak voltak, a várispánság népein túl
terjedő hatáskörrel. 18
A vármegyére vonatkozólag néhány adatot elbeszélő forrásaink is közölnek.
A „Carmen miserabile" szerzője, Rogerius kanonok felsorolja, milyen népele
meket szólított fegyverbe IV. Béla király a mongol veszedelem hírére: „tam
nobiles, quam qui servientes regis dicuntur, quam castrenses et pertinentes ad
castra . . . se ad exercitum prepararent". 19
Rogerius itt — úgy tűnik — a hadakozásra kötelezett népelemeket sorolja
fel: az előkelőket, a királyi servienseket, s a vár hadakozó népeit. Hogy a
„castrensis" itt a vár termelő-szolgáltató népelemét jelenti-e, mely egyes szer
zők szerint hadakozni is köteles, vagy a vár összes hadakozó népelemét —
17 A XI—XII. században a milesek nagy része a várispánságok kötelékében élt, de voltak önállóan gazdálkodó
milesek és magánľoldesúri milesek is. A miles-kérdséről : Borosy András: A XI—XII. századi harcosrétegünk néhánv
kérdéséről. HK 1974. 3—27. o.
18 Az 1222-es Aranybulla szövegét 1. Stephanas Ladislaus Endlicher: i. m. 412. és köv. o. — Az 1231-es törvény
.•szövegéről 1. a 10. sz. jegvzetet.
19 SEH 11.560. o.
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«em állapítható meg a mű szövegéből. A castrensis-eken kívül még „pertinentes
ad castra", azaz „a várhoz tartozókat" is említ — a castrensisektől megkülön
böztetve őket. Hogy ezeken kiket ért — nem tudjuk. Figyelembe kell vennünk,
hogy Rogerius társadalmi terminológiája nem pontos. Váradnak a tatárok ál
tal lemészárolt népét így sorolja fel: „nobiles, ci ves, milites et canonici" — ami
nem fogható fel rangsorként. 20 Esztergomban megkülönbözteti a „miles"-eket
és „domina"-kat („úrnőket") a „rusticus"-októl, de a „milites, nobiles et domi
ne" felsorolás megint nem rangsor szerinti. 21
Kézai Simon krónikája már a XIII. század második felében keletkezett
ugyan, de nézetünk szerint nem szabad figyelmen kívül hagynunk a várjobbágyokra vonatkozó megjegyzését. Eszerint a várjobbágyok olyan szegény ne
mesek, kiknek a király a vár földjéből katonai szolgálat fejében földet adott. 22
A Bécsi Képes Krónika a Salamon király, valamint Géza és László közötti
htarcok leírásánál a király seregében 30, a hercegek seregében 15 megyei csa
patot (agmina castrorum) említ.23
Kifejezetten megyei csapatokból állónak tűnik Dénes ispán serege a bizánciak
•elleni 1167-es'zimonyi ütközetben. 24
Az orosz évkönyvekben számos adat található a magyar királyok XI—XIII.
századi oroszországi hadjáratairól. II. Géza király 1152-ben orosz földön har
coló seregében 73 csapat volt, s úgy tűnik, hogy ebből egy a királyi dandár, a
többi 72 a vármegyék kontingense. 25
Ügy látszik ebből, hogy a magyar haderő — a király kíséretét nem számít
va — megyék szerint szerveződött belharcokban is (Salamon és a hercegek),
védelmi harcokban is (Zimony) és az ország határain kívül folyó hadjáratokban
is (1152, Oroszország). Hogy itt kizárólag a vármegyék csapatairól van szó, vagy
más, a vármegyék szerint szerveződő harcos elemekről — ezt nem tudjuk e
szövegből megállapítani. Ha kizárólag a vármegyék kontingenseiről, akkor úgy
látszik, az Árpád-korban ezek tették a magyar hadsereg gerincét és azon szer
zők álláspontja, kik szerint a vármegyei csapatok külső, hódító háborúkra nem
alkalmasak — nem fogadható el.
Külön meg ikell említenünk Freisingi Ottó krónikáját. Magyarországról írva
megemlíti, hogy az ország „70 vagy több" megyére van osztva. Valószínűleg a
megyékre vonatkozik amit azután ír: a falun lakó parasztok (coloni qui in vicis
morantur) kilencen fegyverzik fel és küldik hadba a tizediket, vagy heten a
nyolcadikat, vagy ha szükséges még nagyobb arányban. A „katonai rendből
valók" (qui de militum ordine sunt) — azaz a hivatásos harcos elem — vala
mennyien kötelesek fegyvert fogni.26
Eszerint a megyében volt egy „miles"-nek nevezett hivatásos harcos elem,
mely fejenként tartozott katonáskodni — ezek lehettek a várjobbágyok elődei
— és voltak parasztok, akik termelő munkát végeztek, de ha szükséges volt,
20 SRH II. 577. o.
21 SRH II. 585., 584. o.
22 SRH I. 193. o. „Iobagiones verő castri sunt pauperes nobiles, qui ad regem venientes, terram eis tribuit de
«castri terris, ut pheuda castri et castrom guerrae tempore custodirent."
23 SRH I. 384. és köv. o.
24 A zimonyi csatáról 1. Kinnamos: Epitomae Rerum ab Joanne et Manuele Comnenis Gestarum VI. 5., kiadta
•Gombos F. A.: Catalogus fontium Históriáé Hungáriáé. II. 1279. o. és Niketas Koniates: De rebus gestis Manuelis
•Comneni V. 3., kiadta Gombos F. A. i. m. II. 1087. és köv. o. — L. még Gyóni Mátyás: Magyarország és a magyarság
•a bizánci források tükrében. Budapest, 1938. 06. o.
25 Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Budapest, 1910. 173., 249., 272. o. L. még: Pauler
Gyula: II. Géza orosz—görög háborúi. 1810. 3. és köv. o. A magyar királyságról szólva Abu-Hamid arab utazó, aki
1150—53-ban járt hazánkban 78 várost említ, melyeknek váruk van. (Urbek, Ivan: Ein arabischer Bericht überUn•garn. Abu-Hamid Al-Andalusi Al-Garnati 1080—1170). Acta Orientalia Academiae Scientiaruni Hungaricae V. (1955)
205—230. o.
26 Otto freisingensis episcopus: Gesta Friderici I. Imperatoris. I. 32. Mormmenta Germaniae Historica. Script ores
X X . 309. vagy Gombos Ferenc Albin: Catalogus fontium Históriáé Hungáriáé 800—1301. Budapest, 1938. 1707. o.
Magyar nyelven. Középkori krónikások. (Szerk. Gombos F. A.) XV—XVI. Budapest, 1913.108. o.

bizonyos részük katonai szolgálatot is teljesített. Igen valószínű Györffy Gy~
következtetése, hogy a várnép, a colonusok e harcoló részéből alakulhatott
ki később a várnépből a várjobbágyok közé emelt exemptusok, a „keltjobbágy
fiúk" társadalmi rétege. 27
A királyi vármegye hadakozó népelemeiről számos adatot találunk okleve
leinkben és különösen az Árpád-kori társadalomtörténetünk kincsesbányájá
nak mondható váradi tüzesvaspróba lajstromban. 28
A várjobbágyok előkelő társadalmi állására vet fényt Csák soproni comes
oklevele, mely Kér nemzetségből való soproni várjobbágyokát említ.29
Egy Kúrch nembeli soproni várjobbágy egy monostornak adományt ad.30
Dénes nádor 1238. évben kiadott ítéletlevele Nógrád megyei birtokosok és
várjobbágyok közti birtokcserét említ. 31
László somogyi ispán átírja a király hozzá intézett levelét, melyben őt, udvarbíráját és hadnagyát a szentmártoni apátság támogatására szólítja fel.32
1238 táján a veszprémi és győri várjobbágyok a bakonybéli apáttal peres
kedtek. 33
1239-ben Pozsony megye várjobbágyai pereltek Salamon nemzetségbeli ne
mesekkel. A pert bajvívással döntötték el, s a viadalban a várjobbágyok „pugil"ja (viadora) maradt alul.34
A veszprémi káptalan bizony ságlevele szerint Zala megyei várj obbágy ok bir
tokukat eladták Hohold comesnek.35
Dénes nádor bizonyságlevele birtokegyességről tudósít, mely egy nemes és
Szatmár megyei várjobbágyok között jött létre. 36
András országbíró 1239-ben kiadott oklevele szerint a tarjáni Pous-ról a po
zsonyi várj obbágy ok azt hitték, hogy a pozsonyi várnép közé tartozik és vár
szolgai kötelességei vannak. Ezt hitte az oklevelet kiadó országbíró is, míg a
vizsgálat során ki nem derült, hogy Pous sohasem volt castrensis, és semmilyen
vár szolgálatában nem állt.37
1240-ben pozsonyi castrensisek pereskednek Karachai Remiggel. Pozsony me
gyei várjobbágyok közvetítenek közöttük. 38
IV. Béla király megállapítja 10 Ethuruh nemzetségbeli, név szerint felsorolt
mansióról (!), hogy a szent király jobbágyai közé tartoznak. 39
27 Györffy Gy.: i. m. (demográfia 1963) 50. o.
28 Néhány idevágó oklevél: 1111. Fejér, VII/4. 57. — 1102. Fejér, II. 164. — 1163. Esztergom. Fejér, II. 165: —
1164 körül. Fejér, IX./7. 634. — 1165. Fejre, II. 173. és V./3. 253. —1185. ÁUO I. 78. — 1197. Fejér, I I . 300. — 1198.
Fejér, II. 344. — 1200. ÁUO X I . 83. — 1213 végén. P B I. 627. — 1214. PR I. 628. — 1214. ÁUO VI. 372. — 1216.
Fejér, VII./l. 193. — 1217. ÁUO. X I . 139. — 1218. Mon. Stríg. I. 219. — 1218. ÁUO VI. 396. — 1219. ÁUO VI.
402. — 1222. dec. 6. után. P R I. 657. — 1223. P R I. 661. — 1225. Fejér, III./2. 11. — 1225. Fejér, VIL/5. 234. —
1226. Mon. Strig. I. 261. — 1226. Fejér, VIL/5. 236. — 1226. Cod. Dipl. Slov. I. 232. — 1226. okt. 26. után. PR I.
676. — 1227. HO L 8. — 1228. ÁUO VI. 455., Fejér, III./2.144. és VIL/5. 237. — 1228. ÁUO VI. 460. és Fejér, VIL/5.
568. — 1229. Cod. Dipl. Slov. I. 253—254. — 1229. HO VIL 16. — Ezen oklevél szövegéből úgy tűnik, hogy Szolga
győr megyében ekkor 12 centurio volt. — 1229. OL DL 40.006. — 1230. HO VII. 18. — 1231 ÁUO. VI. 500. — 1231.
Fejér, 111.12. 225. — 1232. ÁUO VI. 515. — 1232. Smičiklas, III. 369. — 1233. ZiO IX. 130. — 1234. ÁUO XL 267.
és Mon. Strig. I. 304. — 1235. ÁUO XL 275. — 1236. márc. 2. ÁUO VIL 9. és X L 470. — 1230. ÁUO VIL 26. —
1236. OL DL 101. 892.
29 1237. HO I I I . 2.
30 1237. Fejér. IV./l. 75.
31 1238. ÁUO VIL 57.
32 1238—39? P R I. 762.
33 1238 körül. ÁUO IL 91.
34 1239. ÁUO VIL 83.
35 1239. ÁUO VIL 91. és Fejér, IV./l. 165. A vár jobbágyok : „Empsa, Dyca, Istemyr et Heym filii Dees, Petrus
films Chug, Turul et Mycou filii Chuand de villa Boc jobagiones castri Zaladiensis de genere Johannis maioris ezercitus". Eszerint a felsorolt várjobbágyok valamennyien „János hadnagy nemzetségéből" valók.
30 1239. ÁUO X I . 309.
37 1239. P R I. 770. ,,a iobagionibus castri Posoniensis putatus fore castrensis et castro Posoniensi civüium servilio
pertinere..."
38 1240. ÁUO X I . 316.
39 1240. ÁUO II. 101. „...antiqui et veri iobagiones Sancti Regis..." A „mansio" szó használata nem világos.
Feltétlenül személyekről van szó.
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Péter Mosón megyei várjobbágy a győri káptalan bizonyságlevele szerint el
adta birtokát. 40
A felsorolt oklevelekből a várjobbágyokát jómódú, előkelő társadalmi hely
zetű emberekként ismerjük meg. Jelentős földbirtokkal rendelkeznek, s ezt —
legalábbis bizonyos részét — szabadon elidegeníthetik. Egyházi és világi birto
kosokkal pereskednek, bár e perekben rendszerint alulmaradnak. Előfordul,
hogy — valószínűleg előkelőségük hangsúlyozása céljából — nemzetségüket
is megnevezik. (A nemzetség névadója egy esetben egy hadnagy = maior exercitus). A várj obbágy októl a várnép (castrensis, civilis) világosan megkülönböz
tethető. Ezek alacsonyabb, kötöttebb társadalmi helyzetűek. A várj obbágy ok, s
a castrensisek között észlelhető bizonyos érdekközösség is. A „civis" szó e kor
szakban kétségtelenül várszolgát jelent és nem várjobbágyot. A felsorolt ok
levelekben a castrensisek katonai szolgálatra nincs utalás — igaz, hogy a vár
jobbágyokéra sincs.
A várj obbágy okkal és castrensisekkel kapcsolatos számos adatot tár elénk a
Váradi Regestrum.
1208-foan egy újvári várjobíbágy pereskedik hatalmasikodási ügyben, s a per
ben vesztes marad. 41
Egy Szatmár megyei várj obbágy egy másik várj obbágy ot lopás miatt vá
dolt.42
, Egy hadnagy megvádol öt személyt, hogy megtámadták és kifosztották.43
Rendkívül érdekes egy 1213-as per. ö t szolnoki várj obbágy megvádolja
Angelus-t, hogy az ő várjobbágytársuk, azaz szolnoki várj obbágy. Ö azonban
latin hospes fiának és „teljesen szabadnak" vallja magát. Ezt egyik falubelije
is igazolja. A pert a várjobbágyok elvesztették.44 E perből kiderül, hogy a vár
jobbágy nem „teljesen szabad", s a hospes helyzete — legalábbis ebből a szem
pontból — kedvezőbb.
Agad centurionatusból való kolozsi castrensisek ugyanazon vár várjobbágyainak támogatásával megvádolnak bizonyos iobagiókat, hogy castrensis tár
saik. Ezek tagadják a castrensisek vádját és teljesen szabadnak mondják ma
gukat. A castrensiseket támogató várj obbágy ok közül egyik hadnagy, a másik
centurio, a harmadik várnagy, kettőnek nincs a tisztsége megnevezve, való
színűleg egyszerű (tisztséget nem viselő) várjobbágy. 45
Cornust összes castrensisei a bihari ispán előtt azt állítják egy falu lakóiról,
hogy azok nekik castrensis-társaik (concives). Azok viszont azt vallják, hogy ők
a „szent király szabadjai" — s ezt már igazolták is egy másik centurionatus
várnépével szemben a bihari curialis comes előtt.46
Szolnok várának hadnagya, más szolnoki várj obbágy ok és castrensisek há
rom személyt azzal vádolnak, hogy szolnoki castrensisek. De azok szabadoknak
bizonyulnak. 47
Egy szintén 1213-ban lefolytatott perben szerepel Cézár centurio és más bi
hari várjobbágyok. 48
A kolozsi vár várnagya, hadnagya, egyik centuriója és egyik várjobbágya
megvádolnak négy nádudvari lakost, hogy jöttmentek. Ök azonban igazolni tud
ják, hogy három aratrum nagyságú birtokuk van.49
40 1240 Á U O VII. 111.
41 1208. Vár. Reg. 157.
42 1213. Vár. Reg. 158.
43 1213. Vár. Reg. 158.
44 1213. Vár. Reg. 165.
45 1213. Vár. Reg. 166.
46 1213. Vár. Reg. 172.
47 1213. Vár. Reg. 173.
48 1213. Vár. Reg. 174.
49 1213. Vár. Reg. 176.

o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

4.
9.
8.
31.
32.
51.
52.
54.
61.
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Az aradi vár hadnagya, négy centuriója és összes többi várjobbágyai a castrensisékkel együtt a vár egy Besenyő nevű földjéért pereskednek és megnyerik
a pert. 50
Egy 1214. évi perben szerepel Farkas centurio. 51
Bán községbeli castrensisek egy centurio támogatásával többeket azzal vá
dolnak, hogy castrensis-társaik. A megvádoltak azt állítják, hogy ők orosz ere
detű szabadok. Ezt igazolja rokonuk, egy orosz származású iobagio, s így sza
badságukat biztosítja.52
A Váradi Regestrum egyik legérdekesebb adata a következő: Mikor a vajda r
a dobokai ispán megszemlélte hadseregét, az egyik dobokai várjobbágy a ter
mészetes, vagy a szent király jobbágyainak nevezett jobbágyok között állt. Ek
kor a szent király jobbágyai közül ketten kitaszították őt a sorból, mondván,,
hogy ő nem tartozik a szent király jobbágyai közé, s ugyanezt mondta a had
nagy, s egy másik várjobbágy. Végül azonban kiderült, hogy a szóban forgó
várjdbbágy jogosan állt a szent király jobbágyai közé.53 Láthatjuk, hogy az
erdélyi vajda katonai szemléket szokott tartani, hogy e szemléken a katonák
társadalmi rangjuk szerint sorakoznak, s hogy a várjobbágyságon belül rétegek
vannak, melyek elkülönítése a kedvezőbb helyzetű réteg számára fontosnak
tűnik.
Gyan községbeli szent király jobbágyai, ugyanazon faluba való, a comesnek
szállásadással tartozó jobbágyfiak, s ugyanazon községbeli castrensisek, a bi
hari vár jobbágyainak, a hadnagynak, négy centuriónak, s a főpraeco-nak se
gítségével jöttmentséggel vádolnak egy klerikust. 54 A szent király jobbágyaitól
itt élesen megkülönböztetik a comesnek descensussal (szállásadással) tartozó'
jobbágyfiakat, s a castrensiseket. Gyan villában eszerint ez volt a három tár
sadalmi réteg. Támogatják őket a bihari vár tisztségviselő várjobbágyai, kik
nél azonban nincs megjelölve, hogy a várjobbágyok melyik rétegéhez tartoznak^
Szoboszló vár jobbágyai: a hadnagy, négy centurio, a várnagy és a főpraecokét személyt várföldek erőszakos eltulajdonításával vádolnak. 55
Hét község lakói, újvári várjobbágyok — mégpedig a várnagy és a főpraecosegítségével —, megvádolnak több személyt, hogy azok exemptus (a castrensi
sek közül kiemelt) jobbágyok. Ők viszont az állították, hogy természetes job
bágyok, kiket a szent király szabadjainak neveznek. Az ő pártjukon volt a
hadnagy, egy másik főpraeco és még öt várjobbágy.56 Itt a várjobbágyoknak két
rétegéről hallunk: a szent király szabadjairól, s a castrensisek közül kiemelt
(exemptus) várj obbágy okról. Hogy ez utóbbiak azonosak-e a másik helyen sze
replő szállásadásra kötelezett jobbágyfiúkkal — nem állapítható meg.57
Az seim világos : két különböző vár jobbágyairól van-e szó, vagy egy várnáik
két archipraeco-ja is lehetett? Két szolnoki várj obbágy hatalmaskodással vá
dolja egy bizonyos Péter két jobbágyát. 58
A szatmári vár öt jobbágya, köztük a hadnagy és két centurio, azzal vádolt
hat személyt, hogy exemptus jobbágyok, ö k ezzel szemben azt állítják, hogy
természetes jobbágyok, kiket szent királyok jobbágyainak szokás nevezni. Az
50 1213. Vár. Eeg. 176. o. No. 62. „Ioubagiones Orodinensis castri, scilicet Basu hodnogio, Nuhu, Bayr, Belche,
Kelemin centuriones et omnes alii jobagiones cum castrensibus impetierunt Gervasium de genere Chenad pro terra
castri nomine Beseneu..." Az „omnes alii jobagiones" kifejezés mutatja, hogy a hadnagy és a centurio is várjobbágy —
csak éppen tisztsége van.
51 1214. Vár. Reg. 179. o. No. 70.
52 1214. Vár. Beg. 180.^0. No. 74.
53 1214. Vár. Eeg. 181. o. No. 78.
54 1214. Vár. Beg. 187. o. No. 97.
55 1214. Vár. Beg. 190. o. No. 103.
56 1215. Vár. Beg. 193. o. No. 112. Tehát két archipraeco szerepel: Poson és Jacobus.
57 A szállásadó jobbágyijukról 1. az 54. jegyzetet.
58 1215. Vár. Eeg. 196. o. No. 120.
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utóbb említettek nyerik meg a pert. 59 A várjobbágyok két rétege itt újra a ter
mészetes és az exemptus jobbágyok.
Sama szolnoki castrensis megvádolja Pál fia Pósát, hogy castrensis-társa.
Szolnok várának jobbágyai is Sama-t segítik. Pósa azt állítja, hogy ő német ere
detű szabad. Végül Sama visszavonja állítását. 60 Előfordul, hogy Bihar várme
gye összes jobbágyai az összes castrensissel pereskednek. 61
Két bihari castrensis a hadnagy és egy centurio támogatásával megvádolja
Farkas és Kelemen hat libertinusát, hogy az ő castrensis-társaik. Kelemen és
Farkas igazolják, hogy ezek libertinusaik, nem castrensisek, s megígérik, hogy
libertinusi jogaikban nem fogják őket megrövidíteni. 62
Székely száz centurionatusból való bihariak egy libert azzal vádolnak, hogy az.
ő „concivis"-ük. Ez viszont teljesen szabadnak mondja magát. A bihari ispán a
várjobbágyok véleményét meghallgatva a libernek adott igazat.63 A regestrum.
e pontjából úgy tűnik, hogy a székelyek bizonyos része, centurionátusba szer
vezve, Bihar megyében élt.
Egy Bihar megyei lakos megvádolja Both hadnagy fiait, hogy három liber
tinusát elvették tőle.64
Egy szolnoki várjobbágy lopásért jelenti fel falubelijét.65
Borsod megyei várnépek tisztségviselő várjobbágyok segítségével megvádol
nak öt testvért, hogy velük egy sorban vannak. Ezek azonban bebizonyítják,
hogy lovaskatonák nemzetségéből származnak (de genere equestri), azaz a ki
rály katonáinak (militum regis) nemzetségéből. Az említett civilisek és várjobbágyok nem is merték magukat a tüzes vas próbájának alávetni. 66 Az itt sze
replő equesek vagy királyi müesek úgy látszik nem azonosak a várjobbágy ok
kal, tehát nem a várszerkezethez tartozó müesek.
A sziráki ispotályos rendház prokurátora és fivére, Salamon, 9 zempléni vár
jobbágy és 9 zempléni castrensis ellen pereskednek hatalmaskodás ügyében.67
Békés megye 14 várjobbágya, 4 exemptus várjobbágya és összes castrensisei.
vádolnak két várjobbágyot, hogy igazságtalan jobbágyok, a castrensisek tönk
retevői és három ember halálának okozói.68 A várispánság társadalmi rétegei
itt: várjobbágyok, exemptus jobbágyok és castrensisek.
Nyir falu lakói, kik Szolnok várának halászai, ugyanazon falu több szabad
emberét azzal vádolják, hogy jöttmentek. Ezek viszont azt állítják, hogy a vár
castrensiseivel közös földet bírnak. 69
Roba falu 3 lakója azzal vádolja falubelijeit, hogy az ő hamis vádaskodásuk
következtében károsította meg őket egy Voiavoda nevű úr (potens). Emezek azt
válaszolják, hogy az az úr a panaszosok centuriója, ők pedig castrensisek, kik
szolgáltatásokkal tartoznak. A panaszosok ezzel szemben azt állítják, hogy ők
nem castrensisek, hanem várjobbágyok. 70
Igen fontos adatot ismerünk meg Péter borsodi várjobbágy peréből. Péter
azt állítja öt falu castrensiseiről, hogy feladatuk a börtönök őrzése. Ezek vi
szont azt mondják, hogy ők a vár katonái, s hadakozás, nem pedig a börtön
őrzés a feladatuk. Végül Péter várjobbágy meghátrál, bevallván, hogy hamisan;
59 1215. Vár. Reg. 196. o. No. 122.
00 1215. Vár. lieg. 199. o. No. 127.
61 1215. Vár. Reg. 203. o. No. 141.
62 1216. Vár. Reg. 210. o. No. 161.
63 1217. Vár. Reg. 213. o. No. 165.
64 1217. Vár. Reg. 214. o. No. 168.
65 1217. Vár. Reg. 215. o. No. 170.
66 1219. Vár. Reg. 224. o. No. 194.
67 1219. Vár. Reg. 226. o. No. 202.
68 1219. Vár. Reg. 230. o. No. 210.
69 1219. Vár. Reg. 235. o. No. 220.
70 1219. Vár. Reg. 230. o. No. 212.
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állította a castrensisekrôl, hogy börtönőrök. 71 Eszerint Borsod megyében öt falu
castrensisei katonai szolgálatot teljesítettek és más szolgálatra — így börtön
őrzésre — nem voltak kötelezhetők. Ügy látszik, hogy a hadakozó castren
sisek külön falvakban éltek és szolgáltatásuk: a katonáskodás a többi castrensisekénél előnyösebbnek, előkelőbbnek számított.
Doboka megyei castrensisek, várjobbágyok segítségével, egy személyt jött
mentnek mondanak. 72
Egy comes fiával pereskednek Kraszna várának jobbágyai és várnépe bizo
nyos földek elfoglalása miatt. 73
Több Bihar megyei castrensist „latorsággal" vádolnak.74
Sasvári jobbágyokat és castrensiseket egy birtok elpusztításával vádolnak.75
Borsodi castrensisek 4 személyről azt állítják, hogy castrensis-társaik. Ezek
tagadják az őket ért „vádat", s királyi tárnokoknak mondják magukat. 76 Eb
ből az adatból arra kell következtetnünk, hogy a tárnokok helyzete kedvezőbb
volt, mint a castrensiseké.
Zemplén várának jobbágyai egy várföldnek mondott földdarabért peresked
nek, s a pert elvesztik.77
Szatmári castrensisek, várjobbágyaik támogatásával, perbe fogják András
ispán feleségét és fiait, mondván, hogy az ispán hét aratrumot a castrensisek
földjéből elvett és saját birtokához csatolt.78
Szabolcs megye királyi „minister"-ei 18-an (név szerint felsorolva) rokonaik
kal, azonkívül Szabolcs várának curialis comese, összes jobbágyai és civisei
lopással vádolnak több személyt.79
A Váradi Regestrum e pontja nehezen értelmezhető. Kik ezek a királyi „minister"-ek? Nem azonosak a várjobbágyokkal, mert azokat utóbb külön em
lítik. Szerepel közöttük egy Egidius nevű „archidiaconus". Ezt a Regestrumot
kiadó Karácsonyi J. téves írásnak tartja — ő inkább „archipraeco"-ra gondol.
De ha archipraeco lenne, valószínűleg a várjobbágyok között sorolnák fel. A
felsorolt személyek a várj obbágy oknál magasabb állásúaknak tűnnek, s lehet
nek köztük egyháziak is, annál is inkább, mert a szövegben az „Agriensis
ecclesiae" kifejezés is szerepel.
Békés megyei várszolgák, a vár jobbágyainak segítségével, Solt fia Soltot
azzal vádolják, hogy a vár egy földjét erőszakosan elfoglalta.80
Sempte várának jobbágyai és comese a királyné bizonyos tárnokjobbágyai
ról azt állítják, hogy Sempte várának civisei. A pert elvesztik.81 A civis itt is
várszolgának értendő. Egy királyi „minister"-ek ellen folyó perben szerepel két
vasvári várszolga.82
II. András királyi várbirtok-visszaszerző kísérleteivel kapcsolatosan bihari
71 1219. Vár. Reg. 23C. o. No. 223. „dixerunt, quod milites quidem castri essent ad belligerendum, non ad mrcerem
custodiendum..."
72 1219. Vár. Reg. 237. o. No. 224.
73 1219. Vár. Reg. 239. o. No. 229. „...ioubagiones castri Karaznay, scilicet: Ruben maior exercitus, Bchilleus
varnog, Euzud et Pinna centuriones, et Paradan et cives eiusdem castri scilicet Byuncy, Vcyk, Mykus et caeteri.
Traxere in causam Lulan, fllium Vace comitis..." A maior, a várnagy, s a két centurio után megnevezett várjobbágy
úgy látszik tisztség nélküli. A cívisek itt is castrensiseknek értendők. Ugyanezek a várjobbágyok és várszolgák szere
pelnek a Vár. Reg. No. 230. sz. perben — Csak Echilleus várnagy neve itt „Echileus"-nak, Byuncy civis neve „Buncy"-nak, Mykus civis neve pedig ,,Micus"-nak van írva.
74 1220. Vár. Reg. 243. o. No. 240.
75 1220. Vár. Reg. 244. o. No. 243.
76 1220. Vár. Reg. 254. o. No. 272.
77 1220. Vár. Reg. 256. o. No. 275.
78 1221. Vár. Reg. 263. o. No. 287.
79 1221. Vár. Reg. 264. o. No. 294.
80 1221. Vár. Reg. 269. o. No. 310.
81 1221. Vár. Reg. 270. o. No. 312.
«2 1221. Vár. Reg. 271. o. No. 313. és 314.
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castrensisek és várjobbágyok a tordai monostor jobbágyait azzal vádolják,
hogy ők a bihari vár civisei. Az apát tagadja ezt, s a monostor jobbágyainak
mondja őket.83
Borsodi civisek több falu lakóit azzal vádolják, hogy civis-társaik. Ezek
viszont azt állítják, hogy ők szabadok és cseh hospesek leszármazottai. 84
Több falu lakói várjobbágyok segítségével több személyt azzal vádolnak, hogy
várföldeket foglaltak el.85 A „villanus" kifejezés itt — úgy látszik — a „castrensis" kifejezéssel egyértelmű.
Nógrád megye két falujának lakói (feltehetőleg castrensisek) 60 márka kár
okozásával vádolják Nógrád 13 várjobbágyát. 86
Számos Borsod megyei castrensis és két várjobbágy igazságtalan ítéletek ho
zatalával és jogtalan jövedelmek behajtásával vádolja Demeter ispánt. Ö ta
gadja a vádat sőt a vádlókat vádolja károkozással. Mellé állnak az összes töb
bi várjobbágyok, az exemptusok is, a szent király szabadjai is, s a castrensisek
közül negyvenen. Demeter ispán kész igazára megesküdni, ellenfelei azonban
meghátrálnak és bűnösnek mondják magukat. Az ispán csak két és fél márkát
kér kára megtérítéséül, a két várjobbágy azonban börtönbe kerül, s addig
marad ott, míg az ispánnak tetszik.87 A várjobbágyoknak itt kifejezetten két
rétege különböztethető meg: exemptusok és a szent király szabadjai.
Különböző falvak lakói azt állítják Echek falu hat lakójáról, hogy ugyanabba
a századkerületbe (centurionatus) tartoznak, mint ők. Ezek azonban azt mond
ják, hogy ők nem tartoznak centurionatusba, hanem ők szabad dénárok fizetői.
Ezt megerősítették a várjobbágyok is.88
Két aradi castrensis egy csanádi kanonokot azzal vádol, hogy földjüket erő
szakkal elfoglalta.89
Bihar várának egyik jobbágya eladja egy szolgáját, annak feleségét és fiát
hat márkáért és egy tehénért. 90
Egy per alkalmából egyszerre említik Békés vár hadnagyát és hét centurióját. 91
Egy másik perben Kolozs megye várjobbágyai szerepelnek, köztük a hadnagy
és főpraeco.92
Bolondóc vár civisei azzal vádolnak öt „szent király jobbágy fiút", hogy az ő
castrensis-társaik. Ezek viszont azt állítják, hogy ők a szent király jobbágyai
nak fiai. A vár hadnagyának és tizenegy centuriónak a neve van felsorolva.93
Egy perben szerepel Lukács hadnagy fia Bagha, kinek szolgája és jobbágya
is van. 94 A jobbágy itt valószínűleg nem tisztet jelent, hanem függő helyzetben
levő parasztot.
83 1221. Vár. Reg. 272. o. No. 315.
84 1221. Vár. Reg. 272. o. No. 310.
•85 1221. Vár. Reg. 273. o. No. 317.
86-1222. Vár. Reg. 28]. o. No. 337.
87 1222. Vár. Reg. 283. o. No. 341.
88 1222. Vár. Reg. 280. o. No. 336.

89 1222. Vár. Reg. 283. o. No. 342.
•00 1222. Vár. Reg. 288. o. No. 353.
91 1229. Vár. Reg. 291. o. No. 358.

92 1229, Vár. Reg. 296. o. No. 369.
93 1229. Vár. Reg. 297. o. No. 371. „Cives castri Bolondus de villa Legimer: Motcu, Unuca, Hertiigug. Luchy, Ugud,
Baldu, Bila et alii impetierunt quosdam de eadem villa lilios ioubagionum Sancti Regis scilicet: Serkenten, Marcel,
Acel, Mogya et Us dicentes, quod eorum essent concives simili officio, idest debito castrensium subjacentes. Uli autem
dixerunt se esse Alios ioubagionum Sancti Regis, et hoc idem dixerunt, ut pristaldus eorum perhibuit, ioubagiones
eiusdem castri, videlicet Matha princeps exercitus, Chicur, Sceret, Mogy, Perennis, Thomas, Ind, Albeus, Gyurca,
Poula, Budius, Henchu centuriones et alii." — Ebből az adatból vonta le Erdélyi László azt a következtetést, hogy
ha a kis Bolondóc megyének tizenegy centuriója, tehát tizenegyszer száz harcosa volt, akkor nagyobb megyéknek
3—4000 is lehetett. Ez természetesen nem fogadható el: a centurio semmiképpen nem száz harcos vezetője, hanem
legfeljebb száz castrensis elöljárója, akik között lehetnek hadakozó castrensisek is, de semmi esetre sem azok vala
mennyien.
94 1234. Vár. Reg. 300. o. No. 375.
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Egy állítólag Nógrád megyéhez tartozó földdarabért pereskednek Nógrád
megyei civisek, ugyanazon vár jobbágyainak segítségével.95
A királyi vármegye népeinek társadalmi viszonyairól a Váradi Regestrum
igen sokat árul el. A várjobbágy kedvező gazdasági helyzetben levő, jelentős
birtokkal rendelkező személy, ki a castrensis munkáját bizonyos mértékig ki
zsákmányolja. Űr—szolga viszony azért nincs a várjobbágy és a castrensis kö
zött. Előfordul, hogy a castrensis perel be várjobbágyot, bár ilyen esetekben a
castrensis rendszerint várjobbágy segítségével pereskedik. A várjobbágy és a
castrensis között — ha várföldekről van szó — érdekközösség is fennáll. A
várjobbágyokról megállapítható, hogy nem egységes társadalmi csoport, hanem
rétegzett. Rétegeiket különböző módon nevezik. A felső réteg: „természetes
jobbágy", „szent király jobbágya", „szent király jobbágyainak fia" — néha
csak egyszerűen „várjobbágy". Az alsó réteg neve: szállásadók, exemptus job
bágyok. Nem tudjuk megállapítani, hány rétegből áll a várjobbágyság, mert a
rétegek neve változik. Egyszerre egy helyen mindig csak kétféle várj obbágy
szerepel. A várjobbágyok rétegei a katonai szemléken és valószínűleg harc
közben is külön csoportosultak.
A várispán a várjobbágyoknál lényegesen kedvezőbb társadalmi helyzetű
nek, kifejezetten főúrnak tűnik. A várj obbágy ok pereskedésében, mint szövet
ségesük, nem igen szerepel. Egy esetet ismerünk, mikor várj obbágy ok és castrensisek pert merészelnek indítani ispánjuk ellen, de alulmaradnak a perben,
s különösen a várjobbágyok büntetése súlyos.
A várispánon kívül más megyei tisztségviselőkkel is találkozunk. Ilyenek: az
udvarispán (comes curialis), a hadnagy (hodnogio, princeps exercitus, maior
exercitus), a várnagy (maior castri, procurator castri), az archipraeco és a centuriók. Mindezen tisztségviselők várj obbágy ok. De találkozunk olyan várjobbágyokkal is, kik nem viselnek különös tisztséget, nincs más rangjuk, csak
egyszerűen: várj obbágy ok.
A castrensisek : a vármegyék szolgáló népe. Helyzetük kedvezőtlenebb nem
csak a várjobbágyokénál, hanem a „szabad dénárt" fizető közszabadénál (li
ber), s a nagyrészt idegen eredetű hospesénél is. A castrensisek úgy igyekez
nek terheiken könnyíteni, hogy más kedvezőbb társadalmi helyzetű személye
ket próbálnak maguk közé vonni, hogy így az egy főre eső teher kisebb le
gyen. Ezek természetesen ellene szegülnek a castrensisek törekvésének, s a pe
rek igen nagy része éppen ebből keletkezik. A castrensisből válhatik várjobbágy
is. A várj obbágy ok alsóbb rétege általában castrensis eredetű „exemptus" job
bágy, „kelt j obbágy". Természetesen minden castrensisből nem lehet várjobbágy,,
mert akkor nem maradna termelő társadalmi réteg.
A vár népei közül feltétlenül hadakozók a várj obbágy ok, mégpedig a felső
és alsó rétegük egyaránt, mert az ispán által tartott katonai szemlén mind a
két réteg ott van. Találkozunk azonban hadakozó castrensisek k el is, akik kü
lön településekben laknak. A századkerületek (centurionatusok) a castrensisek
szervezeti egységei, vezetőik a centuriók: tisztségviselő várjobbágyok. A vár
jobbágyok a kutatók többsége szerint nem tartoznak a századkerületekhez. En
nek ellentmondani látszik a „székelyszáz" elnevezés. Eszerint volt székelyek
ből álló század (centurionatus) is. Most már az e századba szervezett széke
lyek vagy nem hadakozó castrensisek, ami — a székelység XIII. századi vi
szonyait figyelembe véve — nem valószínű, vagy várjobbágyok, s ez esetben
a várjobbágyok is a centurionatusokba tartoznak, s a nem tisztségviselő vár
jobbágyoknak tisztségviselő társuk, a centurio parancsol, vagy — s talán ez a
95 1234. Vár. Reg. 303. o. No. 380.
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legvalószínűbb — hadakozó castrensisek, s mint ilyenek természetesen centurionatusokban élnek.
Györffy György nézete szerint a ,,kelt jobbágy ok", vagy exemptusok" vár
jobbágyrétege a Freisingi Ottó által említett colonusokból alakult ki, vagyis a
castrensiseknek abból a részéből, melyet időnként fegyverbe hívtak, s így fo
kozatosan hadakozó népelemmé vált.96 Ez igen valószínű és elfogadható nézet.
A XIII. század elején még castrensis helyzetű (harcos népelem azonban nem azo
nos a „kelt jobbágy fiúkkal" hiszen Freisingi Ottó adata a XII. század 30-as évei
ből származik. A XII. század első felében katonáskodó várszolgák már régen
a várjobbágyok alsó rétegébe (vagy talán feljebb is) emelkedtek, mikor — a
Váradi Regestrum tanúsága szerint — Borsod megyében hadakozó castrensi
sek éltek. Lehetséges, hogy később ezek is várjobbágyokká lettek, vagy még
feljebb is emelkedtek, de — s számunkra ee igen lényeges — már mint cast
rensisek is hadakozó népelem voltak.
A források adatait, s az eddigi kutatók nézeteit figyelembe véve milyen vá
laszt adhatunk az általunk feltett harmadik, negyedik és ötödik kérdésre?
3. A királyi várak népeinek két alapvető csoportja egy korlátozott szabadságú, de kiemelt helyzetű, kifejezetten harcos és egy kötöttebb, alárendeltebb
helyzetű szolgáltató népelem. Az előbbi neve korábban „miles", „miles castri"
— később várjobbágy. Az elsősorban Tagányi Károly, Holub József és Hóman
Bálint által kifejtett nézet, mely szerint a vár milesét a XI. században „civis"nek nevezték, véleményünk szerint nem bizonyítható minden kétséget kizáró
módon. István törvényeiben a vár katonája csakis „miles" néven szerepel. Kál
mán törvényeiben a „civis" külön szerepel, de itt meg nem állapítható biztosan,
hogy a várszerkezet melyik népelemét jelenti.
A miles-várjobbágy feltétlenül katonáskodó, a vár többi népeleménél ked"v vezőbb helyzetű, s legalábbis a XI. sz. végétől szabad állapotú, bár szabadsá
ga nem „plena", nem közszabad, hanem a. „király szabadja". Társadalmi funk
ciója a hadakozás, valamint a vár szolgáltató népei munkájának vezetése, el
lenőrzése, s a termények beszedése.
A várjobbágyok a vár földjéből kaptak birtokot, melyet nem adhattak el.
E birtok csak fiúágon öröklődött és szolgálati jellege volt, azaz e birtok tu
lajdonosának várjobbágyi szolgálatot kellett teljesítenie. A várjobbágynak le
hetett a várföldtől független örökölt, vagy más úton szerzett (vásárolt, cse
rélt) birtoka is, mellyel szabadon rendelkezhetett. A castrensisből felemelt vár
jobbágy rendszerint nem kapott újabb birtokot. Csak annyi birtoka volt, mint
előbb, castrensis korában. Mivel rokoni kapcsolatai is a castrensisekhez fűzték,
sok tekintetben igen közel állott hozzájuk. A várjobbágyok nagyobb része való
színűleg magyar (és segédnépi) etnikumú. A szláv várszerkezetnek a honfog
laló háborúk után megmaradt katonai elemei ugyan a magyar királyok várispánságaiba is átkerültek, de aligha tehették ki a várjobbágyok többségét.
Valószínű ugyanis, hogy a honfoglaló harcok során egy részük életét vesztette,
s királyaink olyan helyeken is szerveztek vármegyéket, ahol korábban nem
voltak szláv várak, s itt már egyáltalában nem támaszkodhattak szláv várka
tonákra. A várjobbágyi állapot az elszegényedő szabad magyar harcosokra nagy
vonzerőt gyakorolhatott, s így a magyar etnikumú harcosok többsége hamaro
san a várjobbágyok soraiba kerülhetett.
A milesek-várjobbágy ok mellett a várak másik alapvető rétege a szolgáló
népek, a várnép (civilisek, castrensisek). Ezek feladata a vár minden szükséges
96 L. 27. sz. jegyzetet. A keltjobbágyüú első előfordulása: 1203. Szamota István-—Zolnai Gyula: Magyar oklevélszótár. Budapest, 1902—1900. 470. o.
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termékkel való ellátása. Helyzetük kedvezőtlenebb, mint a várj obbágyoké, vagy
mint a „libereké" és hospeseké. Munkájukkal teremtik elő azokat a terméke
ket, melyekre a vár nem termelő rétegének szüksége van, sőt termeivényeik egy
része a király raktáraiba vándorol. A castrensisek egy része már a XII. század
első felében katonai szolgálatot teljesít, s e katonáskodó castrensisek utódai a
várj obbágy ok soraiba emelkednek, azok alsó rétege (szállásadók, exemptus
jobbágyok, kelt jobbágyfiúk) belőlük, illetőleg utódaikból kerül ki. A várjobbá
gyoknak két rétege lehetett: a felső réteg, mely az eredeti várj obbágy okból és
leszármazóikból, s az alsó, mely a várnépből kiemeltekből állt.97 Arra, hogy a
várj obbágy ok táborát a várnépből felemelkedett harcosokkal egészítsék ki,
nyilvánvalóan azért került sor, mert több harcosra volt szükség, mint ahányan
a várjobbágyok voltak. A megyei kontingensek létszámát a XII. században
3—400 főre teszik, s ennyi várj obbágy aligha élhetett egy vármegyében. Nem
tekinthetjük ugyan a castrensist azonosnak a várkatonával, de a Tagányi—
Holub—Hóman-féle állásponttal szemben Molnár József véleményét kell el
fogadnunk, mely szerint a castrensisek egy része is hadakozott, e castrensisek
külön falvakban laktak, s a hadakozás mestersége apáról fiúra szállott közöt
tük. 98 Nem fogadhatjuk el azonban Kristó Gyula nézetét, hogy „a várnépek a
királyi haderő gerincét képezték". A castrensisek fő feladata a termelő munka
volt, nem mindegyikük volt hadakozó.99 A hadakozó castrensisek a többinél
kedvezőbb helyzetűek voltak, s módjuk volt felemelkedni a várjobbágyok kö
zé, később pedig még feljebb a feudális társadalom ranglétráján.
A várjobbágyok és castrensisek között tehát nem volt áthághatatlan fal: vol
tak kedvezőbb helyzetben levő castrensisek, s voltak kevésbé kedvező helyzetű
várj obbágy ok is. Általában a várj obbágy helyzete fölötte állt a castrensisének,
de nem annyira, hogy az egyik csoporttól a másikba át ne lehetett volna jutni.
4. A királyi vármegye központja a vár (civitas, castrum) volt. A vármegyei
központ szemléletes leírását adta Györffy György.100 A vármegye castrensisei
századokba és tizedekbe (centurionatus, decurionatus) szervezve végezték mun
kájukat, melynek csak bizonyos részét kellett a várban teljesíteniük. A cast
rensisek falvakban éltek, s falvakban éltek — vagy birtokaikon — a várjobbá
gyok is. A vármegye vezetője az ispán (comes). Nem a várjobbágyok egyike,
hanem a megye népességéből hatalom tekintetében magasan kiemelkedő nagyúr,
a megyei katonaság, közigazgatás és bíráskodás feje. Hogy szolga eredetű ispán
volt-e — nem tudjuk. De ha volt is, azzal, hogy ispánná lett — nagyúr lett
belőle. Az ispán helyettese — valószínűleg csak a bíráskodásban — az udvar
ispán (comes curialis). Katonai téren az ispán helyettese, a vármegye katonai
kontingensének parancsnoka a hadnagy (hodnogio, princeps exercitus, maior
exercitus), a vár parancsnoka és gondozója a várnagy (maior castri, procurator
castri), a hirdetéssel, hírvivéssel foglalkozó népek, a praeco-k főnöke az archipreaco. A századkerületek vezetői a századosok (centuriones), a tizedkerületekéi
a tizedesek (decuriones). Mindezek a várjobbágyok közül kerültek ki, mégpedig
97 A szerzők egy része a várjobbágyok három rétegét különbözteti meg (Szent király jobbágyai, várjobbágyok,
exemptusok). Nézetünk szerint ez nem igazolható. Ha a várjobbágyok rétegeiről értesülünk mindig csak két rétegről
esik szó, bár kétségtelen, hogy e rétegek elnevezése változó. Még kevésbé fogadható el természetesen Kandra Kabos
•és Thuránszky László nézete, akik ötféle várjobbágyot különböztetnek meg. Thuránszky L.: A Thurapataki és Komjáthnai Thuránszky család. I. rész. AZL XIX. (1914). 354—357. o.
98 Talán e hadakozó castrensisek neve is „armiger", azaz „fegyvernök" lehetett. A szót helyesebb mai nyelvre
,,fegyverhordozónak" és nem „páncélos lovas"-nak fordítanunk. (Heckenast Gusztáv: Fejedelmi [királyi] szolgáló
népek a korai Árpád-korban. Budapest, 1970. 10. o., 11. jegyzet) — de az armiger-en nem okvetlenül kell olyan fegy
veres személyt értenünk, aki más, nála kedvezőbb társadalmi helyzetben lévő harcos fegyvereit hordozza csupán.
.jArmiger" jelenthet egyszerűen fegyverest, aki fegyvereit, mint harcos, saját maga használja. Nem valószínű, hogy
Árpád-kori előkelő, lovagi módon élő harcosaink fegyverhordozói külön falvakban éltek volna. Az armiger tehát néze
tünk szerint valószínűleg kötöttebb társadalmi helyzetű harcos, esetleg hadakozó castrensis lehetett.
99 Kristó Gy.: Az aranybullák évszázada. Budapest, 1970. 24. o.
100 Györffy Gy.: Budapest története az Árpád-korban. Budapest története, I. k. Budapest, 1975. 243. o.
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minden valószínűség szerint felső rétegükből — kivéve talán a decuriókat,
kiknek állása szerényebb lehetett. A centuriók és decuriók irányították, ellen
őrizték a várnép munkáját, s a centurióknak a termények begyűjtésében is
fontos szerep jutott — sőt annak bizonyos hányada nekik járt.
5. Ami a megye hadakozó népeinek haditechnikáját illeti, a várkatonaság
általában nem lehetett nomád lovasíjász, mert sem a várjobbágyság, sem a vár
nép nem volt már nomád pásztor. Nem lehetett — legalábbis IV. Béla hadsereg
reformja előtt — lovagi fegyverzetű sem, mert ehhez nem volt elegendő vagyo
na. Valószínű, hogy volt némi védőfegyverzete, közelharcra való támadófegy
verei és íja-nyila is, vagyis a nehéz fegyverzetű lovagnál könnyebb, a nomád
lovasíjásznál nehezebb fegyverzete lehetett. 101 A várjobbágyok legtehetősebb
jei valószínűleg igyekeztek utánozni a király kíséretében az idegen s a magyar
eredetű előkelők között is egyre jobban elterjedő és divatos lovagi haditechni
kát és harceljárást.
A magyar királyok haderejének zömét II. István uralkodásáig kétségtelenül
a megyei csapatok alkották. Az elit : a király belső kísérete és testőrsége volt,
esetleg más, várispánságokhoz nem kötött milesek — később serviensek. A nagy
többség azonban a megyei „agmen"-eklben harcolt. II. Istvántól kezdve egyre
többet hallunk zsoldosokról, a XII. század végétől pedig nagyurak magánhad
seregeiről. A XII. századi elbeszélő források tanúsága szerint azonban a királyi
hadseregben ekkor is a megyéké a döntő szerep. Nemcsak védekező háborúk
ban (1167 Ziimony), de külföldi hadjáratokban is: így az orosz évkönyvek sze
rint 115:2nben II. Géza seregében 73 csapat y olt, ebiből csak egy királyig-a töb
bi megyei „agmem". Ez ellene szói azok véleményének, kik szerint a ímegyei
kontingensek támadó hadjáratokra nem voltak alkalmasak.
A királyi várispán hatásköre, mint katonai parancsnoké, kiterjedt a várispán
ság területén élő közös vagy egyéni birtokkal rendelkező szabadokra is, s ezért
említenek a források a király hadinépén kívül csak megyei zászlóaljakat. Ezt
látszik igazolni IV. László valószínűleg 1290-ben kelt oklevele, melyben megpa
rancsolja Ugocsa megye minden nemesének, várjobbágyának, várnépének, a
szabad falvak hospeseinek s bármilyen állapotú lakosának, hogy Mihály comes
fiait: István és Pált mint comes parochialist fogadják. Eszerint a megyésispán
valamilyen módon még a XIII. század végén is gyakorol bizonyos jogokat a
vármegye területén élő nemesek és szabad hospesek felett is. Ha ez így volt a
XIII. század végén, még inkább így lehetett korábban. 102 A forrásokban sze
replő megyei agmen-ekben tehát nemcsak várj obbágy ok és hadakozó castrensisek hadakozhattak, hanem a királyi ispánság területén élő más népelemek is :
nemesek, hospesek, különböző libertású hadakozó elemek, s így érthető, hogy
a források a királyi haderőben csak a király belső kíséretét említik s a megyei
/
kontingenseket — mást nem.
Hogy a megyei kontingens belső szerkezete milyen volt, nem tudjuk. A kü
lönböző társadalmi és vagyoni helyzetű harcosok fegyverzete és felszerelése
semmiképpen sem lehetett egyforma, más minőségű lehetett egy jómódú megyei
birtokos, egy várj obbágy, egy hospes, vagy egy hadakozó várszolga fegyver
zete. A megyei hadi szemlén a várj obbágy ok egyes rétegei is külön sorakoztak.
Ez azonban aligha jelenthetett lényeges fegyverzetbeli különbségeket, hiszen —
mint láthattuk — a várjobbágyok egyik rétege az erdélyi vajda hadi szemléjén
101 Borosy A.: i. m. (1902.) 147. o. 110. jegyzet.
102 Malckai L.: „könnyű félparaszti" hadseregnek nevezi a megyei katonaságot. A „könnyű" jelző — a lovagi
nehézfegyveresekhez viszonyítva— feltétlenül helytálló. „Félparaszti"-nak is nevezhető hadsereg ëz, mert a harcosok
nem kifejezetten, vagy egyáltalán nem feudális urak (sem a várjobbágyok nem azok, még kevésbé a hadakozó castrensisek). (Les caractères originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age. Acta
Historica Tom. XVI. [1970.].) — IV. László oklevelét 1. ÁUO IX. 564. Reg. Arp. 3501.
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azt állította egy várjobbágy társukról, hogy az a várjobbágyok másik rétegéhez
tartozik.
Ha voltak is különbségek a megyei kontingens különböző harcosainak fegy
verzete és felszerelése között — forrásaink szerint a megyei kontingens m i n t
taktikai egység t u d o t t működni.
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Андраш Бороши
ВОИНСКИЕ КОНТИНГЕНТЫ КОРОЛЕВСКИХ ДОМЕНОВ
В ВЕНГРИИ ДО НАШЕСТВИЯ ТАТАР
Резюме
Одним из важных элементов организации европейских государств раннего средневековья
^Зыла система крепостей. Не является исключением в этом и венгерское королевство в период
XI—XIII веков, которое делилось на владения ишпанов (комитаты) и части королевского
домена. Важнейшей задачей магнатов-землевладельцев была защита королевства от внешнего
врага, и весьма важную роль в этом играли воины, выходцы из простолюдинов, населявших
владения ишпанов. При рассмотрении литературы по этому вопросу особого внимания за
служивают результаты исследований, проведенных Петером Вацй, Дьёрдем Дьёрффи и Илоной Г. Болла. Владения ишпанов сформировались автохтонным порядком в ходе развития
венгерского общества и государства. Они не были организационными единицами королевского
домена, а представляли собой административные, военные, судебные округа государства.
Королевский домен (с центром в королевском замке) был населен людьми, делившимися
на две основные группы: члены первой группы — исключительно воины, пользовавшиеся
ограниченной свободной и одновременно особым общественным положением, и члены другой
группы, состоявшей из людей несвободного сословия, занятых в производстве и обслужива
нии. Представители первой группы ранее назывались «милесами» (воины), «лагерными
милесами», — а позднее стали называться замковыми слугами. «Милее» —замковый слуга —
это прежде всего воин, находившийся в более благоприятном положении, чем остальные про
столюдины замка, и по крайней мере с конца XI века милесы становятся членами свободного
сословия. Их общественная функция заключалась в ведении военных действий, надзоре за
работой занятых в производстве и обслуживании слуг, а также в сборе сельскохозяйственных
продуктов. Замковый слуга имел право владеть несколькими видами земельных наделов:
землей, пожалованной за службу из королевского домена, или вотчиной, унаследованной
независимо от королевского домена, или же другим каким наделом, приобретенным в резуль
тате купли, смены и т.п. Большинство замковых слуг были венгерами по происхождению.
Другим слоем служебного сословия были милесы, приписанные к королевскому замковому
округу, а также не принадлежавшие к этой категории милесы-удворники. Их задачей было
снабжение замка всеми необходимыми продуктами, содержание воинов. Определенная доля
производимых ими продуктов переходила в королевские склады. Часть мйлесов несла воин
скую повинность уже в первой половине XII века. Потомки милесов-воинов выделились среди
замковых слуг, их нижний слой (квартирные хозяева, дети сервиентов) сложился из выдвинув
шихся замковых слуг и их потомства. Ряды замковых слуг необходимо было пополнять из
сервиентов потому, что потребность в воинах была гораздо больше, чем численность замко
вых слуг.
Центром королевского домена был замок (сг^гЬаз, савЪгит). Сервиенты организовывались
в сотни и десятки (сеп1д1гшпа*и8, с1есигюпатд1з) для выполнения своей работы, лишь часть ко
торой они должны были выполнять в замке. Они, как и замковые слуги, жили в деревнях.
Поместье магната возглавлялось шипаном (сошез), это был землевладелец, высоко выделив
шийся среди остальных жителей комитата, стоявший во главе воинства, административного
управления и судопроизводства комитата. Его заместителем — вероятно, только по судопро
изводству — был дворовый щипан (сотез сшгапз). В военной сфере заместитель ишпана был
начальником военного контингента комитата: лейтенант (рппсерз ехегагиз, таюг ехегейиз).
Начальником и комендантом крепости был кастелян (таюг саз1п, ргосига!ог саз*п) началь
ником гонцов и курьеров (ргаесо) был архипраеко. Предводителями сотенных округов были
сотники (сеп1ипопез) а десятских округов — десятники (йесипопез). Воинство замка-крепости,
как правило, состояло из конников, вооружение которых было легче тяжелого вооружения
кавалерии, но тяжелее, чем у конных стрелков-номадов.
Основное ядро вооруженных сил венгерских королей составляли военные контингенты
комитатов, так как компетенция ишпана, как военачальника, распространялась и на другие
сословия, проживавшие на территории комитата: на либертинов, мелких хозяев и более того,
даже и на мелких землевладельцев-аристократов, которые должны были нести воинскую
повинность в рамках дружины комитата.

\
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András
Borosy
DIE KRIEGERISCHE VOLKSELEMENTE DER KÖNIGLICHEN
GESPANSCHAFTEN IN UNGARN VOR DEM TATARENSTURM
Resümee
Eines der wichtigsten Elemente der Organisation der frühmittelalterlichen europäischen Staaten war das der Burgensysten. Das ungarische Königreich war keine
Ausnahme in den XI—XIII Jährhunderitem, sie gliederte sich auf Gespansdhaften,
königliche Komitate. Die wichtigste Aufgabe dieser Gespanschaften war die Landesverteidigung, deswegen ist die Rolle der kriegerischen Volkselemente, die sie
bewohnten, sehr wichtig. Während der Übersicht der Bibliographie dieser Frage
besonders beachtenswert sind die Ergebnisse von Péter Váczy, György Gyönfify und
Ilona G. Bolla. Wärend der Entfaltung der ungarischen Gesellschaft und des Staates
sind die Gespanschaften auf autochtoner Weise zustande gekommen. Sie waren
nicht die Organi&ationseinheiten des königlichen Gutes, sondern die militärischen
und gerichtlichen Verwaltungskreise des Landes.
Die zwei grundsätzlichen Gruppen der Völker der königlichen Bürge: Eine ausgesprochen kriegerische Gruppe, die eine beschränkte Freiheit aber eine ausgehobene gesellschaftliche Position hatte, und eine Produktions- und Dienstleistungsvolksgruppe, deren Lage gebundener und untergeordneter war. Der Name der
erstgenannten war früher „miles" oder „miles castri", später Jobagio. Der Miles—
Jobagio war unbedingt ein Krieger, hatte eine vorteilhaftere Lage als die anderen Volkselemente der Burg und war mindestens seit dem Ende des XI-ten J a h r hunderts frei. Seine gesellschaftliche Funktionen waren die Kriegführung, die
Kontrolle der Arbeit der Produktions- und Dienstleistungsvölker der Burg und
die Einsammlung der Feldfrüchte. Der Jobagio konnte verschiedene Landgüter
haben: Das Dienstgut, das ihm aus dem Land der Burg gegeben wurde, und das
vom Land der Burg unabhängige Gut, das er geerbt hat oder auf eine andere
Weise angeschafft (gekauft oder getauscht) hat. Die Jobagiones gehörten zum
größten Teil zum ungarischen Ethnikum. Die andere Volksschicht, die Dienstleistungsvölker, war das Burggesinde (civilis, castrensis). Ihre Aufgabe war, die Burg
mit allerleien Produkten zu versorgen und die Soldaten zu erhalten. Ein bestimmter Teil ihrer Produkte wanderte in die Speichern des Königs. Einige von ihnen
dienten bereits lim ersten Teil des Xll-ten Jahrhunderts als Krieger, und die Nachfolger der Kriegerdienst tuenden Burgdiener stiegen in die Reihen der Jobagiones, derer untere Schicht aus den heraufgehobenen Burgdienern und aus ihren
Nachfolgern bestand. Die Schicht der Jobagiones mußte mit Burgdienern ergänzt
werden, weil mehr Krieger als die Zahl der Jobagiones benötigt waren.
Das Zentrum der königlichen Gespanschaft war die Burg (civitas, castrum). Die
Burgdiener arbeiteten in Hundertschaften und in kleineren Truppeneinheiten
(centurionatus, decurionatus). Sie sollten ihre Arbeit nur teilweise in der Burg
tun. Sowohl sie, als auch die Jobagiones wohnten in Dörfern. Der Leiter der
Gespanschaft war der Gespan (comes), ein Großherr, der aus den anderen Einwohnern der Gespanschaft hoch hervorragte, er war der Leiter der Krieger, der
Verwaltung und der Gerichtsbarkeit im Komitat. Sein Vertreter war, warscheinliCh nur in der GeriChstbarkeit, der Hofgespan (comes curialis). Der Vertreter des:
Gespanes im kriegerischen Bereich war der „Hadnagy" (princeps exercitus, maior
exercitus), der Komimandant des Kriegerkontingents der Gespanschaft. Der Kommandant und Verwalter der Burg war der Burgvogt (maior castri, procurator
castri). Der Leiter der Praecos, der Völker, die sich mit Nachrichtenübermittlung
beschäftigten, war der Archipraeco. Die Leiter des Hundertschaftenbezirks waren
die Hundertschaftsleiter (centuriones), die der Bezirke der kleineren Truppeneinheiten waren die Decuriones. Die Kireger der Burg waren meist Reiter, ihre Bewaffnung war leichter als die schwere Ritterbewaffnung, aber schwerer als die
der nomadischen Reiterbogenschützen.
Der größte Teil des Heeres der ungarischen Könige wurde von den Kriegerkontingent des Komitats gebildet. Da sich der Wirkungsbereich des Gespanes
als Militärkommandant auf die in des Gespanschaft wohnenden anderen Völker r
auf die liberi und auf die hospites und auch auf den niederen Adel erstreckte.
zogen diese alle in den Kontingenten der Gespanschaft in den Krieg.

_
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WIMMER, JAN

AZ 1683. SZEPTEMBER 12-1 BÉCSI CSATA
Bécs 1683. évi török ostroma, a félhold kudarcának a kelet-közép-európai ese
mények fejlődésére kiható következményei, korán felkeltették a különböző or
szágok történészeinek érdeklődését, s a kérdésnek gazdag szakirodalma van.
A felmentő sereg egyes kontingenseinek részvétele és vezetőik érdemei évszá
zados viták tárgyát képezték az osztrák, német és a lengyel történészek között,
amelyekben mindkét részről a saját hadsereg jelentőségének kidomborítására
és a partnerek érdemeinek mérsékelésére mutató tendenciák jelentkeztek. Jelen
tanulmány szerzője az elmúlt években újabb forráskutatásokat folytatott e té
mában, s az 1683-as hadjáratról szóló nagy terjedelmű monográfiájában arra
törekedett, hogy tárgyilagosan mutassa be azokat az eseményeket, amelyekben
eddig az elődök számos esetben — szerinte — helytelen álláspontot képvisel
tek. E kutatásainak eredményeivel szeretné röviden megismertetni a magyar
olvasót.
*
A XV. század alkonyától, a Törökországgal közvetlenül szomszédos lengyel—
litván határ kialakulásától kezdve a XVII. század 70-es éveiig a két állam kö
zötti viszony többnyire békésen alakult. Lengyelország figyelmét elterelték
szomszédaival folyó konfliktusai, s a Porta más irányú terjeszkedése nem veszé
lyeztette biztonságát. Az összeütközések — a Moldva feletti rivalizálás miatt —
a XVI. század végén kezdődtek a tatárok lengyelországi és a kozákok, valamint
a török flotta fekete-tengeri birtokokra irányuló támadásaival. Az 1620—2l-es;
évek komoly fegyveres összeütközéseihez hasonlóan azonban az 1633—34-es
csatározások is hamarosan befejeződtek. A következő időszakban, amelyben a
lengyel nemesi Köztársaság, szomszédaival háborúzva, nehéz időket élt át, a
Porta törekvése az oszmán birodalom határától északra a status quo megtartá
sára irányult; ezért avatkozott be főleg közvetve, vazallusa, a krími kán had
baindításával.
A törökök további európai terjeszkedésével, a Köprülü dinasztia nagyvezérei
uralmának idején azonban a helyzet kezdett megváltozni. A Portán nyugta
lanságot keltett a lengyel—orosz háború befejezése és a két ország közeledésére
tett 1667-es próbálkozások; ekkor mutattak! első íziben közvetlenül érdeklődését
a Dnyeper jobb partján fekvő ukrán területek iránt, s az ottani kozákok veze
tőjének, P. Dorosenkónak a szultán előtti meghódolása ürügyet szolgáltatott a
Lengyelország elleni fegyveres beavatkozásra. Az 1672-es török támadás a n e 
mesi Köztársaságot belviszályokba merülten, a támadás visszaverésére felké— 25 —

-születlenül találta. Az 1676-os harcokban a lengyel fél számos katonai győzel
met aratott ugyan, ereje azonban hamarosan kimerült a korábbi, 1648-tól tartó
háborúk miatt. Az 1674-től uralkodó Sobieski János Franciaországtól igen ked
vező szövetségi ajánlatot kapott, melynek éle Brandenburg ellen irányult. Ez
lehetővé tette volna, hogy Lengyelország visszaszerezze a régebbi lengyel hű
béri porosz földet, s így kijusson a Balti-tengerhez. Ennek feltétele azonban a
törökökkel vívott háború befejezése volt, s olyan béke megkötése, amely délről
:garantálja Lengyelország biztonságát. A francia diplomácia isztambuli befo
lyása azonban gyengének bizonyult arra, hogy a Portát visszakozásra kénysze
rítse. A tárgyalások alatt a török vezetők gőgösen és arrogánsan viselkedtek, s
az 1678-ban kierőszakolt békefeltételek nagyon kedvezőtlenek voltak Lengyel
országra nézve; mindez megnehezítette Sobieskinek a belső ellenzék leküzdését,
s a Brandenburg elleni támadási szándék megvalósítását. Az osztrák, branden
burgi és pápai diplomácia által szított ellenzék arra kényszerítette, hogy le
mondjon terveiről és arról, hogy segítséget nyújtson Magyarországon a Habs
burg-ellenes Thököly-felkelésnek.
Az Isztambulban kötött béke nem hárította el egy újabb török támadás
veszélyét, sőt a Porta folytatta terjeszkedési politikáját. Sobieski tisztában volt
azzal, hogy Lengyelország képtelen hosszabb hadjáratot viselni Törökország
ellen, ezért törökellenes szövetségest keresett; természetes szövetségesnek Orosz
ország kínálkozott, amely 1677 óta hadban állt Törökországgal. A lengyel—orosz
szövetséggel kapcsolatos tárgyalások azonban kudarcot vallottak a kölcsönös
bizalmatlanság és vádaskodások miatt. 1679—80-ban szintén eredménytelenül
zárult Sobieski törökellenes liga alapítására irányuló széles körű diplomáciai
akciója Európában. Visszautasította részvételét XIV. Lajos francia király, aki
nek előnyös volt, hogy Törökország hódító törekvései sakkban tartották a Habs
burgokat, az európai hegemóniáért folyó harcban Franciaország örök riválisát.
A nemrég befejezett nyugati hadjáratban kimerült más országok sem voltak
hajlandók belépni a ligába, mint ahogy azok sem, akik érdekeltek voltak a
Törökországgal folyó kereskedelemben; a Habsburgok viszont, akiknek figyel
mét lekötötték a rajnai események fejleményei, csak védelmi szövetségre voltak
hajlandók Lengyelországgal, megígérve a segítségüket, ha a törökök birtokaik
ra törnek. 1681-ben Lengyelország veszélyes politikai elszigeteltségbe került;
a brandenburgi választófejedelemmel való elkötelezettsége miatt elhidegültek
kapcsolatai eddigi szövetségesével, Franciaországgal, s nem sikerült más szö
vetségeseket szereznie. Nem lehetett kiszámítani, hogy az oroszországi háború 1
befejeztével ki ellen fordul a török további terjeszkedése.
A lengyel király figyelemmel kísérte a királyi Magyarországon zajló ese
ményeket, ahol a nemesség Thököly Imre vezetésével megpróbált elszakadni
a Habsburgoktól, mégpedig nem Erdélyre, hanem saját erejére támaszkodva. 2
Ismert Sobieskinek a magyarok függetlenségi törekvései iránt táplált rokon
szenve, de nyugtalanította az a tény, hogy a törekvés Lengyelország potenciális
ellensége, Törökország segítségére támaszkodott. Az 1681—82-es események, s
ezt követően a felkelők Észak-Magyarország területén történő előnyomulása, a
nekik nyújtott török katonai segítség és a Lengyelországnak elzálogosított négy
szepességi város elfoglalása 'elmélyítette Sobieski János félelmét a török szom
szédság veszélyétől, amely most már nemcsak délkeletről, hanem a déli állam
határ teljes hosszában fenyegette. Ezt juttatta kifejezésre a király 1682. augusz1 Vö. Z. Wójcik: Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674—1079. Studium z dziejów polskiej polityki zagranicznej.
Wroclaw, 197C. Az ezt követő időszakra továbbra is alapmunkaként említhető K. KonarsM régi munkája: Polska
przed odsieczq wiedeöska. Warszawa, 1914.
2 Köpeezi Béla: „Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Buda
pest, 1970.
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t u s 22-én3 a szenátorokhoz intézett levelében. Caprari gróf varsói osztrák követ
jelentéseiből a bécsi udvar is értesült Sobieski aggodalmairól. Mindez az oszt
rák—lengyel szövetségi tárgyalások felújítását eredményezte.
A szerződéskötés körülményei jobbára ismertek. Sobieski előre látta, hogy
Törökországgal előbb-utóbb elkerülhetetlen a háború, s a lengyel állam érdekét
szem előtt tartva leküzdötte a francia szövetséget követelő párt ellenállását és az
1683-as Szejm-ülésen kierőszakolta a Habsburgokkal kötendő véd- és dacszö
vetség elfogadását, amelyet XI. Ince pápa garantált. Az 1683. április 1-i szerző
désben (a március 31-i kedvezőtlen jóslat elkerülése végett előre dátumozták) a
császár 60 000, Lengyelország pedig 40 000 főnyi hadsereg felállítását helyezte ki
látásba, valamint, ha a szövetségesek külön háborúba keverednek, kötelező ígé
retet, hogy amennyiben Bécs vagy Krakkó közvetlenül veszélybe kerülne, köl
csönösen, minden rendelkezésre álló erővel beavatkoznak. A szövetségi szerző
dés olyan megállapodást is tartalmazott, hogy a császár 200 000 tallér (1 200 000
akkori lengyel zloty) anyagi segítséget nyújt a lengyel félnek, amely összegből az
a békeszintről háborús szintre emeli hadseregét; a szerződés kilátásba helyezte
továbbá más szövetségesek megnyerését is.4
A lengyel király ezt megelőzően hozzájárult 2800 rőnyi lengyel lovashadtest
verbuválásához Lengyelországban, amely június végére több mint 2000 fővel
Hieronim Lubmirski vezetésével a császár szolgálatába állt. Thököly ez ellen
tiltakozó követének Sobieski azt válaszolta, hogy csak a török hadseregben
szolgáló magyarok ellen fog harcolni, egyúttal felajánlotta közvetítését a csá
szárral folyó tárgyalásokban.
Az Isztambulból küldött követi jelentések, sőt a „Gazette de France" tudósí
tói is rendszeresen tájékoztattak a Porta hatalmas méretű fegyverkezéséről, a
török támadási szándék iránya azonban ismeretlen maradt. Igaz, Sobieski már
februárban kapott híreket a törökök Bécs ellen tervezett támadásáról, de a hír
megbízhatóságát csökkentette, hogy a Porta jelentős tatár erőket vont össze
Podóliában. Ezért a lengyel hadsereg régi egységeit Trembowle alatt vonták
össze, míg az újonnan kiképzettek összevonására eredetileg Przemyslt jelölték
ki. Országszerte kiterjedt toborzásokat tartottak; a hadművelet irányának
megválasztását azonban egyelőre, az ellenfél szándékainak tisztázásáig, elha
lasztották.
*
Mint ismeretes, a török hadsereget május elején kezdték összevonni Belgrád
alatt, ahová május 5-én Drinápolyból IV. Mehmed szultán is megérkezett a fő
erőkkel. A császári hadsereg kezdetben azt tervezte, hogy a magyar alakulatok
kal és a Köpcsény alatt Összegyűlt tábori hadsereggel a Vág, Duna, Rába és
Mura folyók vonalában foglal hadállást, készen az ellenség főcsiapásának felfo
gására. E tervet azonban a fővezér, Lotharingiai Károly herceg nyomására meg
változtatták : a tábori hadseregnek a törökök kezén levő két vár egyikét, Eszter
gomot vagy Érsekújvárt kell támadnia. A Badeni Hermann őrgróf, a Haditanács
elnöke vezetésével késve és az előre tervezettnél kisebb erőkkel végrehajtott
akció azonban kudarccal végződött, amihez a császári tábornoki kar tehetetlen
sége is hozzájárult. Esztergom bevételéről lemondva Lotharingiai Károly június
elején megkezdte Érsekújvár ostromát, innen azonban hamarosan a Rábához ve3 F. KluczycM: Akta do dziejów króla Jana Ill-go sprawy roku 1083, a osobliwie wyprawy wiedei'iskiej wyjašniaj^ce. (A továbbiakban — KluczycM: Akta...) Krakow, 1883.1. o.
4 Uo. 61—03. o.
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zény élték. A tábori hadsereg 12 500 gyalogossal és 9500 lovassal június 25-én
Győr közelében hídfőállást létesített a folyón.5
Ezalatt Székesfehérvárnál összevonták az egész török sereget, valamint a va
zallus államok haderejét. Június 27-én a fővezér, Kara Musztafa nagyvezér, fel
tárta addig csak Thököly által ismert tervét, Bécs megtámadását. A török;
hadsereg összlétszáma mintegy 150—160 000 katonára tehető — közöttük mint
egy 20 000 tatár és 20 000 fős kontingens Erdélyből, Moldvából és Havasalföld
ről — Thököly csapatai nélkül. Június 30-án a török hadsereg előőrsei megin
dultak Győr felé, s a Rábához vezényelt tatárok több helyen átkeltek a folyón.
Az átjárók tervezett megerősítését ugyanis anyagiak híján nem végezték el, s a
gázlókat őrző magyar kötelékek nem voltak számottevők. A magyarok, látván
a császári részről foganatosított védelmi intézkedések gyengeségét, joggal ké
telkedtek abban, vaj on fedezik-e őket az ellenállás miatt fenyegető török bosszú
ellen; a Rába-menti védelem megtört, s a tatárok megindultak Alsó-Ausztria
felé, elvágással veszélyeztetve Lotharingiai Károly Győr alatt állomásozó had
seregét. A herceg nem ismerte még az ellenség szándékát, s megosztotta had
erejét: a vár alatt hagyta gyalogságát, lovassága élén pedig Bécs felé indult.
Július 7-én a tatárok és a törökök megtámadták a császári sereg hátát biztosító
csapatot Petronellnél, s az vereséget szenvedett. E lényegében kismérvű vere
ség kedvezőtlenül befolyásolta a császári lovasság harci morálját, Lotharingiai
Károly azonban úrrá lett a helyzeten és rendezetten visszavonult Bécs felé,
ahova a Győr alatt hagyott gyalogságot is visszavonta. Július 14-én a törökök
megkezdték Bécs város ostromát.
*
Sobieski figyelemmel követte a Duna-menti események alakulását. Amikor
a tatárok fő erői Podóliát elhagyva Moldván és a Havasalföldön keresztül
Magyarország felé indultak, Sobieski előtt nyilvánvalóvá lett, hogy az ellenség
fő csapása Ausztria ellen irányul. Továbbra is siettette az ország belsejében a
háborús készülődést és a császári követ, Zierowsky nyomására június végén
beleegyezett abba, hogy Lubomirski hadtestét további lengyel alakulatokkal
erősítsék meg. Mindehhez nagyban hozzájárult az a hír, amely szerint Thököly
rábeszélte Kara Musztafát, hogy haderejének egy részét irányítsa Észak-Ma
gyarországra és Morvaországba, hogy így lezárja a Lengyelországba vezető
Duna menti utakat. 6 Július elején a király kiadta parancsát, amelyben a csa
patok gyülekezési helyéül Krakkót jelölte meg. Ugyanakkor úgy döntött, hogy
rövidesen maga is a városba érkezik. Július 11-én futár érkezett Bécsből azzal
a hírrel, hogy az ellenség teljes hadserege Ausztria ellen indul; július 15-én Ph.
Thurn gróf Győr ostromáról és a tatárok Rábán túli inváziójáról értesítette,
két nappal később pedig Zierowsky — aki közben információkat kapott Kara
Musztafa Bécs elleni vonulásáról — feltárta előtte, hogy beállt a „casusi foederis",
a szövetségben megjelölt ok, ezért a császár nevében felszólította a szövetségei
felet, nyújtson segítséget az ostromlott városnak. Sobieski — aki már ezt meg
előzően erőltetett menetelésre sürgette tábornokait, hogy Krakkót mielőbb el
érjék és S. Lazninski vezetésével lovas és dragonyos csapatokat küldött Bielskóba — kijelentette: serege élén hajlandó segítséget nyújtani1.7
5 A császáriak tavaszi hadjáratának lefolyására és a sereg vezetésére vonatkozó viták hátterét leginkább T. M.
Barker munkája világítja meg : Double Eagle and Crescent. Vienna's Second Turkish Siege and its Historical Setting.
New York, 1967.
6 Pallavicini nuncius beszámolója 1683. június 30-ról. KluczycM: Akta... 188. o.
7 Uo. Sobieski János levele M. H. Sieniawski alvezérhez 1683. június 24. és július 11-ről. A krakkói Czartóryski
Könyvtárban található kéziratból, Nr. 2757.147—150. o., valamint a litván vezérekhez intézett levél 1683. július 17-t
keltezéssel, Nr. 1865. 231. o.
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Július 18-án a király — a királyné és az udvar társaságaiban — útnak indult
Wilanówból Krakkóba, ahová július 29-én érkezett meg. Nem sietett túlságosan,
mivel tudta, hogy bizonyos időre van szükség az erők összevonására a város
.alatt. Az úton élénk levelezést folytatott saját csapatvezéreivel, valamint Lotharingiai Károly herceggel, akitől az események lefolyásáról az első beszá
molót kapta. Nyugtalankodott amiatt, hogy nincs hír Sieniawskiról, különös
képpen azért, mert hallott a Trembowle alatti lengyel táborban kitört hatalmas
"tűzről, s csak akkor nyugodott meg, amikor levelet kapott, hogy a hetman által
vezetett lovasegységek egy csoportja Krakkóhoz közeledik. Augusztus 2-án
valóban megérkezett Krakkó alá Sieniawski lovascsoportja, augusztus 6-án St.
Jablonowski vezetésével a gyalogság és a tüzérség, később pedig fokozato
san további egységek az egész országból.
A Bécs megsegítésére indult és a Bécs melletti csatában részt vett lengyel
erők létszáma nagy vita tárgyát képezte az osztrák, német és a lengyel törté
nészek soraiban. Közülük sokan tendenciózusan alacsonyra, 13 000 katonára
tették számukat, felnagyítva ezáltal a saját erőkét, 8 mások felháborodással ve
tették el ezt a megállapítást és a hadsereg hiteles összeírásaira hivatkoztak,
amely szerint augusztus elején 25—26 000 főt vettek jegyzékbe. A följegyzések
figyelmes elemzése, közöttük az eddig felhasználatlan korabeli levelezés alapján
felül kell vizsgálni a lengyel történészek eddigi nézeteit. 1683-ban a Köztársa
ság valóban kb. 45 000 katonát állított ki, s a Duna menti hadműveletekben kb.
26 000 lengyel katona vett részt, nem számítva a később érkező 10 000 fős litván
hadsereget, ezen erők közül viszont nem mindegyik érkezett meg a bécsi ostrom
alatt. 9
Ennek oka az új egységek megalakulásában mutatkozó késedelem volt. A len
gyel hadseregben elfogadott szokás — a háború befejezését követő létszám
csökkentéssel lehetőleg több kis egység szolgálatban tartása — azt eredményez
te, hogy békeidőben csupán káderhadsereg volt, amelyet gyorsan fel lehetett töl
teni. A lengyel hadsereget 1683-ban a háromszorosára növelték, a litvánt két
szeresére, és a lengyel hadseregen belül a már felállított 102 egység mellett
további 88-at alakítottak. A lóvásárl'ásra, fegyverekre, egyenruhára és zsold
előlegre jelentős mennyiségű pénzre volt szükség, ez az összeg azonban hiány
zott, mivel a Szejm által megszavazott adókat előbb az egyes vajdaságok neme
si közgyűlésének keltett jóváhagynia. így csak július végén kezdtek befolyni az
összegek. Ebben a helyzetben nagy jelentősége volt a külföldi segélyeknek, a
király és a magánszemélyek áldozatkészségének.10 A segélyek első részletei a
császártól és a pápától júniusban érkeztek, s noha a király a háború előkészü
leteire több mint félmillió zlotyt költött, mindez nem bizonyult elegendőnek.
A toborzás lassan folyt, mivel — az eddigi véleményekkel ellentétben — az új
háború iránti lelkesedés nem volt túlságosan nagy, s ebben változás csak a nyár
folyamán következett be. így tehát érthető, hogy számos új egység késve ér
kezett Krakkó alá; egy részének sikerült utolérnie a Duna felé menetelő had
sereget, mások viszont már a csata után, a további hadműveletek folyamán
csatlakoztak. Ennek következtében a felmentő sereg alakulatai az indulás ide
jén a következők voltak:

8 Mint ahogy R. Lorenz: Türken jähr 1683. Wien—Leipzig, 1933. 230. o. ; Barker: i. m. 400. o. elfogadta a 18 000 főt.
9 A király levelein és a királyhoz intézett leveleken kívül a moráviai llaygern kolostor szerzetesének a hadjárat
idején vezetett feljegyzései; a kolostor mellett vonultak át a lengyel alakulatok egészen szeptember 20-ig. (Pater
Bemard Brulig's Bericht über die Belagerung der Stadt Wien im Jahre 1688. Kiadta: Beda Dudik: Archiv für Kunde
österreichischer Geschichsquellen. III. k., 1850.)
10 I t t érdemes megjegyezni, hogy ezek a külföldi segélyek (1 200 000 zl a császártól. 1 200 000 zl a pápától, s kb.
550 000 zi az olasz hercegektől) a Köztársaság hadjáratra irányuló összkiadásának mindössze 22"„-át fedezték: saját
költségük kb. 11 millió zl-t tett ki.
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Lovasság:

23 huszárosztály
53 osztály vértes lovasság
3 nehéz puskás (szakállas puskás) egység
26 osztály könnyűlovasság
1 kozákegység, összesen mintegy
Dragonyosok: 6 ezred és 1 század, mintegy
Gyalogság:
21 ezred és 3 zászlóalj
Tüzérség :
összesen :

10 350 katona
2 800 katona
7 650 katona
150 katona
20 950 katona

Mivel a Bécs felé menetelés során a gyalogság létszáma kb. 600—700 dezertáló—
val csökkent, a lovasság viszont számos zsold nélkül szolgáló önkéntessel gya
rapodott, a Bécs melletti lengyel haderő kb. 14 000 lovast és dragonyost, vala
mint kb. 7000 gyalogost — 28 ágyúval — számlált.
Az országban a török határvonal védelmére alig 2800 katona maradt, Krak
kóban pedig 700 gyalpgosból álló11 helyőrség. így Sobieski a szövetségesi szer
ződés értelmében valamennyi rendelkezésére álló erőt a császárváros felmen
tésére vezette, így igazságtalanok egyes osztrák történészek szemrehányásai.
Jóllehet, a lengyel erők kisebbek voltak a király által elvártaknál, részvételük
mégis nagy jelentőségű, mivel a Rajna menti francia intervenciótól való félelem
eredményeképpen a császár Németországból is a vártnál jóval kisebb támogatást
kapott. 12
*
Ez idő alatt a 90 000 fős török hadsereg által ostrom alá vett Bécs13 helyzete
napról napra romlott. A tatárok feldúlták Alsó-A.usztria Duna jobb parti részét,
a bal parton pedig — a Vág folyónál — Thököly hadserege, Husszein damasz
kuszi pasa hadtestével megerősítve, két ízben is támadást intézett, augusztusban
mintegy 5000 tatárral. Meg kell állapítani, hogy a magyar felkelők vezére kel
letlenül fogadta a második augusztusi támadást, s csak Kara Musztafa nyomá
sára egyezett bele, egységei gyakorlatilag nem is vettek részt a harcokban.
A térség fedezésére irányuló hadműveletekben, amelyen keresztül a felmentő
sereg menetelésének kellett lezajlania, a korábban már említett császári szol
gálatban álló lengyel hadtest is részt vett H. Lubomirski parancsnoksága alatt.
Katonái alaposan kivették részüket ezekből a hadműveletekből, mivel nagy ta
pasztalatokkal rendelkeztek a törökök és a tatárok elleni harcban.
Szeptember elején az elkeseredett védelem ellenére a törökök elfoglalták a
bécsi várerődítmény délnyugati részének fontos objektumát, Burgravelint és
megkezdték két bástya: a Burgbastei és a Löblbastei ostromát, aláaknázva azok
összekötő falait. Ezek bevétele az ellenségnek a városba történő beözönlését
jelentette volna; a védők száma — a harcok okozta emberveszteség és a vár11 A további hadműveletek folyamán a királyhoz csatlakozott közel 5000 lengyel katona és besorozott kozák, vala
mint 10 000 litván. A Podólia területén lévő hadműveletekben 1083 októberében—decemberében a lekésett alakulatok
egy része vett részt, közel 8000 katona.
12 Többek között nem érkezett meg a jelentős, 18 000 fős hannoveri hadsereg, amelynek fenntartására a császári
kincstár jelentős összegeket költött. Ugyancsak nem sikerült a brandenburgi helytartó segítségét sem elnyerni. A ba
jor, szász és frank hadtestek — amelyek összesen mintegy 29 500 katonát tettek ki — I. Lipótnak sokszorta több ki
adást jelentettek, mint a Lengyelországnak nyújtott segélyek. A svábországi hadtest csak az 1083-as hadjárat vége
felé érkezett.
13 A tatárokat, a moldvai és havasalföldi alakulatokat nem számolva, amelyeket kizárólag műszaki munkákhoz
vettek igénybe. Mint ismeretes, Kara Musztafa Győr alatt hagyta Ibrahim pasát kb. 20 000 fős hadsereg élén, köztük
az erdélyi alakulatokkal; Husszein damaszkuszi pasa vezetése alatt 0000 főt Észak-Magyarországra küldött, s további
néhány ezer főt az utánpótlási vonal biztosítására rendelt.
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őrség között kitört betegségek pusztítása következtében — már nem iett volna
elegendő Bécs belső részének védelmére, így a kívülről érkező segítség valóban
az utolsó pillanatban jött.
*

•

A lengyel hadsereg első csoportja augusztus 11-én indult el Krakkóból. Ezr
vértes és könnyűlovasságból, s résizben dragonyosokból állt Sieniawski parancs
noksága alatt. Bielsko mellett egyesült Lazninski csoportjával és mintegy 7000
főnyi erővel menetelt Cieszynen, Novy Jičinen és Hranicén )át Lipnikig, fe
dezve a főerőket az ellenség esetleges Észak-Magyarország felőli támadása el
len. A főoszlopba tartozó nehézlovasság, gyalogság, dragonyosok és a tüzérség
a király és Jablonowski vezetésével haladt előre Szilézián: Tarnowskie Góryn,
Gliwicén, Racibórzon és Opaván keresztül. Lassan haladtak, mivel hatalmas,
közel 6000 szekérből álló táborral voltak megterhelve. Gliwicében Sobieski ki
vált a menetből és fia, Jakab társaságában, mintegy 3000 lovassal előre ment.
Erre az a nyugtalanság késztette, hogy Sieniawski — akinek meg kellett volna
állnia Lipnikben, de a Lotharingiai herceg sürgetésére tovább ment Olmützön
és Brünnön keresztül Nikolsburgba — idő előtt be ne avatkozzék a bécsi had
műveletbe. Ugyanezért aggódott I. Lipót császár is, aki megtiltotta Lotharingiai
Károlynak, hogy a lengyelek közeledése előtt akcióba lépjen. Augusztus 30-án
Sobieski Nikolsburgnál találkozott Sieniawskival, s a következő nap meg
érkezett hozzá Oberhollabrunnba G. F. von Waldeck herceg császári tábornok
a frank kontingens élén.
A szövetségesek vezéreinek haditanácsára szeptember 3-án került sor Stettelsdorf várában. Ezt megelőzően már határoztak a felmentő hadsereg fővezérségének fontos kérdésében. Bár a szerződés értelmében a fővezérség Lipót csá
szárt illette volna, Sobieski magának követelte ezt, mert — helyesen — úgy
vélte, hogy ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a törökök elleni har
cokban. A császár, aki lelkiismeretfurdalást érzett; amiért elmenekült Bécs
ből, végül is Buonvisi nuncius és a pápa küldötte, Marco d'Aviano javaslatára
úgy döntött, hogy legyen Sobieski a fővezér.
A fővezérséget tehát a lengyel királyra ruházták, amivel aztán könnyen
megbarátkoztak a többi vezérek is, akik egyébként megtartották közvetlen ve
zetésüket egységeik felett.
A történészek vitáinak egyike eddig a felmentő hadművelet koncepciójának
szerzőjére vonatkozott. Ugyanis a Bécsi-erdőn keresztül történő támadás ötletét
az osztrákok Lotharingiai Károlynak, a lengyelek Sobieskinek tulajdonították..
Az igazság azonban középen van: szinte egyszerre és egymástól függetlenül
született meg mindkét hadvezér fejében: a hercegnél a július 20-i tanácskozá
son, a királynál pedig a Wilanówból Krakkóba történő utazás idején.14
Stettelsdorfban egyelőre elvetették Hermann von Baden javaslatát, hogy
délről, Bécsú j helyen keresztül mérjenek csapást, mivel ez hosszabb időt vett
volna igénybe és a tatárok által feldúlt területeken nem volt ellátási lehetőség.
A német és a császári tábornokok által kidolgozott elhatározások 15 megerősí
tették Sobieski és Lotharingiai Károly közös tervét, így szeptember 4-e éjjelén
és hajnalán Sobieski személyesen állította fel az „ordre de bataille"-t, amely
szerint a Waldeck herceg vezetése alatt álló bajor és frank hadsereget középen
sorakoztatta fel, a jobb szárnyra a lengyel, a bal szárnyra pedig a Lotharingiai
14 Ezt bizonyítja a bécsi Udvari Haditanács jegyzőkönyvének kivonata. {Kluczycki: Akta... 180. o.) és Sobieski
nek Lotharingiai Károlyhoz intézett július 22-i és július 25-i levele. (Uo. 187—189., 198. o.)
15 J. Q. Rauchbar: Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von "Waldeck (1620—1092). Speyer, 1872.
261—263. o.
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Károly parancsnoksága alatti császári hadsereget állította, amelyet később
III. János György szász választófejedelem hadtestével erősített meg a középen
felállított von Sachsen-Lauenburg herceg császári lovashadteste helyett.16 So
bieski a lengyel jobb szárnyhoz beosztott 4 német és osztrák gyalogos zászlóalj
helyett 3 huszárosztályt és egy vértesezredet küldött a császári bal szárnyra.
Meg kell jegyezni, hogy jóllehet Lotharingiai Károly és Sobieski elképzelései a
hadmüveletek lefolytatását illetően általában megegyeztek, céljaikat tekintve
mégis különböztek egymástól: előbbi elsősorban a már végét járó Bécs számára
akart erősítést küldeni (ezért követelte magának a bal szárny parancsnoki tisz
tét, hiszen a Duna mentén a leggyorsabban tudott a városba érni), utóbbi vi
szont a török hadsereget akarta megsemmisíteni oly módon, hogy elvágja a
visszavonulás útját a Wien folyó hídjain keresztül, a lengyel szárny bekerítő
támadása révén. 17
A Tulln alatti híd megépítésével szeptember 6-án és 7-én a lengyel és osztrák
seregek átkeltek a Duna jobb partjára, míg Krems felől a birodalom felmentő
csapatai közeledtek: a Duna mentén vonuló bajor és frank alakulatok és a
Csehországon keresztül menetelő szász hadtest. A szeptember 9-én Tullnban
összegyűlt felmentő hadsereg teljes ereje a következő volt:
gyalogság

lovasság és
dragonyosok

ágyú

lengyel
osztrák
német

7 000
8 000
21800

14 000
10 500
6 450

28
70
54

összesen :

36 800

30 950

152

Mivel a Tulln melletti szekértáborok őrizetére az osztrák és német hadsereg
néhány ezer katonát rendelt ki (a lengyelekét nagy létszámú tábori szolgálat
őrizte), a felmentő hadműveletben mintegy 65 000 szövetséges katona vehetett
részt.
Szeptember 8-án a Bécsi-erdőbe lengyel és osztrák felderítő egységeket küld
tek, akik itt az ellenségnek csak kis csoportjaival találkoztak. A lakosok és a
katonai erősítés által — köztük Lubomirski 200 lengyelé is — eddig eredmé
nyesen védett Klosterneuburgba Károly herceg dragonyos ezredet irányított.
Szeptember 9-én a felmentő sereg előnyomult a Tulln alatti síkságon keresz
tül és tábort vert a Bécsi-erdő lábánál Tulbingtól St. Andräig.
*
Thököly már augusztusban figyelmeztette Kara Musztafát a lengyel hadak
közeledésére, az azonban sokáig figyelmen kívül hagyta a felmentő seregek
készülődésére vonatkozó híreket. Szeptember 4-én a tatárok hadifoglyokat hoz
tak, akik megerősítették, hogy jelentős erők (100—200 000) közelednek Bécs felé
maga a császár és Sobieski vezetésével. A török erő ez idő tájt 60 000-re (a ta
tárok és a román vajdasági alakulatok nélkül) csökkent, így a török vezér úgy
döntött, hogy Győr alól Bécshez rendeli Ibrahim budai pasát 13 500 katonájá16 Az első verziót Ph. Dupont tette közzé: Mémoires... Warszawa, 1885. 130—131. o., valamint Kluczycki: Akta...
333—335. o., mely szerint a Németországból érkező erősítést a balszárnyra tervezték, s a másik, amelyben az ,,Uwiad.omienie ze Sztumsdorfu" értekezletről készült feljegyzés {Kluczycki: Akta... 348—350 o.) megadja à végleges harc
rendet; ez utóbbira a kutatók nem fordítottak figyelmet.
17 Határozottan kitér erre Kluczycki: Akta 349. o.
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val. Az idős, de általa nem kedvelt pasa tanácsa ellenére a nagyvezér kezdetben
csak haderejének egy részét irányította a felmentő sereg ellen — főleg a lovas
ságot —, s folytatta Bécs ostromát. A török táborok eddig híján voltak minden
féle megerősítésnek, s most is csupán csekély erődítési munkálatok folytak a
hátbiztosításnál. Kara Musztafa arra számított, hogy a védelemnél kihasználja
azokat a terep adta lehetőségeket — a sok árkot, földhányást, karósáncot —,
amelyek a Bécsi-erdő lejtőinek szőlőit védték. Igaz, hogy a következő napokban
fokozatosan harcba vetette a segélysereg egyes alakulatait, de a Bécs alatti sán
cokban mintegy 10 000-nyi gyalogost hagyott, a haderejének összlétszáma így
alig érte el a szövetségesek létszámát. 18
*
A felmentő sereg szeptember 10-én reggel kezdte meg felvonulását a Bécsi
erdőn keresztül. Az elfogadott „ordre de bataille" értelmében a legkényelme
sebb utakon, a Duna mentén, Guggingon és Kierlingen keresztül az osztrák és
szásiz hadak vonultak, középem Waldeck herceg csoportja, a jobb szárnyon pedig
két oszlopban a lengyel alakulatok. Utóbbiaknak maradt a legnehezebb út
szakasz, az erdei utak, amelyeken teljes tüzérségüket átvitték, ellentétben a
szövetségesekkel, akik nehezebb ágyúikat a Bécsi-erdő szélén hagyták. Lotharingiai Károly herceg csoportja már szeptember 10-én este elérte Klosterneuburgot, a bajor és frank gyalogság pedig Weidlinghez közeledett, miközben a
német lovasság és a lengyel alakulatok még javában mozgásban voltak. Sobies
ki, aki különvált csapataitól, e nap estéjén tartotta első tanácskozását a szövet
ségesek vezetőivel. Noha e tanácskozáson semmiféle új határozatot nem hoz
tak, a Lotharingiai herceg úgy döntött, hogy még az éj folyamán rajtaüt a Bécs
felé vezető utat Leopoldsberg és Kahlenberg magaslatokon elzáró törökökön.
Az általa kijelölt alakulat meglepetésszerű támadással mindkét magaslatot
elfoglalta, s kiszorította onnan a kis létszámú török védőket; mint ahogy ki
derült, éppen idejében, mivel már a magaslat felé igyekezett az ellenség egy
jóval erősebb csoportja. Szeptember 11-én reggel megérkeztek ezekre a magas
latokra a többi császári és szász gyalogos alakulatok. A nap folyamán a Bécsi
erdőn keresztül lassan vonult előre a hadsereg többi része; estefelé Waldeck
herceg alakulatai Vogelsang és Hermannskogel magaslatain tábort vertek,
Sieniawski bal szárnyának lengyel oszlopa Dreimarksteinre és Saubergre ér
kezett, Jablonowski jobbszárnyon levő lovassága és dragonyos oszlopa Grünbergre és Rosskopfra, gyalogsága azonban kénytelen volt a weidlingbachi völgy
ben éjszakázni, a magas hegyek vonulatai előtt.
Szeptember 11-én délután a lengyel király a környék reggeli felderítését
délután megismételtette a Kahlenberg tetejéről és megállapította, hogy a számá
ra Krakkóba küldött Bécs környéki térkép pontatlan, mivel nem. veszi figye
lembe az alacsonyabb hegycsoportokat (Nussfoerg, Kobenzl, Michaelerberg,
Schafberg, Heuberg, Gallitzdnberg) amelyek vonulata a város környéki terület
előtt fekszik. Ezért a király úgy vélte, hogy a végső csapáshoz szükséges kiin
duló helyzet elfoglalása két napot vesz igénybe.
Szeptember 12-én reggel Sobieski az alakulatainál töltött éjszaka után ismét
a Kahlenbergre ment. Lábai alatt már 5 óra óta folyt a harc az ágyúk számára
állásokat kiépítő két osztrák zászlóalj és a váratlanul rajtuk ütő törökök kö
zött. Az időközben megérkező segítségnek köszönhetően e támadást kivédték és
18 A török hadsereg rossz állapotáról írnak a következő török krónikások: Silahdar Mehmed aga, Dzsebedzsi
Hasszán Esiri, Defterdár Sári Mehmed pasa és Husszein Hezarfenn (kiadta: Z. Abrahanwwicz: Kara Musztafa pod
"Wiedniem. Kraków, 1973.)
»
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Lotharingiai Károly herceg kb. 6 órakor a hozzá tartozó alakulatoknak kiadta
az utasításokat, majd a királyhoz sietett, hogy megszerezze annak beleegyezését.
Az utasítások értelmében a szövetségesek bal szárnya megkezdte a harcot a
következő török védelmi vonal ellen, amely a Nussberg hegy előtt húzódott.
E vonalat Ibrahim pasa sok katonája védte, köztük Mehmed diarbekiri pasa
előretolt csoportja is. A „Türkenschanz"-tól jobbra és balra húzódó török harc
rend középpontját — a Kara Musztafa vezetésével megerősített Gersthof mel
letti állással — a nagyvezért kísérő alakulatok és válogatott zsoldos lovas egy
ségek foglalták el; délre Abázi Sara Husszein pasa népfelkelő lovascsapatai
bontakoztak szét előretolva a hegyek lejtőin, a völgyekben pedig a janicsárok
egységei helyezkedtek el. A csata ezen első szakaszában a török erők nagy része
az ellenség jobb szárnyára összpontosított, ugyanis a törökök Bécs irányában
várták a főcsapást.19
>
Az egyenetlen terepet kihasználva a török hadak számos ellentámadást intéz
tek, s néha a Nussberget támadó osztrák gyalogságon is áttörtek, ezek azonban
fokozatosan kitértek előlük. A bal szárny szélén, a Dunánál, az osztrák és a
szász lovasság támadott Klosterneuburg felől, de már az első támadásnál be
vetették a dragonyosokat, köztük Lubomirski hadtestének lengyel ezredét is;
éles harc folyt Kahlenbergerdörfl faluért. Az osztrákoktól jobbra támadott a
szász gyalogság; itt veszélyes helyzet alakult ki, amikor a janicsárok behatoltak
a szászok seregében támadt résbe. A szász parancsnok, Reuss tábornok, segít
ségért fordult a közeli Pfaffenberg magaslaton tartózkodó frank alakulatokhoz,
azt azonban az őket vezénylő von der Leyen tábornok megtagadta, mondván,
hogy nem kapott erre parancsot Waldeck hercegtől. A hannoveri zászlóalj pa
rancsnoka azonban saját kezdeményezésre rajtaütött a törökökön, s így úrrá
tudtak lenni a nehéz helyzeten. 10 óra tájban elfoglalták a Nussberget és Lo
tharingiai Károly utasítást adott a támadás beszüntetésére, hogy rendezze se
regét, és tüzérségét elhelyezze a magaslaton. Beszámolt a harcot a Kahlenbergről figyelő Sobieskinek és egyeztette vele a Waldeck és Sachsen-Lauenberg
csapatai számára adandó parancsot. Ezek 6 óra körül megindultak táborukból
Kobenzl felé, majd Pfaffenberghez érkezve megálltak; azt követően lassan elő
rehaladtak, hogy felzárkózzanak a bal szárnyra.
Az osztrákok Nussdorf, a szászok Heiligenstadt ellen irányuló következő tá
madását az ellenség megelőzte. A törökök erős ellentámadást indítottak a teljes
jobb szárnyukon és visszaszorították a császári egységeket a Nussbergre, a szá
szokat pedig egészen a Krapfenwaldl magaslatra. A lovasság harcba küldése és
a gyalogság harmadik támadása lehetővé tette a hadállás korábbi pozícióínak
visszaszerzését és a támadás folytatását. Nussdorf és Heiligenstadt minden.egyes
házáért kemény harcot folytatva azt végül is bevették, és 13 óra felé a bal
szárny — átlépve a Nesselbach patakot — megállt, hogy bevárja a szövetséges
haderők többi részeinek felzárkózását. Waldeck herceg csapatai nem ütköztek
erősebb ellenállásba, így hamarosan bevették Sieveringet és elérték a szászok
vonalát.
19 A csata lefolyásának leírásában komolyabb változások történtek az előző feldolgozásokhoz képest a szövetségesek
jobbszárnyának és centrumának soraiban vívott harcokra vonatkozóan; a Barker által leírtak a balszárnyon folyó
harcok vonatkozásában fenntartás nélkül elfogadhatók. A fontosabb források között itt felhasználásra kerültek:
a lotharingiai herceg titkárának, F. Le Bégue-nek a feljegyzései (F. Stöller: Neue Quellen zur Geschichte des Türken
jahres 1683... „Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung", Erg. Band X I I , Heft. 1. Inns
bruck, 1933); Waldeck herceg feljegyzései {Rauchbar: i. m.); Badois emlékiratai (Kluczycki: Akta...); F . Taaffe fel
jegyzései (Uo.); Sobieski levelei (uo.); Jakab királyfi és a lengyel türzéség parancsnokának naplói, Dupont emlék
iratai; W. KochowsJci: Commentarius belli adversum Turcas ad Viennam et in Hungária, Krakow, 1684; ilf. DyakowsH
naplója (Krakow, 1861); S. Jabîonowski feljegyzései (Relatio a comitiis anno 1683 biennalium gestorum... Kiadta:
A. Chr. Zaluski: Epistolarum historico-familiarum, I. k. Brunsbergae, 1709); J. D. Krasinski feljegyzései (Relatia seu
descriptia wojny pod Wiedniem... Kiadta: O. Laskowski, „Przeglad Historyczno-Wojskowy", I I . k. Warszawa,
1930.) és S. W. Chróáciiiskifeljegyzései (kiadta: F. Friedman: Uo. VII. k., 1. füzet, Warszawa, 1935); a Z. Abrahamowicz által kiadott, s már idézett török feljegyzések (1. a 18. lábjegyzetet).
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Lassabban jutott előre a lengyelek rohama, akik már 6 óra előtt elhagyták
táborukat. Sieniawski balszárnyi gyalogságának egy oszlopa Pötzleinsdorfot,
a másik a Michaelerberg és Schafberg magaslatokat támadta. Kezdetben a törö
kök gyenge ellenállást fejtettek ki, ez azonban fokozatosan erősödött. Pötzleinsdorf alatt a lengyel gyalogság nagy létszámú janicsárságba ütközött, akik ép
pen visszaverték Sachsen-Lauenburg herceg dragonyosainak támadását. A len
gyeleknek erős támadással sikerült kiűzniük az ellenséget a faluból, és a völgy
katlant átszelve az északi lejtőkön feljutottak a Schafbergre, ahol állást fog<• laltak. Ezalatt a gyalogság másik oszlopa a Michaelerbergen keresztül támadva
feljutott a Schafbergre, s ezzel utat tört az őt követő lovasságnak. 14 óra felé
a Schaf bergen megjelentek Sieniawski lovasai és a királyi ezred zászlótartói,
ami a szövetségesek lelkesedését váltotta ki. Sobieski, aki kb. 11 órakor elhagy
ta a Kahlenberget, átvette csapatai vezetését és többi alakulatának is kiadta a
támadási parancsot. Jablonowski gyalogságának kellett a leghosszabb utat
megtennie; ágyúival együtt fel kellett jutnia a Grünbergre, onnan pedig lejutni
a szorosokba. Dornbach falu irányában támadva súlyos harcot kellett vívnia
Neuwaldegg alatt; ezt követően a törököket fokozatosan kiszorította az Alserbach patak völgyéből.
Ez idő alatt a lengyel dragonyosok Rosskopfból előretörtek a Heuberg és
Gallitzinberg magaslatokra, míg a jobb szárny oldalát fedező R. Leszczyňski
könnyűlovas ezrede Mariabrunn felé vette az irányt, ahol a tatárok tábora állt,
ez idő tájt már kiürítve, mert zsákmányukat elindították hazafelé. Mehmed
Giraj kán Kara Musztafától azt a parancsot kapta, üssön rajta a lengyel szár
nyon, de haderejének csak egy részét vetette be, így ezt a támadást Leszczyňski
és a dragonyosok nagyobb nehézség nélkül visszaverték.
Kb. 16 órakor Jablonowski gyalogsága bevette Dornbachot és az őket követő
lovasság megkezdte felkészülését az Alserbach széles völgykatlanának torkola
tánál. A Schaf berg lejtőin foglalt állást az utolsó támadáshoz készülődő hatal
mas, mintegy 2500 lovast számláló királyi ezred; e magaslat északi lejtőin és
Pötzleinsdorf előtt, a Währingerbach völgyében álltak Sieniawski lovasezredei.
A jelentős lengyel erők látványa figyelmeztette a török vezetést a bal szárnyu
kat fenyegető veszélyre; Kara Musztafa parancsára egyre több erőt vezényel
tek az Abazi Sara Husszein pasa által védett szakaszra, ezzel gyengítve az Ib
rahim pasa által vezetett jobb szárnyat.
A Schafberg lejtőit már könnyebben bevették, a terep azonban számos meg
lepetést tartogatott az árkok és a szőlősöket elkerítő párkányfalak stb. miatt.
Sobieski a lengyel taktika értelmében úgy döntött, hogy a lovasság döntő
támadása előtt próbatámadást hajtat végre, aminek célja, hogy ellenőrizzék az
ellenség ellenálló erejét. Ennek végrehajtására a lengyel harcrend közepén álló
huszárosztályt jelölte ki, amelynek címzetes parancsnoka Sándor lengyel király
fi volt. Az árkokon túljutva 180 huszár rajtaütött a közelben meghúzódó török
lovascsapaton; az első sorok ellenállásának leküzdése után újabb sorokba
ütköztek, de ügyesen visszafordultak és saját vonaluk felé vették útjukat.
A roham 54 katona életébe került, de bebizonyította, hogy lehetséges a támadás.
Sieniawski egyidejűleg egy másik hasonló támadásra is parancsot adott. Cso
portjából 2 osztály — huszár és vértes — indult rohamra S. Potocki vezetésé
vel. A „Türkenschanz" irányában hajtottak végre támadást, s hosszabb terepen
kellett átjutniok, ráadásul a janicsárok tüzében, s emiatt még a török lovas
sággal való összetűzés előtt veszteség érte őket. A harcban elesett a parancsnok
és sok katona is, a visszavonulás során mindkét osztályt az ellenség nagy töme
gű lovassága üldözte. Széles ívben tértek vissza övéikhez a bajor gyalogság
állásai irányában, amelynek ágyútüze feltartóztatta az üldözőket; ezalatt Sie— 36 —

niawski nagyobb lovascsapatot küldött segítségükre, amelyet M. Matczyňski
vezetett. Ez feltartóztatta a törököket és Gersthof közelében rátámadt az ellen
ségre, s kezdetben megtörte ellenállásukat. Közben azonban a török jobb
szárnyról összevont alakulatok oldalba támadták a lengyeleket minek követ
keztében megtört Matczyňski csoportjának támadása és kénytelen volt vissza
húzódni, mivel az oszmán lovasság jóval nagyobb tömege vette üldözőbe. Kara
Musztafa elhatározta, hogy kihasználja a helyzetet az ellenfél vonalának át
törésére, ezért a lengyel hadsereg és Waldeck herceg seregének csatlakozásánál
támadott.
Sobieski a Schaffbergről figyelte a harcot, s azonnal megszervezte az ellen
támadást. Az üldöző törökökre tüzet nyitott az e magaslat lejtőin álló lengyel
gyalogság brigádja és a hozzájuk beosztott frank zászlóalj, valamint Katski
tábornok nehézágyúi. Egyúttal futárral parancsot küldött Sachsen-Lauenburg
herceghez, mire a dragonyos ezredek támadásba lendültek, s hátuk mögött a
császári vértesekkel, megállították a török támadást. Ekkor Sieniawski rendez
te lovasságát1, s néhány ezer katonájával ismét rohamra indult. E csapás hatá
sára a törökök véglegesen meghátráltak Gersthof irányába. Az e szakaszon fo
lyó harcot, amely számos rohamból állt, s mint általában minden lovassági harc,
rövid ideig tartott, a történetírás zavarosan ábrázolta és egyetlen epizódba tö
mörítette. Az osztrák történészek, de különösen a németek, igyekeztek úgy
beállítani, mintha a lengyeleket szorult helyzetükben a német alakulatok men
tették volna meg. Valóban, drámai pillanatokban itt nem volt hiány, de a hely
zetet a Sobieski által ügyesen irányított szövetséges hadak közös harca tisztázta.
Ezalatt a szövetségesek bal szárnya ismét rohamra indult. A törökök, akiknek
ereje komolyan meggyengült, kétségbeesett ellenállást fejtettek ki Abazi Sara
Husszein pasa csapatait segítve, de nem voltak képesek arra, hogy megvédjék
a Heiligenstadttól délre fekvő állásaikat, s így Döbling irányába hátráltak.
Az ellenség a gyengeség látható jeleit mutatta, ezért a lotharingiai herceg a
szász parancsnokokkal folytatott tanácskozás után úgy döntött, hogy rövid szü
net után folytatja a támadást. Az osztrák és szász seregek Döblinget támadták,
majd bevették. Ezután balra, Bécs irányába fordultak és Ibrahim pasa itt
húzódó haditáborán keresztül a török centrum hátsó erői felé indultak. Az első
ütemben a kijelölt huszárosztályok támadtak, s rendeltetésüknek megfelelően
utat nyitottak a császári lovasságnak. Ibrahim pasa serege nem tudta felfogni
e támadást, a török jobb szárny széthullott, s ezzel a csata lényegében el is dőlt.
Mindezt látva Sobieski felismerte, hogy az előző nap délutánján két napra
tervezett harcot hamarabb is be lehet fejezni. Kb. 17 óra volt, s még közel más
fél óra sötétedésig. A király — attól tartva, hogy Lotharingiai Károly seregének
támadása a török hadsereg Wienflusstól való elvonását vonja maga után —
úgy döntött, hogy az ellenség megsemmisítése végett a centrum és a jobb szárny
teljes erejével támad. Azonnal kiadta a parancsot, s a trombiták hangjára meg
indult a több mint 20 000 fős lengyel és német—osztrák lovasság.
A király maga állt az egyik osztály élére, s maga vezette ezredének támadá
sát, majd egy dombon megállt. A huszárok és a nyomukban száguldó vértes
ezredek szétverték a török sereget; a török lovasság Abazi Sara Husszein pasa
csoportosításának bal szárnya felé vette az irányt, s megpróbált Jablonowski
csoportjára csapást mérni. A nagyhetman lovassága Ottakringnél nagyobb ne
hézségek nélkül szétverte az ellenséget és a törökök fő tábora felé tört. Sie
niawski lovasezredei és a tőlük balra támadó császári, bajor és frank seregek
ezalatt Weinhaus irányába vágtattak. Ettől északra helyezkedett el a „Türkenschanz", a nagyvezér parancsnoksága alatt. Ezen ütött rajta a német gyalog
ság, déli részén pedig valószínűleg Sieniawski gyalogos dandárai. Kara Musztafa
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látta serege jobb szárnyának szétverését, de még megpróbált ellenállást kifejte
ni. A személyes védelmét ellátó válogatott alakulatok rövid ideig még védték a
sáncokat, a golyó- és kartácsözön hatására azonban legyőzötten visszahúzódtak.
A nagyvezér lóra ült és sátrához vágtatott, magához vette a szent zászlót, s
gyenge kísérettel a tábor központja felé indult. Útközben parancsot adott a
város alatti sáncokban levő valamennyi egység kivonására, az ostromeszközök
és ágyúk elszállítására, vagy megsemmisítésére. Régi szálláshelyére érkezve még
egyszer megpróbált ellenállást szervezni, hogy időt adjon seregének a vissza
vonulásra. A tábori szekereket összetolva és a sátorok közötti átjárókat ládák
kal eltorlaszolva az őt kísérő albán gárda egy ideig még védekezett a lengyelek
ellen, helyzetük azonban reménytelen volt, ezért Kara Musztafa ismét lóra ült,
s a tábor széle felé lovagolt, magához véve kincsesládáját. Előtte és mögötte a
menekülő katonák, akik magukkal vittek amit csak tudtak.
Kb. 18 órakor Sobieski a nagyvezér sátrához érkezett. Attól tartva, hogy az
esetleg visszaforduló ellenség rajtaüt a fosztogatásba merült seregen, teljes ké
szültséget rendelt el, és megtiltotta katonáinak a táborba való belépést, ahol a
török sereg maradványai részéről veszély fenyegetett. A menekülő ellenség
nyomába küldte az egész lengyel könnyűlovasságot (kb. 2300 katonát) A. Miaczyňski parancsnoksága alatt; az osztrák és német lovasság alkalmatlannak bi
zonyult az üldözésre, mivel lovaik lassúbbak voltak.20
Még 22 óráig tartott a harc a város alatti sáncokban, ahol az elmenekülni
nem tudó janicsárok és az aknászok védték magukat. A harcban Lotharingiai
Károly herceg és a bécsi őrség katonái vettek részt. Bécs, amelynek falainál
az utolsó napon a törökök 10 hatalmas akna felrobbantását készítették elő, meg
menekült.

A szövetségesek győzelme teljes volt, noha Sobieskinek nem sikerült meg
valósítania a török sereg visszavonulási útjának elvágására irányuló elképzelé
seit. Ez nehezen kivitelezhetőnek bizonyult, mivel a török táborok Penzing alatt
egészen a Wienflussig húzódtak. Az ellenségnek sikerült átmentenie seregének
nagy részét, jóllehet, súlyos veszteség érte: a csatában mintegy 8000-en estek
el,21 főként a gyalogság soraiból, s további 2000-re tehető a menekülés közben
elesettek száma; a hadifoglyokkal együtt a veszteség közel 15 000 főt tett ki.
A szövetségesek vesztesége jóval kisebb volt; közel 1500-.ra becsülik a ha
lottak, 4000-re a sebesültek számát, amelynek felét a lengyelek vesztesége tette
ki. A szövetségesek vezéreit meglepték e jelentéktelen veszteségek, s Francis
Taaffe gróf azt írta bátyjának, lord Carlingfordnak : „Hozzá kell tennem, hogy
egy ilyen nagy jelentőségű győzelem még soha nem került ilyen kevés vérbe". 22
Megszerezték az ellenfél teljes tüzérségi parkját (az ágyúk számát egyébként
különbözőképpen adják meg, 117-től 180-ig), valamint nagy lőszertartalékait és
az ostromfelszereléseket, amelyeket a bécsi fegyverraktáraknak adtak át. A
győztesek kezébe kerültek a hatalmas török tábor csodálatos sátrai és azok a
felszerelések, amelyekkel a török előkelőségek szoktak hadjáratba indulni.
20 Miaczynski lovassága, nem ismerve a terepet, éjszaka elvonult Wienerberg mellett,ahol Kara Musztafa megszállt.
Heggel a parancsnok pihenőt rendelt el a fáradt alakulatok számára és Sobieskinek jelentést küldött, egyben erősítést
kérve. A király mindössze néhány vértes osztályt tudott küldeni, ugyanis a lengyel lovasság lovai kimerültek a Bécsi
erdőn keresztül történő meneteléstől (ahol falevelekkel táplálkoztak) és a csatától. Az üldözés így korlátozott mérték
ben folytatódott, s igaztalanok az osztrák történészek és Barker Sobieskire vonatkozó vádjai, melyek szerint elszalasz
tottá az ellenséges hadsereg megsemmisítésének lehetőségét, mert a prédát saját katonáinak akarta biztosítani. Neve
zettek nem vették figyelembe a törökök gyors menekülését.
21 így becsüli közvetlen a csata után a Gazette de France, 1083. 566. o.
22 Muczycki: Akta... 4 1 9 . 0 .
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Számos remek ló, gazdag köntösök és felszerelések. Megállapítható, hogy a leg
gazdagabb zsákmányt a lengyelek kapták, amit felhánytorgattak az események
osztrák és német beszámolói, és amit mind a mai napig felemleget történetírá
suk. Természetes, hogy a legyőzött hadsereg vezéreinek sátrai a győztes had
sereg fővezéréhez kerültek; ez mindig is így volt. Azon sem lehet csodálkozni,
hogy a lengyel katonák nagy zsákmány szerzésére törekedtek, mivel a lengyel
lovasság, a szövetségesekével ellentétben, akiket a hadvezetés látott el felsze
reléssel, saját költségén állította ki felszerelését, s zsoldjuk nem fedezte e kiadá
sokat. Egyébként az események szemtanúi elismerik, hogy a bécsi győzelem
után Németországszerte annyi zsákmányt osztottak szét, mint még soha, s
nem kevesebb került a bécsi garnizon katonáihoz és a városfalakon átjáró la
kossághoz;23 ezek a zsákmányok tették lehetővé Bécs egész kerületeinek újjá
építését.
*
Felmerül a kérdés: vajon a törökök megnyerhették volna-e a csatát. Űgy vé
lem, hogy nem. Hadseregük létszáma a felmentő seregekével majdnem azonos
volt az összeütközés pillanatában, a török krónikások azonban a harci kedv
alábbhagyásáról szólnak, amit az ostrom nagy veszteségei és az elégtelen ellátás
okozott; ez utóbbihoz saját maguk járultak hozzá azzal, hogy az elfoglalt oszt
rák raktárakat felégették és az ostromló sereg mögött hatalmas területeket ki
pusztítottak. A takarmányhiány miatt a török lovasság lovai legyengültek, ez
megnehezítette a hegynek felfelé történő támadást, s csökkentette a török lo
vasság fölöttébb veszélyes támadásainak eredményességét. Kétségtelen, hogy
a vereségért elsősorban maga Kara Musztafa felelős, aki lebecsülte az ellenfelet
és nem tett megfelelő intézkedéseket serege hátának biztosítására; Ibrahim
pasa tanácsai ellenére sem erősítette meg a táborokat, s nem törekedett arra,
Tiogy idejében őrséget állítson a Bécsi-erdő magaslataira; úgy viselkedett, „mint
ha száz mérföldre lennénk tőle", miként a lengyel király mondta a török tá
borokat figyelve a Kahlenberg csúcsáról a csata előtti napon.24 Jóllehet gyenge
vezérnek mutatkozott, mégsem tagadhatjuk személyes bátorságát; katonái
nagy részéhez hasonlóan, számos példáját adta vitézségének.
*
Immáron száz év óta az osztrák, német és lengyel történészek között ellen
véleményeket szülő kérdések egyike, hogy ki vezette ténylegesen a szövetsége
sek haderejét a bécsi csata idején. Az előbbiek többsége csupán Sobieski név
leges parancsnokságát ismerte el; úgy vélték, hogy a csata kimenetelét a szö
vetségesek bal szárnyának támadása döntötte el, ahol viszont Lotharingiai Ká
roly parancsnokolt, így tehát — mondják — őt illeti a győztesnek kijáró dicső
ség. E soviniszta álláspont kialakulását az osztrákoknál a múlt század második
felében az is segítette, hogy a herceg azt a népet képviselte, amelyből az ez idő
tájt uralkodó I. Ferenc József felesége, Erzsébet is származott. A lengyel törté
nészek álláspontját — amely szerint a legfőbb, s majdnem kizárólagos érdem
Sobieskié — a nemzeti büszkeség diktálta, s az a felháborodás, hogy a királynak
és katonáinak Bécs felmentésénél játszott szerepét az osztrák történetírás anynyira lekicsinyelte. Az utóbbi időben a már említett Barker amerikai történész
215 J. P. v. Välckeren: Wienn von Türeken belagert, von Christen entsetzt. Lintz, 1084.
24 Sobieski János Maria Kazimiera királynéhoz írott levele 1683. szeptember Í2-e hajnalán. Klueeyeki: A k t a . .
871—376. o.
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megpróbálta e problémát semlegesként értékelni, de ő sem elfogulatlan, mivel
egész — egyébként tudományos — munkáját áthatja a Lotharingiai Károly her
ceg iránti határozott, néha elfogult rokonszenv, így mérlegelésének eredménye
az osztrák—német történészek véleménye felé hajlik és a legnagyobb érdemet
ő is Károly hercegnek tulajdonítja. 25
Barker azzal érvel, hogy Sobieski számára fizikailag lehetetlen volt az össze
kötő fővezér posztját ellátni a hadsereg egésze felett; ezért kételkedik az előre
megállapított csataterv valóra váltásában, és a kialakult helyzet kihasználásá
ban.26 Véleménye szerint „a front hallatlan kiterjedése, területi nehézségei és
az összeköttetés elkerülhetetlen lassúsága, a futárok ellenére leküzdhetetlen
akadályokat jelentett a központi vezetés számára". Waldeck herceg visszaem
lékezéseire is hivatkozik, aki leszögezi, hogy a tábornokok az események alaku
lása szerint irányították csapataikat, s ott erősítették egymást, ahol szükséges
volt.27 Ügy véli, hogy a csatát a bal szárny rohama döntötte el, ahol pedig Lo
tharingiai Károly volt a parancsnok.
Barker érvei számos igazságot tartalmaznak. A csata terepviszonyai lehetet
lenné tették a Sobieski rendelkezésére álló futárrendszer teljes kihasználását.
A király egyetlen parancsnoki állásából, a Kahlenbergről, később pedig a Schafbergről (jóllehet távcsövet használt) sem tudott minden eseményt nyomon kö
vetni, mert azok szorosokban, vagy dombos terepen zajlottak. Ebben a helyzet
ben csak jelentésekre támaszkodhatott, s a változó helyzet nem tette lehetővé
az egyes csoportok parancsnokai számára, hogy a fővezér futárai által hozott
parancsra várjanak. így tehát véleményünk szerint Sobieski nem tudott köz
vetlenül beavatkozni a széles csatamező csoportjainak minden tevékenységébe.
De hogy nem töltötte volna be a fővezér szerepét? Válaszunk itt az ő javára
dől el.
Kahlenbergi tartózkodása idején reggel megkapta Károly herceg jelentését
és jóváhagyta a támadás megkezdésével kapcsolatos döntését, egyúttal hasonló
parancsot adott ki a hadsereg többi csoportjának, hogy induljanak meg az el
lenség felé; ezeket a parancsokat Lotharingiai Károly nem adhatta ki, mivel
a német parancsnokok roppant érzékenyek voltak függetlenségükre. Később
pedig a hegytetőről figyelte a Nussbergért folyó harcot: ennek bevétele után
átvette a herceg következő jelentését és egyeztette vele a Waldeck és SachsenLauenburg számára kiadandó parancsot, amely elrendelte, hogy induljanak
tovább a frontvonal kiegyenesítésére. Ezt követően, kb. 11 órakor, miután meg
győződött a Lotharingiai Károly parancsnoksága alatt a bal szárnyon folyó ak
ció tervszerű menetéről, saját seregeihez ment, amelyeket már közvetlenül ő
irányított, de minden bizonnyal utasította a centrum parancsnokait is, kapcso
lódjanak be az akcióba Sieniawski csoportjának védelmében, akiket az ellenség
rohamozott; itt kicsi volt a távolság és a futár időben át tudta adni a parancsot
Sachsen-Lauenburg hercegnek, aki nem mondhatott ellent a fővezérnek, mint
von der Leyen tábornok a szász Reuss tábornoknak. A bal szárny támadásának
folytatására vonatkozó döntést kb. 17 órakor maga Károly herceg hozta a szá
szokkal való megbeszélés után, de az összes többi seregnek az utolsó támadásra
felszólító parancsot már Sobieski adta ki, a források szerint ugyanis „minden
hova futárokat küldött, hogy lépjenek harcba". 28 Később már nem vezette a
harcot, mivel maga is közvetlenül részt vett benne, a többi parancsnokhoz
hasonlóan.
25
26
27
28

I. m. 322—324. o.
Noha erre kétségtelen bizonyítékok vannak (1. a 17. lábjegyzetet).
Rauchbar: i. m. 268. o.
Diarium artilleriae praefecti (Kluczycki: Akta... 594. o.); Dupontnál ugyanaz.
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A győzelemnek mindig számos szülőanyja van, a kudarc többnyire á r v a . . ,
Anélkül, hogy valamiben is lekicsinyelnénk a többi szövetséges parancsnok ér
demét, különösen pedig Lotharingiai Károly hercegét, aki fontos szerepet ját
szott a csatában, le kell szögeznünk, hogy a harc kimenetelének felelősségét,
mint fővezér, Sobieski János király viselte és ezért joggal tartotta az egész
akkori Európa (a Habsburg állam kivételével) a bécsi csata központi alakjának.
Az általa játszott szerep jelentőségét a csata szemtanúi is igazolják, s nemcsak
a lengyelek vagy a lengyel seregben harcoló franciák, hanem a brandenburgiak
is, akiket igazán nehéz Sobieski iránti elfogultsággal vádolni, így a branden
burgi választó fivére, az anhalti herceg, vagy akár Schlick-Görtz báró. 29 Maga
a lotharingiai herceg, egyik bizalmasához intézett levelében, szerényen leszö
gezte, hogy a király által jóváhagyott rendelkezések szerint cselekedett.30 Ér
demes még hozzáfűzni, hogy a török beszámolók is Sobieski Jánosban látták
azt a személyt, aki a legnagyobb mértékben hozzájárult seregük vereségéhez. 31
Végezetül le kell szögezni, hogy még napjainkban, az összehasonlíthatatlanul
jobb összeköttetési eszközök mellett is képtelenek a magasabb parancsnokok
egy kiterjedt területen folyó harc minden mozzanatába beavatkozni; ezekben a
helyzetekben a döntéseket a magasabbegységek vagy egységek parancsnokai
hozzák. Ezzel együtt azoknak a parancsnokoknak tulajdonítják a győzelmet,,
akik az egész hadműveletet és csatát irányítják. Véleményülik. szerint a dolog
hasonlóan alakult Bécsnél is.
*
A Bécs alatti győzelem valamennyi szövetséges katona közös műve volt. A fel
mentő sereg egyik résztvevője sem tudta volna azt egyedül kivívni, hiszen az
erős ellenséggel szemben jó együttműködésre volt szükség, amit a csatamezőn
valóban meg is valósítottak. Lotharingiai Károly csoportosítása 13 óráig cipelte
vállán a harc terhét, sok órán át .lekötötte a török erők nagy részét, s lehetővé
tette a szövetségeseknek, hogy elfoglalják kiinduló állásaikat a támadáshoz.
A lengyel hadsereg megjelenése és a török bal szárny ellen indított támadása
erejüknek ebbe az irányba történő áthelyezését vonta maga után, amely kö
vetkezésképpen lehetővé tette a szász—osztrák sereg számára a támadás újra
kezdését. Sieniawski alakulatainak — amelyeknek a kritikus pillanatban a kö
zépen elhelyezkedett német seregek segítséget nyújtottak — csapásai a Duna
menti török erők további gyengülését eredményezték, s lehetőséget teremtettek
védelmük végleges megtörésére. Ezt a török vereséget eldöntő fordulópontnak
kell tartanunk. Lényegében eldőlt a csata, de Kara Musztafa egész hadseregé
nek meghátrálásához és meneküléséhez jelentősen hozzájárult a szövetségesek
egész jobb szárnyának és centrumának támadása, amely megpecsételte a bal
szárny sikerét és meghatározta az ellenfél kudarcának nagyságát, jóllehet, mi
ként leszögeztük, nem olyan mértékben, ahogyan azt Sobieski János szerette
volna. A csata idején valamennyi szövetséges katona becsülettel eleget tett
kötelességének, amit a lengyel király is nagyra értékelt.

29 Johann Georg von Anhalt a brandenburgi választóhoz. Bécs, 1083. szeptember 13. (Kluczycki: Akta... 393. o.>
„Der König von Pohlen commandirte en cheff und war überall, wo das grösste Feuer war..." ; idézi O. Forst de Battaglia
(Jan Sobieski, König von Polen, Einsiedeln—Zürich, 1946. 221. o.) Schlick—Görtz báró, Frigyes Vilmos brandenburgi
választó futára:,,... worauff dann der König von Pohlen hirinnen alles ordinirte".
30 „Le Roi de Pologne s'est acquis dans cette rencontre une gloire immortelle d'être venu de son royaume pour une
si grande entreprise et d'y avoir agi en grand roi et en grand capitaine. Je n'y agi par les dispositions qui ont été approuvées et suivies" (idézi: Forst de Battaglia: i. m. 221 o.)
31 Vö. Dzsebedzsi Hasszán Esiri (Abrahamowicz: i. m. 230. o.)
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Яп Виммер
ВЕНСКАЯ БИТВА 12 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Резюме
С конца XV века отношения непосредственно соседствовавших Польши и Турции до 1670
тода складывались в основном мирно. Нападение турок в 1672 и 1676 годах настигло Польшу
врасплох.
Направленные на создание антитурецкой лиги попытки Яна Собеского, правившего с 1674
года, в начале не увенчались успехом, и лишь в конце концов 1 апреля 1683 года ему удалось
заключить союз с Габсбургами.
Турецкая армия в мае 1683 года начала приготовления к новой завоевательной войне в
Европе. Однако курс наступления единозначно обозначился только в конце июня, когда турец
кое войско, возглавляемое великим визирем Кара Мустафой, направилось через город Дьёр
к Вене.
В соответствии с договором, заключенным с императором Ян Собеский приступил к фор
мированию польских частей и их оснащению, но организация войска — в первую очередь изза отсутствия денег — затянулось. В начале сентября 1683 года польские войска прибыли в
лагерь около Тулльна, сюда направлялись также и имперские части (баварские и франкские).
Командующим деблокирующей армией был избран Совеский. В битве 12 сентября 1683
года союзники одержали решающую победу и освободили Вену, находившуюся уже в чрезвы
чайно критическом положении.
Автор статьи подробно рассматривает, с какими силами участвовали союзники в этой битве
и какова была их роль в одержанной победе. Автор вступает в полемику как с австрийскими
и немецкими, так и с польскими историками, первые из которых недооценивали численного
состава и значения боевых действий поляков, а последние, наоборот, — переоценивали. Опира
ясь на новые исследования, автор анализирует также и роль полководцев Яна Собеского и
Карла Лотарингского, оспаривая при этом правильность сделанных ранее оценок.

Jan
Wimmer
DIE SCHLACHT BEI WIEN AM 12. SEPTEMBER 1683
Resümee
Die Beziehungen zwischen Poland und der Türkei, die seit dem Ende des XV.
•Jahrhunderts benachbarte Ländern waren, gestalteten sich bis zu den 1670-er Jahren meist friedvoll. Die türkischen Angriffe von 1672 und 1676 fanden Poland unvorbereitet.
Die Versuche des seit 1674 herrschenden Polenkönigs Johann III. Sobieski zur
Bildung einer antitürkischen Liga waren am Anfang vergebens, bis zuletzt am 1.
April 1683 ist es ihm gelungen, ein Bündniss mit den Habsburgen zu schließen. Die
türkische Armee begann die Vorbereitungen eines neuen europäischen Eroberungskrieges im Mai 1683. Aber die Richtung des Angriffes ist erst im Juni eindeutig
geworden, als sich das türkische Heer unter der Leitung des Großwesirs Kara
Mustafa durch Raab nach Wien in Bewegung setzite.
Im Sinne des mit dem Kaiser abgeschlossenen Vertrages, begann Sobieski die
-Aufstellung und Ausrüstung der polnischen Einheiten, aber die Organisierung
.zog sich — hauptsächlich wegen Geldmangels — hinaus. Die polnischen Truppen
erreichten das Lager bei Tulln am Anfang September 1683. Auch die bayerischen
Tand fränkischen Truppen aus dem Reich gingen ebendahin.
Das Entsatzheer, geführt von Johann Sobieski, hat in der Schlacht am 12. September 1683 einen entscheidenden Sieg davongetragen und entsetzte Wien, die
schon in einer sehr kritischen Lage war.
Der Verfasser legt eingehend die Größe der in der Schlacht teilgenommenen
alliierten Truppen und ihre Rolle in der Erningung des Sieges dar. 'Er läßt sich
in eine Debatte sowohl mit der österreichischen und deutschen als auch mit den
polnischen Historikern ein, unter denen die erstgenannten unterschätzten, die
letzterwähnten übertrieben die Stärke der Polen und die Bedeutung ihrer Kampftätigkeit. Auf seine neue Forschungen gestützt analysiert der Verfasser auch die
Holle der Feldherren Sobieski und Karl von Lothringen und bestreitet die Richtigkeit mancher früheren Wertungen.
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BÖHM JAKAB

A MAGYARORSZÁGI FŐHADPARANCSNOKSÁG 1848 TAVASZÁN*
(1848. április 16—1848. május 23.)
A kormány hazaérkezése ; a hadügy képviselői Magyarországon;
a főhadparancsnokságok a reakció eszközei;
a vezénylő tábornokok esetleges leváltásának lehetőségei
Az április 11-én hivatalba lépő első felelős magyar minisztérium — megvárva
az uralkodó által szentesített törvények kinyomtatásának elkészültét és ezeket
magával vive — április 14-én1 gőzhajón elindult Pozsonyból a fővárosba, ahol
a szakadó eső ellenére több ezernyi nemzetőrség által fogadtatva, beszéddel,
káprázatos kivilágítással, tűzijátékkal ünnepelték a megérkezését. 2
Az országos tevékenységét megkezdő és az alkotmányban szentesített törvé
nyeket, valamint a saját rendeleteit végrehajtó hatóságokat szervező kormány
számára a legnagyobb gondot kétségtelenül a hadügy, az ország területén levő
katonaság feletti szupremációjának elfogadtatása és annak gyakorlása jelentet
te. Míg azonban a polgári főhivatalokat — bár a régi rendszer hívei közül
számosan hivatalba kerültek — az esetek többségében a kormány főként a saját
embereivel, zömében magyar és liberális gondolkodású, a polgári átalakulást
igenlő, a konmány politikájával egyetértő egyénekkel tölthette be, addig a
hadügy vonatkozásában változatlanul fennmaradt a régi katonai szervezet,3
mindennemű személyi változtatás nélkül.
A magyar minisztérium kinevezéséig a hadügy legfőbb képviselői az ország
területén a főhadparancsnokságok — General Commandók — voltak, amelyek
utasításaikat 184Ö tavaszáig az uralkodótól, illetőleg az Udvari Haditanácstól
kapták. 1848-ban a Budán székelő magyarországin kívül főhadparancsnokság
működött Erdélyben Nagyszeben, a Bánátban Temesvár, Szlavóniában Péter
várad és Horvátországban Zágráb székhellyel/1
* A tanulmány első része — mely a március 15-e—április 15-e közötti idő eseményeit tárgyalja — a Hadtörténelmi
Közlemények (a továbbiakban — HK) 1976/2. számában jelent meg azonos címmel. (241—287. o.)
1 Budapesti Híradó (a továbbiakban — BpH), 1848. április 10. (813.) 361. o.
2 BpH, 1848. április 21. (817.) 380. o.; Kéry Gyula: A magyar szabadságharc története napi-krőnikákban.. Bp.,
1899. 252. o.; Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Bp., 1978.1848. április 14. 1227. o.
A fogadtatást és Vasvári üdvözlő beszédét közli: Marczius Tizenötödike (a továbbiakban — MT), 1848. április 15.;
Nemzeti Újság (a továbbiakban — NU), 1848. április 18. (680.) 1227. o.
.Tanotychk április 15-re teszi a minisztérium megérkezését. (Johann Janotyckh von Adlerstein: Chronologisches
Tagebuch der magyarischen Revolution, und zwar bis zur ersten Wiederbesetzung Pesth-Ofens durch die k. k. Trup
pen. Wien, 1851.1—III. I I . 159—101. o.)
3 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. Pest, 1807. T—II. I. 70—
71. o. 1848. április 16.
4 A magyarországi főhadparancsnokság szervezésére, felépítésére, ügyintézésére, ügymenetére, iratkezelésére ép
irattári rendszerére lásd Böhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnokság 1848 tavaszán. HK, 1970/2. 241—
289. o., és A Magyarországi Főhadparancsnokság iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle, 1909 3.
545—569. o.
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A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai, 5 bár vagy magyarországi szü
letésűek voltak (Hrabovszky Győrött, Puohner Selmecen született), vagy ma
gyar indigenátust nyertek (Lederer, Piret), a péterváradi, majd budai vezénylő
tábornokká kinevezett Hrabovszky János altábornagy kivételével, az udvari
politika vak eszközei s tántoríthatatlan hívei maradtak, 6 és előbb vagy utóbb
nyíltan szembe kerültek a magyar kormánnyal. Míg a kormánnyal való szembe
helyezkedés elsősorban azoknál a főhadparancsnokságoknál jutott kifejezésre,
ahol a központi akarat érvényesülését a fővárostól való távolság megnehezítette,
addig a budai főhadparancsnokság tevékenykedése — az új helyzethez alkal
mazkodni képtelen, a májusi véres összeütközésért a felelősségre vonás elől az
országból megszökő Lederer Ignác lovassági tábornok távozása után — inkább
az ügyek menetét burkoltan hátráltató, a Theodor Graf Baillet von Latour tá
borszernagy hadügyminiszterrel titokban kapcsolatot tartó magatartás volt a
jellemző, amely látszólagos lojalitással ötvöződött.7
Horváth Mihály erélytelenséggel vádolja a kormányt a főhadparancsnokságokkal szembeni magatartásában, 8 és azt a véleményét fejtegeti, hogy a már
ciusi napokban éppoly könnyűszerrel fel lehetett volna számolni a főhadparancsnokságokat, mint az Udvari Kancelláriát vagy a Helytartótanácsot. 9
A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai reakciós voltára és leváltásuk
szükségességére a korabeli sajtó is rámutatott. így például a Nemzeti Újság
szerint a kormány első teendőjének kellett volna lennie Lederer budai vezénylő
tábornok felmentése és egy új főhadparancsnok kinevezése. Szatírának minősí
ti egy oly egyén meghagyását e tisztségben, aki nem tud és nem akar a nemzet
érdekeivel azonosulni, és a megbukott rendszer képviselője.10 A Marczius Tizen
ötödike is Lederer veszélyességére hívta fel a figyelmet, arra az anomáliára,
hogy a fővárosban nem a kormány, hanem Lederer a tényleges hatalom birto
kosa, és „Míg Lederer a budai ormokon az úr, addig a ministerium rendelkezé
sei nem több, mint irka-firka, hatalma és állása valóságos pünkösdi király
ság." 11
Szerfölött kétséges azonban, hogy a forradalom további balratolódása nélkül
akár márciusban, akár később valóban oly könnyűszerrel fel lehetett volna-e
számolni a főhadparancsnokságokat, mint az említett kormányszerveket, hiszen
a hadsereg és a hadsereget irányító parancsnokságok más szerepet töltöttek be
a hatalmi rendszerben, mint a feloszlatott kormányszervek, és vitatható, vagy
legalábbis erősen kérdéses, hogy a vezénylő tábornokok leváltásával, tehát pusz
ta személycserével, megváltozott volna-e a főhadparancsnokságok testületi po
litikai magatartása és viszonya a kormányhoz, illetőleg ez az ország területén
levő katonságot maga mellé tudta volna-e állítani, vagy annak legalább jóin-

5 Budán báró Lederer Ignác lovassági tábornok, Nagyszebenben báró Puchner Antal altábornagy, Temesvárott
báró Piret de Bihain altábornagy, Péterváradon báró hrabovai Hrabovszky János altábornagy, Zágrábban pedig
1848. március 23-tól báró Jellačié József altábornagy látta el a főhadparancsnoki tisztséget.
6 Vő. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Genf, 1865. I—III. I.
84., 100. o.
7 Vö. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. rész. Bp., I I I . rész (1906.) 290. o.; Horváth
Mihály: i. m. 1,170. o.
Mészáros Lázár így jellemezte a főhadparancsnokok magatartását: „A slavoniai eleinte remonstratiókkal, — a
bánáti vonakodva, a zágrábi csak a tiszti kinevezések s előterjesztésekre tökéllette el magát, s így mindannyi saját
tetszése szerint engedelmeskedett."
A Lederer szökése után a budai főhadparancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott báró Boineburg Móric Henrik
altábornagyról pedig a következőket írja: „...mivel helyben vala, nyilvánosan engedelmeskedett, hanem parancsait
késedelmesen teljesítette. »(Szokoly Viktor: Mészáros Lázár Emlékiratai. Pest, 1867. I—II. I. 38—39. o.)
8 Horváth Mihály: i. m. II. 22. o,
9 Uo. I. 209—210. o.
10 N ü , 1848. április 27. (685.) 1245. o. Magyarország és Erdély. Pest, április 26.
11 MT, 1848. május 6. (45.) 178—179. o. Idézi Urbán Aladár: Az 1848. május 10-i katonai vérengzés a budai várban.
HK, 1968/1. 75. o.
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dulatú semlegességét biztosítani? De nem kis gondot jelentett volna olyan ka
tonák kiválasztása sem, akiknél a szakismeret megfelelő politikai megbízható
sággal is párosul. Ezt bizonyítja az év tavaszán—nyarán jelentős tisztségekbe
kinevezett, vagy feladatokkal megbízott tábornokok esete, közöttük az április
24-én ideiglenes hadügyminiszterré kinevezett Ottinger Ferenc vezérőrnagy;
a május 15-én az Országos Nemzetőrseregi Haditanács elnökévé kinevezett Baldacci Manó ezredes, később tábornok; Pest városparancsnoka, majd a honvéd
sereg főparancsnokává kinevezett Móga János altábornagy; a péterváradi, ille
tőleg július 7-én budai vezénylő tábornokká kinevezett Hrabovszky János al
tábornagy áruló, vagy jobbik esetben csak ingatag magatartása. A kérdések
köre még tovább is bővíthető azzal, hogy a kormány által megfelelőnek tartott
személyek kinevezése elnyerte volna-e az uralkodó szentesítését, és hogy a saját
védereje alapjainak lerakása és megteremtése előtt összeegyeztethető-e az ész
szerűséggel egy olyan lépés megtétele, amely feltétlenül a reakció megfelelő el
lenlépését eredményezte volna. De egy ilyen lépés — a lehetőségeken túl
menően — ellentétes volt a Batthyány-kormány politikájával is, amely nem a
forradalom továbbvitelét, hanem a forradalom által elért addigi eredmények
megszilárdítását tűzte ki célul, az osztrák kormánnyal pedig nem élezni akarta
a helyzetet, hanem — a körülményeket, az erőviszonyokat és a nemesség na
gyobbik részének érdekeit is figyelembe véve — megegyezésre, kiegyenlítésre
törekedett, lojalitás tanúsításával, szükség esetén akár kompromisszumok
árán is.12
A 'kormány első intézkedései április 16-án;
az utasítások hatása és következményei
Ha a reakció magyarországi fő támaszainak, a főhadparancsnokságok ve
zénylő tábornokainak leváltására nem is került sor, a törekvés mindenesetre
megvolt a Batthyány-kormány részéről — ha kétséges sikerrel is —, hogy en
gedelmességre szorítsa és hadügyi politikája végrehajtásának szolgálatába ál
lítsa őket.13
A hivatalba lépő kormány első teendői egyike volt, hogy a minisztertanács
első fővárosi, április 16-i ülésének határozatai 14 alapján — a hadügyminiszterré
kinevezett Mészáros Lázár ezredes megérkezéséig15 a hadügyi tárca ügyeit is
ellátó gróf Batthyány Lajos által aláírva — rövid egymásutánban több rendeletet
és utasítást küldjön Lederernek. Az elsőben megütközésének adott hangot,
amiért a bécsi hadügyminiszter még mindig rendelkezik a magyarországi és a
kapcsolt részek katonai parancsnokságaival, holott a végrehajtó hatalom gya
korlásának joga kizárólag a magyar minisztériumot illeti. A törvényre hivat
kozva felszólította, hogy a jövőben parancsokat és rendeleteket kizárólag csak
a magyar minisztériumtól fogadhat el, „ . . . és minden engedetlenség azon tör
vények elleni ellenszegülésnek fog nézetni". Egyúttal arra is utasított, hogy a

12 Vö. Spira György: A magyar forradalom 1848—49-ben. Bp., 1959. A Batthyány-kormány felemás politikája.
A kormánv politikájának alapvonalai. 130—132. o.; Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Bp., 1981. A magyar Egmont.
439—461. o.
13 A Batthyány-kormány hadügyi politikájára lásd Urbán Aladár: A Batthyány-kormány hadügyi politikájának
első szakasza (1848 április—május), HK, 1971/2. 211—235. o.
14 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL), H5 Az 1848/49-i minisztériumi levéltár ( a továbbiakban — 1848),
Minisztertanácsi jegyzökönyvek (a továbbiakban — Mtjgyk), 1848. április 16. A minisztertanács határozatát közli:
KLÖM X I I . Kossuth Lajos 1848/49-ben. I I . Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. Sajtó alá rendezte Sinkovjcs István. Bp., 1957. 37. o. (14.), valamint Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez
1848—1849.1—II. Pest, 1868—69.1. 60—61. o. (XXX. A.)
15 A május 7-ilegfelsőbb kézirat alapján csak május 23-án érkezett a fővárosba és vette át a hivatalát. KLÖM
X I I . szerint május 29-én érkezett haza az itáliai hadszíntérről. (245. o. 5. jegyzet.)
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főhadparancsnokság kezelése alatt levő fegyvertárakról és hadikészletekről ad
jon haladéktalanul részletes tudósítást a minisztériumnak. 16
A második rendelkezés arról értesítette, hogy a fegyvertárak és a hadíkészletek megvizsgálására a minisztérium egy bizottságot nevezett ki, amely április
18-án délelőtt 10 órakor kezdi meg ellenőrző tevékenységét. 17
A harmadik utasításban elrendelte, hogy a főhadparancsnokságra vonatkozó
minden jelentést személyesen a hadügyi teendőket ideiglenesen ellátó minisz
terelnökhöz kell küldeni, a többit pedig a minisztériumhoz. 18
De még egy negyedik utasítást is küldött a minisztérium április 16-i kelte
zéssel Lederernek, amelyben felszólította Korponay János tényleges állományú
főhadnagy áthelyezésére a nemzetőrséghez.19
A kormány és a vezénylő tábornok közötti hivatalos kapcsolatfelvétel az em
lített félreérthetetlen, határozott hangú utasításokból állott, melyek rendelke
zéseinek végrehajtását Lederer hatásköre csorbításának tekintette. Nincs adat
a főhadparancsnokság irattárában arra, hogy a kormány elnöke, vagy annak
valamely tagja a testület nevében tisztelgő látogatást tett volna a vezénylő tá
bornoknál, miként tette azt a maga idején a Miniszteri Országos Ideiglenes Bi
zottmány, vagy hogy az említett utasításokat megelőzően külön átiratban kö
zölte volna a kormányzás átvételét. Feltehető, hogy általános érvényűnek te
kintette a kormány azt a sajtóban is megjelent április 16-i kiáltványt, amelyben
közölte a hivatalba lépését,20 vagy — joggal — abban bízott, hogy erről a fő
hadparancsnokság volt felettes szervének örökébe lépő bécsi hadügyminiszté
rium értesíti Ledérért és küld számára az együttműködést szabályozó maga
tartási utasításokat.
Ledérért nem érte váratlanul Batthyánynak sem a végrehajtó hatalom jo
gát kizárólag a magyar minisztériumnak érvényesíteni kívánó rendelkezése,
sem a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálására vonatkozó utasítása, hi
szen ilyen törekvései már a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánynak 21
is voltak. Azzal is tisztában volt — miként ezt április 14-én, a magyar minisz
térium Pestre érkezése napján a bécsi hadügyminisztériumnak küldött levelé
ben kifejtette —, hogy a miniszterelnök megérkezésével nem lesz tovább fenn
tartható a korábbi magatartása, színvallásra kényszerül, és ha megismétli a
minisztérium a lőszer- és a fegyverkészletről egyszer már kért felvilágosítást
— ami biztosra vehető —, akkor helyzete teljesen tarthatatlanná válik.22
Mindenesetre az ugyancsak április 16-i keltezésű, a magyar miniszterelnök
séghez intézett első levele — amely az iktatószámból megállapíthatóan a
Batthyánytól származó utasítások kézhez vétele előtt keletkezett — meglepően
lojális hangvételű, mintha közte és a MOIB között semmilyen korábbi nézet
eltérés sem keletkezett volna, vagy mintha az együttműködést a minisztérium
mal — a kedvezőtlen előjelek ellenére — semmi se árnyékolhatná be. Levele
ié Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai (a továb
biakban — 1848/49): l/58c. Másolat másolata a Ministerium des Kriegswesens (a továbbiakban — MK) irattára
464/MK számú iratának mellékleteiről. A rendelet kimenő száma: 255. Közli; BpH, 1848. április 30. (824.) 413. o.
Hasonló tartalmú utasítást kapott az ország területén működő többi főhadparancsnokság is. (OL H3 Miniszterel
nökség hadügyi és nemzetőrségi iratai [a továbbiakban — MEHNI], 1848:4.)
A temesvárinak szólót közli Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1930.1—III.
I I . 111. o. (48.)
17 OL H3 MEHNI 1848:3; HL 1848/49: l/58b. Másolat másolata, mint a fenti számnál. A rendelet kimenő száma:
261. Az irat General Commando (a továbbiakban — GC) iktatószáma: 1848 ein. 277p.
Batthyány első rendeleteinek eredeti tisztázati példányai nem találhatók fel a budai GC levéltárában. Az első kettő
ről megállapítható, hogy Lederer magával vitte Bécsbe Zanini hadügyminiszterhez, aki április 20-án döntésre felter
jesztette azokat Ferdinándhoz. (464/MK)
18 HL GC 1848 ein. 280p. Az irat hiányzik.
19 OL H3 MEHNI 1848:2; HL GC 1848 ein. 273p.
20 BpH, 1848. április 21. (817.) 377. o.
21 A továbbiakban — MOIB.
22 HL GC 1848 ein. 262p. A jelentést teljes terjedelmében közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék, 10. ok
mány, 285—286. o.
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ben a MOIB április 11-i, az ország határain kívül levő magyar ezredek kiegé
szítésére szánt szabadságos és újonc katonák szállításhalasztásának feloldását,
és a különböző létszámú, fegyvertelen legénységi csoportok nyáron várható to
vábbításának az engedélyezését kérte. A szóban forgó, Komárom, Pozsony,
Bécs és Csehország végcélú transzport továbbszállításának megkezdését — tőle
szokatlan engedékenységgel — a miniszterelnökség kedvező válaszának a meg
érkezéséhez kötötte, 23 amihez Batthyány végül is hozzájárult.24
A Batthyánytól kapott rendeletek, valamint a magyar minisztériummal szem
beni szolgálati viszonyának és magatartásának szabályozását kérő felterjeszté
sére adott ki nem elégítő válasz25 együttes hatására Lederer a legmegfelelőbb
nek azt tartotta, ha Bécsbe utazik, a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.26
A magyar minisztérium Ledererhez intézett első két utasítása nemcsak ő
általa jutott el Zanini hadügyminiszterhez és rajta keresztül V. Ferdinándhoz,
hanem Esterházy Pál útján is, akihez a minisztérium szintén megküldte azo
kat interveniálás céljából.27 Esterházy április 21-én küldte meg Zanininak az:
ország területén létező főhadparancsnokságokhoz intézett miniszteri rendelet
másolatát 28 azzal a további kéréssel megtoldva, hogy a magyar minisztérium
kívánságának megfelelően rendelje el, hogy Rousseau vezérőrnagy vegye át
ideiglenesen a magyar hadügyek vezetését, és nevezett e célból utazzék a leg
gyorsabban Pestre. 29 Zanini az április 22-i felterjesztésében — amelyhez csa
tolta Esterházy átiratát — sürgősen kérte legfelsőbb parancs kiadását, amely
tisztázza a magyarországi, a horvátországi, á szlavóniai és a bánáti vezénylő'
tábornokok helyzetét, mivel az állásuk a kialakult körülmények folytán telje
sen tarthatatlanná vált.30 Rousseau vezérőrnagy ideiglenes kinevezésével és
Pestre küldésével kapcsolatban pedig azt jelentette, hogy nevezett ezirányú
alkalmatlansága., főként azonban a magyar nyelvben való járatlansága miatt,
semmilyen körülmények között se tud a meghívásnak eleget tenni. 31
Ferdinánd néhány szavas válasza mindössze az előterjesztés tudomásul vé
telét tartalmazta és hivatkozott az április 17-i elhatározására. 32 Ez a legfelsőbb
elhatározás Lederer április 14-i, a magyar minisztériummal szembeni állás
pontja kialakításának meghatározását kérő felterjesztésére született meg.33
23 HL GC 1848 ein. 268p.
24 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 213. o. A csapatszállítás körüli bonyodalmakra lásd Böhm Jakab: i. m~
HK, 1976/2. 269—270. ő.
25 Az 1848. március 27-i ein. 141p számú felterjesztésére kapott március 29-i, 898—899 et 906.. CK számú udvarf
haditanácsi leirat lényegében Lederer addigi intézkedéseit hagyta jóvá, magatartási utasításokat nem tartalmazott.
Az április 14-i — a későbbiekben említésre kerülő ein. 262p. számú — újabb felterjesztésére pedig még nem kapott
választ.
26 OL H3 MEHNI 1848:6; HL GC 1848 ein. 277p. Az irat hiányzik a GC levéltárából.
27 ÓL H7 Király személye körüli minisztérium (a továbbiakban — KSZKM). 1848:8.
28 HL 1848/49: 1/44. Másolat az MK irattára 527/MK számú iratának mellékletéről.
29 OL H7 KSZKM 1848:8. Rousseau személye az április 16-i minisztertanácsban jött javaslatba. (OL H5 Mtjgvk
1848. április 16. Közli: KLÖM X I I . 37. o. [14.1)
30 HL 1848/49:1/46. Másolat az 527/MK számú iratról.
31 OL H3 MEHNI 1848:42; H L 1848/49: 1/46.
Leopold Kousseau Chevalier d'Happoncourt vezérőrnagy csak később, a es. kir. hadsereg Magyarország elleni kon
centrikus támadása után vállalt aktív politikai-közigazgatási szerepet az országban.
A szabadságharcot megelőző időszakban is szolgált Magyarországon. Az 1830-as években — alezredesi rendfokozat
ban — a budai vezénylő tábornok segédtisztje és a katonai ügyosztály vezetője volt. 1838. március 19-i legfelsőbb
elhatározással őt nevezte ki Ferdinánd Kayl főhadbiztos és Manlicher élelmezésügyi segédtiszt mellett az 1832—
1836. évi országgyűlés 11. te. 6. §-a alapján felállított országos küldöttséghez, amelynek az volt a feladata, hogy az
adózó népnek a katonatartás addigi módjából származó terhei minél előbbi megszüntetése céljából mind a beszállásolt,,
mind az átmenő katonaság élelmezésére és beszállásolására vonatkozó szükséges adatokat beszerezze. (HL GC 1838.
ein. titk. 6., 9., 14.)
Magyarországon állítólag népszerű ember, sőt táblabíró is volt. 1848-ban Bécs parancsnokaként működött. (Szőgyény-MarichLászló: Emlékiratai. Bp., 1903.1.16. o. 2. jegyzet.) Később Windisch-Grätz egyik magyarországi tanács
adójaként szerepelt. A tábornagy őt bízta meg Magyarország és Erdély politikai és közigazgatási ügyeinek a vezetésé
vel. Bach, a magyar párt iránti előszeretettel vádolva, bírálta tevékenységét. (Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori
levéltár. Bp., 1965. 20., 27., 164. o.)
32 HL 1848/49: 1/46. Zanini az április 22-i előterjesztésére április 29-én kapott választ, amit 882/MK számon
iktattak.
33 HL GC 1848 elri. 262p. Az április 17-i elhatározásra és az előzményeire vonatkozóan lásd 2?<5/mi Jakab: i. in. HK
1976/2. 270—271. o.
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Zanini Lederer e jelentését kísérő április 17-i előterjesztésében egyetértett a
vezénylő tábornoknak az általános és a saját helyzetét megítélő értékelésével,
amely szerint „ . . . tökéletesen korlátozzák a hatáskörében ...", a magyar mi
nisztérium rendeletei paralizálják a bécsi hadügyminisztérium kimenő utasí
tásait, joggal várható, hogy rövidesen közvetlen befolyást fog gyakorolni a ka
tonai igazgatás minden ágazatára és ismételten felvilágosítást fog kérni a lő
szer- és fegyverkészletekről.34
Zanini ezért sürgősen határozott utasítások kiadását tartotta szükségesnek,
amelyek szabályozzák a magyar minisztériummal szembeni magatartást. Fer
dinánd azonban a kért és remélt, határozott és egyértelmű magatartási utasí
tások helyett azzal záradékolta az előterjesztést, hogy az összhadügyet irányító
katonai igazgatás arra irányítsa a fáradozásait, hogy a magyar minisztérium
mal ugyanolyan kapcsolatot tartson fenn, mint tartott fenn egykor a magyar
Udvari Kancelláriával és a Helytartótanáccsal, amelyeknek az előbbi az örö
kébe lépett. 35
A magyar minisztérium két rendeletét, melyeket Lederer személyesen vitt
Bécsbe, Žanini április 20-án — tehát Esterházy hozzá intézett hasonló tárgyú
átiratánál két nappal korábban — terjesztette elő az uralkodónak, hivatkozva
arra, hogy a vezénylő tábornok által kért határozott utasításokat egyedül és
kizárólag legfelsőbb elhatározástól függően tudja megadni. 36
Miként Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter interveniá
lása nem eredményezett semmilyen tényleges intézkedést a bécsi és a magyar
hadügyminisztérium, illetve az ország területén levő vezénylő tábornokok kö
zötti szolgálati és alárendeltségi viszony rendezésében, ugyanolyan eredmény
telen maradt Lederer, illetőleg Zanini sürgetése is megfelelő legfelsőbb elha
tározások meghozatalára. Ferdinánd ebben az esetben is — ilyenek meghoza
tala helyett — roppant következetességgel az április 17-i elhatározására hivat
kozott. 37
Lényegében tehát körbe topogták az ügyet a megnyugtató megoldás legcse
kélyebb reménye és kilátása nélkül, és ennek terhét súlyos kölöncként hordta
magával a magyar minisztérium a hadügyi politikája megvalósításában.
A határozott és egyértelmű utasítás kiadásától való tartózkodás nem ma
gyarázható csupán Ferdinánd határozatlan egyéniségével, vagy a hadügyi kér
dések szétválasztásának kétségkívüli bonyolultságával, hanem inkább az udvar
nak azzal a felismerésével, hogy a forradalommal és a forradalmi vívmányokkal
szemben az egységes hadsereg és hadügy a legmegbízhatóbb és legeredménye
sebben felhasználható eszköz, a régi rendszer támasza, a magyar minisztérium
törekvéseiben pedig éppen a hadsereg szétesésének veszélyét, reakciós eszköz
ként való felhasználása lehetetlenülését látta. 38
Zanini akként vonta ki magát az ügyből, hogy április 29-én egyszerűen kö
zölte ezeket az elhatározásokat 39 azzal a semmitmondó és a döntést Lederer re
hagyó kiegészítéssel megtoldva, , , . . . hogy alaposan fontolja meg, hogyan lehet
ne a legfelsőbb rezolúció szellemében, lehetőleg kerülve a konfliktusokat, a
magyarországi katonai ügyekben való eljárás vonatkozásában a katonai szol
gálat legelőnyösebb eljárását kipuhatolni és megállapítani".* Majd Lederer hiú34 HL 1848/49: l/58d. Másolat a 389./MK számú iratról.
35 Uo. Ezek a megszűnt kormányszervek nem diszponáltak a katonaság felett, hanem az Udvari Haditanács.
36 HL 1848/49: l/58a. Másolat a 404/MK számú iratról.
37 HL 1848/49 :,l/58d. Másolat a 389/MK számú iratról.
38 Vö. Beöthy Ákos: i. m. I I . rész, ötödik könyv, VI. fejezet 509. o.; Hermann Meynert: Geschichte der k. k. öster
reichischen Armee, ihrer Heranbildung und Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von den frü
hesten bis auf die jetzige Zeit. 1—4. Wien, 1852. 4. k. 105., 108. o.; Pulszky Ferenc: Életem és korom. Bp., 1880—
1882. I—IV. II. 177. o.
39 Vö. Walter Wagner: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I. 1848—1800. Graz—Wien—Köln, 1900. 17. o.
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ságára alapozva leiratát a következő mondattal fejezte be: „Ha ebben a szer
felett bonyolult ügyben kedvező eredmény érhető el, akkor ez csak az ön ki
próbált belátásától, valamint az ottani személyekről és az ország helyzetéről
szerzett ismereteitől várható, továbbá a tekintélyétől, amit ön ott megérde
melten élvez, és a minden ügyben tanúsított célszerű eljárásától." 40
A többi főhadparancsnokság közül a temesvári és a péterváradi állásfoglalása
ismeretes a magyar minisztérium első rendeleteivel szemben.
A temesvári főbadparancsnök a budaihoz fordult felvilágosításért, aki azon
ban, maga is tanácstalan lévén, csak azt válaszolhatta, hogy a vezénylő tá
bornok Bécsbe utazott a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.41
Piret altábornagy, temesvári vezénylő tábornok — Ledererhez hasonlóan,
bár néhány nappal későbben — szintén helyzete tarthatatlanságáról tett je
lentést a bécsi hadügyminisztériumnak és abbeli kételyének adott hangot, mi
szerint katonai tekintélyét sokáig fenntarthatná az országos politikai hatósá
gokkal való nyílt összeütközés nélkül. A nyílt összeütközés kiváltó okaként azt
tüntette fel, hogy nemcsak a kormány elnöke, hanem a miniszterek is külde
nek parancsokat, 42 és hogy a kikindai zavargások lecsillapításával megbízott
Csernovits Péter Temes megyei főispánt rendkívüli teljhatalommal ruházták
fel,43 aki még arra sem érdemesítette, hogy átutaztában személyesen felke
resse.44
Piret mindaddig az osztrák hadügyminisztériumot tekintette felettes ható
ságának, míg az uralkodótól nem kap ellenkező utasítást. 45 A május 2-i jelen
tésére a bécsi hadügyminisztériumtól kapott leirat pedig akként szólt, hogy
az uralkodó később ad ki a kérdésben részletes utasítást, addig a nádorhoz in
tézett április 28-i legfelsőbb kabinetrendeletben foglaltak az irányadóak. 46
A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky, nem fordult a budai főhadparancsnoksághoz, hanem közvetlenül a minisztériumhoz küldte meg elutasító
válaszát, amelyet arra alapozott, hogy Bécstől még nem kapott megfelelő ren
delkezést. Az engedelmeskedést legfelsőbb elhatározástól tette függővé, ilyen
nek kiadásában viszont nem kételkedett. 47
Nincsenek pontos ismeretek arról, hogy Lederer milyen utasítást vagy taná
csot kapott Bécsben a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálását elren
delő miniszteri rendelettel kapcsolatban, az eredményből következően azonban
feltehetőleg az átmeneti engedékenységet, a konfliktusoktól való tartózkodást
javasolták neki ebben a kérdésben is. Ezt támasztja alá a bécsi hadügyminisz
térium április 20-án e tárgyban kiadott leiratának iktatókönyvi tárgymegje
lölése,48 valamint Boineburg altábornagynak, Lederer adlatusának április 22-i,
még a vezénylő tábornok távollétében, de az ő utasítására a magyar kormány40 HL 1848/49: 1/58. Másolat a 794 és 795/MK számú iratról.
41 HL GC 1848 ein. 293p. Az irat hiányzik.
42 Klauzál Gábor földművelési-, ipar- és kereskedelmi miniszter küldött április 27-én a határvidéki vesztegzáríntézetekre vonatkozó utasítást. (HL 1848/49: 1/52.)
43 ÖL H2 Miniszterelnökség (a továbbiakban — Mein), 1848:284. A kinevezési okmányt közli: KLÖM X I I . 79. o.
<58.), valamint Thim József: i. m. I I . 137. o. (64.) és 14(5—147. o. (70.)
44 HL 1848/49: 1/06. Másolat az MK 1104/MK—b számú iratáról. Az MK-nak küldött jelentéséből részleteket
közöl Thim József: i. m. II. 167. o. (81.)
45 Az ily értelmű álláspontját kifejtő, Csernovits Péterhez intézett levelét közli Thim József: i. m. II. 106—167. o.
<81.)
46 Uo. I I . 172. o. (83.) A mondott kabinetrendelet azt tartalmazta, hogy a szentesített törvények a katonai ügyek
vonatkozásában nem vonnak maguk után változást Magyarország és a monarchia többi állania között. Arra utasította
a nádort, hogy a magyar minisztériumot ne engedje letérni a törvényes útról, ha pedig erre mégis sor kerülne, a rendel
kezésére álló eszközökkel akadályozza meg a törvényes rend ellen irányuló kihágásokat. (HL 1848/49: 1/55. Másolat
a 790/MK számú iratról.)
47 OL H3 MEHNI 1848:70.
48 Az irat hiányzik. GC iktatószáma: 1848 ein. 289p. Az iktatókönyv tárgyrovatában a következő szövegű meg
jegyzés található: „Ermächtiget das General Commando, die sub 277 vom ung. Ministerium verlangte Untersuchung
der Waffen und Kriegsvorräthe vernehmen zu lassen."
4 Hadtörténelmi Közlemények
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hoz intézett két átirata, amelyekben lőszerszállítások engedélyezését, továbbá
a vizsgálat új időpontjának a kitűzését kérte. 49
Batthyány április 27-re tűzte ki a fegyvertár és a lőszerek bizottsági felül
vizsgálatának és azok egyidejű átvételének az idejét,50 amit a főihadparancs
nokság ezúttal tudomásul vett és értesítette róla a tüzérdandárt, valamint az
óbudai ruházati bizottmányt. 51 A lőszerszállítást azonban azzal utasította el,,
hogy Mészáros Lázár hadügyminiszter megérkezéséig semmilyen hadianyag
szállítást sem engedélyez.52
Batthyány további rendelkezései
április—májusban;
törekvés az osztrák hadügyminisztérium
beavatkozásainak a megszüntetésére;.
a budai főhadparancsnokság
magatartása
Batthyány első határozott hangú utasításait követő április—május havi ren
delkezései nagy részét továbbra is a határozott hangvétel jellemezte. Az a tö
rekvés tükröződött bennük, hogy a hadügy vonatkozásában a magyar kormány
tudta és jóváhagyása nélkül semmi se történjék az országban. A magyar mi
nisztérium jogainak gyakorlásában ekkor még következetesen az 1848. évi tör
vények betartása és betartatása érvényesült; kompromisszumokat is elfogadó
későbbi politikájának — legalábbis lényeges kérdésekben — ekkor még nincs
nyoma. Igen találóak Batthyány Vay Miklóshoz a tárgyalt időszaknál ugyan
később — szeptember 22-én — írott levelének, de főként a tavaszi politikájára
érvényes önvallomásszerű sorai : „ . . . én mindég kész vagyok a törvény és ő
Felsége kegyelmessége által kezem közé helyezett hatalmat teljes szigorúsá
gában érvényeztetni mind azok ellen, kik az ő Felsége által szentesített törvé
nyek, és azok nyomán létező kormány iránti engedelmességet megtagadják,
vagy másokat azok megtagadására izgatnak. 53
Következetesen gátat kívánt állítani az osztrák hadügyminisztérium beavat
kozási törekvéseinek.
Sajátságos, hogy mind a bécsi, mind a pesti minisztériumban utolsóként ke
rült sor a hadügyi tárca betöltésére, és kérdéses, hogy ez pusztán a véletlen
műve volt-e, szándékosság húzódott-e meg mögötte,5'1 avagy csupán a hadügy
bonyolultságát tükrözi? Az Udvari Haditanács elnökét, Ficquelmont grófot
ugyan az uralkodó már március 18-án felmentette a korábbi tisztsége alól,55
a március 17-én megalakult minisztériumból azonban kezdetben hiányzott a
49 OL H3 MEHNI 1848:50., 53; HL GC 1848 ein. 288p., 289p. Az utóbbi irat fogalmazványa nincs meg a GC levél
tárában.
50 OL H3 MEHNI 1848:53. A felülvizsgálatra Ottinger Ferenc vezérőrnagy, Nyáry Pál és Rottenbiller Lipót kapott
megbízatást.
51 HL GC 1848 ein. 308p. Az irat hiányzik.
A bizottság ellenőrző vizsgálatáról nem maradt fenn hivatalos jelentés, ezért az előtalált fegyverek pontos mennyi
ségét sem lehet tudni. A Marczius Tizenötödike 14 000 puska és ugyanannyi pisztoly feltalálásáról tud. (1848. május 3.
[42.1 166. o. Közli Urbán Aladár i. m. HK, 1908/1, 73. o.) Julian Chemnitz, az Opposition felelős szerkesztője 10 000
darabról ad számot (Die Opposition, 1848. május 11. [27.] 105. o.) és ugyanennyiről tesz említést Gelich is. (Gelich
Rikhárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Bp., 1882. I—III. I. 23. o.)
Batthyány Lajos április 28-án 8450 fegyver átadására utasította Ottingert a budai fegyvertárból a megnevezett
megyék és városok számára. (OL H3 MEHNI 1848:71. Sem Ottinger április 30-án kiadott 60 és 08/H.ü. számú utasí
tásából, sem a fohadparancsnokságnak az utasítás végrehajtását elrendelő május 1-i, ein. 300p számú rendeletéből
nem lehet pontosan megállapítani a ténylegesen kiadott fegyverek számát.) Ezt követően — hozzávetőleges pontos
sággal megállapíthatóan — még 4300 fegyver átadását engedélyezte (OL H3 MEHNI 1848:88., 101., 102., 103., 114.,
133., 159.), összesen tehát mintegy 14 150 fegyver volt kiszolgáltatható május első napjaiban. Később azonban — fegy
verhiányra hivatkozva — már elutasította több megye és város fegyverigénylését. (Uo. 1848:115., 117., 170., 175.,
247., 292., 293.) Ennek ellenére a magyar hadügyminisztérium a május 17-i, 281. számú, a 10 000 főből álló mobil
nemzetőrség szervezésére vonatkozó átiratában a budai fegyvertárban falálható további 0000 lőfegyverrel kapcsolat
ban tett intézkedést. (HL GC 1848—B—133/7 B 4320.)
52 OL H3 MEHNI 1848:50.
53 OL H2 Mein 1848:729.
54 Vö. Walter Wagner: i. m. 11. o.
55 Az új kabinet külügyminisztere lett.
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hadügyi tárca. Csak április 2-án nevezte ki Ferdinánd Zanini Péter altáborna
gyot hadügyminiszterré, 56 aki azonban csak nagyon rövid ideig töltötte be ezt
a tisztséget. Már április 29-én a saját kérésére felmentették és helyébe a reak
ció tetterős emberét, Theodor Graf Baillet de Latour táborszernagyot nevezték
ki hadügyminiszternek. 57
Rövid ideig párhuzamosan működött egymás mellett az Udvari Haditanács
és a hadügyminisztérium. Az előbbi feloszlatását május 11-ével rendelte el az
uralkodó, 58 tényleges tevékenysége azonban hivatalosan csak május 31-én szűnt
meg.59 Az utolsó rendeletét április 6-i dátummal küldte el a budai főhadparancsnokságnak, 60 a hadügyminisztérium pedig az első, iktatószámmal ellátott
utasítását április 8-án.61
A magyar hadügyminiszteri tárcának a kinevezett hadügyminiszter általi be
töltésére még később, május 23-án került sor a kormány sürgetésére. Mészáros
Lázár megérkezéséig a hadügyminiszteri teendőket a miniszterelnök látta el,
vagy az ő távollétében valamelyik megbízott miniszter, a minisztérium belső
irányításával pedig április 24-én ideiglenesen Ottinger Ferenc vezérőrnagyot
bízta meg Batthyány. 62
Az osztrák kabinet hadügyminiszteri tárcájának betöltése után — az ország
területén levő főhadparancsnokságok ellenállása mellett — egyre inkább kel
lett számolnia a magyar kormánynak a bécsi hadügyminisztérium politikája
megvalósítását gátló tevékenységével.
Április 16-a és május 23-a között — igen éles hangnemben — 5 alkalom
mal 63 tiltakozott Batthyány, illetőleg az ideiglenes magyar hadügyminiszter
Esterházy Pál útján az osztrák hadügyminisztériumnál annak jogtalan beavat
kozásai ellen, amelyeket Esterházy lényegesen tompítva juttatott el a rendel
tetési helyére. A gyakori tiltakozás természetesen nemcsak Batthyánynak azt
az eltökéltségét bizonyítja, hogy nem volt hajlandó eltűrni az osztrák hadügy
minisztérium közvetlen és illetéktelen beavatkozásait az ország területén levő
katonaság ügyeibe, hanem azt is, hogy azoknak nem volt sok foganatjuk: az
osztrák hadügyminisztérium a tiltakozások ellenére sem hagyott fel a közvetlen
beavatkozás módszerével. Ám Batthyány és az ideiglenes magyar hadügymi
nisztérium határozottságára és elszántságára jellemző, hogy túlmenően a til
takozáson, megtiltották a főhadparancsnokságoknak az ilyen parancsok telje
sítését, vagy ha arra mégis šor került, felelősségre vonással fenyegették őket.
Kivételt csupán azok a parancsok jelentettek, amelyek végrehajtása magyar
érdeket is szolgált, ám ilyen esetekben is kiemelték az osztrák hadügyminisz
térium törvénytelen eljárását és a magyar hadügyminisztérium önálló intézke
dési jogát.64
A bécsi hadügyminisztérium beavatkozásai semlegesítésének és a saját had
ügyi politika megvalósításának egyik sarkalatos pontja volt a magyar had
ügyminisztérium és a főhadparancsnokságok közötti viszony megnyugtató ren50 HKB, 1848 K 70/28. Friedrich Walter: Die österreichische Zentralverwaltung. III. Aht. Bd. 1. Wien, 1905. S. 5
Közli: Walter Wagner: i. m. 11. o. ; HL GC 1848—Q—93/2 Q 1754 és uo. ein. 218p. Zanini hadügyminiszteri kinevezését
április 5-én közölte az Udvari Haditanács a budai íőhadparancsnoksággal.
57 Friedrich Walter: i. m. 5. o. és KM Präs. (MK) 841/1848. Közli Walter Wagner: i. m. 16. o. ; HL GC 1848—Q—93/3
Q 2102 és uo. 1848—P—3/3 P 1896.
'
58 HL GC 1848—Q—93/4 Q 2472.
59 Walter Waqner: i. m. 20. o. ; KM Präs. (MK) 1276 et 1401/1848.—KAB. Archiv MB, 638/1848.
60 HL GC 1848 ein. 217p.
61 HL GC 1848 ein. 234p.
62 OL HS MKHNI 1848:46; Ernber Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Bp., 1950. 202. o.
Ottinger ideiglenes hadügyminiszteri megbízását a május 3-i legfelsőbb elhatározásában hagyta jóvá Ferdinánd.
(HL GC 1848—P—3/14 P 1946.)
63 Április 16-án, 23-án, illetőleg május 1-én, 6-án és 16-án. (OL H3 MBHNI 1848:35.. 112., 188.; H2 Mein 1848:91 ;.
H6 KSZKM 1848:9/B; H7 KSZKM 1848:8.)
64 OL H3 MEHISTI 1848:168.
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dezése. E célból április 22-én — a minisztertanács határozata alapján — újból,
az április 16-i rendeletnél még határozottabb hangon és körülírtabb formában
visszatért Batthyány a függőség kérdésére, a főhadparanicsnokságokat, valamint
minden hadi hivatalt és testületet, felmentette az osztrák hadügyminisztérium
mal szembeni engedelmesség alól, és' elrendelte, hogy május elsejétől csak a
felelős magyar hadügyminisztertől fogadhatnak el parancsokat, és ennek tar
toznak a jelentéseiket felterjeszteni.65 E törekvése sem járt nagyobb ered
ménnyel, mint az osztrák hadügyminisztérium beavatkozásának az elhárítására
irányuló szándéka. Ezt igazolja, hogy parancsokat, például a fegyver- és lőszer
készletek jelentésére vonatkozó parancsát, több ízben meg kellett ismételnie,06
továbbá az is, hogy a tilalom ellenére a főhadparancsnokságok hivatalos ügyek
ben végig levelezésben állottak Béccsel, és, hogy a hadügyi tárcát átvevő Mé
száros Lázárnak május 28-án és 31-én — kissé megalázó módon — Latourt
arra kellett kérnie, hogy a budai, valamint a többi magyarországi és csatolt
részei főhadparancsnokait utasítsa engedelmességre.67 Ezen a felemás helyze
ten maga a bécsi hadügyminisztérium hatáskörét Magyarországon megszün
tető és a magyarországi főhadparancsnokságokat a magyar hadügyminiszté
rium iránti engedelmességre utasító, a későbbiekben ismertetésre kerülő május
7-i, majd a június 8-i királyi leirat seim változtatott lényegesen.
Ha az osztrák hadügyminisztérium törvénytelen beavatkozásainak megszün
tetéséhez nem is volt elég ereje és tekintélye Batthyánynak és a magyar kor
mánynak, ahhoz azonban igen, hogy megakadályozza azok tényleges megvaló
sítását. Elsősorban azon rendelkezések elé kívánt nagy következetességgel so
rompót állítani, amelyek az országban állomásozó katonaságot, fegyvert, lő
szert és hadfelszerelést csökkentették volna. Nemcsak megütközését fejezte ki
Batthyány afölött, hogy az osztrák hadügyminisztérium az örökös tartományok
ban elszállásolt sorezredekhez tartozó szabadságos katonákat és toborzott újon
cokat ugyan az ezredeikhez hívja be, de azután onnan Itáliába irányítja őket,
hanem meg is tiltotta, hogy ezek elhagyják az ország területét. 68
A magyar minisztérium által Fiúméba őrseregül rendelt 4 gyalog- és egy
huszárszázad Itáliába szállítását ugyan nem állt módjában megakadályoznia,
hiszen ez a tudta nélkül történt, de Esterházy Páltól felvilágosítást kért afelől,
hogy a nevezett századok kiindítása az uralkodó általa ellenjegyzett parancsá
ból történt-e? 69
Rövid huzavona után az osztrák hadügyminisztérium kérésére megtette a
szükséges intézkedéseket arra, hogy a szardíniái és a nápolyi hajóhad által
veszélyeztetett dalmát tengerpart védelmére az 5. tüzérezred két százada Fiúmé
ba menjen. A május 8-án ülésező minisztertanács azonban csak azzal a meg
szorítással járult hozzá a két század kiindításához, ha Zágráb elkerülésével
mennek Fiúméba; ha a parancsaikat a magyar tengervidék kormányzójától

65 OL H3 MEHNI 1848:34. A rendelkezés vonatkozó részét idézi Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 220. o. A mi
nisztertanácsi ülések meglevő április 22-i jegyzőkönyve nem tartalmaz ilyen határozatot, a kiadott rendelkezés viszont
félreérthetetlenül az április 22-i minisztertanácsi határozatra hivatkozik. Széchenyi Naplójában e napon nemcsak
a miniszteri konferenciáról tesz említést, hanem a nádornál tartott értekezletről is. (Széchenyi: i. ni. 1848. április 22.
1235. o.) Magyarázatul az a feltevés szolgálhat, hogy nem a minisztertanácson, hanem a nádori értekezleten hozták
a határozatot, vagy az, hogy hiányos a jegyzőkönyv.
60 Az április 17-i utasításon kívül május 13-án, 28-án és a két dátum közötti időpontban, pontosan meg nem álla
pítható napon adott ki újabb parancsot a jelentésre. (OL H3 MEHNI 1848:160., 312., 334.; uo. H75 Honvédelmi
Minisztérium [a továbbiakban — HM 1, Beadványok [a továbbiakban — Be], 1848:39.) Május 28-ig csupán Hrabovszky
küldött kimutatást (OL H75 Be 1848:39, 100.), Piret pedig azt jelentette május 20-án, hogy Csernovits Péter rendele
tére Kulterer Ignác Temes megyei alispán és Kiss nemzetőr-százados vizsgálatot tartott a temesi fegyvertárban. (OL
H3 MEHNI 1848:298.)
07 OL H6 KSZKM 1848:100/E, 117/E.
08 OL H2 Mein 1848:91; H7 KSZKM 1848:144/117.
09 OL H3 MEHNI 1848:135. Ezek a magyar katonák Pármában megadták magukat. (Uo.: 100.)
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kapják; ha pedig netán az ország határain kívül kívánnák őket alkalmazni, ez
csak az uralkodó parancsa és Esterházy ellenjegyzése mellett rendelhető el.70
A két tüzérszázad mellé adott, a Dalmáciában állomásozó 8., 9. és 13. század
kiegészítésére szánt 72 fő tudta nélküli elindításáról magyarázatot követelt.a
budai főhadparancsnokságtól, 71 a Siebeneicher Bálint tüzérőrnagyot Dalmá
ciába irányító osztrák hadügyminisztériumi rendeletet pedig érvénytelenné
nyilváníttatta, és végül is csak Boineburg ideiglenes főhadparancsnoknak és
az osztrák hadügyminisztériumnak a szolgálat érdekére hivatkozó megkeresé
sére engedélyezte nevezett elutazását. 72
Ugyancsak megtiltotta a szintén törvénytelenül Galíciába rendelt Vincze ne
vezetű szekerész hadnagy elutazását Magyarországról, 73 és nem engedélyezte a
Wasa-ezredhez tartozó 240 főnyi pótlék kivitelét Ausztriába sem, mivel ígéret
hangzott el az ezred hazaküldésére. 74
Következetesen igyekezett Batthyány meggátolni lőpor, salétrom, mindenféle
lőszer, hadszer és fegyverek kivitelét az országból,73 a május 3-i miniszterta
nácsi határozat alapján pedig Ottingert arra utasította, tiltsa meg lovak kivi
telét az országból, illetőleg vonja felelősségre a bábolnai és a mezőhegyesi
méntelepek parancsnokait 200 ló kiszállításáért. 76
Jelentéktelennek ítélt kérdésekben azonban az engedékenység hangját ütöt
te meg. így az egri lőportoronynál felállított nemzetőrséget 77 — feleslegesnek
nyilvánítva — április 18-án visszavonatta, aminek következtében az Egerben
állomásozó cs. kir. zászlóalj szabadon rendelkezhetett a lőporával, de ebben az
esetben is megtiltotta a lőpor kivitelét az országból, és a főhadparancsnokságot
tette felelőssé azért, hogy ez ne következzék be.78
Rottenbiller Lipót javaslatára hozzájárult ahhoz, hogy a feltehetően Eszék
nek szánt, a nemzetőrség által március 28-áról 29-ére virradó éjszaka lefoglalt,
ekkor a város őrizete alatt levő 33 mázsa lőport térítvény ellenében átadják a
katonaságnak. 79
Ugyancsak engedékenységet tanúsított — mint már láttuk — a különböző
ezredekhez tartozó vegyes csoport Komáromba, Pozsonyba, Bécsbe és Csehor
szágba történő továbbszállításának kérdésében is, és általában hozzájárult az
újoncok és a szabadságolt katonák külföldön állomásozó ezredeikhez való el
szállításához.80 Nem állított akadályt az Ernő főhercegről elnevezett gyalog-

70 OL H2 Mein 1848:102; H3 MEHNI 1848:112, 120; H5 Mtjgyk 1848. május 8. A minisztertanács határozata
közli: KLÖM X I I . 109—110. o. (94.) A két tüzérszázad hajón Bécsig, majd vasúton Ciliiig ment, hogy Zágrábot el
kerülje. (OL H3 MEHNI 1848:196.) Ferdinánd május 16-án — utólagosan — engedélyezte a két század Fiúméba
menetelét. (OL H6 KSZKM 1848:17/E.)
71 OL H3 MEHNI 1848:130, 146.
72 OL H3 MEHNI 1848:227; H82 HM Biztossági (polgári-gazdászati) osztály (a továbbiakban — Bizt. o.), 78.
kútfő, 1848:312, 392, 538; H75 HM Be 1848:207.
73 OL H3 MEHNI 1848:154; H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:267.
74 OL H3 MEHNI 1848:152. Az Ausztriában állomásozó ezred többszöri sürgetés után csak június 15-én, illetőleg
16-án érkezett magyar területre.
75 OL H3 MEHNI 1848:9., 35., 50., 60., 164., 165., 176., 195.
76 OL H75 HM Be 1848:2054; H3 MEHNI 1848:202.
77 Április 14-én jelentette lliesenhof vezérőrnagy Egerből a budai GC elnökségének, hogy a nemzetőrség őrszemeket
állított a lőportoronyhoz arra a hírre, hogy a porosz hercegről elnevezett gyalogezred ott állomásozó 3. zászlóalja el
vonul, és nem tűrhetik, hogy a lőport is kivigyék az országból. A GC elnöksége azzal indokolva kérte április 16-án
a nemzetőrök visszarendelését a miniszterelnöktől, hogy a lőpor csak lőgyakorlatok céljára szolgál és csak erre a célra
elegendő. (HL GC 1848 ein. 271p.; OL H3 MEHNI 1848:9.)
78 OL uo.; HL GC 1848 ein. 281p.
79 A lőpor mennyisége iratonként eltérő. A GC-nak az Udvari Haditanácshoz intézett március 29-i ein. 154pszámú jelentésében 35 q szerepel (Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 280. o., Függelék 7.), Zanini a magyar belügyminisz
tériumhoz április 15-én intézett D 1171-es számú levelében 30 q-ról tesz említést (OL H3 MEHNI 1848:35.), Rotten
biller pedig 33-ról.
80 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 214. o.
^ .
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ezred kiegészítésére szánt és a bécsi hadügyminisztérium utasítására toborzott
300 főből álló szállítmány útnak indítása elé sem.81
Engedélyezte, hogy a katonaság élelmezésére Komáromból 5 612 mérő gabo
nát, továbbá a Pesten és az Al-Duna vidékén a katonaság számára felvásárolt
6 605 V2 pozsonyi mérő búzát kivigyék az országból Alsó-Ausztriába.82
Feloldva a MOIB tilalmát, hozzájárult ahhoz is, hogy Huber Anasztáz po- .
zsonyi fakereskedő az ausztriai cs. kincstárral 1847-ben kötött szerződés értel
mében kivihesse az országból a tapolcsányi és ebedeci erdők fáiból készített
puskaágyakat és ágyútalpakat. 83
A budai főhadparancsnokság pedig, lábhoz tett fegyverrel ugyan, de tudo
másul vette a magyar minisztérium ténykedését, és utasításait, ha nem is lel
kesedve, teljesítette. Pontosan továbbította és végrehajtotta a magyar minisz
tériumnak a csapatok mozgatására vonatkozó utasításait, 84 még ha azok nem
is valósultak meg minden esetben. Abban a csapatmozgatási kombinációban
például, amelyben a Lipót főhercegről elnevezett gyalogezred 1. zászlóalját
Temesvárról Fiúméba vonulva Péterváradra, majd a Don Miguel gyalogezredet
onnan Zágrábba, a Koudelka-gyalogságot pedig Zágrábból Fiúméba rendelte
Batthyány; ez utóbbi alakulat elrendelt elvonulására a zágrábi General Com
mando ellenállása miatt nem került sor.85
Bonyolultabb ügyekben viszont, mint például a magyar miniszterelnökség
május 2-i leiratára, amelyben az elrendelte, hogy a jövőben csak a magyar
minisztérium ellenjegyzésével ellátott katonai kinevezések érvényesek és csak '
így hirdethetők ki,80 vagy a magyar hadügyminisztérium abbeli utasítására,
hogy a 10 000 fős mobil nemzetőrség tervezett felállítása érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket, a budai főhadparancsnokság tanácsosabbnak látta,
ha a bécsi hadügyminisztériumhoz fordul.87 Ha pedig úgy ítélte meg, hogy a
hadsereg becsületét és tekintélyét éri sérelem, tiltakozott a magyar miniszter
elnökségnél, így például az április 27-i átiratában az ellen tiltakozott, hogy a
Budán és Pesten elhelyezett Zanini és Ceccopieri gyalogság között meglehetős
nyíltsággal mindenféle kísérletekkel a zászlójuk elhagyására, elöljáróikkal szem
beni engedetlenségre, lázadó üzelmekre bujtogatják a katonákat, de ezen túl
menően még nagy számban terjesztett nyomtatott plakátokkal is a katonai hű"ség aláásására törekednek. Ezért kérte, hogy a plakátok szerzői, nyomtatói és
terjesztői, valamint az izgató személyek elrettentő példaként szigorú büntetés
ben részesüljenek.88
81 OL H3 MEHNI 1848:174. Az Ernő főhercegről elnevezett gyalogezred 3. zászlóalja 788 fővel Székesfehérvárott
állomásozott, a hadfogadó parancsnoksága Sopronban volt, a fiúnevelő-háza pedig liuszton. (Urbán Aladár: A ma
gyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 1848 áprilisában. 1. melléklet. HK, 1963/2.
158—168. o.) A 300 fővel az Itáliában levő két zászlóaljat akarták kiegészíteni. (Vő. Urban Aladár: i. m. HK,
1971/2. 288. o.)
82 OL H3 MEHNI 1848:125., 127., 169.
83 O L H 2 Mein 1848:109.
84 HL GC 1848 ein. 278p., 282p., 283p., 306p., 307p., 31 l p . , 312p., 328p., 332p.. 335p., 374p., 375p., 380p., 381p.,
388p., 390p.
85 OL H3 MEHNI 1848:59.; HL GC 1848 ein. 311p., 312p., 339p. A GC-iratok hiányoznak. A csapatmozgatást
április 26-án rendelte el Batthyány.
86 OL H3 MEHNI 1848:86.; HL GC 1848 ein. 342p. Az utasítás tisztázata nincs meg a GC levéltárában.
A miniszterelnöki fogalmazványon feltüntetett május 18-i keltezés nyilván téves, hiszen a kiadványozás május 2-án,
a vettemezés pedig 3-án történt.
Batthyány Lajos távollétében Deák Ferenc Esterházy Pált is felszólította, hogy tiltakozzék az ausztriai hadügy
minisztériumnál a törvénytelen kinevezések ellen. (OL H7 KSZKM 1848:144/117.)
87 HL GC 1848 ein. 383p. A nemzetőrségre vonatkozóan a bécsi hadügyminisztérium május 20-án azt válaszolta,
hogy más lehetőség híján tegyen eleget a felszólításnak. (Uo. 1848 ein. 409p.) Az iratok hiányoznak. A nemzetőrség
felállítását tartalmazóéin. 383p. számon iktatott irat német nyelvű fordítása megtalálható: HL GC 1848—R—133/7
Jt 4326. számon. A miniszterelnöki határozat jelzete: OL H3 MEHNI 1848:215.
88 HL GC 1848 ein. 314p. A „...katonai hűség aláásására..." történő utalás a Károly laktanyában elszállásolt olasz
nemzetiségű katonák közötti röplaposztogatásra, illetőleg a röplapot osztogató polgári egyén bántalmazása és letar
tóztatása miatt április 11 -én a katonaság és a nemzetőség között kis híján kirobbanó fegyveres összecsapásra vonat
kozik. Az eseményről ír Urbán Aladár A főváros népe és helyőrsége az 1848 március—áprilisi napokban című tanul
mányában. (A nagy év sodrában. Budapest, 1981. 75—78. o.)
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Erőfeszítések a magyar katonaság hazahozatalára ;
a május 7-i királyi leirat s annak hatása, eredményessége,
közzététele, hiányossága és Latour általi értelmezése
A közcsend és -rend veszélyeztetettsége, az aggasztóan alakuló délvidéki
helyzet hatására a kormány egyik legfőbb törekvése arra irányult, hogy az
osztrák hadügyminisztérium megbízható magyar ezredeket irányítson Galí
ciából az országba. Batthyány a magyar katonaság elsődleges feladatának nem
a Habsburgok családi, az összbirodalom érdekeinek a védelmét tekintette, ha
nem azt, hogy , , . . . Magyarországon a személy — s vagyon bátorságot..." biz
tosítsa. Az első felszólítások nem jártak túlzott eredménnyel. 89 Zanini közlése
szerint a Galíciában állomásozó 'ezredeknek más rendeltetést szántak; 90 végül
is az uralkodó a porosz király nevét viselő huszárezred két osztálya hazatérését
engedélyezte onnan. 91
Április 24-én a minisztertanács harmadízben követelte a Galíciában levő ez
redek közül kettőnek, valamint a Cseh- és Morvaországban állomásozó ma
gyar ezredek legalább egy részének a hazahozatalát. 92 Az olasz földön harcoló
magyar alakulatok hazahívásától eltekintett.
Mivel sem Esterházy, sem a nádor közvetítése nem járt a kívánt eredmény
nyel, a kormány kijelentette, hogy ha a bécsi hadügyminisztérium a továbbiak
ban is meggátolja a belrend és -béke biztosításához szükséges katonaság haza
térését, olyan lépések megtételére kényszerül, „ . . . minőkre felelősségének ér-zete kényteleníti". 93
Néhány nappal a minisztertanács határozata után Eötvös Józsefet Bécsbe
küldte a kormány, de mivel ő is siker nélkül tért vissza onnan, május 2-án
maga Batthyány Lajos miniszterelnök utazott Bécsbe, hogy — egyebek mellett
— a katonaság hazahozatalának és a hadügy szabályozásának megrekedt sze
kerét kimozdítsa a kátyúból. 94
István főherceg április 24-i előterjesztésében ismertette az uralkodóval azo
kat az eljárásokat, amelyekre a magyar minisztérium a katonai közigazgatás
tekintetében elhatározta magát, és amelyek — a Zanini útján Budára küldött
április 28-i kabinetrendelet szerint — várhatóan még több aggasztó következ
ménnyel fenyegetnek. Ferdinánd leiratában a törvényes alap megtartására uta
sította a nádort, és arra, hogy minden az ellen irányuló támadással szemben
lépésről lépésre kell harcolni és a támadást visszautasítani. Megismételte, hogy
a katonai ügyek vonatkozásában a magyar minisztérium csupán a magyar
Udvari Kancellária, a Helytartótanács és a. magyar Udvari Klamára helyébe lé
pett, a hadsereg feletti fővezérlet és rendelkezés pedig a saját királyi jogai kö
zé tartozik. Felszólította, hogy a magyar minisztériumot ne hagyja letérni a
törvényes útról, ha azonban erre mégis sor kerülne, a rendelkezésére álló ha89 Március 23-án kérte Batthyány 15—20 000 főnyi magyar katonaság hazahozatalához szükséges rendelet meg
tételét István nádortól, aki pártolólag továbbította a kérelmet Szőgyény László alkancellárhoz az engedély kieszköz
lése végett. (Szőgyény-Marich László: i. m. I. 225—226. o., Függelék, XVI. a.)
A minisztertanács első ízben április 12-én — még Pozsonyban —, másodízben pedig április 20-án követelte magyar
katonaság hazahozatalát. (OL HS Mtjgyk 1848. április 12., 20., no. H7 KSZKM 1848:10., 32. A minisztertanácsi
jegyzőkönyveket közli: KLÖM X I I . 23. o. 3., 1/3., 46. o. [25.])
90 OL H2 Mein 1848:3/E.
91 OL H3 MEHNI 1848:56., 267.; uo. H6 KSZKM 1848:17., 18.
92 OL H5 Mtjgyk 1848. április 24. (KLÖM X I I . 64—65. o. [38.]; uo. H2 Mein 1848:69.; Horváth Mihály: i. m.
101. o.; Spira György: i. m. 135. o.; Urbán Aladár: i. m. HK 1971/2. 216—217. o.
93 OL H2 Mein 1848:69.; uo. H6 KSZKM 1848:46. KLÖM X I I . 64—65. o. (38.); Horváth Mihály: i. m. I. 103. o.;
Urbán Aladár: i. m. H K 1971/2. 217. o.
94 Horváth Mihály: i. m. I. 103.; 106. o.; Urbán Aladár: uo. 223. o.; KLÖM X I I . 96. o., 2. jegyzet. A május 1-i
minisztertanács bízta meg Batthyányi azzal, hogy utazzék Bécsbe egy Jellaclčot a magyar kormány iránti engedel
mességre felszólító királyi kézirat kiadására. (KLÖM X I I . 96. o. [79.]) A május 6-án kiadott, Jellačiéot engedelmes
ségre felszólító királyi leiratot közli Pap Dénes: Okmánytár..., I. 76-77. o. (XXXVILT.) Eötvös József, illetőleg
Batthyány Lajos május eleji bécsi utazásáról István nádor ad tájékoztatást Ferenc Károly főherceghez intézett május
elsejei levelében. (Közli Thim József: i. m. I I I . 890—892. o. [4.])
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talom elég eszközt biztosít ennek megakadályozására, a jog és a rend megőrzé
sére.95
Batthyány tárgyalásainak részletei nem ismertek, 96 ismertek viszont a tár
gyalás eredményeként megszületett május 7-i, Mészáros Lázárt ezrede átadá
sára és új hivatali beosztásának elfoglalására felszólító97, valamint a hadügy
egységének, a III. t e 6. és 8. paragrafusa közötti összhang biztosítása érdeké
ben kiadott királyi leiratok. A Latournak szóló leirat akként intézkedett, hogy
minden olyan rendelkezést, amely az egész hadseregre vonatkozik, vagy az or
szág területén kívül alkalmazott magyar csapatokat érinti, előzetesen meg kell
tanácskoznia a magyar minisztériummal, illetőleg a magyar hadügyminiszter
rel. Emellett egyértelművé tette azt is, hogy az említett fogalomköribe tartozó
valamennyi rendelkezést csak a magyar minisztérium juttathatja el az ország
területén működő főhadparancsnokságoknak, és ez utóbbiak a magyar minisz
térium alárendeltségébe tartoznak. Ugyanakkor a magyar minisztériumot is
kötelezte, hogy a hadügy egészére hatást gyakorló rendelkezések meghozatala
előtt értekezzen az ügyben Latourral, a kevésbé jelentőseket pedig utólag kö
zölje vele. A megadott rendelkezéseket a katonai határőrvidékekre is érvé
nyesítette a királyi leirat. 98
A királyi leirat, ha nem is tisztázta a hadügy bonyolult kérdéskomplexumát,,
mindenesetre törekedett a két minisztérium között kívánatos összhang meg
teremtésére, valamint a hatáskörük megállapítására, és félreérthetetlenül meg
fogalmazta a magyarországi főhadparancsnokságok alá- s fölérendeltségi vi
szonyát és a szolgálati utat. A tényleges eredmény azonban nem volt túlzottan
jelentős; az ország és a határőrvidék területén elhelyezett katonaság továbbra
is kapott az osztrák hadügyminisztériumtól közvetlen rendeleteket, amelyeket
azok igyekeztek végrehajtani. Ezek megszüntetése további tiltakozásokat tettek
szükségessé.99
Egy legfelsőbb kabinetrendelet — ugyancsak május 7-i keltezéssel — köz
vetlenül is értesítette a négy vezénylő tábornokot arról, hogy az országban
levő magyar katonaság a jövőben minden parancsot és utasítást a magyar mi
nisztériumtól kap, és ehhez kell valamennyi hivatalos jelentést megküldeni.100
A magyar katonaságra történő utalás azonban újabb ellenállási lehetőséget
is biztosított a főhadparancsnokságoknak és szinte legálissá tette számukra a
magyar hadügyminisztériumnak a nem magyar katonaságra vonatkozó rende
letei végre nem hajtását, vagy a végrehajtásuk elleni tiltakozást. A budai főhadparancsnokság éppen a királyi leiratra hivatkozva több ízben is kétség
be vonta a magyar hadügyminiszternek azt a jogát, hogy a rendelkezési ha
tásköre kiterjed az ország területén levő nem magyar katonaságra és katonai
szervekre. 101 A május 7-i királyi rendelet e hiányosságát csak a Mészároshoz
intézett június 8-i, illetőleg 10-i,102 legfelsőbb kézirat korrigálta, amely ki95 HL 1848/49: 1/55. Másolat a 790/MK számú iratról.
90 Némi tájékoztatást ad azokról Szögyény-Marich László: i. m. I. 85—87. o.
97 OL H2 Mein 1848:203; H L GC ein. 377p. A Ledererhez intézett 1127—1128/MK számú leirathoz csatolt korabeli
másolat. Közli Gelich Rikhárd: i. m. 1.100. o; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 77. o.; Szokoli Viktor: i. m. I. Függelék,
50. o. ; Johann Janotyckh: i. m . I I . 323. o.
98 HL 1848/49: l/80a. Másolat az 1444/MK számhoz mellékelt 1129/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m.
1.17—18. o. (VI.); Horváth Mihály: i. m. 1.107—108. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 78—79. o.; Johann Janotyckhr
i. m. II. 324. o.
Az 1129/MK számon iktatott királyi leirat másolatát — az utasításnak megfelelően, de csak — május 12-én küldte
meg Latour Esterházynak, aki azt 400-as iktatószámmal május 13-án visszajuttatta.
99 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:207-, 312; uo. Kiadványok fogalmazatai (a továbbiakban — Kf), 1848:150;
H0KSZKM1848:142/E.
100 HL 1848/49: l/84a. Másolat az 1130/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m. I. 10. o. (IV.); Pap Dénes:
Okmánytár ..., I. 77. o. (XL.); Thim József: i. m. II. 182. o. (91.); Johann Janotyckh: i. m. II. 233—234. o.
101 OL H75 HM Be 1848:207.; uo. H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:392.
102 OL H2 Mein 1848:302.; uo. H75 HM Be 1848:501. Az első jelzeten található leiraton június 8-a szerepel a kiadás
időpontjaként, a másodikon viszont 10-e.
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terjesztette a magyar hadügyminisztérium hatáskörét az ország területén el
helyezett valamennyi katonaságra és megerősítette, hogy a határőrvidék szin
tén a magyar hadügyminisztérium alá tartozik. 103
A május 7-i legfelsőbb kabinetrendeletet másolatban május 12-én juttatta el
Latour a vezénylő tábornokoknak. 104 Leiratában — a királyi rendelet értelme
zéseként — közölte velük, hogy a magyar minisztériummal folytatott tárgya
lásokról — időtrabló komplikációk elkerülése végett — közvetlenül értesíti
őket, és így előzetes tudomásuk lesz a várható rendelkezésekről. Egyúttal arra
is utasította a vezénylő tábornokokat, hogy az országban levő magyar csapa
tokra vonatkozó hivatalos jelentéseiket és javaslataikat, amelyeket a magyar
minisztériumnak kell megküldeniük, juttassák el Bécsbe is, hogy mindenről
meglegyen a szükséges ismerete, de kérte a magyar minisztérium azon intéz
kedései megküldését is, amelyeket az a vele való előzetes megállapodás nél
kül rendelt el.105
Latour a fenti értelmezéssel — amely ugyan színleg a kölcsönös tájékozta
tást biztosítani kívánó királyi leirat gyakorlati megvalósítását volt hivatott elő
mozdítani, de annak mégis önkényes és egyoldalú alkalmazása volt — lénye
gében arra teremtett lehetőséget, hogy a bécsi hadügyminisztérium és a főhadparancsnokság között a — látszatra lojális — közvetlen kapcsolatok tovább
ra is fennmaradjanak, amelyek révén lehetséges egymás bizalmas informálása
a magyar hadügyminisztérium megkerülésével.
A május 7-i királyi leirat közzététele az ország területén elhelyezett kato
naság körében meglehetősen vontatottan történt. A budai főhadparancsnokság
ugyan — a jelentése szerint — még május 13-án tájékoztatta a királyi kéz
iratban foglaltakról a generalátus területén az illetékeseket,106 Batthyány pe
dig szintén aznap utasította Ottingert, hogy rendelje el a leirat teljes terjedel
mű közlését a négy főhadparancsnokság alárendeltségébe tartozó csapatoknál
és testületeknél, 107 ennek ellenére Lamberg, a pozsonyi hadosztályparancsnok
csak 19-én kapta azt kézhez,108 amiből következtetni lehet, hogy az alárendelt
csapatok még később szereztek róla tudomást. De Mészáros Lázárnak — min
den bizonnyal nem ok nélkül — május 27-én újból el kellett rendelnie, hogy
ha még nem hirdették ki a legfelsőbb kéziratot, rendelete vételével azonnal
tegyék azt meg, mert nemcsak tudomásulvételre szolgál, hanem közhírré t é 
telre.109
A tartalmilag a magyar sajtó által is ismertetett királyi leiratot 110 Piret al
tábornagy is kihirdette, nem látva változást a határőrvidék viszonyában, h a 
nem csupán az ügyvezetésben.111
A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky altábornagy ellenben nem hir
dette ki, és a május 20-i, Ferdinándhoz intézett felterjesztésében annak elren103 A királyi leiratot közli Gelieh Rikhárd: i. m. I. 50—51. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 183—184. o. (XC.);.
Johann Janotyckh: i. m. I I . 377—378. o.
104 A vezénylő tábornokoknak név szerint címzett kabiné t rendeletet is valószínűleg Latournak kellett volna to
vábbítania, aki azonban azt, együttesen a hadügyet szabályozó királyi leirattal, csak május 12-én küldte el — miként
Esterházynak is —, a saját magyarázó utasításával kiegészítve.
105 HL 1848/49:1/84. Másolat az 1129—1130/MK számú iratról. GC iktatószáma : 1848 ein. 370p. Az irat hiányaik.
A temesvári főhadparancsnoksághoz intézett leiratot közli Thim József: i. m. I I . 19C—197.0.
106 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:621.; HL G0 1848 ein. 370p. Az irat hiányzik.
107 OL H3 MEHNI 1848:147., 154.
A minisztertanácsot már május 9-én tájékoztatta a nádor a négy vezénylő tábornokhoz és Latour hadügyminiszter
hez intézett királyi leiratokról (KLÖM X I I . 115. o. [97.]), Batthyánynak pedig szintén az nap megküldte azokat..
(OL H2 Mein 1848:195. A leiratokat kőzliPap Défies: Okmánytár ..., I. 78—79. o. [XLL, XLII.])
A Batthyány és Ottinger aláírásával ellátott utasítást 250/h. ü. számmal május 15-én küldte meg a hadügyminisz
térium a budai főhadparancsnokságoknak, tehát két nappal a ténylegesen megtörtént tájékoztatás után. (HL GC
1848—Q—11/2 Q 2385.)
108 OL H6 KSZKM 1848:49/E.
109 OL H75 HM Kf 1848:8.
110 BpH, 1848. május 13. (835.) 457. o.; Nemzeti, 1848. május 11. (6.) 23. o.
111 Thim József: i. m. I I . 197. o.
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•delését kérte, hogy a határőrvidék ne kerüljön azonnal a magyar minisztérium
alárendeltségébe, mert ellenkező esetben polgárháború törhet ki, és a határőr
vidék lakosságának császárhűsége alapjaiban inoghat meg.112
Latour a Hrabovszky jelentését továbbító május 25-i felterjesztésében maga
is annak a véleménynek adott hangot, hogy a határőrvidéken ne hirdessék ki
a királyi kéziratot, noha ezt Piret a maga hatásköri területén már publikálta és
a Pesther Zeitung is közzé tette. 113
Az időközben Innsbruckba menekülő Ferdinánd tanácsosabbnak látta, ha e
kérdésben egyik irányban sem kötelezi el magát. Június 3-i leiratában a má
jus 7-i kabinetrendeletet csak a katonai határőrvidéknek a márciusi törvények
szellemében történő új irányítását megkönnyítő előírásnak minősítette, ami
nem jelenti azt, hogy annak igazgatását kivonnák az összhadügyet intéző had
ügyminiszter hatásköre alól, vagy hogy a hadsereg feletti fővezérletet gátolni
akarnák. Azt pedig bölcsen Latour belátására bízta, hogy a legmegfelelőbb tá
jékoztatást adja Hrabovszkynak.11'1 Latour — okosabbat nem tehetve — má
solatban szó szerint közölte vele Ferdinándnak a kérdésben kifejtett álláspont
ját.11-'
A két hadügyminisztérium hatás- és jogkörének szabályozása mellett május
közepe táján eredménnyel jártak a magyar minisztériumnak a magyar kato
naság egy része hazahozatalára irányuló erőfeszítései is. Esterházy Pál május
13-án közölte Batthyány Lajossal, hogy Ferdinánd megparancsolta a Morva- és
-Csehországban állomásozó Miklós- és Nádor-huszárok, valamint egy gyalog
ezred Magyarországra menetelét,116 Pulszky pedig arról tett jelentést május
20-án, hogy Latour megparancsolta az illetékes főhadparancsnokságoknak a
szükséges intézkedések meghozatalát Cseh- és Morvaországból a két huszár
ezrednek, Ausztriából pedig a Wasa gyalogezrednek az elindítására. 117 Haza
hozataluk azonban további felvilágosítások kérését, sürgetést és utasítások ki
adását tették szükségessé.118 A Wasa gyalogezred ténylegesen csak június 15én és 16-án lépett magyar területre, 119 a huszárezredek vonatkozásában pedig
annyi módosult, hogy a Nádor-huszárok helyett a Württemberg huszárezred
érkezett az országba július utolsó napjaiban. 120
A magyar kormány igyekezete hatáskörének kiterjesztésére Erdély területére;
Latour és Puchner fondorlatai a székely katonaság kiindításának meggátlására
Az 1848. évi törvények VII. törvénycikke kimondta ugyan Magyarország és
Erdély egyesítését, ez azonban csak akkor vált ténnyé, amikor a Kolozsvárott
május 29-éi\ összeülő erdélyi országgyűlés szintén törvénybe iktatta (I. törvény-cikkely) Magyarország és Erdély eggyé alakulását, majd június 10-én az ural
kodó szentesítette az uniót. Ebből következik, hogy az előzőekben ismertetett
különböző leiratokat és utasításokat csak Magyarország és kapcsolt részei négy
vezénylő tábornokának címezték, az erdélyinek, báró Puchner Antalnak nem
küldték meg azokat, és a május 7-i királyi leirat se volt érvényes Erdélyre.
112 HL 1848/49: 1/119. Másolat az 1801/MK szánni irat mellékletéről. Hrabovszkv felterjesztését közli Thim Jó.sef: i. m. II. 202—263. o. (141.)
113 HL 1848/49: 1:153. Másolat az 1801/MK számú iratról.
114 HL 1848/49: l/153a. Másolat a 2277/MK számú iratról.
115 HL 1848/49: 1/222.
110 OL H3 MEHNI 1848:192.
117 OL H3 MEHNI 1848:260.
118 Erre vonatkozóan lásd: OL H3 MEHNI 1848:332-, 432; HO KSZKM 1848:0/E., 60/E., 102 E., 114/E., 125/E.,
120/E., 200/E., 201/E; H75 HM Kf 1848:65., 292; H75 HM Be 1848/40., 185.
119 OL H75 Kf 1848:201, 207- Gelich Rikhárd: i. m. I. 37. o. jegyzet szerint 14-én és 10-án érkeztek.
120 OL H6 KSZKM 1848:197/E, 207/E. A huszárezredekért folvó küzdelemre lásd Rédvay István: Huszáraink haza
itérése 1848/49-ben. Bp., 1941. II. fejezet 31—46. o.
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A magyar kormány mindenesetre az erdélyi főhadparancsnokságra is igyeke
zett kiterjeszteni a hatalmát, amikor elrendelte, hogy az Erdélyben nélkülöz
hető csapatokat Puchner indítsa útnak a forrongó Torontál megyébe és kör
nyékére. 121 Latour a Puchnerhez intézett május 8-i leiratában helyeselte, hogy
a vezénylő tábornok — az egyesülésnek az erdélyi országgyűlés által még ki
nem mondott szentesítésére hivatkozva — nem teljesítette a magyar minisz
térium parancsát, és nevezettet arra utasította, hogy az erdélyi csapatoknak a
generalátusa területén kívüli alkalmazására kapott parancsnak csak abban az
esetben tartozik engedelmeskedni, ha azt Bécsből kapja.122
Puchner báró, bár lekötötték az erdélyi események és hangot adott Erdély
jogi különállásának, nem mulasztotta el, hogy vezénylő tábornok társainak ne
küldjön, illetőleg ne kérjen tőlük bizalmas tájékoztatásokat. Május 4-én a bu
dainak küldött titkos értesítést az erdélyi helyzetről, ez pedig viszonzásképpen
nem csak a nagyszebeninek, hanem a temesvárinak, a péterváradinak és a zág
rábinak is megküldte a szükséges tájékoztatást. 123 Május 12-én pedig báró
Piret bánsági főhadpara:ncsnok ismertette vele a Bánság közállapotát. 124
Május 12^én Esterházy herceg, a hadügyi tárca ideiglenes vitelével megbízott
Deák Ferenc igazságügyminiszter értesítése alapján, ismét Erdélyből kérte ka
tonai asszisztencia elrendelését Latourtól, ezúttal Közép-Szolnok megyébe.125
Latour a Puchnernak küldött újabb utasításában diplomatikusan az ő dönté
sére bízta, hogy képes-e segítséget nyújtani. 126 Időközben azonban Batthyány
május 19-i keltezéssel felhívást intézett a szabad székelyekhez és a székely ha
tárőr ezredekhez, hogy siessenek a 12 000 fegyveres katona elhelyezésére fel
állítandó szegedi táborba. 127 Batthyány a felhívás kibocsátásáról értesítette
Puchnert is, kérve eredményes közreműködését 128 és Pulszky Ferenc állam
titkár útján Latournak is megküldte e tárgyban kiadott sürgönyét. 129 A fel
hívást vivők közül Gál Sándor, az 1. székely határőr ezred volt alhadnagya,
Dobay Károly ezredesnek, a 2. székely határőr ezred parancsnokának kézbe
sített egyet, aki Puchnerhoz intézett jelentésében a felhívásban foglaltakat a
2. székely határőr ezred megerőltető szoglálata miatt megvalósíthatatlannak
tartotta, illetőleg csak abban az esetben kivitelezhetőnek, ha felállítják a 3.
határőr zászlóaljat.130
Puchner a felhívás kézhez vételénél valamivel korábban, május 27-én — fel
tehetően báró Wesselényi Miklós hatására — rászánta magát arra, hogy cse
kély erőket küldjön a Partiumba, mégpedig a Tursky gyalogezred 3. zászló
alja 3 századát Közép-Szolnok és Kraszna megyékbe, ezenkívül bizonytalan
121 Április 20-án utasította a nádor Puchnert, hogy annyi katonaságot irányítson Torontál megyébe és környékére,
amennyit Csernovits Péter szükségesnek tart. (OL H2 Mein 1848:187.)
122 HL Abszolutizmuskori iratok. Acten des General Commandos Hermannstadt 1848—1849 (a továbbiakban —
GC Nagyszeben), 1848 ein. 488p. Az irat kimenő száma: 1172/MK.
A nagyszebeni főhadparancsnokság iratai nincsenek a HL őrizetében, csupán 3 csomónyi került a kezelésébe a Baden
bei Wien-i levéltári megállapodást követően az 1848—1852 közötti évekből.
123 HL GC 1848 ein. 306p. Az iratok hiányoznak.
124 Közli Thim József: i. m. II. 197—198. o. (102.)
125 Esterházy átiratának száma: 174, Latour leiratának száma pedig 1381/MK. Mindkét irat a GC Nagyszeben
1848 titkos (Gh.) 4. számú ügyirat melléklete.
120 OL H7 KSZKM 1848:179/147; uo. H2 Mein 1848:395. A Partium — közte Közép-Szolnok — visszacsatolását
az 1848:VI. te. 1. paragrafusa mondta ki (Magyar Törvénytár. 1830—1800. évi törvénycikkek. Bp., 1890. 230. o.),
és április 23-án rendelte el a magyar minisztérium a visszakebelezését, amit Közép-Szolnokban és Kővár vidékén május
15-én hajtottak végre. (Kővári László: Erdély története 1848—49-ben. 39. o.)
127 OL H2 Mein 1848:210. Korabeli másolatát csatolták a GC Nagyszeben 1848 ein. 585p számú irathoz. A felhívás
megjelent a korabeli sajtóban is (pl. : Pesti Hírlap [a továbbiakban — P H ] , 1848. május 21. [02.1 401. o.; BpH, 1848.
május 24. [844.1 493. o.; Jelenkor, 1848. május 23. [01.1 251. o.) Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 140—141. o.
(LXIV.) és Kővári László: Okmánytár az 1848—49-ki erdélyi eseményekhez. Kolozsvár, 1801. 11—12. o. (VIII.)
128 Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 141. o. (LXV.) és Kővári László: Okmánytár ..., 12—13. o. (IX.)
129 HL 1848/49: l/159b. Kimenő szám: 272. Másolat az 1844/MK számú irat mellékletéről.
130 H L Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. Dobay jelentésének kimenő száma ein. 117. A székely
katonasághoz intézett felhívást vivő Gál Sándor, Hajnik Károly és Klapka György útját és annak eredményeit részlletesebben ismerteti Urbán Aladár: A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. (HK, 1980/3. 405—
420. o.)
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időre elnapolta a Hannover huszárezred depot-jának tervezett áthelyezését, és.
engedélyezte egy 80 fős toborzó parancsnokság Szilágysomlyón maradását a
3 század megérkezéséig.131
A Batthyány felhívására adott válasza, a színlelés mesterműve, bizonyítva,
hogy ő sem marad el Lederer mögött. A rendkívül udvarias hangú, magyar
nyelvű levelében arról igyekezett meggyőzni Batthyányt, hogy ő is óhajtaná a
hozzájárulást a „szent cél" megvalósításához, ha nem gátolnák szándéka kivi
telében a körülmények. 132 A Dobaynak küldött válaszában viszont arra adott
utasítást, hogy Batthyány felhívásával kapcsolatban nem szabad intézkedni,
amíg a kompetens katonai hatóságtól nem kaptak utasítást, ezzel is jelezve,
hogyha magyar minisztériumot nem tartotta illetékesnek.133 Latuor is könnyű
szerrel kibújt az intézkedés kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy nem tud
Puchnernak határozott utasítást adni, mivel annak jelentése minden bizonnyal
úton van, az erdélyi helyzetet pedig nem ismeri.134
Ha tényleges katonai segítséget nem is eredményezett, de fordulatot hozott
az ügyben, legalizálta Batthyány utasítását és felhívását, s kiterjesztette a ma
gyar kormány hatáskörét katonai vonatkozásban Erdélyre is az István nádor
közbenjárására kibocsátott május 29-i, az erdélyi vezénylő tábornokhoz inté
zett királyi leirat, amely arra utasította nevezettet, hogy tegyen meg mindent
a felhívás eredményessége érdekében, és haladéktalanul teljesítse István fő
hercegnek, mint királyi helytartónak az Erdély területén állomásozó csapatok
számára kiadott utasításait. 135
A Puchner számára (kiadott utasításról június 2-án Latourt is értesítette Fer
dinánd és felszólította, hogy az utasításban foglaltak megvalósítása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.136
Az ügy ezzel még nem zárult le, áthúzódott Mészáros Lázár miniszteri tény
kedése kezdeti időszakára, és csak június hó második felében vonultak be Er
dély területéről katonák a szegedi táborba.
További intézkedések a hadügyi helyzet megszilárdítására:
a katonaság felesketése az alkotmányra;
a katonaság ellátásának és a katonai kincstári javak hovatartozásának kérdése;
a magyar címer és a nemzeti színek alkalmazása a katonai épületeken
A magyar kormánynak az ország területén levő katonaság feletti fennható
sága és a katonaságnak az ország s a kormány iránti hűsége egyik biztosítékát
jelentette az eskü letétele az új alkotmányra. A forradalmi ifjúság által a nem
zet kívánságaként megfogalmazott 12 pont közül a 10'., amellett, hogy követelte
a magyar katonák hazahozatalát és a külföldiek elvitelét az országból, azt is
tartalmazta, hogy a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Az országgyűlés
március 23-i kerületi ülése — egyebek mellett — a magyar hadseregről szóló
törvényjavaslatot tárgyalva, annak 1. paragrafusában kimondta, hogy a ma
gyar hadsereg tegyen esküt az alkotmányra, a 2. paragrafus pedig rögzítette
az eskü szövegét,137 a'törvényjavaslatot azonban Batthyány, főként a külföl131 H L Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 titkos 2. Csatolva a titkos 4. számú irathoz.
132 Uo.: titkos 4; OL H2 Mein 1848:546.
133 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. A kompetens szót a fogalmazványban aláhúzták.
134 OL H6 KSZKM 1848:47/E; uo. H2 Mein 1848:416; H L 1848/49: 1/159. Másolat az 1844/MK számú iratról135 OL H2 Mein 1848:435 ; HL 1848/49 : l/166a. Másolat a 2108/MK számú iratról. A királyi leiratot közli Johann
Janotyckh: i. m. II. 349. o.; Kővári László: Okmánytár ..., 15—16. o. (XIIL); Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 159. o,
(LXXVII.)
136 H L 1848/49: 1/166. Másolat a 2108/MK számú iratról.
137 Jelenkor, 1848. március 30. (39.) 157. o.; NU, 1848. március 28. (667.) 1061. o.
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•don levő magyar katonaság hazahozataláról szóló 3. paragrafusának a dinasz
tiára nézve veszélyes volta miatt félretétette. 138
A katonaság felesketését az alkotmányra Széchenyi is veszélyesnek minősí
tette, és benne az utolsó kötelék eloldásának a veszélyét látta. 139
Az 1848. évi törvényben a törvényjavaslatból csak annyi maradt meg, hogy
a katonaságnak az országon kívüli alkalmazását, valamint a kinevezéseket ka-'
tonai hivatalokra az uralkodó határozza meg, a király személye körüli minisz
ter ellenjegyzése mellett.140 Ez nem jelentette azonban az alkotmányra való
felesketés igényének és szükségességének a feledésbe merülését. Április 25-én
a bécsi hadügyminisztérium leiratban közölte a budai főhadparancsnoksággal,
hogy az uralkodó elrendelte a csapatok felesketését az alkotmányra. 141
Zanini rendelete szerint az eskü szövegében a „Wir schwören
treu und
gehorsam zu seyn" után a következő kitételt kellett beiktatni : „ . . . die Ver
fassung zu beobachten und zu beschützen." Azon túlmenően, hogy a módosí
tott esküszöveg csak általánosságban említette az alkotmányt, volt még egy
hiányossága, nevezetesen az, hogy a már felesküdött katonaság újra felesketé
sét az alkotmányra, nem írta elő, hanem csupán az újonnan katonai szolgá
latba lépőket kellett azok felavatásakor és bemutató szemléin az új eskü.szöveg szerint feleskettetni.142 A fenti rendelet fogyatékosságait korrigálta
Batthyánynak május 14-én Ottingerhez intézett utasítása, amelyben elrendelte
a magyar koronához tartozó katonaság, az ország területén levő minden hadi
testület és -hivatal megeskettetését az alkotmányra, az esküszöveg pedig oly
képpen módosult, hogy a „ . . . mindenkor hívek és engedelmesek leszünk . . . "
kitétel után „ . . . a magyar alkotmányt fenntartani és védelmezni fogjuk" ki
fejezés jött. 143
A két esküszöveg között csupán egy szó eltérés van, ennek az egy szónak a
jelentősége azonban mégis óriási: a katonaság hűsége biztosításának és enge
delmességre szorításának egyik számottevő eszköze volt. Ezt a felismerést fe
jezték ki Mészáros Lázárnak már az eskü letétele után Ujházy László Sáros
megyei főispánhoz intézett levele sorai. „Ezen eskü formában — írta — bár
még sok a kívánni való, mindazonáltal függetlenségünkre nézve egy lépéssel
általa újabban előre haladánk, mi korántsem megvetendő jelen vészterhes kö
rülmények között.. ,"144
Jelentőségét felismerte Latour is, és ezért a magyar hadügyminisztérium ké
rését, hogy a megfelelő szellemben utasítsa a főhadparancsnokságokat, 145 az
zal hárította el, hogy a legfelsőbb elhatározás alapján megváltoztatott eskü
forma a Magyarországon és melléktartományaiban levő katonaság részére
sem tesz sem lehetővé, sem pedig szükségessé bármilyen módosítást.146 A ma
gyar alkotmányra való felesketés ellenzői közé tartozott Boineburg is. A Bat
thyányhoz küldött jelentésében azt fejtegette, hogy a rendes ezredeknél fegyel
mi tekintetben zavarok keletkeznek, ha azokat a magyar alkotmányra esketik
138 BpH, 1848. március 25. (795.) 290. o.
139 Széchenyi István: i. m. 1848. március 22.1213. o.
140 Magyar Törvénytár, I I I . te. 8. §. 219. o.
141 OL H75 HM Be 1848:9; H L GC 1848 ein. 315p. A GC-nak küldött utasítás eredetije a lenti HM számon talál
ható. Kimenő száma : 645/MK—g.
Puchner altábornagynak az alkotmányra leteendő esküt elrendelő köriratában az auszlriai hadügyminisztérium
645/MK számú leirata keltezéseként — feltehetően tévesen — április 20-a szerepel. (Közli Körári László: Okmánvtár ..., 9. o. [V.l)
142 Uo.
143 OL H3 MEHNI 1848:150; no. H82 HM Bizt, o., 85. kútfő, 1848:2(58. Ottinger május 17-én küldte el a rendel
kezést a főhadparancsnokoknak. (OL H75 HM Kf 1848:54.)
144 OL H75 HM Kf 1848:54.
145 OL H75 HM Kf 1848:54; uo. HC KSZKM 1848:97/E.
140 OL HO KSZKM 1848:170,E.
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fel. Aggálya alátámasztására mellékelte Lamberg levelét, aki hadosztályai tiszt
jeinek az eskü letétele elleni ellenszenvéről tett jelentést.147
Május 20-án István nádor és Batthyány Lajos intézett felhívást a katonaság
hoz, amelyben felszólították azt az egyetértés megtartására, és hogy pontosan
teljesítse a magyar hadügyminisztérium parancsait. Egyúttal annak a remé
nyüknek adtak hangot, hogy az alkotmányra teendő esküjét az uralkodó és a
haza iránt eddig tanúsított ragaszkodással fogja teljesíteni.148 Másnap a mi
nisztertanács ülésén indítványozta Batthyány a katonaság felesketését az al
kotmányra, és ilyen irányú utasítást adott Ottingernek, valamint a belügymi
nisztériumnak is.149 Számolva azonban az eskü letételének esetleges megtaga
dásával és az ebből származó bonyodalmakkal, olyan határozatot hozott a mi
nisztertanács, hogy erre csak az uralkodó által kinevezett hadügyminiszter
megérkezése és tárcája átvétele után kerüljön sor.150
Az ország területén levő katonai hatóságok, parancsnokságok, alakulatok és
fegyverzet feletti rendelkezési jog gyakorlásán túlmenően csakhamar jelent
keztek a két kormány közötti vagyoni-pénzügyi bonyodalmak részét képező
ellentétek katonai vetületei is, nevezetesen az országban állomásozó katonaság
ellátása, valamint a kincstári tulajdon hovatartozása kérdésében.
A bécsi pénzügyminisztérium április 8-i átiratában 151 arról értesítette az
osztrák hadügyminisztériumot, hogy elzárkózik minden további fizetéstől a
magyar királyság számára, mivel ez pénzügyi vonatkozásban felszámolta a kap
csolatot az államiközponttal és megszüntetett minden befizetést a es. kir. pénz
tárba. Ezért arra kérte az utóbbit, hogy Magyarország május havi katonai költ
ségeit egyáltalán ne vegye figyelembe. A hadügyminisztérium e tárgyban tett
felterjesztésére152 Ferdinánd az április 12-i legfelsőbb rezolúciójában arra ha
talmazta fel a cs. kir. pénzügyminisztériumot, hogy a katonaság szükségletei
nek biztosítása érdekében kérje herceg Esterházy közreműködését és egyúttal
a nádort is felszólította, hogy figyelmeztesse a magyar minisztériumot arra r
hogy ne idézzen elő zavarokat a szolgálatban, és lehetőleg minél előbb orvosolja
a pénzügyi nehézségeket.
A fenti előzményeket is ismertető április 17-i hadügyminiszteri leirat a má
jus havi pénzszükségletet akként állapította meg, hogy a budai, a kassai, a po
zsonyi, a zágrábi és a péterváradi hadipénztárak számára 300 000,—, 20 000,—,
100 000,—, 120 000,—, illetőleg 30 000,— forint dotáció szükséges, míg a többi
hadipénztárnak, miként a debreceninek, a besztercebányainak, a soproninak, a
pécsinek és a temesvárinak a májusi pénzszükségletét a meglevő ellátmányma
radványból lehetne fedezni. Végül arra utasította a vezénylő tábornokot, hogy
— hivatkozva az április 12-i rezolúcióra és a másolatban megküldött előzetes
tárgyalásokra — lépjen azonnal érintkezésbe a magyar pénzügyminisztérium
mal az 570 000,— forintnak a hadipénztárak számára történő biztosítása érde147 OL H3 MEHXI 1848:228.
148 OL H3 MEHNI 1848:200. A parancsot a korabeli sajtó is ismertette, pl.: BpH, 1848. május 20. (840.) 501. o.,*
Jelenkor, 1848. május 25. (02.) 250. o.; PH, 1848. május 23. (03.) 405. o. Közli: Pap Démes: Okmánytár ..., I. 137—
138. o. (LXII.) A felhívást a nádor abból az alkalomból adta ki, hogy Ferdinánd Innsbruckba ment. és azt valamennyi
f őhadparancsnokság napiparancs formájában teljes terjedelmében tartozott kihirdetni.
A temesvári GC-nak küldött felhívás eredeti tisztázati példánya megtalálható: HL 1848/49: 1/114.
149 OL H3 MEHNI 1848:204, 235.
150 OL H5 Mtjgyk 1848. május 21. Közli: KLÖM XII. 101. o. (120.)
Piret sem tartotta tanácsosnak a nádor felhívásában jelzett eskünek közeli letételét a magyar alkotmányra. (OL
1175 HM Be 1848:153.)
A fővárosban az eskütétel napja az uralkodó névnapján, június 1-én volt A Ceccopieri ezred valóban nem akart
felesküdni, csak Mészáros Lázár meggyőzésére tette azt le, és egy százada rövidesen fellázadt a Károly-laktanyában.
( Gelich Rikhárd: i. m. I. 35—37. o.) Az eskü szövege még további vitákra adott okot a két hadügyminisztérium, illető
leg a budai főhadparancsnokság között.
151 HL GC ein. 284r. A pénzügyminisztérium átiratának száma: 2990/p.p.
152 Uo. 1848. április 11-én terjesztették fel 101/MK számmal.
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kében, ha pedig a tárgyalások — a várakozással ellentétben — nem járnak a
kívánt eredménnyel, akkor kérje személyesen a nádor közreműködését. 153
Nem ismeretes, hogy folyt-e tárgyalás az ügyben a főhadparancsnokság és a
magyar pénzügyminisztérium között, abból a tényből azonban, hogy a 19-én
érkezett utasítás ügyében az előbbi már 20-án a nádorhoz fordult, arra lehet
következtetni, hogy erre nem került sor.
István nádornak az ügyről már előzetesen ismerete volt. Az osztrák pénz
ügyminisztérium ugyanis — mivel Esterházy Pál nem vállalta a közvetítést —
hozzá fordult. A főherceg Kossuthnak küldte meg intézkedés céljából a bécsi
pénzügyminisztériumnak az uralkodó április 12-i, az adók befizetésére és a ka
tonaság eltartására vonatkozó kéziratára alapozott, április 13-án Esterházy hoz
és április 15-én hozzá intézett átiratát, amelyben 350 ezer forintos hátralék
megtérítése 154 mellett azt követelte, „hogy a Magyarországban s kapcsolt ré
szeiben tanyázó katonaságnak a magyar financziákból való élelmezése s fize
téséről gondoskodtassék."155
Kossuth a nádorhoz intézett válaszában a katonaság ellátását illetően nem
látott aggodalomra okot, szükségesnek tartotta azonban annak elvi tisztázását,
hogy a magyar pénzügyminisztérium a magyar hadsereg ellátásához szükséges
költségeket tartozik-e fedezni, vagy pedig az országban elhelyezett katonaság
élelmezéséről és fizetéséről kell-e gondoskodnia.156 Ugyanakkor arra is rámu
tatott, hogy a különböző katonai testületek ellátmányának biztosítása az
1847/48. évi országgyűlés által a királyi udvartartás és a közös kiadások fede
zésére megállapított 3 millió forint terhére történhet csak. A hadipénztárak
májusi dotációjának biztosítása érdekében arra kért felhatalmazást, hogy az
illetékes kincstári pénztárak az utolsó három hónap átlagát alapul véve hitelt
nyújthassanak. Végezetül utasítás kiadását kérte, hogy az 1848. évi hadiadót a
törvényhatóságok a kincstári pénztárakba szállítsák és ne a hadipénztárakba,
mivel ezeket a jövőben a kincstári pénztárak fogják ellátni.157
István nádornak Boineburg altábőrnagyhoz intézett április 23-i leiratában
nyomát sem találni Kossuth fentebbi fejtegetéseinek. Pusztán arról értesítette
a főhadparancsnokságot, hogy a pénzügyminiszter utasítást kapott a Magyar
ország területén állomásozó csapatok kiadásai fedezésére a korábban kialakult
gyakorlat alapján, és a május havi pénzszükségletek kiutalására a kincstári
pénztárak útján. 158
A hadügy feletti jog gyakorlásának szerves részét képezte a katonai keze
lésben levő javak, így elsősorban a két méntelep lóállományának, valamint az
óbudai ruházati bizottmány felszerelési és ruházati tárgyainak számbavétele
és ellenőrzése. A mozgó nemzetőrség (azonos a későbbi honvédséggel) szerve
zésében a felfegyverzés és a kiképzés mellett fontos feladatot jelentett annak
lovakkal és felszereléssel való ellátása is. Kézenfekvő, hogy a kormány ezek
egy részét a katonai kezelésben levő bábolnai és mezőhegyesi méntelepek lóállományából, valamint az óbudai ruházati bizottmány készleteiből igyekezett.
biztosítani.159
153 Uo. A bécsi hadügyminisztérium utasításának száma: 230 et 334/MK.
154 KLÖM X I I . 40—47. o. (20.) (OL István nádor lt. Miniszteri 1848. 897—898., 900.)
155 Uo. 47. o. c).
150 Ugyanezt a gondolatot fejtegette Batthyány Lajos is a nádorhoz intézett április 29-i levelében, és az ország
gyűlést tartotta illetékesnek a kérdés tisztázására. (OL H2 Mein 1848:90.)
157 OL H2 Mein 1848:70. Közli: KLÖM X I I . 40—49. o. (20.) (OL Pénzügymin. Elnöki 35/1848.; Miniszterelnökség
70/1848.)
158 HL GC 1848 ein. 297r. A leirat kimenő száma: 901.
159 A mezőhegyesi katonai méntelep a maga több mint 3000 lovával nemcsak az országnak, hanem Európának is
egyik legnagyobb méntelepe volt. A bábolnai, amely az előbbinek a fiókintézetét képezte, az udvar számára tartott
550—000 lóvalrendelkezett. Mindkettőt II. József alapította 1780-ban, illetőleg 1789-ben. (Fényes Elek: Magyarország
leírása, I. 00. o.; KLÖM X I I . 88. o. 1 jegyzet.)
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v

Kossuth Lajos pénzügyminiszter április 29-i átiratában kérte Batthyány La
jos miniszterelnök utasítását arra vonatkozóan, hogy a minisztérium a két
méntelep javait magyar kincstári kezelésbe vegye.100
A magyar kormány szándékát a katonai méntelepek átvételére május 5-én
jelentette a főhadparancsnokság a bécsi hadügyminisztériumnak és magatar
tási utasítást kért. 161 A hadügyminisztérium május 8-án és 12-én közölte le
irataiban, hogy a katonai méntelepek milyen magatartást tanúsítsanak, és mi
lyen módon kell védeni a kincstári érdekeket. 162
A mezőhegy esi méntelep parancsnoksága csak május 19-én jelentette a főhadparancsnokságnak a magyar minisztérium felszólítását a ménes átadásá
ra,163 ami ellen az előbbi — Ferdinánd május 10-i parancsára hivatkozva —
az utóbbinál tiltakozását jelentette be, kétségbe vonva a tervezett kisajátítás
jogi alapját. Ugyanis — hangzott az érvelés — a két méntelepet nem a ma
gyar királyság, hanem az osztrák összbirodalom katonai kincstára pénzeszkö
zeiből alapították, és azóta is innen fedezik minden költségeit. Ezért az osztrák
monarchia katonai kincstárának tulajdonjoga nem lehet vitás a két méntelep
esetében, Magyarország legfeljebb adóra tarthat igényt. Ha a magyar minisz
térium ennek ellenére mégis elrendeli a méntelepek átadását, akkor a főhad
parancsnokság — fenntartva mindazon eszközök alkalmazásának jogát, ame
lyeket a magánjog Magyarországon az ingatlanok birtoklásának a védelmére
nyújt — a legünnepélyesebb óvását jelenti be.16'* A méntelepek parancsnoksá
gainak is arra adott parancsot, hogy utasítsák el a méntelepek átadását, az
odaérkező bizottságnak azonban adjanak meg minden szükséges fölvilágosí
tást.165
A méntelepek kincstári kezelésbe szándékolt átvételénél valamivel később,
május 16-án adott Batthyány Ottinger vezérőrnagynak utasítást arra, hogy kér
jen kimutatást az óbudai ruházati bizottmánytól a kezelésében levő ruházati és
felszerelési tárgyakról, és egyúttal azt is meghagyta, hogy az említett szerv
szerezze be a honvédek egyenruhájához szükséges posztót és katonai szabókkal
készíttesse el azokat.166
A főhadparancsnokság ezúttal óvatosabb volt. Nem jelentett be ünnepélyes
óvást, hanem csupán azt közölte, hogy az óbudai ruházati bizottmány készletei
nemcsak a hozzá utalt csapatok és alakulatok szükségleteinek a fedezésére szol
gálnak, hanem készleteket küldenek a grazi ruházati bizottmánynak is, amely
az itáliai hadsereg felszerelését is biztosítja. Szükségesnek tartotta a figyelmet
arra is felhívni, hogy a bizottmány készleteinek beszerzését, illetőleg a külön
böző felszerelési cikkek elkészíttetését nem kifejezetten magyar pénzből fede
zik, hanem összmonarchiai financiákból. Ha ennek ellenére mégis az óbudai
ruházati bizottmány készleteiből kívánná biztosítani a minisztérium a nemzet
őrség felszerelését, újabb utasítás kiadását kérte. 167
Mind a méntelepek, mind a ruházati bizottmány feletti felügyelet gyakor
lása, illetőleg a javaik feletti rendelkezés kérdésében április—májusban ki
alakult vita csak később, a nyár folyamán, Mészáros Lázár hadügyminiszter
megérkezése után kulminált, ezért részletesebb bemutatása itt nem indokolt.
160 KLÖM X I I . 88. o. (71.) (OL Pénzügymin. Elnöki 254/1848.)
161 HL GC 1848 ein. 351 r. Az irat hiányzik.
102 HL GC 1848 ein. 304r. Az MK leiratainak kimenő száma: 1188 és 1238. Az irat hiányzik.
103 HL GC 1848 ein. 395p. A jelentés megtalálható: OL H75 HM Be 1848:5. A várható igényről május 15-én tett
jelentést a méntelep parancsnoksága. (HL GC 1848—R—2/15 R 4138.)
104 Uo.
105 HL GC 1848—R—2/15 B 4138 és ad 4138, R 4307 és ad 4307; OL H75 HM Be 1848:1051.
100 Urban Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp.. 1973. 297., 320. o.'(OL H82 HM Bizt.
o., 102. kútfő, 1848:14; uo. H3 MEHNI 1848:199.)
107 OL H75 HM Be 1848:20.
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Csupán annyit kívánunk előrebocsátani, hogy június 20-án Batthyány arra uta
sította a hadügyminisztert, hogy a ruházati bizottmánynál ruházati anyag és
felszerelési tárgyak engedély nélküli elküldéséért vonja felelősségre a ruházati
bizottmány parancsnokát, a méntelepeknél pedig azokat, akik vétkesek a mé
nesek átvételére kiküldött kormánybiztos el nem ismeréséért, valamint a ka
tonaság részéről tanúsított idegenkedés és ellenséges indulat szításában.168
Az 1048. évi törvény visszahelyezte jogaiba a nemzeti színéket169 és elren
delte a nemzeti lobogó s az ország címere használatát nyilvános ünnepek alkal
mával minden középületen.170
A törvényjavaslat március 23-i tárgyalása előtt országos mozgalom követelte
a középületeken — köztük laktanyákon és kincstári épületeken — a régi jel
vények, zászlók és feliratok helyett a nemzeti zászló, címer és színek haszná
latát. A tömegkövetelés hatására Pest megye a március 21-i közgyűlésen elfo
gadott határozat alapján arra szólította fel Batthyányi, hogy a középületeknél
, , . . . eddig az ország függetlenségének és nemzetiségének lealacsonyító gúnyául
alkalmazott ausztriai színeknek és császári jeleknek az ország három színével
és czímerével felcseréltetése eszközöltessék".171 Nyáry Pál népküldöttség el
nökeként ugyanezt követelte a fővárosi hatóságoktól,172 Klauzál Gábor pedig
Ledererrel tárgyalt arról, hogy a laktanyákra tűzzék ki a nemzetiszínű zászló
kat. 173
Az általános követelés és a részben már végrehajtott megvalósítás hatására
az uralkodó végül is engedélyezte a nemzetiszínű zászlók kitűzését valamennyi
középületen.174 A Budapesti Híradó március 28-i száma már azt jelentette,
hogy ,,A kétfejű sas nyilvános épületinkről minden rendzavar nélkül leszede
tett, s több helyeken a feketesárga korlátfák és őrkunyhók már nemzeti szí
nekkel díszíttetnek". 175
Az osztrák felségjelek eltávolításával egyidejűleg kezdetét vette a nemzeti
színű zászlók alkalmazása is. Schmidt Ferenc budai városkapitány március
26-án, Szemere és Klauzál Pestre érkezésének másnapján jelentette Batthyány
Lajosnak, hogy sürgette a várost nemzeti zászlók készíttetésére, amelyeket el
készültük után azonnal kitűzet a laktanyákra. 176
Az uralkodó azonban csak engedélyezte, de nem rendelte el a nemzeti szí
nek alkalmazását, ebből következően ennek gyakorlati megvalósítása késett
és számos körülmény függvénye volt. Szemere Bertalan május 5-én javasolta
a hadügy alá rendelt minden épületen a nemzeti színek alkalmazását. 177 Bat
thyány Lajos május 9-én elrendelte Ottingernek, hogy , , . . . minden magyaror
szági és .kapcsolt részeiben létező katonai laktanyákon, épületeken és egyéb
hadi bárminemű intézeteken az ország méltóságához képest a magyar veres,
fejér és zöld szín az ország czímerével együtt az eddig divatban levő austriai
színek és czímerek helyett, haladéktalanul alkalmazását életbe léptesse".178
Ottinger május 12-i rendelkezése179 hatására a budai főhadparancsnokság
utasította az illetékességi körébe tartozó hadosztály- és várparancsnokságokat,
163 OL H3 MEHNI 1848:541.
169 Magyar Törvénytár, X X I . te., 1. §. 244. o.
170 U o . : 2 . | .
171 BpH, 1848. március 29. (798.) 303. o.
172 Jelenkor, 1848. március 21. (25.) 140. o.
173 Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. (II., befejező közleménv.) HK, 1956/1,
79. o.
174 Vö. Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 261—262. o.
175 BpH, 1848. március 28. (799.) 299. o.
176 OL H2 Mein 1848:168.
177 OL H3 MBHNI 1848:118.
178 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben.
179 A temesvári főhadparancsnokságnak küldött utasítás eredeti példánya megtalálható: HL 1848/49:1/85. Vetiemezési száma: ein. 196p.
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a tüzérdandár-parancsnokságot, a pesti városparancsnokságot, a hadosztálypa
rancsnokságoknak alá nem rendelt valamennyi katonai hatóságot és testüle
tet, valamint a kerületi erődítési igazgatóságot, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.180
Néhány nappal később azonban, május 26-án, az előző rendelkezését módo
sító utasítást kellett kiadnia a főhadparancsnokságnak. A bécsi hadügyminisz
térium ugyanis a General Commando e tárgyban hozzá intézett jelentésére 181
kiadott 22-i leiratában akként foglalt állást, hogy nem lehet elutasítani a ma
gyar nemzeti színek és címer alkalmazását a magyar tulajdonnak tekintendő
katonai épületeken és telepeken, de kivételt képeznek mindazok az épületek,
amelyek fundus instructusa nem magyar királyi, hanem osztrák császári-ki
rályi, vagy amelyek az utóbbi kategóriába tartozó készleteket tárolnak. 182
Latour arra szólította fel a főhadparancsnokságokat, hogy az elnökség a es. kirkincstár képviselőjeként, rendelete szellemében, tegye meg a javaslatát a ma
gyar minisztériumnak. Rendelkezése záró szakaszából következtetve maga sem
hitte a fentiek megvalósítását, ugyanis e szerint, ha a magyar minisztérium
nem fogadja el a javaslatot, akkor nem marad más hátra, mint hogy tilta
kozva engedni kell az akaratához állhatatosan ragaszkodó minisztériumnak. 185
A főhadparancsnokság véleménye szerint es. kir. tulajdont képezett, és ennek
megfelelően nem kellett a nemzeti színekkel ellátni a fegyvertárakat, a tüzér
ségi szertárakat, az élelmezési raktárakat, a ruházati bizottmányok épületeit, a
bábolnai és a mezőhegyesi katonai méntelepet, valamint az építés alatt álló
szatmári katonai fiúnevelő intézetet.1&í
Latour kiegészítő intézkedése sok későbbi bonyodalom forrásává vált. A bu
dai főhadparancsnokság e rendelkezésre hivatkozva tiltakozott a magyar mi
niszterelnökségnél a május 12-i utasítás végrehajtása ellen.185
A katonai kincstári épületek magyar színekkel való ellátása kérdésének to
vábbi tisztázása már Mészáros hadügyminisztersége idejére esik. A helyzet bo
nyolultságára és az e tárgyban kiadott magyar utasítások végre nem hajtására
jellemző, hogy még december 4-én is arra kellett Mészárosnak utasítania a bu
dai főhadparancsnokságot, hogy erélyesen intézkedjék a győri kincstári élel
mezési raktárnál a nemzeti színek alkalmazása iránt. 186
A főhadparancsnokság május 18-i utasítása, valamint a Latour módosító ren
delkezésein alapuló május 26-i leirata közötti több mint egy hetes i d őel térésből
adódóan helyenként olyan kincstári épületeken is megkezdték a végrehajtást,
amelyeken Latour leirata szerint nem kellett volna. így például átfestették az
invalidus palota bejárati kapuit és a fegyverszekrényeket, a palota előtt álló,
kőből épült négy őrházról lefűrészelték a császári sast, az 5. tábori tüzérezred
kórházáról és a katonai hajózási hivatal épületéről pedig eltávolították a cí
mereket. Az épület homlokzati csúcsaiban és a közepén elhelyezett kősasok el
távolításához és kőből készült magyar címerrel való kicseréléséhez az előbbiek
művészeti értéke és a kicseréléssel járó magas költség miatt külön utasítást kért
a rokkantház parancsnoksága. 187
A főhadparancsnokság Latour utasítása alapján úgy rendelkezett, hogy az
átfestést nemzeti színekre — ha még nem történt meg — nem kell végrehaj
tani, illetőleg, ha a fekete-sárga színeket ezüst színű festékkel lealapozták már,.
180
181
182
183
184
185
186
187

HL GC 1848—Q—75/5 Q 2346.
HL GC 1848 ein. 385r.
Uo. A leirat kimenő száma: 1706/MK.
Uo.
H L GC 1848 ein. 385r, 406r.; uo. 1848—Q—75/5 Q 2558.
OL H75 HM Be 1848:54.; H L GC 1848 ein. 406r.
HL GC 1848—Q—75/5 Q 6060.
HL GC 1848—K—79/6 R 4347.
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az utóbbit kell meghagyni. Az őrházakról, valamint a bejárati kapukról a csá
szári sas és címer eltávolítását tényként tudomásul vette, viszont a művészeti
értékűnek minősített három nagy kősas eltávolításához és helyettük a magyar
címer alkalmazásához nem járult hozzá.188
A régi felségjelek felcserélése a kaszárnyákon és a kincstári épületeken a ma
gyar címerrel és a nemzeti színekkel, valamint ezzel kapcsolatban a kincstári
katonai épületek vitás tulajdonjogi kérdése — oly sok egyéb kérdéshez ha
sonlóan — nem oldódott meg 1848 tavaszán, hanem áthúzódott Mészáros Lázár
hadügyminiszteri tevékenységének idejére, és végső megoldást csak az Auszt
riától való teljes szakítás hozott.
A május 10-i fegyverhasználat

okai és

következményei

A budai főhadparancsnokság együttműködése — miként ez az elmondottak
ból kitűnik —, bár sem a MOIB-gal, sem a minisztériummal nem volt mentes
konfliktusoktól, de a főváros lakossága és a nemzetőrség magatartása is — kü
lönböző okok miatt — nem egyszer erősen a katonaság ellen hangolódott, en
nek ellenére eleddig a legkritikusabb pillanatokban is eredményesen sikerült
elkerülni a vezénylő tábornok által szintén a legveszélyesebbnek minősített
fegyveres összeütközést a katonaság és a főváros lakossága között. Az össze
csapás és vérontás lehetőségének a reális veszélyével természetesen — miként
ez. az Udvari Haditanácshoz intézett jelentéseiből kitűnik 189 — számolt Lederer, de amikor ennek az aggodalmának hangot adott, sosem szerepelt a ka
tonaság kezdeményező félként, sőt, feladatának tekintette egy esetleges véres
összeütiközés megakadályozását. 190 A forradalom napján kiadott parancsá
ban,191 valamint a hadosztály- és a várparancsnokok számára kibocsátott már
cius 19-i magatartási utasításában 192 csak a végső esetben engedélyezte a fegy
verhasználatot, ha a katonaságot támadás éri. Igaz, az utóbbi utasításban sze
repel az a körül nem határolt és kissé megfoghatatlan kitétel is, hogy a katonai
becsület megmentése is ok lehet a fegyver használatára. 193 A katonaság aktív
fegyveres fellépését csak a köz- és a kincstári épületeken — közöttük a ka
szárnyákon — elhelyezett császári-királyi jelvények, színek és feliratok eltá
volításának követelésekor helyezte kilátásba, mivel azt az uralkodó, a kormány
és a hadsereg elleni merényletnek, a törvényes rend elleni tüntetésnek tekin
tette. A császári színek inzultálásáért hajlandó volt a legkeményebb összeüt
közést is vállalni.194 Amikor azonban erre mégis sor került — Egerben például
leverték a toborzó-házról, a főváros középületeiről pedig eltávolították a csá
szári sast —, nem követte a katonaság részéről semmilyen retorzió sem. Az
összeütközés elkerüléséről vallott nézetét megerősítette az Udvari Haditanács
is, amikor attól óvta — igaz nem humanitárius meggondolásból, hanem a cse
kély létszám miatt és a régi rendszer fenntartása érdekében —, hogy a kato
naság konfliktusba keveredjék a lakossággal.195 A főváros lakossága által
egyébként sem közkedvelt és a sajtó által támadott Lederer május első nap
jaira — a nemzetőrség felfegyverzésére szánt fegyverek kiadása körüli kétes
magatartása, az Eszékre tervezett lőporszállítás kitudódása, a fegyvertár meg188 Uo.
189 H L
Ž80. o.
190 HL
191 HL
192 HL
193 Uo.
194 HL
195 HL

B*

Hasonlóan komikus helyzetről tett jelentést az egri élelmezési raktár is. (HL GC 1848—Q—75/3 Q 2808.)
GC 1848 ein. 141p, 147p. Mindkét jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 5. és 6. sz. 277—
GC 1848 ein. 147 rJGC 1848 ein. 79p.
GC 1848 ein. 93p.
GC 1848 ein. 96p. A jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 4. sz. 276—277. o.
GC 1848 ein. 168p.
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tekintésének megtagadása, majd az április 27-i vizsgálat során mégis előtalált
fegyverek miatt — a régi rendszer egyik legnépszerűtleneb'b embereként a ra
dikális ifjúság támadásának a pergőtüzébe került.
Jogos elégedetlenségük megnyilvánulása volt a — politikai helyesség szem
pontjából erősen vitatható, mindazonáltal inkább ártatlannak tűnő, éretlen
csínytevésnek minősíthető, semmint a katonaságot provokálni szándékozó —
május 10-i „macskazene", amely végül is azt eredményezte, hogy az elrejtett
gyalogság és lovasság fegyverét használva vérző fejjel menekülésre kényszerí
tette a fegyvertelen tüntetőket, és több súlyos sebesült mellett halálos áldoza
tot is követelt.196
Nehéz magyarázatot találni arra, hogy mi késztette Ledérért erre a súlyos
következményekkel járható fellépésre, vagy mi játszhatott közre abban, hogy
felhagyjon az Udvari Haditanácshoz intézett leveleiben felvett „bölcs államférfi"
pózával. Mentségéül még az sem hozható fel, hogy a március—április havi
zajló események, a személye ellen irányuló támadás, a jövő bizonytalan kime
netele megviselte a 80. életéve felé közeledő aggastyán idegrendszerét, aminek
bekövetkeztét igazolni látszik a cs. kir. minisztériumhoz intézett május 3-i fel
terjesztése, amelyben négy heti egészségügyi szabadságot kért.197
Ésszerűbbnek látszik az a feltételezés, hogy Lederer a személye elleni tünte
tésben a katonaság becsületének a megsértését látta, ám a magyar, illetőleg
az osztrák hadügyminisztériumhoz intézett május 11-i keltezésű befejezetlen és
aláíratlan jelentéseiben, amelyekben tudatosan vállalta, hogy a készenlétben
álló katonasággal ő zavartatta szét a tüntetőket, nyoma sincs a katonai becsü
let megvédésének, hanem csupán a személyét érő inzultus szerepel tettének
okaként. 198
A vérengzés kiváltotta tömeges felháborodás hatására István nádor kénytelen
volt elrendelni a katonaság tettének kivizsgálását. A vizsgálat egyértelműen
Lederer bűnösségének bebizonyosodását eredményezte volna, ezért a nádor a
vegyes bizottság tényleges munkájának megkezdése előtt magához hívatta a
vezénylő tábornokot, aki ezt követően — minden bizonnyal a nádor tanácsára
— késedelem nélkül elhagyta a fővárost. Távozását rövid levélben hozta a ma
gyar hadügyminisztérium tudomására, okként azt hozva fel. hogy néhány do
log megtekintése céljából Komáromba utazott, és egyúttal azt is jelentette,
hogy a csapatok feletti parancsnokságot ideiglenesen átruházta Boineburg altábornagyra. 199
A két minisztériumnak címzett, hivatkozott jelentéseket már Boineburg altá
bornagy továbbította május 11-én a rendeltetési helyükre, az elutazását közlő
rövid jelentését pedig csak május 13-án találták meg az eltávozott vezénylő
tábornok papírjai között, azok rendezése során.200 Levelében Boineburg egy
úttal azt is jelentette a magyar hadügyminisztériumnak, hogy átvette Lederer196 A május 10-i vérengzésre, annak előzményeire és következményeire, valamint, az esetet követő vizsgálatra
vonatkozóan lásd Urban Aladár: i. m. HK, 1968/1. 71—92. o.
197 HL GC ein. 341p. Az irat hiányzik. A kért négyheti szabadságot május 12-én engedélyezte Ferdinánd. (0LH3
MEHNI 1848:213.; no. H75 HM Be 1848:22.; HL GC 1848. ein. 379p.)
198 HL GC 1848 ein. 363p. A magyar minisztériumhoz intézett — sorrendben feltehetően a második, és befejezet
lennek tűnő — jelentésében a következőket írta. ,,In der vergangenen Nacht haben einige übelwollende Ruhestörer,
die sich bereits seit einigen Tagen mit solchen Umtrieben beschäftigen, beabsichtiget, mir eine sogenannte Katzen
musik zu bringen, welche ich jedoch im Beginn durch die vorhandene Militair Bereitschaft auseinandertreiben Hess."
Az osztrák hadügyminisztériumnak címzett — sorrendben feltehetően az első, aláírás nélküli — jelentésében pedig
ez áll: „Da
von der polit. Behörde gar nichts geschah, diesen Skandal zu hindern, so liess ich eine halbe Compag.
Kürass. in der Nähe in Bereitschaft halten um mich sonach selbst gegen die mir zugedachte Insulte zu schützen."
199 TJo. Feltehető, hogy Lederer nem tekintette véglegesnek a távozását, amit a parancsnokság ideiglenes átadása
és a jelentésben használt kifejezés:,,... habe ich mich dahin verhauset ..." mellett az is bizonyítani látszik, hogy csak
néhány napi komáromi tartózkodása után utazott tovább Bécsbe, amikor ottléte kitudódott. Vö.: Darstellung der
Ereignisse und des Verfahrens, wodurch der k. k. Feldmarschall-Lieutenant von Mertz
vorhin Commandant
der Festung Comorn m Ungarn, zu Wien kassirt worden ist. Aus dessen,nachgelassenen Papieren zusammengestellt.
Als Manuscript gedruckt Frankfurt a. M. 1860. 16—17. o.; Szinnyei.József: Komárom 1848—49-ben. Naplójegyzetek.
Bp., 1887. 6—7. o.
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tői a főhadparancsnokság szolgálati teendőinek az irányítását, 201 de a minisz
tertanács is, május 11-i ülésének határozata alapján, őt bízta meg a katonaság
ügyeinek ideiglenes vezetésével.202
A Zoltán János államtitkár elnökletével és Nyáry Pál részvételével működő
• vegyes bizottság május 18-án befejezte a munkáját: tisztázta a vérengzés kö
rülményeit és kiderítette a felelősök személyét is. Nem hallgatva el Lederer,
és némiképpen segédtisztje, Zedtwitz őrnagy felelősségét,203 közvetlen részes
ként Lippe gránátos és Cerini vasas főhadnagyokat nevezte meg. A Batthyány
Lajosnak benyújtott, majd az igazságügyminisztérium révén a hadügyminiszté
riumhoz került jegyzőkönyvet és vizsgálati iratokat 204 a hivatalát időközben
átvett Mészáros Lázár május 29-én küldte meg a főhadparancsnokságnak, hogy
a vádlott katonák ellen az 1723:11. te. 14. és az 1848:23. te. 2. paragrafusa
alapján indítsa meg a törvényes eljárást.205 Woit hadbíró azonban az elrendelt
eljárás megindítása helyett, arra hivatkozva, hogy a vádlott tisztek nem tar
toznak a főhadparancsnokság bírói hatáskörébe, hanem a cs. kir. általános ka
tonai fellebbviteli bíróság illetékes a vizsgálat lefolytatására, amiért a vizsgá
lati iratok német nyelvre fordítása szükséges, június 6-án — megfelelő fordí
tók hiányában — a magyar hadügyminisztérium intézkedését kérte az ügy
ben.206 Mészáros Lázár a magyar és a német nyelvben egyaránt jártas szak
emberek biztosítása után a főhadparancsnokság feladatává tette a szükséges
iratok lefordítását.207 Az így lefordított vizsgálati iratokat a főhadparancsnok
ság augusztus 3-án terjesztette fel Bécsbe a k. k. allgemeine Militair Appella
tions und Criminal Obergericht-nek, kérve, hogy a három vádlott, báró Lederer
Ignác lovassági tábornok, Georg Freiherr von der Lippe Wintrupp és Leopold
Cerini di Monte-Varchi főhadnagyok ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről
tájékoztassák a magyar hadügyminisztériumot. 208
200 HL GC 1848 ein. 363 p. Lederer távozását bejelentő eredeti levele a GC irattárában maradt. A május 11-i mi
nisztertanács megalapítása, miszerint Lederer „...Bécsbe távozott, a nélkül, hogy az iránt az illető miniszternek jelen
tést tett volna..." (Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. [LI. A.]), nyilván azon alapszik, hogy mind a május 10-i
eseményeket tartalmazó, mind az eltávozását közlő jelentését a minisztertanács ülése után kapta csak meg az illetékes
minisztérium.
201 OL H3 MEHNI 1848:280; HL GC 1848 ein. 363p. Moritz Freiherr Boineburg von Lengsfeld 1788-ban született
aweimarinagyhercegségben.1813-ban állt osztrák szolgálatba őrnagyi rendfokozattal. 1842. január 10-től altábornagy,
beosztása hadosztályparancsnok Budán. (HL GC 1845 ein. 293p. National und Dienstbeschreibung.) Lederer távozása
után csak rövid ideig volt ideiglenes vezénylő tábornok Budán. Ferdinánd a július 17-i legfelsőbb elhatározásával el
rendelte, hogy Boineburg és Legedits altábornagyok cseréljék fel egymással a budai, illetőleg a lembergi szolgálati
helyüket. Boineburg július 30-án az ideiglenes vezetést Móga altábornagynak, a Spanoghe altábornagy nyugalomba
vonulása után kinevezett pesti hadosztályparancsnoknak adta át. (HL GC 1848 ein. 506p.) Legedits altábornagy isme
retlen okok miatt nem érkezett Budára, és így mindaddig Móga vitte ideiglenesen az ügyeket, amíg a július 7-én a
budai főhadparancsnokká kinevezett volt péterváradi főhadparancsnok és királyi biztos, hrabovai báró Hrabovszky
János altábornagy szeptember 8-án át nem vette a budai főhadparancsnokság vezetését. (HL GC 1848 ein. 5C7p.)
Szeremlei szerint (i. m. I. 87—88. o.) Boineburg négy hónapig látta el a hivatását a bécsi hadügyminisztérium teljes
megelégedésére, és a magyar kormány kívánságára szeptember elején mozdították el az állásából.
Megemlítésre kívánkozik, hogy a korabeli sajtó, a hivatalos iratok nagy része és az irodalom írásmódjával ellentét
ben a szolgálati leírásokban nem Boyneburg, hanem Boineburg szerepel, és ő is így írta alá a nevét.
202 A minisztertanács határozatát közliPap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. (LI. A.)
203 Bár Zedtwitzet nem sorolta a bizottság a vádlottak közé, mégis lehetséges, hogy ez az esemény is közrejátszott
abban, hogy nem sokkal később, júniusban, Bécsbe vezényelték — ekkor már alezredesi rendfokozatban — szolgálat
tételre a cs. kir. hadügyminisztériumhoz, és az új segédtiszt addigi adlátusa, Arbter Ignác százados lett. (HL GC
1848 ein. 495p.)
204 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1908/1. 88. o.
205 HL GC 1848—T—221 T 1177. Az irat kimenő száma 485/h. ü. A bizottság jelentése, a jegyzőkönyv, a vizsgálati
anyag, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyéb iratok ma a HL III. Armee und Landes General Commando 1858^1/2—
19—17 jelzetű rotulusában találhatók.
206 Uo.
207 HL GC 1848—T3—221/2—3—4 T 1328,1335,1388. Az iratok kimenő számai: 1010/h. ü., 1060/h. ü., 1266/h. ü.
208 HL GC 1848—T3—221/5 T 1621. A felterjesztéshez mellékelték a vegyes bizottság Batthyány Lajos minisz
terelnökhöz benyújtott május 21-i keltezésű jelentését és a 38 oldalas magyar nyelvű jegyzőkönyvnek eredeti példá
nyát, valamint mindkettőnek német nyelvű fordítását, továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolt 85 eredeti tanúvallomást és
azok fordításait. (Közöttük a 3. számú Berezel Mór és Hajnik Pál jelentése, a 12. pedig Meingasser ezredorvos és Flór
Ferenc városi főorvos-kórházigazgató látlelete a sebesültekről.) A mellékletként felküldött eredeti oklevelek száma 87.
A bizottságnak a miniszterelnökhöz intézett jelentését közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 104—107. o. (LIL), a
vizsgálatról pedig — i. m. I. 94—104. o. (LI. B. a—d.) — a P H tudósításait vette át. Pap Dénesnél a jegyzőkönyv
33 lapnyi és a csatolt oklevelek száma 88; Urbán Aladár (HK, 1968/1. 88. o.) 39 oldalas jegyzőkönyvről és 88 oklevélről
tesz említést. Az eredeti jelentésben a jegyzőkönyv terjedelme javított: feltehetően 39-et korrigáltak — helyesen —
38-ra; a csatolt oklevelek száma pedig valóban 88. A hátlapon viszont 89 csatolvány szerepel, ami minden bizonnyal
abból adódik, hogy a 87 eredetihez hozzávették a jelentés és a jegyzőkönyv német fordítását is.
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A sok izgalmat okozó és a kormányt válságos helyzetbe hozó209 ügy ezzel
lényegében le is zárult. Bécsben Ledérért a felelősségre vonás helyett „kitűnő
szolgálata méltánylásául" tábornaggyá nevezték ki és nyugdíjazták, 210 de a két
vádlott főhadnagy elleni eljárásról sincsenek ismereteink.
A brutális vérengzés bebizonyította, hogy a Ledererrel szembeni ellenszenv
nek és a sajtó támadásának reális alapja volt. De rámutatott arra is — egye
bek között —, hogy a kormány vajmi kevéssé ura a helyzetnek, hogy a kato
naság a május 7-i kabinetrendelet ellenére is függetlenítheti magát az uralko
dó által kinevezett, legálisan működő kormánytól, és annak tudta nélkül fegy
verét használhatja fegyvertelen tüntetők ellen. Igaz, hogy a királyi leiratot csak
május 12-én juttatta el Latour Budára a főhadparancsnokságnak, ez azonban
más forrásból is ismertté válhatott számára, ugyanis a Pesti Hírlapban május
10-én félhivatalos közlemény formájában megjelent.211
De ha elfogadnánk is azt a feltételezést, hogy Lederer semmilyen forrásból
sem szerzett tudomást a május 7-i királyi leirat tartalmáról, mindenképpen
hallatlan dolog, hogy a felelős magyar kormány tudta és engedélye nélkül
fegyvert alkalmazott; tette egyértelműen példátlan önkényeskedésnek és a fegy
veres hatalommal való visszaélésnek minősül. Azt is valószínűsítette továbbá
a katonaság május 10-i fellépése, hogy engedelmességre szorítása a május 7-i
királyi leirat ellenére sem lesz könnyű dolog, sok gondot fog jelenteni a jövő
ben is, és alakulása a mindenkori erőviszonyoktól függ.
Minden bizonnyal a május 10-ihez hasonló esetek elkerülése céljából adta ki
Batthyány utasítására május 15-én a magyar hadügyminisztérium a rendelke
zését, hogy semmilyen nyugtalanság esetén sem szabad a katonaságnak köz
beavatkoznia mindaddig, amíg ezt a polgári hatóságok nem kérik.212
Lederer szökése és a vizsgálat befejezése után átmenetileg szélcsendesebb
időszak állott be a minisztérium és a főhadparancsnokság közötti viszonyban,
ami nem annyira az új vezénylő tábornok megbízatásának ideiglenességében,
vagy esetleg annak lojálisabb magatartásában keresendő, de nem tekinthető
csupán a május 10-i vérengzést követő felháborodás és a hivatalosan elrendelt
vizsgálat törvényszerűen kiváltott hatásának sem, hanem inkább azzal ma
gyarázható, hogy az ezekben a napokban a kormány által elrendelt különböző
katonai jellegű intézkedések jelentős része — a szerb veszély hírére elrendelt
honvédtoborzás, a délvidéki várak háborús készenlétbe helyezése, vagy a szé
kely katonaság kiindítása — túlnőtt a budai főhadparancsnokság hatáskörén.
*
A kormány hadügyminiszter nélküli tevékenységének az egy hónapot alig
néhány nappal meghaladó időszaka eseményekben gazdag volt. A közös ügyek
— közöttük a hadügy — megnyugtató tisztázása hiányában ellentétes magyar
és osztrák érdekek ütköztek egymással, amelyek nézeteltéréseket váltottak ki
és meggátoltak, hogy a magyar minisztérium és a régi hadszervezetet képviselő
magyarországi katonai főhatóságok között zavartalan, a minisztérium pozí
cióját s az új rendszert erősítő együttműködés alakuljon ki. Az első nézetel
térések szinte a forradalom másnapján alakultak ki a budai főhadparancsnok
ság és a közrend fenntartására a fővárosba küldött Miniszteri Országos Ideig209 A kormány súlyos helyzetére vonatkozóan lásd Urban Aladár.: A nagy év sodrában. Tíz válságos nap a Batfchyány-kormánv történetéből. 90—159. o.
210 OL H75 HM Be 1848:2114.; Spiro, György: i. m. 049. o.
211 Vö. Urban Aladár: i. m. HK, 1908/1. 70. o. A nádor már a május 9-i minisztertanácsi ülésen ismertette a királyi
leiratot és még ugyanazon a napon másolatban eljuttatta Batthyány Lajosnak. (OL H5 Mtjgvk 1848. május 9. KLÖM
X I I . 114—115. [97.1; uo. H2 Mein 1848:195/E.)
212 OL H3 MEHNI 1848:151.; HL GC 1848 ein. 382p. Az irat hiányzik.
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lenes Bizottmány között. E nézeteltérések területe azonban viszonylag szűk
volt; a két hatóság együttműködésére az ideiglenesség és a várakozás volt a
jellemző. A helyzet ilyen vagy olyan, számára kedvező alakulását mindkét fél
a jövőtől várta. Ebből következően a nagyobb jelentőségű vitás kérdések lezá
ratlanok maradtak és áthúzódtak a minisztérium tényleges tevékenységének
idejére. A király által kinevezett hadügyminisztert nélkülöző kormány tevékenysége"lcezdeti szakaszában — a hadügy kérdésében kifejtett határozott in
tézkedései következtében — a MOIB idejéről áthúzódó vitás ügyek mellett
újabb feszültségek keletkeztek, amelyek tovább élezték a helyzetet. A kormány
határozott politikája eredményeként és ennek az időszaknak a sikereként köny
velhető el a május 7-i királyi leirat, amely a magyar minisztérium iránti en
gedelmességre kötelezte a főhadparancsnokságokat. Ez a rendelet — habár a
benne foglaltak érvényesítése továbbra is változatlanul gondot okozott — leg
alább elvben lehetetlenné tette egy időre, hogy a főhadparancsnokságok ellen
szegülésének legális látszata legyen, és megakadályozta azt, hogy a bécsi had
ügyminiszter nyíltan, a magyar hadügyminiszter megkerülésével, közvetlenül in
tézkedjék Magyarországon katonai kérdésekben. A katonai vérengzés és kö
vetkezményei ugyan súlyosbították a helyzetet, de Lederer szökése, majd a
válság leküzdése után a reakció pozíciói átmenetileg gyengültek, az erőviszo
nyok némileg megváltoztak, és ezáltal a kormány stabilitása növekedett. A ve
zénylő tábornok távozásával a régi rendszer egyik oszlopos tagját veszítette el,
aki a jelek szerint a katonaság és vezénylő tábornok társai előtt tekintélynek
számított és meghatározó szerepet töltött be.
A május 23-án hivatalba lépő Mészáros Lázár tehát látszatra kedvezőbb kö
rülmények között tudta megkezdeni és folytatni a munkáját. Ez azonban csak
látszat volt. Az osztrák hadügyminisztérium és a Magyarország területén levő
főhadparancsnokságok, ha kezdetben burkoltan is, de változatlanul gátolták
Mészárost abban, hogy a magyar hadügyminisztérium felelős gazdája legyen
az országban levő katonaságnak, és az ellenállásuk olyan mértékben növeke
dett, amilyen mértékben Ausztria számára kedvezően alakult az itáliai had
színtéren a helyzet. Nem járt sikerrel Mészárosnak az a törekvése, hogy a fő
hadparancsnokságokat maga mellé állítsa:, pedig a május 25-i első hadsereg
parancsában az „.. .akaratj okról és készségekről ismeretes főhadikormány[ok]ban és a többi hadi hivatalokban..." vélte azokat a „biztosítékokat" megtalál
ni, amelyek „ . . . hazánk boldogságát és általa az összes birodalom javát seré
nyen előmozdítani képesek .. ,"213 Vonatkozik az előbbi megállapítás a Lederer
örökébe lépő Hrabovszky János budai vezénylő tábornokra is, aki kinevezése
után a tilalom ellenére is mindvégig titkos kapcsolatban állott Latourral, 214
és a magyar hadügyminisztériumot szinte kioktatta, hogy az érvényben levő
szolgálati előírások értelmében a főhadparancsnokság területén levő csapatok
neki vannak alárendelve és a részletintézkedések megtétele az ő hatáskörébe
tartozik. Amikor pedig a minisztérium mégis közvetlenül rendelt el valamit,
megtiltotta annak ő általa kiadott parancs nélküli végrehajtását. 215
Miként a többit, a budai főhadparancsnokságot sem sikerült a kormánynak
hadügyi politikája szolgálatába állítania és utasításai megbízható végrehajtó
jává változtatnia, ami végül is 1848 őszén-telén a feloszlatásához vezetett.
A Mészáros Lázár megérkezésétől a főhadparancsnokság felszámolásáig terje
dő időszak azonban már túllépi a jelen tanulmány kereteit.
213 OL H75 HM Kf 1848:7. A bánsági főhadparancsnokságnak küldött hadseregparancs megtalálható : HL 1848/49 :
1/446.
214 HL 1848/49: 2/62., 2/83., 2/90., 2/160.
215 HL GC 1848 ein. 556p., 557p., 560p., 562p., 578p., 586p.
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Якаб Бём
ВЕНГЕРСКОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ ВЕСНОЙ 1848 ГОДА
с 16 апреля до 23 мая 1848 года
Резюме
Настоящая статья является продолжением публикации, напечатанной с аналогичным на
званием в журнале Нас11дг(:ёпе1гт Кбхктёпуек № 2 за 1976 год. Автор рассматривает вопрос
о том, какие отношения сложились между венгерским министерством и находившимся в Буде
главнокомандованием, поддерживаемым австрийской военной организацией, в период с мо
мента прибытия правительства в столицу до фактического принятия дел военным министром,,
назначенным правительством- В статье анализируются первые военные распоряжения пра
вительства, влияние изданных указаний и их последствия. Автор характеризует усилия вен
герского правительства, направленные на устранение вмешательства австрийского военного
министерства, на возвращени венгерских военнослужащих на родину. В статье анализируется
препятствовавшее осуществлению военной политики венгерского правительства столкнове
ние противоречивых интересов по вопросам принятия присяги хонведами, снабжения армии,
принадлежности военного казенного имущества, вывешивания на военных ведомствах венгер
ского герба и флагов, эти противоречия имели место и в распоряжениях, направленных на
упрочение положения военного дела. В статье рассматривается королевский рескрипт от
7 мая 1848 года, изданный в результате решительной политики венгерского правительства
в области военного дела, который можно рассматривать как свидетельство её успеха, ибо в
нем король предписывает главнокомандованию подчиняться венгерскому министерству.
В заключение автор останавливается на причинах и следствиях кровопролития 10 мая,
дезертирства генерала Игнаца Ледерера, командовавшего в Буде, статья завершается краткой
оценкой периода 16 апреля—23 мая 1848 года.

Jakab

Böhm

DAS GENERALKOMMANDO IN UNGARN IM FRÜHLING 1848
zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848.
Resümee
Diese Studie ist die Fortsetzung der in der Zeitschrift „Hadtörténelmi Közlemények" No. 1976/2, unter ähnlichem Titel veröffentlichten Abhandlung und sie
prüft die Frage, was für eine Beziehung zwischen dem ungarischen Ministerium
und dem aus dem österreichischen Heeresorganisation in Buda übergebliebene
Generalkommando im Zeitabschnitt zwischen der Ankunft der Regierung in die
Hauptstadt und der tatsächlichen Amtsantritt des ernannten Kriegsministers zustande kam. Der Verfasser analysiert die erste kriegsangelegenheitliche Maßnahmen der Regierung, und die Auswirkung der erlassenen Bestimmungen und ihre
Folgen. Er erörtert die Anstrengungen der ungarischen Regierung zur Behebung
der Einmischung des österreichischen Kriegsministeriums und zur Heimkehr der
ungarischen Armee. Er legt dar, welche gegensätzliche Interessen, die die Verwirklichung der Kriegspolitik der ungarischen Regierung hinderten, in den zur
Befestigung der Kriegslage getroffenen Maßnahmen — in den Fragen der Beeidigung der Armee auf die Verfassung, der Versorgung der Armee und der Zugehörigkeit der militärischen Güter, der Verwendung des ungarischen Wappens
und der Landesfarben auf den Gebäuden des Militärs — aufeinander gestoßen
haben. Der Verfasser befaßt sich mit dem königlichen Erlaß vom 7. Mai der die
Generalkommandos zum Gehorsam dem ungarischen Ministerium gegenüber verpflichtete und welche der festen Politik der ungarischen Regierung zu verdanken
und als einen Erfolg dieser Zéitperiode zu verbuchen ist.
Am Ende seiner Studie erörtert der Verfasser die Ursachen und die Folgen des
militärischen Gemetzels am 10. Mai, die Flucht von Ignaz Lederer, kommandierender General von Buda und schließt seine Abhandlung mit der kurze Wertung des
Zeitabschnitts zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848.
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ÁROKAY LAJOS
AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR KATONAI ATTASÉ SZOLGÁLAT
LÉTREHOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 1918—1919

A katonai attasé intézmény már több évtizedes múltra tekintett vissza Euró
pában, amikor az állami függetlenségét visszanyert Magyarország, önálló kül
ügyi apparátusának kiépítése során, szembetalálkozott e katonai és egyúttal
diplomáciai szolgálat megszervezésének és működtetésének probléma j ávaL
A honvédelem és külpolitika szerves egysége, az országok közötti diplomáciai
kapcsolatokban oly lényeges katonai elem a világháború befejezését követő el
ső napokban a mindennapi tevékenység előterébe került.
A magyar katonai attasé szervezet felállításának gondolata már az „ősziró
zsás forradalom" első napjaiban felmerült. 1918. november 5-én, ugyanazon a
minisztertanácsi ülésen, amelyen a kormány elhatározta, hogy küldöttséget me
neszt Belgrádba Franchet d'Esperey tábornokhoz a fegyverszüneti szerződés
Magyarországot illető kérdéseinek tisztázása végett, Linder Béla hadügyminisz
ter javasolta, hogy a kormány küldjön ki politikai megbízottakat Jassyba,
Bécsbe, Prágába és Berlinbe is. A minisztertanács az indítványt elfogadta, és
határozatot hozott a szomszédos országokba kiküldendő politikai megbízottak
kiválasztására, akik mellé — a határozat szerint — „katonai és kereskedelmi
attasékat fognak beosztani. 1
A katonai vezetés a szolgálat felállításakor az osztrák—magyar hadsereg ka
tonai attasé szolgálatának tapasztalataira támaszkodhatott. A Habsburg-biro
dalom, illetőleg az Osztrák—Magyar Monarchia — Európa többi nagyhatalmá
hoz hasonlóan — a 19. sz. első felében szervezte meg ezt az intézményt és év
tizedek alatt alakította ki végleges arculatát. 2
A 19. sz. elején a hadügyben végbemenő forradalmi változások: az általános
védkötelezettség megjelenése, az ipar, a fegyvertechnika, a közlekedés rohamos
fejlődése új lehetőségeket teremtett a hadviselés számára. Az idegen államok
katonai potenciáljának és szándékainak pontos felmérése, állandó figyelemmel
kísérése olyan katonai szakemberek jelenlétét kívánta meg az egyes államok
külképviseleteinél, akik nem egy-egy katonai természetű feladat megoldásának
időtartamára kaptak diplomáciai beosztást, hanem állandó jelleggel voltak
delegálva.
Ezeket a*„katonai megfigyelőket" Franciaország 1806-tól, Poroszország 1817től, Oroszország 1838-tól kezdve küldte ki a követségekre. Szolgálatuk idő1 Országos Levéltár. Minisztertanácsi Jegyzőkönyv (a továbbiakban — OL Min. tan. jkv.) 1918. november 5.
2 Felhasznált irodalom: Regele, Oskar: Die Entwicklung der Habsbiirgisch (-Lotharingischen) Militär-Diplomatie.
Mitteilungen des Österr. Staatsarchivs 14 (1961). AUmayer-Beck, von Johann-Christoph: Die Archive der k.u.k. Mili
tärbevollmächtigten und Militär-Adjoints im Kriegsarchiv Wien. Österreich und Europa.
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tartamára követi vagy konzuli címet kaptak. Ezek a beosztások voltak a ka
tonai attasé szolgálat közvetlen előzményei. Az osztrák birodalomban 1810-ben
került első ízben sor ilyen ún. „attachierter Offizier" kiküldésére. Ugyanebben
ez évben jelent meg az első utasítás tevékenységük szabályozására. A Radetzky
és Metternich által jóváhagyott instrukció megkívánta a kiküldött tisztektől a
megfigyelendő állam katonai potenciáljának teljes felderítését, de kifejezetten
megtiltotta olyan eszközök felhasználását, amelyek a kémkedés fogalmához
tartoznak és így a szolgálatot kompromittálhatnák.
1860-ban, majd 1868-ban jelent meg új utasítás. Utóbbi szabályzatban for
dult először elő a „katonai attasé" kifejezés, jóllehet a gyakorlatban nem hiva
talosan már huzamosabb ideje használatban volt. Ezek az utasítások kiter
jesztették a katonai attasé jelentési kötelezettségét a politikai kérdésekre, a
haditengerészet, a haditechnika és a mozgósítás problémáira. '
A katonai attasé utasítás következő változatát 1873-ban adták ki, s ez érvény
ben volt egészen 1918-ig. Ez az instrukció a szolgálat célját és egyben az ide
beosztott tisztek szolgálati tevékenységét a következő pontokban jelölte meg:
1. tájékoztató tevékenység a hadügyminisztériummal szemben, 2. katonai refe
rensi szerep a külképviselet vezetője mellett, 3. egyéb — többnyire katona
diplomáciai természetű — megbízások teljesítése. Az utasítás először említi a
katonai attasé mellett a „katonai meghatalmazott" megjelölést: „Ezek a tisztek,
akiknek katonai állását a diplomáciai alkalmazás nem érinti, katonai rendfoko
zatuk mellett a katonai meghatalmazott vagy katonai (tengerészeti) attasé cí
met viselik."3 A szabályzat nem részletezi a két kategória közötti különbséget.
A gyakorlat azt mutatta, hogy a katonai meghatalmazottak magasabb rend
fokozatú tisztek, illetőleg tábornokok voltak, s a követségeken sokkal inkább
önálló helyet foglaltak el, mint a katonai attasék. Az 1873-as utasítás ugyanis
nem szabályozta minden részletében a katonai meghatalmazottak és attasék
követségen betöltött helyét, hanem csak általában: politikai és diplomáciai vo
natkozásban a külképviselet vezetőjének alárendeltségében, katonai, szolgálati
vonatkozásban pedig a bécsi hadügyminisztérium alárendeltségében álltak. Az
utasítás azonban tág lehetőséget biztosított a kölcsönös viszony kialakítására:
„Miután a katonai meghatalmazottak és a katonai (tengerészeti) attasék nem
tartoznak a diplomáciai hierarchiához és szolgálati tevékenységük magával
hozza, hogy a külképviselet vezetőjével bizonyos tekintetben függő, más tekin
tetben mellérendelt avagy független viszonyban állanak, nem lehetséges a kül
képviselethez fűződő viszonyukat minden esetre kiterjedően szabályozni."4
A katonai attasé szolgálat munkájának irányítása a vezérkar nyilvántartó
irodájának — az „Evidenzbüro"-nak a hatáskörébe tartozott. A jelentések ide
futottak be, itt készültek az összefoglalók a vezérkar főnöke számára. Conrad
von Hötzendorf tábornok vezérkari főnöki tevékenysége során különös súlyt
helyezett arra, hogy kimondottan politikai természetű kérdésekről is közvet
lenül a katonai attasék útján — a külügyminisztérium megkerülésével — tájé
kozódjék. Ebben az időben lett szokás, hogy az attasék gyakran „magánlevél"- "
ben küldtek el hozzá ilyen természetű jelentéseket.
Az egész szolgálat középpontjában természetesen az állt, hogy lehetőleg
hiánytalan képet alakítsanak ki a különböző országok katonai teljesítőképes
ségéről és szándékairól. Ausztria-Magyarországon a hírszerzés kizárólag a bécsi
központ feladata volt. A katonai attaséknak szigorúan meg volt tiltva, hogy
ügynökökkel dolgozzanak, de ilyen kapcsolatok létrejötte a gyakorlatban el3 TCriegsarchiv Wien. Kriegsiiiinisterium Präs. 1873. 4109.
.4 Uo.
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kerülhetetlen volt. A katonai attasénak keltett megtalálnia a nehezen meghúz
ható határt tevékenységének legális és tiltott eszközei között.
Ezek az elvek és kialakult gyakorlati módszerek szolgáltatták az alapot ké
sőbb az önálló magyar katonadiplomáciai szolgálat kialakításához. A magyar
királyi honvédségnek sem hírszerző, sem katonadiplomáciai szolgálata nem volt.
Ez a kiegyezési törvényből következett, amely a külügyet és a hadügyet a közös
ügyek közé sorolta mint a „közös és együttes védelem" eszközeit. A szolgálat
nak természetesen voltak magyar származású vezérkari tiszt tagjai, de aránylag
csekély számban. Azok közül a tisztek közül, akik 1918. november után a
honvédségnél folytatták katonai pályafutásukat, Tánczos Gábor, Dáni Béla
és Horváth Kálmán töltöttek be katonai attaséi funkciót, Jankovich Arisztidet
már kinevezték, de kiküldetésére nem került sor. Az Evidenzbüróban szolgála
tot teljesítők névsorában Stojakovics (Sztójay) Döme és Czibur András ne
vével találkozunk.
Az önálló magyar katonadiplomáciai szolgálat létrejötte és működése
1918 november—1919 március
A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya
,,_ ..
Az önálló magyar külügyi tevékenység megindulását lényegesen megnehezí
tette az a körülmény, hogy Magyarországnak a dualizmus keretei között önálló
külpolitika folytatására lehetősége nem volt, így 191<8 őszén, nem rendelke
zett az ehhez szükséges intézményekkel. A tényleges diplomáciai tevékenység
a körülmények sürgető hatására előbb indult meg, mint ahogy egyáltalán az
önálló magyar külügyi szolgálat szervezete létrejöhetett volna.
A magyar külpolitika kialakításában és a külügyi szervezet létrehozásában az
említett körülményeknél fogva jelentős szerepet kívánt játszani a magyar Had
ügyminisztérium, amelynek katonapolitikai osztálya foglalkozott a katonai ve
zetést is érdeklő külpolitikai természetű kérdésekkel. Mivel a polgári kormány
n e m törekedett arra, hogy a régi államgépezetben nagyobb mértékű átalakítá
sok történjenek, mint amilyenek egy kormány változásnál általában szokásosak,
a Hadügyminisztérium is örökölte a régi Honvédelmi Minisztérium szervezeti
kereteit, nagy létszámú személyzetét, amely a háború befejeztével felduzzadt a
korábban a közös hadseregben szolgálatot teljesítő, magyar származású hivatá
sos tisztekkel, akiknek alkalmazását a kormány „a szerzett jogigények tisztelet
ben tartása" alapján kötelességének tartotta.
A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztályán tömörültek azok a tisztek,
akik a közös hadseregben vezérkari képesítést szereztek, és szolgálatuk során
elsősorban politikai jellegű munkaköröket láttak el a központi szerveknél: a
Kriegsministeriumban, a Honvédelmi Minisztérium különböző osztályain, illet
ve a magasabb parancsnokságokon. Ez a garnitúra csaknem ugyanazon személyi
összetételben végigszolgálta a polgári demokratikus forradalom, részben a Ta
nácsköztársaság időszakát és később gerincét képezte a Horthy-rendszer katona
politikai szolgálatának.
Az osztály első vezetője Tánczos Gábor tábornok lett: egyike azon kevés szá
mú, magyar származású vezérkari tiszteknek, akik a Monarchia katonadiplomáeiai szolgálatában helyet kaptak. Tánczos tábornok 1907—1918 között — rövid
megszakításokkal — katonai attasé szolgálatot látott el Belgrádban, Athénben
és Szófiában. Később, a Tanácsköztársaság megdöntése után, a Friedrich-kormányban külügyminiszteri tárcát kapott, majd a Horthy-hadsereg katona
diplomáciai szolgálatának egyik vezető munkatársa lett.
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Az osztály tagja volt Knauz (a későbbi Szombathelyi) Ferenc százados, Bajnóczy József százados, Béldy Alajos százados, itt kezdte szolgálatát a forradalom
győzelme után Gömbös Gyula százados, gr. Takács-Tolvay József ezredes. Érint
kező munkaterületen tevékenykedett Stojakovics, Döme, Lakatos Géza százados,
Erb (Hennyey) Gusztáv százados, Faragó Gábor, Ranzenberger (Ruszkay) Jenő,
Fischer (Keresztes-Fischer) Lajos százados és még sokan mások.
Nem lehet azt állítani, hogy ez a gárda teljesen idegen test lett volna a polgá
ri demokratikus forradalom által létrehozott államapparátusban, s hogy kate
gorikusan szemben állt volna a polgári kormány politikájával. A hivatásos
tiszteket általában — egzisztenciájuk biztosítása mellett — a polgári forrada
lomhoz kötötte a kormánynak az a törekvése, hogy az ország területi integritá
sát megőrizze, valamint a „belső rend" helyreállítására irányuló akarata.
A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya ezen az alapon, az egyet
értésnek ezen keretei között kezdte meg tevékenységét. Az osztályon tömörült
hivatásos tisztek azt tekintették céljuknak, hogy a régi hadsereg romjaiból egy
ugyancsak régiszabású, a tisztikarnak feltétlenül engedelmeskedő, a forradalmi
befolyásoktól mentes fegyveres erőt hozzanak létre, amely belpolitikàilag ha
talmi tényező lehet a függetlenné vált Magyarország további sorsának irányít
tásában, és — feltételezésük szerint — alkalmas eszköz az ország területi ép
ségének őrzésére: legalábbis a birtokon belül maradás maximális biztosítására.
A katonapolitikai osztálynak — hatáskörét tekintve — megvolt a lehetősége
arra, hogy lényeges politikai problémákhoz hozzászóljon, hogy felfogását ér
vényesítse. Az osztály négy alcsoportra oszlott. Minden alcsoport felelős volt
meghatározott országokkal kapcsolatban felmerült katonai jellegű ügyek inté
zéséért: az 1. alosztály Lengyelországgal, Ukrajnával és Ausztriával foglalkozott,
a 2. alosztály hatáskörébe Csehszlovákia (akkori kifejezéssel „Cseh-szlovákország") tartozott, a 3. alcsoport pedig a Romániával és Jugoszláviával kapcsolat
ban felmerült ügyeket intézte. A 4. alcsoportnak a versaillesi konferencia
tárgyalásainak figyelemmel kísérése volt a feladatiköre.
Az osztály foglalkozott a külföldi kiküldetésre kilátásba vett tisztek előjegy
zésével és nyilvántartásával, a közös hadsereg felszámolásával kapcsolatos prob
lémákkal, a béketárgyalások előkészítésének katonapolitikai vonatkozásaival,
a fegyverszüneti szerződés végrehajtásával összefüggő és a Hadügyminiszté
riumot érintő politikai vonatkozású ügyekkel. Az osztály hatáskörébe tartozott
a katonai helyzet nyilvántartása (együttműködve a Stojakovics őrnagy vezette
hírszerző osztállyal), a napi helyzetjelentések feldolgozása, a bel- és külföldi
sajtó figyelemmel kísérése, valamint a Miniszterelnökséggel és a Külügyminisz
tériummal való kapcsolat fenntartása. 5
A Hadügyminisztériumban szolgáló hivatásos tisztek, s közöttük a katonapolitiltai osztály beosztottjai, a külügyi tevékenység lehetőségeivel is élni akar
tak. A katonai attasék gyors kiküldése, ami a világháború befejezésével kapcso
latban felmerült számos, katonai természetű probléma megoldása érdekében
vált szükségessé, jó lehetőséget teremtett az osztályon tömörült, konzervatív
felfogású tisztek számára, hogy szembeszáll j anak a Károlyi-kormány pacifista
politikájával és Linder Béla hadügyminiszter leszerelési utasításával.
Mint látni fogjuk, a katonapolitikai osztály a november elején kiküldött, il
letve kinevezett katonai meghatalmazottakat (attasékat) olyan instrukciókkal
látta el, amelyek szöges ellentétben álltak a hadügyminiszter utasításaival.
A Bécsbe, Berlinbe, Zágrábba, Jassyba és Krakkóba delegált katonai meghatal
mazottak azt kapták fő katonapolitikai feladatul, kíséreljék meg annak elinté5 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) Polg. dem. forr. 16/9 HM 8. o. 1919.101. sz.
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zését, hogy a magyar katonák, alakulatok fegyvereiket, felszereléseiket megtart
va vonulhassanak át az illető országok területén, hogy ezekkel térhessenek
vissza Magyarországra,
A katonapolitikai osztályon a következő hetekben kialakított külpolitikai
elképzelések egy kelet-európai hatalmi csoportosulás megteremtésére irányul
tak a nemzetközi szocialista forradalom terjedésének megakadályozására, vala
mint a szomszédos országok elleni szövetségek létrehozására, az ország területi
integritásánaik visszaállítása érdekében.
A hivatásos tisztikarnak az a része, amely egyre inkább szembefordult a for
radalommal, a hadseregért vívott politikai harcban vereséget szenvedett. Veze
tő képviselőit részben eltávolították a szolgálatból és a politikai életből, mások,
akik helyükön maradtak, háttérbe szorultak. A katonapolitikai osztály személyi
állományára ez utóbbi volt a jellemző. (Az osztály névsorában 1918 novembe
re és 1919 májusa között alig fordult elő változás: Tánczos Gábor és for. Láng
Boldizsár kivételével valamennyi tiszt megmaradt beosztásában.) Külpolitikai
elképzeléseik papíron maradtak, a tervezett katonai meghatalmazotti hálózat
felállítását a Hadügyminisztériumban vezető szerepet játszó Böhm Vilmos 1918.
decemberben elodázta, hadügyminiszterré történt kinevezése után, 1919. feb
ruárban pedig egy minisztertanácsi határozattal levette a napirendről. 6
Egyetlen katonai meghatalmazotti hely létezett a polgári demokratikus for
radalom egész időszakában, amely az első napoktól az utolsóig fennállt : a ma
gyar hadügyminiszter bécsi katonai meghatalmazotti posztja.
Létrehozott és tervezett katonai meghatalmazotti
1918 november—2919 március

állomáshelyek

Bécs
A bécsi magyar katonai meghatalmazotti hely az Osztrák—Magyar Monar
chia felbomlásának napjaiban alakult ki. A magyar eredetű, illetve magyar
vonatkozású vagyoni és szellemi értékek megmentésére magyar felszámoló
testület létesült, amelynek katonai és polgári munkatársai a volt közös in
tézményeknél mint felügyelő közegek működtek. A Bécsben szolgálatot telje
sítő magyar katonákat az 1918. november 1-ével létrehozott „Magyar Katonai
Misszió" irányította. A misszió vezetője gr. Takács-Tolvay József vk. ezredes
volt, aki korábban a magyar királyi honvédelmi miniszter meghatalmazottja
ként a bécsi közös hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot. Hivatala az
összeomlás utáni első napokban a közös vagyon likvidálásának ügyeivel és az
arcvonalról hazatérő magyar katonák irányításával foglalkozott.7
Magyar külképviselet hiányában a misszió politikai természetű problémákkal
is találkozott. Takács-Tolvay ezredes 1918. november 6-án a Hadügyminiszté
rium katonapolitikai osztályának küldött jelentésében a következőket javasolta:
„Ismerve az itteni viszonyokat és a hangulatot, mely miránk nézve nem valami
előnyös, sürgősen és újólag kérném, hogy magyar diplomáciai képviselő kül
dessék az osztrák—német nemzeti tanácshoz a magyar alattvalók és érdekek
megvédése céljából. Ugyanúgy, mint ezt a csehek és szlovének már is tették."
Ugyanebben a jelentésben kérte saját tevékenységi területének meghatározá
sát: „Kérek parancsot arra, hogy én milyen hatáskörrel vagyok felruházva,
hogy ily minőségemben itt azután intézkedhessek és magamat az itteni új
hadügyminiszter úrnál bemutathassam, mert ez fontos és sürgős volna." 8
6 Uo. 2/13 HM Katonai Közigazgatási Főcsoport 1919. 59. sz.
7 HL Tanulmányok és kéziratok gyűjteménye. 2555. sz. (Moraveh Elek: A bécsi levéltári kirendeltségnek története.)
8 HL Polg. dem. forr. 12/1 HM Kat, pol. o. 1918. 29 438. sz.
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A budapesti Hadügyminisztérium még ugyanazon a napon táviratilag vála
szolt gr. Takács-Tolvay ezredesnek: „A magyar kormány diplomáciai képviselő
je a wieni kormányhoz legközelebb megérkezik. Ezredes urat, mint a magyar
kormány katonai megbízottját a bécsi kormányhoz kirendelem." 9 A misszió tag
jai a magyar követség felállítása után letették az esküt a magyar népköztár
saságra az első bécsi magyar követ, Harrer Ferenc előtt.
„Délelőtt 11 órára a Magyar Ház delegációs termébe kérettem a volt közös
külügyminisztérium, a közös pénzügyminisztérium és a kabinetiroda magyar
tisztviselőit, hogy esküt tegyenek a magyar nemzet iránti hűségre és a nép
kormány iránt való engedelmességre." — írja Harrer Ferenc, majd így foly
tatja: ,,A volt közös hadügyminisztériumban alkalmazott magyar tisztek felett
a magyar hadügyminisztérium közvetlenül rendelkezett. Szokatlan volt a hely
zet, s azt hiszem, mindannyian éreztük a történelem fuvallatát a jéghideg te
remben, ahol a sok eseményt látott falak között szembekerültek azok, akik
hivataluknál és — sokan közülük — társadalmi helyzetüknél fogva legköze
lebb állottak a trónhoz, mint a forradalomban született népkormány polgári
származású képviselője. De egyesek érthetően elégikus hangulata ellenére is
barátságosan folyt le a találkozás." 10
A Hadügyminisztérium a következőkben egyre inkább olyan feladatokkal
bízta meg Takács-Tolvay ezredest, amelyek egy katonai attasé rendes felada
tai közé tartoznak. így november 15-én utasítást kapott arra, eszközölje ki a
Staatsamt für Heerwesennél a közös hadsereg vezérkarának nyilvántartó iro
dájában összegyűjtött és a béketárgyalásoknál felhasználhatónak ítélt anyagok
átengedését. 11 A magyar katonai meghatalmazott feladatköre november végére
egyre inkább kikristályosodott. A nagy katonai átvonulások Bécsen keresztül
rohamosan csökkentek, másrészt a likvidációs munka is egyre inkább megha
tározott keretek közé terelődött. Takács-Tolvay ezredes szolgálata katonai,,
katonapolitikai, személyi, nyilvántartási és illetékügyek lebonyolítására korlá
tozódott. A kialakult tevékenységi körnek megfelelően ki kellett költözködnie
az osztrák hadügyminisztérium épületéből, ahol eddig a misszió hivatalai voltak,,
és a katonai meghatalmazott hivatalos helyiségeit részben a magyar gárda,
részben a magyar követség épületébe helyezték át.12
A szolgálatban 1919. februárig nem történt változás. A hadügyminiszter
1919. február 11-én tette iközzé a minisztertanács döntését, mely szerint „ . . . a
magyar népköztársaság katonai meghatalmazottakat (attaché) egyelőre kikül
deni nem fog." Ez a döntés egyetlen meglevő helyet érintett: a bécsi katonai
meghatalmazott állását. Takács-Tolvay ezredest a Hadügyminisztériumban
nyugdíjazták, de a minisztertanács — a bécsi hely megtartása érdekében — át
vette őt a Külügyminisztérium státusába, kinevezte 1. o. követségi tanácsossá
és beosztotta a bécsi magyar követséghez. Takács-Tolvay „követségi tanácsos"
már a Tanácsköztársaság bécsi követe, Bolgár Elek előtt tette le a fogadalmat.
A továbbiakban polgári diplomataként töltötte be a katonai meghatalmazott
feladatkörét. 13
Berlin
A minisztertanács 1918. november 5-i ülésén Linder Béla hadügyminiszter
a Németországgal való diplomáciai kapcsolat kérdését is felvetette. A szűkszavú
minisztertanácsi jegyzőkönyv így rögzíti érvelését: „A német közvéleményt fel
9 Uo.
10 Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete. I. k. 361—362. o. Budapest, 1968.
11 HL Polg. dem. forr. 13/5 HM Kat. pol. o. 1918. 30 540. sz.
12 Uo. 5/13 HM 2. o. 1918. 31 340. sz.
13 OL Bécsi követség és főkonzulátus 867/1919. sz.
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kell világosítani. Amikor az új Németország kialakul, ott legyen Magyarország
képviselője."14 A kormány — annak ellenére, hogy határozottan és tüntetően
antantbarát külpolitikai orientációt követett, és annak ellenére, hogy a belgrádi
katonai egyezmény 16. pontja megtiltotta a diplomáciai kapcsolatok felvételét
Németországgal — november közepén kísérletet tett ezek létesítésére. Novem
ber 19-én Diener-Dénes külügyi államtitkár átiratot küldött a hadügyminiszter
hez, és ebben arra kérte, intézzen sürgős kérést Franchet d'Esperey tábornok
hoz, „ . . . engedné meg a magyar népköztársaság népkormányának, hogy Né
metországgal diplomáciai összeköttetésbe léphessen". A külügyi államtitkár sze
rint a diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló kérést azzal kellene indo
kolni, hogy a németországi viszonyokban változás állott be, és hogy Német
országban több százezer magyar állampolgár él, akik ott védelem nélkül ma
radnának. 15
A Hadügyminisztérium e szempontok szerint november 22-én szikratávírón!;
a következő szöveget adta le az antant keleti hadseregfőparancsnokságának,
amely ekkor Szalonikiben tartózkodott: „A diplomáciai összeköttetésnek Német
országgal való újrafelvétele Magyarország szempontjából felette szükséges, mert
Németországban több százezer magyar állampolgár él, akik a mostani bizony
talan viszonyok között védelem nélkül maradtak. A magyar népköztársaság
kormánya ezért kérdést intéz a főparancsnoksághoz, hogy Németországgal a
diplomáciai összeköttetés felvétele ellen van-e kifogása és egyúttal azon néze
tének ad kifejezést, hogy a diplomáciai viszony felvételének minden akadálya
egyrészt az entente és Németország között létrejött fegyverszünet, másrészt
pedig Németország teljes demokratizálása következtében megszűnt." 16
Az antant e tekintetben is hajthatatlan maradt. A francia fegyverszüneti bi
zottság vezetője, Vix alezredes, november 28-án még az ellen is nyomatékosan
tiltakozott, hogy a magyar kormány a Mackensen-ügyből kifolyólag alkalom
szerű kapcsolatba lépett a német kormánnyal. Linder Béla tárcanélküli minisz
ter és Diener-Dénes József külügyminisztériumi államtitkár kénytelen volt sza
badkozni, s kijelentették a francia alezredesnek, hogy Magyarországtól távol áll
a Németországgal való bármely diplomáciai vagy politikai kapcsolat fenntar
tása.17
A Hadügyminisztériumnak azonban sikerült Berlinben egy négytagú magyar
tiszti delegációt megtartania. A négy tiszt korábban a berlini osztrák—magyar
katonai meghatalmazott beosztottja volt. A hivatal személyi állománya a Mo
narchia bukásakor két részre oszlott: az osztrákok egy „német—osztrák", a ma
gyarok pedig egy „magyar felszámolási bizottságot" hoztak létre, s miután a
diplomáciai kapcsolatokat meg kellett szakítani Németországgal, ezen a néven
maradtak Berlinben.
A magyar Hadügyminisztérium még november 6-án elrendelte a delegáció
fenntartását, s vezetőjéül a rangidős Hubrich Arisztid századost nevezte ki.
Ezeket az intézkedéseket gr. Takács-Tolvay ezredes javaslatára foganatosították.
A kapcsolatot szintén a bécsi magyar katonai meghatalmazotton keresztül t a r 
totta a minisztérium a berlini delegációval.
A Berlinben működő tiszti csoportnak december 13-án a „berlini felszámolási
bizottság" elnevezést adták, nehogy az antanthatalmak a volt berlini osztrák—
magyar katonai meghatalmazott hivatalának további működésében a fegyver
szüneti szerződés megszegését lássák, másrészt valóban szükség is volt a dele14
15
16
17

OL Min. tan. jkv. 1918. november 5.
HL Polg. dem. forr. 13/3 HM Kat. pol. o. 1918. 30 889. 8z.
Uo.
Uo. 32 150. sz.
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gáció ilyen irányú működésére. Ügyköre a Magyarországon átvonult német csa
patok, a nyugati hadszíntéren állott magyar csapatok függőben levő, valamint
felszámolás alatt álló ügyeinek lebonyolítása, a hadifoglyok hazaszállítási ügyei
nek intézése, továbbá a Németország területén adódó egyéb más magyar vo
natkozású ügyek nyilvántartása volt18
Zágráb és Belgrád
Mivel a magyar kormány haladéktalanul diplomáciai kapcsolatba kívánt
lépni a szerb-horvát—szlovén nemzeti tanáccsal, november 8-án követet kül
dött Zágrábba Ballá Aladár személyében. A követséghez katonai attasé minő
ségben beosztották Gömbös Gyula vk. századost is.19 A katonapolitikai osztály
tól kapott feladata az volt, hogy a Horvátországban tartózkodó, vagy az ország
területén keresztül hazatérő magyar csapatok fegyveres átvonulását a horvát
hatóságoknál kieszközölje, s az egyéb felmerülő katonai kérdésekben tárgyal
jon a Horvát Nemzeti Tanács ihönvédelmi biztosával.
Gömbös Gyula november 6-án érkezett vissza Budapestre Bécsből, ahol a
háború utolsó időszakában a közös hadügyminisztérium pótlásügyi osztályán tel
jesített szolgálatot. A budapesti Hadügyminisztériumban már ott találta azt a ve
zérkari tisztekből álló gárdát, amelynek ő maga is — szélsőséges nacionalista
felfogásáról közismert — tagja volt. Megjelenése a katonapolitikai osztálynak
kapóra jött: az eredetileg kijelölt Dormándy vk. alezredes helyett őt küldték
Zágrábba, mert a háború előtti években huzamosabb ideig szolgált a zágrábi
honvédkerületi parancsnokságon, jól beszélt horvátul és rendelkezett bizonyos
személyi kapcsolatokkal.
Gömbös felvette Zágrábban a kapcsolatot dr. Drinkoviccsal, a horvát nemzeti
tanács honvédelmi biztosával. Drinkovic tagadólag válaszolt a magyar katonai
attasénak arra a kérdésére, „hogy a jugoszláv nemzeti kormány volna-e abban
a helyzetben, hogy a magyar kormánynak fegyvert engedjen át a békehadsereg
felfegyverzésére?" Az ország semlegességére hivatkozva kijelentette, hogy to
vábbra is le fogják fegyverezni az ország területén levő magyar katonákat.
Gömbös és Drinkovic a magyar állampolgárok horvátországi tevékenységével,
illetve hazaszállításával kapcsolatos bizonyos részletkérdésekben előzetes meg
állapodásokat kötött, amelyeket november 10-én jegyzőkönyvben rögzítettek.-0
A következő napokban kitűnt, hogy Ballá Aladár politikai küldetése kudar
cot vallott: nem sikerült Horvátországnak a délszláv államhoz való csatlakozá
sát megakadályoznia. A minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kö
vet elhagyja Zágrábot, s egyidejűleg megbízta Gömbös Gyulát, képviselje Zág
rábban a magyar katonai és kereskedelmi érdekeket, s lássa el a magyar állam
polgárok érdekvédelmét. 21
Mivel a magyar kormány a november 10-i megállapodásokra egyáltalán nem
reagált, a szerb-horvát—szlovén tanács honvédelmi biztosa november 21-én
jegyzéket intézett Gömbös századoshoz, s abban a magyar katonai attasé zágrábi
misszióját befejezettnek nyilvánította. 22 A Hadügyminisztériumot kellemet
lenül érintette ez a fordulat. A katonapolitikai osztály előterjesztésére novem
ber 23-án táviratot intézett a minisztérium a szerb-horvát—szlovén nemzeti ta
nácshoz: ,,Az SHS nemzeti tanács megbízottjai és Gömbös százados katonai
meghatalmazott között felvett jegyzőkönyv azért nem nyert eddig hitelesítést,
mert a magyar külügyminisztérium még csak szervezés alatt van. Miután a
18
19
20
21
:22

ü o . 12/3 HM Kat. pol. o. 1918. 33 541. sz., és 12/1 29 438. sz.
Uo. 1918—1919. 12/1 HM Kat. pol. o. 1918. 29 402. sz.
Uo. 12/4 HM Kat. pol. o. 1918. 31 932. sz.
OL Min. tan. jkv. 1918. november 21.
HL Polg. dem. forr. 14/2 HM Kat. pol. o. 1918. 31 343. sz.
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.-magyar követség tagjai elhagyták Zagrebet, fölötte kívánatos, hogy Gömbös
százados folytassa tevékenységét a két ország barátságos viszonyának fejlesz
tése, a magyar érdekek képviselete czéljából. Gömbös százados a magyar kor
mány bizalmát bírja, miért is kérem kieszközölni, hogy Gömbös százados fel
adatát továbbra is teljesíthesse." 23
Gömbös százados zágrábi jelenléte azért is szükséges volt a Hadügyminiszté
rium számára, mert az 1. (hírszerző) osztály felderítési feladatokkal bízta őt
meg. Mindenekelőtt az olasz—délszláv ellentétekből adódó katonapolitikai kér
dések, de ezen túlmenően a jugoszláv csapatok és parancsnokságok elhelyezése,
a megközelítő létszámadatok, a délszláv állam fegyverzeti, lőszer-, fölszerelési
és vonatanyag-ellátottsága érdekelte Stojakovics vk. őrnagyot, a hírszerző osz
tály vezetőjét. Gömbösnek adatokat kellett gyűjtenie arról, hogy mennyi hadi
anyaghoz jutottak a jugoszlávok az osztrák—magyar hadsereg felbomlása ré
vén és milyenek az országban az élelmezési viszonyok. Ezenkívül hetenkénti
hangulat jelentéseket és politikai áttekintéseket kértek tőle.24
. November 28-án kapta Gömbös az utolsó jegyzéket a szerb-horvát—szlovén
nemzeti tanács honvédelmi biztosától, aki ismét megállapította, hogy a magyar
kormány nem hozott döntést a jegyzőkönyvben szereplő kérdésekben, ezért a
jegyzékhez csatoltan visszaküldte Ballá Aladár és Gömbös Gyula megbízóleve
lét. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok ezzel a lépéssel megszakadtak.
A katonai attasé és személyzete visszatért Magyarországra. 25
1
A katonapolitikai osztály három hét múlva, december 20-án újból visszatért
«rre a problémára. Knauz Ferenc vk. százados, az osztály jugoszláv ügyekkel
foglalkozó előadója előterjesztést állított össze a délszláv állammal létesítendő
diplomáciai kapcsolatok kérdéséről. Az előterjesztés szerint a rendes diplomá
ciai összeköttetés felvétele Jugoszláviával azt az előnyt biztosítaná, hogy Ma
gyarország az első lépést tehetné meg a diplomáciai elszigeteltségből az antant
hatalmak vonatkozásában. A fogalmazvány a szerbekkel való kapcsolatfelvétel
fontosságát hangsúlyozza, s ebben 'Gömbös Gyulának az a véleménye tükröző
dik, amelyet egyik attasé jelentésében fogalmazott meg, miszerint nincs lehető
ség a jugoszláv állam létrejöttének megakadályozására, ezért a jövőben nem
a horvát, hanem a vezető szerepet játszó szerb nemzet felé kell orientálódnia a
magyar külpolitikának.
A katonapolitikai osztály Szerbiában lehetséges szövetségest látott: „A nagy
román törekvésekkel szemben egy — Romániát minden oldalról körülzáró
Iblock által védekezhetnénk és a román imperializmus ellen úgy Szerbiával
mint Ukránországgal egyesülhetnénk, a mi csak akkor válik lehetségessé, ha
mindkét országgal felvesszük a diplomáciai összeköttetést."26
Az előterjesztés azonban nem veti el a horvát vonalat sem. A javaslat szerint
Zágrábba katonai meghatalmazott kiküldése lenne szükséges — az indoklás
szerint azért —, mert ez a külső katonai képviselet fontos feladatot tölthetne
be az olasz hadifogságból visszatérők hazahozatala és a jugoszláv állam terü
letén visszamaradt nagy értékű kincstári javak likvidálása terén. Ami pedig a
magasabb szempontokat illeti, így érvel a memorandum: „Ez az állam külön
ben az, melynek barátságára a tengerhez vivő út végett a legjobban reá vagyunk
utalva s nem képzelhető, hogy ezen ütközőpontok kikapcsolása után ne venné
fel ismét szívesen a Magyarországgal való összeköttetést."27
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A Hadügyminisztériumnak már 1918 novemberében megvolt a jelöltje a j u 
goszláviai katonai meghatalmazotti posztra: Marsik Jenő vk. századost szemel
ték ki katonai attasénak Belgrádba, á diplomáciai kapcsolatok felvétele után,
A külpolitikai viszonyok, valamint a magyar kormánynak az a döntése, hogy
katonai meghatalmazottakat egyelőre nem küld külföldre, Marsik százados ki
utazását meggátolták. 28
Krakkó és Varsó
A lengyel polgári és katonai hatóságokkal való kapcsolat felvétele a keleti
fronton levő magyar csapatok hazaszállítása, a Lengyelország területén maradt
nagy mennyiségű hadianyag biztosítása miatt rendkívül sürgős feladat volt.
A Hadügyminisztérium 1918. november 10-én egy háromtagú küldöttséget indí
tott útba Lengyelországba Köller György alezredes vezetésével a fent jelzett
feladatok megoldására. A bizottság tartózkodási helyéül Krakkót jelölték ki.
A küldöttség nyilvántartotta a lengyel területen átvonuló magyar katonai
szállítmányokat, ellenőrizte a különböző városokban felállított fogadó kirendelt
ségeket, valamint az orosz hadifogságból hazatérő magyar katonák irányításá
val foglalkozott. Bár a bizottság hivatalosan nem kapott megbízatást politikai
tevékenység folytatására, Köller alezredes a rendkívüli körülmények között
ilyen jellegű tevékenységet is kifejtett. Felvette a kapcsolatot Varsóban a len
gyel kormány képviselőivel, a lengyel vezérkar főnökével és megállapodást kö
tött arról, hogy a magyar katonák teljes fegyverzettel és felszereléssel utazhat
nak haza Lengyelországon keresztül, ha a lengyel katonák is így térhetnek
vissza hazájukba Magyarországon keresztül. Köller alezredes tiltakozását fe
jezte ki a lengyel hatóságoknál, amikor a lengyel csapatok megszállták Trencsén, Szepes és Árva megye területének egy részét. A küldöttség konzuli t e 
vékenységet is folytatott: beutazási engedélyeket adott Magyarországra uta
zóknak.29
A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya 1918. november 27-én terve
zetet készített egy magyar katonai meghatalmazott Varsóba való kiküldéséről.
Köller alezredes fogadó bizottsága ugyanis krakkói elhelyezésénél fogva nem
volt alkalmas arra, hogy a Lengyel Köztársaság Varsóban székelő központi
hatóságaival a megfelelő kapcsolatokat kiépítse. A kiküldendő katonai meg
hatalmazottnak a hazatérő katonák és hadifoglyok irányításán túlmenően poli
tikai feladatokat határozott meg a Hadügyminisztérium tervezete, mégpedig
azt, hogy amíg a két ország között nem létesül diplomáciai összeköttetés, mun
kálkodjék a „ . . . történelmi, szomszédos jóbarátság fenntartása és mélyítése
érdekében..." 3 0
Ugyanezen a napon a magyar hadügyminiszter a következő táviratot intézte
a lengyel kormányhoz: „Azon célból, hogy addig is, míg az összeköttetés a
lengyel és magyar nemzetek között rendes diplomáciai úton létesül, ezen két
nemzet közötti csaknem ezer éves hagyományos baráti viszony ápolása és mé
lyítése érdekében, mely baráti viszony a most lezajlott nagy események után,
midőn két nemzet az idegen igát lerázta, közös akarattal valóságos alakban is
megnyilatkozhatnék, a magyar kormány abbeli óhajának ad kifejezést,, hogy
Neményi Koncz Győző tüzérezredest, mint a magyar kormánynak katonai meg
hatalmazottját kellő személyzettel a lengyel kormány székhelyére delegálhassa.
A lengyel kormány részéről az itteni Lengyel Misszió a magyar központi ható28 H L
29 HL
kiküldött
30 HL
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ságokkai már huzamosabb idő óta a legjobb egyetértésben működik. Magyar
részről sajnos a Lengyel Kormány székhelyén nincs felhatalmazott személy, aki
kölcsönös érdekeinket képviselné." 31
December első napjaiban a Hadügyminisztérium 1. (hírszerző) osztálya szóbeli
üzenetet kapott Köller alezredestől, miszerint „a varsói lengyel kormány rossz
néven veszi a magyar kormánytól, hogy a magyar kormánynak mindezidáig
nincsen Warsawaban állandó képviselője". A katonapolitikai osztály — mint
hogy a november 27-i táviratra a lengyel kormánytól válasz még nem érkezett
— a Külügyminisztériumhoz fordult, hogy tisztázza ezt a kérdést a lengyelekkel.
Külön, nyomatékosan felkérték a Külügyminisztériumot, hogy a katonai meg
hatalmazott ügyében is intézzen kérdést a lengyel kormányhoz, „ . . . mert ka
tonai szempontból rendkívül fontos volna, ha már volna megbízottunk War
sawaban". 32
Katonai meghatalmazott kiküldésére végül is nem került sor a kormány
határozata értelmében. A Hadügyminisztérium továbbra is csak a krakkói ha
difogoly fogadó bizottságra tudott támaszkodni a lengyelországi kapcsolatokat
ilíetően. Köller alezredest 1919. januárban Matsvánszky százados váltotta fel,
aki magát jelentéseiben és a lengyel féllel szemben mint a „magyar hadügy
miniszter katonai meghatalmazottja" tüntette fel. Orphanides alezredes a 8.
(katonapolitikai) osztály vezetője ezzel kapcsolatban és általános magatartását
illetően a következő utasítást küldte neki: „Jövőbeni tévedések és helytelen
címzések elkerülése végett közlöm, hogy ö n Krakowban mint az ottani magyar
fogadó bizottság vezetője rendeltetett ki, s nem mint »meghatalmazott«, mely,
ténykedésre politikai megbízólevelet tőlem nem kapott. Tekintettel azonban a
Minisztertanács azon döntésére, hogy egyelőre katonai attachék kiküldését nem
óhajtja, szívesen látom, ha politikai és katonai vonatkozású észrevételeit velem
közli."33

•

Kijev
Már 1918. november második felében felmerült a Hadügyminisztériumban az
Ukrajnával létesítendő katonadiplomáciai kapcsolat gondolata. A katonapoliti
kai osztály november 23-án foglalkozott azzal a javaslattal, amelyet br. Mirbach
őrnagy, az Armeeoberkommando kovnói meghatalmazottja tett, miszerint kí
vánatos lenne Kijevben a magyar kormány részéről katonai meghatalmazotti
állás létesítése. Mirbach javaslatot tett a személyre is: Leitgeb mezőgazdasági
attasét ajánlotta, aki már Kijevben tevékenykedett az osztrák—magyar csapatok
hazaszállítását irányító, gr. Spanocchi vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló
törzsben.
A katonapolitikai osztály egyetértett a javaslattal, azzal a módosítással, hogy
a kiküldendő személy vezérkari tiszt legyen. A Hadügyminisztérium 1. osztá
lya november 25-én br. Stipsitz őrnagyot, a katonapolitikai osztály helyettes
vezetőjét ajánlotta erre a beosztásra, aki „előreláthatólag mint Oroszországba
küldendő katonai attaché Kiewben fenti szolgálatot elláthatná". 34
A Hadügyminisztérium december 1-én a következő táviratot küldte az ukrán
kormánynak: „A katonai anyagok liquidálása és az ott levő magyar csapatok
haza küldésének lebonyolítására, de különösen a kölcsönös jó szomszédos vi
szony fenntartásának ápolására br. Stipsitz Károly vkt. őrnagyot szemeltem ki,
31
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s őt mint Magyarország katonai meghatalmazottját a kiewi ukrán kormány
niellé óhajtom kirendelni. Kérem az Ukrán Kormány rádióválaszát, hogy ezen
kiküldetés, a Stipsitz őrnagy személye ellen kifogás van-e?" 35
A katonapolitikai osztály a következő napokban módosította a kiküldendő
személyre vonatkozó javaslatot: br. Stipsitz őrnagy helyett Szmazsenka Ferdi
nánd vk. alezredes kiküldését kérte. A Hadügyminisztérium 1918. december
6-án elküldött újabb táviratában Szmazsenka alezredes számára kért agrément-ot az ukrán kormánytól. 36 Szmazsenka alezredes korábban a közös had
sereg vezérkaránál teljesített szolgálatot és ott az orosz ügyek szakértőjének
számított. A vezérkar 1905-ben kiküldte őt Oroszországba az orosz—japán há
ború megfigyelésére. Oroszországi tartózkodása alatt elvette feleségül egy orosz
földbirtokos leányát és ettől kezdve a világháború kitöréséig rendszeresen meg
fordult Oroszországban, felesége szülőföldjén. Az orosz nyelvet kitűnően elsa
játította. A világháború befejezésekor Bécsben tartózkodott, s itt tagja lett a
Felszámoló Bizottságnak.
Szmazsenka alezredes megkísérelte, hogy eljusson Kijevbe. A bécsi ukrán kö
vetségtől sikerült szereznie egy „laisser-passer"-t Kijevig a lengyel és az ukrán
katonai megbízottól egy hadizóna-átlépési engedélyt. Fogadta őt a bécsi ukrán
követ, Lipinski is.37
A kormány 1919. február 11-i határozata Szmazsenka Ferdinánd alezredes
kiküldetését is tárgytalanná tette.
Bukarest
A magyar kormány Artner Kálmán alezredest küldte Bukarestbe a megszálló
hadsereg főparancsnokságához, hogy az ott szolgálatot teljesítő Koncz Sándor
ezredesnek átadja a kormány megbízólevelét, amelyben felhatalmazza őt a kor
mány képviseletével és a még Románia területén tartózkodó magyar csapatok
feletti parancsnoksággal. 38 Politikai feladata — a november 5-i miniszterta
nácsi határozat szerint — az lett volna, hogy a Jassyban tartózkodó román kor
mánnyal tárgyaljon, s elérje azt, hogy Románia ne állítsa kész tények elé Ma
gyarországot egy Erdélybe történő bevonul ássál.39 Mint kinevezett katonai pa
rancsnoknak gondoskodnia kellett a magyar csapatok lefegyverzéséről és a
katonák hazaszállításainak megszervezéséről.
Koncz Sándor ezredes a háború idején a romániai megszálló erőknél teljesí
tett szolgálatot: az ún. gazdasági szolgálat osztrák—magyar törzsének volt a
parancsnoka, s egyúttal osztrák—magyar meghatalmazott a német Mackensenféle hadsereg parancsnokságánál/ 10
Artner Kálmán november 8-án érkezett Bukarestbe. Koncz ezredes másnap,
november 9-én értesítette a román királyi kormányt megbízatásáról, azzal a
hozzáfűzéssel, hogy a megfelelő megbízólevél az idő rövidsége miatt még nem
jutott el hozzá.41 Válasz nem érkezett. Románia november 10-én ultimátumot
nyújtott át a németeknek, hogy 24 órán belül ürítsék ki az ország területét.
Ugyanezen a napon, az esti órákban kihirdették a hadiállapotot. A Bukarestben
tartózkodó magyar képviselet tagjai internálótáborba kerültek.
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A Hadügyi Népbiztosság bécsi katonai

meghatalmazottja

A Magyar Tanácsköztársaság Hadügyi Népbiztossága nem foglalkozott ka
tonai attasék kiküldésének a kérdésével. Ez az adott külpolitikai helyzetből is
fakadt: a magyarországi proletárdiktatúra államának nemzetközi elszigetelt
sége, katonai fenyegetettsége, sőt a hamarosan megindított imperialista katonai
intervenció körülményei között ez a probléma nem volt időszerű. A kérdés
bizonyára felvetődött volna abban az esetben, ha a Magyar Tanácsköztársaság
nak sikerül közvetlen és rendszeres kapcsolatot felvennie egyetlen szövetsége
sével, Szovjet-Oroszországgal, ha a két hadsereg között közvetlen érintkezés
jön létre. Valószínűleg felmerült volna előbb-utóbb a kérdés akkor is, ha
a proletárdiktatúra hosszabb ideig fennáll, ha sikerül helyzetét stabilizálnia.
A katonai meghatalmazotti intézmény fenntartása bizonyos lehetőséget jelen
tett volna a világforradalmi folyamat figyelemmel kísérése, netán elősegítése
szempontjából. Ez utóbbi feltételezést a Hadügyi Népbiztosság rendelkezésére
álló egyetlen katonai meghatalmazotti hely tapasztalataira alapozzuk.
A Hadügyi Népbiztosság egyetlen ilyen helyet örökölt a polgári kormányzat
tól, a bécsit, és ezt a proletárdiktatúra egész fennállásának idején fenntartotta.
A Tanácsköztársaság meghagyta hivatalában Takács-Tolvay József ezredest,
aki a követségen — amint erről már volt szó — tanácsosként szerepelt. Feladat
köre megegyezett azzal, amit még a Hadügyminisztérium katonapolitikai osztá
lya 1919. március 7-én így rögzített: „Feladata: a német—osztrák hadügyi állam
titkárság és a Hüm közötti kapcsolat fenntartása úgy katonapolitikai, mint a
liquidálásiból kifolyó összes ügyekre .vonatkozólag."42
A Hadügyi Népbiztosság elsősorban a felszámolásra helyezte a fő súlyt. A ma
gyar javak, anyagok számbavétele, nyilvántartása és hazaszállítása a Vörös
Hadsereg fegyver és hadianyagszükségletének biztosítása szempontjából rend
kívül fontos tevékenység volt. A katonai meghatalmazottnak a feladat megol
dása érdekében állandó kapcsolatban kellett állnia az osztrák hadügyminiszté
riummal — a. Staatsamt für Heerwesen-nel. Az üggyel a Külügyi Népbiztos
ság is foglalkozott. Amikor a Magyar Tanácsköztársaság bécsi követe, Bolgár
Elek megérkezett az osztrák f óvárosba, a kíséretében levő Diener-Dénes József,
a Károlyi-kormány volt külügyi államtitkára mutatta be őt a különböző vezető
osztrák személyiségeknek. Julius Deutsch hadügyi államtitkár a találkozás
során kijelentette, hogy a hadianyagszállítást megtiltja ugyan, de ténylege
sen nem fogja akadályozni. 43
Ismeretes a bécsi katonai meghatalmazott költségvetése. Takács-Tolvay ezre
des márciusra 3 millió koronát igényelt, ugyanannyit kért áprilisban is, május
ra 5 millió 580 ezer koronát kért, míg a júniusi igénye már 8 millió korona
volt az ausztriai infláció miatt. Nincsenek meg azok a mellékletek, amelyekből
kitűnne, milyen kifizetésekre kérte Takács-Tolvay a megnevezett összegeket.
A pénzt nem kapta meg, mert a Pénzügyi Népbiztosság éppen tárgyalásokat
folytatott a bécsi követséggel egy nagyobb összeg letétbe helyezéséről, hogy
abból a követségnek módjában álljon a Magyar Tanácsköztársaság Bécsben
történő kifizetéseit teljesíteni.44 Május 2-án ezt a pénzösszeget az ellenforradal
márok elrabolták. Takács-Tolvay ezredest a magyar követségen történt rablás
után az akcióban való részvétel miatt elbocsátották a diplomáciai szolgálatból.
Utódja Linder Béla ezredes lett, a Károlyi-kormány volt hadügyminisztere.
Megbízólevele — többszöri sürgetés után — 1919. június utolsó hetében érkezett
42 ü o . 10/10 HM 8. o. 190. sz.
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csak meg Bécsbe. A Magyar Tanácsköztársaság bécsi követsége 1919. június
26-án tudatta a külügyi államtitkársággal, hogy „ . . . a Hadügyi Népbiztosság
a Külügyi Népbiztossággal egyetértésben kinevezte Linder Béla urat, volt ezre
dest és hadügyminisztert katonai meghatalmazottnak Bécsbe". Kérte, hogy ezt
a kinevezést kedvezően vegyék tudomásul. Ezután történt meg a személyes
bemutatás Otto Bauernél. 45
A katonai meghatalmazotti állás a Vörös Hadsereg dandárparancsnoki be
osztásának felelt meg.46 Valószínű, hogy a felszámolással összefüggő feladatok
mellett Linder Béla ezredesnek kapcsolatot kellett tartania az osztrák kom
munisták irányítása alatt álló katonai alakulatokkal. Schober bécsi rendőrfőnök
nyomozói megállapították, hogy ő is meglátogatta a 41. népőrzászlóaljat, amelylyel a magyar követség szoros kapcsolatban állt. Schober azt is tudni vélte,
hogy Linder Béla katonai meghatalmazott a Tanácsköztársaság kormányától azt
a megbízatást kapta, nyerje meg az osztrák rendőri szerveket „a kommunizmus
ügyének".47 Ezek a kérdések még további vizsgálatot igényelnek.
A Tanácsköztársaság bukása után a Friedrich-kormány hadügyminisztériuma
Linder Bélát azonnal felmentette a bécsi katonai meghatalmazotti állásból, s
egyidejűleg ideiglenes jelleggel ismét gr. Takács-Tolvay nyugállományú ezredest
nevezte ki. 1919. augusztus 8-án a bécsi követség is megkapta a Hadügyminisz
térium táviratát a személycseréről. A Hadügyminisztérium közölte a távirat
ban azt is, hogy az ezredest utasította azoknak a teendőknek az átvételére,
amelyeket Linder Bélának szabott meg kinevezésekor a Hadügyi Népbiztos
ság.48 A megadott számú ügyirat ez idáig még nem került elő. Valószínűleg
általános jellegű utasításokat tartalmazott, ezért nem kellett a szöveget mó
dosítani.
A bécsi felszámoló hadügyminisztériumban (Liquividierendes Kriegsministe
rium) működő nagy létszámú magyar tiszti csoport tagjainak nagy része ter
mészetesen örömmel üdvözölte az ellenforradalom győzelmét, ö k már koráb
ban üzenetet kaptak Szegedről. Ottrubay őrnagy 1919. július 29-én levelet írt
Bécsbe Janky Béla alezredesnek, a, magyar katonai misszió tagjának, amely
ben Horthy parancsát közvetítette: „ . . . minden magyar tiszt maradjon feltétle
nül a helyén, tegyen le bármi esküt, amelyet a bolsevikok követelnek, az eskü
alól feloldja és egyúttal igazolja is őket a szegedi magyar kormány. Fő dolog,
hogy rendületlenül a helyükön maradjanak, s jelenlegi beosztásukban képvisel
jék a szegedi kormány érdekeit." 49 Valóban, ez a gárda csaknem változatlan
személyi összetételben Bécsben maradt, s közülük többen hamarosan vezető
szerepet játszottak az ellenforradalmi korszak katonadiplomáciai szolgálatának
kialakításában.
Az ellenforradalmi rendszer katonadiplomáciai szolgálatának
• *-

A szegedi hadügyminisztérium

külpolitikai

megteremtése

tevékenysége

A Szegeden szervezkedő ellenforradalmi erők első kormányzati és közigazga
tási feladatokat is ellátó szerve az 1919 május végén létrejött Károlyi Gyulakormány volt, amely már rendelkezett bizonyos, az ellenforradalom célkitűzé
seit támogató fegyveres erővel is. A szegedi kormány tényleges támaszává azok
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a tiszti századok váltak, amelyek a Szegedre menekült hivatásos tisztekből ala
kultak meg. A fegyveres erők parancsnoka, Horthy Miklós ellentengernagy
előbb hadügyminiszterként, később fővezérként egyre inkább kiépítette önálló
pozícióit, és a Magyar Tanácsköztársaság megdöntésére szervezkedő ellenfor
radalmi mozgalom tényleges vezetőjévé vált. A vezetése alatt álló „nemzeti had
sereg" irányító szervei a magyarországi proletárdiktatúra megdöntése érdeké
ben kezdték meg külföldön tájékozódásukat esetleges idegen segítség megszer
zése érdekében. 1919 júniusában hozzáfogtak az ehhez szükséges apparátus ki
építéséhez.
Horthy Miklós ellentengernagy 1919. június 25-én jóváhagyólag tudomásul
vette a „nemzeti hadsereg" hadműveleti csoportjának felterjesztését, amely hír
szerző osztály szervezésére és beosztására vonatkozott. Az osztály feladatát a
következőkben határozták meg: „1. A védelmi hírszerző szolgálat Szeged város
területén, s a hadműveleti területen belül, 2. a támadó hírszerző szolgálat úgy
a közeli, mint a messzi viszonylatokban. 3. Az ország különböző részeiben ural
kodó hangulat és esetleges ellenforradalmi mozgalmak pontos nyilvántartása."
Az utasítás megszabta a hírszerző csoport számára, hogy a fontos külpolitikai
vonatkozású eseményekről a Hadügyminisztériumot azonnal értesíteni kell.50
, A hírszerző osztály vezetőjévé Ottrubay Károly vk. őrnagyot nevezték ki,
aki korábban Ferenc József katonai irodájában teljesített szolgálatot, a világ
háború utolsó időszakában pedig hadosztály vezérkari főnöki beosztásban te
vékenykedett. Mivel az osztály katonai jellegű tevékenységét a francia meg
szálló hatóságok elől rejteniök kellett, ezért látszatra és kifelé Siket András
miniszteri osztálytanácsos szerepelt vezetőként. 51
Bár a meghatározott hírszerzési feladatok ekkor elsősorban belpolitikai cé
lokat szolgáltak, az utasításból határozottan kitűnik a külpolitikai viszonyok
iránti érdeklődés is.
A támadó hírszerzés fogalma alatt az idegen országokban, vagy a megszállt
területeken folytatott tevékenységet: a külpolitikai, katonapolitikai viszonyok
felderítését, valamint konkrét akciók előkészítését és lebonyolítását értették.
A szegedi hadügyminisztérium egy júliusi elaborátuma, amely a nemzetközi
helyzet elemzésével foglalkozott, felvetette annak szükségességét, hogy a mi
nisztérium külföldre, elsősorban Bécsbe és Prágába küldendő vezérkari tisztek
útján kapjon alaposabb tájékoztatást a külpolitikai helyzetről.
„Tekintettel arra, hogy Bécsben számos összeköttetések futnak össze — írja
az emlékirat —, a szegedi kormány ottani követségének rendkívül fontos sze
rep jut. Ezen követség összeköttetése Szegeddel azonban igen hiányos, ami an
nál kellemetlenebb és kifelé (ántánt) annál károsabb, mert úgy Bécsben (Beth
len), mint Grazban (Szmrecsányi) az a tendencia vehető ki, hogy nagyobb mér
tékben önállóak, semmint ezt az ügy érdeke megköveteli. Sürgősen szükséges
tehát, hogy az ottani követségnél egy magyar vezérkari tiszt (Vogt, vagy inkább
Lorx) vezetése alatt egy katonai kirendeltség állíttassék fel, melynek hatásIcöre Cseh-Tótországtól Bécsen át Lehár csoportjáig bezárólag terjedne. Ezen
kirendeltség utasításait Bethlen gr. útján közvetlenül Szegedről kapná." 52
A tervezett katonai kirendeltséget létre is hozták az ellenforradalmi kor
mány bécsi „követsége" mellett. (Károlyi Gyula miniszterelnök meghatalmaz
ta Bethlen Istvánt, hogy Bécsben képviselheti a szegedi kormányt.) Vezetőjévé
Vogt Valdemár vk. ezredest nevezték ki, aki ekkor már Bécsben tartózkodott
50 HL Szegedi HM 1919. 368. sz.
51 Kozma Miklós: Az összeomlás 1918—1919. Budapest, é. n. 342—343. o.
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és Bethlen katonai tanácsadója volt. Vogt ezredes 1919. július 29-én jelentette,.
hogy átvette a katonai szolgálat vezetését.53
Feladata az volt, hogy az Ausztria és Csehszlovákia területén tervezett,,
a Magyar Tanácsköztársaság ellen irányuló katonai előkészületek megvalósítá
sánál közreműködjék. Ezeket a megbízatásokat nem sikerült teljesítenie. Hi*
vatalának átvétele után két nappal a következőket jelentette Belitska Sándor
hadügyminiszternek: „...tisztelettel közlöm, hogy a tervbevett szervezés a je
len körülmények között lehetetlen, mert egyrészt a cseh miniszterelnök nyi
latkozata szerint — csehszlovák területről minden, a tanácskormány ellen irá
nyuló akció megtiltatott — másrészt osztrák állampolgároknak toborzását és
Szegedre szállítását a német—osztrák kormány nem engedélyezi, s e rendelet
betartását szigorúan ellenőrzi. E tilalom megszegése minden itteni akciónk
nyombani beszüntetését vonná maga után." 54
A szegedi kormány bécsi katonai kirendeltsége 1919. augusztus végéig mű
ködött. A Tanácsköztársaság megdöntése után Vogt ezredes — a Fővezérség
megbízásából — fegyver- és hadianyagvásárlási ügyekkel foglalkozott. 1919.
szeptember 1-én jelentette a Fővezérségnek, hogy a katonai képviselet felszá
molása befejeződött, s tevékenységét Bécsben befejezte.55
A hadsereg meghatározó szerepe az ellenforradalmi
kialakításában

rendszer

külpolitikájának:

A Magyar Tanácsköztársaság megdöntése után két hatalmi központ alakult
ki az országban: a budapesti Friedrich-kormány, amely augusztus 6-án lépett
hivatalba a Peidl-kormány erőszakos eltávolítása után, valamint a Nemzeti
Hadsereg „fővezérsége", amely Horthy Miklós vezetésével augusztus 9-én ki
vált a .szegedi hadügyminisztérium kötelékéből és mint önálló parancsnokság
kezdte meg működését.
A tényleges hatalom 1919 őszére fokozatosan a Fővezérség kezébe került.
Működési területe átfogta az államélet, a közigazgatás minden területét. Te
vékenysége döntő módon határozta meg a kialakuló ellenforradalmi Magyar
ország arculatát.
A fővezérség meghatározó szerepet játszott a magyar külpolitika kialakítá
sában is. A budapesti külügyminisztérium — a román megszállás körülményei
között — saját apparátusának létrehozásán kívül elsősorban azokkal a prob
lémákkal foglalkozott, amelyek az ország jelentős részének a megszállásából
adódtak, másrészt a béketárgyalásokra való' felkészülés kötötte le az energiáit.
A siófoki főhadiszállás ugyanakkor átfogó külpolitikai terveket kovácsolt.
Bár a Friedrich-kormány igyekezett a Fővezérség tevékenységét e tekintetben
is korlátok közé szorítani, ez a törekvés nem járt sikerrel. Hiába mondta ki a
minisztertanács augusztus 20-i ülésén, hogy „a fővezérlet külpolitikát nem
csinál",56 Horthy és környezete a fegyveres hatalom birtokában szabadon szőtte
a már a maga korában is sok tekintetben kalandornak számító külpolitikai el
képzeléseit. Növelte a Fővezérség lehetőségeit a külpolitikába való beleszólás
ra a minisztertanácsnak az az október 25-i határozata, amely ideiglenes jelleg
gel szabályozta a hadügyminiszter és a fővezér hatáskörét és kimondta, hogy
utóbbi közvetlenül a minisztertanácsnak felelős.
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A fővezér megkapta azt a jogot, hogy „ . . . az ország katonai védelmét cél
zó előgondoskodások irányításából kifolyólag valamennyi minisztériummal köz
vetlen érintkezésbe l é p h e t . . . Minden a katonapolitikai helyzetet érintő kér
désben a külügyminiszter tájékoztatja a fővezért és a vezérkar főnökét, viszont
a fővezér is köteles minden olyan katonai megállapítást, amely a külügyi poli
tikára befolyással lehet, a külügyminiszternek tudomására hozni" — rendeli el
a minisztertanácsi határozat. 57
A Fővezérség túllépte ezeket a határokat, s korántsem maradt meg a tájé
kozódás és a javaslattétel keretei között, hanem konkrét külpolitikai lépésekre
vállalkozott, s ezek megindoklására programadó, irányító módon kijelölte a
külpolitika terén követendő utat. Az .október 28-án Siófokon kiadott külpoli
tikai memorandumból kitűnik, hogy a katonai vezetés nemcsak egy későbbi
időben végrehajtandó revansháború tervével foglalkozott, hanem azonnali
fegyveres akciók megvalósítására is gondolt, hogy a zavaros nemzetközi körül
mények között, még a békeszerződés elfogadása előtt, változtasson a kialakult
helyzeten. A Fővezérség konkrét katonai előkészületeket tett egy Csehszlovákia
elleni katonai akcióra, amelyet lengyel—magyar együttműködéssel terveztek;
Bécs megszállására készültek, osztrák és bajor tiszti körök segítségével jobb
oldali fordulatot kívántak Ausztriában végrehajtani. 58
A Fővezérség rendelkezett a külpolitikai kérdések feldolgozásához szükséges
megfelelő apparátussal. Két részleg is foglalkozott ezzel a területtel: a nyilván
tartó csoport és a politikai csoport külügyi osztálya.59 A nyilvántartó csoport,
amely a II. csoport elnevezést is viselte, a szegedi I. hadműveleti csoport hír
szerző osztályának tagjaiból alakult. Vezetője továbbra is Ottrubay Károly
vk. őrnagy maradt, aki 1919. december elejéig töltötte be ezt a tisztet.
A nyilvántartó csoport feladatait a következőkben határozták meg: „Külföldi
államok politikai és katonai viszonyainak nyilvántartása. Külföldi katonai
képviseletekkel való érintkezés." A külügyi osztály feladata volt a külügymi
nisztériummal való kapcsolat fenntartása, egymás kölcsönös tájékoztatása a
külpolitikai helyzetről.60
A hadügyi vezetésben kialakult kettősség következtében a Hadügyminiszté
rium is foglalkozott külügyi természetű hírszerzéssel. Az elnöki 5/b osztály
foglalkozott ezzel a munkaterülettel. Az osztály vezetője Stojakovics Döme vk.
őrnagy volt, aki később vezető szerepet játszott a VKF 2. osztály létrehozásá
ban, s ezen belül a Horthy-hadsereg katonadiplomáciai szolgálatának megszer
vezésében.
Stojakovics Döme (Demeter) a magyar királyi honvédségnél kezdte katonai
pályafutását. 1907—1909 között elvégezte a bécsi Hadiiskolát, s ezután vezér
kari tiszti beosztásban tevékenykedett különböző hqnvédparancsnokságokon.
A világháború folyamán a Hadseregfőparancsnokság hírszerző osztályára k e 
rült, ahol a Balkán-csoport vezetője lett. A polgári demokratikus forradalom
időszakában a Hadügyminisztérium hírszerző osztályának vezetői tisztét töltöt
te be. A Vörös Hadseregben is a hírszerző osztály vezetője volt. A Tanács
köztársaság megdöntése után a budapesti hadügyminisztériumban ugyanezen a
területen folytatta tovább működését.
A politikai és katonai vezetés a hírszerzésnek az adott körülmények között
rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított. Mivel a békeszerződés revízióját bé
kés úton nem tartották elérhetőnek, sőt mi több, azonnali revansháborúra k é 57
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szültek, a nemzetközi helyzet vizsgálata magában foglalta annak a kérdésnek
állandó elemzését is, hogy alkalmasak-e a körülmények arra, hogy Magyaror
szág belépjen egy adott háborúba, vagy vállalkozhat-e valamely erőszakos
katonai lépésre?
A tervezett akciók nemzetközi feltételeinek pontos felmérése, a vállalkozások
helyszínen történő megszervezése, azok figyelemmel kísérése, esetleg irányítá
sa szükségessé tette, hogy a katonai vezetés a lehető legsürgősebben kiküld j ön
a fontosnak ítélt országokba jó kapcsolatokkal rendelkező vezérkari tiszteket,
akik gyorsan, megbízható híreket tudnak a Fővezérség, illetve a Hadügymi
nisztérium részére szállítani.
A Hadügyminisztériumnak 1919 őszén egyetlen külföldi katonai képviselete
volt — Bécsben. Mint említettük, 1919. augusztus 5-én a minisztérium ismét gr.
Takács-Tolvay ezredest bízta meg a katonai meghatalmazotti állás betölté
sével.61
Soós Károly tábornok 1919. október 5-én utasítást küldött a II. nyilvántartó
csoport útján gr. Takács-Tolvay József ezredesnek, a magyar (hadügyminisz
ter bécsi megbízottjának, hogy a régi AOK-nál (Armeeoberkommando) már
előkészített összes kiképzési és harcászati szabályzatot és a különböző utasí
tások tervezeteit szerezze be és a Fővezérséghez terjessze fel. A vezérkari fő
nök utasította gr. Takács—Tolvay ezredest, hogy kísérje figyelemmel az oszt
rák hadsereg szervezésiével!, 'kiképzésével, harckészültségével, technikai fejlő
désével kapcsolatos kérdéseket és ezekről folyamatos tájékoztatást nyújtson. 62
November 4-én újabb utasítás ment gr. Takács-Tolvay ezredesnek: keresse
fel Korner ezredest, a Staatsamt für Heerwesen elnöki osztályának főnökét, s
kérje meg őt Soós tábornok nevében, hogy „ . . . a megengedett határokon be
lül esetről-esetre felvilágosítást adjon a német—osztrák hadsereg és a vezér
kar állapotáról". 63
A Hadügyminisztérium, a Fővezérséggel párhuzamosan egyidőben tett lé
péseket a németországi katonai, katonapolitikai viszonyok felderítése érdeké
ben. Soós tábornok, a Fővezérség vezérkari főnöke, 1919. október 5-i utasítá
sában a következőket közli: „Fleischmann Moritz vkt. őrnagyot Berlinbe szán
dékozom küldeni, hogy a német hadsereg kiképzéséről, harckészültségéről,
technikai fejlődéséről, valamint a bevezetés alatt álló katonai újjászervezésről
s az újonnan kiadott katonai szabályzatokról állandóan tájékoztasson."6'1
Stojakovics őrnagy, a Hadügyminisztérium hírszerző osztályának a vezető
je azonban október 17-én közölte a Fővezérség II. csoportjával, hogy a minisz
térium br. Abele Ferenc vk. ezredest — bizalmas megbízatással — kiküldte
Berlinbe. A Hadügyminisztérium ezzel a kiküldetéssel egy katonai attasé poszt
nak megfelelő állást szeretett volna létrehozni Németországban. Feladatköre
három fő területből állt: 1. A német hadsereg meglevő szervezetének feldolgo
zása, a békefeltételek szerint előírt hadsereg megteremtésére tett intézkedések
figyelemmel kísérése, a hadsereg fejlesztése érdekében — a békefeltételek ki
játszásával — hozandó nem hivatalos intézkedések és a mozgósítással kapcso
latos előkészületek nyilvántartása. 2. Németország bel- és külpolitikai helyze
tének állandó nyilvántartása. 3. Egyéb országok — a Szovjetunió, Lengyelor
szág, és Franciaország — katonai, katonapolitikai felderítése a Németország
ban megszerezhető adatok alapján. Fenti feladatok megoldása érdekében, a
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Hadügyminisztérium javasolta a Fővezérségnek, hogy br. Abele ezredes mellé
szervezzenek egy hírszerző csoportot.65
A párhuzamos intézkedések a Berlinbe küldendő megbízott esetében vitát
váltottak ki a Hadügyminisztérium és a Fővezérség között. A nézeteltérések ki
indulópontja személyi természetű kérdés volt: a Fővezérség azért ellenezte br.
Abele ezredes kiküldését, mert őt a vezérkar távíró osztálya vezetőjének akarta
kinevezni. A Hadügyminisztérium mindenesetre szükségesnek tartotta leszögez
ni: „ . . . a katonai meghatalmazottak és attachék — egyáltalán külföldre ki
rendelendő tisztek szolgálata politikai vonatkozású, tehát az államfő megvá
lasztásáig csakis a Hadügyminisztérium hatásköréhez tartozik." 66 A Hadügymi
nisztérium br. Abele ügyében érvényt szerzett akaratának: az ezredes Berlinben
maradt.
Báró Abele Ferenc ezredes már nem tartozott a fiatal vezérkari tisztek közé:
1919-ben 44 éves volt. Osztrák nemesi család leszármazottja (von und zu Lilien
berg), aki műszaki tisztként szolgált az osztrák—magyar hadseregben, évekig
magyarországi helyőrségekben. A Hadiiskola elvégzése után vezérkari beosz
tásokat töltött be, többek között a közös vezérkar távíró irodájában. A világhá
borúban hadtest vezérkari főnöki beosztást ért el. A Monarchia megszűnte
utáji magyar állampolgár lett és belépett a „nemzeti hadseregbe." Berlinbe
való kiküldését a német anyanyelv mellett az indokolta, hogy világháborús
szolgálata során kapcsolatokra tett szert olyan német tábornokok körében, akik
az új német hadseregben is vezető szerepet játszottak. Nem volt lényegtelen
szempont az sem, hogy a báró Németországban kiterjedt rokoni kapcsolatok
kal rendelkezett.
Az említett vita természetesen csak belső jelentőségű volt. A Fővezérség ál
talában kezdeményező szerepet játszott a külföldi kiküldetések terén, különö
sen azokban az esetekben, amikor meghatározott akciók lebonyolításáról volt
szó. A Hadügyminisztériumra gyakorlatilag az ügyek adminisztratív lebonyo
lítása tartozott.
A Fővezérség 1919 őszén a Csehszlovákia elleni háború terveivel, a Lengyel
országban létrehozandó ún. „tót-légió" felállításával foglalkozott,67 s hogy meg
győződjék arról, mennyiben lehet a lengyel részvételre számítani, kiküldte
Krakkóba Guilleaume Árpád vezérkari ezredest Halier lengyel tábornokkal
való kapcsolatok felvétele végett.68 Guilleaume ezredes személyének legalizá
lása Krakkóban úgy történt, hogy a Külügyminisztériumtól diplomáciai meg
bízólevelet kapott a krakkói magyar útlevélhivatal vezetésére. Az „útlevélhi
vatal" a Csehszlovákia ellen tervezett akció meghiúsulása után is folytatta ka
tonai jellegű tevékenységét, s később szerves része lett a Horthy-hadsereg tit
kos katonadiplomáciai szolgálatának.
"A Fővezérség — Eokhart Tibor külügyi kormánybiztos közvetítésével — szor
galmazta a Külügyminisztériumnál külképviseleti szervek felállítását, neveze
tesen Ukrajnában Gyenyikin hadseregénél és Bulgáriában, azzal a céllal, hogy
ezekhez a külképviseletekhez beoszthasson katonákat. Mindkét kapcsolat Ro
mánia diplomáciai bekerítésének lett volna egy-egy láncszeme. A Külügymi
nisztérium nem tudta követni az igényeknek ezt a tempóját sem költségveté
sileg, sem szervezetileg, de néha azért sem, mert a nemzetközi viszonyok nem
tették lehetővé a katonai felvonulási terveket készítő és ezért türelmetlen veCB Uo. 1755. sz.
66 H L HM B főcsop. 1919.1463/Bk. sz.
67 Részletesen foglalkozik a kérdéssel Godó Ágnes: A Horthy-rendszer kalandor háborús tervei 1919—1921 című
i tanulmányában. Hadtörténelmi Közlemények, 1901.1. sz.
68 H L V K F I I . csop. 1919. „ T " 78. sz.
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zérkar kívánságainak kielégítését. Gr. Somssich József külügyminiszter novem
ber 4-én kelt válaszában kijelentette: „Bár elvben teljesen helyeslem az állás
pontot, a gyakorlati keresztülvitel szempontjából, különösen ami a Denikinhez
kiküldendő képviselőt illeti, akadályokat látok fennforogni, elsősorban abból
a szempontból, hogy az állandó érintkezést nehezen fogjuk fenntarthatni ki
küldötteinkkel, amely körülmény a kiküldetés céljának elérését sok tekintet-,
ben illuzórikussá t e s z i . . . Ami képviseleteinket Bulgáriában illeti, nagy súlyt
helyezek arra, hogy ha ez keresztülvihető, oda egy magasabb állású, gyakor
lott diplomatát küldjünk ki, aki az ottani viszonyokkal ismerős és aki a béke
megkötése után hivatalos formában is átvehetné Magyarország képviseletét Bul
gáriában. E tekintetben teendő lépéseink eredményéről annak idején értesíteni
fogom a fővezérséget."69 A Fővezérség nyilvánvalóan nem elégedett meg ezzel
a válasszal, mert a következő hónapokban is újabb és újabb sürgető kéréseik
kel jelentkezett.
A rejtett katonai attasé szolgálat létrehozása
Katonai attasék jövőbeni kiküldetése elé azonban akadályok látszottak gör
dülni a békeszerződések előrelátható rendelkezései miatt. A Németországgal
kötött béke és az osztrák békeszerződés tervezetének összehasonlításából vilá
gosan kitűnt, hogy Magyarországnak is hasonló feltételekkel kell számolnia,
mint volt háborús szövetségeseinek.
A békeszerződések katonai rendelkezései a világháborúban győztes hatal
mak azon akaratát fejezték ki, hogy a volt központi hatalmak a jövőben csakis
olyan hadsereggel rendelkezzenek, amely kizárólag a belső rend fenntartására
és a határrendőri szolgálat ellátására alkalmas. A békeszerződések értelmében
tilos volt vezérkart működtetni, a hadsereget háborúra felkészíteni, s mozgó
sítási munkálatokat folytatni.
Schnetzer tábornok, hadügyminiszter 1919. augusztus 25-i körlevelében meg
küldte a minisztérium valamennyi főcsoportfőnökének, csoportfőnökének és
osztályvezetőjének az osztrák békeszerződés kivonatát a következő megjegy
zéssel: „Minthogy feltételezhető, hogy a magyar békeszerződés is hasonló fel
építésű lesz, a csoportok és osztályok már most tájékozódjanak, s az ügykörük
be vágó munkálatokat készítsék elő."70 Bár e munkálatok alapelveként azt ha
tározta meg a körrendelet, hogy meg kell keresni azokat az érveket és indo
kokat, amelyek segítségével Magyarország részére előnyösebb feltételeket le
hetne biztosítani, az osztályok javaslatai a valóságban az előre látható béke
feltételek kijátszásának lehetséges módjait tartalmazták.
A katonai attasék kiküldésének tilalma konkrét megfogalmazásban nem
szerepelt a békeszerződések szövegében, ez a tilalom a katonai határozványok
egészéből, s különösképpen a vezérkari tevékenység megtiltásából követke
zett. Németországban és Ausztriában, ahol a szocialista kormányzat maga is
szívesen fogadta a régi, militarista hagyománynak tartott katonai attasé in
tézmény megszüntetésének kötelezettségét, visszahívták a még működő kato
nai attasékat. 71
Voltak olyan vélemények, hogy a katonai attasé rendszer felszámolásának
kötelezettsége benne foglaltatik a Versailles-i szerződés 179., illetve a Saint-Germaine-i békeszerződés 158. pontjában, amely többek között a következőket tar69 Uo. VI. csop. 1919. 3683. sz.
70 HL HM B főcsop. 1919. 24 952. sz.
71 Á kérdéssel részletesen foglalkozik: Kehrig, Manfred: Die Wiedereinrichtung des deutsehen Militärische a
Attachedienstes nach dem Ersten Weltkrieg (1919—1933) című munkájában. Boppard am Khein, 1966.
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talmazta: „Deutschland [ illetőleg Österreich] verpflichtet sich, vom Inkrafttre
ten des gegenwärtigen Vertrags an, in keinem fremden Lande irgend eine
Mission des Landheeres, der Seemacht oder der Luftstreitkräfte zu beglaubigen,
keine solche Mission dorthin zu senden oder abreisen zu lassen." A trianoni
békeszerződés 142. pontjában később ez a tilalom ugyanebben a megfogalma
zásban szerepelt: „Magyarország kötelezi magát, hogy jelen Szerződés életbe
lépésétől kezdve semmiféle idegen országba katonai, hadihajózási vagy léghajó
zási küldöttségnek megbízást nem ad, oda ilyeneket nem küld, s elutazni nem
enged."
Amíg Németországban és Ausztriában nyílt vita folyt arról, hogy a béke
szerződések kimondják-e tételesen a katonai attasék küldésének tilalmát, a ma
gyar kormányzat a kérdés felvetését elkerülte, mert minden körülmények kö
zött szándékában állt ilyenek kiküldése. A tilalom a magyar felfogás szerint
„a békefeltételek szelleméből" következett.72
A Fővezérség II. csoportja és a Hadügyminisztérium hírszerző osztálya is
megkezdte a békeszerződésben foglalt előírás kijátszását célzó javaslatok ki
dolgozását, s ezeket a Külügyminisztériummal is egyeztették. Egy olyan terv
született, amely bizosította a katonai attasé szolgálat rejtett felállítását, így
lehetővé tette a vezérkar számára, hogy közegeit legális úton külföldre küldhesse.
.. Az első értekezletet 1920. január 8-án tartották e tárgyban a Külügyminisz
tériumban gr. Ambrózy Lajosnak, a minisztérium elnöki csoportja vezetőjének
elnökletével. A Fővezérséget Stojakovics Döme őrnagy képviselte. Jelen volt
á Pénzügyminisztérium megbízottja és a Hadügyminisztérium küldöttsége is.
Az értekezlet tárgyát a következőképpen határozták meg: „Tekintettel, hogy a
várható békeszerződés szerint katonai attachék nem lesznek kiküldhetők, mi
ként lenne lehetséges, hogy az okvetlenül szükséges katonai szakelőadók a sa
ját képviseleteinkhez mégis beosztassanak, a beosztottak állományilag hogyan
kezeltessenek és miféle illetékben részesüljenek."73
Az értekezlet megállapította, hogy az ún. „katonai szakelőadók" — a ka
tonai attasé szolgálat leplezése érdekében — külügyi hivatalnoki minőségben
működnének az egyes külképviseleteknél. A javaslat szerint a külügyminiszté
rium a kiküldendő katonai szakelőadó konzuli kinevezésére a megfelelő mi
nisztertanácsi előterjesztést megtenné, s az illetőket a hadügyminiszter javas
latára a megfelelő külképviseletnél konzulként beosztaná.
A konzuli kinevezéssel egyidejűleg a katonai szakelőadót a katonai állo
mányban „illeték nélkül" tartósan szabadságolnák. A tervezet leszögezi, hogy a
külügyi szolgálatba való látszólagos átvétel csak addig tarthat, amíg a Had
ügyminisztérium az illető tisztet a külképviseletnél alkalmazni kívánja, így a
kinevezett tisztek semmi esetre sem formálhatnak jogot arra, hogy bármikor is
tényleges konzuli teendőkkel bízzák meg őket, s nem kérelmezhetik, hogy to
vábbra is a külügyi státusban maradhassanak, ha a Hadügyminisztérium meg
bízatásukat megszünteti. Az értekezlet ezzel kapcsolatban elfogadott egy „Nyi
latkozat" szöveget, amelyet a javaslat szerint a kiküldöttek még kinevezésük
előtt kötelesek aláírni. 74
72 HL HM Ein. D. o. 1920. 40 729. sz.
73 HL HM Ein. A. o. 1920. 40 087. sz. (Jegyzőkönyv)
74 Uo. „Nyilatkozat. Alulírott tudomásul veszem, hogy külügyi hivatalnokká való kinevezésem esetére a honvédel
mi minisztériumnak illeték nélkül, tartósan szabadságolt közege maradok és kijelentem, hogy ezen kinevezésemből
semmi esetre sem formálhatnék jogot arra nézve, hogy bármikor is tényleges konzuli vagy diplomatiai teendőkkel
bízassam meg. A külügyi státusba leendő átvételemet tehát ideiglenesnek ismerem el és kötelezem magamat arra,
hogy ha a honvédelmi minisztérium külügyi megbízatásomnak beszüntetését vagy szabadságomnak megvonását ren
delné el, ezen rendeletnek eleget i'ogok tenni a nélkül, hogy a külügyi státusban való további megtartásomat kérel
mezzem."
"
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A kidolgozott alapelvek pontosítása és végleges formába öntése 1920. február
5-én, a bizottság második ülésén történt. Ezen a megbeszélésen rögzítették a
katonai szakelőadók hivatali rejtésének módját, díjazásuk rendjét, katonai elő
léptetésük szabályait, adminisztratív természetű kötelezettségeiket.75

Лайош Арокаи
ПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВЕНГЕРСКОЙ
АТТАШЕ-СЛУЖБЫ В 1918—1919 ГГ.
Резюме
Формирование службы военного атташе в Венгрии могло произойти лишь тогда, когда
страна вновь обрела свою государственную независимость и смогла создать собственнуюслужбу внешних сношений. Впервые этим вопросом занимался Совет Министров 5 ноября
1918 года.
Военно-политический отдел Министерства военных дел приступил к организации службы
согласно сложившимся в австро—венгерской армии методам. Планами предусматривалось,,
что венгерские военные атташе будут работать в городах: Вена, Берлин, Загреб и Белъград,
Краков и Варшава, Киев, Бухарест. В период буржуазной революции из всех перечисленных
городов пост военного атташе был установлен только в Вене, формированию остальных
воспрепятствовало решение Совета Министров от 11 фебраля 1919 года, которое временно
сняло с повестки дня вопрос о направлении военных атташе за границу.
Венгерская Советская Республика также располагала только одним военным уполномочен
ным в Вене. Министерство военных дел контрреволюционного правительства в Сегеде также
стремилось направить своих военных уполномоченных в Вену и Прагу, их задачей было бы
поддержание контрреволюционных акции, организованных против Венгерской Советской
Республики.
После победы контрреволюции Главное командование оказывало решающее влияние и на
формирование внешней политики Венгрии. Главное Командование создало для этой цели
соответствующий аппарат, который носил название II учетной группы. Этот аппарат при
содействии Министерства военных дел наряду с уже находившимся в Вене атташе направил
своих военных представителей — под прикрытием дипломатии — в Берлин и Краков.
Из духа договора о мире, заключенного до конца 1919 года, следовало, что Венгрия, как
и её военные союзники, не имеет права сформировать генеральный штаб, а следовательно и
высылать военных атташе за границу. Политическое и военное руководство Венгрии —в ин
тересах осуществления своих реваншистских целей — разработало пути скрытого создания
организации военного атташе.

Lajos
Árokay
DIE VORGESCHICHTE DER AUFSTELLUNG DES SELBSTÄNDIGEN
UNGARISCHEN MILITÄRISCHEN ATTACHEDIENSTES 1918—1919
Resümee
Die Aufstellung des militärischen Attachedienstes in Ungarn konnte erfolgen,
als das Land seine staatliche Unabhängigkeit zurückgewonnen hatte und seinen
eigenen Außendienst zustandebringen konnte. Der Ministerrat beschäftigte sich
mit dieser Frage das erstemal am 5. November 1918.
Die militärpolitische Abteilung des Kriegsministeriums begann die Organisation
des Dienstes den in der österreichisch—ungarischen Armee herausgebildeten Me
thoden gemäß. Nach den Plänen hätten ungarische Militärbevollmächtigten in Wien,
Berlin, Zagreb, Belgrad, Krakau, Kiew, Warschau und Bukarest tätig sein sollen. Zur
Zeit der bürgerlichen Revolution wurde aus ihnen nur der Posten des Militär bevoll
mächtigten in Wien aufgestellt, die Errichtung der Anderen wurde von dem Mi
nisterratbeschluß vom 11. Februar 1919 verhindert, der die Aussendung von Mili
tärattaches von der Tagesordnung vorläufig abgesetzt hat.
75 HL HM Ein. A. o. 1920. 40 389. sz. (2. sz. jegyzőkönyv)
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Auch der ungarischen Räterepublik stand nur der Posten des Militärbevollmächtigten in Wien zur Verfügung. Das Kriegsministerium der gegenrevolutionären
Regierung von Szeged bestrebte sich ebenfalls Militärbevollmächtigte nach Wien
und Prag zu senden, denen Aufgabe die Unterstützung der gegenrevolutionären
Aktionen gegen däe Räterepublik gewesen hätte.
Nach dem Sieg der Gegenrevolution übte das Militäroberkommando eine entscheidende Wirkung auch auf die Ausgestaltung der ungarischen Außenpolitik aus.
Das Militäroberkommando brachte dazu den geeigneten Apparat zustande, der den
Namen „Evidenzgruppe II." trug. Unter Mitwirkung des Kriegsministeriums delegierte dieser Apparat seine Militärpersonen unter diplomatischem Decktitel neben
dem schon existierenden Posten in Wien auch nach Berlin und Krakau.
Es folgte aus idem Geist der Ibis dem Ende des Jahres 1919 abgeschlossenen
Friedensvertrage, daß Ungarn, ebenso wie seine ehemaligen Kriegrsalliierten, keinen
Generalstab haben durfte und so keinen Militärattache nach Außland senden durfte. Die ungarische politische und militärische Führung arbeite, im Interesse ihrer revansohepolitischen Plänen, die Weisen der geheimen Errichtung eines militärischen Attachedienstes aus.

SZABÓ MIKLÓS
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ TECHNIKAI FEJLŐDÉSE
(1938—1944)
Á magyar katonai repülőgépgyártás (1938—1940) c. tanulmányunkban (HK
1982/4. sz.) megvizsgáltuk a magyar repülőgépipar második világháború alatti
termelését, gondjait és eredményeit.
Jelen munkánkban a külföldi repülőgép-beszerzések alakulását tekintjük
át, majd azt, hogy a hazai és idegen forrásokból ellátott Magyar Királyi Hon
véd Légierő milyen technikai színvonalat képviselt a korabeli, s vele hasonló
nagyságú légierők között.

Külföldi

repülőgép-beszerzések

A történelmi események felgyorsulása, az ütőképes légierő mihamarabbi
megteremtésének az igénye arra késztette az illetékeseket, hogy az évtizedfor
dulón a külföldi beszerzéseket preferálják. Ügy tűnt, hogy ily módon rövidebb
idő alatt létrehozható eme új fegyvernem.
A szövetséges hadiiparokra támaszkodó légierőfejlesztési elképzelések nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 1938-ban azonban ezt még nem le
hetett látni. A magyar repülőgépipar — előző tanulmányunkban vázolt — hely
zete következtében a katonai vezetés arra kényszerült, hogy az első években
szinte kizárólag, később pedig részben külföldön vásárolja meg a légierő meg
teremtéséhez, majd fejlesztéséhez szükséges eszközöket.
A beszerzési lehetőségek korlátozott volta, a partnerek saját háborús gondjai,
az eladandó gépek többségének korszerűtlensége azonban hallatlan mértékben
megnehezítette a tervszerű, folyamatos és minőségileg is megfelelő repülőgép
vásárlást. Mészöly Elemér vezérőrnagy, a vezérkar különböző osztályain sok
évet eltöltött szemtanú, utólag úgy ítélte meg, hogy „A légierő újjászervezése
képezte a hadrendfejlesztés legsúlyosabb és legégetőbb problémáját." 1 A ma
gas beszerzési árak arra ösztönözték az illetékeseket, hogy minél olcsóbban
oldják meg a szükséges mennyiségű repülőgép előteremtését. Az 1938. évi had
rendfejlesztési hitel, bár bizonyos lökést adott a beszerzéseknek, alapvető vál
tozást nem hozhatott. Az is tény, hogy az olasz kormány 120 millió lírás köl
csönt biztosított Magyarországnak, melyből 18,5 millióért szállítottak repülő
gépet 1937—38-ban.2 Az eredeti rendelés szerint ezért az összegért ötvenkét
1 Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt (1920—1945) Kiadta és sajtó alá rendezte : Dalnoki
Veress Lajos. München, 1972. I. k. 80. o.
2 Csima János: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében. (1920—1941) Hadtörténelmi Közlemé
nyek (a továbbiakban — HK) 1909. 2. sz. 303. o.
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Fiat „Cr—32" vadászgépet (à 305 000 líra), valamint tartalék motorokat és al
katrészeket kellett Olaszországnak szállítania. 3
A mennyiségi gondokon túl egyre inkább jelentkeztek a minőségi problémák
is. Az olasz hadiipar termékei ugyanis a 30-as évek végére korszerűségüket te
kintve egyre több kívánnivalót hagytak maguk után. Az eladásra felkínált
repülőgépek zömét az évtized első felében, illetve derekán tervezték, így a má
sodik világháború kezdetére, sőt már ezt megelőzően is elavultak. Ennek elle
nére, a korlátozott lehetőségek következtében a magyar légierő Olaszországra
volt utalva. Ez magyarázatát adja annak — legalábbis részben —, hogy „A kor
szerűsítés, a kornak megfelelő felszereléssel való ellátás azonban alig haladt
előre" 4 a m. kir. légierőnél. Bár találkozhatunk olyan — közelmúltbeli — meg
állapítással, pl. a „Cr—32" vonatkozásában, hogy „az egyik legjobb tulajdon
ságú, sikeres konstrukció" 5 , ez csak a tervezés-megjelenés időszakára volt ér
vényes, 1938-ra már meglehetősem elavult. De a korábban megrendelt „Cr—32"ek megérkeztek — más pedig úgy sem volt —, így hat vadászszázadot láttak
el ezzel a típussal.
Ebben a vonatkozásban más lehetőség nem lévén, 1938. február 16-án a „mó
dosított Cr—32", azaz a Fiat „Cr—42" típus megvásárlásáról írtak alá jegyző
könyvet a felek Rómában. Ugyanitt rögzítették, hogy egységes könnyűbombá
zóként a „fokozott teljesítményű" Caproni „Ca—310"-t veszi meg a magyar
légierő. Ez utóbbi repülőgépet 1938. május 29-én mutatták be a szakemberek
nek Tapolcán.6
Ezt követően, június 2-án a Honvédelmi Minisztérium kiadta alapkövetel
ményeit a repülőgépfajták kiválasztásához és gyártásához. 7 Itt rögzítették, hogy
továbbra is kizárólag német és olasz típusokat kell igénybe venni, s a csapat
próbákon, az „összehasonlító repülések" alapján választani. Ebben — elvetve
a „nehézkes" Junkers „Ju—86"-ot és a korszerűtlen Caproni „Ca—101"-et —
az alacsony támadásra is alkalmazható könnyűbombázóként ajánlották rend
szeresíteni a „Ca—310"-et. (Még ekkor nem volt meg a csapatpróba eredmé
nye). Sőt ezt a típust — olasz véleményre hivatkozva — távolfelderítésre is al
kalmasnak látták.
1938. július 12-én a vezérkar és a légierő vezető személyiségei úgy döntöt
tek, 8 hogy fenntartják a harminchat „Ca—310"-re vonatkozó június 24-i
megrendelést, s itthoni kipróbálásuk után döntenek arról, hogy a könnyűbombázókénti alkalmazás mellett felhasználható-e alacsonytámadásra is.
Ugyanekkor arról is határoztak, hogy a „Cr—42" vadászt csapatpróba nél
kül, sürgősen igénylik, mert „ha mi azonnal nem rendeljük meg ezeket a gé
peket, akkor az olaszok azokat a románoknak és a jugoszlávoknak fogják el
adni, míg ha megrendeljük, csak nekünk adják el." Ez az érv elégségesnek bi
zonyult a gyors intézkedésre: a III. csoportfőnökség rövidesen megrendelte a
gépeket. 9
Szeptember 30-án a légügyi csoportfőnök javaslatot tett harminchat „Cr—32"
beszerzésére, ehhez azonban a vezérkar új főnöke, Werth Henrik gyalogsági
tábornok nem járult hozzá, mert elavultnak ítélte e típust. 10 A „Cr—42"-t meg
felelőnek tartották, de még nem indult meg a sorozatgyártása.
3 H L HM Ein. VI. 1.1936/105 074.
4 Peter, Ernst: Die ungarische Luftstreitkräfte, österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban — ÖMZ)
1978. 4. sz. 293. o.
5 Winkler László: Magyar hadirepülőgépek. Repülés, 1973. 8. sz. 8. o.
6 Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő anyagi-technikai állapotáról 1938—1944. (a továbbiakban — Adatok...)
HK 1979. 3. sz. 465. o.
7 HL Vkf. Ein. 1. 1938/2632.
8 Uo. 1938/2894 (2791).
9 Uo. 1938/2894.
10 Uo. 1938/3294.
<7 Haötörtíénelmi K ö z l e m é n y e k
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A vezérkar 1938. október 1-én terjesztette elő megrendelési javaslatát a légi
erő géptípusaira vonatkozóan. 11 Ezt megelőzően vázolták az akkorra kialakult
helyzetet.12 Ebben már jelezték, hogy a Caproni „Ca—310" nem alkalmas ala
csonytámadásra. Ezzel a véleménnyel azonban elkéstek, mert szeptember 24-én
licencszerződést írtak alá e típusok sárkányainak hazai előállításáról.13 Mint a
gyártási résznél láthattuk, erre nem került sor. Ugyanebben az október eleji
helyzetjelentésben elavultnak ítélték a Caproni „Ca—101" és a Fiat „Cr—32"
típusokat. Ez utóbbiról állapították meg, hogy egyedül a fordulékonysága meg
felelő, de a gyenge emelkedősebessége miatt, „ha egyáltalán légi harchoz el
juthat (utoléri-e az ellenséget?), akkor eredményesen használható." A meg
rendelt tizennyolc „Cr—42"-t viszont — ha megindul a sorozatgyártása — ki
magasló emelkedőképessége miatt speciálisan Budapest légvédelmében való al
kalmazásra tartották célszerűnek, s így szándékozták ellensúlyozni a főváros
nak az északi határhoz való közelségét.
Mindezek alapján a „Ca—310"-ek megrendelését értelmetlennek ítélték, a
„Cr—42"-ek vonatkozásában pedig a sorozatgyártás beindításának késése oko
zott gondot.
Ezen észrevételre reflektálva hangsúlyozta a Haditechnikai Intézet október
8-án kelt ügyirata, 14 hogy a „Cr—42" Viokers-típusú 12,7 mm-es géppuskájánál
az azonos űrméretű magyar „Danuvia" sokkal korszerűbb. Ennek alapján úgy
foglalt állást a vezérkar, hogy géppuskák nélkül rendeli meg mind a „Cr—
42"-eket, mind a „Ca—310"-eket.
1938 októberében terjesztette be a m. kir. légierő fejlesztésével kapcsolatos
javaslatát Gallo olasz alezredes, e témával megbízott légügyi szakértő,15 aki
természetesen olasz repülőgép-utánpótlást vett alapul. A vezérkarfőnökség 1.
osztálya azonban továbbra is fenntartotta azt a véleményét, miszerint a „Cr—
32" elavult, a „Cr—42" mellett más típust is alkalmazni kell, az alacsonytáma
dásra képtelen „Ca—310" helyett pedig egyelőre a „Sólyom" rendszeresítendő.
Pedig ekkor még nem ismerték annak a november 25-i jegyzőkönyvnek a tar
talmát, amit a „Ca—310"-ek Szombathelyen, szeptember 4-én lefolytatott csa
patpróbájáról állítottak össze.16 Ebben rámutattak, hogy ez a típus nem alkal
mas a gyalogság támogatására, nem fordulékony, emelkedőképessége rossz,
így legfeljebb gyakorlógépként alkalmazható. Ennek következményeként a lé
gierő parancsnoka odáig ment, hogy a Caproni céggel való minden összekötte
tés megszakítását javasolta a vezérkar főnökének.17 Arra vonatkozóan azonban
ő sem tudott tanácsot adni, hogy helyette honnan és mit vásároljanak.
Mindezek ellenére — a fontosabb típusokból — 1938-ban az alábbi olasz gé
peket rendelték meg: harminchat Caproni „Ca—310", tizennyolc Fiat „Cr—42",
valamint huszonhárom különböző gyártmányú iskola- és gyakorlógép. 18 A „Hu
ba—I." hadrendfejlesztési hitel keretében vásárolt olasz repülőgépekért 1938.
december 3Í-ig 70 603 490 lírát (18 759 572 P) fizettek ki.19
-Az olasz gyártmányokkal kapcsolatos, egyre szaporodó kifogások is közre
játszottak abban, hogy a magyar érdeklődés fokozatosan a német repülőgépek
felé fordult. A 30-as évek derekán rendelt német gépek 1937—38-ban érkeztek
Magyarországra, de rá kellett döbbenniük a magyar szakembereknek, hogy ezek
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Uo. 1938/3760.
Uo. 1938/3760 (3198).
Kováts: Adatok... i. m. 466. o.
HL Vkf. Bln. 1. 1938/3760 (3363).
Uo. 1938/3398.
Kováts: Adatok... i. m. 467. o.
HL Vkf. Ein. 1. 1939/3324 (3110).
Kováts: Adatok... i. m. 471. o.
HL Vkf. Ein. 1. 1939/3397.
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sem minden tekintetben megfelelőek. Igaz, találkozunk olyan értékeléssel is,
hogy pl. a Junkers „Ju—86" bombázó „segédszárnyas ívelőlappal, aránylag kis
sebességgel szállt le és így a kisméretű magyar repülőtereken jól használták", 20
ugyanakkor egyesek szerint ezt a típust — akárcsak a „He—46"-t — már 1937ben kivonták a Luftwaffe állományából. 21 A már említett június 2-i „Alapkö
vetelmények .. ,"22 összeállítói is úgy fogalmaztak, hogy a harcászati feladato
kat tekintve a „Ju—86" nehézkes. Igaz, ezt követően hozzáfűzték, hogy egyéb
ként minden tekintetben korszerű és megfelelő. Ugyancsak jó minősítést ad
tak a Heinkel „He—70" távolfelderítő repülőgépeknek is, mégsem, javasolták
gyártani, mert ezek feladatát — minden bizonnyal takarékossági okokból — a
könnyűbombázók látják el. Ellentmond viszont ennek — legalábbis bizonyos
mértékben — az az október 1-i megítélés,23 mely szerint a „Ju—86" tulajdon
képpen nehézbombázó, így alacsonytámadásra alkalmatlan, s a sebessége nem
megfelelő. Ezért csak magas vetésre és éjszakai bombázásra alkalmas. Pedig a
vezérkar főnöke alapvetőnek tekintette, hogy az összes bombázó képes legyen
a földi erők közvetlen- támogatására.
Az 1936-ban megrendelt tizennyolc Heinkel „He—70" távolfelderítő repülő
gép 1938. január—februárban érkezett meg Mátyásföldre, s ezekből hozták
létre a nyár folyamán az 1. Honvédő önálló Távolfelderítő Osztályt.24 Az előbb
idézett vezérkari anyag modernnek ítélte, sőt a 435 km/ó-s sebességével „eb
ben az időben Európa leggyorsabb repülőgépei közé tartozott." 25 Ugyanakkor —
éppen felderítőgép esetében — elgondolkoztató, hogy rossz volt belőle a kilá
tás.26 Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy inkább a könnyűbombá
zókkal szándékozták megoldatni a távolfelderítési feladatokat.
Rendkívül megnőtt viszont a magyarok érdeklődése a Heinkel „He—112"
vadászgép iránt, melyből azonnal szállítható lett volna harminc db. Rögtön
javaslat is született ezek megrendelésére, de az „Oerlikon" szárnygépágyúk
nélkül. A légügyi csoportfőnök harminchat db megvásárlására tett javaslatot. 27
Féltékenyen figyelve a német repülőgépipar magyarországi térnyerését, az
olaszok megpróbálták meggyorsítani szállításaikat. Háry ezredes, a légierő pa
rancsnoka 1939. március 3-án már azt jelentette a vezérkar főnökének, hogy
az 1938. június 24-én megrendelt harminchat Caproni „Ca—310"-ből az első
négy beérkezett Szombathelyre, az ötödik Graz közelében — olasz személyzet
tel — gyárkéménynek ütközött és megsemmisült. Az utolsó — harmincötödik —
gépet 1939. június 9-én szállították le.28
• Az olaszok egyre szaporodó szemrehányásainak hatására Szabó László ve
zérkari ezredes, római katonai attasé 1939 júliusában összefoglaló jelentést ter
jesztett fel Werth Henrikhez. 29 Ebben elpanaszolta, hogy egyrészt nagyon sok a
magyar szakemberek kiegészítő kívánsága (a „Ca—310"-ekkel kapcsolatban
huszonkét kisebb változtatást kértek). Gondot okoz neki az is, hogy bár 1938
májusában úgy döntött a Honvédelmi Minisztérium és a Légügyi Hivatal, hogy
anyagi és kiképzési ^éren az „olasz vonalra" térnek, ennek ellenére ez utóbbi
szerv a „csendes ellenállás álláspontjára helyezkedett."
A legfájóbb pontnak azt találta Szabó ezredes, hogy a harminchat „Ca—310"
20
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29
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és tizennyolc „Cr—42" megrendelését, valamint ezek licenceinek megvásárlá
sát követően a magyar fél vissza akart táncolni. „A megkötött és jóváhagyott
szerződések után 8 hóra a Lüh. (a Légügyi Hivatal — Sz. M.) a már megkötött
licencek hatálytalanítását rendeli el. Ugyanakkor pedig német vadász rep. gé
pek rendelését perfektuálja" — jelenti az attasé.
Mindezek alapján Szabó ezredes azt javasolta, hogy döntsenek az illetékesek
az együttműködésről, vagy annak elvetéséről, de ezt követően ragaszkodjanak
is ahhoz. Megítélése szerint nem szabad ide-oda ugrálni, hanem „Egy, de csakis
egy nagy államhoz kell csatlakozni és annak fejlődését kell követni," Külön
ben, ha valaki mindig a legkorszerűbb gép megszerzésére törekszik, csak azt
éri el az ütőképes, egynemű légierő helyett, hogy lesz néhány „legmodernebb"
repülőgépe és egy múzeuma, melyben megtalálható a korábbi évek minden
„legjobb gép"-e.
Ebben a gondolatsorban volt ráció, de éppen azért nem lehetett figyelembe
venni, mert a korszerű olasz repülőgépek tervezésében — előállításában bekö
vetkező — viszonylagos — megtorpanás nem tette lehetővé, hogy éppen Szabó
László védence legyen az az egyetlen nagy ország, melyhez csatlakoznia kellett
volna a magyar légierő bábáinak.
A vezérkarfőnökség 1. osztálya a fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozta Horthy
kormányzó azon döntését, miszerint a jövőben a repülőgép-berendezések terén
mindkét tengelyhatalomra támaszkodni kell, s a légierő parancsnoka mindig
a jobbat vegye meg. A Légügyi Hivatal, miután sorra megcáfolta Szabó ezredes
állításait, hangsúlyozta ama honvédelmi miniszteri és vezérkarfőnöki állás
foglalás helyességét, miszerint a beszerzések terén nem a külpolitikai megfon
tolásnak kell döntenie, hanem annak, hogy a saját céloknak legjobban meg
felelő, s technikailag a legtökéletesebb eszközök kerüljenek megvásárlásra.
Egyben Háry ezredes — eme 1939. július végén kelt jelentésében — felter
jesztette a gépállomány egységesítésére kidolgozott tervezetét, melyben java
solta, hogy gyakorlógépekként „Büoker", Arado „Ar—96", Focke Wulf „FW—
56", „FW—58"; közelfelderítési feladatokra „Sólyom" típusokat szerezzenek
be; a vadászegységeket Heinkel „He—112K"; a távolfelderítő (egyben bombá
zó) alakulatokat pedig Junkers „Ju—88" gépekkel lássák el. A légierő parancs
noka sorsdöntőnek jelezte, hogy a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök
„a javaslat mérlegelése után a javaslatban foglaltakat több évre (8—10 évre)
kötelező irányelvként írják elő, nehogy a légierők személyi vezetésében eset
leg beálló változások az egységes fejlődést visszavethessék, vagy károsan be
folyásolják." Azonban ez csak vágyálom maradt, mert az események felgyor
sulása, a háborúba való mind nagyobb mérvű belesodródás, ugyanakkor a be
szerzési és gyártási nehézségek következtében egyre megoldhatatlanabb légierő
fejlesztési gondok eredményeként szinte egymást érték az elkövetkező hóna
pokban és években a kényszerű rögtönzések, módosítások !
Az olaszok — alapvető gazdasági érdekeiktől vezettetve —, hogy mentsék a
menthetőt, s hogy kihasználják az időközben kirobbant német—lengyel há
ború következtében felmerülő szállítási nehézségeket, illetve a magyarokkal
szembeni német zsarolási kísérleteket, jelentős hitelt biztosítva felajánlották
gyártmányaikat. Hadianyagszállítási célra 300 millió lírás keretet biztosítot
tak, amit a következő évben megdupláztak. 30
Ez is szerepet játszott abban, hogy — a német beszerzési lehetőségek csökke
nésének ellensúlyozására — a magyarok ismét az olasz partner felé fordultak,
30 Csima: Olaszország szerepe... i. ni. 304. o.
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s 1939 novemberében ötven Fiat „Cr—42" repülőgépet rendeltek. Decemberben
pedig a kiutazott szakértői bizottság minden tekintetben megfelelőnek találta
a Reggiane „Re—2000 Falco I." vadászgépet, s javaslatot tett hetven db meg
rendelésére. Sőt, a Caproni „Ca—135 bis" típusú bombázókat is „várakozáson
felül jónak" ítélte, s indítványozta, hogy kipróbálás céljából vegyenek meg
egyet, valamint egy Savoya „S—79"-et, hogy kiválaszthassák a megfelelőb
bet. 31
Az olasz vásárlások mellett természetesen próbálkozások történtek német
repülőgépek beszerzésére is. Még 1939. február 15-én sor került a Heinkel
„He—112" vadászgép bemutatására, de eközben baleset érte. Az újabb gép csa
patpróbájára márciusban került sor, ahol — különösen „a defensiv jellegű
Cr—32 vadászgép" adataival összevetve — nagy sikert aratott. 32 Ennek hatá
sára májusban megvásárolták sárkánygyártási licencét, s június 1-én meg is
rendeltek belőle a WM Repülőgép- és Motorgyár RT-nél tizenkét db-ot, ezt
azonban a légierő parancsnoka októberben visszavonta.33
1939-ben komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a hadigépek
típusválasztékát csökkentsék az akkori hatról (Közelfelderítő: „Sólyom"; Távol
felderítő: „He—70"; Vadász: „Cr—32", „Cr—42", „He—112"; Bombázó: „Ju—
86") háromra (Felderítő: „Sólyom"; Vadász: „He—112"; Távolfelderítő-Bombázó: „Ju—88"). Ennek érdekében olyan javaslat született, hogy vásárolják
meg a „Jumo 211" motor gyártási jogát (ezt a motort világszínvonalon levő
nek ítélték); a „He—112"-eket is „Jumo—211"-gyel vegyék meg, s mihama
rabb szerezzék meg a németektől a „Ju—88" licencrajzait.34
E javaslatokkal szemben, illetve mellett a következő megrendelések láttak
napvilágot: húsz „He—111 P" és huszonnyolc „Ju—87",35 harminchat „Cr—32"
és négy vadász-gyakorlógép az osztrák anyagból. 36 Az egyik vezérkarfőnökségi irat tanúsága szerint a légierő parancsnoka 38 294 602 birodalmi márka
értékű megrendelést adott Németországnak. 37 Ugyanakkor a korábban igényelt
repülőgépek közül 1939 végén megérkezett hat Arado „Ar—96A.1".38
Azonban e megrendelések realizálását nemcsak Németország háborús gond
jai hátráltatták, hanem — ekkor még sokkal inkább — olyan megfontolások,
hogy Magyarország szorult helyzetét kihasználva zsarolásra használják fel a
fegyverek szállítását. így történt pl. a második világháború kirobbanását köz
vetlenül megelőző napokban is, amikor a lengyelbarát megnyilatkozások meg
torlásaként leállították a Magyarországra irányuló hadianyagszállításokat. 3:)
Az olasz és német „vonalon" tapasztalható beszerzési gondok láttán külügyi
csatornákon is fellelhetők ilyen jellegű — zömükben irreális — tapogatózá
sok, amik természetesen nem vezethettek eredményre. így pl. Hory András
varsói követ 1939. január 19-én arra hívta fel a külügyminiszter figyelmét,
hogy a lengyel légierő parancsnoka felvetette a magyar—lengyel légifegyver
kezés és kísérletezés gondolatát, s ezt az ötletet a követ „szimptomatikusnak"
(jellemzőnek — Sz. M.), a magyarok felé „kinyújtott kéz"-nek vélte.40 Vagy
pl. a külügyminiszter a spanyolországi követhez február 25-én küldött táviratá31 Kováts: Adatok... i. m. 473. o., illetve HL Vkf. E1D. 1.1939/5265.
32 HL Vkf. Ein. 1.1938/3535 (3255).
33 Kováts: Adatok... i. m. 475. o.
34 HL Rep. alakulatok, 41. doboz. Szirmay Aladár vk. ezds. iratai, sz.n.
35 Sárhidai Gyula: Hozzászólások, kiegészítések... Repülés, 1976. 2. sz. 17. o.
36 Kováts: Adatok... i. m. 475. o.
37 HL Vkf. Ein. 1.1939/4745.
38 Kováts Lajos: Arado Ar—96. Repülés, 1969. 7. sz. 15. o.
39 Magyarország külpolitikája a második világháború kitörésének időszakában. 1939-—1940. összeállította és sajtó
alá rendezte: Juhász Gyula. Budapest, 1962. 452. o.
40 Magyarország külpolitikája 1938—1939. összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda. Budapest, 1970.
368. o.
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ban arra adott utasítást, hogy érdeklődje meg: milyen „elsőrendű hadianyagot"
lehetne a háború — közeli — befejezte után megszerezni. 41
Sőt, az év végén, a gyorsított háborús készülődés időszakában a katonák még
odáig is elmentek, hogy a Bartha honvédelmi miniszternél 1939. december l i 
en tartott értekezleten felvetették az USA-ból való beszerzés gondolatát.42
Horthy parancsára a légierő parancsnoka másnap jelentette Teleki miniszter
elnöknek, hogy hetven vadászgépre és hetven zuhanóbombázásra is alkalmas
általános bombázóra volna szüksége, mely feladatok megoldására alkalmasnak
ítélte a „Curtis-Wright P—36. a", illetve a „Curtis YA. 18. s" típusokat. Ezeket,
kb. 1>80 millió P-ért, 8 éves hitelre meg lehetne kapni. Ezzel kapcsolatban Werťh
gyalogsági tábornok rámutatott arra, hogy bár a világpiac által kínált minden
lehetőséget fel kell használni, az amerikai beszerzés nem mehet a német és
olasz „vonal" rovására, mert „politikai kapcsolataink katonai vonatkozásai ezt
megkövetelik". Igaz, javaslatot is tett arra, hogy esetleg az Olaszországban le
vő bizottságot sürgősen el lehetne küldeni az USA-ba, azonban mert éppen ek
kor érkezett meg a bizottság — már említett — kedvező véleménye a „Re—
2000 Falco I."-ről, valamint a „Ca—135 bis"-ről, s egyben indítványozták is ezek
beszerzését, így az amerikai vásárlás lekerült a napirendről. Ezenkívül az is
szerepet játszhatott a javaslat elvetelésében, hogy fegyverzetet csak dollárért
lehetett vásárolni az USA-ban.
Ugyanekkor, a német—magyar feszültség bizonyos enyhülése következtében
ismét felvethette Bartha honvédelmi miniszter Clodius előtt a fegyverszállí
tások kérdését. Ennek lényege, hogy kb. 127 millió birodalmi márka értékben
— ezen belül 68 millióért repülőfelszerelést, többek között ötvennégy Heinkel
„He—111" és Junkers „Ju—87" típusokat — szándékozott Magyarország vásá
rolni készpénzért. 43 Bár a fenti összegnek csak egy részéért engedélyezték a be
szerzést, mégis Bartha Károly 1940. január közepén, kifejezve a kormány kö
szönetét Clodiusnak, arra kérte őt, hogy továbbítsa „e köszönetet elsősorban a
vezértábornagynak (Göringnek — Sz. M.) a Magyarország számára különösen
fontos repülőgép szállítások engedélyezéséért."44 S változatlanul reménykedtek
abban, hogy az elutasított cikkeket is — legalább részletekben — megkapják.
E korlátozott szállítások azonban szükségessé tették az olaszországi beszer
zések fenntartását. Ennek megfelelően a római magyar szakértői bizottság 1940.
január 15-én hadihasználatra jól megfelelőnek ítélte a Caproni „Ca—135 bis"eket, s javasolta megvételüket. 45
Az erőfeszítések hatására bizonyos fellendülés mutatható ki az olasz—ma
gyar kapcsolatokban. 46 1940 június végéig leszállították az előző évben igényelt
ötven „Cr—42"-t. A megrendelt harminchat „Ca—135 bis" 1940. május 21. és
szeptember 16. között megérkezett Szombathelyre, majd tovább irányították
azokat Kecskemétre és Debrecenbe. Ugyancsak megrendeltek az 1939 decem
beri szakértői vélemény alapján hetven „Re—2000 Falco I."-et, amiknek első
példányai 1940. május 21-én érkeztek meg Magyarországra. Ezzel párhuzamo
san 2 millió líráért megvásárolták ezek „Héja" néven történő gyártási jogát is.
Ezeket a nagyobb megrendeléseket, illetve beszerzéseket az tette lehetővé,
hogy a honvédség 1938 elejétől összesen 2 milliárd P-t kapott pótlólag fegy
verkezésre47, s ennek utolsó 430 millióját a Legfelső Honvédelmi Tanács 1939.
41 Uo. 495. o.
42 HL Vkf. Ein. 1. 1939/5205.
43 A Wilhelmstrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Banki
György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula. Budapest, 1968. 462. o.
44 Uo. 471.0.
45 HL Rcp. alakulatok, 41. doboz. Szirmay Aladár vk. ezds. iratai, sz.n.
'40 Ilováts: Adatok... i. m. 474. o.
47 A Wilhelmstrasse ... i. m. 472. o.
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december 19-én hagyta jóvá. Ebből 160—170 millió P-t német, 60—70 mil
liót pedig olasz megrendelések finanszírozására lehetett fordítani. 48 Ez is hoz
zájárult ahhoz — a 300 millió lírás olasz kölcsön mellett —, hogy a Rómába
készülő Teleki miniszterelnök számára összeállított statisztika szerint 273 231 668
líra értékű — a légierő fejlesztésével kapcsolatos — „segítséget" kellett meg
köszönnie a Dúcénak.49
1940-ben már a teljesen külföldi beszerzésre alapított iskola- és gyakorlógép
park képtelen volt megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek,
illetve nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség a kiképzés folytatásiához.
Ezért a légierő vezetői arra kényszerültek, hogy korszerűtlen olasz „Nardi"
típust (kézi működtetésű mechanikus futóműbevonás, fékszárny- és légcsavar
állítás s t b . . . ) vásároljanak. De még ezeknek a gépeknek a beszerzése is gondot
okozott időnként, mert pl. 1940. április végén a magyar búzaszállítás elmara
dása miatt az olasz valutaminisztérium minden hadianyagkivitelt letiltott. 50
Ilyen incidensek ellenére is a légierő megrendelései adták az olasz hitel
80%-át. Ez utóbbi két évben hetvenkét bombázó, százharmincnyolc vadász- és
huszonhárom iskolagép érkezett Magyarországra, s a 600 milliós hitelből
457 299 907 lírával részesültek a repülők. 51 Azonban e súlyos befektetések sem
hozták meg a kívánt eredményt, a korszerű légierő megteremtését. Ezt a hely
zetet így jellemezte a légierő parancsnoka 1940. október 1-én: „Kötelességsze
rűen rámutatok még azokra a nehézségekre is, amelyek az utolsó két évben
vásárolt szedett-vedett rep. gépanyagból (kiemelés tőlem — Sz. M.) szár
maznak." 52 Egyre kézzelfoghatóbbá vált tehát ekkorra az a korábban már több
ször jelzett aggály, hogy bár bizonyos hiányokat pótolni lehet az olasz szállí
tásokkal, a légierő minőségi mutatói ezzel nem javíthatók. S ezt a tényt akkor
is gondnak tartották, ha a második bécsi döntéssel (1940. augusztus 30.) át
menetileg és részben megoldódott a kormány Romániával szembeni revíziós
törekvéseinek érvényesítése.
Időközben Németország megkezdte Dánia és Norvégia, majd Nyugat-Európa
lerohanását, ezt követően pedig belebonyolódott az „Angliai Csatá"-ba, így
egyre kevesebb repülőgépet tudott nélkülözni. Ebben az évben a Honvédelmi
Minisztérium megrendelt tizenöt Fieseler „Fi—156", tíz Focke Wulf „FW—58",
harminc Arado „Ar—96A" és hetvenkét Bücker „Bü—131 D—2" típust, 53 de
ezek nem harci gépek voltak. Ugyanakkor a kiképzést sem segítették, mert
ezek csak részben, hosszabb-rövidebb idő múltán érkeztek meg. Az előző év
ben megrendelt Heinkel „He—lllP"-kből mindössze kettő érkezett meg 1940foen.54 A Junkers „Ju—87" típusból is csak kettőt kaptak ebben az évben.55 (Lásd
a 104—105. oldalak összefoglaló táblázatait.)
E nehézségekre való tekintettel június 24-én, Werth gyalogsági tábornok azt
javasolta Bartha Károlynak, hogy a német megbízottakkal legközelebb sorra
kerülő tárgyalásokon vesse fel, kaphatnának-e a nyugat-európai zsákmányból, s
íha igen, repülőgépekre (fegyverzettel, lőszerrel) is igényt tartanak. 56 Az 1940.
június 26—július 20. között ülésező német—magyar gazdasági kormánybizott
ságok tárgyalásainak is egyik fontos témája volt a hadianyag-szállítás. Clodius
48 Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938—1944.'Budapest, 1981. 203. o.
49 Csima: Olaszország szerepe... i. m. 305. o.
50 Magyarország külpolitikája... i. m. 779. o.
51 Csima: Olaszország szerepe... i. m. 307. o.
52 H L Vkf. Ein. 1. 1940/5194.
53 Kováts: Adatok... i. m. 475—476. o. Igaz, e forrás csak 72 „Bü—131" iskolagép megrendelését jelzi, de a HM
3 1 . osztály „Áttekintés"-e (111. o.) eggyel többet valószínűsít. Lásd: HL Vkf. Ein. 1.1941/6365.
54 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 206. o.
55 Kováts: Adatok... i. m. 476. o.
56 H L Vkf. Ein. 1.1940/4024.
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összefoglaló kimutatás a fontosabb külföldi repülőgépmegreiidelésekről és azok teljesítéséről*
A szállítás

A megrendelés
dátuma

1938.

mennyisége

dátuma

típusa

mennyisége

„Cr—32" V.

1937—38.

52

„He—70" T F .

1938. I — I I .

18

36

„He—112" V.

1939. I I .

11

„Cr—30" V. gyak.

9

„ R o — 4 1 " V. gyak.

3

„Br—25" isk.

1

ÍJ

|1939. VI—X.
1938. X—1939. X .

9
3

1938. X .
\[1939. V I — I X .

1

1938. I I . 16.

18

„Cr—42" V.

1938. VI. 24.

36

„Ca—310" B.

1939. I l l — V I .

„Cr—30" V. gyak.

1940.

4

36

„Cr—32" V.

1940.

36

1940. V I I — V I I I .

2

20

„ H e — I U P " TF.

1942. I l l — I V .

4

1943. I.

1

1940. X .

2

1942. első fele

4

1940. II—VI.

50

1940. V—1941. VII.

47

1943. V. 29-ig.

23

4

1939.

28
1939. X I .
20.
1939. X I I .
27.

50

70

m » 36
15

„ J u — 8 7 B " Zubo.

„Cr—42" V.
„Re—2000" V.
„Ar—96A—1" isk.

1939 vége

„Ca—135 bis" B.

1940. V — I X ,

„Fi—156" Sz.

1941. V I I I .
1942.

1940.

6
36
2
13

10

„ F W — 5 8 " gyak.

1941. IX-ig

6

30

„Ar—96A" isk.

1941. IX-ig

27

1941. IX-ig

5

1943. köz-ig

68

73
46
43

1941. IX-íg

18
35

„Bü—131D" isk.
£„Ju—52" Sz.
„Fi—156" Sz.

127

„Ar—96B" isk.

50

„ F W — 5 8 " gyak.

25

„Me—110" V.

30

„Me—109" V.

43

„Bü—131D" isk.
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Nyersanyagban hajlandók szállítani

,

A szállítás

A megrendelés
dátuma

1941. X . 9.

19.42.

Elutasítva, a 4. LF" elégíti ki a magyar
igényeket.

55

„Ar—96A—1" isk.

1941. XI—1942. VI. a zöme megérke
zett.

32

„Ca—135 b i s " B.

1942. IV-től

1

Fiat „G—12" Sz.

1943. I I I . 15.

1

10

1943.

§fc

mennyisége

„ J u — 5 2 " Sz.

5

1941. I X .

dátuma

típusa

mennyisége

32

„Ar—96B—1" isk.

1

„FW—189Aa—2/U—
3" FK.

1944. I I I .

1

8

„Do—215" F .

1944. IV. 12-ig.

8

2

„ J u — 5 2 / 3 " Sz.

1943 vége

2

2

„Ju—86K—14" Sz.

1943. V I I . 06.

2

30

„Nardi F N — 3 0 5 "
isk.

1943. V—VII.

42

10

„Fi—156 D a — 1 " Sz.

1943.

10

1943. I I I .
1943. IV.

32

„Ca—135 bis" B.

1943. V. 3-12.

13

Fiat „G—12T" Sz.

1944. I X . 18-ig.

5

1

„Ar—96B—1" isk.

1943. VII.

1

100

„Bü—131D—2" isk.

1944. I-től folyamatosan

10

„ J u — 8 7 B — 1 " Zubo.

1944. I.

1943.
IX—X.
1943.X.

|

5

„Fi—156" Sz.
1944.

ni«

„Potez"

1944.

31

„Caudron"

1944.

20

Megjegyzés: * a táblázat összeállításakor a rendkívül hiányos források következtében nem
törekedhettem teljességre.,
Rövidítések: V.: vadász; B . : bombázó; T F : távolfelderítő; isk.: iskola; Zubo.: zuhanóbom
bázó ; Sz. : szállító ; Gyak. : gyakorló ; F . : felderítő ; Fk. : fényképező repülőgép.

jelentése szerint „Nyitott magyar kívánság tarackok, tankok és repülőgépek
szállítása."57
E beszerzések fedezésére 1940. augusztus 2-án Bartha honvédelmi miniszter
196,8 millió pengőt kért a minisztertanácstól, mert csak így biztosítható „a csa
patok még hiányzó felszerelésének pótlása, másrészt a háború addigi tapasz
talatai alapján egyes fegyvernemek fejlesztése, szükséges újabb anyagok^beszerzése." Ebből az összegből 69 milliót szándékozott 120 különböző típusú re
pülőgép és lőszer beszerzésére, illetve az ejtőernyősszázad felszerelésére for
dítani. 58
57 A Wilhelmstrasse ... i. m. 510. o.
58 Dombrády Loránd: A győri program és a hadseregfejlesztés pénzügyi problémái. Honvédelem, 1972. 6. sz. 73. o.
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Az iskolagépek hazai előállításának biztosítása érdekében 1940 októberében
5 évre szóló szerződést kötött az Arado Flugzeugwerke GmbH. a Légierő Pa
rancsnoksággal és a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-vel.59
Ha az 1940-es beszerzési próbálkozások eredményeit egy mondatban akarnánk
-összegezni, akkor az állapítható meg, hogy minden erőfeszítés mellett is csak
néhány hadirepülőgépet tudtak vásárolni Olaszországból, a németektől viszont
csak kiképző gépek későbbi szállítására kaptak ígéretet. Az ilyen — „amit
kapok viszem" — beszerzések oda vezettek, hogy az év őszén a m. kir. légierő
állományában harminc sárkány- és huszonöt motortípus volt található. 60
Lényegében e keserű tapasztalatok fogalmazódtak meg Janky Béla repülő
műszaki tisztviselő 1940. októberi cikkében, melyben a beszerzési lehetőségeket
úgy jellemezte, hogy „háborús veszély esetén a kis országok annak is ki van
nak téve, hogy kénytelenek kimondottan elavult vagy kevésbé sikerült (kieme
lés tőlem — Sz. M.) repülőgép-típusokat összevásárolni, amelyekhez éppen
leggyorsabban és legkönnyebben hozzá tudnak jutni." 61 Azt hiszem az idézett
példák ezt teljes mértékben alátámasztják.
1941-ben — a háborúba való fokozott belebonyolódás évében — az 1938-ban
meghirdetett célok még mindig messze voltak a megvalósulástól. A megálmo
dott korszerű repülő fegyvernem továbbra is csalk a születés állapotában volt,
amit kisebb-nagyobb injekciózásokkal próbáltak meggyorsítani és életképessé
tenni, de — mint az eddigiekből is kitűnt — csekély eredménnyel! A vadászok
és bombázók kritikus részét sem védte páncél, egyetlen típus sem volt fel
szerelve gépágyúval, nem állt rendelkezésre csatarepülő és zuhanóbombázó
s t b . . . A meglevő gépállomány nemcsak korszerűtlen, de kevés is volt. Az
54657/eln. le. vk.—1941. sz. anyag 2. sz. mellékletének tanúsága szerint 1941. má
jus 5-én a „VAN" helyzet a következő volt: 146 I—III. fokú iskola-, 12 gya
korló és 162 hadi vadász-, 15 gyakorló, 15 hadi kiképző és 48 hadi kivonuló
bombázó, 123 közelfelderítő és 13 távolfelderítő, 5 célvontató, valamint 4 ejtő
ernyős szállító repülőgép. Ez azt jelentette, hogy iskolagépből 82 hiányzott; a
gyakorlógépek kb. 50%-os hiányát hadigépekkel kényszerültek pótolni; a kü
lönböző szintű parancsnokságokon nem maradt sem futár-, sem gyakorló re
pülőgép; két bombázó, két közelfelderítő és egy távolfelderítő századot csak
hat-hat géppel tudtak ellátni, zuhanóbombázó századot pedig megfelelő típus
hiányában egyáltalán nem hoztak létre. 62
E gondok káros következményeivel a szakemberek tisztában voltak, hiszen
az 1941. évi Repülő Szabályzat egyértelműen rögzítette azt a helyes felisme
rést, miszerint: „A repülőgépek, a fegyverzet és felszerelés teljesítőképessége
és állapota a harcfeladatok végrehajtását és a légiharc esélyeit nagymértékben,
gyakran döntő módon befolyásolja... alárendelt teljesítményű anyag a fi
zikai és erkölcsi erőket a legrövidebb időn belül aláássa."63 A problémát tehát
világosan látták, csak a megoldást nem ! Barkász hadműszaki törzskari alezre
des, a légierő műszaki osztályának vezetője, szinte állandó ingajáratban volt a
három főváros között, hogy biztosítsa a szükséges gépállományt. A Honvédel
mi Minisztérium 1938—1941 márciusáig 141 349 283 birodalmi márka (231 247 471
P), illetve 560 245 189 líra (149 025 220 P) összegben adott hadianyag-megren
delést német és olasz üzemeknek. Ezeken belül a repülő anyag 48 062 433
birodalmi márka (78 630 140 P) és 424 843 110 líra (113 008 268 P) értéket ölelt
59 Kováts: Arado... i. m. 15. o.
00 HL Vkf. Ein. 1.1940/5461.
01 Janky Béla: A légierők ütőképességének műszaki feltételei. Magyar Katonai Szemle (a továbbiakban — MKSZ)
1940. 10. sz. 147. o.
62 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5013.
63 Repülő Szabályzat. Budapest. 1941. 1. füzet 13—14. o. Hadtudományi Könyvtár (a továbbiakban — Ht. K.)
Sz—334.
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fel. (Ekkor 1 birodalmi márka — 1,636 P 100 líra = 26,6 P.) Mindkét ország
esetében a legnagyobb tételt a légierő igénye képviselte.64 Mivel — az ismert
okok miatt — az olasz fél részesedett döntő arányban ezekből a megrendelé
sekből, egyre nőtt a magyar légierő repülőgép-állományának a — német tí
pusokhoz viszonyított — korszerűtlensége.
A helyzetet jellemezte a vezérkarfőnökség 1. osztályának egyik ügyirata is,
melyben ismét foglalkoztak a Caproni „Ca—135 bis" kérdésével.65 Szabó ezrede
sen keresztül az olaszok 1941. május 2-án ismét felajánlottak harminckét da
rabot megvételre. (Először 1940 őszén tettek ilyen kezdeményezést, de mert a
Légierő Parancsnokság csak átmeneti megoldásként javasolta a beszerzést, a
hadseregvezetés a német—magyar tárgyalások sikerétől tette azt függővé.)
A balkáni hadjáratba belebonyolódott, illetve a Szovjetunió ellen készülő Né
metországtól azonban ekkor nem volt várható a magyar igények kielégítése.
Ezért a vezérkar ismét a Légierő Parancsnokság véleményét kérte ki. Most
már vezetési, műszaki és fegyverzeti szempontból egyértelműen elavultnak
ítélték e típust, s így nem javasolták megvételét. Ez azért érdekes, mert —
mint korábban láttuk — 1940. január 15-én még „hadihasználatra jól megfelelő"-nek tartották. Azonban repülőgépekre égetően szükség volt, ezért azt
indítványozták, hogy hozzanak létre egy „felülvizsgáló és elbíráló bizottság"-ot,
amely eldönti, hogy a hiányosságok kiküszöbölhetők-e, s ha igen, akkor gya
korló feladatokra meg kell vásárolni.
Más típusokkal is volt gond. A „Héjá"-vá átkeresztelt „Re—2000 Falco I."-ek
sem voltak tökéletesek. A megrendelt hetvenből 1941. július 15-ig negyvenhét
érkezett meg, kettőt a közeli időben vártak, huszonegy szállítása pedig bizony
talan volt.66 A gázrudazatot balesetveszély miatt át kellett alakítani, amihez
német alkatrészekre volt szükség. A hazai gyártmányú „Héjá"-k tökéletessé
tétele érdekében a vezérkar elrendelte, hogy egy rajt küldjenek ki — a már
hadmüveleteket végrehajtó — gyorshadtest 1/3. vadászszázadához egyhónapos
csapatpróbára, s az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítsák a gyártásnál.
Az olasz szövetségesek továbbra sem akarták elveszíteni a magyar piacot,
sem a szállítások fejében innen kapott, a számukra rendkívül fontos nyers
anyagokat, ezért 1941. július végén ismét ajánlatot tettek — augusztus 15-ig
kérve választ — az alábbiakra: 67 harminckét „Ca—135 bis" azonnali szállítás
ra, a honvéd légierőnél rendszeresített kivitelben, hatvan „Sa—I.—7" kétüléses
vadász gyakorlógép, a megrendeléstől számított negyedik hónaptól havi tíz
db-os szállítással; hatvan „Ca—603" együléses műrepülő és vadász gyakor
lógép, az igénylést követő négy-kilenc hónapon belül; százhúsz bombázó gya
korlógép, a negyedik hónaptól havi húszas tételekben. Ez a javaslat ismét nagy
dilemma elé állította az illetékeseket, hiszen az évek óta rendkívüli gondokat
okozó iskola- és gyaikorlógéphiány (1941-ben kb. 50%-os68) enyhülhetett vol
na, illetve ezek birtokában biztosítható lett volna az 1942/43-as kiképzési év
gyakorlógép-szükséglete, miáltal nagymértékben megkímélhetőek lettek volna
hadirepülőgépek.
A bombázó repülőgépek terén katasztrofális volt a m. kir. légierő helyzete.
A hadrendben 1941. október l-ig csak egy kivonuló repülőszázad felállítását
tartották lehetségesnek, de azt is csak abban az esetben, ha a gyorshadtestnek
alárendelt bombázószázad anyaga nem használódik el. Ezért az irat szerkesztői
64
05
66
C7
«8

Dombrády: A magyar gazdaság és... i. m. 64. o.
H L Vkf. Ein. 1.1941/5087.
Uo. 1941/5740.
Uo. 1941/5866.
Uo. 1941/5141.
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1941 július végén úgy döntöttek, hogy akkor is meg kell venni a „Ca—135"-öketr
ha „csak szükségképpen hadihasználhatók".
Az olasz javaslat megfontolását a fentieken kívül az is indokolta, hogy 1941ben igen nagy volt a repülőgépveszteség. Július 24-ig negyvenegy db 100%-osan
összetört, negyvenkettő db 3 hónapon túli, százhatvanöt pedig ennél rövi
debb idejű javításra szorult. Ez a rendkívül magas érték részben a háborús t e 
vékenységgel, részben pedig a fenti hiányok következtében a gyenge kiképzettseggel, gyakorlatlansággal magyarázható. Tehát szükség volt az olasz gépekre,
ha már egyszer a németek nem adtak. E kényszerhelyzet vezetett az 1942-es
„Ca—135 bis" szállításhoz — mint később látni fogjuk.
Arra a római javaslatra viszont, hogy Magyarországon létesítsenek iskolaés gyakorló-repülőgép gyárat, érdemben nem reagáltak. Ennek magyarázatát
egy 1941. október 1-i ügydarabban találjuk,69 melyben rámutattak, hogy ez csak
látszólag oldaná meg a problémát, mivel a „Sa—I.—7" versenygép, tehát ki
képzésre nem alkalmas, a „Ca—603" vadász gyakorlógépekbe pedig nincs be
építve fegyverzet. Bombázó gyakorlókra sincs szükség, mivel a „FW—58" gyár
tására már berendezkedtek.
Az olaszországi beszerzésekkel kapcsolatban vázolt gondok arra késztették
az illetékeseket, hogy újra és újra megpróbáljanak valamit kipréselni német
partnerükből. Az ejtőernyős-zászlóalj azon panaszára, hogy üzemképes repülő
gépek hiányában képtelen a kiképzést biztosítani, a vezérkarfőnökség 1. osz
tály kiadványában még 1941 januárban arra utasította a Légierő Parancsnok
ságot, hogy mihamarabb állapítsa meg, van-e lehetőség Junkers „Ju—52"-ek
beszerzésére? 70 A légierő parancsnokának jelentése szerint azonban az „elvi
egyezség" mellett is legalább 6—12 hónapot kell várni a gépek megérkezésére. 71
Kenése altábornagy, a légierő parancsnoka 1941. április 13-án terjesztette fel
javaslatát a vezérkarhoz a hadirepülőgépek kiválasztásával kapcsolatban. 72 Eb
ben vadászként a Messerschmitt „Me—110", romboló és zuhanóbombázóként a
„Me—210", vízszintes bombázásra és távolfelderítésre a Heinkel „He—111",
közeifelderítőként átmenetileg akár a „He—46", akár a „He—70", gyakorlógép
ként a „Me—110", „Ju—86 és 87" típust jelölte. A vezérkarfőnökség 1. osztályá
nak azon kérésére, hogy indokolja meg, miért nem javasolja a „Me—210"-et
horizontális bombázókénti alkalmazásra, a légierő parancsnoka rámutatott ar
ra, hogy e gép vezetése, az iránytartás és bombacélzás egyszerre megoldhatat
lan feladat. Ugyanakkor, e május 5-i kiegészítésében, a „He—lll"-et véglegesen
javasolta rendszeresíteni, mint távolfelderítő és éjszakai bombázót, a „FW—
189"-et pedig mint közelfelderítő repülőgépet.
Ezzel kapcsolatban a vezérkarfőnökség 1. osztálya annak az aggályának
adott hangot, hogy e javaslat kihat a másodszor csökkentett „Huba—III."
hadrend megvalósítására, ugyanis 12—14 század (4—6 vízszintes bombázó szá
zad, 6—8 távolfelderítő század) anyagát a „He—lll"-ből állandóan külföldről
kellene biztosítani, a „Me—210"-kel pedig a magyar repülőgépipart olyan gé
pek gyártására kényszerítenek, amelyből csak 6 századra való kell. (Ekkor —
1941 májusában — még nem volt ismeretes a „Messerschmitt-program" vonat
kozó pontja! Erről a HM V. Csfség csatolt véleményéből szereztek tudomást,
ahol közölték az osztállyal, hogy a típusrögzítés elvileg megtörtént. Ennek meg
felel a közös gyártási program, s így a „Huba—III." hadrendben vadászfelada09
70
71
72

Uo. 1941/6064.
Uo. 1941/4091.
Uo. 1941/4403.
Uo. 1941/5093.
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tokát a Messerschmitt „Me—109", míg a bombázó és felderítési tevékenységet
a Messerschmitt „Me—210" típus végzi majd.)
A HM. V. Csfség. arra is rámutatott, hogy a Heinkel „He—111" rendszeresí
tése bár kívánatos volna, mégis lehetetlen, mert sem pénz, sem gyártási kapa
citás nincs rá, Németország pedig nem ad, mert a Luftwaffének minden da
rabra szüksége van az „Angliai Csatá"-ban, mint éjszakai bombázóra. A HM.
31. osztály pedig a Focke-Wulf „FW—189"-re vonatkozó javaslatot vetette
el, mivel egyrészt felderítőgépként nem vált be, másrészt pedig nincs kilátás
sem beszerzésre, sem itthoni gyártókapacitásra.
Bombázókra viszont feltétlenül szükség lett volna, hiszen 1941. június l-re
hat bombázószázadot kellett felállítani, de csak háromhoz elég repülőgép állt
rendelkezésre. Ezért a Légierő Parancsnokság azt indítványozta a vezérkarnak,
hogy a saját bombázók gyártásának beindulásáig a jugoszláviai zsákmányból
kell kérni a németektől saját, vagy „Bristol-Blenheim" típusokat. Werth gya-

1. sz. melléklet
a 129.466/eln. 31.—1941. számhoz .

Német vonalon
Fsz.

Rep.gép és
rep.motor
típusa

1939—40-es
megrende
lésekből
hátralékos

1941-ben
igényelt

összes

összmennyiségből szállításra
német részről
kilátásba
helyezett

mennyiség db-ban

Időközben
ténylegesen
már
leszállított

Áttekintés
a német vonalon megrendelt s igényelt rep. anyag helyzetéről

1

Ju—87

26

—

26

—

—

2

|He—111

18

—

18

46

46

—
—

3

Ju—52 szállító

—

4

Ju—52 tantermi

—

8

8

—
—
—

5

Fi—156

15

43

58

2

2

6

Ar—96/a

3

—

3

—

7

Ar—96/b

—

127

127

8

FW—58

4

50

54

75* *

—
—
—

9

Me—110

25

—

10

Me—109

—'
—

25
30

30

3

—
—

11

Bü—13 l/d

43

111

15

5

12

Argus As—10./C

255

200

—

68
55

200***

55*

—

'

* — E gépek típusa Ar—96/a, s nem a kívánt Ar—96/b.
* * = E gépeket nyersanyagért hajlandók szállítani.
* * * = E motorok a 8. tétel alatt szereplő 50 sárkány szükségletét képezik tartalékkal együtt.
Megjegyzés: A 2., 3. és 4. sz. alatt szereplő hadi- és iskola rep.gépek szállítása — a lehetőség
szerint
A 8. és 12. fsz. alattiakat, h a azokat nem nyersanyagban és kész motorokban kapjuk, akkor
& táblázat szerinti határidőre kérjük.
— 109 —

2. sz. melléklet
a 129.466/eln. 31.—1941. számhoz
Áttekintés
a NO-ból megrendelt és igényelt rep.anyag szállítási határidőiről

Géptípus

Ju—87
Ju—52 tantermi

Megrendelt
és igényelt
mennyiség

1942.
I. l-ig

2

8
3

Ar—96/b

127

Fw—58

75

Me—109

30

Bü—131/d

1941.
X I . l-ig

26

Ar—96/a

Me—110

Ebből szállítandó

44
8

1942.
VII. l-ig

1943.
I I I . l-ig

8

18

4 3

83

16

51

4

26
25

25
106

2

27

3

7

69

logsági tábornok azonban elvetette e javaslatot, mivel a zsákmány nem volt
jelentős. 73
Horthy 1941. szeptember eleji Hitlernél tett látogatását is igyekeztek fel
használni a légierőfejlesztéssel kapcsolatos gondok megoldására. A küldöttség
tagja, László Dezső vezérőrnagy, hadműveleti csoportfőnök, Jeschonek repülő
tábornokkal, a német légierő vezérkari főnökével tárgyalva szorgalmazta a ha
di-, valamint az iskola- és gyakorlógépek szállítását. Jeschonek kérésére a hó
végén a 109—110. oldalakon látható kimutatást juttatták el hozzá.74 E táblázatok
is meggyőzően tükrözik, hogy az esetek többségében a németek még arra sem
voltak hajlandók, hogy „kilátásba helyezzék" azok teljesítését, illetve ha mégis,
ezek zömét csak 1943 tavaszára ígérték.
Időközben a háborús tevékenység is egyre kiélezettebbé tette a Horthy-hadsereg légierejének helyzetét. A HM 31. osztálya pl. 1941. szeptember 24-én arról
értesítette a vezérkar főnökét, hogy a szovjet—német arcvonalon harcoló csapa
tok sürgős anyagi szükségleteinek kielégítése érdekében öt Junkers „Ju—52"
típusú szállító-repülőgépet kért a németektől, akik ezt elvetették, de utasították
a 4. légiflottát, hogy esetenként és a lehetőségek határáig elégítse ki a magyar
igényeket. 75 Ezzel lényegében növelték a magyarok függőségét, másrészt eset
legessé tették a sürgető magyar szükségletek kielégítését is.
A későbbiekben az „összehangolt igények taktikájá"-val próbáltak ered
ményt elérni. Ezért ugyancsak a HM 31. osztály november elején intézkedést
adott ki, miszerint: „Szükséges, hogy a német hivatalos szervekkel folytatott
tárgyalásokon, valamint magán érintkezések alkalmával is valamennyi magyar
hivatalos szerv és egyén mindig egyformán egy és ugyanazon álláspontot kép
viselje." Ezt követően tájékoztatásul közölte az igényt is: tizenkét „Ju—52"
az ejtőernyősök szállítására; tizenkét „Ju—87", hogy mire elkészül a „Me—
73 Uo. 1941/5017.
74 üo. 1941/G305.
75 Uo. 1941/0350.
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210", átképezzék a személyzetet; tizenkét „He—111", mert ezek nélkül nem old
ható meg a távolfelderítés; tíz-tizenkettő „Ar—96", mert nincs III. fokú iskola
gép; három-négy selejt „Me—109 és 210" a szakszolgálatosok kiképzésére. S a
szép befejezés kedvéért még azt is hozzátették: azért nem kérnek többet, mert
belátják háborús nehézségeiket.76 Alig egy hónap alatt azonban jelentősen meg
növekedhettek e német gondok, mert — összevetve az előbbi táblázatokkal —
jelentősen csökkentek a magyar igények!
Az ezzel kapcsolatos iratok meglehetősen ellentmondásosak. Pl. a „Német v o 
nalon megrendelni tervezett anyagok" c. HM 34. osztályi kimutatás 77 részben,
megegyezik, részben nem az előző bekezdésben vázolt mennyiségekkel, de alap
vetően eltér a Jeschoneik részére készített „Áttekintés"-ektől :

Anyagcikk

db

Egységár

Összesen

1

pengő
„He—111"

12

800 000

9 600 564

„Ju—52"

12

934 450

11213 400

„Fi—156"

2

101 578

203 156

„Me-^109"

3

400 000

1 200 000

„ F W — 5 8 " rg.haj.ag.

75

347 453

26 058 966

„Ju—87"

12

386 273

4 635 276

„Bü—131—D"

43

36 191

1 556 213

„Ar—96/A"

55

136 572

7 511 460

„Ar—96/B"

15

175 263

2 628 945

Együtt

229

—

64 607 980

Megjegyzés: Az apróbb szorzási hibákon nem változtattam — Sz.M.

Ugyanakkor a „Huba—III." hadrendi szükségletre — az anyag elkészítésének
időpontjáig — megrendelt cikkekről szóló kimutatás 78 szintén jelez eltérést az.
előbbiektől mind a mennyiség, mind az összeg terén. E szerint igényelteik negy
venhárom Bücker „Bü—131" (1 272 660 P), tizenegy „Bü—131—D" (325 564 P),
ötvenöt Arado „Ar—96/A" 5 121 413 P), két Fieseler „Fi—156" (175 875 P) és
két „Fi—156" típust + alkatrészeket (228 065 P) értékben.
Ez a néhány példa is érzékelteti, hogy a mindenáron való repülőgép-beszerzés
kényszere milyen kapkodáshoz, sokszor egymásnak ellentmondó, egymást ke
resztező állásfoglalásokhoz vezetett. Ezek az eltérések azonban végső soron el
hanyagolhatók, mivel ezen igények a gyakorlatban még — az itt feltüntetett —
legalacsonyabb szinten sem elégíttettek ki. A meglevő gépek pedig egyre ke
vésbé feleltek meg az igényeknek. Különösen az olasz gyártmányú repülőgépe
ket tette rendkívüli mértékben próbára a téli hadviselés. 1941—42 fordulóján
a gyakorlati gondok döbbentették rá a magyar királyi légierő pilótáit, hogy
a léghűtéses csillagmotor és a vászonborítású törzs nem a legideálisabb konst
rukció az orosz fagyban. De 1942 nyara sem hozott megoldást. Az egyik forrás.
76 Uo. 1941/0640. ,
77 HL HM Ein. 34. 1941/131 313.
78 HL HM Lymbus csomó 6845/22. sz. anyag.
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tanúsága szerint pl. a bevetéseken „a nyolc Ca—135-ből csak három-négy, ma
ximum öt gép volt üzemképes, a műszaki hibák egymást érték." 79 Ennek ellené
re — a korábban vázolt 1941 júliusi dilemma után — 1942-ben újabb harminckét
„Ca—135 bis"-t rendeltek a légierő részére, melyből az első hat már április
10-én megérkezett Szombathelyre. Ugyancsak igényeltek még egy „Fiat G—12"
típusú hárommotoros szállítógépet. Bizonyos fejlődést mutat az a törekvés is,
hogy — a harctéri tapasztalatok alapján — megrendeltek a Reggiane cégnél a
.„Héjá"-k számára ötvenöt db páncélülést, így akarván fokozni a pilóták védel
mét.80 Igaz, ez utóbbiak csak 1944 nyarán érkeztek meg, tehát sok hasznát már
nem vehették.
Az egyre növekvő veszteségek a németeket is arra kényszerítették, hogy fo
kozzák a támogatást, de csak olyan mértékig, ameddig ők közvetlenül hasznát
látják. Még be sem fejeződött a szovjet fegyveres erők moszkvai általános tá
madása, amikor 1942. április 9-én a vezérkarfőnökség 2. osztálya jelentette
Szombathelyi vezérezredesnek, hogy Jeschonek vezérezredes kifejtette Fütterer tábornoknak — aki ezt „barátilag közölte" Ujszászy István vezérkari ezre
dessel, a vezérkar 2. osztályának vezetőjével —, hogy megítélése szerint a
Szovjetunióban levő magyar erőkhöz viszonyítva túl kevés a kirendelt öt re
pülőszázad. Ugyanakkor „sorok között" utalt arra, hogy ha a magyar fél több
repülőgépet szándékozna kiküldeni, úgy azok anyagáról Németország gondos
kodna. A vezérkar főnöke nem zárkózott el ez elől, de kikérte a légierő parancs
nokának véleményét, aki rámutatott, hogy csak „végszükség esetén" tud ma
ximum egy vadász- és egy bombázó századot felállítani. Ennek feltételeit az
^alábbiakban rögzítette: csak a szükséges személyzetet adja; a két század összes
repülőgépét, azok tartozékait, valamint a kiképző személyzetet a németek bizto
sítsák. Ebben az esetben kb. fél év múlva hadrafogható lesz a fenti állomány.
Azt azonban szükségesnek vélte hozzáfűzni, hogy az átképzést „feltétlenül
itthon és nem Németországban javasolnám." 81
A fokozott háborús erőfeszítés, a rendkívüli mozgósítás következtében az el
használt anyagok pótlására, illetve az új szükségletek fedezésére a légierő áp
rilis 30-ig 7,281 millió pengős rendkívüli hitelt igényelt, ebből szeptember 30-ig
1870 500, október 31-ig pedig újabb 1306 500 P-t.82 Ezek is hozzájárultak az
újonnan érkezett repülőgépek kifizetéséhez. Ugyanis az 1939-ben megrendelt
húsz Heinkel „He—lllP"-ből 1942 március—áprilisában megérkezett Magyar
országra a harmadik-hatodik, a huszonnyolc Junkers „Ju—87B"-iből is ez év
első felében a harmadik-hatodik példány. Ezekkel alapvetően — még egy
„He—lllP"-t kaptak 1943-ban — be is fejeződött az ez irányú szállítás.83
A magyar királyi légierő rendelkezésére álló — zömében — olasz gépek kor
szerűtlensége, valamint az egyre fokozódó feladatok arra késztették a német
illetékeseket, hogy bizonyos mennyiségű repülőgépet átadjanak a harcoló
kötelékeknek. így szándékoztak ellensúlyozni a saját haj ózó veszteséget, illetve
fokozottabban bevonni a magyar személyi állományt. Természetesen azonban
ekkor is a viszonylag korszerűtlenebb technikát juttatták a szövetséges légierő
nek. Ennek megfelelően 1942. augusztus—szeptemberben a német 4. légiflotta
három Heinkel „He—111" és négy Dornier „Do—215 B—4" típust adott át a
távolfelderítő osztálynak. A 4/1. bombázószázad öt „He—lll"-t kapott az ősz
folyamán. Októberben a tönkrement „Héja—I"-ek pótlására az l/l. vadász,79
80
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század fokozatosan kapott tizenikét „Bf—109F" típust, de a századot azonnal
alárendelték az 52. német vadászezred 3. osztályának^
Az új gépek átvételére így emlékezett vissza az önálló távolfelderítő osztály
egy pilótája: „December elején (1942 — Sz. M.) vesszük át az első Ju—88-asokat, melyekkel igen meg vagyunk elégedve, csupán egy kifogásunk van: csupa
öreg szériából származó gépet kapunk, melyeknek rádiós és szerelő lövészállása
nincs páncélüveggel ellátva, s igen könnyen sebezhetők."85
1943-ban tovább fokozódott az arcvonalon levő magyar légierő alárendelése
a Luftwaffénak. A 2. magyar hadsereg pusztulását követően az újonnan szer
vezett 102. repülődandár alegységei, melyeknek személyzetét átképezték a mo
dernebb német gépekre, a hasonló fegyvernemű német repülőegységekhez let
tek beosztva. A dandár repülőgépállománya Messerschmitt „Me—109", Jun
kers „Ju—52, 87/D, 88"; Focke Wulf „FW—189" típusokból tevődött össze.86
Ugyanakkor a szövetségesek siettek leszögezni, hogy: „a (korszerű gépanyag
csak hadműveleti területen áll a magyar egységek rendelkezésére, hazaszállí
tani nem lehet." Erre mód sem lehetett volna, hiszen a veszteségek pótlására
— 1943 január—februárban harminchat repülőgép, az állomány 49,3%-a pusz
tult el — kellett felhasználni azokat.87
Bár korábban volt olyan törekvés, hogy magyar kötelékek csak a magyar
hadvezetés alárendeltségében harcoljanak, mint látható, ekkorra ez az állás
pont megváltozott. 1943 tavaszán már mindössze az volt a,kikötés, hogy csak a
Vörös Hadsereg ellen alkalmazzák őket. Jagow budapesti követ nem kis epé
vel továbbította külügyminisztériumának azt a magyar követelést, hogy a fran
ciaországi Istreesben zuhanóbombázó-átképzés alatt álló magyar századokat
ne alkalmazzák harci bevetésben. „Ebből a hivatalos közlésből ismét világosan
látható a magyarok álláspontja, hogy csak az Oroszország elleni harcban vesz
nek részt" — mutatott rá Jagow. 88
Ennek ellenére — ha legalább ott hajlandók harcolni — újabb és újabb né
met repülőgépeket juttattak a magyar kötelékelkneik. 1943 januárjáig tizenkettő
„Ju—88D—l"-et kaptak a távolfelderítők, tavaszig pedig negyvenre emelkedett
a „Bf—109F—4B" típusú vadászbombázók száma és tizenhat „FW—189"--essel
váltották fel — igaz két évi használat után — a közelfelderítő századok „He—
46" és „Sólyom" gépeit.89 Júniusban tíz „Ju—87D—3" zuhanóbombázóval cse
rélték fel a páncélozatlan, gyenge fegyverzetű „Ju—87"-eket, s ugyanebben a
hónapban az Istrees-hől visszatértek is kaptáik nyolc „Ju—88A—4" típust. 90
Ez az engedékenység azonban csak a hadműveleti területre korlátozódott.
Ez alól egyetlen kivételt tettek, amikor 1943 tavaszán három lokátor nélküli
„Bf—110G—2"-t juttattak a ferihegyi Kísérleti Éjjeli Vadászszázadnak.91
Ugyanakkor, amikor a Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Mi
nisztérium 1943. június 9-i tárgyalásán Magyarosy Sándor altábornagy, légügyi
főcsoportfőnök aziránt érdeklődött, hogy kaphat-e légierő negyven Arado „Ar—
Óé/E" repülőgépet, a németek azt válaszolták, hogy a saját igényüket sem tud
ják kielégíteni.92 Ennek ellenére 1943-ban a Honvédelmi Minisztérium megren
delt tizenegy „Ar—96/B-^l", tíz „Fi-^lÖß/Da—1" sebesültszállító, száz „Bü—
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85 Péterdi A. János: A M. kir. honvéd önálló távolfelderítő osztály története. I I . rész. (1942. október—1944. szep
tember) Magyar Szárnyak, 1979. 8. sz. 41. o.
80 Magyarország honvédelme... i. m. 240—241. o.
87 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 236—237. o.
88 A Wilhelms t rasse ... i. m. 714. o.
89 Winkler: i. m. 1974. 1. sz. 8. o.
90 Winkler: i. m. 1974. 2. sz. 8. o.
91 Punka György—Sárhidai Gyula: A magyar Me—210 Ca—1 gyorsbombázók és alkalmazásuk. Repülés, 1975.
12. sz. 17. o.
92 HL HM Bln. 17. r. 1942/105 511.
2 Hadtörténelmi Közlemények

— 113 —

131D—2" felújított, tíz „Ju—87B" használt, egy „FW—189 Aa—2/U—3" fény
képező, nyolc „Do—215" használt, két Ju—52/3 mg. 8. e." szállító és két „Ju—
86K—14" használt szállító repülőgépet. De ezekből 1943-ban csak egy „Ar—
96B—1", a tíz sebesültszállító, s a négy szállító repülőgép érkezett meg.o:í Ez
annál is érdekesebb, hiszen a „Magyar Szárnyak" c. szaklap a háború éveiben
— még 1944-ben is — állandóan közzétett egészoldalas hirdetéseket, amelyek
az Arado, Fieseler, Focke-Wulf stb. repülőgéptípusokat reklámozták.
Az olaszok — gazdasági és politikai érdekből — továbbra is készségesebbek
voltak. 1943. március elején a Légügyi főcsoport szerződést kötött az S. A.
Piaggo céggel ötven „F. N. 305 (Nardi)" típusú — mint a korábbiakban láttuk
— meglehetősen korszerűtlen kétüléses gyakorlógép szállítására, darabonként
384 000 líráért.0'1 Sőt, a római katonai attasé május elején már arról küldött
jelentést, hogy május 3—5-én útnak indították Szombathelyre az első tizenegy
„Nardi"-t, s a negyvenkettedik gép július 5-én érkezett, több nem jött.95 Ezzel
egyidőben, 1943. május 3-án tizenhárom Fiat „G—12T" szállító repülőgépet ren
delt a Honvédelmi Minisztérium 32. osztálya.90 De már ezt megelőzően, március
15-én Magyarországra érkezett az előző évben 4,555 millió líráért rendelt „Fiat
G—12" hárommotoros szállító repülőgép. 97 1943 április elején pedig újabb har
minckét „Ca—135"-t igényeltek, darabonként 2,19 millió líra értékben. 98
Mindebből látható tehát, hogy a harctéri veszteségek pótlásának, a kiképzés
folyamatossá tételének kényszere hatására 1943-ban már csak egy eshetőség
maradt : mindenáron, bármilyen minőségű gépet szerezni, amivel, ha átmenetileg
is, csökkenthetők az égető gondok.
1944-ben azonban az ilyen lehetőségek is egyre szűkültek. A szövetségesek
1943 őszén megindult dél-olaszországi hadművelete, ha rendkívül lassan is, de
egyre zsugorította az olasz és német fasiszták kezén levő olasz területeket, s a
nyersanyagszállítás is egyre megoldhatatlanabbá vált. Mindennek következté
ben az ez évi szállítások a minimálisra csökkentek. 1944 közepén még megér
kezett az ötvenöt „Héja" páncélülés99, szeptember 20-án pedig arról jelentett
az olaszországi hadianyagügyek miniszteri biztosa, hogy 18-án útnak indították
az ötödik „Fiat G—12" repülőgépet, melynek vételára már 6 millió líra volt.100
Ezzel be is fejeződtek az olasz szállítások.
Az 1943-ban Németországban megrendelt gépek közül 1944 elejétől folyama
tosan érkeztek a Bücker „Bü—131 D—2"-k, az öt Junkers „Ju—87 B—1", az
egy Focke-Wulf „FW—189 Aa—2/U—3" fényképező repülőgép, s áprilisban be
futottak az utolsó Dornier „Do—215"-ök is. 10i
Emellett tovább folyt a harcoló alakulatok gépeinek lecserélése. A 4. légi
flotta ' 1944. március 1-i jelentése szerint 1942-től ezen időpontig hét „Do—
215", hatvanhat „Bf—109", ötvenegy „Ju—88", tizennégy „Ju—87" és tizenhat
„FW—189", tíz „He—IUP" típusú repülőgépet adtak át a magyar légierő
nek.102 Ez utóbbiból ötöt visszaszolgáltattak a németeknek.
Azonban ez a helyzet is megszűnt rövidesen, hiszen az ország 1944. március
19-i megszállása merőben új helyzetet teremtett, melynek egyik közvetlen kö
vetkezménye az volt, hogy április 4-ével a magyarországi német légierő ve
zénylő tábornokává kinevezett Fütterer altábornagy alárendeltségébe helyezték
93 Kováts: Adatok... i. m. 479—480. o.
94 HL HM Ein. 34. 1943/148 186.
95 Kováts: Adatok... i. m. 478. o.
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.
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101 Kováts: Adatok... i. ra. 480. o.
102 Csanádi—nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... 238. o.

— 114

a m. kir. légierőt és légvédelmi tüzérséget.103 Ezzel „megoldódott" a magyar
országi német szállítások problémája.
*
E rövid áttekintésből is egyértelműen kitűnik annak a magyar reménynek a
kudarca, hogy az ország szükségleteit megfelelően ki tudják elégíteni a szövet
séges nagyhatalmak segítségével.
A vizsgált időszak nagyobb részében az olaszországi beszerzések domináltak,
azonban — s ezt 1939—40-től a magyar fél is világosan látta — ezekkel a tí
pusokkal nem lehetett korszerű légierőt teremteni. Az esetek döntő többségében
azonban kénytelenek voltak megalkudni, s szemet hunyni afölött, hogy elavult,
korszerűtlen repülőgépeket szállítottak, nemritkán jelentős késéssel.
A németek repülőgépei korszerűbbek voltak — bár ők is igyekeztek a kifu
tott típusokat adni —, azonban a vizsgált időszak jelentős részében ezeket az
igényektől messze elmaradó szállításokat is magyar szövetségesük kézbentartá
sára igyekeztek felhasználni. Ezen túl alapvetően befolyásolta eladásaikat az
egyre nagyobb repülőgép veszteségük is. Bizonyos változás csak 1942—43-tól.
tapasztalható, amikor a németeknek a hajózóállomány pótlása a repülőgépeké
nél is egyre megoldhatatlanabb gondjává vált, s ezért kénytelenek voltak bi
zonyos mennyiségű harceszközt „kölcsönözni" — csak az arcvonalon — a ma
gyar légierőnek. Tehát, ami korábban hatalmas összegek ellenére is nehezen
volt beszerezhető, azt most — néhány tucat erejéig — magyar vérrel meg le
hetett váltani. De ez az önállóság teljes feladásával járt!
A légierő technikai állapota
(1938—1941)
Az előző fejezetből látható: a Honvédelmi Minisztérium illetékesei, az or
szág politikai és gazdasági vezetőinek támogatásával, mindent megtettek an
nak érdekében, hogy részben hazai gyártásból, részben külföldi beszerzésekből
biztosítsák az ütőképes Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőgép-állományát.
Ennek buktatóit, objektív és szubjektív akadályait, illetve mindezek ellenére
mutatkozó eredményeit az előzőekben vázoltuk. A reális megítéléshez azonban
szükséges, hogy az eddigi rövid jellemzéseken, a legalapvetőbb gondok felve
tésén kívül — bár röviden — technikai szempontból is megvizsgáljuk ezeket a
típusokat, s ennek alapján alkossunk róluk reális képet. Ugyanis történelmiet
len és az összefüggésekből kiszakító az a módszer, amely a horthysta-légierőt
a vezető hatalmak technikai színvonalával hasonlítja össze. Sokkal helytállóbb
az az értékelés, amely a hasonló nagyságú környező államok légierejével, il
letve a magyar repülők elé állított célokkal veti egybe a lehetőségeket.
Természetesen még ilyen viszonyítás mellett is sok hiányossággal találkozunk.
Maga Horthy kormányzó kényszerült 1938 októberében olyan következtetések
levonására, miszerint: „A repülésnél elvitathatatlanul nagy bajok v a n n a k . . .
a repülők, tehát a szakemberek nélkül, megkérdezés és az anyag előzetes csa
patpróbája nélkül a közelmúltban 27 millió márka költséggel olyan repülőanyag
szereztetett be, amelynek harci értéke nem felel m e g . . . alacsony támadásra
olyan repülőgépet kell alkalmazni, amelynek sem fordulékonysága, sem sebessé
ge nincsen, és magassági motorokkal van felszerelve."104 S még egy sor alapvető
103 A Wilhelmstrasse ... i. m. 783. és 811. o.
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hiányosságot felsorolt Horthy: tehát a repülőszakemberek panaszai hozzá is el
jutottak. A vezérkar főnöke az 1939. május 19-én a légierő részére kiadott ki
képzési intézkedésében is foglalkozott azzal a problémával, hogy a rövid idő
alatt kiselejtezett 162 repülőgép komoly hiányt idézett elő, ami a kiképzést
rendkívüli mértékben megnehezítette.*05 Már közel tíz évvel korábban rámu
tatott arra, hogy rögtönözni nem lehet, mert: „Minden egyes géphez igen lel
kiismeretesen képzett személyzet és továbbá üzemanyaggal és tartalék alkat
részekkel jól ellátott egységek kellenek, mert ezek nélkül ezen különben igen
hatásos fegyverek értéktelenek." 106
Ezek a feltételek viszont 1938—1939-ben nem álltak rendelkezésre. Ez kész
tette Háry ezredest arra, hogy 1939. október 18-án „A légierő szűk költségve
tésének következményei" c. felterjesztésében107 felhívja a honvédség felelős ve
zetőinek figyelmét arra, hogy jelentős költségkeret-növelés nélkül képtelen „a
repülőszakanyagokban végsőkig leromlott honvéd légierőket korszerű színvo
nalra emelni". Azonban alapvetően nem pénzügyi problémái voltak a fejlesz
tésnek, hiszen — ha nem is hatalmas összeg — 57,5 millió P azért veszett
kárba a Honvédelmi Minisztérium számára, mert az 1938—39. költségvetési év
ben nem tudta elkölteni, viszont nem engedték átvinni a maradványt a követ
kező évre.108
Ez azért is érdekes, mert a gyenge gépanyag, a kevés repülőgép, s ennek
hatására fennálló alacsonyabb kiképzettségi fok sok géptörést eredményezett,
a javításra viszont nem állt rendelkezésre megfelelő összeg. Az 1939. július
1—1940. december 31. közötti időszakban 7 697 460 P-t fordíthattak javításra,
amit már 1940 júliusában kimerítettek. Ennek ellenére az 1941. évi költségvetés
e téren 23%-kal kevesebbet (3,85 millió P) irányzott elő.109 Mivel a javítások
korlátozása hadműveleti és kiképzési szempontból súlyos következményekkel
járt volna, a vezérkarfőnökség 1. osztálya azt javasolta, hogy a tartalék üzem
anyag beszerzésére fordítandó 12,7 millió P egy részét használják fel e célra.
Werth gyalogsági tábornok viszont a helyzetet megoldhatónak ítélte, mivel a
véglegesített 1940/41. évi költségvetésben már 9 millió P-vel többet állítottak
be helyreállításokra. 110 Azonban még ez az összeg sem lehetett megnyugtató,
hiszen csak az Észak-Erdéllyel kapcsolatos 1940. évi hadiállományra kiegészítés
után jelentős karbantartásra volt szükség, mert pl. a 4/3. bombázószázadnál
mindössze három, a 3/1. bombázószázadnál négy, a 4/1. és 2. bombázószázad
nál hat-hat, míg a felderítő századoknál négy-hét repülőgép volt üzemképes a
tizenkettőből, illetve nyolcból.111 Pedig a háború csak ez után következett!
Éppen a rendkívüli nagymérvű géptörés, meghibásodás késztette arra az elöl
járókat, hogy 1940 őszén megvizsgálják a légierő helyzetét. Ezzel kapcsolatban
a vezérkarfőnökség 1. osztálya szükségesnek ítélte írásban lefektetni — az
okozati összefüggéseket nem kellően feltáró — véleményét112, melyben rögzítet
te, hogy a légierő vezetői képtelenek voltak megfelelő, átfogó tervet alkotni, s
ennek következtében ',,1941. őszére a le. (légierő — Sz. M.) jóval kisebb erőt
képvisel mint ma, ha a később kifejtendő rendszabályokat még ebben az évben
néni léptetjük életbe." Az egyik legfőbb gondot abban látták, hogy a harminc
repülőszázad a mozgósítási szükségletet figyelembe véve nem rendelkezett meg
felelő személyi és anyagi utánpótlással.
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Erre pedig rendkívül nagy szükség lett volna, mert 1941 tavaszára tovább
romlott a helyzet. Egy"március közepi kimutatás szerint a rendszeresített ki
lencvenhat vadászból nyolc, az állománytáblában rögzített százhúsz bombázó
helyett meglevő hetvenből huszonhat, a nyolcvan felderítőből huszonhat volt
üzemképtelen.113 Tehát a rendszeresített 296 harci repülőgépnek közel 20, a
rendelkezésre állónak pedig 25%-a volt üzemképtelen. Mint látható, a háború
ba való belesodródás közvetlen előestjén a légierő súlyos gondokkal küzdött
minőségi téren is.
E nehézségek láttán egyesek igyekeztek csökkenteni a technikai színvonal
jelentőségét, s ezzel párhuzamosan eltúlozni a személyiség szerepét. Volt, aki
1942-ben már azt próbálta elhinteni a köztudatban, hogy: „Sohasem a fegyver
a fontos, sohasem annak minősége, hanem mindig az ember."114 Bár az ember
és technika viszonylatában mindig az ember a meghatározó, mégsem képes
pótolni a korszerű technikát. Ezt — az alapvetően propagandisztikus céllal
kiötölt — téveszmét azonban nem szabad azonosítani a hadsereg vezetőinek vé
leményével. Ök ugyanis, látva a gondot, próbáltak tenni ellene, illetve túlérté
kelték a szövetségesek lehetőségeit, s lebecsülték az újabb — szovjet — ellenfél
képességeit. Ezért tartották — a németek oldalán — megnyerhetőnek a há
borút még ilyen felkészültségi szint mellett is. A harctéri tapasztalatok azonban
a pilótákkal is nagyon hamar kimondatták a megcáfolhatatlan igazságot. Nagy
Béla százados pl. úgy fogalmazott, hogy a győzelemre törő államnak „arra
kell törekednie, hogy légi erejét minél jobb teljesítményű gépekkel lássa el."115
Mint láttuk, az illetékesek erre törekedtek is, csak minimális sikerrel !
Az általános problémáknak e rövid felvillantása után célszerűbb, ha különkülön vizsgáljuk a legfontosabb repülőgéptípusokat, s ezek technikai mutatói
alapján próbáljuk azokat reálisan megítélni. Hiszen a környező államok rend
szeresített harceszközeivel, illetve a nagyhatalmak világszínvonalat képviselő
repülőgépeivel összevetve lehetséges tényleges értékük meghatározása.
Közelfelderítő

repülőgépek

Ha a 118. oldal táblázatát 116 megvizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az
1939-ben szerkesztett francia gép kiugró sebességétől eltekintve általában
300—400 km/ó közötti értékekkel rendelkeztek a közelfelderítő gépek. Ettől
egyedül a Heinkel „He—46" tért el, de ezt hamarosan ki is vonták a had
rendből. A csúcsmagasságban mutatkozó anomáliák ismét elhanyagolhatók,
mert a felderítés optimális magasságát mind meghaladta. A hatótáv terén már
lényegesebbek voltak az eltérések. Bár ezeket befolyásolta a bombaterhelés
nagysága, a feladataiknak alapvetően megfeleltek. A román felderítő repülőgé
pek alkalmasak voltak — a hatótávolságot figyelembe véve — a magyar légtér
ellenőrzésére. Ugyanez mondható el — ellentétes értelemben — minden magyar
repülőgépről. Még a „Sólyom" is képes volt a hadműveleti vezetésnek megfelelő
adatokat szolgáltatni az ellenségről. Igaz, ez csak az első évekre mondható, mert
már 1941 derekán megfogalmazódott egy olyan igény — tekintettel a gyorsan
kibontakozó hadműveletekre —, hogy a korszerű közelfelderítő repülőgép több
órát legyen képes a levegőben tartózkodni. 117
113 HL Vkf. Ein. Hdm-i Csf-ség 1941/384.
Í14 A győzelmes repülés titkai. Szerkesztette: Bognár István. Budapest, 1942.116. o.
115 Nagy Béla: A repülőtisztikar műszaki továbbképzése MKSZ. 1943. 3. sz. 577. o.
116 A táblázat adatait a következő források alapján állítottam össze: Repülőgép meghatározó kis káté. Budapest,
1943. Ht. K. Sz—1171.; Nagyváradi Sándor—Varsányi Ernő: Katonai repülőgépek. Budapest, 1976; Csanádi—Nagy
váradi—Winkler: A magyar repülés... i. m., illetve: Godju, I—lacobescu, Gh.—Ionescu, 0.: Romanian Aeronautical
Constructions 1905—1974. Bucharest, 1974.
117 Stipsicz Károly: Gyakorlati közeifelderítés. MKSZ. 1941. 8. sz. 380. o.
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Típus

Rendszere
sítő ország

Teljesít
mény
(LE)

Max. seb.
(km/ó)

Csúcs
magasság
(m)

Hatótáv.
(km)

Emelk. seb.
(perc/m)

Személyzet, fegyverzet

„P.Z.L.23"

BG, P L , R,

950

400

8 500

480—1500

12/4000

1 fő, 4 gp., 05 t. bo.

„LA.R.39"

R

900

300

6 500

400—600

v

2 fő, 3 gp., 0,2 t. bo.

„S.E.T.—7 K "

R

420

320

7 000

580

6,2/2000

2 fő, 2 gp., 48 kg bo.

„R—10"

SU

730

370

7 000

1455

15,7/5000

2 fő, 3 gp., 3—400 kg bo.

„BLOCH MB—
174 A 3 "

F

2x1140

525

11 100

1280—1640

?

3 fő, 4 gp., 400 kg bo.

Westland
,,Lysander"

GB

900

320—370

7 900

500—965

2,3/1000

2 fő, 3 gp., 250 kg bo.

„He—46 C — 1 "

H

860

265

6 000

1000

2,6/1000

2 fő, 1 gp., 200 kg bo.

„WM—21 Sólyom" H

1000

380

8 500

700

?

2 fő, 2 gp., 120 kg bo.

2X450

380

7500—8400

690—2000

2/1000

3—5 fő, 4—5 gp., 1 gá. 200 kg
bo.

„FW—189"

H, Szlová
kia

•

Megjegyzés: a rendszeresítő ország rövidítésére a jelenleg érvényben lévő nemzetközi autójelzéseket alkalmazom, továbbá gp. = géppuska,
bo. = bomba. 1 LE = 735,5 W.

Abból a szempontból, hogy a felderítés mellett apróbb támadó feladatokat is
meg tudjon oldani, a „Sólyom" pl. lényegesen lemaradt a bombaterhelhetőség
terén nemcsak elődjétől („He—46"), hanem á környező államok hasonló típusai
tól is. Úgyszintén nem volt lényegtelen az önvédelem szempontjából a tűzerő.
Ebben a vonatkozásban a Focke-Wulf „FW—189" mutatott kiemelkedő értéket,
de a többi magyar gép is megállta a helyét a környező országokkal való össze
hasonlításban.
A közelfelderítő típusok korszerűbbé tétele, a felderítési eredmények gyorsabb
továbbítása, illetve a vadászokkal való kapcsolattartás érdekében a Haditech
nikai Intézet már 1938-ban sürgette a légierő rádióhíradásának korszerűsíté
sét.118
Ha röviden, egyenként tekintjük át a közelfederítő repülőgépek technikar
helyzetét^akkor a következőket állapíthatjuk meg:
Heinkel „He—46": a német hitelből 1937-ben harminchat ilyen harceszközt
vásároltak, amelyekből az évek folyamán négy közelfederítő századot láttak
el. Megítélésük lényeges eltérést mutat. Egyes vélemények szerint jól bevált119,
a honvédség főparancsnoka által kiküldött bizottság jelentése 1938 júliusában
viszont azt rögzítette, hogy ezek a gépek orrnehezek, ezért 70 kg-os súlyt kellett
a hátsó ülésre helyezni az átvágódás elkerülésére. Ezzel kapcsolatban a vezér
karfőnökség 1. osztálya csak annyi lapszéli megjegyzést tehetett, hogy „finom
kis csapatpróbán mehetett át!" A fogyasztását túlzottan nagynak ítélték.120 En
nek ellenére még 1941-ben is ilyen típusú gépeket állítottak be — a „Sólyom"
mellett — a „Huba—III." hadrendbe, bár szükségesnek tartották ekkor is je
lezni, hogy ezek „már ma is elavultak", s ezért gyors elhasználódásukkal kell
számolni.121 Mindezek ellenére szerették e típust. Trón Zoltán repülő százados,
aki a közelfelderítő repülőszázad parancsnokaként szerzett harci tapasztalato
kat, úgy jellemezte a „He—46"-ot, hogy „igen jól vezethető, stabil gép volt,
a csapat szerette."
A „WM—21 Sólyom"-ma\ is voltak gondok. A „Fokker C VD" típusból ki
fejlesztett és a Weiss Manfred gyár K—14. motorjával ellátott kétfedelű repülő
gép alkotta a közelfelderítő századok másik alapvető eszközét. Tűzerejének nö
velése érdekében az egyik 1938 júliusi vezérkarfőnöki döntés értelmében al
kalmassá kellett tenni a Sólymokat 10 kg-os repesz-, 1 kg-os gyújtó- és 3 kg-os
világítóbomba vetésére is.122
Bár motorteljesítménye, csúcsmagassága, sőt még sebessége is jónak mond
ható, hatótávolsága és tűzereje elmarad a többségétől. Már a Jugoszlávia lexohanásákor észlelt adatok is jeleztek bizonyos problémákat. 123 Pl. Stipsicz Ká
roly főhadnagy — többek között — azért .sürgetett egyfedelű gépeket, (mert a
„Sólyom" alsó szárnya nagymértékben zavarta a megfigyelőt feladata jó ellátá
sában.124 Nem hízelgőbb az 1941-es hadi tapasztalatok összesített következtetése
sem125, amely rövid repülési idejűnek, kis sebességűnek és működési sugarúnak,
rossz repülési tulajdonságúnak, mindezek alapján komoly háborús feladatokra
alkalmatlannak ítélte a „Sólyom" típust. E hiányosságoknak tulajdonították, a
III. közelfelderítő század veszteségét (5 halott, 3 repülőgép) is. A tarthatatlan
helyzetre viszont jellemző, hogy — más nem lévén — csak azt javasolhatta a
118
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légierő parancsnoka: amíg nincs megfelelő eszköz, a közelfelderítő századokhoz
mozgósításkor a meglevő „He—46"-ok kerüljenek beosztásra. E döntésében be
folyásolhatta az is, hogy Trón repülő százados — aki ma is „csak rosszat mond
hat" a „Sólyom"-ról — maga kérte 1942-ben, hogy századánál cseréljék le
ezeket „He—46"-okra.
A fenti veszteséget azonban jóval meghaladta a szovjet—német arcvonalon
elszenvedett érték: 1942. február elejéig huszonöt felderítő repülőgép pusztult
el, vagy sérült meg.126 Külön gondot okozott az is, hogy — a Fiat vadászokhoz
hasonlóan — ez a típus sem rendelkezett „vakrepülő műszer"-rel, így a felhő
ben való repülés kockázatos volt. Ebből kifolyólag a háború során több tucat
repülőgép zuhant le.127
Focke-Wulf „FW—289": mint a táblázatból is kitűnik, ez volt az egyik leg
sikerültebb közelfelderítő repülőgép. Sebessége megfelelő volt, hatótávolsága és
emelkedési sebessége pedig kiemelkedő. Mindezek alapján — egyik cikkében —
Somody Ferenc főhadnagy már 1941 őszén sürgette ezek rendszerbe állítását128,
de mint láttuk ez nem a magyar félen, hanem éppen a német ellenálláson bu
kott meg.
A szovjet—német arcvonalon szerzett tapasztalatok viszont rákényszerítet
ték a németeket arra, hogy nagyobb hatósugarú, korszerűbb gépeket biztosít
sanak a kint levő magyar közelfelderítő századok számára, mivel „Felderítő
repülőink hatósugara az orosz térben általában kicsinek bizonyult.. ,"129 Tehát
a korábbi típusok 700—1000 km-es hatótávolsága, mely elegendő volt a kör
nyező országok elleni tevékenységre, a hatalmas szovjet térségben — mivel ere
detileg nem is itt tervezték alkalmazni — már nem volt megfelelő. Ezért 1942foen a közelfelderítő hajózóállomány egy részét a németek átképezték a kor
szerű „FW—189"-re.
összefoglalva a közelfelderítő repülőgépek technikai lehetőségeit, azt kell
látni, hogy alapvető eltérést nem mutattak a szomszédos államok azonos tí
pusaitól, s lényegében képesek voltak teljesíteni azokat a korlátozott felada
tokat, amelyek a környező kis államok elleni háború körülményei között adód
tak volna. 1941-től, a háború kiszélesedésétől viszont, amikor már egy hatalmas
területtel bíró nagyhatalom egyre rohamosabban erősödő fegyveres erejével
kerültek szembe, alkalmatlanok voltak érdemi tevékenységre. Ezen alapvetően
az időközben — korlátozott számban — kapott korszerűbb eszközök sem változ
tathattak.
Távolfelderítő

repülőgépek

E feladatra zömében 1938—39-ben Heinkel „He—70" (170), 1940—42-ben
„He—111", 1942-ben Dornier „Do—215 B—4", 1943—44-ben pedig Junkers
„Ju—88" típusokat alkalmaztak.
A 121. oldal táblázata tartalmazza néhány ismertebb távolfelderítő repülő
gép legfontosabb technikai jellemzőit.130 Ha a teljesítményadatokat vetjük
össze, akkor az állapítható meg, hogy a magyar légierőben rendszeresítettek
nem maradtak el a románokéi mögött, illetve a mindkét hadseregben alkal126 Uo.
127 Magyarország honvédelme... i. m. 233. o.
128 Somody Ferenc: Légi közelfelderítés és a földi parancsnoksággal való együttműködés. MKSZ. 1941 10. sz.
125. o.
129 Heppes Miklós: Repülőtanulságok az orosz elleni háborúbői. MKSZ. 1942. 10. sz. 125. o.
130 Az adatokat a Repülőgép meghatározó... i. m. és a Nagyváradi—Várkonyi: Katonai repülőgépek... i. m.
alapján állítottam össze.
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Csúcs
magasság

Rendszere
sítő ország

Teljesít
mény
(LE)

„Potez—63"

P, R

2X670

460

10 000

1800—3000

8/4000

3 fő, 2 gp., 2 gá., 450 kg. bo.

„Douglas
A—20—B"
„Boston I I I "

GB, USA

2X1700

600

8 500

1350—2000

1,2/1000

3 fő, 6 gp., 2 gá., 800 kg bo.

„Bristol
Blenheim I V "

GB, R, TR,
Horvát

2X825

540

9 800

2400—3100

1,4/1000

3 fő, 6 gp., 800 kg bo.

„Jak—4"
(„BB—22")

SU

2X1100

450

7 600

1200—3200

2,6/1000

4 fő, 4 gp., 2 t bo.

„He—70 K "
(170)

H

860

435

8 300

450—1200

3,7/1000

3 fő, 2 gp.

„He—111"

D,H,R,TR

2X1200

460

8 200

1200—3450

2,5/1000

4—5 fő, 6 gp., 1 gá. 2 t bo.

„Ju—88"

D,H

2X1600

544

9 000

1050—2800

Típus

Max. seb.
(km/ó)

_—,
Megjegyzés: gá = gépágyú.

.

(m)

,

,

Hatótáv,
(km)

Emelk. seb.
(perc/m)

*«—««—**—*—,

Személyzet, fegyverzet

V

3 fő, 6 ikergp., 2 gá., 0,8—2 t bo.

,

*.

- — « _ ,

- ViL

mázott Heinkel „He—111" azonos lehetőséggel rendelkezett. A Douglas „Bos
ton III." teljesítménye hasonló a Junkers „Ju—88"-éhoz. A csúcsmagassága
mindnek lehetővé tette, hogy a földi légvédelmi tűz fölé emelkedjék. Itt a
„Jak—4" mutatott bizonyos mértékig gyengébb értékeket. A hatótávolság terén
már nagyobb volt a szóródás. Különösen a Heinkel „He—70K" teljesítménye
alacsony — talán ennek következtében pl. a Repülőgép meghatározó a közel
felderítő kategóriába is sorolta —, a többié mind 2000 km fölött van. Azonban
ismét csak a kezdeti hadászati célokat — a környező országok kiterjedését —
tekintve még a „He—70K" is meg tudta oldani az alapvető feladatokat. Az ön
védelem és korlátozott pusztítás lehetőségét vizsgálva már lényeges az eltérés.
A védőfegyverzet terén különösen a „Ju—88" érdemel említést pozitív, míg a
„He—70K" negatív értelemben. Ez utóbbi gép önvédelme lényegében nem volt
megoldott, s ez annál is komolyabb hiányosságnak tekintendő, mivel, távolfel
derítő lévén, nem is számíthatott vadászoltalomra. A szállítható bombamennyi
ség terén viszont a „Jak—4" és a Heinkel „He—111" volt jelentős.
Összevetve tehát a főbb mutatókat, azt állapíthatjuk meg, hogy különösen
1940—43-ban a magyar légierő a „He—111" típusaival megállta volna a helyét
a legtöbb kategória-társával szemben. Ez fokozott mértékben értendő 1943-tól
a „kölcsönben kapott" „Ju—88"-akra. De a reálisabb képalkotáshoz szükséges
a magyar légierőben rendszeresített eszközöket közelebbről is megtekinteni,
hiszen pl. a „He—lll"-ből a szükséges és igényelt negyven db-nak csak tört
részét küldte Németország, mivel a saját veszteségek pótlására kellett fordítania
a gyártott mennyiség zömét.131
Ezért a távolfelderítő repülőgépek alapvető típusa mégiscsak a Heinkel „He—
70" maradt. Bár a spanyol polgárháború tapasztalatai erről a gépről sem állí
tottak ki jó bizonyítványt, a revízió esetleges fegyveres megoldását is célul tűző
magyar hadvezetés 1936 tavaszán mégis megrendelt belőle tizennyolc db-ot.
Ezek 1938 február közepéig meg is érkeztek, s szeptember 23-tól belőlük ala
kult meg Mátyásföldön az I. honvéd önálló távolfelderítő repülőosztály (két
század).132 Igaz, egyesek szerint133 „korszerű a maga korában", de ez inkább a
30-as évek elejére érvényes. Tény, hogy a magyar légierő első- bevonható futó
műves rendszeresített gépe és „teljesen fémhéj szerkezetű fékszárnyas megoldá
sával sok újdonságot mutatott", de a második világháború kezdetére az alap
vető követelmények tekintetében elmaradt a többi légierő távolfelderítő típu
saitól.
Azt az állítást134, hogy jobb volt a románok „I. A. R. 39"-énél, természetesnek
vesszük, mert az 1943-as Repülőgép meghatározó szerint ez utóbbi nem távol-,
hanem közelfelderítő típus. Vitatkozni kell viszont Kováts Lajos azon vélemé
nyével, hogy a jugoszlávoknál rendszeresített Dornier „Do—17"-nél is jobb,
mivel ez mind sebesség (500 km/ó), mind a három géppuska és az 1500 km-es
hatótávolság terén felülmúlta a „He—70K"-t.135
E fenti két véleménnyel szöges ellentétben áll Gorondy-Novák Elemér altá
bornagy — már korábban idézett, 1938. július 11-i, tehát a közelfelderítő osztály
megalakulása előtt napvilágot látott — jelentése1315 is, amely szerint a rossz
kilátás (felderítőgép!!) és egyéb okok miatt „csak szükségszerűen felel meg", s
éppen ezért javasolja a Dornier „Do—17", illetve a Heinkel „He—111" típusok
131
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Winkler: i. m. 1973. 11. sz. 8. o.
Nagyváradi—Várkonyi: Katonai repülőgépek... i. m. 41. o.
Winkler: i. m. 1973. 7. sz. 8. o.
Kováts: Adatok... i. m. 403. o.
Szenl.némedy Ferenc: A légügy múlt évi fejlődése. MKSZ 1939. 1. sz. 101. o.
HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124.
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beszerzését. Erre is csak annyit tehetett a vezérkarfőnökség 1. osztálya, hogy
a lapszélre odaírta: a „He—70"-et is „A Lüh. (Légügyi Hivatal — Sz. M.) java
solta."
A Haditechnikai Intézet e típusok korszerűsítése érdekében még 1938 no
vemberében állást foglalt a rádióhíradás fejlesztése mellett, hogy a távolfelde
rítő repülőgépek összeköttetést tudjanak teremteni a dandár-, hadosztály-, had
test-, lovasdandár- és gépkocsizó dandárparancsnokságokkal. 137
Azonban sem e típus korszerűsítése, sem a modernebbekkel való fölváltása
nem valósult meg, ezért a Szovjetunió elleni hadüzenetet követően „csupán
kevés számú bevetést tudtak végrehajtani, a már időközben elavult Heinkel
70-es távolfelderítő repülőgépek aránylag rövid akciórádiuszából kifolyó
lag."138 Sőt, a szakemberek szerint 1942-re már a „He—lll"-ek is korszerűt
lenekké váltak — amelyekből néggyel rendelkezett a hadműveleti területre
kiérkezett távolfelderítő osztály —, s ezért a gépálloníányt rövidesen „Do^-215"-kel, 1943-tól pedig kizárólag „Ju—88"-kal egészítették ki.139
A Junkers „Ju—88"-ak minden vonatkozásban a legmodernebb távolfelderítő
repülőgépek közé sorolandók. Technikai mutatóival szemben semmilyen kifo
gás nem merülhet fel. Túl azon a problémán, hogy „csak kölcsön" kapta a ma
gyar légierő, az okozott gondot, hogy rendkívül kevés (egyszerre talán maxi
mum nyolc) állt rendelkezésre. Előfordult — pl. 1944. januárban —, hogy mind
össze egy volt üzemképes, a többit lelőtték, vagy javításra szorult.140
Tehát a távolfelderítő repülőgépek esetében is az állomány zömét á háború
második felében elavult gépek alkották. Korszerűbbeket bár próbáltak, de nem
tudtak beszerezni, s amikor mégis kaptak belőlük párat, akkorra már többsé
gükben azok is elveszítették korábbi pozitívumaikat, illetve — a „Ju—88"-ak
esetében — nem rendelkeztek olyan mennyiséggel, amely minőségi változást
eredményezhetett volna.
Vadászrepülőgépek
A második világháború kirobbanását közvetlenül megelőző időszakban a va
dászgépeket általában a következő adatok jellemezték: egymotoros, 950—1000
LE-s (698—735 kW) teljesítmény, 500—550 km/ó sebesség, 750—960 km-s ha
tótáv, 10—12 000 m-es csúcsmagasság.141 A 125. oldali táblázat tanulságai szerint
a magyar kir. légierőben rendszeresített vadászgépek ezen követelményeknek
csak hellyel-lközzel tudtak megfelelni.142
Ez részben az ismert beszerzési nehézségeknek, részben annak volt a követ
kezménye, hogy a harcászati és hadműveleti alkalmasság szempontjai jobban
nyomtak a latba, mint a műszaki jellemzők.143 Különösen a beszerzési gondok
eredménye a magyar vadászalakulatok rendkívül heterogén volta: 1938—40ben a Fiat „Cr—32", Cr—42" típusok voltak a meghatározók, míg 1940-ben a
két olasz gyártmányú mellé ugyancsak olasz gép „magyarosított" változata, a
„Héja" került. 1942—43-ban a „Héja", a Messerschmitt „Me—109" volt az alap
vető, míg 1944-ben ez utóbbi.144
137 Uo. 1*938/3043.
138 Magyarország honvédelme... i. ni. 232. o.
139 Uo. 238. o.
140 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 230—238. o.
141 Fodor Gyula: A légierő fejlődésének hadtörténelmi áttekintése. HK 1955. 3—4. sz. 318. o., valamint: Wissmann,
Gerhard: A repülés története Ikarosztól napjainkig. Budapest, 1904. 471. o.
142 A táblázatot a Repülőgép meghatározó... i. m., Nagyváradi—Varsányi: Katonai repülőgépek... i. m., vala
mint: Munson, Kenneth: Kampfflugzeuge-Jagd- und Trainingsflugzeuge. 1919—1939. Zürich, 1972. adataiból állí
tottam össze.
143 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124.
144 Csima János: Magyarország katonai részvétele a második világháborúban. HK 1900. 3. sz. 040. o.

— 123 —

Ezeket a gépeket mindenekelőtt a környező államok hasonló repülőgépeivel
kell összehasonlítani. A csehszlovák — majd szlovák — Avia „B—634" alap
vetően hasonló teljesítményűnek mondható a „Cr—32"-vel. Ezt a papírformát
azonban egyéb tényezők (mérhető adatokkal ki nem fejezhető különbség, na
gyobb harci kedv, elszántság, jobb kiképzettség, meglepő alkalmazás s t b . . . )
megcáfolták — legalábbis a háború ezen „bevezető" szakaszában. A magyar
kir. légierő kijelölt vadászalegységei ugyanis jelentős veszteséget okoztak 1939.
március 24-én Szobránc fölött a szlovák légierőnek, azzal, hogy kilenc repülő
gépet lőttek le anélkül, 'hogy egyetlen saját gépet veszítettek volna.145
A jugoszláv vadász-repülőerő is meglehetősen korszerű volt a 30-as évek vé
gén, mivel az 1941 áprilisi megtámadásig a korábban megrendelt száz „Me.
Bf. 109E—3" típusból megkapott hetvenhármat. Ezt az adatot összevetve azzal,
amit ebben az időben a magyar légierő meg tudott szerezni, ismét csak bizo
nyítja, Tiogy a németek milyen mértékben használták fel a fegyverszállításaikat
szövetségestoborzásra! Ezzel párhuzamosan Angliától is vásároltak a jugoszlá
vok a korábbi tizenkettőn kívül újabb tizennyolc „Hurricane I."-et, majd ma
guk szereltek össze a hadműveletek megindulásáig negyvenet ebből a típus
ból.1''16 Itt viszont nincs mód különösebb mérlegelésre, a jugoszláv légierő em
lített két típusa minden tekintetben messze fölötte állt a magyar légierőének.
Ennek azonban azért nem volt túlzottan nagy jelentősége, mert ezekben az
években — a több évtizedes szembenállást követően — a két ország közeledett
egymáshoz, s az un. „utódállamok" közül a déli szomszéd jelentette a legkeve
sebb gondot. E folyamat az 1940. december 12-én megkötött jugoszláv—magyar
örök barátsági szerződéssel érte el a csúcspontját. így tehát a legendássá vált
„Hurricane"-ek nem okoztak komolyabb gondot a magyar szakembereknek.
A román légierő vadászgépeit vizsgálva az állapítható meg, hogy bár van né
hány eltérő típus („P. Z. L. P—24"; „I. A. R. 80", sőt „Hurricane" is) ugyanak
kor mindkét fél kapott a közöt szövetségestől azonos repülőgépet („Me—109"),
igaz, Románia korábban, már 1941 tavaszán rendelkezett ilyen típusokkal.
A „Hurricane"-től eltekintve a másik két gép csak bizonyos mérvű fölénnyel
rendelkezett a „Cr"-ek felett a teljesítmény és sebesség vonatkozásában, a csúcs
magasságot tekintve alapvetően lényegtelen volt a különbség, a hatótáv és
emelkedőképesség terén pedig inkább magyar fölény mutatható ki. Tűzerő
szempontjából viszont — ami a vadászoknál különösen döntő — a román gépek
voltak a jobbak. Mindezek alapján — pusztán technikai mutatókat véve figye
lembe — minimálisan az ellenség felé billent a mérleg a vadászrepülők kér
désében.
Ha a szovjet vadászokkal vetjük egybe a magyar gépeket, akkor azt tapasz
taljuk, hogy a ,,Jak—1", „I—16" típusok az esetek többségében valamivel jobb
teljesítményre voltak képesek, imind a „Cr—32, 42"-nél, mind a „Héjá"-nál. Az
emelkedés terén bizonyos minimális értékkel jobbak voltak a magyarok, tűz
erőben viszont összehasonlíthatatlanul erősebbek a szovjetek. Az emelkedésnél
kimutatható hátrányt részben a meglepő rácsapással, részben a bizonyos sebes
ségfölénnyel ellensúlyozták a szovjet pilóták. S hogy nem sikertelenül, azt
Heppes, őrnagy tapasztalata is igazolta, almikor arról írt, hogy: „Vadászrepü
lőink a gépeik jó fordulékonyságát és jó emelkedőképességét igen eredményesen
használták k i . . . " , kénytelen elismerni: „Az oroszok egyes vadásztípusainak
nagyobb sebessége . . . " volt.147 Ez is magyarázza, hogy 1942 február elejéig a
145 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3858, valamint Szentnémedy Ferenc: A magyar légierő első diadala, MKSZ 1939. 6. sz.
108—118. o.
146 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 230. o., illeť e : Sárhidai Gyula: A repülőgépipar
helyzete és teljesítményei Magyarországon a második világháború időszakában. Repülés, 1978. 5. sz. 12. o.
147 Heppes: i. m. 120. O;
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Típus

Rendszere
sítő ország

Teljesít
mény
(LE)

Max. seb.
(km/ó)

Csúcs
magasság
(m)

H a t ó t á v , Emelk. seb.
(km)
(perc/m)

Személyzet, fegyverzet

Avía „B—534"

CR

850

394

10 630

900

„P.Z.L.P—24"

PL,R,

970

430

10 500

700

kb. 1/1000 .

1 fő, 2 gp., 2 gá.

„I.A.R.80"

R,

900

500

10 000

850

2,2/1600

1 fő, 4 gp.

„Hurricane"

GB,SU,R,
TR,YU

1620

640

11 860

1100

1/1000

1 fő, 4 gp., 2 gá.

?

1 fő, 4 gp.

„Spitfire"

GB,TR

2000

640

12 000

1300

2/1600

1 fő, 6 gp., 2 gá.

„Jak—1"

SU

1100

600

9 800

1200

6/2300

1 fő, 2 gp., 1 gá.

„1—16"

SU

850

480

9 000

750

6,5/5000

1 fő, 4 gp., 2 gá.

„Jak—7"

SU

1260

593

10 000

820

?

1 fő, 2 gp., 1 gá.
1 fő, 4 gp.

„Cr—32"

I,H

600

390

8 000

780

1

„Cr—42"

I,H

840

480

10 500

900

4,5/4000

1 fő, 2 gp.

„He—51"

D,H

750

330

7 700

600

1

1 fő, 2 gp.

„Héja"

H

1000

534

11250

1200

6,2/6000

1 fő, 4 gp.

„Me—109"

D,H,R,YU

1700

700

12 100

1400

V

1 fő, 4 gp., 2 gá. (37 m m ) ,
vagy 2 gp., 4 gá. (20 mm)

szovjet—német arcvonalon a magyar légierő 30 vöröscsillagos gépet lőtt le,
míg maga 56-ot (közte 14 vadászt) veszített.148 A saját veszteség vonatkozásá
ban a jelentés nem részletezte, hogy mindet légi harcban szenvedték-e el, vagy
a légvédelmi tüzérség tevékenységét is figyelembe vették-e?
Ha viszont a későbbi, korszerűbb eszközöket hasonlítjuk össze, akkor azt
mondhatjuk, hogy a „Me—109" minden tekintetben jobb volt a sztálingrádi
csatában feltűnt „Jak—7"-nél, de mint láttuk, e korszerű vadászgépből a ma
gyar légierő csak késve és kis mennyiséget kapott.
Ha részletesebben vizsgáljuk a magyar vadásztípusokat, akkor a következők
kel egészíthető ki az eddig vázolt kép :
Fiat „Cr—32": az előzőekben láthattunk néhány példát arra vonatkozóan,
hogy már a beszerzés időszakában meglehetősen korszerűtlennek ítélték a ma
gyar szakemberek ezt a típust.149 A táblázat adatai megfelelően rangsorolják
kortársai között. Az évek folyamán azonban tovább avult, s így az e gyárt
mánnyal ellátott 1/1. vadászszázad a Jugoszlávia elleni bevetésben 1941. áp
rilis 9-én azért nem vehetett részt, mert műszaki okokból mindössze hat
„Cr—32" tudott felszállni a várpalotai repülőtérről, amiből három szintén mű
szaki okból visszafordult, a másik három pedig Veszprémben hajtott végre
kényszerleszállást. A jugoszláviai hadművelet után viszont már lényegesen jobb
volt a helyzet, mert a negyvennyolc ,,Cr—32" és negyvennyolc „Cr—42"-ből
összesen csak nyolc volt üzemképtelen.150
Fiat „Cr—42": az ^ezzel kapcsolatos megítélések is meglehetősen eltérőek.
Mint a külföldi beszerzések vizsgálatánál láttuk, e géppel szemben is merültek
fel fenntartások, ennek ellenére túlzott az a megállapítás, hogy a „Cr—42" „már
rendszeresítésének időpontjában sem volt korszerű, így hadi felhasználásra ké
sőbb is csak alacsony-támadó feladattal került." 151 Ez a típus a háború elején
a „középmezőny"-ben helyezkedett el, s az ezzel felszerelt négy vadászszázad
összességében egyenrangú ellenfele volt az „I—16" („Rata") alegységeknek. Kü
lönösen a fordulékonyságát, repülési stabilitását emelték ki a szakemberek,
ugyanakkor a szovjet gépek tűzereje mellett eltörpültek lehetőségei. (2 db
12,7 mm gp.). Pusztító erejének fokozása érdekében a vezérkari főnök 1938-ban
elrendelte, hogy 2 kg-os mechanikus gyújtású rombolóbombákkal szereljék
fel.152
Sőt az előbbi, súlyosan elmarasztaló véleménynek az 1941-es hadi tapaszta
latok is ellentmondanak, melyek isimételten különösen a fordulékonyságát,
mint a légi harc egyik fontos összetevőjét emelték ki.153 Természetesen a kor
szerű gépeket egyre nagyobb ütemben és mennyiségben kibocsátó szovjet hadi
gazdaság hamarosan ellensúlyozni tudta ezeket az előnyöket, s így alulmarad
tak a „Cr"-ek velük szemben.
A „Héja" névre átkeresztelt „Re—2000 Falco I." 1940-ben jelent meg a kir.
légierő állományában, de hamarosan bizonyos módosításokra, a gázrudazat tö
kéletesítésére volt szükség.154 A hadműveleti területre kipróbálásra kiküldött
gépekkel is gond volt, „nem feleltek meg mindenben a modern és korszerű
vadászgépekkel szemben támasztott követelményeknek." 155 E típus egyik ál
dozata volt Horthy István, aki egy túlságosan szűkre sikerült fordulóból nem
tudta kivenni gépét és „lecsúszott".
148 H L Vkf. Ein. 1. 1942/4338.
149 Uo. 1938/3294.
150 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 231—232. o.
151 Winkler: i. m. 1973. 9. sz. 8. o.
152 H L Vkf. Ein. 1.1938/2888.
153 Uo. 1942/4338.
154 Uo. 1941/5807.
155 Magyarország honvédelme... i. m. 234. o.
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A „Héjá"-kat alkalmassá tették nyolcvannyolc db 2 kg-os bomba szállítá
sára is,15G így alacsonytámadási feladatokat gyakran kellett végrehajtania. Itt
az okozott gondot, hogy csak sorozatvetés volt végrehajtható, azaz egyszerre
huszonkét bombát oldhatott ki, nem lehetett kisebb mennyiséget, de több pán
célozatlan célpont ellen alkalmazni.
Arról, hogy e típussal nem volt minden rendben, az is tanúskodik, hogy a
pilóták számára kiadott kézikönyvben157 külön kellett foglalkozni a leggyako
ribb hibákkal. Az egyik ilyen sokszor előforduló, s a repülésre veszélyes prob
lémaként említi a légcsavar túlpörgését, azaz, amikor jóval túllépi a 2200-as
fordulatot, s így elveszíti húzóképességét. Hasonlóan sorozatos gond volt a ben
zinnyomás elégtelensége és a motorrázás is.
„A Héja" motorja gyakran nem indult be a nagy hideg miatt. Lényegében
ennek volt a következménye az is, hogy 1943 januárjában a gyors ütemben
előretörő szovjet csapatok elől felszállni képtelen, dermedt gépeket Ilovszkoje
repülőterén fel kell robbantani. 158 A rádióhíradás úgy volt megoldva, hogy a
„Héja"-raj két repülőgépében volt adó-vevő, míg a másik kettőben csak vevő
készülék.
Mindezek megérlelték azt a végkövetkeztetést, hogy: A „Héja gépek ugyan
értek el sikereket, de nem bizonyultak alkalmasnak az oroszországi hadjárat
ra .. ."159s a német „kölcsönök" függvényében fokozatosan „Me—109F" típu
sokkal váltották fel azokat.
Ami a Messerschmitt „Me—109F"-eket illeti, ezek korszerű, nagyteljesítmé
nyű motorokkal felszerelt, kiemelkedő sebességű vadászgépek voltak. Ugyanez
mondható el a hatótávolságukról, s különösen nagy tűzerejükről is. Mindezek
alapján a második világháborús vadászrepülőgépek legjobbjai közé tartoztak.
Ezért nyugodtan jelenthette ki 1941-ben Littay gyalogsági tábornok, légügyi
főcsoportfőnök, hogy a „Me—109F" minden tekintetben megfelelő, s ezért rend
szeresítendő.160 Ez a tény azonban mit sem változtatott a magyar légierő hely
zetén, hiszen — mint korábban láttuk — a közös gyártásból mindössze kb.
százharminccal részesült, amit pedig „kölcsön" kapott — hatvanhatot az F..
és G. típusokból —, azt teljes mértékben német vezetés alatt alkalmazhatta.
Tehát a vadászgépek technikai színvonala arról tanúskodik, hogy azok a
szomszédos kis államok elleni háború esetén egyenrangú félként vehették vol
na fel a küzdelmet az ellenséges légierővel, mivel hasonló — közepes, vagy azt
megközelítő, sokszor azonos — színvonalú gyártmányokkal rendelkeztek. Ugyan
akkor, ha a vezető katonai hatalmak repülőgépeihez viszonyítjuk, akkor azt
kell mondani, hogy azoktól nemcsak számban, hanem minőségben is messze el
maradt a magyar vadász-repülőerő. A világszínvonalat elérő „Me—109F" t í 
pussal viszont sem megfelelő mennyiségben, sem kellő időben nem rendelke
zett. Mindez alapvetően meghatározta a vadászkötelékek tevékenységét, lehe
tőségeit is.
Bombázó

repülőgépek

A két világháború között létrejött elméletekben, elképzelésekben nagy sze
repet kaptak a bombázó repülőgépek. Sokan döntő jelentőséget tulajdonítottak
nekik. A technika rohamos fejlődésének köszönhetően a második világháború
156
157
158
159
100

Gaáli Zoltán: A bombázás eszközei. Kassa, 1943.174. o. Ht. K. Sz—2570.
Emlékeztető a Héja típusú repülőgépekhez pilóták számára. Ht. K. Sz—3757.
Magyarország honvédelme... i. m. 254. o.
Gaál Gyula: Ilovszkoje. Magyar Szárnyak 1979. 8. sz. 14. o.
HL Vkf. Ein. 1. 1941/5005.
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kezdetére a bombázókat 1—4 motor, 1000—4000 Le-s (735—2940 kW — Sz. M.)
teljesítmény, 400—500 km/ó-s sebesség, 0,5—4 t bombaterhelés és 9—12 000 m-es
csúcsmagasság jellemezte.161 A 129. oldal táblázatából 162 megállapítható, hogy
a különböző országok bombázói zömükben jóval meghaladták ezeket az érté
keiket.
Ami a magyar bombázó-repülőerő lehetőségeit illeti, ezt döntően megszabta
a neki szánt feladat, de még inkább a. gazdasági és beszerzési lehetőség. Az or
szággal szembenálló államok fegyveres erői, védelmi rendszerei, az ellenük al
kalmazandó hadászati elképzelések bombázókötelékek létrehozását tették indo
kolttá. Azonban éppen a külföldi gyártmányok szállításának esetlegessége, al
kalomszerűsége következtében tapasztalható gondok nem tettek lehetővé át
gondolt és következetes fejlesztést e téren sem. Ennek eredménye volt a bom
bázógéppark rendkívül heterogén volta: Caproni „Ca—310", „Ca—135", Jun
kers „Ju—86", illetve „Ju—87" és Messerschmitt „Me—210" típusokkal pró
bálták megoldani ezeket a feladatokat. 163
A bombázó-repülőerő fejlesztése, technikai színvonalának emelése még ko
molyabb gondokat okozott a hadvezetésnek, mint pl. a vadászoké, hiszen jóval
drágábbak is voltak, másrészt korszerű típusok beszerzése — a gyártó egyre
növekvő saját igényei következtében — mind megoldhatatlanabbá vált.
Igaz, hogy a Horthy utasítására kiadott 1939. március 25-i díszparancs164
szerint „a bombázók feladatukat — az eddig befutott hírek szerint — »-bor
zalmas« hatással oldották meg", saját veszteség nélkül. Sőt, még 1941. június
27-én is büszkén fogalmazhattak saj tó jelentést 165 a „kassai bombázást meg
torló", Stanislau (Sztanyiszláv) elleni magyar támadásról, melyben 19 bombá
zógép vett részt, majd ezt követően sértetlenül visszatért.
Ha a 30-as évek végi hadászati elképzeléseket nézzük, s a táblázat adatait
is megvizsgáljuk, akkor azt kell látni, hogy a honvéd légierőben rendszeresített
bombázók hatótávolsága bőven elegendő lett volna feladataik teljesítéséhez, s
bombaterhelhetőségük is általában megfelelt az ellenséges gépekkel egybevetve.
Ha részleteiben vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Csehszlovák Köz
társaság által a 30-as évek közepén a szovjet „SzB—2" gyorsbombázóból ki
fejlesztett „B—71. Katuška" csak a hamarosan kiselejtezett Caproni „Ca—101"nél volt jobb, az ezt — átmenetileg — váltó „Ca—310" azonos teljesítménnyel,
valamivel nagyobb sebességgel, lényegesen kisebb — de a feladatvégrehajtást
nem befolyásoló — csúcsmagassággal, közel kétszeres hatótávolsággal és azo
nos bombateherrel rendelkezett. Külön figyelemre méltó, hogy a Caproni
„Ca—310" több, mint 60 km/ó-val gyorsabb volt a csehszlovák vadászoknál!
A román és jugoszláv légierőkben rendszeresített Bristol „Blenheim"-ek
gyorsabbak, nagyobb távolság megtételére voltak képesek, s valamivel kisebb
csapásmérő erővel rendelkeztek, mint a magyar Capronik. A románok francia
gyártmányú nehézbombázója viszont lényegesen lassúbb, nem túlzottan jelen
tős csúcsmagasságú, s éppen ezért még a Fiat „Cr—32"-ekkel is megsemmi
síthető volt. Ugyanakkor jelentős tűzerővel és 2 tonna bombával rendelkezett.
Tehát a második világháború első időszakában a magyar bombázók megfe
leltek a környező államok színvonalának, illetve a légierővel szemben támasz
tott követelményeknek.
161 Fodor: i. m. 318. o.
162 A táblázatot a Repülőgép meghatározó... i. m., valamint a Nagyváradi—Varsányi:
í. m. adatai alapján állítottam össze.
103 Gsima: Magyarország katonai... i. m. 646. o.
104 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3859.
105 ü o . 1941/5612 és 5615.
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Katonai repülőgépek...

Típus

Rendszere
sítő ország

Teljesít
mény
(LE)

Max. seb.
(km/ó)

Csúcs
magasság
(m)

Hatótáv.
(km)

Személyzet, fegyverzet

K ö n n y ű és közepes bombázó
Avia „ B — 7 1 "

CSE,

2X860

436

9000

1100

Bristol
„Blenheim I V . "

GB, R, Y U ,
T R , Horv.

2X825

540

9800

2400—3100

3 fő, 6 gp., 0,4—0,8 t bo.

„DB—3"

SU

2X1100

440

8500

1200—4000

3 fo, 3 gp., 0,5—2,5 t bo.

„Ca—101"

I, H

3X370

250

6000

1000

„Ca—310"

LH

2X860

460

5600

„Ca—135"

LH

2X1000

440

8500

2200—4500

4 fő, 3 ikergp., 0,5—1 t bo.

„Me—210"

D, H

2X1700

580

9800

2400—4000

2 fő, 4 gp., 2 gá., 0,5—2 t bo.

900—2400

3 fő, 2—4 gp., 0,6—1 t bo.

3—4 fő, 2—4 gp., 0,5 t bo.
3—4 fő, 3 gp., 1 t bo.

Nehézbombázó
„Bloch 210"

F, R

2X900

320

7500

1600—4000

4—5 fő, 3 ikergp., 2 t bo.

„B—25 Mitchell"

GB, USA

2X1700

560

8000

3000—4200

4—5 fő, 2 ikergép., 2 gá., 0,5—2 t bo.

„B—17"

USA

4X1000

412

9325

2215

„ P e — 8 " (TB—7)

SU

4X1300

450

8000

3000—4700

8—12 fő, 2 gp., 2 gá., 2 t bo.

„Ju—86"

D, H

2X850

375

6800

2800—4000

4 fő, 3 gp., 1,25 t bo.

6 fő, 5 gp., 3,63 t bo.

Zuhanóbombázó
500

7960

750—1000

SU

2 X1400

„Pe—2"

SU

2X1100

540

9600

650—1100

„Ju—87 S t u k a "

D, H

1X1600

400

9500

1800—2400

„IL—2"

1 fő, 4 gp., 2 gá., 0,4 t bo.
3 fő, 4 gp., 0,2—1 t bo.
2 fő, 4 gp., 2 gá., 0,7 t bo.

Ha pusztán a technikai mutatókat vizsgáljuk, akkor azt kell mondani, hogy
a Caproni „Ca—135" a legtöbb vonatkozásban azonos teljesítményű volt a szov
jet „DB—3"-mal, a Messerschmitt „Me—210" pedig lényegesen erősebb és gyor
sabb volt. A nehézbombázóknál a „Pe—8" általában a Junkers „Ju—86" és
„Ju—88" között foglalt helyet, kivéve a szovjet gép kiemelkedő — az angol
szászokét is meghaladó — hatótávolságát, illetve a „Ju—88" lényegesen nagyobb
tűzerejét.
A zuhanóbombázók terén már változatosabb volt a helyzet: a „Pe—2" tel
jesítményben is, sebességben is, nemkülönben bombateherben jelentősen maga
mögé utasította a „Ju—87"-t, ez utóbbinak a hatótávolsága volt csak összeha
sonlíthatatlanul nagyobb.
Ha az amerikai és az angol bombázó technikai jellemzőit vesszük szemügyre:
pl. a „Blenheim" csak a sebességben jobb a Caproni „Ca—135"-nél, de rosszabb
a Messerschmitt „Me—210"-nél, s kevesebb bomba szállítására volt képes.
A nehézbombázóknál talán a hordképességben volt a legnagyobb a differencia.
Tehát pusztán technikai mutatókat tekintve még nem lett volna katasztro
fális a bombázó-repülőerő helyzete! Itt elsősorban a vele szemben támasztott
megoldhatatlan feladatokat kell aláhúzni, amelyeknek több szempontból sem
tudott megfelelni. A beszerzési és gyártási lehetőségek nem tették lehetővé a
feladatoknak megfelelő nagyságú bombázóerő létrehozását. E tényezőkön felül,
természetesen más okok is közrejátszottak abban, hogy nem tudtak megfelelni
a velük szemben támasztott követelményeknek. Ezekre pár mondatban, típu
sonként kell kitérni:
A Caproni „Ca—101 "-eket már 1937-ben rendszeresítették — titokban —, s a
szombathelyi alakulat tizenkettőt kapott, majd a következő évben tizenötre nőtt
állománya, így egyre gyakrabban bukkantak elő a gépek gyengéi. Pl. egy 1938.
július 11-i balesettel kapcsolatban merült fel az a probléma, hogy a motorgon
dola miatt rossz a kilátási lehetőség.166 Az ilyen, s ehhez hasonló „apróságok",
valamint a táblázatban rögzített adatok alapján egyértelmű, hogy már 1938ban korszerűtlenek voltak ezek a típusok általában is, de a környező államok
bombázóihoz viszonyítva is. így megalapozott volt a Gorondy—Novák jelehtés,
hogy a Caproni „Ca—101" elavult (a három motorral is csak 6 q. bombát le
hetett vinni), kicsi a működési sugár, s a műszerek nem megfelelőek.167
Ami a Caproni „Ca—320"-eket illeti, Vesztényi János repülő őrnagy, egyko
ri pilóta azon a véleményen volt, hogy: „A magyar—olasz légügyi együttmű
ködés egyik jellemző balfogása a Ca—310 megvásárlása volt."168 Ennek alá
támasztására idézte a csapatpróba jegyzőkönyvét, mely szerint nem alkalmas
alacsonytámadásra (rossz kilátás, a gondolában nincs géppuska, nincs fenék
géppuska, nem fordulékony, lomha, a pilótaülés nem páncélozható), bombázás
ra is alkalmatlannak ítélték (a bizottság csak 6 q bomba szállítására tartotta
képesnek, kevesellte a sebességét, gyengének ítélte a 3,4 perc/1000 m-es emel
kedési sebességet). Egyedül gyakorlási feladatokra tartották megfelelőnek.
Ezzel függ össze a légierő parancsnokának egyik 1939. szeptemberi jelenté
se169 is, melyben arról számolt be a vezérkari főnöknek, hogy a század- és
osztályparancsnokok panaszára bizottságilag felülvizsgáltatta a Caproni „Ca—
310"-eket, s ennek eredményeként a bizottság műszaki és biztonsági okokból
(rossz emelkedés, lassú gyorsulás, kockázatos az erős irányváltoztatás és ala
csonyrepülés) használatát beszüntetni javasolta. Ezek alapján — mert har100
107
108
109

Uo. 1938/2881.
Uo. 1938/3124.
Vesztényi: i. m. V. f. 94. o.
HL Vkf. Ein. 1.1939/4773.
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minchatot vettek közel 40 millióért — Werth gyalogsági tábornok bűnvádi el
járás folyamatba tételét kérte a honvédelmi minisztertől.
Lényegében a tömeges panasszal kapcsolatos tiltakozásnak volt az eredmé
nye, hogy 1940 áprilisában a Caproni cég beleegyezett e repülőgépek visszavá
sárlásába. Ennek megfelelően harminchármat a vételár 63%-ában, egyet 20%ában volt hajlandó visszatéríteni, egyet pedig kiselejteztek. A repülőgépek yiszszaadása novemberben lezárult, s 1940. december—1941. február hónapokban
visszarepültek Olaszországba.170
A Caproni „Ca—135 bis" bombázókat 1940-ben kezdték szállítani. A szakem
berek hadihasználatra jól megfelelőnek ítélték. Az 1940. január 15-i jegyző
könyv 171 szerint a kétmotoros gépek normális tulajdonságával rendelkezett,
megfelelt a 3 m/sec.-os emelkedése (??), fordulóban jól feküdt, műszeres vak
repülésre alkalmas volt. Hiányosságként mindössze azt vetették fel, hogy csak a
pilóta és a megfigyelő elhelyezése jó, a rádiósé és géppuskalövészé viszont nem
megfelelő.
Erre azonban alig másfél év múlva rácáfolt a légierő parancsnokának véle
ménye.172 Ebben jelentette a vezérkar főnökének, hogy a „Ca—135" már el
avult, mert a korszerű bombázókkal szemben követelménnyé vált, hogy ma
gas- és zuhanóbombázásra egyaránt legyenek alkalmasak, valamint legalább
500 km/ő sebességgel repüljenek. Mint a táblázatból látható, ez utóbbi elvárás
nak a szovjet és az angol—amerikai gépeken kívül csak a Messerschmitt „Me—
210" és a Junkers „Ju—88" felelt meg. (A légierő parancsnoka különben ép
pen a „Ju—88"-ra hivatkozott.) A jelentésben azt is hangsúlyozta, hogy bár a
technikai mutatók alapján a Caproni „Ca—135" felvehetne a versenyt a Mes
serschmitt „Me—111", „Bristol", „Savoia" típusokkal, sok hibája (gyakori tö
rések, repedések stb....) következtében mégis alulmarad.
A légierő parancsnoka fő kifogásként az alábbiakat említette: hosszú távon
fárasztó a személyzetnek, a navigációs felszerelés megbízhatatlan, vak- és éj
szakai repülésre alkalmatlan, ködleszállás végrehajtása lehetetlen, célzókészüléke primitív, felfüggesztő- és kioldóberendezése sok hiba forrása, a bombák
csak egyenként és célzás nélkül dobhatók, elektromos berendezése nem felel
meg a biztonsági követelményeknek, nincs lehetőség fűthető ruhák alkalmazá
sára, a hidraulikája sok üzemzvar okozója, nem tárolható szabadban (fa és
furnir), stb. . . . Ennek ellenére — más lehetőség nem lévén — kénytelen volt
átmeneti megoldásiként, a Junkers „Ju—87"-ek hazai gyártása mellett, e típus
vásárlására tenni javaslatot.!
A felmerült hiányosságokat javítgatásokkal próbálták kiküszöbölni. így pl.
1600 kg-ra növelték a bombaterhelhetőségét, s alkalmassá tették 800, 500, 250,
100, 50, 15, 12 és 2 kg-os bombák egyes-, sorozat- és összvetésére.173 Mind
ennek ellenére is csak azt rögzíthették a hadi tapasztalatok kiértékelése során,
hogy a Caproni „Ca—135"-ök még javított formában is csak „szükségképpen"
tudtak megfelelni a „csökkentett kívánalmaknak." 174 ^Ugyanitt hangsúlyózták
azt is, hogy a jövőben csak fémszerkezetű repülőgépeket szabad rendszeresíteni
(szabadban tárolható legyen, légi harcban kevésbé gyúlékony stb. ...)
A Junkers „Ju—86" típusból már 1937 végén is több század volt felszerel
ve.175 E gép teljesítményben azonos volt, az Avia „B—71"-gyel, minimálisan
170
171
172
173
174
175
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erősebb a környező államok „Blenheim"-einél, de gyengébb a szovjet, francia
és angolszász gépeknél. A sebesség rendkívül kicsinek mondható, mindössze a
„Bloch—210"-nél volt gyorsabb, viszont nagyon jó hatótávolsággal és közepes
teherbírással rendelkezett. Négy különálló bombatárában 250, 50 és 10 kg-os
repesz-, illetve 1 kg-os gyújtóbombákat szállíthatott. 176
Kezdetben nagyon komoly gondokat okozott az, hogy a németek a gyors szál
lítás érdekében nem megfelelő golyóscsapágyakat építettek be a gépekbe, s
ennek következtében pl. 1938 nyarán a pápai könnyűbombázó osztály tizenhat
„Ju—86"-ából tizenhárom üzemképtelen volt.177 1941-re ezek a problémák meg
oldódtak, ekkor már egyrészt az volt a baj, hogy a külföldi korszerűbb gépek
hez képest tovább nőtt elavultsága, másrészt pedig még ilyen gépekből sem
kaptak eleget : a rendszeresített hatvanból tizennyolc hiányzott.178
A Messer Schmitt „Me—210" repülőgép — mint a táblázat adataiból is kitű
nik — teljesítményben csak a „Pe—8"-tól és a „B—17" „Flying Fortress"-től
maradt el, sebességét tekintve viszont a leggyorsabb volt. Sőt, a „Jak—1 és 7"
kivételével minden más környező állambeli vadászgépet maga mögé utasított.
A Littay gyalogsági tábornok által vezetett bizottság részben a technikai mu
tatókra, részben a sokoldalúságra való tekintettel (romboló, zuhanóbombázó, de
ekkor már folytak — értesülése szerint — a vízszintes bombázásra és távol
felderítésre való alkalmassá tétel /munkálatai is) javasolták a hazai gyártás
azonnali beindítását. 179
1941-ben Dóczi Lóránt hadműszaki törzskari százados és Timár István szá
zados adott szakvéleményt a „Me—210"-ről.180 Megítélésük szerint a gép első
sorban romboló feladatokra készült, de „kétségtelenül alkalmas lesz" zuhanó
bombázó feladatra is. Ezzel párhuzamosan bár elvetették annak lehetőségét,
hogy távolfelderítőként is működjön, elképzelhetőnek tartották „fegyveres fel
derítésre" való felhasználását. Ugyanakkor kizárták a vízszintes bombázás vég
rehajtását.
A repülőgép rádióval és URH vakleszálló berendezéssel volt ellátva, s a bom
batérben két fényképezőgép beépíthetőségéről is gondoskodtak.
A gyártási részben ismertetettekből tudjuk, hogy a termelés rendkívül las
san bontakozott ki, s csak 1944-ben kerültek a csapatokhoz „gyorsbombázók"ként. De mert nagyfokú volt a géphiány, igyekeztek egyéb célokra is felhasz
nálni. Ennek érdekében erős tűzfegyverek beépítésével nehézvadásszá próbál
ták átalakítani. 181 Egy gép orrába 40 mm-es légvédelmi gépágyút, szárnyaira
pedig 3—3 vetőcsövet szereltek, s ezekkel 1000—1200 méterről szándékozták
megsemmisíteni az ellenséges bombázó- és vadászkötelékeket. A gépágyú pán
céltörő lövedékeivel a harckocsik elleni harcra akarták alkalmassá tenni. A
fegyverzeti megerősítés következtében azonban lassúbbá, nehézkessé vált, így
a lényegesen fordulékonyabb vadászokkal szemben hatástalan volt. A nagy
tűzerőt sem tudta megfelelően kamatoztatni a támadás klasszikus módját al
kalmazó, hátulról közeledő ellenség ellen.
A fentieken kívül — az arcvonal közeledése, az egyre szaporodó légitáma
dások elhárítása érdekében — éjszakai vadászként is alkalmazták. Talán ennél
a típusnál tapintható ki legjobban, hogy az „univerzálissá" tételre törekvés, az
170 Gaáli: A bombázás.... i. m. 123. o.
177 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124.
178 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 232. o.
179 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5005.
180 HL HM Ein. 31. 1941/125 794.
181 A „Me—210"-es repülőgépből 30.M. 40 mm-es lgv. gépágyú beépítésével létesített nehéz
általános műszaki ismertetése... é. n. Ht. K. Sz—3528.
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vadászrepülőgép

egységesítés egy bizonyos ponton túl visszaüt. E repülőgépet — más nem lévén
— annyi feladatra próbálták alkalmassá tenni, hogy végül Bor Jenő altábor
nagy is csa'k így összegezhetett : „A Me—2i!0. típ.-ban a vezetés nem találta
meg számításait. Míg a gépnek éjjeli vadász, közelfelderítő, távolfelderítő, bom
bavető, zuhanó bombázó és romboló feladatköröket maradéktalanul el kellett
volna látnia, addig a valóságban csak a gyors bombázó és zuhanó bombázó
feladatköröknek felelt meg."182
A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai fejlődésének

értékelése

Röviden áttekintve a Magyar Királyi Honvéd Légierőnek az 1938—1944-es
években megvalósult technikai fejlődését, megállapítható, hogy annak politikai,
gazdasági, ipari megalapozatlansága megakadályozta az alapvető cél: a kor
szerű légierő megteremtését.
A magyar repülőgépgyártás alakulását megvizsgálva egyértelművé vált, hogy
az évek során a győri programot többszörösen meghaladó beruházásokkal sem
lehetett rövid idő alatt korszerű hadsereget, s ezen belül modern légierőt te
remteni. Bár az újabb és újabb pénzügyi erőfeszítések lehetővé tettek bizonyos
fejlődést, a magyar repülőgépipar kibontakoztatását, de ezek csak félmegoldást
eredményeztek.
Egy tényt azonban nagyon ki kell hangsúlyozni: a légierő megfelelő szintre
emelésének — szemben az eddig általánosan elfogadott nézettel — elsősorban
nem pénzügyi akadályai voltak! Ugyanis az ország kicsinysége, nyersanyag
szegénysége és korlátozott anyagi lehetőségei alapján az a téves nézet alakult
ki a köztudatban, hogy a magyar honvédség — s ezen belül a légierő — kor
szerűtlenségének fő oka a pénzhiány volt. Ez tűnik ki lépten-nyomon az ügy
darabokból is: mindig és mindenki újabb hitelkeretet, lényegesen nagyobb költ
ségvetést követelt. S ezt a szemléletet a felszabadulás utáni magyar történet
írás is a magáévá tette. Csak a legutóbbi kutatások tárták fel a valóságot: a
szükséges pénzeszközöket — ha hatalmas áldozatok árán is — a pénzügyi kor
mányzat mindig a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére bocsátotta, sőt
többet, mint amennyit el tudott költeni! Ez a megcáfolhatatlan tény tűnik ki
a 134. oldali táblázatból. Mint látható, a teljes állomány felemelési („Táf.") és
az „Erdélyi" hitelek kivételével minden évben képződött jelentős maradvány,
mert sem a honvédség egésze, sem a légierő vonatkozásában nem volt mire el
költeni! A Honvédelmi Minisztérium „fizetőképes keresleť'-ével szemben nem
állt megfelelő bel- vagy külföldi „árufedezet", azaz fegyverkínálat.
Ennek az volt az alapvető oka — mint kitűnt —, hogy megfelelő ipari-gaz
dasági háttér, a szerszámgépgyártási nehézségek és egyéb fontos — pl. meg
felelő (kül-) politikai — tényezők hiánya, teljesen függővé tették a magyar felet
a külföldi partnertől — s ezen belül is elsősorban —, a német szállításoktól.
Ezek voltak az alapvető okok, amelyek meghatározták a magyar repülőgép
gyártás második világháború alatti fejlődését. Bebizonyosodott — minden ered
ménye ellenére is —, hogy néhány kisebb-nagyobb üzem részére adott meg
rendeléssel nem teremthető automatikusan modern repülőgépipar. Az is ténynyé vált, hogy hiába fordítottak az illetékesek horribilis összeget licencvásár
lásokra; ezzel bizonyos hátrányt — tervezés, kísérletezés, szerszámkészítés stb.
— be tudtak hozni, időt nyertek, de az alapvető, már említett hiányosságokat
nem tudták kiküszöbölni.
Annak következtében pedig, hogy az esetek többségében régebbi típusok
182 Magyarország honvédelme... i. m. 161. o.
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Hitelek összesítése (1938—1944. IX.
(Pengő)

Hitel megnevezése

I. Költségvetési hitelek
1938/39
1939/40
1941
1942
1943
1944
összesen :

l-ig)183

Rendelkezésre
állt

Felhasznált
hitel

316 050 000
732 615 500
641 856 040
794 550 014
1 136 200 000
' 2 033 661 600

258 550 000
678 300 000
541 217620
748 806 740
1 047 100 000
1 134 800 000

57 500 000
54 315 500
100 638 420
45 743 274
89 100 000
898 861 600

5 654 933 154

4 408 774 360

1 246 158 794

Maradvány

II. „Táf." hitelek
„Táf. 1938 ősz
„Táf." 1939 tavasz
„Táf." 1939 nyár
„Táf." 1940 tavasz
„Táf." 1940 nyár

102 722 000
43 322 000
107 000 000
59 500 000
310 700 000

102 722
43 322
107 000
59 500
205 191

000
000
000
000
150

105 508 850

összesen :

623 244 000

517 735 150

105 508 850

III. „R. M." hitelek
1941
1942
1943
1944

454 912 299
1 728 056 504
2 397 823 660
2 470 256 000

147 051 871
738 248 129
1 502 200 000
1 394 000 000

307 860 428
989 808 375
895 623 660
1 076 256 000

összesen:

7 051048 463

3 781 500 000

3 2(59 548 463

IV. Beruházási hitelek
Jíuba—I."
„Huba—II."
„Erdélyi I."
„Erdélyi II."
„Mo" lőszer
„Huba—III."
„Huba—III." kiég.
„Szabolcs"

•6-i-l 400 000

700 000 000
58 577 917
26 422 083
200 000 00C
1 549 660 540
1 617 500 000
2 890 888 269

814 500 000
650 500 000
58 577 917
26 422 083
197 900 000
1 525 062 126
464 393 257
90 000 000

7 900 000
49 500 000
2 100 000
24 598 414
1 153 106 743
2 800 888 269

összesen :

7 865 448 809

3 827 355 383

4 038 093 426

Felár kiegészítés
Együttesen :
összesen I—IV:

990 000 000

—

8 855 448 809

3 827 355 383

22 184 674 426

12 535 364 893

990 000 000
5 028 093 426 .
9 649 309 533

gyártási jogát lehetett csak megkapni, a magyar ipar általában a gyorsan kor
szerűtlenné váló repülőgép(-ek) előállítására rendezkedhetett be. Más volt a
helyzet a lényegesen jobb két Messerschmitt típus gyártásával. Ebben a nem
megfelelő magyar ipari háttér, valamint az alapvető eszközök németországi im
portjának elégtelen volta, késése, rendszertelensége játszott döntő szerepet. En
nek volt eredménye az — mint láttuk —, hogy három évi kinlódás után is
csak a háború utolsó néhány hónapjára sikerült összeszerelni néhány száz
tényleg korszerű vadász- és bombázógépet, melyekből azonban csak későn és
kevés jutott a magyar légierőnek.
183 Dombrády: A magyar gazdaság és... i. m. 229—230. o.
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Hasonló kudarccal járt az az elképzelés is, hogy a szövetségesektől szerzik
be a szükséges repülőgép-mennyiséget. Az ezzel megbízottaknak nagyon ha
mar rá kellett döbbenniük, hogy a partnerek nem hajlandók — majd a háború
előrehaladtával, a kezdeti gyors győzelmeket követő mind nagyobb veszteségek
hatására pedig nem is képesek — a korszerű repülőgépekre vonatkozó magyar
igények kielégítésére. A külföldi szállítások egyre esetlegesebbekké váltak, s a
magyar félnek mind gyakrabban kellett feladnia korábbi — a hadművészet
követelményeinek, a korszerű háború elvárásainak megfelelő — álláspontját,
s megelégednie bármilyen harceszközzel, csak bizonyos mértékig enyhíteni tud
jon a feszítő repülőgéphiányon.
Ennek a kényszerhelyzetnek, valamint az egyre irreálisabb háborús célnak,
majd a fokozódó német nyomásnak volt a következménye, hogy a M. Kir. Hon
véd Légierő tagadhatatlan fejlődése ellenére is egyre kevésbé tudott megfelelni
az eléje állított célnak, illetve képtelen volt lépést tartani a fejlődéssel.
Az általános technikai színvonallal — részben a sok meghibásodással, rész
ben a nagyfokú géphiány következtében fennálló gyengébb kiképzettséggel —
függött össze a repülőbalesetek, illetve katasztrófák viszonylag magas száma is.
A vezérkari főnök már 1938 közepén kénytelen volt kivizsgáltatni ezek okait.
Az ennek következtében készült kimutatás szerint 1937. X. 1. és 1938. VII.
12. között hatvannégy repülőbaleset történt, s ebből huszonöt ízben műszaki,
huszonegyben pedig vezetési hibát jelöltek meg okként.184 Az 1939 utolsó öt
hónapjában bekövetkezett tíz balesetből is hármat okozott üzemzavar, hatot
pedig vezetési hiba.185 Azonban minden intézkedés ellenére is tovább nőtt a
légi katasztrófák száma. 1940 szeptemberében már a kormányzó katonai iro
dájának kellett foglalkoznia e kérdéssel, s átiratban fordulnia Werth gyalog
sági tábornokhoz, mivel csak április 30. és augusztus 27-e között tizenhét sze
rencsétlenséget kellett jelentenie Horthynak. 186 A kormányzó jól látta, hogy
ennek anyagi, kiképzési, fegyelmi és szervezési okai vannak, s ezt figyelembe
véve adott utasítást ezek megszüntetésére, csak éppen a „hogyan?"-ra nem
tudott ő sem recepttel szolgálni.
, A vezérkari főnök rendeletére összeállított légierő parancsnoksági jelentés 187
egyértelműen rámutatott arra, hogy fő ok az elavultság, hiszen 586 korszerűt
len géppel rendelkezik a légierő, amelyekből 1940-ben 176 (30%) szenvedett
balesetet, míg a 41 új repülőgépből („Ca—135", „Héja") egy sem.
..Ugyancsak érdemes megnézni a Szovjetunió elleni háború első heteinek ese
ményeiről készített kimutatást is188, amely szintén vall a technikai színvonal
ról. Az 1941. június 23—július 16. közöitti időszakban huszonhat baleset tör
tént, ebből mindössze hat volt ellenséges behatás következménye, s legalább
tizenegy esetben volt megállapítható valamilyen üzemzavar, motor- vagy mű
szerhiba. Jogos tehát a vezérkarfőnökség 1. osztálya valamelyik beosztottjá
nak az a lapalji megjegyzése, hogy a bevetett száznyolcból huszonnyolc re
pülőgép veszett el, így az alkalmazott erőt tekintve „kb. 26—27% kapcsolódott
k i i hónap alatt. Aránylag gyenge elg. légi hatás következtében." Ez indította
Werth Henriket arra, hogy kivizsgáltassa az ügyet, mert szerinte is „Az ellen
séges behatás nélkül keletkezett sérülések száma aránylag igen nagy" volt.
Az erre felterjesztett légierő parancsnoksági jelentés megint csak a technikai
184
185
186
187
188

H L Vkf. Ein. 1. 1938/2820.
Uo. 1940/3139.
Uo. 1940/4619.
Uo. 1940/5194 (5368).
Uo. 1941/5813.
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/

színvonalat kárhoztatta, amikor k i m u t a t t a , hogy az esetek 50%-a az elhasznált
motorok hibájának tulajdonítható. 1 8 9
Azt hiszem, fölösleges tovább idézgetni a jelentéseket. Befejezésül még egyet
len -rh k o r á n t s e m teljes — adatsort kell említeni, amely bizonyos m é r t é k i g
mégis jellemzi a legalapvetőbb harci repülőgépek megbízhatóságát, technikai
színvonalát. A rendelkezésre álló iratok szerint nem hadműveleti
területen,
t e h á t n e m légi h a r c b a n 1940—43-ban kilenc Fiat „Cr—32" 190 , 1941-ben két-két
„Cr—42" 1 9 1 és „Héja" 192 , 1941—42-ben nyolc „Sólyom" 1 9 3 , 1940-ben egy H e i n kel „He—70" 19 '* és két „He—46" 195 , 1940—41-ben h á r o m J u n k e r s „Ju—86" 1 9 6 ,
1941-ben pedig két-két Caproni „Ca—135" 1 9 7 és Focke—Wulf „Fw—56" 1 9 8 z u 
hant le.
Mindezek alapján megállapítható, hogy m i n d e n erőfeszítés ellenére sem si
került a Magyar Királyi Honvéd Légierőt a k o r színvonalára emelni, a n a g y 
h a t a l m a k e haderőnemétől — különösen a második világháború második felé
ben — messze elmaradt. U g y a n a k k o r azt ismételten le kell szögezni, m e r t a
közvéleményben ez meglehetősen torzán él, hogy összességében
minden
gyen
gesége, problémája ellenére sem maradt el a környező kis államok
légierejétől,
s a felállításakor
eléje állított célokkal alapvetően
összhangban
álltak
lehető
ségei!

Миклош Сабо
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЕНГЕРСКИХ КОРОЛЕВСКИХ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ (1938—1944)
Резюме
Органически подключаясь к^статье, опубликованной в журнале «Наа1бг(;ёпе]1Ш К6г1етёпуек» № 4 за 1982 год, автор анализирует формирование закупок заграничных самолетов
в Венгрии. Эти самолеты в основном могли покупать из Италии, но их технический уровень
— в большинстве случаев — отставал от технического уровня авиации немцев и англосаксов.
Отчасти поэтому, а отчасти, исходя из немецко—венгерского соглашения по авиационному
производству, компетентные лица Венгрии старались удовлетворить потребности ВВС Венг
рии из Германии. Однако это стремление могло быть реализовано лишь отчасти, так как в
начале немцы использовали разрешение или отказ от поставок в целях шантажа, для укрепле
ния «союзнической верности», а позднее восполнение громадных потерь ВВС Германии
«Луфтваффе» воспрепятствовало проведению поставок самолетов в Венгрию. Лишь после
решительного поворота, происшедшего во второй мировой войне, под влиянием невоспол
нимых потерь летного состава немецкое военное руководство дало разрешение на то, чтобы
более значительное количество современных самолетов было предоставлено в распоряжение
венгерских военно-воздушных сил — но исключительно на оперативной территории.
Затем на основании тактико-технических данных автор сопоставляет самолеты ВВС Венг
рии и соседних стран и, исходя из этого, пытается дать реальную оценку возможностей гонведских военно-воздушных сил.
В заключительной части статьи, опираясь на новейшие данные исследований, автор до
казывает, что росту современного уровня Авиации Венгерской королевской гонведской армии
препятствовали не финансовые причины, а барьеры крылись главным образом в производ
стве и закупках.
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

По. 1941/5998.
По. 1940/3776, 4521, 4088, 5062, 5675; 1941/6038, 6400, 6707; 1943/4992.
По. 1941/5517, 6240.
11о. 1941/5326, 5403.
По. 1940/4617, 5377, 5402; 1941/6706, 6865; 1942/4575, 5268, 5591.
По. 1940/4666.
Г/о. 1940/4253, 4807.
По. 1940/4211,4270; 1941/6368.
Чо. 1941/5993, 6396.
По. 1941/5248, 5407.
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Miklós
Szabó
DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN
HONVEDLUFTWAFFE (1938—1944)
Resümee
In -organischem Zusammenhang mit seiner in der Zeitschrift Hadtörténelmi Közlemények No. 1982/4. veröffentlichten Publikation schildert der Verfasser die Gestaltung der Flugzeugfoesdhaiffungen von Ausland. Er teilt mit, daß die Flugzeuge
hauptsädhlidh aus Italien beschafft werden konnten, deren technisches Niveau
aber in den meisten Fällen niedriger war, als das der deutschen und angelsächsischen Erzeugnissen.
Einerseits deswegen, anderseits wegen des deutsch—ungarischen Abkommens
für Flugzeugbau waren die Zuständigen (bestrebt, den Flugzeughedarf der ungarischen Luftwaffe aus Deutsichland zu decken. Dies konnte aher nur teilweise
verwirklicht werden, weil die Deutschen am Anfang die Genehmigung oder die
Verweigerung der Lieferungen zur Erpressung, zur Verstärkung der „Treue des
Alliierten" benutzten, während später waren die Lieferungen nach Ungarn durch
den Ersatz der riesigen Verluste der deutschen „Luftwaffe" behindert. Erst durch
die ausschlaggebende Wendung des Krieges, durch die unverwindlichen Personalverluste war die deutsche Kriegsleitung veranlaßt, eine größere Menge von modernen Flugzeugen — ausschließlich auf dem Operationsgebiet — der ungarischen
Luftwaffe zur Verfügung zu stellen.
lim folgenden Teit seiner Studie vergleicht der Verfasser auf Grund der technisch-taktischen Daten die Flugzeuge der ungarischen Luftwaffe und die der
Nachbarländern, und auf Grund deren versucht er eine reale Wertung der Möglichkeiten der Honvedluftwaffe zu geben.
Im abschließenden Teil der Studie beweist der Verfasser auf Grund der neuesten Forschungsergebnisse, daß die Erhebung des Niveaus der ungarischen königlichen Honvedluftwaffe keine finanzielle, sondern Produktions- und Beschaffungshindernisse hatte.

?

SZEMLE

MIHAIL HARITONOVICS KALASNYIK

TÜZPÓBA
(Zrínyi Katonai Könyv-

és Lapkiadó, Budapest, 1982. 211 o.)

A második világháború eseményei nap
jainkban is élő, eleven témát jelentenek
az irodalom, a történetírás, a művészetek
számára. Az események feltárásában
nemcsak a (had)történészek, kutatók vál
lalnak jelentős szerepet, hanem az egy
kori résztvevők is. Az ő visszaemlékezé
seik, számos esetben dokumentumérték
kel bíró írásaik nagy segítséget nyújta
nak a szakembereknek egy-egy témakör
vizsgálatához, az egyes események pon
tos megítéléséhez, rekonstruálásához.
Az elmúlt években hazánkban is jelen
tősen megnőtt a memoárirodalom iránti
érdeklődés, amelyet a kiadók — lehető
ségeikhez mérten — igyekeznek is ki
elégíteni. Ezen kiadók között is az élen
járók közé sorolható a Zrínyi Katonai
Könyv- és Lapkiadó Vállalat, amely az
elmúlt időszakban számos emlékiratot,
visszaemlékezést tett közzé. Az utóbbi
időben megjelent visszaemlékezések kö
zé tartozik Mihail Haritonovics Kalasnyik Tűzpróba című kötete.
A szerző, a szovjet hadsereg immáron
nyugállományú tábornoka, élete talán
legjelentősebb négy évének eseményeit
vetette papírra. Könyve az 1942 őszétől
1945 májusáig terjedő időszakot öleli fel,
a 47. hadsereg harcainak történetét kíséri
nyomon. A háborúról, a harcokról meg
írták emlékeiket hadvezérek, tisztek,
egyszerű katonák. Kalasnyik esetében,
egy hadsereg politikai osztályának a ve
zetője vetette papírra emlékeit. A szerző
személye, egykori beosztása biztosítja,
hogy egy más szemszögből megírt, más
jellegű memoárkötetet vehet kezébe az
olvasó. Kalasnyik, a legtöbb emlékirat
szerzőjével ellentétben, elsősorban nem
a hadműveletek leírását, a törzsek te
vékenységét, a napi harccselekmények is
mertetését nyújtja át olvasóinak. Köny
vében a hadseregben végzett politikai
munkáról, a politikai osztályok, politikai
munkások nem könnyű, összetett fel

adatairól nyújt átfogó képet, természete
sen nem elhanyagolva a lényeges hadi
események leírását sem. Könyvéből elénk
tárul az a — véleményünk szerint — ke
vésbé ismert és az utókor által talán ke
vésbé is értékelt munka, amelyet a poli
tikai munkások végeztek a második vi
lágháború éveiben a Vörös Hadseregben.
Kalasnyik ezredkomisszárt 1942 őszén
nevezték ki a Novorosszijszkot védő 47.
hadsereg politikai osztályának a vezető
jévé. Feladata a hadsereg személyi állo
mányának politikai nevelése, a parancs
nok munkájának támogatása, a politikai
munka magasabb szintre történő emelése
volt. írásából megismerhetjük azt a sok
rétű tevékenységet, amelyet ennek érde
kében a politikai munkások fejtettek ki
a katonák körében és amely semmivel
sem volt veszélytelenebb mint az első
vonalban harcolni. Nem volt az, mert a
jó politikai munkásnak példát kellett
mutatnia a harcosoknak. Ha kellett, fegy
verrel a kézben harcolt az első sorok
ban, ha kellett, agitált, a haza védelmé
nek fontosságáról, a meg nem hátrálás
jelentőségéről beszélt. Utánpótlásról gon
doskodott, ügyelt arra, hogy a dicső tet
teket véghez vitt harcosok teljesítmé
nyei ne maradjanak „titokban" a kato
natársak előtt.
Kalasnyik a 47. hadsereggel részt vett
Novorosszijszk sikeres védelmében, a be
lorusz és ukrán területek felszabadítá
sában. E területek felszabadítása után
a 47. hadsereg is Lengyelország terüle
tére lépett, és megkezdte annak felszaba
dítását a Vörös Hadsereg más alakulatai
val együtt. Természetesen ezeken a te
rületeken változott, pontosabban megnövekedett a politikai munkások feladata,
felelőssége is. Közvetlen kapcsolatot kel
lett kiépíteniük a lakossággal, a helyi
demokratikus, antifasiszta erőkkel. Meg
kellett értetniük a — néha tartózkodóan
viselkedő — lakossággal, hogy nem más
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«céllal, mint a fasiszta Németország igá
ja alóli felszabadítás céljával léptek len
gyel földre. Mint ismeretes, a Londonban
székelő lengyel emigráns kormány és a
Szovjetunió között ebben az időben nem
a legjobbak voltak a kapcsolatok, annak
ellenére, hogy egy oldalon — a Hitler
ellenes koalíció oldalán — álltak, har
coltak mindketten. Ez az ellentét érző
dik a szerző írásában is. Ügy véljük az
események és a tények ismeretében ta
lán kissé túlzottnak tűnhet Kalasnyik
azon megállapítása, amely az emigráns
lengyel kormányt, illetve annak hadse
regét a fasisztákkal
cimborálóknak,
majdhogynem németbarátnak tünteti fel.
Tény, hogy a háború utáni Lengyelor
szág felépítésében, helyének, szerepének
megítélésében
jelentős
nézeteltérések
voltak a kommunisták és az emigráns
kormány, illetve az általuk irányított
Népi Hadsereg, illetve Honi Hadsereg
között. A hitleri Németország ellen azon
ban mindketten következetesen, hősiesen
harcoltak.
Lengyelország felszabadításának befe
jezése után lépett a Vörös Hadsereg, így
annak 47. hadserege — soraiban Kalas
nyik ezredessel — német földre. Ha azt
mondtuk, hogy nehéz helyzetben voltak
a politikai munkások Lengyelország föld
jén, akkor nyugodtan állíthatjuk, még
nehezebb volt a helyzetük, munkájuk a
német területeken. A szovjet katonák
látták, tapasztalták mit műveltek a fa
siszta agresszorok az elfoglalt szovjet te
rületeken. Lerombolt városok, falvak ez
rei, ártatlanul meggyilkolt emberek mil
liói. Meg kellett értetni a -katonákkal —
ami. nem lehetett egyszerű dolog —, hogy
ezek ellenére nem egy nép ellen kell
"harcolniuk. Egy hadsereget, egy eszmét
kell legyőzniük, de a polgári lakosságot,
az egyszerű emberekeit nem szabad azo
nosítani a nácikkal, a fasisztákkal. Érde
mes ezzel a nézettel kapcsolatban idézni
a - P r a v d a 1945. április 14-i „Ehrenburg
elvtárs leegyszerűsíti a dolgot" című cik

kének lényegét, amelyről a politikai
munkás Kalasnyik így írt: „(a P r a v d a ) . . .
bírálta a tekintélyes publicista egyik írá
sát, amelynek az volt a lényege, hogy a
németek egyként fognak a hitleristák
bűneiért felelni. A lap határozottan ki
jelentette, hogy Ehrenburg elvtárs ebben
az esetben nem fejezi ki a szovjet köz
véleményt. A Vörös Hadsereg nagy fel
szabadító küldetését teljesítve a hitleris
ta hadsereg, a hitlerista állam, a hitle
rista kormány felszámolásáért harcol, de
sohasem tekintette és nem tekinti céljá
nak a német nép megsemmisítését."
Kalasnyik ezredes és társai ennek ér
dekében megtettek minden tőlük telhe
tőt. Jól példázza ezt a spandaui erődért
folytatott „politikai harc" megvívása. A
teljesen reménytelen helyzetben levő vé
dőket nem volt könnyű meggyőzni el
lenállásuk értelmetlenségéről, a felesle
ges vérontás elkerüléséről. A feladatot
a politikai osztály munkatársainak kellett
megoldaniuk. Néhány napos „küzdelem"
után siker koronázta a politikai osztály
kísérleteit. Az erőd védői — belátva re
ménytelen helyzetüket — harc nélkül
megadták magukat. Katonák, polgári sze
mélyek kerülték el így az értelmetlen
halált.
Hogy mit kaphat az az olvasó aki ke
zébe veszi ezt a könyvet? Amint már
korábban írtuk, áttekintést egy kevésbé
ismert terület, a háború időszakában vég
zett politikai munka sokoldalúságáról,
nehézségeiről, sikereiről. Ügy gondoljuk
nyugodt szívvel elfogadhatjuk a szerző
nek az előszóban írt véleményét, amely
talán a legjobban fejezi ki a könyv cél
ját, értelmét. „Nem volt célom — írja
Kalasnyik —, hogy részletesen ismertes
sem a hadsereg csapatainak, valamint a
vele együttműködő magasabb-egységek
csapatainak harctevékenységét. Emberek
a háborúban — erről szól visszaemléke
zésem." Szépen, olvasmányosan, objektí
van.
Szakoly Sándor

VOSZEMNADCATAJA V SZRAZSENYIJAH ZA ROGYINU
(Bojevoj puty 18-oj armii)
(Vojenizdat,

Moszkva, 1982. 528 o.)

1982-ben látott napvilágot a Szovjet
unió Hadtörténeti Intézetének gondozá
sában, az Intézet munkatársainak és a 18.
nádsereg veteránjainak tollából a szovjet
"hadtörténetirásnak ez az újabb jelentős
•műve. [A 18. hadsereg a hazáért vívott

ütközetekben.
{A 18. hadsereg
harci
útja.)] A szerzői kollektíva taglalja és a
szemtanú hitelességével dokumentálja a
szovjet hadműveleti művészet és harcá
szat különböző oldalait, közreadja a had
műveletek előkészítésének és megvívásá-
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nak leszűrt és általánosított tapasztala
tait, méltatja az ütközetek és harcok si
keres megvívását célzó pártpolitikai
munka jelentőségét, aktivitását, formáit
és módszereit.
A párt legjobb munkásait küldte a
hadra kelt sereg soraiba, hogy személyes
példamutatásukkal mozgósítsák a kato
natömegeket a kitűzött harcfeladatok
maradéktalan teljesítésére. E pártmunká
sok soraiban találjuk Leonyid Iljics
Brezsnyevet is, aki a háború első napjá
tól az utolsóig a működő sereg soraiban
fejtette ki tevékenységét és járult hozzá
szervező munkájával az ellenség szétzú
zásának ügyéhez. A különböző felelős
politikai vezető beosztásokban — a Déli,
az Észak-Kaukázusi Front, a Fekete-ten
geri Hadműveleti Csoport politikai cso
portfőnök-helyettese, a 18. hadsereg po
litikai osztályvezetője — a lenini munka
stílust juttatta érvényre a pártpolitikai
munka minden területén.
Zsilin altábornagy a könyvhöz írt elő
szavában a szerzők különös érdemeként
emeli ki, hogy eszmei mondanivalójukat
áthatja a csapatok imagals foíkú harcképességének a katonák erkölcsi-harci tu
lajdonságaitól, az ellenség feletti győze
lem kivívásának művészetétől, valamint
a célratörő és jól irányított pártpolitikai
munkától való függőségről alkotott lenini
tanítás.
A szerzők sokoldalúan bizonyítják,
hogy a 18. hadsereg harci útja a küzdel
mek, a kudarcok és sikerek rögös útja
volt, amely a katonák, a parancsnokok
és politikai munkások állóképességét
egyaránt próbára tette. A legsúlyosabb
megpróbáltatást, a legnagyobb véráldo
zatot, de ugyanakkor a leghősiesebb moz
zanatokat is a Kis Földért és Novoroszszijszkért vívott küzdelem jelentette a
hadsereg számára. A több mint kétszáz
napos ütközet a szovjet katonák rettenthetetlenségéről és bátor helytállásáról
szóló hősköltemény. E keskeny hídfő
megtartásától függött Novorosszijszknak,
a Tamanyi félsziget kulcsának sorsa. Ha
az ellenség el tudja foglalni a Kis Föl
det és a deszantot a tengerbe szorítja., a
harc elhúzódó jelleget ölt. És ebben az
elkeseredett küzdelemben a hadsereg ka
tonái kitartottak, helyt álltak és győztek.
A Kis Földön, Novorosszijszk felszaba
dításával kivívott győzelem adott len
dületet az Észak-Kaukázusi Front táma
dásának kibontakoztatásához és az egész
Tamanyi félsziget felszabadításához.
A Kis Földön és Novorosszijszk térsé
gében vívott harcok után több ezer kilo
méteres harci út, a háború hosszú hónap
jai álltak még a katonák előtt. Éppen
ezért a Hadtörítiéneti Intézet kollektívá
ja dokumentális alapokon, időrendi sor

rendben tárja az olvasó elé a hadsereg;
teljes harci útját, szemléltetve, hogyan
küzdöttek katonái hazájuk földjéért, ho
gyan győzték le az ellenséget.
1941 júniusában, amikor a hitleri sere
gek megindították támadásukat a Szov
jetunió ellen, majd a következő hónapok
ban, a 18. hadsereg magasabbegységei sú
lyos védelmi ütközeteket vívtak az ellen
séges erőkkel Kamenyec—Podolszk és;
Jampol térségében, a Dnyeszter és a Déli-Bug, a Dnyeper és az Ingulec folyók
mentén.
1941 októberében a „Dél" német had
seregcsoport a Donyec-medence terüle
tére tört előre, hogy birtokba vegye az
országnak ezt a fontos ipari körzetét.
A Déli Front állományába tartozó 18.
hadsereg az arcvonal központi szakaszán
védte az egyik legfontosabb irányt, de a
túlerejű ellenség nyomása alatt kény
telen volt, a front más seregtesteivel
együtt, a hátsó védelmi terepszakaszok
ra visszavonulni.
A 18. hadsereg történetének egyik em
lékezetes epizódja a Déli Front ellentá
madásában való részvétele volt, Rosztov
térségében, amely hadműveleti szem
pontból, mint a szovjet hadseregnek egy
front erőivel végrehajtott első nagyará
nyú támadó hadművelete, igen tanulsá
gos.
Az ellenség azonban, súlyos veszteségei
ellenére, szívósan tört a Kaukázus felé és.
a Fekete-tenger partvidékére. A 18. had
sereg magasabbegységei, a front kötelé
kében, a túlerejű ellenség elől vissza
vonulva, gyakori ellenlökésekkel akadá
lyozták előrenyomulását a Donyec-me
dence keleti része, a Don-menti sztyep
pék, Kubány és Tuapsze védelme idősza
kában. A válogatott és a hegyi harcra kü
lönlegesen kiképzett német csapatok nem
tudták megtörni a Kaukázus védőinek el
lenállását.
A kimerítő védelmi ütközetek során;
nagy segítséget nyújtottak a magasabb
egységek parancsnokainak és politikai
szerveinek a front politikai csoportfő
nökségének munkatársai.
Keres térségében a 18. hadsereg tenge
ri deszant j a hídfőt foglalva biztosította
a front fő erőinek partraszállását.
1943 november—decemberében a Ki
jev—Zsitomir-i irányban az ellenség had
vezetése arra törekedett, hogy visszaves
se a szovjet csapatokat a Dnyeper mögé'
és ismét kezébe kaparintsa Kijev váro
sát. A Főhadiszállás döntése alapján si
került az itt működő 1. Ukrán Front ál
lományának hadászati tartalékokkal való
megerősítése; ezek sorában volt a 18.
hadsereg is, melynek csapatai, a hónap*
végén az 1. gárdahadsereggel együttmű-
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ködésben, felszabadítják Zsitomir, majd
Berdicsev városát is.
1944 nyarán az 1. Ukrán Front csapa
tai azt a feladatot kapták, hogy zúzzák
szét a német „Észak-Ukrajna" hadsereg
csoport főerőit, fejlesszék ki a támadást
a Visztula és a Kárpátok vonulata felé
(Lvov—sandomierzd hadművelet). A front
bal szárnyán működött a 18. hadsereg,
csapatai sikerrel törték át az ellenség
mélyen lépcsőzött védelmét, az 1. gárda
hadsereg csapataival együttműködésben
vereséget mértek a szembenálló ellensé
ges csoportosításra, majd behatoltak a
Kárpátok előhegyeinek körzetébe. A to
vábbiakban a 4. Ukrán Front állományá
ban részt vett a Keleti-Kárpátok leküz
désében, majd Kárpátalja felszabadításá
ban. Ebben a tevékenységében nagy se
gítséget nyújtottak a hadsereg csapatai
nak a partizánok. A hadsereg harci útja
Szlovákián át a prágai irányban folyta
tódott és az 1. Csehszlovák hadseregköz
vetlen hadtesttel együtt folytatott tevé
kenységével jelentősen hozzájárult Cseh-

Szlovákia teljes felszabadításához és a
győzelem kivívásához.
A 18. hadsereg harci útja hosszú és
bonyolult harctevékenységek sora volt.
A szerzők meleg szavakkal emlékeznek
meg a hadsereg vezető állományáról és
minden egyes harcosáról, számos példá
val illusztrálják azok tömeges hősiességét
és egyes kimagasló harci tetteiket is.
A 18. hadsereg harci útját szemléltető
könyv megjelenése a Nagy Honvédő Há
ború tartalmával kapcsolatos új kutatási
eredmény, de egyben a Szovjetunió
Fegyveres Erői egyik dicsőséggel övezett
seregtestének népszerű formában közre
adott története is. így jellemzi a művet
P. Lascsenko hadseregtábornok a könyv
ről írt recenziójában. Ez a kiadvány fel
tétlenül számot tarthat az olvasók széles
körének érdeklődésére. A számos kép és
térképvázlat segíti az események jobb
megértését és követését. Jó szolgálatot
tehet a katonai-hazafias nevelés terüle
tén is.
Nádor Tibor

DOMBRÁDY LÓRÁND

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS A HADFELSZERELÉS 1938—1944
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1981. 291 o.)

Viszonylag nem nagy azoknak a mun
káknak a száma, amelyek Magyaror
szág gazdaságának, a magyar iparnak a
második világháború alatti történetét tár
gyalják. Ebben a témakörben ezidáig a
magyar történettudomány elsősorban a
problémák felvetését helyezte előtérbe,
kevesebb energiát fordítva ezen problé
mák alapos vizsgálatára, megoldására.
Jól érzékeltetheti ezt a megállapítást az
a tény is, hogy mind a mai napig Berend
T. Iván és Ránki György Magyarország
gyáripara a második világháború előtt
és a háború időszakában (1933—1944) cí
mű, az Akadémiái Kiadónál 1958-ban
megjelent könyve az, amely „alapműnek"
számít ebben a témakörben. E monográ
fia megjelenése óta eltelt időszakban
alapkutatásra épülő, a második világhá
ború alatti magyar gazdasági élet kérdé
seit tárgyaló önálló kötet. — kiváltképp
olyan, amely a hadiipar problémáival is
foglalkozott volna — szinte alig látott
napvilágot. Teljes egészében hiányoznak
például az olyan feldolgozások, ame
lyek a második világháborús magyar
gazdaság kérdéseit a hadtörténet, a ka
tonapolitika szempontjából vizsgálják.

Ezért is vettük különös érdeklődéssel
kézbe Dombrády Lórándnak az Akadé
miai Kiadónál a közelmúltban megjelent
monográfiáját, amely több éves, alapku
tatásokra épülő kutatómunka eredmé
nyeként született meg, és az 1938—1944
közötti időszak magyar gazdaságának, a
hadfelszerelés gyártásának és az ipar
háborús erőfeszítéseinek az összefüggé
seit vizsgálja.
A kötet első része az ún. „győri" had
seregfejlesztési program előkészítését,
megindulását tárgyalja, ezen belül is je
lentős figyelmet szentelve a katonai ve
zetés álláspontjának, elképzelésének az
elemzésére. A magyar ipar „háborús moz
gósítása" — a győri program célkitűzé
seinek a megvalósítása érdekében, amely
1 milliárd pengős költségvetéssel számolt
öt év alatt, 600+400 milliós arányban a
közvetlen hadseregfejlesztésre, illetve a
„háttériparra" — 1938 és 1940 között in
dult meg. Ekkor, a felvidéki, majd az
erdélyi területek visszacsatolása idején,
számottevő hadiipari konjunktúra volt
kibontakozóban. Ezt az ipari, gazdasági
fellendülést 1940 őszétől egy rövidebb
ideig tartó dekonjunktúra váltotta fel,
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amelyben azonkívül, hogy az ipar a had
sereg • tervezett és igényelt szükségleteit
— elsősorban mennyiségi téren — biz
tosította, szerepet játszott a külföldi
nyersanyagforrások beszűkülése, illetve
a világháború felgyorsuló eseményei
miatt bizonytalanná váló nyersanyagbehozatal. (Pl. a német—brit tengeri háború
következtében nagy mennyiségű, az
Egyesült Államoktól vásárolt nyersanyag
hazaszállítása vált lehetetlenné.)
A nyersanyagellátás területén tovább
romlott a magyar gazdaság helyzete, az
országnak a háborúba történt belépése
után. A magyar ipar ettől az időponttól
kezdve — 1941 nyara — szinte kizárólag
a német szállításokat vehette figyelembe,
ezekre „építhetett" (??), hiszen a külön
böző semleges országok — mint pl. Svéd
ország, Svájc, Törökország — szállításai,
a hadiibelyzet alakulásának megfelelően
egyre bizonytalanabbakká váltak. A ma
gyar kormány — ezen nehézségek elle
nére is — igyekezett mindent megtenni
annak érdekében, hogy a hadsereg hábo
rús szükségleteit biztosítani tudja. Szinte
korlátlan hiteleket bocsátott a törvény
hozás, a kormány a honvédelmi tárca
rendelkezésére. 1938 és 1944. szeptember
l-e között közel 22,2 milliárd pengő állt
a hadikiadások fedezésére. Ugyanekkor
az ezen időszakban rendelkezésre álló
összegnek mindössze 56,5 százalékát,
alig több mint 12,5 milliárd pengőt tud
tak elkölteni. Ez a tény is azt bizonyítja,
amint azt a szerző érzékletesen bemutat
ja, hogy helytelen az a megállapítás,
amely részben még napjainkban is él tör
téneti irodalmunkban, és a kutatási ered
ményeket igencsak későn átvevő publi
cisztikában, miszerint a magyar hadsereg
nem kapta meg a megfelelő anyagi lehe
tőségeket korszerűsítéséhez, technikai
színvonalának növeléséhez. A tény az,
amint azt Dombrády Lóránd egyértel
műen bebizonyította, hogy a korszerűt
len, a nyersanyag és szakképzett
munka
erő hiányával küzdő magyar ipar — ame
lyet az országnak 1944. március 19-i né
met megszállása után, a német iparba
történő beolvasztás veszélye is fenyege
tett — képtelen volt megfelelni a vele
szemben támasztott követelményeknek.
1943-ban, amikor a második világháború
alatti magyar gazdaság a legmagasabb
teljesítményszintet érte el, Magyarország
nemzeti jövedelmének „mindössze" 27,3
százalékát költötte, illetve a már említett
okok miatt „csak" ennyit tudott elkölteni
hadikiadásokra. Ugyanebben az időszak
ban a hitleri Németország nemzeti jöve
delmének 61, Nagy-Britannia 62, az Egye
sült Államok pedig 43 százalékát fordí
totta ugyanilyen célra.
(Zárójelben
kívánjuk
megjegyezni,

hogy hasznosabb lett volna ha a szerző
a Magyarországhoz hasonló helyzetű or
szágok köréből — pl. Románia, Bulgária
— hozott volna ilyen adatokat, összeha
sonlítási célzattal, de be kell látnunk,
ezekből az országokból, ilyen adatok n e m
álltak a rendelkezésére.)
Ha a magyar hadiipar a honvédség szá
mára igényelt anyagokat és felszerelést
nem is tudta megfelelő mennyiségben és
minőségben szállítani, a németek részére
végzett bérmunkát igyekezett pontosan
és hiánytalanul elvégezni. (A magyar ha
diipar a németek részére elsősorban gya
logsági fegyvereket és légvédelmi ágyú
kat szállított.) Ennek a kérdésnek a hát
terében megint, a már többször említett
nyersanyagpróbléma húzódik meg. A né
metek által a magyar gazdaság számára
„létfontosságú" nyersanyagok, félkészter
mékek inkább rendszertelen, mint rend
szeres szállításának esetleges leállítása
katasztrofális lett volna az ország hadiiiparána nézve. így a németek számára
vállalt feladatok, számos esetben a ma
gyar hadseregnek hátrányt okozó teljesí
tése magyar szempontból egyáltalán nem
volt közömbös. A bénmiunka kérdése
egyébként is csak 1943-lban merült föl
először miint jelentős probléma. Ez a 2.
magyar hadsereg doni kataszitrófáijával
függött össze, mivel a hadsereg nemcsak
személyi állományának és nehézfegyver
zetének jelentős részét, hanem a gyalog
sági kézifegyverek zömét is elveszítette.
Ezek pótlása pedig szinte a magyar (ha
di) ipar teljes kapacitását leikötötte volna.
Mivel ezt a kapacitást csak részben sike
rült lekötni, a vázolt nehézségek miatt,
ettől kezdve pl. szinte krónikus puskahiány ,völt a magyar hadseregiben.
A magyar gazdaság teljesítőképessé
gének kihasználtsága (?) kapcsán kívá
nunk rámutatni azon — a szerző által
plasztikusan ábrázolt — ellentmondásra,
amely a német—magyar gazdasági vi
szonyt jellemezte a második világháború
alatt. A háború kitörése előtt és a kez
deti időszakban sorra hiúsultak meg a
magyar katonai és gazdasági vezetés azon
erőfeszítései, amelyek egy-egy korszerű
fegyver, haditechnikai eszköz gyártási
eljárásának a megszerzésére irányultak.
A németek nem kívántak eladni korszerű
haditechnikát, és nem is adtak el. 1943—
1944-ben nagyot változott a helyzet. A
háború viharai által igencsak megtépá
zott német hadiipar nem tudta már fe
dezni a hadsereg szükségleteit, igény lett
volna a magyar hadiipar által gyártott
korszerű fegyverekre, felszerelésre. Eb
ben az időben viszont már nem tudták
biztosítani azokat a modern gépeket,
amelyek ezen feladatok megoldásához
szükségesek lettek volna — maguk is
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hiányt szenvedtek belőlük. Jól példázza
ezt pl. a közös repülőgépgyártás problé
mája, amikor is a németek nem tudták
az ígért és szükséges precíz szerszámgé
peket szállítani és ennek következtében a
termelés igencsak alacsony hatásfokkal
folyt.
Számunkra különösen érdekes volt a
könyvnek a 2. magyar hadsereggel fog
lalkozó — nem túl terjedelmes — része.
Dombrády Lóránd — a korábban meg
jelent publicisztikai igényű munkákkal
ellentétben — véleményünk szerint első
ízben ad pontos és reális képet a 2. ma
gyar hadsereg felállítási, felszereltségi,
összetételi és nemzetiségi viszonyairól.
Rövid fejtegetése egyértelmű bizonyíté
kát adja annak, hogy ez a hadsereg a
hazai lehetőségekhez képest megfelelően
volt felszerelve (az más kérdés, hogy ez
mire volt, lett volna elég) és pl. a had
sereg nemzetiségi összetétele pontosan
tükrözte az országos arányokat.
A kötet egyik leglényegesebb gondola
ta, értéke a második világháborús ma
gyar katonapolitika jellemzése. Dombrá
dy Lóránd érthetően és jól megvilágítva
mutatja be a magyar katonai vezetés,
a kormánytól sok esetben szinte teljesen
függetlenül folytatott politizálását, amely
nemegyszer ellentétes volt, de legalábbis
eltérő a hivatalos irányzattól és számos
esetben zavarta is a kormányt elképzelé
seinek megvalósításában. A vezérkar fő
nöke és a kormány elnöke között több
alkalommal került sor éles nézeteltéré
sekre (gondoljunk csak a Werth—Teleki,
vagy a Szombathelyi—Kállay ellentétre),
amelyek zöme abból adódott, hogy a ka-

tonák a kormány tudta és beleegyezése
nélkül különböző ajánlatokat, felajánlá
sokat juttattak el a német katonai felső
vezetéshez, megfelelő ellenszolgáltatások
igénylése nélkül. A hadsereg háborús
szereplésének a megítélése is alapvető
problémát okozott a felsőszintű katonai
és politikai vezetés között. A katonai ve
zetés mindig a háborúban való aktívabb
részvétel mellett kardoskodott — főleg:
1943 januárja előtt —, míg a politikai
vezetés többek között a hadsereg intaktságának a megőrzését tartotta egyik leg
lényegesebb dolognak, számolva azzal a
ténnyel, hogy egy erős, érintetlen had
sereg döntően befolyásolhatja a háború
— bár mily étén történő — befejezése utá
ni események alakulását. Hogy a magyar
katonai vezetés a kormánytól szinte tel
jesen független, „önálló" politikát foly
tatott, annak része volt a Kállay-kormány kudarcot vallott kiugrási tapoga
tózásaiban éppúgy, mint 1944. október
15-e sikertelenségében.
. Végezetül, összefoglalás gyanánt, nyu
godt szívvel állapíthatjuk meg: alapos,
a magyar gazdaság és a hadiipar minden
területére kiterjedő elemző monográfiá
val gyarapodott a magyar történetírás
második világháborút tárgyaló irodalma.
Egy olyan hiánypótló, hézagot kitöltő
munkával lettünk gazdagabbak, amely
nek ismerete közelebb viheti az olvasót
Magyarország második világháborús sze
repének a megértéséhez és biztos kiin
dulási alap lehet az e témával foglalkozó
szakemberek számára pontos adataival,
tényszerű megállapításaival.
Szakoly Sándor

ÁCS TIBOR
TUDÓS ÉS KATONA
Kiss Károly élete és hadtudományi munkássága (1793—1866)
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 148 o.)
Haladó hagyományainknak az ötvenes
évek elején megindított feltárását az ak
kor uralkodott, kötelezően előírt dogma
tikus szemlélet nagy mértékben leszűkí
tette, erősen formálissá tette. E hagyo
mányok között az 1948—49. évi polgári
forradalom és nemzeti szabadságharc ki
emelt helyet kapott ugyan, szereplői kö
zül azonban csak a legjelentősebbek egy
részének tevékenységét tártuk fel; a for
radalmat megelőző és részben előkészítő

reformkor katonai vonatkozásairól és
szereplőiről pedig szó sem esett.
Katonai hagyományainknak a hatvanas
évektől mindinkább bővülő, szélességi és
mélységi kutatása számos olyan személyi
ség életével és tevékenységével ismertet
meg bennünket, akiknek neve eddig jó
formán csak szakkönyvekben fordult elő,
munkásságukról legfeljebb hézagos, hiá
nyos ismereteink voltak. Közéjük tarto
zik Kiss Károly, a magyar hadtörténeti—-
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hadtudományi irodalom egyik megterem
tője, aki 32 éves korától kezdve írt tu
dományos munkákat, 38 évesen a Ma
gyar Tudós Társaság levelező tagja lett,
47 évesen pedig a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagjává választották.
1837-ben a katonaságtól századosi rang
ban nyugdíjazták; 1848-ban előbb szol
gálatonkívüli századosként tevékenyke
dett a fővárosi nemzetőrségben, aztán
nemzetőr őrnagy lett, s a szabadságharc
végén honvéd ezredesi rangban a honvéd
katonai nevelőintézetek főnökének tisz
tét töltötte be. Hadifogságba esett, az ara
di hadbíróság tíz évi várfogságra ítélte,
de nyolc hónap múltán amnesztiával sza
badult, így visszatérhetett tudományos
munkásságához, melyet szinte haláláig
végzett.
Kiss Károly — a XIX. század körül
ményei között nem rövid — életét, kerek
négy évtizeden át folytatott tudományos
munkásságát tárja elénk Ács Tibor köny
ve. Rövid, a témát megjelölő, Kiss Ká
roly munkásságát méltató bevezetés után
három fejezetben ismerteti hősének éle
tét, pályafutását; katonai nyelvújító és
hadi
műszótár alkotó tevékenységét;
legvégül
hadtörténészi—hadtudományos
munkásságát.
A jómódú, polgárosodó nemesi család
ból származó Kiss néhány héttel 16. élet
évének betöltése után, az iskolapadból
állt be katonának: kadét lett az ekkor
báró Weidenfeld Károly Fülöp altábor
nagy tulajdonában levő 37. magyar gya
logezredben. Jóllehet Kiss szolgálati lap
ján (1. hasonmásban 15. o., magyar for
dításban 14. o.) báró Máriássy neve sze
repel, az ezred ekkor még Weidenfeld
nevét viselte, mivel Máriássy András al
tábornagy csak 1813-ban lett tulajdonosa.
A katonai pályán Kiss eleinte lassan
haladt: 1813 februárjában lett tizedes,
ennek az évnek a végén zászlós 1815 ok
tóberében alhadnagy. E rendfokozatot
csaknem 14 éven át viselte, főhadnagy
csak 1829 márciusában lett. 1833 feb
ruárjában aztán alszázadosi, végül 1835.
március 16-án századosi rangot kapott,
egyúttal századparancsnoki
beosztást,
Lembergben. Tízévi magyarországi tar
tózkodás után „Az áthelyezés a es. kir.
katonai vezetés tudatos törekvése volt,
eltávolítván ezzel Kisst a hazai politikai,
tudományos és irodalmi életből".
Századparancsnoki kinevezésekor Kiss
már tíz év óta foglalkozott tudományos
tevékenységgel. 1818-ban egy másik al
hadnaggyal, Szontagh Gusztávval, aki
később filozófusként vált ismertté, enge
délyt kért és kapott, hogy az ezred le
génységét a Bell—Lancester-rendszer se
gítségével magyar nyelven oktassák. A
jkét alhadnagy azt is elhatározta, „hogy

a haza és a haladás ügyének szolgálatá
ban bekapcsolódnak az új lendületet vett
magyar irodalmi és tudományos életbe".
Saját bevallása szerint Kiss 1813-tól írt
dalokat, később politikai értekezéseket.
1823-mal kezdődően sorra jelentek meg
különféle szépirodalmi művei, versei, el
beszélései. 1825-lben tette közzé első had
történeti tárgyú tanulmányát, 1828-ban
pedig a hadtudománnyal való foglalkozás
és a haza fegyveres szolgálatának fontos
ságát fejtegette.
Ilyen előzmények után lett 1831. feb
ruár 17-én a Magyar Tudós Társaság le
velező tagja, elsőként a hivatásos katona
tisztek közül. A hadsereghez való (tartozá
sa, külföldön teljiesii'tett szolgálata, minde
nekelőtt azonban elöljáróinak vele szem
beni eljárása miatt végül is választásra
kényszerült : nyugállományba helyezését
kérte, betegségére hivatkozva. 1837. má
jus 15-i hatállyal nyugállományú tiszt
lett, s egy hét múlva már Pest-Budára
érkezve, bekapcsolódott a tudományos és
a politikai életbe. Különböző tisztségeket
kapott, barátságba került — többek kö
zött — a Kossuth-családdal.
„Az idős Kiss Károly életének leg
kiemelkedőbb szakasza 1848 márciusa és
1849 augusztusa között játszódik le."
Március elején aikadémiai előadást tartott
„Hadi ügyünk korszerű átalakulásáról",
egyidejűleg Kossuthnak írt levelében is
mertette álláspontját a honvédelemről,
hangsúlyozva: „a külső ellenség ellen
jól rendezett állandó katona kell".
Néhány nappal később megkezdte a
pesti nemzetőrség kiképzését; áprilisban
az Országos Nemzetőrségi Haditanácsban
a politikai ügyek előadója, június 9-étől
a politikai osztály vezetője lett, június
19-étől őrnagyi rangban. Szeptember
22-én előléptették alezredessé, október
23-án áttették a honvédsereghez. Ekkor
már nemcsak a nemzetőrség, hanem az
egész honvédség ügyeivel foglalkozott:
november elején javasolta hadmegyék
létrehozását, az új zászlóaljak szervezé
sének elősegítésére.
Kiss 1849 januárjában a kormánnyal
együtt Debrecenbe ment, itt a hadügy
minisztérium nemzetőrségi osztályának
főnökeként dolgozott, egyidejűleg vezette
a katonanevelési osztályt is. Május 10-én
léptették elő ezredessé. 1849 tavaszi állás
foglalásáról Ács ezt írja: „nem a rend
fokozat miatt szolgálta a forradalom
ügyét, hanem hazaszeretetből és meggyőződésiből". A Függetlenségi Nyilatíkozattal ugyan „nem értett teljes mértékben
egyet", de mindvégig lelkiismeretesen
dolgozott. Világosnál esett fogságba; bör
tönéből 1850. július 9-én szalbadullt.
Közel 16 tevékeny év következett ez
után. 1851. március 17-én már előadást
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tartott az Akadémián, — az utolsó ilyen
szereplésére 1862-ben került sor. Hadtör
téneti értekezéseket, fordításokat készí
tett, rendszeresen elvégezte akadémikusi
tisztéből adódó feladatait, amíg egészsé
gi állapota engedte.
Ács Tibor könyvének II., terjedelmé
ben legkisebb fejezete Kiss Károly „ka
tonai nyelvújítói és hadi műszótár-alkotói tevékenységéivel foglalkozik. Kiss
már 1829-ben tervezte „esmértető szó
tár" kiadását „a hadi-tisztségeik nevökről, és a haditudományiban előforduló
mester szavakról". Az 1832-ben kapott
megbízás alapján a következő évben ad
ta be mintegy 1750 kifejezést tartalmazó
munkáját, amely mindmáig kéziratban
maradt. Ennek a szókészletnek mintegy a
harmadát újonnan alkotta.
1838-ban az Akadémia megbízta, hogy
másik két levelező taggal hadi műszótárt
készítsen. Több évi munka, különféle
nehézségek, a munkát eredetileg irányí
tó Tanárky Sándor betegsége, majd halá
la után 1843 márciusában jelent meg a
„Hadi Műszótár. Magyar—németül és né
met—magyarul". A kis kötet első része
3534, a második 3851 katonai kifejezést
tartalmaz.
A következő években Kiss folytatta
szótárszerkesztői tevékenységét egyéb tu
dományos tevékenysége mellett. 1847 jú
niusában megjelentette a „Nemes szabad
kir. Buda fővárosa, polgár hada gyakor
latainál divatozó vezér szavak" című,
magyar és német nyelvű munkáját. K i - .
fejezéseinek jelentős részét egy év múl
tán a szabadságharc honvédseregében
használták, így a katonai nyelvbe ke
rülve, egy részük általánossá vált. Ilyen
szó a honvédelem, a honvédsereg, a nem
zetőr, úgyszintén a napiparancs, a béke
kötés, — és lehetne hosszan folytatni a
felsorolást. Alkotott továbbá számos „pa
rancsszót" vagy „vezérszót", így tőle szár
mazik a vigyázz, a pihenj, az igazodj sza
vunk is.
Kiss nyelvújító, katonai szakszó alko
tó tevékenysége még ma sem ismert
eléggé, ez ideig nem kapott kellő mélta
tást. Teljes joggal írja Ács Tibor: „ . . . a
Kiss alkotta szép számú és ma is hasz
nálatos katonai műszavak a nyelvi szótá
rakban alig szerepelnek vagy megalkotá
sukat másnak tulajdonítják".
Ács munkájának utolsó fejezete Kiss
hadtudományi és hadtörténészi munkás
ságával foglalkozik. Ilyen munkái nem
érik ugyan el a korabeli európai, francia
és német szerzők színvonalát, mégis tény,
hogy a XIX. század első felében „írásai
val és tudományszervező tevékenységé
vel . . . kiemelkedő és vezető szerepet ját
szott".
Részben idegen nyelven megjelent
10 Hadtörténelmi Közlemények

munkákat fordítptt és jelentetett meg,
részben önálló dolgozatokat írt, a magyar
és az egyetemes hadtörténelem tárgykö
réből, beleértve százhúsz magyar katona
életrajzát is. Ez utóbbi munkája tíz foly
tatásban jelent meg a Tudományos Gyűj
teményben. Ismételten foglalkozott a
francia forradalom háborúival, és termé
szetesen Napóleon tevékenységével, je
lentőségével. 1840. december 14-én tar
totta meg székfoglaló felolvasását: „Mi
okozta a franczia köztársaság harcznyereségeit? Gyózedelmeinek mi adott olly
hatalmas befolyású sikert?" A francia
forradalom hadügyének vizsgálata, álla
pítja meg Ács Tibor, „egyértelmű haladó
polgári tudományos és politikai állás
foglalás volt".
írói és fordítói, továbbá előadói tevé
kenysége mellett Kiss rendszeresen készí
tett bibliográfiákat, javaslatokat tett ha
zai és külföldi szerzők műveinek kiadá
sára, ismételten foglalkozott a magyar
hadügy átalakításával, korszerűsítésével.
A szabadságharc idején — hivatali mun
kája mellett — szabályzatokat készített
és szerkesztett.
1850-től kezdve folytatta hadtörténetírói és műfordítói tevékenységét. 1851ben előadást tartott az Akadémián „A
hadi történelmi írás elméletéről", mely
öt évvel később „A hadi történészet" cím
mel az Űj Magyar Múzeumban jelent
meg nyomtatásban. Több előadás és ér
tekezés, továbbá fordítás után utolsó
munkája egy bírálat volt, Asbóth Lajos
volt honvédezredesnek a francia hadse
regről írt dolgozatáról.
Ács Tibor összefoglaló értékelése:
„Kiss Károly hadtudományi és hadtör
ténészi munkássága elismerésre és meg
őrzésre méltó, írásaiban számos, a ma
számára is hasznosítható értékes hadtu
dományi gondolatot és követendő mód
szert találunk."
Az eddigiekből logikusan következik,
hogy helyeselni kell Ács Tibor témavá
lasztását, és lényegében egyet kell érteni
választott témája kidolgozásának módjá
val, beleértve a szerkezeti megoldást is.
Munkájának elolvasása után azonban
hiányérzet marad bennünk, Kiss életé
nek éppen a szerző által is „legkiemelkedőbb"-nek minősített szakaszát, 1848—
49. évi tevékenységét illetően. Ez a sza
kasz, benne elsősorban Kissnek az Orszá
gos Nemzetőrségi Haditanácsban, majd a
hadügyminisztériumban végzett munkája
— a fennmaradt gazdag levéltári anyag
bizonysága alapján is — mindenképpen
külön fejezetben való tárgyalást igényelt
volna.
Másik megjegyzésem Kiss hadtudemányos-hadtörténészi munkásságának Ács
Tibor általi bemutatására és értékelésére
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vonatkozik. A munka alcíméből, beveze
téséből, nemkülönben III. fejezetének cí
méből kitetszőleg Ács Tibor őt minde
nekelőtt hadtudósnak tekinti, így kívánja
bemutatni. Igaz, a hadtudomány felől ki
indulva, a hadtörténet, a hadtörténetírás
ennek része. Véleményem szerint Kiss
elsősorban hadtörténelemmel foglalko
zott, s e tevékenysége során, tanulmá
nyai, fordításai, és jelentős hadtörténet
írói alkotásai során — de éppen ezekből
kiindulva, ezek alapján — eljutott a
hadtudományhoz, művelte is ezt. Ezért
határozottabban, egyértelműbben kellett
volna megfogalmazni azt a tényt, hogy
Kiss a XIX. század első felében lényegé
ben nem létező magyar hadtudomány
megteremtésére tett bizonyos kezdeti lé
péseket, hadtörténeti munkáival, fordítá-

saival, több hadtudományi írásával hoz
zájárult a magyar hadtudomány kiala
kulásához.
Végül szóvá lehetne tenni bizonyos fo
galmazási vagy fordítási pontatlanságo
kat, olyan elírásokat, mint az, hogy az
említett Asbóth Lajosról tévesen az áll,,
hogy honvéd tábornok volt, de ezek he
lyett inkább egy javaslatot fogalmaznék
meg. Egyetértve Ács Tibor idézett végső
értékelésével,
mindenképpen
hasznos
lenne, meglevő igényt elégítene ki, ha
Kiss Károly életének és munkásságának
megismerése után az e könyvet gondoz»
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó köz
readná Kiss Károly ma szinte hozzáfér
hetetlen legfontosiaibb munkáit.
Borús József

OKKUPATION, RAUB, VERNICHTUNG
Dokumente zur Besatzugspolitik der faschistischen Wehrmacht
auf sowjetischem Territorium 1941 bis 1944
(Militärverlag

der Deutschen Demokratischen

A hitleri Németországnak a Szovjet
unió elleni hódító háborúja egyben egy
kapitalista hatalomnak a létező szocia
lizmus elleni háborúja is volt. Az ismer
tetett könyv 170 megrázó dokumentuma
az elfoglalt szovjet területeken beveze
tett német katonai közigazgatás műkö
dését mutatja be, amely közvetlen fel
adat rangjára emelte a szocialista álla
mi és társadalmi rend megsemmisítését,
ezzel párhuzamosan a gyarmatként ke
zelt szovjet területek gazdasági kifosztá
sát, a lakosság kényszermunkára fogá
sát vagy kiirtását. íme néhány részlet a
bizonyító erejű eredeti dokumentumok
ból:
A német hadsereg főparancsnokságá
nak 1941. július 25-i parancsából a meg
szállt területek lakosságával szembeni
bánásmódról:
„ . . . Gondolkodásmódjuk
és magatartásuk alapján veszélyesnek tű
nő gyanús elemeket át kell adni a biz
tonsági szolgálat különítményeinek . . . "
A XXX. német hadtest egyik alakula
tának Kolyma helységben, 1941. augusz
tus 2-án 15.15—19.00 közötti akciójáról
szóló beszámolójából: „ . . . összesen 400
személyt tartóztattunk l e . . . A 400 sze
mélyből 98 bizonyíthatóan a Kammiunista Párta tagja volt. . . . Az előbbi 98 sze
mélyt újbóli kihallgatás után Prast SS
százados parancsára a helységen kívül
agyonlőttük..."

Republik,

Berlin, 1980. 432 o.)

A XXXIII. német hadtest munkaerőt
és igavonó állatokat szerző, 1943. június
3-i
akcióját
elrendelő
parancsából:
„ . . . 05.00-kor rajtaütésszerűén a terület
minden helységét megszállni különítmé
nyekkel . . . Minden 14—50 életév közötti
férfit, minden 14—45 év közötti nőt azon
nal és kivétel nélkül összeszedni... Min
den helységben 20 gyerekre egy tehén
marad..."
A csernyigovi kerület biztonsági szol
gálata parancsnokának 1943. március 19-i,
a polgári lakossággal szemben terrorak
ciókkal kapcsolatos utasításából: „ . . .
Minden mezőgazdászt agyonlőni. Minden
gyereket agyonlőni. Minden falvat mara
déktalanul felégetni..."
Néhány évvel ezelőtt a „Holocaust" ké^
pei megdöbbentették Nyugat-Németor
szág lakosságát. A fiatalok alig tudtak
valamit apáikról, nagyapáikról, a hetve
nes években megélénkülő, a náci időket
ismertető híradás pedig inkább leplezte,
mint bemutatta a valóságot. Az időseb
bek milliói hallgattak arról, hogy vala
mikor, tisztes polgárokként, felrúgták a
„tisztes" polgári társadalom törvényeit és
erkölcsi normáit, s helyükbe saját alvi
láguk, a tolvajok, kerítők, rablógyilko
sok, orgazdák erkölcsi értékrendszerét
emelték törvénnyé. Ezek az önmagukat
megkülönböztető, felsőbbrendű „állam
polgárok" osztozkodhattak az alacsony-
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rendű, puszta „államhoz tartozók*' pozí
cióin, vagyonán, lakásain, boltjain, majd
a közös gazságokban egymás cinkosává
süllyedve fegyveres erőszakkal tettek
szabad, prédává más országokat. A „Ho
locaust" akkor jelent meg a német kép
ernyőkön, amikor a polgári tömegkom
munikációnak már-már sikerült elhitet
nie egy transzcendensre nagyított bűn
bak, egy démoni Hitler-kép révén, hogy
a német polgárnak, a náci szervezetek
25 millió tagjánialk, a nyugaton most „über
alles geachtete" Wehrmacht katonáinak
tiszta lehet a lelkiismerete, mert ők in
kább áldozatai voltak a farkas-világnak,
mint saját történelmük felelős alakítói.
A polgári zsurnalizmus azt tálalja, amit
a korábban cinkos polgár ma elvár és
amiért fizet: a történelem ítélőszéke előt
ti felmentést az őszinte önvizsgálat, a
múlttal való szembenézés helyett. A „Ho
locaust" ezt zavarta. Hát hogyne zavar
ná akkor a szovjet területeken elkövetett
bűntények felidézése, az „Okkupation,
Raub, Vernichtung," az okkupáció, rab
lás , megsemmisítés dokumentumainak
kommentárok nélküli, száraz közlése?
A polgári társadalom a forradalmi
munkásmozgalomtól megrettenve életre
hívta a kollektív őrültséget, a fasizmust.
A. burzsoá parlamentarizmusban hivő fi
nánctőkés csoportok helyébe a legreakciósabb, legsovinistább, legagresszívebb,
nyílt terrorista diktatúrára törő finánc
tőkés csoportok léptek. Ez is, az is a
bank- és ipari tőke hatalmát jelentette.
Mindegyikük halálos ellensége volt, és
az ma is a létező szocializmusnak. A
munkások hatalmának a megsemmisíté
se ma is cél.
A cionista zsidó állammal szembeni
gesztus nyugaton létrehozta a „Holocaus
tot". A Szovjetunió elleni háború rém
tettei azonban a nyugati tömegkommu
nikációban még nem kaptak méltó he
lyet. A 170 megrázó dokumentumot tar
talmazó kötetet a német munkások álla
ma adta ki. Ez a könyv újra a legtelje
sebb szembefordulás a német polgári
múlttal. Nemcsak az elkövetett fasiszta
bűntények kapnak benne nyilvánosságot,
hanem a fasizmust szülő tőkés társada
lom tagadása is. Nemcsak az okozat, az
ok is a Német Demokratikus Köztársaság
dolgozóinak történelmi esküdtszéke elé
került. A Norbert Müller által összeál
lított, eddig nem publikált vagy teljesen
ismeretlen dokumentumok egyértelműen
bizonyítják, hogy a hitleri Németország
a Szovjetunió elleni háborúban a létező
szocializmus teljes megsemmisítésére tö
rekedett, a német ipari és banktőke ét
vágyának rablott nyersanyagokkal és
kényszermunkásokkal való maximális ki
elégítése mellett.
10*

Köztudott, hogy minden háborúban az
ellenséges hadseregtől megszállt ország
kénytelen elviselni a hadiállapot közvet
len következményeit, az áldozatokat, ter
heket, a hátrányokat, mert az energiku
san vezetett hadjáratok az ellenfél kato
nai, politikai, anyagi, szellemi és erköl
csi erőit akarják megtörni. A pusztítá
sok és atrocitások mértékét a kor és az
egyes hadseregek hadi szokásai mellett
alapvetően az határozza meg, hogy a há
borút vívó felek azonos, vagy egymással
ellentétes társadalmi rend képviselői-e.
A tőkés társadalmi rend hadseregei a pá
rizsi kommün leverésétől kezdve a viet
nami háborúig különös kegyetlenséggel
harcoltak mind a forradalmi munkás
mozgalom fegyveres erőivel, mint az őket
támogató lakossággal szemben. A polgá
ri zsurnalizmus pedig a szocializmussal
szemben mindig tudott, s tud olyan hisz
térikus félelmet kelteni, hogy a „tisztes"
polgári lelkiismeret mozdulatlan marad,
ha kiderülnek a politikát erőszakos esz
közökkel folytató katonák kegyetlenségei.
Norbert Müller kötetének tematikailag
és időrendben csoportosított dokumen
tumai először a fasiszta megszálló poli
tika előkészületeivel foglalkoznak, ame
lyek 1941 márciusától követhetők nyo
mon. Különös figyelmet érdemelnek azok
az intézkedési tervek, amelyek a lakosság
várható ellenállásának elfojtására, vala
mint az elfoglalt területek kifosztására
irányultak. A különböző szintű utasítá
sokból kirajzolható a megszálló erők, a
katonai közigazgatás felépítése, szervezé
se és működési szabályai. A megszállás
jellegét alapvetően meghatározta Keitel
parancsa: „A bolsevizmus a nemzetiszo
cialista német nép halálos ellensége."
Az okkupáció első időszaka 1941/42 te
léig* tartott, amelynek fő jellemzője volt,
hogy formailag létrejött ugyan a polgári
közigazgatás, de lényegében funkcióit a
katonai közigazgatás látta el. Tevékeny
sége arra irányult, hogy a volt kizsák
mányoló osztályok tagjaira, a kollaboránsokra támaszkodva szétverje a szocialista
közigazgatást, s helyébe saját hatalmi ap
parátust építsen ki. A lakosság ellenál
lása miatt azonban az elfoglalt területek
biztosítása szinte teljes egészében a ka
tonai alakulatokra, az SS és SD külö
nítményekre várt. Ezek a különböző
fegyveres csoportok hajtották végre a
nemkívánatos vagy ellenállást tanúsító
szovjet állampolgárok tömegeinek kivég
zését, a megszállt országrész kifosztását.
A fasiszták Moszkva alatti vereségével
kezdődött a megszállás 1943 nyaráig ter
jedő időszaka. Ezekben a hónapokban a
német hadvezetés a hadsereg különböző
rendeltetésű katonai és biztonsági alaku
latai bevetésével elsősorban arra töreke-
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dett, hogy egyrészt a hadiipar igényei
nek megfelelően minél nagyobb tömegű
kényszermunkást és nyersanyagot szállít
son Németországba, másrészt megfékezze
a mind jobban kibontakozó partizán
mozgalmat.
A Wehrmacht állandó visszavonulása
jellemzi 1943 nyarától a frontot. Ekkor
kezdődik, s a Szovjetunió területének tel
jes kiürítéséig tart a megszállás harma
dik időszaka. A szovjet hadsereg és a
partizánmozgalom csapásai alatt szétesett
az okkupációs szervezet. A német had
vezetésnek azonban komoly katonai, SS
és SD erők bevetésével sikerült végre
hajtania a „felégetett föld" stratégiáját,
amelybe beletartozott a lakosság milliói
nak kivégzése vagy elhurcolása, a fellel
hető kultúrkincsek elszállítása vagy meg
semmisítése, nyersanyagok, termények,
mozdítható gépek elrablása, s minden
más elpusztítása.
A dokumentumok fejezetcímei a né
met megszálló tevékenység különböző te-

rületeire utalnak: 1. A katonai okkupá
ciós rendszer előkészítése és létrehozása;
2. A Wehrmacht részvétele a szovjet la
kosság tömeges megsemmisítésében ; 3. Az
okkupációs erők alkalmazása a népi el
lenállás elfojtásában; 4. Kulturális és
gazdasági javak rablása katonai szervek
részéről; 5. A Wehrmacht szerepe a szov
jet lakosságnak kényszermunkára törté
nő elhurcolásában; 6. A fasiszta csapa
toknak a „felégetett föld" és a lakosság
tömeges elhurcolásának stratégiája a
visszavonulás közben.
A könyv végén igen részletes rövidítés-,
név- és helységnévmutató található, igen
hasznos segítségként a témával foglalko
zó kutatók számára. A dokumentumkö
tet tagadhatatlanul komoly fegyver a fa
siszta Wehrmachtot felmenteni akarók
kal szembeni ideológiai harcban. A ke
vésnek tűnő 2000 példány ellenére is. Jó
lenne magyar fordításban is közkinccsé
tenni.
Bencze László

PHILIPPE CONTAMINE
LA GUERRE AU MOYEN AGE
Nouvelle Clio 24.
(Presses Universitaires

de France, Paris, 1980. 485 o.)

A szerző, a Paris X. egyetem tanára, a
XIV—XV. századi hadtörténelem specia
listája, már számos kiváló munkát írt e
kor had- és művelődéstörténetéről. Jelen
művében átfogó képet kíván adni a há
ború szerepéről a középkori világban. A
kötet igényességét és színvonalát már a
sorozat és a kiadó is fémjelzi, hiszen a
régi és az új Clio sorozatban a francia
történetírás legkiválóbbjainak munkái
láttak napvilágot.
Mindjárt elöljáróban megállapíthatjuk,
hogy a kötet méltó a sorozathoz. Rend
kívül sokszínű képet nyújt a középkori
háborúkról, s a recenzens nem tudja,
hogy ä szempontok bőségét, a szerkezet
áttekinthetőségét, a stílus egyszerűségét
és világosságát, az adatok sokaságát, vagy
a felvetett problémák érdekességét di
csérje elsősorban.
A szerző elöljáróban megjegyzi, hogy
munkáját a latin kereszténység területé
re, ezen belül is Franciaország, Anglia,
Németország, Itália s az Ibér-félsziget te
rületére korlátozza. Kelet- és ÉszakEurópáról tehát — sajnos — nem szól,

s nem foglalkozik a középkori haditen
gerészettel sem.
Contamine művét három részre osztot
ta. Az első részben 1018 tételből álló ki
váló bibliográfiát közöl, s a recenzensnek
sajnálkozva kell megállapítania, hogy a
benne felsorolt művek jórésze hazánk
ban nem hozzáférhető — legfeljebb
könyvtárközi kölcsönzés útján.
A második rész a középkori hadtörté
nelem fő vonalainak felvázolása. E rész
I. fejezete a „barbárokkal", vagyis a nép
vándorlás korával foglalkozik (V—IX.
század), a második a „hűbéri korszak
kal", mely a szerző szerint a X. század
kezdetétől a XII. század közepéig rtart,
a harmadik a középkor „csúcspontjával"
a XII. század közepétől a XIV. század
elejéig tartó korszakkal, a negyedik pe
dig a későközépkorral: a XIV. század
kezdetétől a XV. század végéig. A feje
zeteken belül az egyes alfejezetek a kor
szakok általános jellemzésén kívül az
egyes országok hadtörténelmi fejlődését
vizsgálják.
A kötet harmadik része egyes érdeke-
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sebb témákkal foglalkozik, így a fegyver
zet és felszerelés, a tüzérség, a hadmű
vészet kérdéseivel, a háború, a hatalom
és a társadalom összefüggéseivel, és mint
a mentalitás kérdéseit is fontosnak tartó
mű, a személyes bátorság problémájával,
valamint a háború jogi, erkölcsi és val
lási vonatkozásaival.
A felsorolt részeket tartalmilag ismer
tetni csak hosszú tanulmányban lehetne,
ezért meg kell elégednünk a szerző fő
konklúziói egy részének közlésével.
A szerző szerint a korszak háborúi —
a népvándorlás befejeződése után — nem
inváziós-migrációs háborúk, melyekben
nagy néptömegek változtatnak helyet.
Nincsenek rabszolgaháborúk sem, bár a
„szociális színezetű belháborúk" nem is
meretlenek. Hegemón háborúk sincsenek,
melyek során egy nagyhatalom óriási te
rületeket hódítana meg, s csak a vizsgált
terület szélein zajlanak a letelepült és
nomád népek közti háborúk. A XI. szá
zad óta a háborúk sűrűn lakott terüle
teken folynak, hol igen sok a vár, s a
háborúk nagyrésze egészen kicsi méretű
— szomszédok közötti perpatvar. A latin
keresztény világon belül nagyobb hódí
tási, vagy visszahódítási kísérletek (1066
után) nincsenek, csak kifelé folynak ilyen
jellegű háborúk.
A kor háborúi között vannak nagy
pusztulással járók, mint a normannok
angliai hódítása, a százéves háború Fran
ciaországban, a huszita háborúk Sziléziá
ban, vagy egyes városok közötti harcok.
De a középkori háborúk — a szerző sze
rint — nem eléggé számosak, állandóak
és intenzívek ahhoz, hogy gyógyíthatat
lan károkat okozzanak, legfeljebb kisebb
területeken.
A háború — pusztításai mellett — elő
is segítette a gazdasági és társadalmi fej
lődést. A hadizsákmányból egyes népek
és rétegek meggazdagodtak, pl. a skan
dinávok, vagy Velence. A karoling arisz
tokrácia a hódításból élt, s mikor a fran
kok hódító háborúi megszűntek, rögtön
gazdasági krízisbe került. A háború a
fegyverzet fejlődésén kívül a fémfeldol
gozás, gépgyártás, szállítás, kartográfia,
földrajz stb. fejlődését is segítette.
Megállapítja, hogy a középkor társa
dalma elsősorban „hadi" társadalom, s
igen sok a fegyverviselő. De ismeri a kor
a „nem harcolók" (inermes) fogalmát is.
A sorozás majdnem ismeretlen, a har
cosréteg hivatásos. A lakosság többi ré
sze nincs teljesen kizárva a hadviselés
től, de részvételük epizódszerű, csak kri
tikus helyzetekben hívják őket fegyver

be. A középkori etika nincs teljesen a
katonai értékek uralma alatt, a keresz
tény vallásos, az udvari és a polgári eré
nyek is lényegesek.
A szerző — sokak számára talán meg
lepő — véleménye szerint a középkori
háborúknak (XI. század eleje óta) kisebb
a társadalmi romboló szerepe, mint más
korszakok háborúinak. Nem eredménye
zik a tömegek rabszolgasorba döntését,
s ritka a lakosság teljes kifosztása, vagy
egész népcsoportok elűzése. A konfliktu
sok csak karcolták a társadalom felüle
tét. Ami a háborúk számát illeti, az sem
nagyobb, mint a XVI—XVII. században.
A középkor azért tűnik harciasabbnak,
mint más korszakok, mert ekkor harcos
nak lenni dicsőség, a háború nem rejtet
ten folyik, hanem látványosan, szégyen
kezés nélkül.
A hadseregek jóval kisebbek, mint az
ó- vagy az újkorban. A vizsgált terüle
ten és korszakban egyetlen hatalom sem
tudott 100 000 főnél többet kiállítani, még
egészen rövid időre sem. A legnagyobb
létszámokkal a XIV. század első évtize
deiben találkozunk. Nem lehetetlen, hogy
1340-lben a francia királynak 100 000 ka
tonája is volt, az angol királynak pedig
(holland és német szövetségeseivel együtt)
50 000 harcosa. A XV. század második fe
lében, ha az összes harcképes svájcit
mozgósították volna, 50—60 000 főnyi
hadsereget alkottak volna. 20 000 főnyit
többször ténylegesen is kiállítottak a
svájciak.
Nem annyira a nagyobb hadseregek ki
állítása volt nehéz, hanem több hétig
való ellátásuk. Ezért a középkorban alig
találkozunk állandó hadseregekkel. A
legnépesebb és leggazdagabb Franciaor
szág a XV. század 2. felében 8 millió la
kosával nehezen tud 15 000-es állandó
haderőt fenntartani, mert nem volt meg
hozzá a szükséges pénzügyi és katonai
szervezet, mely éppen a háborúk, a hadi
erőfeszítések következtében alakult ki,
később. A XV. századi államoknál nem
volt kivételes eset, hogy erőforrásaiknak
felét háborúzásra, hadakozásra fordítják.
Ismertetésünkben Contamine kötetének
— hogy a szerző kifejezését használjuk
— csak „a felületét karcoltuk", aki a ki
váló munkát jobban meg akarja ismerni,
kénytelen azt elejétől végéig elolvasni,
amit minden érdeklődőnek ajánlhatunk.
A művet kiválósága s témájának ér
dekessége miatt magyar nyelven is he
lyénvaló lenne kiadni.
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2. sz. 176—178. p.
Fegyverrel a hazáért. Magyar ellenállá
si és partizánharcok a második világ
háború idején. (Szerk. Dombrády Ló
ránd, Nagy Gábor. Bp.) Kossuth K.—
Zrínyi K. 1980. 295 p. illusztr.
Névmutató 295—[3011. p.
Fehér Lajos: Előszó. (Fegyverrel a ha
záért. Magyar ellenállási és partizán
harcok a második világháború idején.
Bp. 1980.) 5—16. p.
Fekete Mihály: Ellenállók az Avas alján.
Fegyverrel a szabadságért. (Részlet
— — visszaemlékezéseiből.) — Mun
kásőr, 1980. 2. sz. 21. p.
Gazsi József: Antifasiszta ellenállás és
partizánharc Magyarországon. (Fegy
verrel a hazáért. Magyar ellenállási és

— 153 —

partizánharcok a második világháború
idején. Bp. 1980.) 55—116. p.
-Godó Ágnes: Harc az éter hullámain.
Lengyel rádiósok Magyarországon a
második világháborúban. — ÉT, 1980.
35. sz. 1091—1092. p.
Herencsár Lajos: Két front között. [Viszszaemlékezés.] (Bp.) Kossuth K.—Zrínyi
K. 1980. 290 p. 8 t.
Imre Gábor: Antifasizmus és nemzeti
önismeret. Beszélgetés Fehér Lajossal, a
Magyar Partizán Szövetség elnökével.
— Magyar Hírlap, 1980. 80. sz. 13. p.
Józsa György Gábor: Az ellenállás vál
tozatai. Beszélgetés M. Kiss Sándor tör
ténésszel. — Magyar Nemzet, 1980. 121.
sz. 9. p.
Kállai Gyula: Életem törvénye. (Bp.)
Kossuth K. 1980. 687 p. 12 t.
Katona Jenő: Katolikusok a szellemi el
lenállásban. Vásárhelyi Miklós inter
júja. — Literatúra, 1980. 1. sz. 112—
128. p.
Kékesdi Gyula: Hősökre emlékezve. Ta
tabányai bányászok emlékmenete Dachauba. — Népszabadság, 1980. 112. sz.
4. p.
Kovács Dénes, G. : Fegyverrel a hazáért.
Interjú Úszta Gyulával, a Magyar Par
tizánszövetség főtitkárával. — Határőr,
1980. 39. sz. 5. p.
Ua. Magyar Rendőr, 1980. 39. sz. 3. p.
Kovács Dénes G. : Fegyverrel a szabad
ságért. (Rot Sándor, Herencsár Lajos,
Nagyné Veres Erzsébet, Molnár János
partizánok.) — Magyar Rendőr, 1980.
14. sz. 7. p.
Kovács Dénes, G. : Küzdelmek tanúi. A
Magyar Partizán Szövetségről. (Beszél
getés Úszta Gyulával.) — N, 1980. 39.
sz. 6. p.
Kovács Jenő: Március öröksége. — MHSZ
Élet, 1980. 5. sz. 2—3. p.
Kummer István: A Kommunisták Ma
gyarországi Pártja Szolnok megyei
szervezetének tevékenysége a második
világháború idején. — Katonai Főisko
lai Közlemények, 1980. 2. sz. 143—154. p.
Levél Isztambulból. Pálóczi Horváth
György levele a magyar ellenálláshoz.
Közread. E. Fehér Pál. — Kritika, 1980.
12. sz. 11—12. p.
Lukács Ákos: Akcióban az újpesti par
tizánok. (Váradi Sándor emlékezése.) —
Esti Hírlap, 1980. 80. sz. 7. p.
Lukács Teréz: Mit tudunk a hősökről? 1.
r. A példa is lehet fegyver. Ellenállók
lexikona.. — Esti Hírlap, 1980. 152. sz.
3. p.
Marosán György: Harcok, emlékek, ha
gyományok. — Kritika, 1980. 3. sz. 25—
26. p.
Németh
István: Antifasiszta küzdel
meink. — Köznevelés, 1980. 18. sz.
12. p.

Nyéki Károly: Herceg Odeschalci [Odescalchi] Miklós mártíromsága. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 248. sz. 9. p.
Pintér István: A magyar kommunisták
szerepe a fegyveres ellenállás előkészí
tésében és megszervezésében. (Fegy
verrel a hazáért. Magyar ellenállási és
partizánharcok a második világháború
idején. Bp. 1980.) 17—54. p.
Rátkai J. István: Partizánházasság. [Pin
tér Márta dr. Kovács Gyuláné újpesti
partizán.] — Ország Világ, 1980. 10. sz.
15. p.
Sáfrán István: Ety este a partizánszö
vetségben. (Beszélgetés Sárközi Sán
dor, Vándor László és Abelovszky
László volt partizánokkal.) — Népsza
badság, 1980. 262. sz. 8—9. p.
Sárhidai Gyula: Odescalchi Miklós re
pülőútja. — Magyar Nemzet, 1980. 279.
sz. 8. p.
Sárközi Sándor: A Budai önkéntes Er
red katonája voltam. — Ho, 1980. 2.
sz. 56—60. p.
Sipos Levente: Szeghalomtól a németel
lenes partziánharcokig. — Békési Élet,
1980. 3. sz. 393—395. p.
Szabó Miklós: Egyszerű hősök. [Szepessy
Zoltán, a Görgey partizánzászlóalj
kommunista partizánja.] — Ország Vi
lág, 1980. 7. sz. 12—13. p.
Szebelkó Imre: Adatok a magyar antifa
siszta fegyveres ellenállásról. — Ma
gyar Sajtó, 1979. 4. sz. 114. p.
Sztankay József: A bányászpartizánok.
(Zgyerka János sárisápi partizán em
lékezése.) — Népszava, 1980. 1—2. sz.
4-*5. p.
Tóth Sándor: A Budai önkéntes Ezred.
Bp. Zrínyi K. 1980. 67 p. illusztr.
-Tóth Sándor: Magyar katonák Buda fel
szabadításában. (Fegyverrel a hazáért.
Magyar ellenállási és partizánharcok a
második világháború idején. Bp. 1980.)
117—138. p.
Udvardi Gyöngyi: „Csak a csend volt fur
csa . . . " Akik Budapestért harcoltak.
(Szekeres János emlékezése a Budai
önkéntes Ezred harcaira.) — Népsport,
1980. 36. sz. 5. p.
Variházy Oszkár: Budától Tolnáig. —
HSz, 1980. 2. sz. 12—13. p.
Veress D. Csaba: A katonai ellenállás a
dunántúli harcokban és ennek oktatá
sa. — MTA Veszprémi Akadémiai Bi
zottságának Értesítője. 1980. 2. sz. 37—
41. p.
Magyarország és a magyar fegyveres
erők története 1944—1980
Ábel László: A haza határának őrizeté
ben. — Magyar Rendőr, 1980. 20. sz.
3. p.
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A barátság útján. Dokumentumok, képek,
b e s z é d e k a s z o v j e t — m a g y a r közös ú r r e p ü l é s e s e m é n y e i r ő l , az ű r p á r o s m a 
g y a r o r s z á g i p r o g r a m j á r ó l , 1980. m á j u s
26-tól j ú n i u s 24-ig. (összeáll. K o v á c s
Nándor. A képeket vál. B. Fábri Mag
da, K u t a s Rudolf. B p . Z r í n y i K. 1980.)
63 p .
Bárczy J á n o s : H a r m i n c ö t év t á v l a t á b ó l .
E m l é k e k 1945 t a v a s z á r ó l . — N a p j a i n k ,
1980. 4. sz. 3—6. p .
Barkovits
István: Díszszemléink történe
te. — ISz, 1980. 1. sz. 20—21., 2. sz.
12—13., 3. sz. 12—13., 4. sz. 10—11., 5.
sz. 12—13. p .
Barrkovits
István: ö t év után. Katonai
díszszemle. — Mo, 1980. 12. sz. 25. p .
Benjámin
László: „Történelmi jelenlét"
- — 1944. 1—4. r. [Beszámoló a z I d e i g l e l
•»* n e s N e m z e t g y ű l é s üléséről.] — Ű j T ü 
kör, 1979. 51. sz., 1980. 4. sz. 6—8., 8.
sz. 6—8., 14. sz. 5—7. p .
Béres G y u l a : E g y ü t t a fasiszták ellen.
. • ( G u t t r a y József v i s s z a e m l é k e z é s e : részt
vett a demokratikus hadsereg szervezé
sében.) — M u n k á s ő r , 1980. 2. sz. 28. p.
-Bíró G y ö r g y — K á d á r P á l : A n é p h a d s e r e g
közegészségügyi-járványügyi
ellátásá
n a k fejlődése és p e r s p e k t í v á i . — H o n 
v é d o r v o s , 1980. 1—2. sz. 7-^-20. p .
Csák E l e m é r : F o g l a l k o z á s a ű r h a j ó s . (Bp.)
K o s s u t h K.—Zrínyi K. 1980. 171 p . 8 t.
D e m o k r a t i k u s n é p h a d s e r e g ü n k születése.
T o b o r z á s i felhívás. — R a d a r , 1980. 2.
sz. 24—25. p .
Erdélyi József: A h a t á r ő r t i s z t - k é p z é s ú t 
törői v o l t a k . — H a t á r ő r , 1980. 25. sz.
10. p .
Fahidy József: R o b b a n á s v e s z é l y . i(A V ö 
rös Zászló É r d e m r e n d d e l k i t ü n t e t e t t
tűzszerész és a k n a k u t a t ó egység.) — Mo,
1980. 2. sz. 25. p.
Gazsó B é l a : K e t t e n , régiek. (Magó Lajos
és S e r e g i Béla, h a t á r ő r ö k 1945-ben.) —
H a t á r ő r , 1980. 20. sz. 10. p .
Habony J á n o s : B ü n t e t ő j o g s z a b á l y o k k é 
z i k ö n y v e . A fegyveres e r ő k h i v a t á s o s
á l l o m á n y a s z á m á r a . B p . Z r í n y i K. 1980.
256 p .
Balassy
G á b o r : Az ö n k é n t e s e k r e e m l é 
k e z v e . (Toborzási f e l h í v á s az új d e m o k 
ratikus hadseregbe.) [Interjú Kis A n d 
r á s alezredessel.] — N, 1980. 4. sz. 12. p .
Kis A n d r á s : A m a g y a r h o n v é d s é g m e g 
a l a k u l á s a és h a r c a a f a s i z m u s ellen.
(Fegyverrel a hazáért. Magyar ellenál
lási és p a r t i z á n h a r c o k a m á s o d i k v i 
l á g h á b o r ú idején. B p . 1980.) 139—160. p .
Kis A n d r á s : A 16. gyalogezred. B p . Z r í 
nyi K. 1980. 90 p. lillusztr.
N é v m u t a t ó 85—90 .p.
Kiss
Imre: Debrecenbe kéne menni.
[Ideiglenes Nemzetgyűlés.] — H o n i s 
m e r e t , 1980. 4. sz. 38—41. p .

Korom
M i h á l y : Az I d e i g l e n e s N e m z e t 
gyűlés k ü l d ö t t e i n e k m e g v á l a s z t á s a B é 
kés m e g y é b e n 1944 d e c e m b e r é b e n . —
B é k é s i Élet, 1980. 1. sz. 12—22. p .
Kovács D é n e s , G.: A csepregi zászlóalj.
(Az első h a t á r ő r zászlóalj, 1945-ben.)
— H a t á r ő r , 1980. 20. sz. 10—11. p .
Kovács D é n e s , G.: E m l é k e z é s C s e p r e g r e .
i(— — h a t á r ő r nevelőtiszt v i s s z a e m l é zése a f e l s z a b a d u l á s u t á n i időszakra.)
— M a g y a r R e n d ő r , 1980. 20. sz. 7. p .
Kuthy
L á s z l ó : M i t 'kívánunk a m a g y a r
d e m o k r á c i á t ó l ? — HSz, 1980. 2. sz. 10—
12. p .
A M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t X I I .
k o n g r e s s z u s á n a k j e g y z ő k ö n y v e . 1980.
m á r c i u s 24—27. (Bp.) K o s s u t h K. 1980.
544 p . 8 1
Máté
György: Egységeink
becsülettel
h e l y t á l l n a k . Beszélgetés K e l e m e n G y ő 
zővel, a m u n k á s ő r s é g b u d a p e s t i p a 
r a n c s n o k á v a l . — N é p s z a b a d s á g , 1980.
25. sz. 3. p .
(Molnár Béla) : Béke, b a r á t s á g , s z o l i d a r i 
tás. (Bp. K o s s u t h K.) [1980.] 31 p . i l lusztr.
Molnár I s t v á n : V á l l a l t a a h a r c o t . . . P é l 
d a m u t a t ó é l e t u t a k . (Szilágyi László, a
v a s ú t b i z t o s í t ó zászlóalj szervezője.) —
N, 1980. 31. sz. 11. p .
Mucs S á n d o r : A d ö n t é s . A M N 35 éve.
(Az 1945-ös v á l a s z t á s o k o n egy t ü z é r e z 
rednél.) — ISz. 1980. 8. isz. 14—15. p .
Mucs S á n d o r : P o l i t i k a i h a r c o k a h a d s e 
r e g d e m o k r a t i k u s fejlődéséért 1945—
1947. — H K , 1980. 1. sz. 42—72. p .
Németh D e z s ő : Az új h o n v é d h a t á r ő r s é g .
— HSz, 1980. 2. sz. 15—16. p .
ölvedi
I g n á c : E m l é k e k és a d a l é k o k
n é p h a d s e r e g ü n k születéséhez. — H K ,
1980. 3. sz. 464—490. p .
Palkó S á n d o r : H i d á s z k a t o n á k között. —
N é p s z a b a d s á g , 1980. 249. sz. 8. p .
PaZkó S á n d o r : Sorozáson. — N é p s z a b a d 
ság, 1980. 110. sz. 8. p .
Palkó S á n d o r : T i s z t a v a t á s u t á n a l a k t a 
n y á b a n . — N é p s z a b a d s á g , 1980. 85. sz.
6. p .
Pintér I s t v á n : N a g y t e t t e k
krónikája,
1945. 1—14. r. — O r s z á g Világ, 1980.
1—14. sz. 8—9. p .
Púja F r i g y e s : M a g y a r k ü l p o l i t i k a . (Szerk.
B o g n á r K á r o l y . Bp.) K o s s u t h K. 1980.
329 p .
Regős L á s z l ó : Elsők v o l t a k . ( M a g y a r i I g 
n á c , a z első h a t á r ő r ö k egyike.) — H a 
t á r ő r , 1980. 20. sz. 11. p .
Reményi
Gyula—Móricz L a j o s : A M a 
gyar Néphadsereg Vezérkara megala
k u l á s á n a k és h á r o m évtizedes fejlődé
sének vázlatos története című tanul
m á n y r ó l . — HO, 1980. 3. sz. 101—103. p .
Sárközi
S á n d o r : T ü z é r c s a p a t o k 1945—
1948. B p . Z r í n y i K. 1980. 71 p .
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Szabó László: Mindig felkészülten. Jegy
zetek egy hadosztály pártértekezleté
ről. — Népszabadság, 1980. 37. sz. 5. p.
Szálai László: Aknaszedők voltak. (A ka
posvári tűzszerész-műszaki alakulat.)
— Munkásőr, 1980. 8. sz. 27. p.
Szálai László: Halálba indultak minden
nap . . . (Aknaszedők voltak.) — Határ
őr, 1980. 30. sz. 10. p.
Szemelvények a „Műszaki hadosztály
szerepe" c. cikkből. — HSz, 1980. 2. sz.
14—15. p.
Tóth Károly: A 3. vasútépítő dandár tag
ja volt. (Zvada József alezredes élet
útja.) — Polgári Védelem, 1980. 4. sz.
12—13. p.
Tóth Károly: A 6. hadosztály tagja volt.
(Berek Lajos alezredes életútja.) —
Polgári Védelem, 1980. 3. sz. 8—9. p.
Ű'jvári Imre László: Mi vár rád angyal
bőrben? (Bp.) Kozmosz K. (Alföldi ny.
1980.) 289 p.
(Én és a világ.)
Vörös zászlók alatt. [Versek, riportok.]
(Szerk. Haypál Tibor.) Kiad. a Mun
kásőrség Országos Parancsnoksága, Bp.
Zrínyi ny. 1975. 209 p. illusztr.
Zágoni Ernő: Pártunk felszabadulás utá
ni honvédelmi politikájának fő voná
sai (1945—1980.) — HK, 1980. 1. sz. 3—
41. p.
Zentai Vilmos Mit kíván a demokratikus
Magyarország a honvédségtől. — HSz,
1980. 2. sz. 9—10. p.
A Magyar

Néphadsereg és a fegyveres
testületek
évfordulói

Barkovits István: Az építő-műszakiak.
(A néphadsereg építő-műszaki alaku
latai 25 éve alakultak.) — Mo, 1980.
4. sz. 21. p.
Bertalan István Béla: A fegyveres erők
ünnepén. — Polgári Védelem, 1980. 9.
sz. 4—5. p.
Bertalan István Béla: Űj haza, új had
sereg. (A demokratikus magyar had
sereg megalakulásának 35. évforduló
ja.) — MHSZ Élet, 1980. 4. sz. 10—11. p.
Csémi Károly: A demokratikus magyar
hadsereg megalakulására emlékezünk.
— Ho, 1980. 3. sz. 12—17. p.
A dolgozó nép szolgálatában. (A Fegyve
res Erők Napja.) — HSz, 1980. 9. sz.
4 - 7 . p.
Fegyveres Erők Napja. — Repülés, 1980.
9. sz. 3. p.
A helytállásért, a dolgozó nép szolgála
táért. Emlékzászló a 35. évfordulón.
(Ünnepség a határőrség fennállásának
35. évfordulóján.) — Határőr, 1980. 21.
sz. 4—7. p.
K(árpáti) T(amás) : Hűen a hagyományok

hoz. (A Honvéd Folyamőr Flottilla.) Az
MN 35 éve. — ISz, 1980. 4. sz. 6—8. p.
Kárpáti Tamás: Méltóan až elődökhöz.
(Az 1. vasútépítő hadosztály.) Az MN
35 éve. — ISz, 1980. 2. sz. 7—9. p.
Kárpáti Tamás: Méltóan az elődökhöz.
nek. (Az első magyar aknakutató
zászlóalj.) Az MN 35 éve. — ISz, 1980.
5. sz. 9—11. p.
Kozma Tóth István: Harmincöt éve szü
letett hadseregünk. — Magyar Rendőr,
1980. 5. sz. 3. p.
Lantódi József: 30 éves a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémia. — Ho, 1980. 10. sz.
3—15. p.
(Nyuli János) : Tüzér példaképek. (A kis
kőrösi tüzérezred.) Az MN 35 éve. —
ISz, 1980. 3. sz. 9—11. p.
O(cskay) Z(oltán): Az új hadsereg első
katonái. (Az I. és a VI. hadosztályok,
az 1. és 3. vasútépítő dandár jubileumi
baráti találkozója.) — Magyar Rendőr,
1980. 16. sz. 6. p.
Palkó Sándor: Fegyveres erőink. — Nép
szabadság, 1980. 228. sz. 1. p.
Pap János: Fegyveres erőink ünnepe.
(Ács György beszélgetése az országgyű
lés honvédelmi bizottságának elnöké
vel.) — Magyar Hírlap, 1980. 228. sz.
5. p.
Papp Dezső: A szocialista építőmunka
védelmében. — Pártélet, 1980. 9. sz.
8—12. p.
Patai Endre: A hadkiegészítés szolgála
tában. (Interjú
vei, a kiegészítő
parancsnokságok megalakulásának 25.
évfordulóján.) — N, 1980. 29. sz. 7. p.
Perger Imre: 30 éves a magyar polgári
védelem. — Polgári Védelem, 1980. 10.
sz. 4. p.
Szebelkó Imre: Űj hadsereg született. —
Magyar Nemzet, 1980. 44. sz. 7. p.
Szocialista haza, szocialista hadsereg.
[Fotóalbum.] összeáll. Szabó István.
[Fotók] (Bleich Rudolf, Tóth István
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 48 t.
Megjelent hazánk felszabadulásának
35. évfordulója alkalmából. Tíz nyel
ven feliratokkal.
Sztankay József: A fegyveres erők nap
ján. — Népszava, 1980. 228. sz. 6. p.
Timár Sándor: 30 éves a polgári védelem.
Emlékek között tallózva. 1—4. r. —
Polgári Védelem, 1980. 7. sz. 7—9., 8.
sz. 5—7., 9. sz. 20—22., 10. sz. 5—7. p.
Űj hadsereg született. Harmincöt évvel
ezelőtt megalakult a demokratikus ma
gyar hadsereg. — HSz, 1980. 2. sz. 7—
8., 3. sz. 1—7. p.
Ünnepségek a fegyveres erők napja al
kalmából. Losonczi Pál beszéde. —
Népszabadság, 1980. 229. sz. 3. p.
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IV. EGYETEMES HADTÖRTÉNELEM

A legrégibb időktől 1918-ig
Arday Lajos: The Question of an Ar
mistice and of the Military Occupa
tion of Austria-Hungary in October—
November 1918. Traced in the Rele
vant British Documents. — Acta Historica, 1980. 1—2. sz. 167—178. p.
Balázs György: Caesar monarchikus ter
vei és kultusza. — Világosság, 1980. 6.
sz. mell. 1—21. p.
Bencze László: Bosznia és Hercegovina
okkupációja 1878-ban. Kandidátusi ér
tekezés. [Bp. Soksz. 1980.] 320 [3] p.
Bencze László: A Monarchia Balkán-po
litikája Bosznia és Herceg vonia okku
pációja előtt. — HK, 1980. 3. sz. 423—
454. p.
Bencze László: Reguláris és irreguláris
erők közötti harc, Bosznia és Herceg
ovina, 1878. — HK, 1980. 1. sz. 73—
101. p.
Borejsza, J.: Lengyelország és a lengyel
emigráció
1795—1918 között.
Az
emigráció politikai szerepe a XIX. szá
zadi Európában. — Világtörténet, 1980.
1. sz. 52—67. p.
Az 1905-ös oroszországi forradalom nyu
gat-európai visszhangjáról.
[Közli:]
Jemnitz János. — A Politikai Főisko
la Közleményei, 1980, 2—3. sz. 146—
151. p.
Az 1905-ös oroszországi forradalmi ese
mények
dokumentumaiból. [Közli :]
Németh István. — A Politikai Főisko
la Közleményei, 1980. 2—3. sz. 136—
146. p.
Fraccaroli, A.: Ütközet az Északi-tenge
ren [1916: brit Grand Fleet és a né
met Hochseeflotte.] — Interpress Ma
gazin, 1980. 2. sz. 22—28. p.
JFühmann, Franz: Homéroszi háború.
Trója pusztulásának és Odüsszeusz bo
lyongásainak a mondája. Homérosz és
más források nyomán elmondja
.
(Das hölzerne Pferd — die Sage vom
Untergang Trojas und von den Irr
fahrten des Odysseus. Nach Homer und
anderen Quellen neu erzählt von
.
Ford. Jávor Ottó.) [111.] Reich Károly.
Bp. Gondolat K. 1980. 284 p. illusztr.
A munka Johann Heinrich Voss for
dításán alapszik.
•Gabler Dénes: Pannónia megszállásá
nak néhány kérdése a terra sigillaták
tükrében. — Archaeolágiai Éritesitő,
1979. 2. sz. 199—317. p.
^Galántai József: Austria—Hungary and
their War. — The Octobre 1913. Cri
sis, Prelude to July 1914. (Etudes His
toriques Hongroises 1980. Publiées a
l'occasion du XV e Congrès International

des Sciences Historiens Hongrois. (Bp.
Akad. K. (1980.) 63—91. p.
Galántai József: Az első világháború.
(Bp.) Gondolat, 1980. 546, [1] p. il
lusztr.
Bibliogr. 505—521. p.
Galántai József: Die Österreichisch-Un
garische Monarchie und der Weltkrieg.
(Übers, v. Henriette u. Géza Engel.)
[Bp.] Corvina K. (1979.) 406. p. 8 t.
Bibliogr. 386—388. p.
Janâcek, J. : Wallenstein és kora. (Részle
tek
Valdsitejn a jeho doba. Praha
1978. c. monográfiájából. — Világtör
ténet, 1980. 2. sz. 28—42. p.
Kijowski, Andrzej: Egy novemberi es
tén. (Az 1830. évi varsói felkelés 150.
évfordulója. — Tiszatáj, 1980. 11. sz.
71—75, p.
Kosáry Domokos: Európai rendezés 1815ben. — História, 1980. 1. sz. 7—8. p.
Kosáry Domokos: Hogyan került Ma
gyarország a Habsburg Monarchiába.
— História, 1980. 4. sz. 3—4. p.
Kováts Andor: Cromwell és az új típu
sú hadsereg. Történelem és haditech
nika. — ISz, 1980. 21. sz. 36. p. .
Lőrincz Barnabás: Pannónia Superior se
gédcsapatainak táborhelyei a II. szá
zad közepén. Megjegyzések a 163. évi
szőnyi katonai diplomához. — Ar
cheológiai Értesítő, 1980. 1. sz. 81—
85. p.
Mucsi Ferenc: Az imperializmus korá
nak első népi forradalma. (Emlékezés
az első oroszországi forradalomra.) —
Társadalmi Szemle, 1980. 1. sz. 100—
104. p.
Mucsi Ferenc: Október „főpróbája". Az
1905—1907-es forradalom évfordulójá
ra. — Népszabadság, 1980. 17. sz. 4—
.
5, p.
Muresan, C. : Az 1848-as forradalom.
Európában. — História, 1980. 1. sz.
32—34. p.
Niederhauser Emil: Boroigyino, 1812. (Bp.)
Móra K. (1980. 217 p. illusztr.
Niederhauser Emil : Népek és nemzetek a
Monarchiában. — História, 1980. 4, sz.
9—10. p.
Pálfy József: Fekete történelem. Tépett
francia trikolór Afrikában. — Inter* press Magazin, 1980. 2. sz. 44—52. p.
Pallottino, Massimo: Az etruszkok. (Etruscologia. Ford. Jászay Magda.) Bp.
1980. 292 p. 40 t.
Bibliogr. 247—251. p.
Papacostea, S. : Kaffa és Moldva az osz
mán hódítások irányában. — Világ
történet, 1980. 1. sz. 28—38. p.
Petacco, A.: Ülő Bika háborúja. [1872—
1876] — Interpress Magazin, 1980. 1.
sz. 54—55. p.
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Polisensky, J. : A cseh háború és az euró
pai Kelet és Nyugat közötti politikai
kapcsolatok. (Szemelvények.) — Világ
történet, 1980. 2. sz. 15—27. p.
Salgó László—\Balogh András: A gyar
mati rendszer története. 1870—1955. Bp.)
Kossuth K. 1980. 453 [4] p. 24 t.
Bibliogr. a fejezetek végén és 433—
435. p.
Soós István: Spartacus. — Interpress Ma
gazin, 1980. 4. sz. 128—134. p.
Steinberg, S. H.: A harmincéves háború:
új interpretáció. (Szemelvények.) — Vi
lágtörténet, 1980. 2. sz. 3—14. p.
Stemlerné Balog Ilona: Frontbarátkozás
1917 tavaszán. — História, 1980. 2. sz.
35. p.
Szabó László: Doberdo, Isonzó, Tirol. 2.
vált. kiad. Bp. Kossuth K. 1980 182 p.
8 t.
(Népszerű történelem.)
Szádeczky-Kardoss
Samu: Az avar tör
ténelem forrásai. 3- Az avar-bizánci
kapcsolatok alakulása a honfoglalás le
záródásaitól Sirmium elfoglalásáig. —
Archaeológiai Értesítő, 1979. 2. sz. 231—
243. p.
Szádeczky-Kardoss
Samu—Olajos Teréz:
Az avar történelem forrásai 4. A bal
káni és alpesi nagy avar-szláv beha
tolás első évtizede. — Ardhaeológiai Ér
tesítő, 1980. 2. sz. 187—201. p.
Szántó György Tibor: Búr háborúk. —
Interpress Magazin, 1980. 12. sz. 148—
153. p.
Szántó György Tibor: Zsiska árvái. —
Interpress Magazin, 1980. 10. sz. 100—
104. p.
Szirmai Krisztina: Kutatások az aquin
cumi II—III. századi légióstábor praeten túrájának északi részén, 1973—
1977-)ben. — Archaeológiai Értesítő,
1980. 2. sz. 187—201. p.
A Szovjetunió története 1. r. A legrégibb
időktől a Nagy Októberi Szocialista
Forradalomig.
(Kratkaja
isztorija
SzSzSzR. Csaszť 1. Szerk. N. J. Noszov,
R. S. [Ganelin] Ganyelin, D. Sz. Lihacsov. Ford. Nyirő József.) — Bp. —
Moszkva, Kossuth K. — Progressz K.
1980. 404 p. illusztr.
Szvák Gyula: Kulikovo emlékezete. Az
első nagy győzelem a tatárok fölött.
(1380. szeptember 8.) — ÉT, 1980. 37.
sz. 1161—1163. p.
*
Tacitus, Publius Cornelius] összes mű
vei. 1—2. köt. (Corn. Taciti opera
omnia. Ford., utószó Borzsák István.
Szerk., jegyz. Zsolt Angela. Bp.) Euró
pa K. 1980. 2 db.
(Bibliotheca classica.)
Tóth Endre: Pannónia kora-Flavius ko
ri hadtörténetéhez. — Antik Tanulmá
nyok, 1978. 2. sz. 181—191. p.

•

Vékony Tamás: A legelső tankcsata.
[1916: „A Nagy Tisztogatás" hadmű
velet.] — Interpress Magazin, 1980. 3.
sz. 101—103. p.
Visy Zsolt: Megjegyzések Valerdn védel
mi rendszereinek kérdéséhez. — An
tik Tanulmányok, 1978. 2. sz. 246—
252. p.
Visy Zsolt: Római jelzőtornyok és limesút Intercisa térségében. — Archaeoló
giai Értesítő, 1980. 2. sz. 166—175. p»
Zachar József: Egy vitéz magyar az ame
rikai függetlenségi háborúban. [Kováts
Mihály ezredes.] — Honismeret, 1980.
3. sz. 21—24. p.
Zachar József: A Francia Királyság 18.
századi magyar huszárai. Történelmi
statisztikai tanulmány. — HK, 1980. 4.
sz. 523—554. p.
Zachar József: Pollereczky János őrnagy
az amerikai forradalmi függetlenségi
háborúban. — HK, 1980. 2. sz. 293—
310. p.
Zöllner, Walter: A keresztes háborúk tör
ténete. (Geschichte der Kreuzzüge.
Ford. Jólesz László. Bp. Kossuth K.
1980.) 305 p. 8 t.
(Népszerű történelem.)
Biibliogr. 285—289. p .
A Nagy Októberi
Szocialista
Forradalom és polgárháború
A béke és a társadalmi megújhodás for
radalma. (A Nagy Októberi Forrada
lom dokumentumokban, számokban,
visszaemlékezésekben.) — Béke és szo
cializmus, 1980. 11. sz. 145—150. p.
A Szovjetunió története. 2. r. A Nagy
Októberi
Szocialista
Forradalomtól
napjainkig. (Kratkaja isztorija SzSzSzR.
Csaszť 2. Szerk. A. M. Szamszonov,
D. A. Kovalenko Istb. Ford. Zalai Édvin.) Bp. — Moszkva, Kossuth K. —
Progressz K. 1980. 703 p. illusztr.
A két világháború közötti
hadtörténelme

időszak

Ádám Magda: Confédération Danubienne
ou Petite Entente. — Acta Historica,
1979. 1—2. sz. 61—113. p.
Ádám Magda: A kör bezárul. A kisantant
megalakulása. — História, 1980. 3. sz.
5—7. p.
Ádám Magda: A müncheni egyezmény a
második világháború nyitánya. (Hozzá
szólás Pritz Pál: Válasz Ádám Magdá
nak c. cikkéhez.) — Sz. 1980. 5. .sz.
846-^862. p.

Bessie,
Alvah:
Űjra Spanyolország.
(Spain Again. Ford. Veres Júlia.) Bp.
Magvető, (1980) 289 p.
(Tények és tanúk.)
Bibó István: A német hisztéria okai és
története. — TSz, 1980. 2. sz. 169—
195. p.
Kővágó Pál: A pénz vetése. (Hitler ko
rai támogatói. 1919-től a hatalomátvé
telig.) — Mo, 1980. 4. sz. 10—11. p.
La Marca, N.: Olasz gazdasági terjeszke
dés Délkelet-Európában, különös te
kintettel Magyarországra (1922—1933)
— Világtörténet, 1980. 3. sz. 55—68. p.
Láng, I.: The Conflict between Ameri
can and British Commercial Policies
prior to World War II. — Acta Historica, 1979. 3—4. sz. 267—296. p.
Malgeri, F.: A fasiszta mozgalomtól a
fasiszta rendszerig. (1922—1933). — Vi
lágtörténet, 1980. 3. sz. 39—54. p.
Nagy László: Az antiimperialista egy
ségfront Algériában (1935—1939) —
PK, 1980. 4. sz. 109—131. p.
Nemes Dezső: Megjegyzések az 1919—
1920-as párizsi békerendszer interpre
tációjához. (A Történész Világkong
resszus anyagából.) — PK, 1980. 4. sz.
159—160. p.
Székely Gábor: A fasizmus és az anti
fasiszta harc kérdése a Komintern XI.
plénumán. — A Politikai Főiskola Köz
leményei, 1980. 1. sz. 36—41. p.
Tokody Gyula: Németország 1918—1919.
Bp. Akad. K. 1980. 239 p.
Bibliogr. 230—236. p.
A második

világháború

Aldridge, J. : Az emlékezet és a .köteles
ség. — Béke és Szocializmus, 1980. 5.
sz. 46—51. p.
Andrjuscsenko,
Szfergej] A[ekszanidrovics]: Dnyepertől a Dunáig. (Nacsinali
mü na Szlabuticse... Ford. Sörös La
jos.) Bp. Zrínyi K. 1980. 302 p.
Batov, Pavel: A második világiháború ta
nulságai és a jelenkor. (A történelmi
jelentőségű győzelem 35. évfordulójára.
— Béke és Szocializmus, 1980. 5. sz.
33—40. p.
Bertalan István Béla: A Reichstag be
vétele. — Polgári Védelem, 1980. 5. sz.
12—13. p.
Boros Zsuzsanna: A „Francia Állam" szü
letése 1940-ben. — História, 1980. 2. sz.
9—10. p.
Bőgi Sándor: A Nagy Honvédő Háború
ábrázolásának sajátosságai az új próza
író nemzedék munkásságában. — Ka
tonai Főiskolai Közlemények, 1980. 1.
sz. 199—217. p.
Brecht,
Bertold:
Háborús
Kiskáté.

(Kriegsfibel. Ford. Györe Imre. Bp.>
Zrínyi K. 1980. [14] p. 70 t.
[Brezsnev] Brezsnyev, L(eonid) I(l'ics):.
Kis Föld. -f- "Újjászületés. + Szűz
föld. (Malája Zemlja — Vozrozsdenie —
Celina. Ford. Pető Miklós. Bp. — Uzsgorod), Kossuth K. — Kárpáti K. 1980.
255 p.
Csakovszkij, Alekszandr [Boriszovics] : A
blokád. (Blokáda.) [Regény] 1—5. köt.
(Ford. Király Zsuzsa.) Bp. Zrínyi K.
1980. 5 db.
(A Győzelem könyvtára.)
A fasizmus feletti győzelem ünnepe. —
Pártélet, 1980. 5. sz. 10—12. p.
Firon András: Három és fél évtized. Egy
történelmi fordulat nyomában. (1945.
május 9.) — Esti Hírlap, 1980. 108. sz.
5. p.
Jackson, Robert: Lángoló hídfő. Dunker
que, 1940. (Dunkirk. The british Eva
cuation, 1940. Ford. Gy. Horváth László
Bp.) Kossuth K. 1980. 209 p. 8 t.
(Népszerű történelem.)
Karsai Elek: A náci Németország kapi
tulációjának története. 1—3. r. — Nép
szabadság, 1980. 104—106. sz. 6. p.
Koszicin, A.: A szovjet rendszer a hon
védő háború győzelméért. — HSz, 1980.
5. sz. 41—46. p.
(Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 1980.
2. sz.-ból.)
Kovács Ferenc: Legenda és valóság. (Az
angol légierő támadása az oslói Ges
tapo főhadiszállás ellen 1942. szeptem
ber 25-én és 1944. december 31-én.) —
Repülés, 1980. 1. sz. 6. p.
Köröspataki Kiss Sándor: Az angliai csa
ta. (Negyven évvel ezelőtt zajlott Ang
lia fölött a történelem első totális légi
háborúja.) — Üj Tükör, 1980. 34. sz.
18—19. p.
Kuby, Erich: Az én háborúm. + Már
csak füstölgő romok. (Mein Krieg.
(Aufzeichnungen aus 2129 Tagen.) Ford.
Soltész Gáspár. + Nur noch rauchende
Trümmer. (Das Ende der Festung Brest.
(Ford. Miklósi Judit.) Bp. Magvető,
(1980) 495 p.
(Tények és tanúk.)
Kuc,
Iivan
[Fedorovies]
Fijodorovics
Évek nyeregben. (Godü v szedle.)
[Visszaemlékezés.] (Ford. Egri Tibor.)
Bp. Zrínyi K. 1980. 196 p.
Lagzi István: Harc a lengyel tengerpar
tért. Gdynia, Gdansk és a korridor kér
dés a korabeli magyar sajtóban. —
Napjaink, 1980. 9. sz. 22—26. p.
Lord, Walter: Hihetetlen győzelem. (Inc
redible victory. Ford. Auer Kálmán.)
Bp. Zrínyi K. 1980. 320 p. 2 t.
Momisuli, Baurdzsán: A nagy család. +
Mögöttünk Moszkva. [Visszaemlékezé
sek. Oroszból] (ford. Lénárt Éva, Lé-
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nárt György. Jegyz. Mándoky Kongur
István.) Bp. Gondolat, 1980. 437, [4] p.
A második világháború története 1939—
1945. 8. köt. A fasiszta tömb hadászati
védelmének összeomlása. (Isztorija vtoroj mirovoj vojnü 1939—1945. Tom 8.
Szerk. biz. Bedő László, Ács Tibor,
Kocsis Bernát. Ford. Horváth Zoltán,
Sörös Lajos.) Bp. Zrínyi K. 1980. 692
p. 14 térk. illusztr.
A második világháború története 1939—
1945. 9. köt. A Szovjetunió és az euró
pai államok területének felszabadítása.
A csendes-óceáni és ázsiai háború. (Isz
torija vjtoroj mirovoj vojnü 1939—1945.
Tom. 9. Szerk. biz. Szabó Egon, Ács
Tibor, Bedő László, Kocsis Bernát.
Ford. Tölgyes Ernő.) Bp. Zrínyi K.
1980. 745, [10] p. 40 t. 19 térk. t.
Máthé János: Szemtanú az 1940. májusi
Brüsszelről. — Magyar Nemzet, 1980.
152. sz. 9. p.
Némethi Györgyi: Május 9. — Ország
Világ, 1980. 19. sz. 2—3. p
Pataki István: A fasizmus felett aratott
győzelem 35. évfordulójára. — Ho,
1980. 5. sz. 58—63. p.
Sávoly
Mária: Párhuzamos
háború.
(Olaszország hadbalépése.) — Mo, 1980.
25. sz. 22—23. p.
Sehovcov, N.: A döntő csapást előkészí
tő Visztula—Oderái győzelem. — HSz,
1980. 5. sz. 46—49. p.
(Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 1980.
2. sz.-ból.)
Sipos Péter: A győzelemről — 35 év múl
tán. — Társadalmi Szemle, 1980. 5. sz.
51—59. p.
Speer, Albert: Erinnerungen. (Részlet a
szövetséges bombatámadások hatásá
ról. — Világtörténet, 1979. 3. sz. 106—
109. p.
Szász István : Harmincöt éve történt. Kéz
fogás az Elbánál. — Magyar Nemzet,
1980. 96. sz. 5. p.
Vajda Péter: Júniusi mementó. (1941. jú
nius 22.) — Népszabadság, 1980. 145. sz.
1. p.
Wesselényi Miklós: Fall Gelb. — Mo,
1980. 16. sz. 10. p.
Wesselényi Miklós: Jalta. (A konferencia
35. évfordulójára.) — Mo, 1980. 3. sz.
13. p.
Wesselényi
Miklós: A „Weserübung."
(Norvégia és Dánia német megszállá
sa, Quisling szerepe.) — Mo, 1980. 13.
sz. 11. p.
Háborús

propaganda

Juhász Gyula: Internationale Konferenz
zum Thema Kriegspropaganda und die
illegale Presse in Südosteuropa wäh
rend des Zweiten Weltkrieges. (Buda

pest, 2—4. November 1978.) — Acta
Historka, 1979. 3—4. 339—342. p.
Márkus László—Vásárhelyi Miklós: Die
Rolle der Presse in der Verbreitung
der Kriegspropaganda in der konterre
volutionären Periode. — Acta Historica, 1979. 3—4. sz. 343—366. p.
Ellenállási mozgalom. Magyar
antifasiszták az európai népek
ellenállási
mozgalmában
Bajomi Lázár Endre: A szabadság hídja.
(Paul Lemaire: Le Pont de la Liberté
c. visszaemlékezéséről.) — Élet és Iro
dalom, 1980. 40. sz. 6. p.
Bán Károly: Harmincöt év múltán. Volt
partizánok, ha találkoznak. [Bajtársi
találkozó a Jugoszláviában harcolt ma
gyar partizánok részére.] — Magyar
Hírlap, 1980. 115. sz. 13. p.
Ego sum gallicus captivus. Magyarország
ra menekült francia hadifoglyok em
lékezései. (Vál., utószó, jegyz. Bajomi
Lázár Endre. Ford. Szoboszlai Margit.
Szerk. Antal László.) Előszó: Illyés
Gyula. Bp. Európa K. 1980. 327 p. 20 t.
Bibliogr. 321 —[328]. p.
Gallai Ervin: A szabadság holnap kez
dődik. [Visszaemlékezés.] (Bp.) Kos
suth K. 1980. 337 p.
Godó Ágnes: Harmincöt év távlatából —
a jugoszláviai partizánháború. —ÉT,
1980. 15. sz. 468—470. p.
Godó Ágnes: Magyar antifasiszták tevé
kenysége Angliában, Svájcban, Svéd
országban, Törökországban és a Vati
kánban, valamint az olasz és a dán el
lenállásban. (Fegyverrel a hazáért. Ma
gyar ellenállási és partizánharcok a
második világháború idején. Bp. 1980.
277—294. p.
Godó Ágnes: Magyarok a csehszlovákiai
fegyveres küzdelmekben. (Fegyverrel a
hazáért. Magyar ellenállási és parti
zánharcok a második világháború ide
jén. Bp. 1980.) 209—226. p.
Godó Ágnes: Magyarok a jugoszláv
népfelszabadító háborúban. (Fegyver
rel a hazáért. Magyar ellenállási és
partizánharcok a második világháború
idején. Bp. 1980.) 227—246. p.
Godó Ágnes: Magyarok a lengyel ellen
állásban. (Fegyverrel a hazáért. Ma
gyar ellenállási és partizánharcok a
második világháború idején. Bp. 1980.)
193—208. p.
Godó Ágnes: Magyarok az európai népek
antifasiszta harcában. Bp. Zrínyi K. —
MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és
Módszertani Központja, 1980. 69 p. 8 t.
Harmat Endre: Tragédia több felvonás
ban. Köztörvényes ellenállók? [A köl
ni Havasi Gyopár ellenállási csoport.]
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— Ország Világ, 1980. 6. sz. 12—13. p.
Harsányt János: Magyarok a szovjet par
tizánmozgalomban. Szovjet és magyar
partizánok közös harca (1941—1945.)
(Fegyverrel a hazáért. Magyar ellen
állási és partizánharcok a második vi
lágháború idején. Bp. 1980.) 161—192. p.
Herencsár Lajos: Két front között. Bp.
Kossuth K. — Zrínyi K. 1980. 292 p. 8 t.
Kékesdi
Gyula:
Fegyverbarátság.
Brjanszki lap megemlékezése magyar
partizánokról. — Népszabadság, 1980.
121. sz. 7. p.
Kovács Dénes G.: Magyarok NyugatEurópában a fasizmus elleni küzdelem
ben. — Magyar Rendőr, 1980. 18. sz.
7. p.
Lagzi István: Ki volt Dóró Gábor? Gon
dolatok a magyar—lengyel barátság
ról. — Napjaink, 1980. 4. sz. 22—24. p.
Molnár György: A „gátdöntők". Mester
séges árvíz a Ruhr-vidéken 1943 máju
sában. — História, 1980. 2. |sz. 17. p.
Pécsi Anna: Magyar ellenállók és par
tizánok Franciaország és Belgium anti
fasiszta küzdelmeiben. (Fegyverrel a
hazáért. Magyar ellenállási és parti
zánharcok a második világháború ide
jén. Bp. 1980.) 247—276. p.
Pecze Ferenc—Bernáth Zoltán: A tények
tanúsága és tanulságai. [Magyar hon
védek részvétele a csehországi ellenál
lási mozgalomban.] — Magyar Nem
zet, 1980. 60. sz. 8. p.
Pethes Sándor: Ellenállók Buchenwaldban. Emberek az embertelen világban.
— Esti Hírlap, 1980. május 4. 3. p.
Pintér István: Titóval. Fehér Sándor ma
gyar partizán emlékeiből. — Népsza
badság, 1980. 105. sz. 4—5. p.
Popovics, [Dmitrij] Dmitro (Petrovics]:
Küzdve küzdöttünk. (Kroz' torturi.)
[Visszaemlékezés.] (Lejegyezte Mihajlo
Babidorics. Ford. Fejes János.) Bp. —
Uzsgorod, Kossuth K. — Kárpáti K.
1980. 202 p. 6 t.
S(ánta) G(yörgy) : Az erdőt nem vették be.
(Körösi Andor partizáni) — ISz, 1980.
9. sz. 6—7. p.
Sólyom József: Milica. [Milica Milanov
életútja és részvétele a jugoszláviai
partizánharcokban.] — Népszabadság,
1980. 287. sz. 4. p.
Ungvári Jenő: A második világháború
küzdőterein. Magyarok a lengyel el
lenállási mozgalomban. — Magyar
Nemzet, 1980. 13. sz.5.p.
Vájsz, P.: Tanulunk az ellenállás tapasz
talataiból. — Béke és Szocializmus,
1980. 5. sz. 40—45. p.
11 Hadtörténelmi Közlemények

Háborús

bűnök

Bokor Péter: Célállomás: Auschwitz. Bé
csi beszélgetés egy nullával. [Franz
Novak], — Élet és Irodalom, 1980. 8.
sz. 3—4. p.
Díszsírhely a főbűnösnek. [Japán hábo
rús bűnösök.] — In.terp.ress Magazin,
1980. 1. sz. 125—127. p.
Horváth Ferenc : A Lischka-per. (Kurt
Lischka, Herbert-Martin Hagen és
Ernst Heinrichsohn háborús bűnösök
pere. — Határőr, 1980. 12. sz. 11. p.
K(ovács) J(enő): A halál orvosa doktor
Mengele. — Határőr, 1980. 41. sz. 14. p.
Kučera, B.: Nürnberg: a történelem ítél
kezése folytatódik. — Béke és Szocia
lizmus, 1980. 8. sz. 91—97. p.
Pintér István: Hamispénzgyáir a koncent
rációs táborban. Egyszer volt szenzá
ciók. — Ország Világ, 1980. 36. sz. 20—
21. p.
Szántó Péter: Kísérleti gyilkosságok. —
Élet és Irodalom, 1980. 35. sz. 6. p.
A második

világháború
utáni
hadtörténelme

időszak

Alperovitz, G. : Atomdiplomácia. Hiroshi
ma és Potsdam.
Következtetések.
(Részlet az „Atomic Diplomacy: Hiro
shima and Potsdam. The USA of the
Atomic Bomb and the American Con
frontation with Soviet Power. New
York 1967. c. könyvből.) — Világtör
ténet, 1980. 4. sz. 88—104. p.
Árkus István: Pénz, fegyver, hatalom.
Bp. Zrínyi K. 1980. 94 p.
(Katonapolitika fiataloknak.)
Árkus
István :
Rhodesia—Zimbabwe.
(Bp.) Kossuth K. 1980. 240 p.
Balázs József: Az enyhülés néhány elmé
leti és politikai kérdése. — A Politikai
Főiskola Közleményei, 1980. 2—3. sz.
65—80. p.
Békés
Rezső: [Henry] Kissinger és
[Zbigniew] Brzezinski. Bp. Zrínyi K.
1980. 378 p. 4 t.
Bibliogr. 365—377. p.
Boldizsár Iván: Milyen is volt a hideg
háború? — Népszabadság, 1980. 40. sz.
11 p.
Burchett, Wilfred : Dél-Afrika felkel. For
radalom Angolában,
Mozambikban,
Rhodesiában, Namíbiában és Dél-Af
rikában. (Southern Africa stands up.
The revolution in Angola, Mozam
bique, Zimbabwe, Namibia and South
Africa. Ford. Győri Anna. Bp.) Kossuth
K. 1980. 430 p.
Eseménynaptár 11—47. p.
Dankó László: A fellazítási politika ki
alakulása, ideológiai háttere, szakaszai.
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1. r. — Belügyi Szemle, 1980. 12. sz.
34—46. p.
Az el nem kötelezett országok csúcsérte
kezlete. Havanna, 1979. szeptember 3—
9. (Ford. Boronkay Tamás, Dalos
László stb. Bp.) Kossuth K. 1980. 241 p.
Győri Sándor: Szabálytalan haditutósítások. (Bp.) Kossuth K. 1980. 199 p. 18 t.
Halász György: Afganisztán gyújtópont
ban. (Bp.) Kossuth K. 1980. 228 p. 8 t.
Az igazság Afganisztánról. Dokumentu
mok, tények, tanúságtételek. (Pravda
ob Afganisztáné, összeáll. K. Gevorkjan, J. Mihajlenko stb. Ford. Kelemen
István, Teller Tamás.) Bp. Zrínyi K.
1980. 226 p. illusztr.
Jazkova, A. A.: Az Egyesült Államok ro
mániai politikájának néhány aspektu
sáról. (1945.) — Világtörténet, 1980. 4.
sz. 123—131. p.
A katonai enyhülésért. Népszabadság in
terjú Alekszej Lizicsev szovjet vezér
ezredessel. — Népszabadság, 1980. 216.
sz. 5. p.
Kende István: 35 év — harcban a bé
kéért. Hidegháború — vagy békés egy
más mellett élés (1945—1955.) (összeáll.
.) — Nemzetközi Szemle, 1980. 5.
sz. 3—14. p.
Ki fenyeget kit? Beszélgetések szovjet
tábornokokkal, a hadtudományok szak
értőivel. Várnai Ferenc interjúja Genrih Trofimenko, Vaszilij Reznicsenko,
Lev Szemejko, Viktor Rjabcsuk, Ivan
Ovcsarenko és Alekszej Lizicsev szov
jet szakértőkkel. — Népszabadság,
1980. 223—224. sz. 6. p.
Köves Tibor: A „józan ész" ideológiája és
az erőpolitika logikája (az Egyesült Ál
lamokban.) — Társadalmi Szemle, 1980.
8—9. sz. 33—50. p.
Lengyel István: A Polisario. (Bp.) Kos
suth K. 1980. 207 p. 6 t.
Pálfy József: Furcsa házasság. (Francia
ország és a NATO.) Bp. Zrínyi K. 1980.
109 p. ill.
(Katonapolitika fiataloknak.)
Péter János: A nemzetközi bizalom a
világbéke feltétele. Harminc éve ala
kult meg a Béke-világtanács. — Nép
szabadság, 1980. 269. sz. 6. p.
Rékai Gábor: Háborúk — békében. Be
szélgetés Kende István történésszel. —
Élet és Irodalom, 1980. 19. sz. 7. p.
Salgó László—Balogh András: A gyarma
ti rendszer története 1870—1955. Bp.
Kossuth K. 1980. 454 p. 24 t.
A
szocializmus
békekezdeményezései
(1955—1979). — Nemzetközi Szemle,
1980. 5. sz. 14—17. p.
(Einheit 1980. 3. sz.-ból.)
Vajda Péter: Fedőszáma: 329. A Penta
gon atomháborús tervei 1945—1949ben. — Népszabadság, 1980. 76. sz. 9. p.
Y er gin, D.: A döntő beszéd. [Truman

hidegháborús beszéde 1947-ben.] — Vi
lágtörténet, 1980. 4. sz. 105—122. p.
A szocialista

államuk

jegyveres

erőt

Barkovits István: A védőpajzs. [25 éve
jött létre a Varsói Szerződés.] —
Magyar Nemzet, 1980. 110. sz. 2. p.
Bertalan István Béla: Negyedszázad táv
latából. A Varsói Szerződés megalaku
lásának évfordulójára, — MHSZ Élet,
1980. 9. sz. 10—11. p.
Czinege Lajos: Szuverenitásunk, nemzeti
függetlenségünk, békés építőmunkánk
záloga. Interjú
hadseregtábornok
honvédelmi miniszterrel a Varsói Szer
ződés megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából. — Ország Világ, 1980. 20.
sz. 2—4. p.
Czinege Lajos: A Varsói Szerződésben
megvalósuló együttműködésünk, szo
cialista hazánk védelmének, biztonsá
gának záloga. — Ho, 1980. 5. sz. 5—
12. p.
Dicsőséges hadsereg. A Szovjet Hadsereg
születésnapjára. — Repülés, 1980. 2. sz.
3. p.
Gribkov, A.: A Varsói Szerződés a békét
és a szocializmust őrzi.
hadsereg
tábornok, szovjet vezérkari főnök nyi
latkozata a Népszavának. — Népsza
va, 1980. 109. sz. 7. p.
Hatvankét éves a Szovjet Haditengeré
szeti Flotta. — HSz, 1980. 2. sz. 1—6. p.
Havas Ervinné: A szocialista hazafiság és
a proletár internacionalizmus a fegy
verbarátság alapja. — HSz, 1980. 3. sz.
60—64. p.
Hollósi István: 25 éves a Varsói Szerző
dés. — Hadtudományi Füzetek, 1980.
1. sz. 1—31. p.
25 éves a Varsói Szerződés. — Magyar
Rendőr, 1980. 19. sz. 3. p.
Kovács Jenő: A béke és biztonság meg
bízható támasza. (25 éves a Varsói Szer
ződés.) — Határőr, 1980. 20. sz. 8—
9. p.
Kulikov, V. G.: A béke és a szocializmus
védőpajzsa. — Népszabadság, 1980. má
jus 11. és 14.
Kuljabin, Nikolaj : A béke és szocializ
mus vívmányainak védőpajzsa. (A Var
sói Szerződés létrejöttének 25. évfor
dulója.) — N, 1980. 19. sz. 3. p.
A lenini típusú fegyveres erő. 62 éves a
szovjet hadsereg. — MHSZ Élet, 1980.
3. sz. 2—3., 8—9. p.
Március 18. a Mongol Népi Forradalmi
Hadsereg Napja. — MHSZ Élet, 1980.
6. sz. 25. p.
Naumenko, J. A.: 25 év a szocializmus
vívmányainak védelmében. — Ho,
1980. 5. sz. 13—19. p.
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A

Német Demokratikus Köztársaság
Nemzeti Néphadseregének napjára. —
HSz, 1980. 3. sz. 8. p.
Az NDK Nemzeti Néphadsereg napja
(március 1.) — MHSZ Élet, 1980. 5. sz.
25. p.
Pacsek József: A Varsói Szerződés a béke
biztosítéka, a szocializmus és a világ
béke védőpajzsa. — HSz, 1980. 5. sz.
2—6. p.
Pálfy József: A Varsói Szerződés. (25
éves.) 1—5. r. — Mo, 1980. 15—19. sz.
13. p.
Pálfy József: A Varsói Szerződés tör
ténete. 1. Nyugati mesterkedések. 2.
összehangolt erőfeszítések. — ISz, 1980.
9. sz. 33—35., 10. sz. 7—9. p.
Pataki István: A Varsói Szerződés ne
gyedszázados küzdelme a békéért, a
biztonságért, a feszültség csökkenté
séért. — HK, 1980. 2. sz. 199—227. p.
Pataki István—Sterl István: Negyedszá
zad a szocializmus és a béke szolgá
latában. Bp. Zrínyi K. 1980. 264 p.
14 t.
Pirityi Sándor: A Varsói Szerződés tör
ténetéből. A Varsói Szerződés béke
kezdeményezései. — Radar, 1980. 4. sz.
8—14. p.
Psztigo, I.: A szovjet légiflotta napja. —
Magyar Nemzet, 1980. 192. sz. 5. p.
Púja Frigyes: A Varsói Szerződés: szö
vetség a békéért. — Társadalmi Szem
le, 1980. 4. sz. 39—48. p.
Rábai Ferenc: A Varsói Szerződés tör
ténetéből. A Varsói Szerződés katonai
szervezete. — Radar, 1980. 2 sz. 10—
14. p.
Rácz Sándor: A Varsói Szerződés ne
gyedszázados évfordulója. — Pártélet,
1980. 5. sz. 13—18. p.
Serfőző László: Elkerülhetetlen döntés
v o l t . . . A Varsói Szerződés előzményei.
— N, 1980. 18. sz. 5. p.
Serfőző László: Védőpajzs. Bp. Zrínyi K.
1980. 101 p.

Somfai Péter: Gyakorlat a fegyverba
rátság jegyében. [Fegyverbarátság '80.]
— Ország Világ, 1980. 38. sz. 6—7. p.
Sterl István: Békés építőmunkánk bizto
sítéka. Hazánk és a Varsói Szerződés.
— N, 1980. 14. sz. 6. p.
Szluka Emil: Együttműködés földön, ví
zen és levegőben. Fegyverbarátság '80.
— Népszabadság, 1980. 214. sz. 6. p.
Vajda Péter: Szövetségünk a békéért, a
nemzetközi biztonságért. — HSz, 1980.
5. sz. 50—56. p.
Vajda Péter: A Varsói Szerződés törté
netéből, így született 1955-ben. — Ra
dar, 1980. 1. sz. 11—16. p.
Várnai Ferenc: A puskás ember '80. 1.
Megbecsülve, kiváltság nélkül. 2. A
parancsnokok iskolája. [— í— riportja
a szovjet hadsereg néhány tisztjével.]
— Népszabadság, 1980. 255—256. sz.
6. p.
A Varsói Szerződés megalakulásának és
parlamenti ratifikációjának dokumen
tumai. — Külpolitika, 1980. 2. sz. 124—
145. p.
A Varsói Szerződés negyedszázada. —
Hadifbedhnikai Szemle, 1980. 2. sz. 1—
4. p.
A Varsói Szerződés tagállamainak nyi
latkozata. (Elfogadta a Politikai Ta
nácskozó Testület varsói ülése 1980.
május 14—15-én.) — Népszabadság,
1980. 113. sz. 3—5. p.
A Varsói Szerződés — a testvéri népek
fegyveres szövetsége a béke védelmére.
— Nemzetközi Szemle, 1980. 5. sz. 18—
21. p.
A Varsói Szerződésről. A szervezet meg
alakulásának 25. évfordulóján Csémi
Károly, Kárpáti Ferenc, Papp Istvánné,
Roska István, Varga István és Körmendy István beszélgetése. — Népsza
badság, 1980. május 11. és 14.
Védőpajzisunk. (összeáll. Döntő Rezső.
Bp.) Zrínyi K. 1980. 31 p. 104 t.
(Minikönyvek. [22.]) Hétnyelvű képes
könyv.

V. ÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK
A munkáshatalomért! Komárom megye
forradalmi munkásmozgalmának har
cosai. Életrajzgyűjtemény. (Szerk. Gecsényi Lajos, Szabó József, Tóth Istvánné. Kiad. az MSZMP Komárom me
gyei Biz. Tatabánya, Komárom megyei
Lapk. 1980. 327 p. 2 t.
Bigliogr. 305—311. p.
Élni e m b e r ü l . . . A munkásmozgalom Za
la megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény.
(Szerk. Jakabfi Rudolf, Tóth Antal,
Tóth Lászlóné. [Közread, a] Zala m.-i
Pártbizottság, a Zala m.-i Tanács és a
Szakszervezetek Zala m.-i Tanácsa.)
11*

Zalaegerszeg, Zala m.-i Lapk. V. 1980.
562 p. illusztr.
Bibliogr. 545—551. p.
Barabás Tamás: Ki volt Alapy Gáspár?
(Komárom polgármestere 1944-ben.) —
Élet és Irodalom, 1980. 29. sz. 9., 44. sz.
2. p.
Pintér István: Az obsitos. (Bárczy János
útja a Ludovika Akadémiától a demok
ratikus hadsereg megalakításáig.) —
Népszabadság, 1980. 258. sz. 8. p.
Szele Lajos: Lengyelországi ünnepségek
Bem hamvainak hazavitele évforduló-
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ján. — Honismeret, 1980. 2. sz. 16—
17. p.
Koncz István: „Fegyverbe!" — négyszer.
Bertusz Pál életútja. — Népszabadság,
1980. 145. sz. 4.
Köteles Pál: örökségünk: Bocskai [Ist
ván]. — Napjaink, 1980. 11. sz. 18—
19. p.
Koroncz Ágnes: Simon Bolivar (1783—
1830.) — Interpress Magazin, 1980. 12.
sz. 74—77. p.
Erényi Tibor: Böhm Vilmos születésének
100. évfordulójára. — Népszava, 1980.
15. sz. 5. p.
Kende János: Böhm Vilmosról. Születé
sének 100. évfordulóján. — Népszabad
ság, 1980. 16. sz. 6—7. p.
Hegedűs Sándor: Braun Éva (1917—1945.)
— PK, 1980. 4. sz. 187—198. p.
Vadász Ferenc: Egy önfeláldozó, harcos
asszony. Dallos Ida születésének 75. év
fordulóján. — Népszabadság, 1980. 252.
sz. 7. p.
Kékesdi Gyula: 1919 óta rendületlenül.
(Dongó Pál volt vöröskatona életútja.)
— Népszabadság, 1980. 67. sz. 4—5. p.
Lagzi István: Ki volt Dóró Gábor? Gon
dolatok a magyar—lengyel barátságról.
Napjaink, 1980. 4. sz. 22—24. p.
Vadász Ferenc: A Vörös Segély harcosa.
Erdős László gépészmérnök születésé
nek 75. évfordulójára. — Népszabadság,
1980. 290. sz. 6. p.
Bencze Szabó Péter—Szatmári Jenő Ist
ván : A magyar nép üdvözli hősét. (Far
kas Bertalant.) — Ország Világ, 1980.
23. sz. 10—11. p.
Kozma Tóth István: Az űrhajós falujá
ban. „A mi fiunk". [Farkas Bertalan.]
— Ország Világ, 1980. 23. sz. 2—3. p.
Mónus Miklós: A bölcsőtől Bajkonurig.
(Farkas Bertalan és Magyari Béla.) —
MHSZ Élet, 1950. 12. sz. 2—9. p.
Diadalmenet hazai földön. [Farkas Ber
talan. Képriport.] — Ország Világ,
1980. 26. sz. 1—5. p.
Az űrhajós családjánál... szülőfalujá
b a n . . . első oktatójánál [Farkas Ber
talan.] — Ország Világ, 1980. 23. sz.
4. p.
Gerencsér Miklós: Forradalmár Erdély
ből. (Fazekas József életútja.) — Nép
szabadság, 1980. 57. sz. 6. p.
Kovács Dénes, G. : 72 ütközet után. Pél
damutató életutak. (Fazekas József par
tizán, a politikai főcsoportfőnök he
lyettese 1948-tól.) — N, 1980. 30. sz. 6—
7. p.
Csonkaréti Károly: Főhadnagy úr Faze
kas. Korok, képek, katonák. (Fazekas
Mihály.) — Határőr, 1980. 44. sz.
Molnár Margit: Földes Pál (1900—1975.)
— Pártélet, 1980. 6. sz. 82—83. p.
Nemes János: Egy kommunista Jókai— 164

hős. Földes Pálról, születésének 80. év
fordulóján. — Népszabadság, 1980. 129.
sz. 6. p.
Sólyom József: Megvagy, Mihály! [Lan
tos Ambrus volt rendőrtiszt visszaem
lékezése Franczia Kiss Mihály 1957. évi
elfogására.] — Népszabadság, 1980.
252. sz. 6. p.
Kovássy Zoltán : „Lészen ágyú . . . " Em
lékmű Gábor Áronnak. — Magyar
Nemzet, 1980. 275. sz. 7. p.
Kun Miklós: [Jan] Gamarnyik (1894—
1937.) Egy katonapolitikus élete. — ÉT,
1980. 45. sz. 1415—1417. p.
Udovecz György: A vörös sapkás lovas.
(Garasin Rudolf.) — ISz, 1980. 7. sz.
22—23. p.
Anderle Ádám: „Tony" Kubáért áldozta
az életét. (Antonio Guiteras.) — ÉT,
1980. 2. sz. 35—36. p.
Meghalt Gyáros László. — Magyar Nem
zet, 1980. 26. sz. 5. p.
Molnár István: A kispesti kommunista.
Példás életutak. (Győrffy Károly kő
bányai partizán.) — N, 1980. 41. sz. 11. p.
Vadász Ferenc : Alapító országos parancs
nok. [Halas Lajos.] (Beszélgetések a
munkásőrségről.) — Munkásőr, 1980.
12. sz. 2—3. p.
Dolmányos István: Életidegenség, tragikus
félresiklás. (Az emigráns Jászi Oszkár
ról.) — Élet és Irodalom, 1980. 21. sz.
2. p.
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béke krónikása. — ÉT, 1980. 9. sz.
269—270. p.
Wesselényi
Miklós: Károlyi
[Mihály]
alakja. (Halálának 25. évfordulójára. —
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Balázs Éva, H.: A herceg. Anton Wenzel
Kaunitz, az államférfi. [1711—1790.] —
História, 1980. 4. sz. 7—8. p.
Killián György élete és politikai pályája.
(Életrajzot írta, a dokumentumokat vál.
Pintér István. Bp.) Ifj. Lapk. Ságvári
Endre Könyvszerkesztőség, 1980. 172 p.
10 t.
Csonkaréti Károly: Kisfaludy Károly, a
határőrtiszt. — Határőr, 1980. 51—52. sz
13. p.
Kékesdi Gyula: A géppuskás. (Kisteleki
Ferenc) [életútja az első világháború
tól napjainkig.] — Népszabadság, 1980.
269. sz. 4. p.
Kelenváry János: A haditudósító Koróda
Miklós. — Üj Tükör, 1980. 8. sz. 45. p.
Kovács Katalin—Kiss Mihály: Ligeti Ká
roly (1890—1919.) — Pártélet, 1980. 12.
sz. 89—90. p.
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Luigi Longo 80. születésnapján. — Nép
szabadság, 1980. 63. sz. 4—5. p.
Löwy Sándor élete és mártírhalála. (Élet
rajzot írta, a dokumentumokat vál.

Liptai Ervinné. Bp.) Ifj. Lapk. Ságvári
Endre Könyvszerk. 1980. 104 p. 9 t.
Vajda Péter: Malinovszkij
marsall. —
Interpress Magazin, 1980. 4. sz. 38—
44. p.
Benda Kálmán: Mária Terézia évforduló
Ausztriában. — História, 1980. 4. sz.
14—15. p.
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Pártélet, 1980. 12. sz. 86—88. p.
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lékezés Mező Imrére, születésének 75.
évfordulóján. — Népszabadság, 1980.
291. sz. 5. p.
Reszler Gábor: Hetvenöt éve született
Mező Imre. — Szabolcs-Szatmári Szem
le, 1980. 4. sz. 36—39. p.
Szabó Gabriella: A pártház védője. (Me
ző Imre születésének 75. évfordulóján.)
— Budapest, 1980. 4. sz. 14. p.
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— Pártélet, 1980. 10. sz. 90—91. p.
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lák-Pataki Mihály életútja.) — Népsza
badság, 1980. 275. sz. 4. p.
Újlaki László: Nyolcvan éve született
Rácz Gyula. — Népszabadság, 1980. 108.
sz. 4. p.
Radó Sándor köszöntése. + Bibliográfia.
— Földrajzi Közlemények, 1980. 1—2.
sz. 3—4. p.
Wiss, M. J. : Radó Sándor titokzatos éle
te. — Földrajzi Közlemények, 1980. 1—
2. sz. 5—6. p.
Pintér István: A „sivatagi róka" halála.
[Erwin Rommel.] — Ország Világ,
1980. 37. sz. 20—21. p.
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bev. Ságvári Ágnes. Bp.) Ifj. Lapk.
Ságvári
Endre Könyvszerkesztőség,
1979. 167 p. 8 t.
Sajnovics János ny. vezérőrnagy. (1924—
1980.) — Polgári Védelem, 1980. 5. sz.
3. p.
Benda Kálmán : Ki volt Sándor [Lipót]
főherceg? — Élet és Irodalom, 1980. 7.
sz. 2. p.
Büki
Péter: Sorsfordító katonaévek.
(Sárközi Sándor.) — N, 1980. 3. sz. 3. p.

Mándi Magda, S.: Sebes Imre (1910—
1964.) — Pártélet, 1980. 2. sz. 88—89. p.
Botos János: Sebes Lászlóról, születésé
nek 75. évfordulóján. — Népszabadság,
1980. 106. sz. 6. p.
Mándi Magda, S.: Sebes László 1905—
1945. — Pártélet, 1980. 5. sz. 82—84. p.
Somogyi Miklós. 1896—1980. — Népsza
badság, 1980. 304. sz. 3. p.
Nyéki Károly: Emlék a „Stefi-századról".
[Stechmayer István az I. árkászszázad
parancsnoka a spanyol polgárháború
ban.] — Űj Tükör, 1980. 12. sz. 45. p.
Kende János: Szakasits Árpád. — His
tória, 1980. 3. sz. 7 ^ 9 . p.
Gábor Sándorné: Szamuely Tibor (1890—
1919). — Pártélet, 1980. 12. sz. 84—86. p.
Bakay Kornél: Egy híres XVII. századi
asszony: Széchy Mária. — ÉT, 1980. 47.
sz. 1492—1493. p.
J. V. Sztálin születésének 100. évforduló
jára. (Pravda 1979. december 21. cikke
nyomán.) — Nemzetközi Szemle, 1980.
2. sz. 57—61. p.
Molnár László, V.: A. V. Szuvorov szü
letésének 250. évfordulójára. — HK,
1980. 4. sz. 598—610. p.
Josip Broz Tiŕo (Nekrológ). — Béke és
Szocializmus, 1980. 6. sz. 158. p.
Joszip Broz Tito (1892—1980.) Az életmű.
— Magyar Nemzet, 1980. 103. sz. 3. p.
Joszip Broz Tito 1892—1980. (Nekrológ.)
— N, 1980. 19. sz. 2. p.
Joszip Broz Tito, 1892—1980. — Népsza
badság, 1980. 103. sz. 3. p.
Udovecz György: A 48-as honvéd unoká
ja. (Varga Gyula András.) — ISz, 1980.
6. sz. 16—17. p.
Vas Zoltán: Viszontagságos életem. Bp.
Magvető, (1980.) 756 p.
(Tények és tanúk.)
Trepper Iván: Zrínyi Miklós születésé
nek 360. évfordulójára. — Ho, 1980. 5.
sz. 75—83. p.
Molnár Imre: A katonaköltő
Zrínyi
Miklós. — Honismeret, 1980. 4. sz. 22—
26. p.
N. Sándor László: A hadvezér, aki álmá
ban is dolgozott. [G. K. Zsukov.] —
Ország Világ, 1980. 27. sz. 12—13. p.
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TANULMÁNYOK

IZSÉPY EDIT

IBRÁNYI MIHÁLY VÁRADI V I C E K A P I T A N Y

1635-ben már harmadfél éve, az ifjú Bethlen István korai halála óta, 1 betöl
tetlenül állt a váradi főkapitányság. I. Rákóczi György ezt a méltóságot idősebbik fiának, Györgynek szánta, de annak még növekednie és tanulnia kel
lett. Ezért olyan hűséges, bizalmas embert keresett vicekapitánynak, aki itt
valójában főkapitányi szerepet töltsön be, később pedig egyik megbízható tá
masza és helyettese legyen a fiának.
Mert Várad nem közönséges vár volt az erdélyi végvárak Huszttal kezdődő
és Karánsebessel végződő láncolatában. Nagyságát, szépségét a korabeli törté
netírók nem győzték magasztalni. Ez a város Bihar vármegye és az erdélyi fe
jedelemnek engedelmeskedő magyarországi Részek (partium Regni Hungáriáé)
metropolisza volt. A XVII. század elején a megye portáinak száma még elérte
az erdélyi porták számának mintegy felét. A város a hegyek lábánál, az Alföld
szélén fekszik s a Sebes-Körös ágai ölelik át. A vár „a városnak közepette,
kerekded formában, nagy erős kőrakással és kőfallal lévén megkerítve,... öt
igen nagy kasamatás, reguláris, földdel megtöltetett, fekvő bástyákkal [Bethlen
bástya, Királyfia-, Veres-, Aranyas- és Csonka-bástya] meg mély árokkal lé
vén környülvétetve." A környékén sok a szántóföld és szőlő. „Ennek folytán
polgárai is emberségesek, értelmesek és mozgékonyak,... tehetős kereskedők"
— írta Szamosközi. A „Körös folyó vize mentében levő csaknem egymást érő
sűrű falvak gyönyörűséges búzatermő határin és mezein . . . sok szép majorkodásokat... nézhetni vala" — még egy emberöltő múlva, I. Rákóczi György ide
jében is, Szalárdi tanúsága szerint 2
Várad a fejedelemség előretolt bástyája volt a török hódoltság s a Habs
burgéiennihätós ág alá tartozó Magyarország ütközőpontján. Kulcshelyzete miatt
erősítette várát mindegyik fejedelem. Az itteni főkapitányság katonaságára há
rult Erdély védelme az ellenséges aspirációk ellen, békében pedig a kereske
delem zavartalanságának s a Részekben a fejedelmi rendeletek végrehajtásá
nak biztosítása. A váradi főkapitányság ezáltal nemcsak fontos katonai, ha
nem politikai tisztség is volt. Innen emelkedett a fejedelmi székbe Báthori
István, Báthori Kristóf és Bocskai István. 3
A hely és a tisztség fontosságát kiemelték az új kapitány beiktatásakor ki
adott fejedelmi utasítások. Báthori István előbb maga írt rövid instrukciót
Ghiczy Jánosnak, majd 1585-ben Ghiczy utódának, a nagyműveltségű Gyulai
Pállal íratott olyan általános elveket tartalmazó utasítást, melyet a későbbi
váradi kapitányoknak is felolvastak. Gyulai levelét I. Rákóczi György 1640ben díszes kis könyvecskében leírattatta a fiának. Emellett Báthori Zsigmond
1 Bethlen István, Iktári, ifjabb (1600—1(532) Bethlen Gábor unokaöccse, váradi főkapitány. Apja Cid. Bethlen
István) ellenében igyekezett Rákóczit fejedelemmé választatni.
,
2 A Részek: Máramaros, Közép-iSzolnok. Bihar, Kraszna, Arad és Zaránd megyék, valamint Kővár vidék. —
Szamosközy I.: Erdélv története H598—1599, 1003) Bp., 1977. 137—140. o.; Szalárdi János Siralmas magyar króni
kája. Bp. ; 1980. 415—417. o.
3 Vö. Nagy László: Bocskai István a hadak élén. Bp., 1981.
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Bocskainak, Rákóczi pedig 1635-ben Ibrányinak részletes, gyakorlati, 52 pont
ból álló utasítást adott. 4
A váradi kapitány legfontosabb kötelessége, hogy „az várnak és az helynek
semmi fogyatkozása ne essék." Gyakorlatilag ez sokféle feladatot foglalt ma
gában a hadtápellátástól a védelmen át a vár megerősítéséig. Ennek érdekében
„az háznak őrizésére és oltalmazására ő maga éjjel, nappal reá vigyázzon" tel
jes tehetségével. „Soha úgy el nem távozván onnan, hogy arról való gondvi
selésének szünete lehetne." Ezért még Báthori István megparancsolta „minden
mihozzánk tartozónak, lovagoknak és gyalogoknak, várban, városban lakozók
nak, hadnagyoknak, bíráknak, közönséggel pedig mindenkinek," hogy a főka
pitánynak készségesen engedelmeskedjenek.
A fegyelem és a törvény ellen vétőket a kapitányi széken büntette meg.
Kötelessége volt, hogy az őrséget „oly készen tartsa, hogy minden időben...
az szolgálatra elegek lehessenek." Időnként a katonaságot megmustrálta. A kö
zeli kisebb helyőrségek (Zsáka, Bajom, Sarkad) is ellenőrzése alá tartoztak, va
lamint készültségben kellett tartania a vármegye és a város katonaságát.
^Miérthogy penig az hely mind az török birodalommal, mind az német párttal
határos — a fejedelem elrendelte, hogy —, mind a két felé, való vigyázása
szüntelen legyen, mindent értsen és halljon."
Kötelmei közé tartozott a fejedelmi jövedelmek behajtásának ellenőrzése és
biztosítása is.
1635. július 1-én I. Rákóczi György vajai Ibrányi Mihályt nevezte ki váradi
vicekapitánynak. Honnan jött ez az Erdélyben eddig alig ismert szabolcsi kö
zépnemes?
V
Édesanyja, Rákóczi Sára, Zsigmond fejedelem testvére volt, maga pedig
„együtt nőtt s élt" unokatestvérével, Györggyel. Rákóczi még ónodi főkapi
tány korában, a Lorántffy birtokon, Kis-Patalkon zálogos házat és telket adott
Ibrányinak. 5 1619-ben, Bethlen első hadjárata idején, őt küldte a fejedelem
hez, aki a levélen kívül szóbeli, bizalmas és „bőséges" üzenettel bocsátotta viszsza Rákóczihoz. Nemsokára Bethlen Gábor „egyik rész" udvari hadainak főka
pitánya lett. A fejedelem halála után Ibrányi, mint Ecsed főkapitánya, II. Fer
dinándnak tett esküt. Ám ez az új királyi főkapitány három hónap múlva fi
gyelmezteti rokonát, a másik királyi főkapitányt, hogy a Habsburgok „mostan
akarják felvetni nemzetünknek, hazánknak, vallásunknak veszedelmének fun
damentumát." 6
A kapcsolat közöttük még szorosabbá vált, miután Rákóczit erdélyi fejede
lemmé választották. Részt vett a Brandenburgi Katalinnal folytatott tárgyalá
sokban. Később pedig a Rákóczi Györgyöt trónjára segítő, majd ellene lázadó
Zólyomi Dávidot ő kísérte, katonai fedezettel, a fogarasi börtönbe. 7
A fejedelem Ibrányit kinevezésekor figyelmeztette, hogy Váradon „minde
nekkel magát megbecsültesse, szerettesse,... az mit maga elméjével... f el nem
é r n e . . . értekezzék velünk." (42. pont) Rákóczi, katonai és uradalmi főtiszt
jeinek jelentéseiből, szemmel tartotta egész országát. Ibrányi Mihály nemcsak
akkor írt urának, ha valamit nem értett eléggé vagy jelentenie kellett, hanem
minden apró ügyről, frissen jött hírről híven beszámolt neki. Soraiból meg
tudhatjuk, hogyan igyekezett teljesíteni a fejedelmi instrukció pontjait, s egy4 Történelmi Tár (a továbbiakban — TT) 1882. évf. 581—582. o.; Erdélyi Országgyűlési Emlékek (a továbbiakban
— EOE) I I I . k. 406—409. o.; Szabó Gyula: Abafáji Gyulay Pál. Bp., 1974. 83—90. o.; Az Ibrányinak adott utasítást
1.: Bálás M.: A váradi kapitányság története. Nagyvárad, 1917. 44—52. o. A főbb pontokat innen idézzük s oldal
számot külön nem közlünk. Az 52. pont: „Több dolgokról is kellenék ő Kegyelmének instructiót adnunk, de...ő Ke
gyelme hűségére s industriájára is támasztani( !) akarunk."
5 Szilágyi S.: I I . Rákóczi György. Bp., 1891.11. o. Ibrányi Mihály anyja, Rákóczi Sára, és két kiskorú gyermeke
a sárospataki (most katolikus plébánia-)templomban van eltemetve. Ott látható a sírkövük is; Turul, 1928. évf. 96.
és 101. o.; Kemény János önéletírása. Bp., 1959. 287. o.; A házat tartozékaival 1617-ben inscribálta. Országos Levél
tár. P 317. Ibrányi cs. ltára. A ház 1660-ban Ibrányi Zsófiáé. Uo.
6 Szilágyi S.: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Bp., 1879.123—4., 159., 104. o. ; TT 1895. 460—
461. o.; EOE. IX. k. 109. o.
7 Brandenburgi Katalin (1604—1649) Bethlen Gábor második felesége, 1629-ben fejedelemmé választották, de
pár hét múlva lemondott. — Kemény J.: i. m. 190., 204. o. ; Zólyomi Dávid (1600 k.—1649). Nagy szerepe volt I. Rá
kóczi György fejedelemmé választásában. Utóbb azonban ellene fordult, amiért a fejedelem élete végéig fogságban
tartotta.

— 172 —

úttal hű képet kapunk a végvár mindennapi életéről. Volt olyan nap, amikor
négy jelentést küldött és ebből három fennmaradt. 8
Mint érmelléki birtokosnak, érdekei azonosak voltak a Részek érdekeivel.
A fejedelem azért is bízott benne, mert ismerte a tiszántúliak nemzedékeken át
öröklődő törökellenességét, míg bent Erdélyben az öregek már feledték, a fia
talok még nem tudták mi az igazi török veszély. Hamarosan megismerhették
azt mindnyájan.
Ibrányi szolgálatának hatodik hónapjában önérzetesen írta: „az mennyire reá
érkezem vigyázásban leszek mindenekben, mind itt ben s mind kün, de vala
mint, h o g y . . . dulce pro patria mori, bizony kegyelmes uram szintén oly édesden meghalok az Nagyságodhoz való hűségem mellett. . . . Istennek hála . . .
oly gondos tisztben vagyok, nem igen érkezem az mezőn való sétáláshoz; itt
ben nem félek senkitől. Ha kimegyek, bizony úgy megyek, meglátom ki kap az
szakállQmba."9
Ekkor ő még csak gyanakodott, mert bizalmas emberei hírül hozták, hogy
Ecsedben „pakoltat" a lemondatott fejedelem, az öreg Bethlen István. Néhány
hét múlva valóban a törökök közé ment és segítségüket kérte, hogy méltósá
gát visszaszerezhesse. I. Rákóczi György azonban nem hátrált meg, hanem
szembeszállt a pasák hadával és a porta akaratával. Megbízható főemberei és
hűséges hajdúi nélkül ezt meg sem kísérelhette volna. Igaz, tudta azt, hogy a
szultán főseregét a perzsák kötik le. Eikkor a váradi (katonák és a bihari haj
dúk élén Ibrányinak is el kellett hagynia a jól megerősített várat, majd má
sodszor az 1644/45-ös Habsburg ellenes harcok idején. A két hadjárat törté
nete — s bennük a vicekapitány szerepe — részletesen fel van dolgozva, így
most nem térünk ki rá.10 I. Rákóczi György hadi sikereit nem méltányolták
sem a korabeli, sem a későbbi történetírók. Csak napjainkban kezdte el reha
bilitációját hadtörténetírásunk. 11 Ibrányi Mihályt Kemény János az első had
járat idején megcsúfolta, a másodikban „csak egy hajdú, hebehurgya" ember
nek nevezte, a fejedelem azonban mentegette hibáit. 12 Valóban a vicekapi
tány nem volt olyan gyakorlott és rátermett hadvezető, mint amilyen kiváló
hadszervezőnek bizonyult a váradi esztendők során. Célunk Ibrányi Mihály
ez utóbbi tevékenységének bemutatása.
Mivel a várkapitány legfőbb feladata az erősség állandó védelmi készültsé
gére való felügyelet, I. Rákóczi György instrukciója elején meghagyta Ibrányi
nak, hogy leltárt készítsen, valamint a „bástyákat, kazamatákat oly készen
tartsa, mintha mindennap ellenséget várna.'' (2. és 4. pont.) A vicekapitány
Váradra érkezése után rögtön hozzálátott, hogy az elődei nemtörődömségéből,
vagy erélytelenségéből keletkezett hibákat helyrehozza, a hiányokat pótolja, a
károkat kijavítsa s az új feladatokat végrehajtsa. Az elődje, Csomaközi And
rás összeírása szerint a bástyákon állt egy 50 fontos ágyú, 4 db 40 fontos, egy
35 fontos, 3 db 30 fontos, 4 db 28 fontos, egy 22 fontos, 4 db 20 fontos és szá
mos kisebb löveg, a két fegyveresházban 174 szakállas puska, 406 muskéta és
golyóbisok, a porházakban puskapor meg salétrom. 13
A hatalmas végvár azonban csak papiroson volt jól felszerelve. Ibrányi
gyakran emlegette, hogy amikor „bejött a kapitányságba", mindent milyen
rossz állapotban talált. Az ágyúk talpfája elrothadt, ezért a faltörő ágyúkat le
kellett vontatnia a bástyákról. Hiányzott azonban az ágyúkeréknek és talpnak
8 Várad, 1637. júl. 11. Ibrányi Mihály I. Rákóczi Györgyhöz. A budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára,
Litterae et epistolae originales. (A továbbiakban — EKK - LEO) 909 és 910. ez. A harmadik: Országos Levéltár.
Gyulafehérvári Káptalan ltára. F 12. Lymbus VII. 2. (A továbbiakban — OL F12.) Az egész csomó Ibrányi levelezése.
9 1635. dec. 30. EKK — LEÓ 881. sz.
10 Izsépy E.: Ibrányi Mihály váradi kapitány szerepe Bethlen István 1636. évi felkelésében. Az Egyetemi Könyvtár
évkönyvei. (A továbbiakban — EKt évk.) Bp., IV. 1968. 275—289. o.; Uő: A hajdúság részvétele I. Rákóczi György
1644/45-ös hadjáratában. E K t évk. VI. 1973.153—169. o.; Nagy L.: „ ö r e g " Rákóczi György hajdúkatonái. Magyar
Történeti Tanulmányok. X I I . KLTE Debrecen, 1979.
11 Nagy L.: i. m. ée uö: A végvári dicsőség nyomában. Bp.. 1978.157—164. o.
12 Kemény J.: i. m. 287. o.; Szilágyi 8.: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. (A továbbiakban —
Családi lev.) Bp., 1875. 268. o.
13 A leltárat 1. B. Nagy Margit: Várak, kastélyok,... ahogy a régiek látták. Bukarest, 1973. 70—73. o. ; Csomaközi
András (?—1635) hajdúkapitány, 1619-től váradi vicekapitány.
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való fa. A szakállas puskákhoz és tarackokhoz sem csináltak golyókat, mert
semmi vas nem volt a várban, s később a vaskohi hámorból csupán 15 mázsát
hoztak. A vicekapitány a távoli Fogarasból kért kaszákat, „a vár szükségére."
Parancsára 1636 elején már szaporán készítették a lövőszerszámokhoz a lő
szert. Rákóczi Patakról is küldetett ide lőport. Ibrányi szerint ezt „talán még
jobb ló terhében Debreczenig elhozni, onnét osztán szekereken hajtattjuk ide."
Viszont golyóbist már ő küldött Patakra. 14
A fegyveresházban levő hiányok összeírása után 200 muskétát kaptak Er
délyből. 1639-ben Ibrányi a vaskohi hámorban aikart a nagy és közepes ágyúk
hoz „vékony és temérdek láncokat" meg kerék vasakat készíttetni. Ugyanonnan
az árokásóknak kapákat, lapátokat hozatott.
Amikor az egyik nagyobb löveg gyújtólyuka kiégett, Fehérvárra küldte be
megjavíttatni. Az ágyúk szállításához nyergesszekereket készíttetett, Erdély
ből pedig kenderköteleket hozatott. „Nem győzök mindent újonan csináltatni"
— panaszolta. S még ha mindegyik parancsát teljesítették volna. Vaskohról
azonban csak 400 kapát, néhány kerékvasat meg rúdvasat hoztak a pattantyú
sok, a Patakról küldött rezet pedig Rézbányán nem tudták beolvasztani.15
Mindenütt kevés volt a hozzáértő mesterember.
Ez évben a fejedelem a fehérvári ágyúöntőműhelyből tizenkét új ágyút kül
dött Váradra, azzal a kikötéssel, hogy ezekből egyet a székelyhídi várba vigye
nek át. Ibrányi szerint: „kár őköt egymástól elszaggatni, inkább mást kellene
Székelyhídra küldenünk helyiben."
I. Rákóczi György nem egyedül az ő jelentéseiből értesült az erdélyi véghe
lyek felszerelésének elavult állapotáról. Ezért határozta el a várak tüzérségi
fegyverzetének megújítását. A lövegek és lőszer készítése, a tüzérek fizetése
oly óriási összeget emésztett fel, hogy komoly tüzérséget csaik olyan állam
tarthatott fenn, mely már megindult az abszolutizmus kiépítésének útján. Makkai László számításai szerint egy ágyú előállítása háromezer forintba került,
vagyis száz jobbágy évi többlettermékét emésztette fel.16
A vicekapitány az általa építtetett új fegyveresházba gyalogoknak való né
met fegyverderekakat, szíjjakat és muskétákat kért, mert „még sok elférne a
fogasokra."17 Ez is bizonyítja korszerű tárolásukat.
Mindkét hadjárat idején kopjákat készíttetett, először a Munkácsról ide ren
delt gyalogos tizedeseknek, majd a fegyvertelen bihari hajdúknak. Jellemző,
hogy ekkor (1644) az egyetlen váradi esztergályos betegsége miatt hónapokon
át készült 300 kopja, vasastól együtt. 18 Rákóczi csak serege töredékét tudta
ellátni korszerű fegyverekkel.
A következő évben Ibrányi nem vett részt a hadjáratban, hanem a hadsereg
utánpótlásáról gondoskodott. Nyáron 75 mázsa lőport szállíttatott Patakra a
fejedelemasszonynak, aki azután továbbíttatta Liptóba, a hadszíntérre. Mivel
Váradon nem voltak megfelelő készletek, a vicekapitány szabadkozott, hogy a
lőpor egy része nem ágyúkhoz való, hanem szakállas puskákhoz. A kívánt 12
fontos ágyúgolyók helyett pedig ezer darab 24 fontos és -ezerötszáz 10 fontos
golyóbist küldött. 19 Nem tudni, a pattantyúsok mit szóltak hozzá.
Váradot mindegyik fejedelem megerősítette. A Király fia-bástya neve a leg
elsőre, János Zsigmondra utal, a Bethlen-bástya Bethlen Gáborra. Szalárdi Já
nos oldalakon át sorolta fel I. Rákóczi György „nagy sok építtetésit", ezek kö14 1630. febr. 5. OL F 12., febr. 8. és 21. EKK — LEO. 885, 888.; 168». júl. 27. és aug. 16. OL — F 12.
15 1639. júl. 1.,12.,1C. és 20. Uo. Bőrvedreket is kért. A Szarvas nevű hibás ágyút csak aratás után tudta beküldeni.
16 1639. dec. 26. EKK — LEO. 019.; Mokkái L.: I. Rákóczi György tüzérségének történetéhez. Hadtörténelmi
Közlemények (a továbbiakban — HK) 1954. 2. sz. 126. o.
17 1640. jún. 6. EKK — LEO. 920. A fegyveresház 1639 nyarán készült el. A második porház még 1637-ben. Uo.
903. sz.; Szalárdi J. i. m. 298—299. o.; 1 kopja ára 16—40 dénár, 1 muskéta 6—7 frt, 1 magyar tegyverderék 0—10
írt. volt.
18 1636. febr. 21. EKK — LEO. 888.; 1644. máj. 20. és jún. 3. Uo. 933. Kérte Rákóczit, hogy küldjön Váradra
esztergályost, aki kopjagombot csinálna.
19 Ibrányi ugyan azt állította: „azzal [a 10 fontossall szintén úgy lőhetnek, mint a 12 fontos golyóbissal." Szilágyi
S.: Lorántffy Zsuzsanna. MTA évkönyve. 13. k. 9. sz. 33. o. 24 fontos ágyúgolyó kellett a fél quartanához, (kártauunak is nevezték.)
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zött igen részletesen a váradi várét. 20 A vár építésének, javításának megszer
vezése és felügyelete a kapitányok állandó gondja volt. A fejedelem instruk
ciójában a vicekapitányra bízta a kazamaták készíttetését, a közíalak feljebb
rakását, „aprólékos épületeket magától is elkezdhet s végben vihet, de az de
rekast reserváljuk magunknak." (4. pont.)
A nagyobb épületek, s a belső harangos, lábazatos kapu alapjait fundálok
vetették meg. Ibrányi erős boltozatú élés- és fegyveresházakat csináltatott.
Szívügyévé vált nemcsak a váradi ötszögű várpalota befejezése, hanem azzal
párhuzamosan, 1638-tól a Székelyhídi négy sarokbástyás vár teljes újjáépítése
is. Rengeteget vesződött a kőfaragókkal, téglaégetőkkel, ácsokkal, cserépcsinálókkal és más mesteremberekkel; a szolgabírókkal, akik nem küldték idejé
ben „ingyen munkára" a kijelölt vármegyék jobbágyait; a városiakkal, akik
nem adtak elég szekeret; az udvarbíróval, aki nem fizette az „aprómíveseket"
vagy rossz cipót süttetett az embereknek. A, vár árkát elítélt szombatosok és
kóborláson ért katona rabok szélesítették és mélyítették. Ibrányinak nem igen
volt olyan jelentése, melyben ne említené az építkezések haladását vagy elaka
dását, legmelegebb sorai kedves váráról szólnak. „Oly dolgot viszek ez nyáron
végben,... bizony Nagyságod is gyönyörködni fog benne és akárki is, az ki
megláttja." A várépítés részletes leírása azonban a művészettörténet körébe
tartozik. 21
A Részek jobbágyai Váradot és Székelyhidat, ugyanakkor a hódoltsági ma
gyar jobbágyok a török erősségeket.építették. Míg a pasák és katonáik az el
foglalt városok épületeit romlani hagyták, ők is nagy gondot fordítottak váraik
erődítéseinek rendbentartására. 1638-ban a törökök Szarvasra és Gyulára job
bágyokat, meg több ezer palánkfát rendelteik. Ibrányi úgy vélte: „jó példa az
török basák, bégek mind egyaránt építenek, mi is lássunk hozzá, építsük a mijénket." A gyulai bég a vára körül nagy árkot ásatott és fával béleltette ki.22
Az ide rendelt jobbágyok közt bihariak is voltak, akiknek munkába állítása
ellen a vicekapitány rögtön tiltakozott a bégnél. Helyette Haszán temesvári
pasa válaszolt: Az erdélyiek semmi gonoszra ne véljék, hogy a gyulaiak most
tisztíttatják ki az árkot. „Innét ez részről semmi hadakozás nincsen, azt senki
meg ne emlícse,... azért jó szomszédunk az kévántatik, hogy oda részre va
lahol császár adófizető jobbágyok vadnak, erőltesse reá, hogy Gyulára győjenek az császár vára építésére." Nem tudjuk, mit írt a pasának Ibrányi, csak
sejthetjük a véleményét, még ő „erőltesse" a jobbágyokat Gyula megerősíté
sére!
1640-ben az egri pasa [Török-] Szentmiklóst akarta „megnagyobbítani". Egye
dül Debrecen városától „húsz szál öreg, kapunak való fát" kívánt. Ibrányi meg
hagyta a cíviseknek, hogy addig halogassák a szállítást, amíg a fejedelem vá
lasza meg nem érkezik. „Noha én úgy ítélem .. . attól nehéz megoltalmazni a
debreczenieket." 23
A hadtápellátás fontos bázisa volt Várad. A várőrség és a fejedelmi tiszt
viselők fizetése, élelemmel való ellátása az udvarbíró hatáskörébe tartozott,
aki egyedül a fejedelemnek számolt el. De a kapitánynak kellett arra ügyel
nie, hogy béke idején is megfelelő élelmiszertartalékok legyenek itt. I. Rá
kóczi György 1636 elején elrendelte, hogy Váradot és Székelyhidat, egy esz
tendőre, hatszáz ember számára való éléssel rakják meg. Ibrányi bejárva az
élésházakat jelentette: „kétszáz emberre való élés sincs, csak annyi is azkivel
három holnapig megérnők. Imár magam adom [az udvarbíró] eleiben minek
20 Szalárdi J.: i. ni. 299. o. Kiemeli Ibrányi „szorgalmatosságát."; Az 1035-ös országgyűlés 20. S : Minden 12 kapu
tól egy négyökrös szekeret és 2—2 embert adjon egy hétre Bihar. Kraszna, Közép-Szolnok és Márainaros vármegye
Várad építésére. EOE. IX. 422. o.
•
21 Izsépy E.: Székelyhíd építéstörténete a XVII. században. Művészettörténeti Értesítő, 1981. évf. 208. o.; 1636.
ápr. 18. OL F 12.; Balogh Jolán: Vég-Várad vára. Kolozsvár, 1947. és Vő: Varadinum. Várad vára. Bp., 1982. Művé
szettörténeti füzetek, 13.
22 1038. jún. 10., 21. és júl. 24. OL F 12.
23 1638. júl. 18. Temesvár, Haszán pasa Ibrányi Mihályhoz. Uo. ; 1640. aug. 13. Ibrányi Mihály I. Rákóczi György
:
höz. Uo.
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tegye szerét." Az ellátás hiányosságai miatt gyakran támadt nézeteltérése Toroczkai János udvarbíróval. Ibrányi nem nézte jó szemmel, hogy az épp la
kodalomba ment, ahelyett, hogy a várbeliek élelmével törődött volna. Később
is eleget intette, „de ugyan semmi haszna."2'1 Az őszi betakarítás után se ja
vult a helyzet.
Már Báthori István elrendelte, hogy mivel a vicekapitánynak állandóan a
várban kell lennie, neki „tisztességes asztala legyen." Ibrányi így méltán pa
naszkodott: „Az előtti kapitányság igen könnyű volt, mert eleget főztek, nem
volt arra gongya, c s a k . . . ett, ivott az készből, de é n . . . ha az piaczon nem
találnék pénzemér[t], éhen maradok", „valami hallal, rákkal, csík[k]al pa
rancsolta volt Nagyságod, hogy tápláljuk asztalomat, soha bizony énnekem
csak egy pénz érőt sem a d n a k , . . . itt penig minden nap emberséges embe
rekkel kell ebédemet, vacsorámat megennem. Ha penig elbu[j]nám előttök,
rósz ember lenne az nevem." Nem akart szégyenben maradni az átutazó urak
és a fejedelem emberei előtt, akiket asztalához hívott.- 5
Felfigyelt arra, hogy azelőtt a főlegényeknek a várban „asztalok járt," de
most semmi sem jár, hanem aki mit kaphat köztük úgy eszik, vagy pedig a
saját házánál. Még azt is meglátta, hogy az aprómíveseknek [napszámos] nem
adnak cipót, csak pénzt és a rabok kenyere fekete föld színű. „Én nem tu
dom, hova teszik el a sok malomvámot, nékönk és az szolgáknak nem ad bú
zát fizetésünkben, csak avval menti magát az udvarbíró, hogy nincsen."
Ibrányi új, „szép szellős" 41 öl hosszú élésházat építtetett, ahol liszten és a
szokásos élelmen kívül nyers és aszúgyümölcsöt is tartottak. Itt is észrevette,
amikor a búza férgesedni kezdett.26
I. Rákóczi György 1639 végén parancsot adott a váradi udvarbírónak, hogy
a fejedelmi udvar számára élést szállíttasson be Erdélybe. Bár ekkor a hódolt
ságban békesség honolt, Ibrányi megfellebbezte az élelem elszállítását, majd
pedig azt, hogy elles előtt álló juhokat hajtsanak Székelyhídról Váradra. He
lyettük inkább olcsó erdélyi juhok vásárlását javasolta. 27
Ezek az aprólékos, kicsiny ügyek, melyek alig méltók arra, hogy a fejede
lem elé terjesszék őket, bizonyítják legjobban Ibrányi Mihály minden kis rész
letre kiterjedő figyelmét. Az adott szűkös viszonyok között azon igyekezett,
hogy mindennel ellássák az alája rendelt katonaságot és a végvárat.
Az 1644/45-ös hadjárat idején a váradi élésházakat bőven megrakták. Ebben
része volt az itt megfordult fejedelemasszonynak is.28
A vicekapitánynak legnagyobb gondot a pénzbeli „fogyatkozás" okozott, mert
a fizetetlen vitézlő rend ilyenkor őt „búsította."
A gyalogosok hópénze: hadnagy 8 forint, tizedes, zászlótartó és dobos 4—
4 frt, közvitézek 3 frt. A lovasok kántoronként, negyedévenként kapták meg a
havi 4 forintot.29 Ehhez járult évente egy öltözetre való brassai posztó.
Az egyes végvárakban különböző időben fizettek. így amikor 1636-ban Rá
kóczi Munkácsról és Makovicáról rendelt ide gyalogokat, ez bonyodalmat oko
zott. Ibrányi javasolta, hogy az egyik félnek inkább csonka hóra fizessenek,
24 Az instrukció 43. pontja: „A várban mindenkor feles időkre való élés legyen mindenféle, ...Az mi liszt s élés el
nem állhatna, az helyet újabbat tegyenek."; 1636. febr. 8. és 21. EKK — LEO 885. és 888. „én nem tartok várban
szaporáb, és job állandóbb élést,...mint az borin való csinált hús,...de monda az udvarbíró, hogy Nagyságod paran
csolta, tyúkot, ludat sózasson be; én olyat nem láttam,...csak az 400 szalonnával biztattja magát,...Bor is csak egy
kevés vagyon, ... [meg]szállott vagy szorult várban eczet, bor bővön kívántatnék." Vő. EOE VII. 552—554. o.*;
Szatmáron 1660-ban egy lovas katona napi élése 0.26 kg hús, 2.62 liter rozs, 0.84 liter bor. Agrártörténeti Szemle,
1973. évf. 103. o.; Vö.: Czigány I.: Hadsereg és ellátás Bethlen Gábor korában. HK 1981. évi. 533. o.
25 1636. dec. 9. E K K — LEO 899.;1637. jan. 28. OL F 12.; Haller Gábor, a fiatal főúri fundáló elismerte, hogy
Ibrányi őt „igen jó szívvel" látta. Halier naplója: Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár, IV. k. 1862. 28. o.; Ibrányi
fizetéséről és élelmezéséről nincs adat. Reőthy Orbán kővári kapitány évi jövedelme 1634-ben: ezer forint készpénz,
28 hordó bor, 400 köböl búza, 16 disznó stb. HK. 1896. 234. o.
26 1638. jún. 21., júl. 24., 1639. márc. 19. OL F 12.; Szalárdi J.: i. m. 298. o.: 1640. febr. 18. EKK — LEO 920.
Az e jelzeten lévű iratok (1640. aug. l-ig), valamint a 903-909. és 933-as levelek másolatok a gyulafehérvári Batthyaiieum kézirattárából.
27 1639. dec. 28., 1640. jan. 4. EKK — LEO 919. és 920.
28 Családi lev. 132., 169. o.
29 1636. ápr. 18. OL F 12.; Kálióban 1631-ben a lovas hópénze 4 frt, a gyalogé 3, a tizedeseké 4 frt. HK. 1894.
637. o.
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csak egyszerre adjanak mindenkinek. Amikor a munkácsiak megkapták a hópénzt, a váradi darabontok azonban nem, „iszonyúan" morgolódni kezdtek és
sok elszökött közülük.
Szeptemberben, midőn a török had megindult a fejedelem ellen, még keve
sebb pénzük volt. Ibrányi kétnaponként sürgette Rákóczit, hogy küldje el a
katonaság zsoldját, „úgy volna jobb kedve a hadakozáshoz." Végül, indulás
előtt a mezei hadakat a magáéból, a váradi lovasokat kölcsönpénzből fizette
ki, a várban maradt gyalogokat azonban fizetetlenül hagyta. 30
A helyzet később, béke idej én sem változott. 1637 nyarán a várőrség igen
megfogyatkozott. Előző években a termés betakarításakor a lovasok egy kán
torpénzt, a gyalogok egy vagy két hópénzt kaptak. „Most... búcsúznak na
ponként, kiváltképpen a hópénzesek, mivel nyolc hópénzt rendelt volt Nagy
ságod nekik, [de] az elmúlt esztendőben is négy vagy öt hópénzt adtak nekik."
1639-ben a lovasok majd egy év alatt csak egy kántorpénzt kaptak, a gyalogok
nak is alig tudták kifizetni hópénzüket az év végén, mert a székelyhídi udvar
bíró ezer forint helyett csak 300-at hozott, a váradi harmincadosok pedig sem
mit se szolgáltattak be. Ibrányi kérte, hogy a váradi görög kereskedők taxáját
is rendelje erre a célra Rákóczi.31
A várban levő udvari kék darabontokat rendszeresen fizették a fejedelmi
kincstárból. Mégsem voltak olyan türelmesek, mint a végvári vitézek. Midőn
1640 nyarán hatheti fizetésük csak néhány napot késett, három darabont meg
szökött közülük.32
Az 1644-es hadjárat idején hiába írta a vicekapitány: „bizony... keveset viszen Nagyságod végben a fizetetlen hadakkal." I. Rákóczi Györgynek is csak
ígérték a pénzsegélyt a svédek, ha velük szövetségben megindul a Habsbur
gok ellen. A fejedelem elsősorban a zsoldos és udvari hadakat fizette. A 115
váradi és székelyhídi katonának annyi pénze sem volt, hogy lovát megpatkol
tassa, vagy valamit vegyen útközben. A Tisza menti táborban Ibrányi még meg
oltalmazta a föld népét a fosztogatástól, bár panaszkodott, hogy „sehonnét csak
egy darab kenyeret se hoznak." így nem csoda, hogy később nem tudta vissza
tartani az alája rendelt bihari hajdúkat a zsákmányolástól. Szeptemberben is
mét fizetetlen és patkolatlan lovú katonák mentek Felső-Magyarországra a Ré
szekből. A hadban járt váradi lovasok egy részének erre az esztendőre semmit
sem fizettek.33
Mindez hozzájárult a „fösvény" Rákóczi Györgyről fennmaradt kép kialaku
lásához. A katonaság fizetésének késését, vagy elmaradását azonban nem a
fejedelem fukarsága okozta, hanem a szükséges anyagi alapok hiánya és az el
avult pénzkezelési rendszer. A végvári őrség hópénzének egy részét a váradi
uradalom jobbágyainak nehezen begyűlő adójából és szolgáltatásaiból kellett
volna előretemtenie az udvarbírónak. 3 ' 1 Bethlen Gábor Bihar, Kraszna és Kö
zép-Szolnok vármegyék adóját s a váradi és debreceni harmincadot, mintegy
32 000 forintot rendelt a vár költségeire. Ennek kétharmadát az őrség fizeté
sére, a többit a vár építésére fordították. A török hódítás előnyomulásával Bi
har száz kapuval kevesebbet adózott és a Kraszna megyei adót is másra köl
tötték. Ibrányi e2ért kérte, hogy a krasznai adót ismét rendelje ide a fejede
lem. Panaszolta, hogy a „kapuszám után való 2 forintnak beszedésében igen
lassan forgolódnak a szolgabírák", s a váradi harmincados nem fizetett.35
így az udvarbíró bizonyára nem makacsságból késlekedett a katonák fizetésé
vel. I. Rákóczi György ellenfelei azt nem említették, hogy hadjáratai költségét az
30 1636. febr. 21. EKK — LEÓ 888., ápr. 6., szept. 7., 9., 11., 13—16. és 19. OL F 12. ; Fejedelmi parancsra Kenéz
György 135 lovasát a maga pénzéből fizette Ibrányi. Szept. 28. Uo.
31 1637. júl. 1 1 . EKK — LEÓ 909., 1639. júl. 12., 16. és 27. OL F 12.; 1639. dec. 19. E K K — LEO 919. Taxa =
adó.
32 1640. aug. 4. OL F 12. A hadnagyuk elment a betakarításra 8 nem volt aki kordában tartsa őket.
33 Rákóczi végül az ígért 350 000 tallérból csak 27 000-t kapott szövetségeseitől. Szilágyi S.: I. Rákóczi György.
Bp., 1893. 363 és 398. o.; Lucz, 1644. máj. 20. és Nagyfalu, máj. 30., Várad, 1644. szept. 7. és dec. 12. EKK — LEO
925 és 933.
34 1637. dec. 15. Uo. 877. „addig semmit nem ad [az udvarbíró] míg az Nagyságod kegyelmes parancsolattját nem
láttja."; Családi lev. 38. o.
35 HK 1894. évf. 453., 445. o.; 1636. szept. 7., 1637. jan. 28., 1639. júl. 12. OL F 12.
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erdélyi adók felemelése nélkül, főként a sokat szidott pataki kincstárából fe
dezte.
Nem váradi katonákkal történt, de a viszonyokra éles fényt vet a következő
eset. Patáikról „új" gyalogosokat küldtek Erdélybe 1640 tavaszán. Még indu
láskor kiadták a hópénzüket, de a posztót csak útközben, Váradon kapták meg,
s az egyenruha megvarrása hosszabb időt vett volna igénybe. Mikor pénzüket
elverve a falvakban kezdtek kóborolni, sőt szökdösni, Ibrányi gyorsan tovább
indította a fegyelmezetlen népséget. „Az ruhájokat megszabva viszi mindenik,
mivel ezeknek egy pénzek sem volt, az mivel megcsináltassák." Beküldte velük
a porkoláb registrumát is a posztó kiadásáról. Később közülük négyen lovat
szereztek és Erdélyből vissza akartak menni Magyarországba. De mivel nem
volt úti cédulájuk, Váradon feltartóztatták őket. A nyereg alatt levő megvarratlan kék dolmány és mente lett az árulójuk. 36
A Váradon levő katonaság létszáma a politikai viszonyok alakulása szerint
változott: fenyegető helyzet vagy háború idején az állandó őrséget megerő
sítették fejedelmi katonáklkai, udvari gyalogoklkai és mezei hadakkal.-''7 (A bi
hari hajdúkat is a váradi kapitány vezette a csatába.)
Az 1635-ös utasítás előírta, hogy a várban legalább 250 gyalogos legyen,
szükség esetén 300, valamint 300 lovas kántoros fizetéssel, és kivülük 100 lovast
kell fogadni, hét hópénzre. Nem tudjuk, hány kapuőrző darabont volt, s eze
ket hozzászámították-e a gyalogokhoz.
1636 tavaszán 99 munkácsi és 40 makovicai gyalogot rendelt Váradra a feje
delem egy-egy hadnaggyal. így amikor ősszel Ibrányi 100 talpast magával vitt
a törökök ellen, a vár őrzésére a békelétszámnál több, 338 gyalogos maradt.
Mivel Patakról is jöttek gyalogosok, a vicekapitány a sarkadi őrség megerősí
tésére hatvanat, Jenőre negyvenet rendelt. A Bethlen Istvánnal való kiegyezés
után a máshová való gyalogosokat hazabocsátották. 38
1638 júniusában Rákóczi száz muskétás gyalogot akart Váradra küldeni. Ib
rányi ekkor még szükségtelennek tartotta az őrség növelését. Egy hónap múlva
azonban az építkezés miatt lebocsátották a várárok vizét, ugyanekkor a közön
séges rabok és csavargók mellé szombatos foglyokat is hoztak a várba, s az
őket őrző gyalogok egy részét el kellett engedni a termés betakarítására. Ezért
50 német gyalogost kért a fejedelemtől. Sőt a következő esztendőben is, ha
sonló okokból, a vicekapitány megújította kérelmét. 39
A. végvárban változó számú, jobbágyból lett hacér, csatlós is szolgált. Ezeket
jobban felfegyverezték, mint a gyalogokat. „Nem keveset szolgálának Sar
kadban az szalontai harckor", sok törököt elvertek onnan — dicsérte őket Ib
rányi.
A kapuőrző darabontoknak nem volt ekkor a várban megfelelő szállásuk,
ezért a fejedelem elrendelte, hogy egy részük a városban, vagy a házában lak
jék. Ibrányi azonban úgy vélte, hogy a darabontok helye bent a várban lenne,
mert néha hirtelen éjjel van rájuk szükség s „akkor bizony kaput nem nyitnak
nekik." 40
A darabontok utánpótlása az ide futott jobbágyságból került ki. A várba be
állt jobbágyot csupán abban az esetben adták vissza urának, ha korábban „hi
tes", „kezes" vagyis örökös jobbágy volt. A földesurak azonban szerették vol
na visszaszerezni embereiket. Érdekük szöges ellentétben állt a várkapitányo
kéval, s az országgyűléseken hozott törvények aszerint változtak, hogy kinek a
3« 1040. ápr. 4. és 6. Uo., ápr. 15. és jún. 6. E K K — LEO 920.; Egy köntös 12 írt, 1 ujj nélküli dolmány 3 frt,
egy nadrág 2 frt.
37 1556/7-ben 350 lovas, 400 gyalog és 25 darabont. Zsák J. A.: Nagyvárad ostroma 1550—57-ben. Eiharvármegyei
Tört. és Régészeti Társ. Évkönyve 1890/97. 19, o.; 1031-ben 272 váradi gyalog, 313 váradi lovas, valamint a mezei
had és udvari katonák.; Scholtz B.: Nagyvárad várának története. Nagyvárad, 1907.130. o.
38 1030. ápr. 18. OL F 12.; Vö. Sárospatakon 1032-ben 44 darabont, 20 hajdú és 4 lovas. Makkai L.: I. Rákóczi
György birtokainak gazdasági iratai. Bp., 1954.187—188. o.; 1030. szept. 1,4, 7. és 11. OL F 12.; 1037. jari. 5. EKK —
LEO 900.
39 1038. jún. 21., júl. 21. és 1039. márc. 15. OL F 12.
40 Hacér a német Ha[r]tschier-ből.; 1039. dec. 20., 1030. dec. 9. EKK — LEO 919. és 899.; ,,Az derék kapu közére
is úgy csorog mikor esső esik, alig maradhatnak meg az...darabontok." Levéltöredék. OL F 12.
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szava esett nagyobb súllyal a latba. 1637 februárban a bihari megyegyűlés azt
az utasítást adta követeinek: vigyék keresztül az országgyűlésen, hogy a jobbá
gyokból lett darabontokat a várakból kiadassa a fejedelem. Ibrányi természe
tesen igyekezett ezt megelőzni: „az Istenért kérem Nagyságodat, semmiképpen
azt meg ne engedje, mert az soha nem volt, hogy kiadják innét Váradról is,
akárki jobbágya volt i s ; ! . , ha az én jobbágyom b e j ő n e . . . noha én itt való
kapitány vagyok, de bizony ki nem vihetném kedve ellen innét a várból, míg
a fizetésen volna; mert mingyárást a várnak régi, eleitől fogva való törvé
nyét . . . rontanám meg; . . . mert ha úgy lenne, itt Váradon talán tíz darabont
nem maradna."
Az országgyűlésen a nemesek belenyugodtak abba, hogy a fejedelmi várak
ból egy év letelte előtt nem követelik vissza a darabontnak állt jobbágyokat,
de kikötötték, hogy feleségüket ne vigyék be a várba, hanem azok szolgálják
földesurukat és adják meg az adót.''1 A vicekapitány hiába tiltakozott a da
rabontfeleségek visszavitele miatt a fejedelemnél, s az hiába adott neki igazat.
Évekig tartó huzavona után a rendek győztek, 1640-ben az eredeti 1637-es tör
vényt állították vissza/'2
Számunkra szinte meglepő, hogy az öt sarokbástyás, nagy kiterjedésű vár
ban mindössze két pattantyús, azaz tüzér szolgált. Ez kitűnik a vicekapitány
1636. április 23-i leveléből. A fejedelem ekkor Váradról átküldte az egyik pat
tantyúst Szamosújvárra; ám Ibrányi arra kérte, hogy inkább a másik mehes
sen, mert egyedül az előbbi ért a lőportöréshez és -készítéshez, s nagy kárával
lenne a végvárnak, ha azt küldené be.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a tüzéreknek a kor viszonyaihoz képest jelentős
technikai képzettségük volt — a lövegek röppályájának kiszámítása s az ágyúk
kezelése mellett a puskaportöréstől a tűzszerszámok készítéséig sok mindent
kellett tudniok —, mindjárt jobban megértjük, hogy I. Rákóczi György, aki
pedig felismerte a tüzérség fontosságát, miért alkalmazott váraiban csak egy
két, és többnyire német pattantyúst. Az igen drága ágyúkat még mindig könynyebben tudta előállíttatni, mint a megfelelő tűzmestereket kiképeztetni. 43
A pattantyúsoknak az alsóbbrendű munkákban, (salétromfőzés, lőportörés) a
portörők és gyalogok segítettek.
A végház őrségének, s fölöttük a vicekapitánynak, fontos kötelessége a „na
ponként, óránként mindenfelé való vigyázás." Éjjel a kaput zárva tartották.
Rákóczi megparancsolta, hogy akit a vicekapitány nem talál helyén éjjeli vagy
nappali vigyázáson, másodszor halállal bűnhődjék. (Utasítás 5., 8. pont.) A ka
puőrzők ismeretlent ne engedjenek be a fejedelem credentiája, engedélye nél
kül. Vigyék kihallgatásra a vicekapitányhoz vagy a porkolábhoz. Ez utóbbinak
kellett ellenőriznie az éjjeli őröket is (15., 17. pont.) Ibrányi arra is ügyelt, kik
mehetnek be a fegyveresházba.44
Mindezért a vicekapitánynak (még az ifjú Rákóczi György főkapitányi kine
vezése után is) állandóan a végvárban kellett tartózkodnia, csak akkor hagy
hatta el Váradot, amikor Székelyhídon ellenőrizte a vár építését s az ottani
porkolábot, vagy ha táborba kellett szállania. Távollétében a két főporkoláb
helyettesítette. Nehézséget okozott részint az, hogy Kerekes Pál egy szót sem
értett latinul, még a fejedelem magyar leveleit is mással olvastatta fel, és je
lentést sem tudott írni. A másik főporkoláb, Barmos János se volt nagyon já
ratos az írásban. Pedig a várakban ezt a tisztséget rendszerint már valami bir
tokkal rendelkező, tanultabb nemessel töltötték be. Még nagyobb baj volt, hogy
\
41 1639. márc. 19. Uo., 1037. febr. 20. EKK — LEÓ. 903.; EOE. IX. 597. o.
42 1639-ben a Bihar megyei törvényszék elítélte Ibrányit s felszólította, hogy adja ki az egyik darabont feleségét
A'vicekapitány arra hivatkozott, hogy ez a jobbágy még az 1637-es törvény előtt lett darabont. Eákóczi utasítására
az összeülő országgyűlés kimondta, hogy a váradi fő- és vicekapitányok authoritása sértetlenül megmaradjon. A megyei
törvényszék pedig megsemmisítette az Ibrányi ellen hozott ítéletet. 1639. márc. 19-i levél és EOE. X. 225. o,; Az 1640 es országgyűlés Uo. 282. o.
43 1636. ápr. 23. OL F 12.; MaklcaiL.: i. m. HK. 1954. 2. sz. 127. o. Kőváron csak két pattantyús, Szerencsen egy
sem.
44 1637. febr. 8. OL F 12.

— 179 —

a csúz miatt a főporkolábok nehezen mozogtak, olyanok voltak, mint egy-egy
tőke és „mind a kettő igen ritkán egyszersmind egészséges."45
Ibrányi nem csupán előírt kötelességeivel törődött, tisztjei ügyében gyakran
közbenjárt a fejedelemnél, ha azok bajba jutottak, vagy jutalmazásra voltak
érdemesek. így amikor Czeglédi Gergely .hadnagynak leégett a városi háza,
ő írta meg az instanciát. Győri Jakab, a szalontai csata hőse számára házat és
szőlőt kért Váradon.
Szilágyi Péter gyalogos hadnagyot a fenesi parasztok panaszára a fejedelem
vasba verette. Ibrányi teljesítette ura parancsát, de egyúttal mentegette a had
nagyot: „Váltig esküszik, nincs úgy az mint az paraszt emberek mondották."
A gyalogjai csak az ágyút vivő nyergesszekér kerekének kenésére kértek egy
darab hájat s amikor a fenesiek nem akartak adni, elvették. Meg két tyúkot is
leütöttek. A jobbágyok aligha ilyen csekély kár miatt mentek panaszra, a vice
kapitány azonban nem nélkülözhette a hadnagyát. 46
Az igazi vétkesekkel szemben nem ismert kivételt vagy kíméletet, a szökött
katonákra szigorú büntetés várt. 1636 nyarán kilenc legény megszökött a tize
desükkel együtt. Vétküket súlyosbította, hogy a hópénzüket már megkapták,
tehát nem a fizetetlenség miatt tették. A budai pasa épp indulóban volt I. Rá
kóczi György ellen. A kiéleződő hadi helyzetben Ibrányi példát akart statuálni,
törvényt láttatott reájuk és mind a tizet akasztófára ítélték. A vicekapitány a
tizedest és egy legényt fel is köttetett, a többieket vasra verték Váradon.
Talán még el sem terjedt az ítélet híre, amikor Eszenyi Gergely, Bánházi me
zei hadának egyik tisztje, megszökött százötven katonájával a szállásukra ren
delt faluból. A zászlót csak beadta egy házba, katonái azt sem tudták hová vi
szi őket. Két főlegénye ,,vissza is lopta magát" éjszaka. Később híre jött, hogy
Eszenyi embereivel Szolnokra ment Bethlen Istvánhoz, ahol 5—6 forint hópénzt ígértek nekik. Bethlennek azonban nem sokáig volt szüksége katonák
ra, a szökevények pedig nem tudtak más életet kezdeni, kóborlók lettek. 47
Simái László 1639-ben engedély nélkül felment a császár hadába, majd ott
a hópénzt felvéve visszaszökött. Ibrányi elfogatta és árkot ásatott vele. A kö
vetkező évben Salánki Máté, volt debreceni hadnagy, állt át a császáriakhoz.
Útközben a vámospércsi hajdúk nem fogták el, hanem tovább engedték. „Őköztök mindig kedves volt a lator ember" — dohogott Ibrányi. Füzér várá
ban mégis fogságra vetették Salánkit, hiába ígért őreinek pénzt, amit „áruita
tásáért" kaphatott, hogy bocsássák szabadon. Sőt a vicekapitány és a pataki
prefektus erélyes követelésére Füzérből kiadták a szökevényt. Patakról „bizo
nyos számú" katona kísérte őt Székelyhídra. Ibrányi itt tárgyalást tűzött ki az
ügyében, még debreceni tanúkat is hozatott. „Az törvény után az executionak
(végrehajtás) is mingyárást meg kell lenni az Nagyságod parancsolattja szerént
Debreczenben." 48
A vicekapitány a várőrségen kívül a bihari hajdúk és a magyarországi kó
borlók felett is ítélkezett.
A kóborlók mindhárom ország hatóságainak sok bosszúságot okoztak, az Al
föld népének pedig rengeteg kárt és szenvedést. Régi probléma volt ez, s csak
a törökök kiűzése után szűnt meg. A kóborlók nagy része a felsőmagyarországi
végvárak fizetetten vagy elbocsátott katonái köréből, más része szökött jobbá
gyokból verődött össze, akik zsákmányt keresni a hódoltságba jártak. Gyak
ran csatlakoztak hozzájuk egy-egy portyára a hajdúk, sőt a partiumi őrségek
kaladkereső lovasai is.49
1636 őszén a lippai vajdát Mokránál elkapta öt kóbor galsai legény. A vice45 1636. máre. 5. Uo., 1640. febr. 18. és 1644. máj. 9. E K K — LEO 920. és 933.
46 1637. okt. 21. Uo. 911., 1638. jún. 21. OL F 12., 1640. ápr. 17. EKK — LEO 920 Vö. Szalárdi J.: i. m. 179. o.:
1639. júl. 30. és aug. 23. OL F 12.
47 1636. szept. 12—13., 16. és 17., 1637. okt. 26. Uo. Egy részük a Szepességben garázdálkodó Szunyogh Gáspár
hadához csatlakozott.
48 1640. febr. 18., jún. 6. és ang. 1. EKK — LEO 920.; 1640. jún. 23.. aug. 4. és 13. OL F 12.
49 A kóborlókról Izsépy E.: Végvári levelek 1660—1682. Bp., 1962. A bp-i Egyetemi Könyvtár kiadványai 17. és
Nagy L.: i. m. Végvári dicsőség...
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kapitány hiába küldetett utánuk, azok a más párti Kallóba vitték a törököt.
Januárban kállai katonákkal együtt partiumiak is lementek a hódoltságba.
„Igen meghattam, hogy reájok vigyázzanak, ha fel kezdenek jőni" — jelentette
Ibrányi. 50
Tavasszal, az élés fogytával, főként Gyula körül, megsokasodtak a kóborlók.
Nyáron több falut felvertek a hódoltságban, sok lovat, marhát hajtottak el.
Á jenéi vicekapitány faluját pedig rácok dúlták fel. Ibrányi jól látta az okát:
a kóborló végváriakat senki nem bünteti, sőt „ugyan osztoznak a [magyar]
végbeli kapitányok vélek; azért mennek innét a hajdúk oda a más pártra
[ahol] minden latorságot szabadoson cselekedhetnek,... de itt mi el nem szen
vedjük aféle latorságot nekik." Most is a rácok a prédával a máspártra men
tek.51
Ö számtalanszor megparancsolta a bihari hajdúságnak, hogy „az ide járó
csavargókat kergessék, fogják, vágják, öljék; de bizony soha ők azt nem cselek
szik, egyik varjú az másiknak szemit ki nem vájja." Czeglédi Gergely hadna
gyot kiküldte száz lovassal Ladány felé, hogy kapja el a kóborlókat, de azok
szintén átmentek királyi területre, „oda pénig én nem merek Nagyságod...
parancsolattja nélkül küldenem." Pedig naponként jöttek a károsultak Várad
ra panaszt tenni. Szeptemberben a vicekapitány elfogatott két más párti szoboszlói hajdút, akik marhákat és lovakat hajtottak el. Amikor a károsult Szoboszlón megtalálta a lovait, a hajdúk megígérték, hogy a marháit is megadják,
ha két elfogott társukat Váradról kiengedik. Ibrányi a fejedelemtől kért erre
parancsot. A kóborlók száma később még inkább növekedett. Egyikük azzal
dicsekedett: „Ám megrablók Moldovát, Havasalföldet, de bizony megraboljuk
kikeletre Érdéit is!" 52
1639 tavaszán a zsákmányukkal a hódoltságból visszatérő szoboszlói hajdúk
ra, Ibrányi parancsából, Ladánynál ütöttek rá a váradi katonák. Ezek legyőz
ték a szoboszlóiakat s közülük húszat a várba vittek. Ibrányi ideiglenesen árok
ásásra rendelte az „igen híres alá járó legények"-et. Az elhozott lovakat pe
dig visszaadatta a makóiaknak. Hasonló vétekért saját váradi katonáját is
megbüntette. „Ne mongyák azt, hogy én kedvezésből cselekedem vele, mert
bizony soha latornak nem kedveztem." Sőt később az Erdélyt védő jenéi őr
ségre is panaszkodott, hogy amíg ők Felső-Magyarországon hadakoznak, azok
„éjjel nappal kevés jószágunkat rabolják, pusztítják." 53 Sok esetet jelentett
még a fejedelemnek, de a hódoltsági jobbágyoknak számtalan kára maradt
feljegyzetlen.
A kóborló katonáknál is nehezebb dolga akadt Ibrányinak a csavargó jobbá- '
gyokkal, mert a földesurak legtöbbször megvédték, vagy elbújtatták tolvaj,
lator embereiket. Ibrányi hiába látott törvényt néhány elfogott jobbágyon. Már
1638-ban annyira elmérgesedett a helyzet a megyei urak és a vicekapitány kö
zött, hogy az országgyűlés elé került az ügy. A 31. § szerint: „Az kik sal[v]us
conductus [útlevél] nélkül járván kóborlanának, az szegénységen v a l a m i . . .
illetlen dolgokat cselekednének,... az olyanok megfogassanak,... az partiumban pedig vigyék Váradban." Később a zsákai kapitány Ibrányi parancsára
ítélkezett a [Füzes-] Gyarmaton elfogott lókötő jobbágyok felett. Nadányi Mi
hály közbelépésére azonban a vármegye elrendelte, hogy a tolvajokat adják ki
nekik. Emiatt a vicekapitány tiltakozott a fejedelemnél.54
Időszakonként, de mindig szombati napon, a váradi fő- vagy a vicekapitány
törvényszéket tartott a fejedelem várban lakó emberei, a katonaság és a ka
pitány alá tartozó bihari hajdúk peres ügyeiben. Ezt nevezték kapitányi vagy
szombati széknek. Erős kezű kapitányok a városi polgárokon kívül a váradi
30 1636. szept. 4. OL F 12. Mokra Arad vármegyében volt, Galsa Aradban és Nógrádban is.; 1637. jan. 28. ü o .
51 1637. márc. 3 1 . és júl. 1 1 . BKK — LBO 904. és 909.
52 1637. aug. 6. és 12. OL F 12. Rosályi Kún Lászlónak három falujából hajtották el a marhákat az Ung megyei
kóborlók. Kallóból Kerecsényi István járt a hódoltságban.; Jakab Mihály étekfogó a lovait kereste.; A hódmező
vásárhelyiek írásban is panaszt tettek. Okt. 21. EKK — LEÓ 911.; 1637. szept. 27. és dec. 17. OL F 12.
53 1639. márc. 15., 19. és 29. OL F 12.; 1644. júl. 28. EKK — LEO 925.
54 1636. ápr. 18. OL F 12.; EOE. X. 138. és 147. o.; 1640. ápr. 17. EKK — LEO 920. és 1640. jún. 23. OL F 12.
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nemeseket is megidézték ide, ha a várnéppel vagy a hajdúkkal támadt valami
viszályuk. Sőt néha egyik nemes a másikat a szombati szék elé citálta. Ibrányi elődje, az erélytelen Csomaközi András, azonban még a jogos idézéseket
sem tudta mindig érvényre juttatni. S a felháborodott nemesség szerette vol
na magát teljesen kivonni a váradi kapitány bíráskodása alól.
A bihari megyegyűlésen az urak, 1637 februárjában, azt az utasítást adták
az országgyűlésre induló követüknek, hogy ott olyan törvényt alkossanak, mely
szerint a Várad városában lakó nemesek ezután ne legyenek kötelesek meg
jelenni a kapitány szombati székén, hanem egyedül a vármegyén perlekedje
nek. Ezen a megyegyűlésen Ibrányi is részt vett s rögtön ellenakciót indított.
Jelentette, hogy főleg azok a nemesek agitálnak, akiknek pere ez időben ke
rült volna a szombati szék elé. Egyesek egy Nyári Pál idejéből való végzésre
hivatkoztak, hogy nem kötelesek itt megjelenni. Velük szemben Ibrányi azzal
érvelt, hogy Nyári Pál váradi kapitány volt, privilégiumot pedig egyedül a
fejedelem adhat. Véleménye szerint, ha a váradi nemesek kivonnák magukat
a szombati széken való perlés alól, akkor veszedelmes állapot keletkezne a vá
rosban, „mind egymást ölnék, vágnák; jnert tudják, hogy a vármegyén nem
minden szegény nemes embernek jutna [igazság] a perben, ritkán is vagyon
törvényszék." Kérte Rákóczit, hogy az „ilyen nagy, hatalmas .. . [vég] háznak
eddig való szép rendtartása maradjon meg." 55
Nadányi Mihály, azonban tovább szította az ellentétet a vicekapitány és a
váradi nemesek között. így arra bíztatta Szabó Pálnét, a bíró feleségét, aki
nemesasszony volt, hogy ne a szombati széken, hanem a vármegyén peresked
jék. Ibrányi ismét tiltakozott, nem engedi csorbítani a kapitányok régi jogait,
„mert én úgy hallottam kegyelmes uram, az váradi város határában nincs
töb ispán, hanem az kapitány és az bíró." Kérte Rákóczit, küldjön két feje
delmi kiküldöttet Váradra. A nemességgel való viszálya az ifjú Rákóczi György
főkapitányi kinevezésével csendesedett le. Ezután csak az ő távollétében kellett
Ibrányinak a szombati széken ítélkeznie.56
Az elítélteket a vár vastag falú börtönébe zárták. A rabokra való vigyázás
a porkolábok feladata volt, ezért kapták ők a „tömlöcz váltságot." Hiába ver
tek a rabok lábára vasbilincsét, néhány szökés előfordult, s ez már a viceka
pitányra is bajt hozott. A politikai okokból fogva tartott Fráter György tömlöcét éjjel nappal tíz gyalog őrizte, mégsem vették észre, hogy a fogoly elre
szelte a bilincse karikáját s a hozzá becsempészett kötél segítségével egyik éj
szaka a várfalról leereszkedett a mélységbe. A két cirkáló a bástyán csak ak
kor lett rá figyelmes, amikor már kifelé kapaszkodott a várárok vizéből. Mire
hírt adtak s a várkaput kinyitották, lovon' sem érték utói a szökevényt. Ibrányi
a cirkálókat és tizedesüket lecsukatta s rögtön értesítette Rákóczi Györgyöt.
Mentegetődzött, hogy mindenfelé nem tud maga gondot viselni. Bár az elfu
tott nem sokat árthat, „de az gyalázattját életemben mindig szégyenlem." Frá
ter Pálnak bizonyosan cinkosa van a várban, azt fel is fogja kutatni. Szökését
megkönnyítette, hogy a fejedelem engedélyéből naponta hazulról küldtek neki
élelmet, így kerülhetett be hozzá a kötél. A hadnagyok is tanúsíthatják, mi
lyen erősen megparancsolta ő, hogy vigyázzanak a fogolyra.
Később Fráter Pál kegyelmet kapott I. Rákóczi Györgytől.57
A vicekapitány nem volt megelégedve a rabok élelmezésével és a tömlöcök
állapotával. A „közönséges rabok" közt levő Paczor Mihály igen beteges, egy
nap csak meghal, „mert igen német gyomra vagyon,... kivált képen miolta az
nagy meleg, szoros [száraz?] tömlöezben" van. Sok rab beteg lesz, vagy meg
hal ott.
55 Instrukció 29. pont: ,,A szombati széket ő Kegyelme minden halogatás nélkül igazán kiszolgáltassa, mind sze
génynek, boldognak [ ! | egyaránt, az régi usus szerint, ha m i casusai az flscusnak [perei a kincstárnak 1 érkeznének abban
is promótor [előmozdító] legyen."; 1837. febr. 20. EKK — LEO 903. és febr. 24. OL V 12.
56 1640. jún. 6. EKK — LEO 920. és jún. 23. OL F 12.; Legközelebb az 1048. évi országgyűlés említi a szombati
széket a hajdú városokba futott jobbágyok ügyében. EOE. X. 477—478. o.
57 1636. szept. 4. és 7. OL F 12.; Vö. Kemény J.: i. m. 210—1., 269—270.b.
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Majd megint magára vonta a fejedelem neheztelését, mert ismét megszökött
néhány magyar rab Váradról s elfutott Szoboszlóra. Ezek kint dolgoztak a vár
építésnél, ott könnyebben átvághatták a vasbilincs karikáját s kereket oldhat
tak a sok ember között. Hiába hagyta meg korábban Ibrányi a porkolábok
nak, hogy tisztük szerint naponta vizsgálják meg a foglyok bilincseit, mert
„feles a rab mostan." A szökések miatt a pallérok hadnagyát vasba verette. 58
1644-ben a háború során elfogott foglyok is kerültek Váradra. Nyáron Ibrá
nyi azt a parancsot kapta, hogy küldje őket tovább, biztonsági vagy politikai
okokból, az erdélyi várakba. A betegeket a vicekapitány mégis Váradon tar
totta. Amikor a béketárgyalások megindultak, ezeket a hadifoglyokat mind sza
badon bocsátották. 59
Török rabot a fejedelem engedélye nélkül nem volt szabad tartani, vagy el
bocsátani, még sarcának összegyűjtéséért sem. A szalontai csata után azon
ban több elfogott török került Váradra, sőt egyes hajdútisztekhez is. Ibrányi
hamarosan parancsot kapott, hogy kutattasson utánuk. Katonái eleinte nem
sok sikerrel jártak, mert „igen titkon tartják őköt."
Körösszegen Kis Mártonnál mégis találtak egy béget, de a hajdúkapitány
nem adta ki, esküdözött, hogy foglyát öt tallérért vette, s ez nem az a bég,
akit a fejedelem kerestet. Majd kibocsátotta a rabot, hogy hozza meg a sar
cát, amit Kis bizonyosan többre szabott tíz forintnál. Októberben azonban a
bég már Váradon volt.60
A tilalom ellenére Borbély Albert körösszegi nemesnél is voltak muzulmán
rabok, mert azokkal mindig haszonnal kereskedhettek. Fia az egyiket épp Je
nőbe vitte, ám Ibrányi elfogatta és elzáratta a törököt, míg a fejedelem nem
•rendelkezik felőle. „Ki s be jár kelnek [az]embereik az rabokkal" — panaszol
ta. Majd tavasszal a kóborlóktól vett el három török rabot és Gyulára küldte
őket.61
A Szalontánál fogságba esettek között az egri Bekir aga volt az egyik leg
magasabb rangú. (Nem tévesztendő össze a csatát vesztő temesvári Bekir pa
sával, akit kudarca miatt a szultán megzsinóroztatott.) Az aga először titkolta
a nevét, hogy kisebb legyen a sarca, de felismerték. Bekir felesége kezdetben
„igen forgolódott" az ura ügyében. A vicekapitány úgy értesült, hogy nagyon
gazdag asszony és a rokonsága sokkal segítené szabadulását. Több főtörök
azonban azt akarná, hogy ide veszne Bekir aga, mert ha kiszabadulna, „sok
basáknak, bégeknek meg kellene halni."
A váradi nemesek kérték a fejedelmet, hogy cserélje ki az agát a Szalontá
nál török fogságba esett Veér Andrással és Maróczi Andrással; előbb azonban
rendelje kihallgatásra, „mert az aga sokat tud végben vinni az portán". Már
cius végén Váradra vitték Bekir agát két rabtársával. Ibrányi megkérdezte
Rákóczit: „micsoda praebendájok járjon?" Tehát nem rabkosztra fogták, ha
nem rangjához méltón látták el. Kiváltása mégis egyre húzódott. Hiába íra
tott a vicekapitány az asszonynak, hogy ha nem küldik a pénzt, az urát „bi
zony oly helyre viszik, nem tugya, ha láttja Törökországot azvagy nem." 62
Ősszel át is szállították őt Patakra. Ezután a gyulai bég üzent Ibrányinak, hogy
ha Gyulára beviszik az agát, ők megküldik a sarcát. A várkapitány nem bí
zott az ígéretükben, előbb Váradra kérte a négyezer tallér sarcot, s csak azután

58 1638. júl. 24.. 1639. júl. 27. Uo.
59 Családi lev. 244. é8 848. o.; 1(544. júl. 28. és szept. 10. EKK — LEÓ 925. és 933.
60 Vö. Izsépy E.: Rablevelek a váradi török börtönből. Az E K t évk. V. 1971. 315. o. és Uő: Az egri törökök l'ogBágába esett magyar rabok kiváltásának... problémái. Az Egri Múzeum évkönyve. 1973/1974.159. o. és a bennük levő
bibliográfiák.; 1030. dec. 30. és 1037. jan. 5. EKK—LEO 901. és 906.; 1687. jan. 28. OL F 12.; Nehéz volt őket azo
nosítani, mert vezetéknevük nem volt. Egy bégért 5 tallér igen alacsony sarc. 1 tallér = 2 frt.
«1 1687. febr, 8. és 12. OL F 12. ; 1(537. márc. 31. EKK — LEO 904. ; Majd egy Böszörményből elszaladt török rabot
küldött be Rákóczinak. 1640. jan. 6. Uo. 920.
62 SmlárdiJ. i. m. 181. o.; 1637. febr. 24. és 28. OL F 12.; 1637. márc. 31. EKK — LEO 904. és aug. 12. OL F 12.
„elein kiváltják vala, ha Vér András után nem várakoznak." Veér a boszniai pasa rabja volt, 1645-ben szabadult.
Szalárdi az elesettek közt említi. Szerinte egy ál Veér András jött vissza. I. m. 181. és 517—519. o.
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hozatta el Patakról a rabot. Végül 1638 elején, sok alkudozás után, vissza
nyerte szabadságát Bekir aga.63
A protestáns fejedelmek hadiszabályzataikban még a prédikációk rendjét is
meghatározták. így nem meglepő, hogy I. Rákóczi György Ibrányi Mihálynak
adott utasításának legelső pontja: „A várban szerdán, pénteken és vasárnap
prédikátiók legyenek, köznapon könyörgés. Kaputétel és nyitás szép imádság
gal." A káromkodást szigorúan tiltotta. A 46. pontban elrendelte, hogy a vice
kapitány ne engedje az őrségnek, hogy „mi hírünk nélkül ő magoknak papot
választhassanak".
Ibrányi, urához hasonlóan, egyházának buzgó híve volt. Közbenjárt a vár
beli prédikátor ügyében, amikor az udvarbíró a pap járandóságát nem akar
ta megadni a fejedelem külön parancsa nélkül. Máskor Pécsváradi Péter tisz
teletes kérelmét továbbította.6'1
Rákóczi György a dési gyűlésen elítélt szombatosok közül a gazdagabbak
birtokait elkobozta, a közrendűeket pedig fogolyként a váradi várba vitette.
Ibrányi sidoizánsoknak nevezte Pécsi Simon követőit és bővebb utasítást kért:
„micsoda állapottal tarcsuk itt őköt", hogy „mi is ahoz képest mint viselnők
magonkat hozzájok." Mert a foglyok kísérője csupán az áttérésük felől való
rendelkezéseket közölte vele. A vicekapitány csak bilincseik elkészülte után
küldte ki árkot ásni a szombatosokat, nehogy megszökjenek. Közülük har
mincan tekerték a gerendákat felvonó csigákat. „Már is igen meg kezték
volna unni, örömest megennék az szalonnát közülük". Bár enyhe gúnnyal te
kintett rájuk, igyekezett könnyíteni sorsukon. Földhordó targoncákat is csi
náltatott nekik. A következő tavaszon, fejedelmi parancsra, több csoportban
bocsátotta el a szombatosokat.65
Ibrányi Mihály helyzetét az is nehezítette, hogy a váradi erősség nem ma
gányos hegyen álló végvár volt, hanem egy jelentős, régi város közepén fe
küdt, ahol a „vitézlő rend" egy részén kívül városi polgárok, jószágos- és egytelkes nemesek laktak, s ez a három rend különböző magisztrátusoktól füg
gött, úgymint a várbeli tisztektől, a városi bíróktól meg a vármegyétől, 66 s
egyik sem a vár és a város közös javát nézte, hanem saját társadalmi osztálya
érdekeit, és a saját szabadságát oltalmazta, esetleg a többi kárára.
A vicekapitánynak gyakran minden tekintélyét latba kellett vetnie, hogy
rendet teremtsen. A váradi polgárok többször fordultak hozzá közbenjárásért
kisebb, személyes ügyekben is.67 Mivel a várbeli építkezésekhez, ágyú- és élés
szállításhoz gyakran igénybe vették állataikat, 1637 végén kérték a polgárok,
hogy ne kelljen annyi szekeret adniok, mert nincs elég marhájuk. Ugyanis
közülük sokan nemesi levelet s ezáltal mentességet szereztek maguknak.
Pártfogolta a fejedelemnél Ibrányi a városi mészárosokat, amikor azok az
eladott száz mázsa faggyú árát nem kapták meg a váradi és székelyhídi udvar
bíróktól, s nem tudtak vágómarhát venni, mert tolvajok vették el a pénzüket.
A húshiány mindenkit érintett. 68
1640. június' 5-én délben kigyulladt Petneházi Istvánné háza s a tűz átter
jedt a szomszédos házakra, köztük a gyalogok hadnagyáéra is. A meggyulladt
épületek körül annyi széna, gaz volt, hogy nagyobb szélfúvásban az egész vá
ros elpusztulhatott volna. így is tíz ház égett le. A megyegyűlésből visszatérő
Ibrányi lova megriadt a füsttől és neki „keze lába elromla." De nem ezért
bánkódott, hanem a váradiak miatt. „Mivel ez az itt való ember oly hitetlen
63 1637. szept. 27. és 29. OL F 12. „Nem akarnék úgy járni vele, mint Muszi agával, hogy az sa[r]czával együfe
Erdélyben hordozták." Javasolta Rákóczinak, egyezzen meg a sarcán, „igen beteges is, csak meghal egy nap." 1637.
dec. 5., 1638. jan. 11. Uo.
64 Előzőleg ui. az őrség „mód nélkül kiadta" a várbeli prédikátort.; 1635. dec. 15. EKK — LEÓ 877.; 1637. okt.
22. Uo. 911. Pécsváradi szerette volna ha nemesi levelébe beírják az öccsét Basa [Bocz?] Imrét is.
65 1638. júl. 21., 24. és 1639. márc. 15. OL F 12. A dési gyűlés még 1636-ban ítélte ei a szombatosokat.
66 Szcdárdi J.: i. m. 419. o.
67 így egy Sárosi nevű kereskedő, akit igaztalanul vádoltak be a fejedelemnél. Máskor Ibrányi egy szabó jövendő
beli házastársának jőhírét védte meg. 1636. ápr. 18. és 1638. márc. 4. OL F 12.
68 1637. dec. 5. és 1640. ápr. 11. Uo.
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nemzetség, hogy mikor tüz támad, nem mén oltani, hanem csodálni és lopni
megyén oda; fegyverrel kell rá hajtani az oltásra; teljességgel elbúsultam kö
zöttük." 69
A Körös folyón átvezető nagy híd megjavítása minden váradi lakos közös
érdeke és közös feladata volt. Az egyes társadalmi osztályok tagjai együtt csi
náltatták a város útjait és utcáit is. 1639 végén szekérrel már át sem lehetett
jutni a hídon, mert az állatoknak lábuk tört a rossz deszkák közt. Ezért a vi
cekapitány összehívta a három rend főbbjeit, ám a terhek elosztásában nem
tudtak megegyezni. A nemesség és a vitézlő rend felajánlotta a városbírónak,
hogy kifizetik a polgárok munkáját. De azok nem vállalták el a híd megja
vítását, sőt ők kínáltak pénzt. Nem csak a két másik rend, hanem Ibrányi is
felháborodott: „Az városnak azért a t t a k . . . a fejedelmek az falukat, jó mal
mokat, hogy az Kérésen levő hidakat csináltassák belőle."
Amikor az országgyűlés is elrendelte a híd javítását, akkor pedig Nadányi
Mihály gátolta a munka elkezdését. „Felbíztatta" a Váradon lakó birtokos ne
meseket, hogy ne „cimboráljanak" a többiekkel, mert a törvény csak a jobbágy
telken lakó nemesekre vonatkozik.
Végül júliusban, a fejedelem parancsára, Ibrányi a nemesekkel, a tisztekkel
és a városi bírókkal kiment a Köröshöz. Három részre osztották a hidat és
nyíl vetéssel döntötték el, melyik részt melyik rend csinálja. A város felőli
legjobb rész esett a polgárokra, a legrosszabb pedig a nemesekre, akik szid
hatták Nadányit. 70
Nem csupán a Váradon lakó nemesekkel támadt ellentéte Ibrányinak, ha
nem az egész vármegyével. Korábban a főkapitányoknak nem volt ilyen gond
juk, mivel egyúttal a bihari főispánságot is megkapták. De amíg az ifjú Rá
kóczi György el nem nyerte mindkét főtisztséget, bihari főispánnak az idős
Kornis Zsigmond katolikus urat nevezte ki a fejedelem. A vicekapitánynak pe
dig az 1635-ös instrukcióban meghagyta: „Az nemes vármegyével is szép egyességben igyekezzék l e n n i , . . . az vármegye dolgába magát ne elegyítse." A biha
ri megyegyűléseken, melyeket a várároktól nem messze levő [„morgószín"nek nevezett] terjedelmes faépületben.tartottak, neki is meg kellett jelennie,
Ibrányinál simulékonyabb és diplomatikusabb egyénnek sem lett volna könynyű egyeztetnie a különböző érdekeket. A bihari nemesek nem szerették a más
megyebeli, velük atyafiságos viszonyban nem álló, talán katonásan rideg vi
cekapitányt, s féltették nemesi kiváltságaikat a fejedelem központosító hatal
mi politikájától. Nadányi Mihály és a Veérek (Mihály és György) igyekeztek
megvétózni Ibrányi Mihály minden javaslatát. Nadányinak valami viszálya
volt sógorával, az előző vicekapitánnyal, Csomaközi Andrással, s ezt az ellen
ségeskedést az utódával is folytatta. „Sokszor immár csak ő érette is riogatom
meg azt a Nadányit — vallotta be Ibrányi. — Lehetetlen,... hogy sokáig szen
vedhessem az sok nyelveskedését, bizony fejében verem az pálczát, azkit ke
zemben hordok." 71
1636 szeptember elején Kornis Zsigmond főispán összehívta a megyegyűlést.
Itt többen azt kívánták, hogy a törvényszéket is tartsák meg néhány nap múl
va. A vicekapitány azonban „sok emberséges emberekkel... alatomban" [!]
keresztülvitte, hogy a törvényszéket október 2l-re halasszák. Később meg
üzente a megyének az igazi okot: most azért nincs ideje a pereskedésnek,
mert bármelyik órában fegyvert kell fogniok a török ellen. „Az egész vármegye
mind megegyezett a felülésen, csak ők [Nadányiék] contrakodnak". Kornis
főispán egyet sem szólt, csak hallgatott. Pedig nemsokára ő vezette a Bihar
vármegyei hadat. Ez a jelenet jól jellemzi a megyegyúlések hangulatát, ahol
volt egy kisebb, ellenzéki csoport.
A következő nyáron a fejedelem ismét megparancsolta a partiumi várme69 1640. jún. 6. EKK — LEÓ 920. özv. Petneházi Tstvánné férje jenéi kapitány volt.
70 EOE. IX. 285. o. és Szalárdi J.: i. m. 419. o.; 1639. dec. 28. és 1640. júl. 24. EKK — LEÓ. 919. és 920.; 1640.
jún. 23. és júl. 2. OL F 12.
71 1639. júl. 1., 1640. jún. 23. és júl. 2. Uo.
2
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gyeknek, hogy hadi készülettel legyenek, s „azolta igen nagy sibongásban vad
nak," Ibrányi ekkor már azt jelenti a bihari megyegyűlésről: „noha inkább
laknának itthon, de jó szívvel ígérik magokat az Nagyságod szolgálattjára."'72
A vicekapitány nem volt megelégedve a Bihar megyei közigazgatással. „Igen
csudás állapotok vadnak ide ki kegyelmes uram, mert itt soha nincsen csak
egy szolgabírónak is esküttje, azki az executiokban, mindenütt az nagy valla
tásokban vele volna, mint Magyarországban." 73
Ifjabb Rákóczi György főispáni kinevezésekor Ibrányi bizonyára felléleg
zett. Sok kötelezettsége közül legalább egytől megszabadult, ezután nem kel
lett elmennie a megyegyűlésekre.
I. Rákóczi György hírszerző és elhárító szolgálata nem maradt el a Bethlen
Gáborétól. Gyermekkorában, mikor apja, Zsigmond, még csak egri kapitány
volt, megtanulta ennek fontosságát. Parancsai gyors továbbítására és a hír
szerzés biztosítására az egész országban szerteágazó postaszolgálatot tartott
fenn. A fejedelmi „posták" a nyakukban postacímert hordtak s három mér
földenként pihent lovakat kellett kapniok a városi és falusi bíróktól.
Várad jelentős közlekedési csomóponton feküdt, Pozsonyba, Budára, Patak
ra, Debrecenbe, a Hajdúságba s a partiumi helységekbe mindig errefelé küld
ték a leveleket, majd pedig a válaszokat be Erdélybe. Ezért vált fontos hír
szerző központtá.74 Éjszaka a kaput egyedül a címeres postának nyitották ki,
így megtörtént, hogy a vicekapitány „elő álomkor", máskor hajnalban kapta
kézhez a parancsot. Sürgős esetben a posta megvárta a választ, egyébként Ib
rányi valamelyik váradi katonával küldte a levelet, vagy az udvarba menő
megbízható személlyel. 1640 után Váradon is volt négy fejedelmi posta.75
A vicekapitány gyakran ojyan török, vagy más külföldi eseményről tudósí
totta urát, melyet az másoktól hamarabb is megkaphatott. De nem mindegyik
levél érkezett el Rákóczihoz, aki ezért is megkívánta, hogy emberei minden
felől, mindenről tájékoztassák. A sók szállongó hamis hírből így jobban ki
tudta szűrni az igazságot.
Ibrányi elsősorban a fejedelem erdélyi és magyarországi tisztviselőivel, a
hajdúkapitányokkal, Debrecen város és a Részek községeinek bíráival levele
zett, de a királyi végvárak kapitányaival is. A kapott fontosabb írások „pár
ját" urának is megküldte. Rejtjeles levél tőle nem maradt fenn. A hozzá érke
ző emberek és levelek tudósításait azután egymással egybevetette. A debre
ceni bíró kiküldöttje hiába hallott valamit Szolnokon „a pasa tisztinek szájá
ból", Ibrányi mégis kételkedett benne, mert „ez imár ellenkezik az Debreczeni
Tamás uram híreivel." 76
I. Rákóczi Györgynek különösen 1636-ban létkérdés volt, hogy ellenfelei ter
veit és szándékát időben megtudja. Ebben Ibrányi kitűnő segítsége volt. A sza
bolcsi „más párti" hajdúkhoz bihari hajdúkat küldött. A budai pasa és Beth
len István hajdúvárosokhoz írt levelének másolatáról felismerte, hogy az a
debreceni bíró kézírása. Haragosan förmedt a bíró embereire, amiért neki csak
a „párját" hozták. Bár azok azt állították, hogy az eredetiek még a bírónál
vannak, Ibrányi a két levélhozót vasra verette, amíg a hajdúk be nem hozzák
az írásokat. 77 Tehát a Részekben levő városok és falvak a török leveleket nem
továbbíthatták a címzettekhez, hanem be kellett adniok azokat Váradra.
Távolabbi eseményekről az átutazó kereskedőktől, céhlegényektől, a nyuga72 1636. szept. 7. és 9. OL F 12. Vö. az erdélyieknek a török elleni felülését 1595-ben.; Nagy L.: Erdély és a tizenöt
éves háború. Századok, 1982. 670., 675—6. o.
73 1639. inárc. 19. OL F 12.
74= Postarendtartás 1641. M. Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. 262—265. o.; 1636. febr. 5. OL F 12. „kívántatnék
vagy két postaczímer ide, mert a parasztság is mind ahoz szokott."; Nagy L.: Bethlen Gábor hírszerző és elhárító
szolgálata. HK 1973. 458. o. és Uő: „Nem jöttünk égi Hadak-útján..." Bp. 1982.161—164. o.
75 Rákóczi néha katonákkal küldte parancsait, vagy Váradon átutazó hü emberével. Családi lev. 65—66. o.
76 Debreczeni Tamás pataki prefektus, Chernél György pataki főember, Nagyidai György dadái harmincados,
Jóthe Gergely szalontai kapitány, Virágházi Gáspár bagosi hadnagy és mások levelei Ibrányihoz. Az ő levelei között.
OL F 12. Lymb. VII. 2. ; 1636. márc. 11. és szept. 11. Uo. ; Instrukció 31. pont :, ,5Toha odakint is vágynak vigyázói nk...
6 kegyelme... minket is igen igaz hírekkel tartson... Bizonytalan hírekkel ne terheljen."
77 1636. szept. 14. és 17. OL F 12. Bővebben 1. Izsépy E.: i. m. Ibrányi M.... Bethlen T. ...felkelésében.
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ti akadémiákról hazaérkező deákoktól értesült a. vicekapitány. A hódoltságból
nehezen kapott híreket, mivel a katona, vagy nemes ember öltözéke ott szemet
szúrt volna. A parasztok is „félve jártak be" hírt hozni, „mert egyik az másik
tól fél, hogy elárulja az töröknek (és) mingyárást nyársba vonnák." 78 Mégis,
mindig talált valakit, ha mást nem, aki a harácsot bevitte a hódolt faluból.
1636 elején Ibrányi Szolnokra küldte a keresztesi bírót, ezzel egy időben négy
embert, köztük egy parasztot Budára. Ősszel a budai pasa indulását Pesten egy
debreceni cívis, Szolnokon egy kabai hajdú figyelte. A temesvári pasa mozdu
lásait a jenéi őrség kémei állandóan vigyázták. Néha önkéntes vállalkozó is
akadt. A török lakta Gyulán élő prédikátor megígérte, hogy mindenről érte
sítést küld Váradra. 79 Máskor a szegedi eminnek sarcot vivő katonától várt
híreket a vicekapitány. Megállapította, hogy „akármely nemzet is mi ellenünk
inkább talál kémet, semmint mi más nemzet ellen; akit találunk is állhatat
lan." 80 Különösen háború idején jól tudta, hogy „néha nem mind úgy talál
tatik, amint a híreket hozzák", meg kell rostálni azokat. 1644 tavaszán Ibrá
nyi kelletlenül indult el a háborúba, „igen nagy vigyázás kívántatnék ide hát
ra, ha volna kivel,... meghattam mindazáltal igen : mind Sarkadra, Szalontá
ra igen igen vigyázzanak, embereket bocsássanak a török közé; ha mit értenek
éjjel nappal értésemre adják. . . . A török álnok és a maga hasznát keresi." 81
Váradra való visszatérése után a vicekapitánynak alig maradt fenn jelentése.
A hírszerzés csak egyik ága volt a szomszédos nagyhatalmakkal való poli
tikai érintkezésnek. A váradi kapitánynak helyzeténél fogva szemmel kellett
tartani a Bihart egyre fojtogatóbban körülölelő hódoltságot. I. Rákóczi György
ifjú korában, mint ónodi főkapitány, ellenségként állt szemben a törökökkel.
Soha sem járt a portán, mint Bethlen Gábor, nem is voltak jóakarói a pasák
között. Elődeinek törökbarát politikáját azonban folytatnia kellett, mert tud
ta, ezen áll vagy bukik Erdély sorsa. Ibrányinak adott utasítása 34. pontjában
átvette Gyulay Pál intelmeit: „Isten . . . úgy alájok vetett bennünket, hogy min
den oltalmat... tőlük kell várnunk, adóznunk kell nekik és magunk hasz
náért kedveznünk, . . . hozzánk való barátságát maga hasznával tartja meg,
szükséges, hogy annak szánt szándékból ne vétsünk és az Istennek ránk bocsá
tott ostorával ne ingerkedjünk. Kívántatik azért, hogy ő Kegyelme az végbéli pasákhoz, bégekhez úgy viselje magát, az ő nekik való vetéssel az Porta
meg ne bántassék." A római császár pártján állók készülődését hírül adja ne
kik, de csupán azért, „hogy így inkább veszteségben üljön az török." Ugyan
akkor azonban résen legyen: „ha az kártételen kaphatja, nem kell neki ked
vezni, ... rabló, kóborló ne jöjjön az szegénységre."82 I. Rákóczi György ki
rálypártiak által hangoztatott „törökössége" ilyen volt a valóságban.
A vicekapitány tehát igyekezett barátságban élni, ha néha nehezére esett is,
a végbeli pasákkal, bégekkel. Amikor valamelyik „szomszédbaráť'-jától kele
tiesen cikornyás stílusú, de egyúttal szép magyar nyelvű, fordulatos kifejezé
sekkel teli levelet kapott, 83 ezekre, kisebb ügyekben, óvatosan válaszolt. A
„derekas dolgokat" azonban Rákóczi magának tartotta fenn. (Utasítás 33. pont.)
A fejedelemhez Váradon át utazó csausokat illendően megvendégelte, aján
dékot is adott nekik, de a végvárba nem engedte be őket, nehogy kémkedje
nek, csak a vár előtt való színben, (ahol a megyegyűléseket tartották), lett
szembe velük.84
78 1636. márc. 6. és ápr. 18. OL F 12. A debreceniek nem mernek Budára menni, mert most ott nincs semmi dolguk.
79 1636. márc. 12. és ápr. 6., szept. 4., 16—17., 21. és 28., 1639. júl. 12. Uo; 1636. febr. 8. EKK — LEÓ 885.
80 1639. dec. 19. és 28. Uo. 919. A törökök beszélgetését megtudta egy „ráczságban" járt hajdútól, a zsákai udvar
bírótól és egy, a hódoltságon átjött kereskedőtől. Emin = adószedő. ; 1640. jún. 23. OL F 12. Közrejátszott, hogy nem
tudtak idegen nyelveket.
81 1644. ápr. 6. E K K — LEO 925.
82 Az aláhúzott részek szó szerint átvéve Gyulay Pál szövegéből.
83 „Én... Musztafa aga, az hatalmas budai vezérnek kapucsi basája, azki mostan Isten kegyelmességéből az erdéli
íejedelemhez... indultunk... Azért kérem kegyelmedet, mint énnekem szomszéd Űr Barátomat, hogy kd rendeljen
egy jó szállást, hogy ha beérkezönk ot osztán az uczában ne kellessék állanonk." Sas, 1637. nov. 5. Musztafa aga Ibrányi
Mihályhoz. E K K — LEO 911.
84 1636. márc. 6., 11. és 13., szept. 13., 1637. febr. 8. és 24., 1638. júl. 24. OL F 12. (Ibrahim csaus egy „gyermek
lovat" kapót t stb.)
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A budai ejálet élén 1632 és 1645 között tizenegy pasa váltotta egymást. A por
ta ezzel igyekezett megelőzni azt, hogy valamelyikük túl nagy vagyont gyűjt
sön, vagy túlságos önállóságra tegyen szert. Az új budai vezérnek a fejede
lem mindig díszes, négylovas kocsit küldött ajándékba. A sallangos, drága ló
szerszámokat, néha a lovakat is a vicekapitánynak kellett beszereznie.85 Ibrányi embereivel figyeltette az új beglerbég érkezését, hátha az nagyobb sereg
gel jön, s a hódoltság kiterjesztésére készül. így 1637-ben is gyanakodott, mert
Musa pasa nem vonult egyenesen Budára, „csak kün tekereg, mit akarjon bi
zonyoson nem tudhattjuk." Csupán akkor nyugodott meg, amikor az új fő
méltóság beérkezett székhelyére. Midőn Ibsir Musztafa budai pasa 1639 nyarán
Temesvárnál táborozott, Ibrányi a jenői őrséget is felszólította, hogy figyel
jék őt, mivel a gyulai törökök is seregestől oda vonultak. „Én nem szeretem,
hogy ott székel, mert egyébkor nem igen jártának ott az budai vezérek hada
kozás nélkül" — emlékeztetett 1636-ra. Még arra is gyanakodott, hogy Csáky
István és barátai titkon leveleznek a pasával, mert Bercsényi István szolgái
Temesvárt jártak a „sokadalom ürügyén." Ibsir pasa azonban hamarosan fel
ment Budára. 86
Egyéb megmozdulásukat is szemmel tartotta. 1637 tavaszán a törökök igen
nagy adókat vetettek ki a rácokra és csapatokat vontak össze Nándorfehér
vár körül. A vicekapitány résen volt, hátha ismét Erdélyre akarnak támadni.
„Mind alá viszik az hadat az törökök, igen roszul vagyon dolgok, az császár
minden nap részeg, talán veszedelmét é r z i , . . . ha az [perzsa] hán ugyan reá
j ő . . . bizony nagy veszedelme leszen az töröknek,... az Űr Isten is elveszesse
őköt,... a görögök is azt jövendölik: ennek az császárnak idejében kel meg
romolni az török birodalomnak" — reménykedett Ibrányi. Nyáron ismét ború
látóbb: „Ha az tatár hán bement a portára, semmi jót nem várhatunk belő
le, kiváltképpen amint az új vezér is kezdte Nagyságodhoz magát viselni; igen
szükséges... a készen való létei." Októberben megnyugodott a vicekapitány.
„Igen szép csendességben vagyunk itt a táj on/a török szomszédok is igen ajánl
ják barátságokat." 87
Különösen nyári betakarítás idején, amikor gyakorta próbáltak a kontyo
sok, kellett őrködniök a váradiaknak. 1639-ben hírül hozták, hogy az egri pa
sa nagy készülettel Szoboszlóra vagy Ónodra akar ütni. Mind a kettőt el le
hetett hinni, mert a hajdúk régi ellenségei voltak a törököknek, az ónodiak
pedig nemrég 13 katonájukat vitték el Eger alól. „Igen félő, h o g y . . . tizen
háromszázat viszen érette most az takarodáson ki" — aggódott a magyar vég
váriakért s a környék népéért Ibrányi.
Év végén a szolnoki bég 117 lovasa jött ki a hódoltságba „egy kicsit csatáz
ni." A vicekapitány néhány váradi katonával megüzente nekik, hogy „be ne
mennyének, ki tugya mi esik rajtok az sok csavargók miatt." 88 Aligha ilyen
idillikusán játszódott le ez az esemény, mint ő leírta: az erdélyiek óvják a tö
rököket s azok első szóra engedelmeskednek nekik. Ibrányi a fejedelmi uta
sítás 34. pontja szerint értesítette a szolnokiakat a kóborlókról, részint, hogy
szomszédbarátságukat biztosítsa, s méginkább, hogy nyugton maradjanak.
1640 elején a rossz hírek ellenére sem féltette a részeges temesvári pasától
Jenőt. Nyáron Nándorfehérvárra sok szekeret gyűjtöttek a hódoltságból. Egy
onnan jött rác ember ugyan azt állította, hogy ez idén nem indít hadjáratot
erre a porta, „de esztendőre nagy dolog leszen." A törökök gyakran keltettek
hamis híreket, hogy nyugtalanságban tartsák nemcsak a hódoltságiakat, ha
nem az erdélyieket is.
85 1637. aug. 21. Uo.; 1639. dec. 19. EKK — LEÓ 919.; 1640-ben Karánsebesre küldött a vezérnek kocsit. 1640.
ápr. 11. OL F 12.
86 1637. aug. 12., 14. és 21. Uo.; 1638-ban hasonlóan, júl. 17., 2 1 . ; 1639. júl. 12. és 20. Uo.; 1640-ben egy másik
Musztafára, 1644-ben Oszmán budai pasára vigyáztatott Nándorfehérvárnál. 1640. jún. 23., aug. 4., 13., 1644. ápr
30. Uo.
87 1637. febr. 24., 28. és márc. 4. Uo.; 1638-ban Kassai István tanácsúr hasonlóan vélekedett: „Török császárt
az Ur Isten ...minden hadával oda [Perzsiában] teleltesse és nyaraltassa sok esztendőkig." Tört. Lapok, 1875. évf.
1455—1456. o.
88 1639. júl. 16., 20., aug. 8. OL F 12., és dec. 19. EKK — LEÓ 919.
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1642 nyarán debreceni cívisek azt hallották Budán, hogy a vezér hadat gyűjt
Rákóczi ellen, a végbeli törököket mind oda hívatja, sőt Székely Mózes is ve
lük lesz. Ez sem bizonyult igaznak.89
Amikor Ibrányi megtudta, hogy Musztafa budai vezér magához akarja ren
delni az egri pasát és a szolnoki béget, rögtön figyelmeztette a fejedelmet, hogy
most kellene a vezér előtt bepanaszolni „az ő rósz cselekedeteket." 90
A törökök még többször panaszkodtak» mint a magyarok.
Ibrahim csaus a Bethlen Istvánnal való megegyezés ügyében közvetített a
fejedelemnél. Út közben két szolgája lovastól együtt eltűnt. A gyanú két ka
tonára hárult, akik Jenőből török rabokat hoztak Váradra, őket Ibrahim je
lenlétében hallgatta ki Ibrányi, de azok csak annyit mondtak, hogy látták a
csaus lovas szolgáit az úton. A vicekapitány mentegetőzött: „Akor sok féle em
ber járt alá s fel, ki tugya hol verték agyon; az magyarét is szintén úgy el
vonták akor." Két hét múlva a Körös kivetette a két török hulláját s elfogták
azt az embert is, aki a paripákat eladta Belényes mellett. A gyanúsított be
vallotta, kik ölték meg a csaus szolgáit, Ibrányi pedig a gyilkosok és a lovak
után küldte ki katonáit. 91
Különösen a gyulai törökök hánytorgatták fel sérelmeiket. 1637-ben a „más
párti" hajdúk több mint száz lovat hajtottak el a környékükről. A következő
nyáron az alászáguldó tokaji vitézek két törököt vittek be Böszörménybe. A bég
azt kívánta, hogy a vicekapitány kerestesse elő az embereit és vitesse vissza
Gyulára. Ö azonban azt válaszolta: ha a fejedelem „birodalmában volna, nem
csak kikerestetném és beküldeném, de azt is megöletném, az ki elhozta a tö
rököt, de én oda nem parancsolhatok."
1642 végén a budai pasa pontokba szedve sorolta fel, mikor és hol hajtották
el az erdélyi fejedelem katonái a hódoltságiak állatait. Egyúttal felpanaszolta,
hogy ötven behódolt falu nem vitte be nekik az adót s a bikácsiak és rakovaiak sem a pesti mecsetnek járó pénzt. Ibrányi részletesen kifejtette, hogy
legtöbbször a magyarországi földesurak akarták beszedetni hódoltsági jobbá
gyaik elmaradt adóit, máskor a csavargók hajtották el a marhákat. A bikácsiak
pedig pontosan beszolgáltatták a hodzsának a pénzt, ezt maga is tudja, mert
kölcsönt adott nekik. „Bizony dolog, hogy kemény írás ez az vezér írása, igaseág szerént mi panaszolkodhatnánk többet kegyelmes u r a m , . . . Én csak egy
rósz jobbágyomat se mertem felhozatni az alföldről,... mivel jól tudom, az
törököt nem kellene piszkálni." 92
Amikor 1644-ben a porta engedélyével I. Rákóczi György fegyvert fogott a
Habsburgok ellen, a vicekapitány törökellenessége látszólag megváltozott. A
fejedelem parancsára írt az egri pasának. „Minemű sok szép nyereségek lenne
most a török vitézeknek, csak érkeznének hamarabb, mivel már megindult az
ellenség", a nádor hada. A levelek írása közben megjött az egri segély csapat
egy része. Ibrányi tanácsolta urának: „ha Nagyságod jóakaratja, valami német
rabot kell küldeni a pasának innét, annál jobb kedvek leszen; Bocskai István
uram aval szerzé hitelét a töröknél, sok német rabokat küldött vala be a por
tára."
Június 2-án 400 török érkezett Muhihoz egy kapudzsival, aki rögtön tovább
ment Rákóczi táborába. Ibrányi még lelkesülten kommentálta: „soha Nagy
ságodnak a portáról jobb hírt nem vittek, mint most, . . . Ezek a törökök igen
jó kedvvel v a d n a k , . . . sok török jő Nagyságod mellé naponként." 93
A pasa katonái nem* befolyásolták a,harcok kimenetelét. A látszólagos jó vi
szony is elég felszínes volt. I. Rákóczi György nem akart komoly török segély
hadat, nehogy az a maga számára foglaljon el magyar vagy erdélyi végvárat s
elpusztítsa a vidéket. Inkább félelmes hírük miatt kérte őket serege mellé.94
89 1040. febr. 18. EKK — LEÓ 920. és jún. 23., júl. 2., 1642. júl. 6. OL F 12.; Székely Mózes a hasonló nevű feje
delem fia, aki 1633-ban szökött a portára.
90 1640. aug. 4. és 11. Uo. Főleg magyarországi falukat pusztítottak.
91 1637. febr. 8. és 28. Uo.
92 1637. nov. 4. EKK — LEO 911., 1638. jún. 16. OL F 12. Tokaj csak 1645-től Rákóczié. Bikács Biharban, Rakovica ïemes megyében volt; 1642. dec. 22. Uo. A budai pasa levelét Rákóczi elküldte Ibrányinak, aki erre válaszolt
fi fcicdßlöiTinck.
93 1644. máj. 30. és jún. 3. EKK — LEÓ 925. és 933.
94 Vö. NagyL.: i. m. Végvári dicsőség... 161. o.; Főtanácsadója, Kassai István sem bízott bennük: „mert törökök.
ők s latrok." 1644. okt. 19. OL F 12. Lymb. VII. 1.
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Hasonlóképpen sem Ibrahim szultán, sem a hódoltsági törökök nem bíztak
őszintén Rákócziban. Decemberben Váradon át utazott a Sajó mentén levő fe
jedelemhez a nagyvezérnél járt követ, Horváth István. „Igen jó akarattal" van
a vezér urunkhoz — közölte a vicekapitánnyal. Amikor azonban ő a követet
kísérő erdélyi katonákat kérdezgette, kiderült, a vezér táborában már nyíltan
beszélték, hogy a portai német követ postakövetet küldött Bécsbe a császár
hoz. A németek „igen futják az török császárt,... most mindent Ígérnek neki,
csak elvonhatnák Nagyságod mellől" — jelentette Ibrányi. 95 ö megérezte a
kósza hírekből, hogy a portának nincs ínyére I. Rákóczi György hadjárata.
A szultán nem szerette, ha önálló politikát folytat az erdélyi fejedelem. A kö
vetkező évben emiatt tiltották el a további hadakozástól.
A Kárpátokon túli események híre is eljutott Váradra. I. Rákóczi György
a török nyomás ellensúlyozására törekedett, figyelme ezért már korábban a
két román vajdaság felé fordult. Az ő támogatásával került uralomra Havas
alföldön Máté vajda. Amikor 1637 őszén Lupu moldvai vajda megtámadta
Máté országát, az segítséget kért szövetségesétől. Rákóczi György elrendelte,
hogy a váradi lovasság és a bihari hajdúk indulásra kész állapotban legyenek.
Ibrányi hosszabban latolgatta a helyzetet : „Ide ki mind készen vagyunk,...
ha Nagyságod megsegíti Máté vajdát,... úgy kell segíteni, hogy mi nyerjünk,
mert ha a törökök nyerik, bizony veszedelmes állapot jő ki belőle: mihelyt
ahoz kezd Nagyságod oda be Havasalföldében, bizony dolog, itt kin is csak
rajtok kell osztán lennünk a török ebeken." A fejedelem néhány ezer székelyt
küldött Kemény Jánossal Máté vajdához. Lupu visszavonult s hamarosan bé
két kötött a két vajda.96
Csak ideiglenesen békéltek meg. Két év múlva Lupu török segélyhaddal új
ra betört Havasalföldre. Rákóczi bár csak titkon támogatta Máté vajdát, még
ez is a hódoltsági pasák fülébe jutott. „Az török szomszédok... gonosz szán
dékban volnának felőlünk, igen fenyegetőznek" — jelentette Ibrányi. A ta
tárokat, sőt Székely Mózest is emlegetik. De Erdélyig nem jutottak el a törö
kök, mert Lupu serege vereséget szenvedett s a hadjáratot javasló kajmakánt
megzsinóroztatta a porta. 97
Nemsokára Muharim szolnoki bég hívatta a debreceni bírót és rútul leszid
ta, amiért nem vitték neki hírül Lupu vereségét s hogy a „rósz" havasaljai
vajdát a fejedelem segítette. Büntetésül szekereket követelt a várostól. Ilyen
messzire kihatottak a havasalföldi és moldvai események.
1640 nyarán Rákóczi megparancsolta Ibrányinak, hogy Nándorfehérvárra és
Szófiába is küldjön valakit, aki hírül hozza, megtámadja-e az ott levő budai
pasa, illetve a nagyvezér Máté vajdát? 98
Erdélynek a török és a Habsburg hatalomhoz való viszonya sokkal bonyo
lultabb volt annál, semmint hogy az egyes fejedelmek politikáját kategoriku
san törökösnek, vagy németesnek lehetne nevezni. Állandóan egyensúlyozniuk
kellett az akkori két legnagyobb birodalom között. Hogy Erdély „az üllő és
verő közt vagyon" ezt már Pázmány előtt jól tudták. Az ország belsejében,
nem csak a BátJhoriak idejében, hanem egész Thökölyig, a 'közvélemény inkább
„törökös" volt. A Habsburg-pártiak főleg a partiumbeliek közül kerültek ki.
De még az onnan származó Szalárdi János hasonlata szerint is a Habsburgok
kal való együttműködés minden esetben „aegyptombéli nádszálhoz való tá
maszkodásnak" bizonyult. Segítséget a török ellen ők inkább csak ígértek, s ha
adtak, ez magára vonta a porta haragját, seregei szörnyű pusztítását.
A fejedelmek azonban nem akarták magukat teljesen alávetni a porta ön95 1644. dec. 12. EKK — LEÓ 925. és dec. 16. ; OL F 12. Lymb. VII. 2.
96 1637. nov. 6. EKK — LEO 911.; Kemény J.: i. m. 225—226. o. Máté (Matei Basarab) havasalföldi vajda, ural
kodott 1632—1654. Lupu (Vasile Lupu) moldvai vajda, uralkodott 1634—1653.
97 1638. júl. 24. OL F 12. Már ekkor híre járt, hogy Lupu Mátéra akar támadni. ; 1639. dec. 26. EKK — LEÓ 919.
és Kemény J.: i. m. 227—228. o. Tévesen ír 1638-at.
98 1640. febr. 7. OL F 12. és jún. 8. EKK — LEÓ. 920.1644-ben Máté és Lupu [1] is parancsot kapott a portától,
hogy ezer kurtant adjon Rákóczi mellé. Kemény J.: i. m. 292. o.
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kényének s lemondani az esetleg megvalósuló nyugati összefogásról. Báthori
Zsigmondon kívül több fejedelem, így I. Rákóczi György is, a császárral kö
tött egyezményében titkos pontokat írt alá s kötelezte magát az iránta való
hűségre, s hogy Erdélyből és a Partiumból semmit nem idegenít el a török
nek." Családi birtokainak nagyobbik része a királyi Magyarország keleti ré
szén, az úgynevezett „hét vármegyé"-ben feküdt. Ezeket a megyéket ugyan
Bethlen Gábornak sikerült Erdélyhez csatolnia, de halálával ismét Habsburg
fennhatóság alá kerültek. Rákóczi, amíg uralmát meg nem szilárdította, bé
két akart Béccsel, majd később a hét vármegye visszaszerzéséért kapcsolódott
be a harmincéves háborúba. 100 Saját uralma megerősítésén kívül országa ha
talmát akarta növelni, mert a területileg megnagyobbodott Erdély jobban el
lenállhatott a törökök követeléseinek s a hódoltság kiterjesztésének.
Utasítása 45. pontjában megparancsolta a vicekapitánynak: „Római Csá
szárral való barátságunkat ő Kegyelme, mint az szeme fényét, úgy oltalmazza,
annak bántódását legkisebben is eltávoztassa." „Az mennyiben illik Római
Császár pártjára iš az török készületét, szándékát érteni igyekezzen adni."
(34. pont.) Erdély függetlenségének megőrzése érdekében azonban elrendelte,
hogy akik „Magyarországból ide be ártalmas dolgokban járnának, leveleket...
hordoznának, az ilyeneket megfogassa," és ha a „hajdúknak vagy Magyaror
szágban akármi hadaknak gyülekezetét hallja,... értésünkre a d j a . . . Addig is
míg derekas informatiót vészen tőlünk, igen igen szorgalmas vigyázásban le
gyen és' kész állapottal." (36—37. pont.) 101 Széles körű levelezése alapján a
fejedelem Magyarország hangulatáról jobban volt értesülve, mint a császár.
Az utasításokból érthető, hogy 1637 augusztusában Ibrányi megüzente Kas
sára, s megmondta a Szatmárból hozzá jövő embereknek is: a török igen em
legeti Kassát és az oda való földet, „kihez képest igen igen jó vigyázásban le
gyenek." Megfogadták a tanácsát a „más pártiak", a szatmári és kallói hadat
s a szabolcsi hajdúk egy részét átvitték a Tiszán, Kassa tájékára.
A két ország határa néhol még a helységeket is kettévágta. Püspökladány
egy része az Erdélyhez tartozó Bihar megyében, másik része a királyi fenn
hatóság alá tartozó Szabolcsban feküdt. Amikor Ladány szabolcsi felében meg
öltek egy rablót, Ibrányi nem akarta, hogy a bihariak áthágják a határt, s
ebből nagyobb bonyodalom keletkezzék. Elrendelte, hogy a Ladányiak ne te
messék el a rablót, hanem küldjenek a szabolcsi szolgabíróért, az „lássa hol
és mint esett halála,... lator ellen innét Váradról nehéz azokat megoltal
mazni." 103
Időnként barátságos volt a viszony, néha a magyarországiak az okozott károk
egy részét megtérítették. Homonnai Drugeth János kassai főkapitány 1638 nya
rán megparancsolta a vámospércsi hajdúkapitánynak, hogy tűzzön ki egy na
pot, amelyen megtárgyalják a fejedelemséghez tartozó emberek sérelmeit. Ib
rányi felsorolta, hogy a diószegieknek és másoknak milyen károkat okoztak a
pércsiek.
A vicekapitány némi kárörömmel adta tudtul a fejedelemnek, amikor a szat
mári császári őrséget kiverte a város népe, majd a magyar őrséget ismét be
bocsátották, de a németeknek nem akart élést adni Szatmár vármegye. 103
A bécsi udvar és az oda húzó magyar urak állandó bizalmatlansággal fi
gyelték I. Rákóczi Györgyöt, s ez az ő körében is bizalmatlanságot szült. Mi
dőn Tőrös János — a magyar király követeként — átutazott Váradon, Ibrá99 EOE IX. 165. o.
100 A hét vármegye: Abaúj, Borsod, Zemplén, Bereg, Ugocsa, Szabolcs és Szatmár. A linzi békében I. Rákóczi
György el is nyerte ezeket, a két utolsót utódainak is biztosította.
101 Az instrukció 30. pontja: „Ha generálistól Kassáról, vagy akárhonnan is nekünk szóló levél érkezik... beküldje.
Ha magának írnak oly dolgokról, kit maga is eligazíthat hírünk nélkül, utána vaió tisztviselőkkel is nem árt közleni,
...mert bátorságosabb tanácsból cselekedni, ...ha pedig derekas a dolog... informáljuk róla ő Kegyelmét, mit írasson."
Ibrányi levelezett Homonnai Drugeth János kassai főkapitánnyal, Melith Péter kallói főkapitánnyal, Barkóczi László
kallói kapitánnyal, Terényi káüói asszeszorral stb.
102 1637. aug. 6. OL F 12. ,,Az mint énnekem parancsolt vala Nagyságod, hogy csak magamtól tennék híré oda
által Kassára." Uo. „Hét vagy nyolc mérföld ide Váradhoz Püspökladány."
103 1638. júl. 17. Uo. ; 1639. júl. 20. Uo.,
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yi e gy „emberséges" katonát rendelt mellé kísérőnek a fejedelmi székhelyig.
Egyúttal azonban megbízta, hogy „alattomban reája is vigyázzon, mint me
gyén s kikkel akarna útban szemben lenni." Majd pedig 1640 tavaszán a feje
delem hírül vette, hogy „két személy" jött be Erdélybe Kassáról a generális
tól „kémségben". Megparancsolta Ibrányinak, hogy kísérje ezeket az idegene
ket figyelemmel, ö megígérte, ha Várad felé fordulnak, kézre keríti őket.104
A vicekapitány egyik levelében bővebben kifejtette véleményét a Habsburg
párti urakról: „soha azt ők nem hiszik, hogy Nagyságod reájok nem akarna
menni, Pálfi Pál nem ok nélkül jött sietve alá; Csáky István a császár segít
ségére lengyel hadat akar hozni, pedig a német gyalogokra ott fen is szüksé
gük van, de alá hozzák." Mindebből mégis optimista következtetést vont le Ibrányi: „mostan nem könnyen vagyon dolgok, nem is tugyák gongyát viselni,
talán az Tiszáig ide adnák Nagyságodnak, csak oltalmazhatnák az többit, csak
azt hihetnék ők el, hogy Nagyságodtól ne tarcsanak, nagy könnyebbségekre
volna."105
A vicekapitány rögvest értesítette urát, amikor a magyarországiak növekvő
elkeseredettségéről hallott. A Fátrán innen való vármegyék követeket küldtek
a császárhoz, hogy meg akarja-e őket védeni a török támadásoktól? Ha pedig
nem, ők kénytelenek lesznek „más módot keresni" megmaradásukra. A han
gulat lassan kezdett érlelődni, a fejedelem és hívei a „más módot" az erdélyi
segítségre értették.
A Rákóczi-család már régen szerette volna a hegyaljai borkereskedelem mo
nopóliumát megszerezni. Ezért érdekelte a fejedelmet az a hír, hogy Homonnai
Drugeth János Tokajt, a legfontosabb ottani szőlőt és a várat akarja megvá
sárolni.108
1641-ből és 1643-ból Ibrányinak nem maradt fenn levele, a közbeeső évből is
kevés, így nem tudjuk, ezen fontos időszakban mit jelentett I. Rákóczi György
nek a magyarországi eseményekről s közvetve milyen befolyást gyakorolt az
1644/45-ös hadjárat előkészítésére.
Már 1644 januárjában észrevette, hogy „igen kezdenek vigyázni az Nagysá
god embereire, [a Patakra járó postákra] . . . nyilván beszélnek az emberek
Nagyságod kijöveteli felől." Egy Bécsből érkezett német, akit ezután Ibrányi
a fejedelemhez kísértetett, azt mondta, hogy „ellenségnek tartja Nagyságodat
a császár."107 Pedig ekkor még el sem indult Rákóczi hada, csak hetek múl
va. De Bécsnek is voltak bizalmas emberei Erdélyben.
Amikor Ibrányi meghallotta, hogy Eszterházy nádor követe járt a fejede
lemnél, aggódva figyelmeztette őt: „valamikor szolgáját vagy követit jártatja
Nagyságodhoz, szintén akkor kell legjobban vigyázni reájok. Mindenkor az
erőtlenebb had szokott inkább a practicával élni."108
A vicekapitányt katonáival Ónodhoz, majd Sáros várához rendelték. Mivel
a fejedelem serege más úton nyomult előre, ezentúl is jelentette neki az út
közben hallottakat. Hogy az ellenség ne jusson élelemhez, sem az erdélyi, sem
a császári seregek nem kímélték az átvonulási terület népét, meglevő élésüket
feldúlták, elvették. Ibrányi leveleiből természetesen a németek pusztításairól
értesülhetünk. „Rettenetes nagy égetést teszen mindennap az hitetlen ellen
ség." „Miskolczról pedig bizony semmit nem adnak ide, de a palatínus szá
mára (élést) eleget attak." A hajdúkat sok latorsággal vádolták a magyaror
szágiak, de a császári zsoldosok még fegyelmezetlenebbül viselkedtek, oly ke
gyetlenül bántak a lakossággal, mintha ellenséges földön jártak volna, s nem
nekik kellett volna őket „megvédeni" a császár ellen támadó erdélyiektől.109
104 1639. aug. 14. Uo.; 1640. ápr. 15. EKK — LEO 920.
105 1039. aug. 16. OL F 12. Pálffy Pál gr. (nádor 1649—1653) ez időben végigjárta a magyar végvárakat s az őrfießpkndcfí7Gt:éstíadott)*
106 1640. jan. 24. EKK — LEO 920., és jún. 23. OL F l 2. Ekkor is említi Ibrányi, hogy Homonnai lengyel hadat
akar fogadni. 1641-ben Homonnai elnyerte Tokajt, de végfii a linzi békében Kákóczi kapta meg.
107 1644. jan. 19. OL F 12. és jan. 23. EKK — LEÓ 925. L. bővebben a 10. jegyzetben idézett műveket.
108 1644. máj. 4. EKK — LEÓ 933. Emlékeztette arra, hogy Bethlen Gábor Bars táján volt táborban, midőn az
akkori nádor követet küldött hozzá, béketárgyalás ürügyén, s miközben Bethlen a követtel tárgyalt, seregére támadt.
109 1644. [helynév hiányzik] máj. 26., Tíagyfalu, máj. 25. „Soha Isten lelkem üdvösségét ne adja, ha jószível
reájok nem megyek másokkal együtt Kegyelmes uram, mert ez rettenetes dolog, soha az országban nem volt, leányzók
haltának meg a paráznaság miatt." — Bölcs [Bocs], május 30. „ezeket penig, mint az ebeket nem kell kímélni, mert
azoknak sem Istenek, sem hitek nincsen," a belényesi prédikátort megmetszették. TJo. 925.
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À vicekapitány, mint említettük, csak igen fontos okból, a fejedelem engedé
lyével hagyhatta el a várat. (A váradi főkapitánynak nem kellett állandóan ott
laknia.) Hiába feküdt Ibrányi régi birtoka, Pér, egészen közel Székelyhídhoz,
másfél esztendő alatt csupán egyszer jutott el oda szétnézni. „Ami kicsiny jószágocskám vagyon mind túl a Tiszán, mind innét, csak veszőfélben vagyon,
majd mindenemből kifogyok az itt való lakás miatt" — panaszolta urának. Ami
kor Rákóczi a váradolaszi decimátortól el akarta venni a tizedszedést, ezt a jö
vedelmet Ibrányi magának kérte, arra hivatkozva, hogy előző évben sok kár
érte, mert távollétében nem vetették be idején a földjeit.110
Birtokpereit azonban személyesen kellett intéznie. Előbb a felesége ügyében
járt Abaújban, majd egy munkácsi ház miatt pereskedett klacsanóá Horváth Fe
renccel. Mivel az a fejedelemmel is perben állt, a vicekapitány remélte, hogy
Rákóczi ügyvédje őt is megvédi. Később mégis elment Munkácsra, ahol kiegye
zett Horváthtal. Amikor a veje, Böjti László fiatalon meghalt, kis unokája ér
dekeit kellett megvédenie az örökség felosztásánál.111
I. Rákóczi György még leghívebb embereinek sem adott nagyobb birtokot,
sőt 1644-ben, a háború elején, még ő kért több mint négyezer tallért a viceka
pitánytól, aki maga is kölcsön vette a pénz nagy részét. Ekkor Ibrányi, szokása
ellenére, az ezer tallért érő Aranymező nevű inscriptiós falut kérte a fejedelem
től, melyet hamarosan el is nyert. (A Habsburgok pénz helyett gyakran birto
kot adtak főtisztjeiknek.) Kevéssel halála előtt II. Rákóczi György ajándékozott
neki Biharban három részjószágot.112
Míg egyesek a fejedelem kegyét agarakkal, lovakkal és más értékes ajándé
kokkal igyekeztek megnyerni, Ibrányi apró küldeményei inkább csak atyafisá
gos szeretetét bizonyították, amikor „zsendülő" szőlővel, dinnyével, fácánnal,
hallal kedveskedett, főleg Lorántffy Zsuzsannának. Magas tisztségét nem arra
használta fel, hogy nagy vagyont gyűjtsön, s ezáltal családja felemelkedését elő
mozdítsa. Leveleiben családi dolgot alig említ, felesége, hét gyermeke nevét tőle
meg sem tudhatjuk. Első neje korán elhalt, a második Tibay Anna volt.113
1649 decemberében hunyt el Ibrányi Mihály, egy esztendővel élte túl szeretett
urát. A sors kegyes volt az „öreg" Rákóczihoz és az „öreg" Ibrányihoz. Nem
érték meg, hogy életük egyik fő műve, az annyi gondossággal erősített és bőví
tett váradi vár a törökök kezébe került. S azt sem, hogy mindkettejük fia itt
végzi be fiatal életét: II. Rákóczi György a Szeidi Ahmed pasa elleni csatában
kapott halálos sebei miatt, az ifjabb Ibrányi Mihály pedig a vár egyik parancs
nokaként, ostrom közben, a törökre való kirohanásakor. 114
Apró mozaikkockákból áll össze a kép, egy eddig szinte alig ismert, igen te
vékeny főtiszt élete s körülötte a váradi végvár mindennapjai. Ibrányi vice
kapitány fennmaradt 157 levele nem hasonlít a későbbi hivatalos iratokra. Sor
ra vette mindazt amit aznap látott, hallott, gyakran még egy jelentésen belül
is visszatért ugyanarra a tárgyra. De Rákóczinak éppen erre a spontaneitásra
volt szüksége, mely soha sem akart szépíteni. Ibrányi stílusa keresetlen, olyan,
mint a köznapi beszéd. Számunkra ez is fontos, megtudhatjuk, milyen szava
kat, képeket, hasonlatokat használtak a XVII. században. (A sok nagyságod és
kegyelmes uram valószínűleg személyes találkozásnál is elhangzott.) Latin szó
aránylag kevés van benne.
110 Pér Közép-Szolnok vármegyében volt. (A falu nagyobbik része Prépostváryé.) 1636. dec. 9. Uo. 899.; 1637.
szept. 29. OL F 12. „harmadik szüret leszen, hogy Váradon lakom, azolta csak egy gerezd szőlőmet sem láttam az
tövén." 16S9. aug. 8. Uo.
111 1639, márc. 15. Uo. Feleségével pereskedtek a Kékedy sógorok; 1640. jan. 24. és febr. 18. E K K — LEO 920.;
K. Horváth Ferenc munkácsi udvarházát lbrányinak, két közeli birtokát pedig Rákóczinak 1500 frt-ért'átadta. Lehoczky T.: Bereg vármegye monographiája. Ungvár, 1881. I I I . k. 567. o.; 1640. jún. 8. EKK — LEO 920i
112 Még 1634-ben Zólyomi javaiból négy részbirtokot kapott Biharban. OL. E 190. 36. es. I I I . 39. (De ezeket talán
elcserélte vagv eladta, mert később sem ő, sem örökösei nem említik.) Aranymező Kővárvidéken volt. 1644. ápr. 30.
OL F 12., máj. 15. és júl. 28. EKK — LEO 925.; Családi lev. 151,159. o.; L. a 114. jegyzetet.
113 Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, V. k. 1859. 216—218. o. téves adatokat kőzöl róla. Gyűrűspecsétjén:
Micha Ibrani de Vaia.
114 Körösi György történelmi ...följegyzései a XVII. Bzázadban. Századok, 1875. évf. 314—316. o. ő Ibrányi le
származottja és a gyermek I I . Bákóczi Ferenc kamarása volt. A két család közt tovább élt a kapcsolat.; Szalárdi:
i. m. 555—557. és 609. o. Másik fia, Ibrányi Ádám, török fogságba esett. Uo. 520. o.
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A vicekapitány a kapott fejedelmi utasításokat igyekezett lelkiismeretesen
végrehajani. Mindent megtett, hogy a végvár állandó készenlétben legyen Er
dély védelmére, mindkét oldalról jövő támadás ellen. A felszerelést, muníciót
kiegészítette, a hadtápellátást ellenőrizte, az őrség fizetésére néha a magáéból
kölcsönzött, ügyelt arra, hogy a vár építésében, s az árokásásban fennakadás ne
legyen. A szombati, vagy kapitányi széken bíráskodott nemcsak a vitézlő rend,
hanem néha a nemesek felett is, magára vonva ezzel az egész vármegye neheztelését. Folytonosan személyesen őrködött a végházban, igen ritkán, csak feje
delmi engedéllyel távozott el. A mustrákat megtartotta a katonaság s a bihari
hajdúk felett. A hajdúkapitányoktól meg a közeli kisebb helyőrségek tisztjeitől
jelentést kért, nekik parancsot adott. A fejedelmi jövedelmek behajtására oly
nagy gondja volt, hogy emiatt gyakran támadt viszálya az udvarbíróval. Legfő
képp a hírszerző szolgálatot igyekezett kiterjeszteni, figyelmét semmi sem ke
rülte el a hódoltságban. A törökökről és a magyarországiakról kapott híreket
híven közölte urával.
Jelentéseiben stratégiai és taktikai kérdéseket nem érint, (az alábbi idézetet
kivéve), a végvár és a vitézlő rend hétköznapi problémái azonban szinte aggo
dalmaskodó részletességgel foglalkoztatták. Sohasem szolgaian teljesítette ura
parancsait, a hibákat és hiányokat nem tagadva, azok orvoslására törekedett,
gyakran kérve a fejedelem segítségét.
Néha, amikor a helyzet megkívánta, ellen j avaslatot tett, udvarias hangon ta
nácsot adott: „Ha ugyan nem lehetne, úgy nem vinném végben az Nagyságod
parancsolattját." „Derekas táborban kellett volna szállanunk, nem kellene sza
kadozni, mert bizony az igen ártalmas volt eleitől fogván" — vélekedett 1644
szeptemberében. 115 A fejedelmi utasításnak csak egyetlen pontját nem teljesí
tette, nem volt jóban a vármegyével, bár itt is a végvár érdekében került ellen
tétbe a nemesurakkal.
A kapott sok hír ellenére a vicekapitány látóhatára alig terjedt túl a hét vár
megyénél. Néha emlegeti Pozsonyt vagy Bécset. Ha ő, Erdély legnyugatibb őr
szeme, alig vett tudomást a Közép-Európában dúló nagy háborúról (még amikor
hadba indult, akkor is csupán a részfeladatokat látta), milyen keveset észlel
hettek ebből az ország belsejének lakosai!
Ibrányi sorai mögül előtűnik a mindenről tudni akaró, mindenről gondoskodó
„öreg" Rákóczi György; Szalárdi jellemzését igazolja és cáfolja Kemény János
vádaskodásait. Mert az adott történelmi helyzetben, a két nagyhatalom harapó
fogójában, a harminc éves háború pusztításai idején, egy kis ország uralkodója
nem érhetett el annál nagyobbat, minthogy 18 éven át ellenséges ló lába nem
tapodta Erdély földjét és népei békésen dolgozhattak.116 Báthori Zsigmond és
Basta kora még élénken élt az emberek emlékezetében. I. Rákóczi György po
litikai sikereit és országa belső nyugalmát, óriási magánbirtokainak anyagi és
hatalmi bázisán kívül, az olyan megbízható férfiak biztosították, mint a váradi
vicekapitány. Kevés fejedelem tudta ilyen jól kiválasztani főembereit: Debre
ceni Tamásra, Mednyánszky Jónásra, Kassai Istvánra és várkapitányaira: Bal
ling Jánosra, Reöthy Orbánra meg Ibrányi Mihályra minden körülmények kö
zött számíthatott. Ujabb kutatásokra lenne szükség, hogy az ő munkásságukat is
részletesen megismerjük.
Ibrányi leveleinek hadtörténeti értéke a legnagyobb, mert ebből a korból egy
végvár életéről ennyi és ilyen gyakori jelentés nem maradt fenn.

115 1644. szept. 7. és 9.EKK— LEO. 925. „az én tökéletes hűségem s mindaz én értelmem azt adja, hogy megírjam
Nagyságodnak, de sokan beszélik azt, ...miért nem száll ki Nagyságod táborban az városokról, ...ha ez írásomért
meg büntet is, de meg kellett írnom, mert látom az veszedelmes állapotot."
116 Vö. Kosáry D.: Magyarország és Kelet-Európa a 16—17. századi nemzetközi politikában. Valóság, 1973.
9.SZ. 33. o.
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Эдит Ижепи
МИХАЙ ИБРАНЬИ — ВИЦЕ-КАПИТАН ВАРАДА
Резюме
Зарад был самой важной и самой сильной оконечной крепостью Трансильванского кня
жества, он защищал страну как от Османской империи, так и от империи Габсбургов. Ко
мендант крепости неоднократно становился князем, но и пост вице-капитана крепости был
не только военным чином, но и политической функцией. Михай Ибраньи был назначен на
этот пост в 1635 году князем Дьёрдем Ракоци. Из многочисленных донесений, написанных
вице-капитаном крепости князю, мы имеем возможность ознакомиться с жизнью Варада,
как оконечной крепости. Численность личного состава крепости в мирное время состояла из
250 пехотинцев, 400 кавалеристов и двух пушек с прислугой. Вице-капитан и его воины должны
были находиться в постоянной боевой готовности, чтобы предупредить и отразить нападение
с двух сторон. Михай Ибраньи проверял снаряжение, муяицию воинов, их питание, строитель
ство крепости, расширение крепостного рва, состояние тюрем и заключенных и т.д. Жалованье
караулу, если доходы, предназначенные для этого, не поступали, он выплачивал из своего
кармана. На своем капитанском кресле он творил суд не только над соеннослужащими, но и
над судившимися с ними мещанами и дворянами, заслужив тем самым недовольство комитатского управления. Он проводил муштру караулов и подчинявшихся ему бихарских гайду
ков. Он осуществлял надзор над ними и над окружными мелкими караулами. Он стремился
организовать службу разведки в подвластным туркам землям и в подведомственных венгер
скому королевству так называемых семи комитатах, главным образом среди гайдуков Сабольчи. Все полученные им сведения он без промедления передавал князю Дьёрдю I. Ракоци.
Крепость Варад он оставлял только с разрешения князя, а также в период военных кампаний
1636 и 1644—1645 годов. Тогда он даже дал взаймы денег князю, за что получил в залог одну,
деревню.
Из донесений Михая Ибраньи мы можем познакомиться с замечательным организатором
на которого князь всегда мог положиться. Письма Ибраньи имеют особенно большую военноисторическую ценность, так как от этой эпохи не сохранилось такого количества и таких
частых донесений о жизни крепости.

Edit

Izsépy

MIHÁLY IBRÁNYI, DER VIZEKAPITÄN VON.VÁRAD
Resümee
V á r a d (Wardein) w a r d i e W i c h t i g s t e u n d s t ä r k s t e G r e n z f e s t u n g d e s t r a n s s y l v a n i s c h e n F ü r s t e n t u m s , s i e v e r t e i d i g t e das L a n d s o w o h l g e g e n d e m O s m a n e n — a l s
a u c h d e m H a b s b u r g e r — Reich. I h r e O b e r k a p i t ä n e w u r d e n oft z u m F ü r s t e n g e w ä h l t , u n d a u c h d e r R a n g des V i z e k a p i t ä n s b e d e u t e t e n i c h t n u r e i n m i l i t ä r i s c h e n ,
s o n d e r n a u c h e i n politisches A m t . M i h á l y I b r á n y i w u r d e 1635 von G y ö r g y I. R á kóczi e r n a n n t . A u s d e n a n d e n F ü r s t e n g e s a n d t e n vielen B e r i c h t e n des V i z e k a p i t ä n s k ö n n e n w i r das L e b e n i n d e r G r e n z f e s t u n g v o n V á r a d k e n n e n l e r n e n . Der
F r i e d e n s t a n d b e s t a n d a u s 250 I n f a n t e r i s t e n , 400 R e i t e r n u n d 2 K a n o n i e r e n . D e r
V i z e k a p i t ä n u n d seine S o l d a t e n m u ß t e n gegen e i n e n j e d e n Angriff v o n d e n b e i den S e i t e n i n e i n e r s t ä n d i g e n B e r e i t s c h a f t s t e h e n . M i h á l y I b r á n y i ü b e r p r ü f t e die
A u s r ü s t u n g d e r S o l d a t e n u n d d e r F e s t u n g , d i e M u n i t i o n , d e n P r o v i a n t , die B a u tätigkeit, die A u s w e i t u n g des F e s t u n g s g r a b e n s , d e n Z u s t a n d d e r G e f a n g e n e n u n d
Gefängnisses. E r v e r l i e h a u s s e i n e m e i g e n e n G e l d f ü r d a s G e h á l t d e r B e s a t z u n g ,
w e n n die d i e s e m Z w e c k d i e n e n d e n E i n k o m m e n n o c h n i c h t eingeflossen w a r e n . I n
d e m Kapitänstuhl schiedsrichterte er nicht n u r über die Soldaten, sondern a u c h
ü b e r d i e m i t i h n e n iprozessführenden B ü r g e r u n d A d e l i g e n , u n d zog sich d a d u r c h
den U n w i l l e n des Komitajts zu. E r m u s t e r t e die B e s a t z u n g u n d d i e d e m K a p i t ä n
u n t e r s t e h e n d e n H a i d u o k e n v o n B i h a r . Er ü b e r w a c h t e diese u n d die k l e i n e r e n G a r n i s o n e n in d e r U m g e b u n g . E r b e s t r e b t e ' sich u m e i n e n K u n d s c h a f t e n d i e n s t auf d e m
t ü r k i s c h e m E r o b e r u n g s g e b i e t u n d in d e n u n t e r d e r H o h e i t des K ö n i g s v o n U n g a r n s t e h e n d e n sog.
sieben K o m i t a t e n h a u p t s ä c h l i c h u n t e r d e n H a i d u c k e n . E r
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brachte sofort alle Nachrichten György I. Rákóczi zur Kenntnis. Er verließ die
Burg von Várad nur mit der Genehmigung des Fürsten und während der Kriegzüge von 1636 und 1644/45. Dann verlieh er dem Fürsten sogar Geld, wofür er
ein Dorf als Pfand bekam.
Auch seinen Berichten lernen wir einen ausgezeichneten Organisator kennen,
dem der Fürst immer vertrauen konnte. Der imilitärgeschiohtliche Wert der Briefe
von Ibrányi ist außerordentlich groß, weil so viele und häufige Berichte über das
Leben einer Festung aus dieser Zeit sonst nicht erhalten geblieben sind.

*

ZAOHAR JÓZSEF
A FRANCIA ANCIEN RÉGIME KÉT ESTERHAZY-HUSZÁREZREDE
1735—1789

A korábbi és újabb francia hadtörténelmi irodalom a 18. századdal kapcso
latosan bőven foglalkozik az Esterházy-huszárokkal is. Mivel azonban a század
során két ezred alakult ezzel a névvel, nagy a bizonytalanság, mikor melyikről
van szó. Részletesen felidézik ezek a művek a két magyar ezredalapító életraj
zát, azonban, főleg a 'magyarországi szálakkal kapcsolatosan, de nem egy fran
cia vonatkozásban is, sok a tévedés. Ezek egy része a századfordulón átszűrő
dött a korai magyar hadtörténelmi írásokba. Ezért szükségesnek véljük, hogy
hazai és franciaországi alapkutatásaink tükrében bemutassuk az ismertté vált
valódi adatokat. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulunk a huszárság francia
országi meghonosításában játszott tényleges magyar részvétel tisztázásához.
Az első ezredalapító

Esterházy

Már az első ezredalapító Esterházy származásával kapcsolatosan súlyos téve
désként máig él a francia hadtörténelmi irodalomban a két világháború közti
megállapítás: „Esterházy gróf az 1689-ben Franciaországba menekült magyar
mágnás leszármazottja." 1 A Thököly-felkelés bukását követően, másokhoz ha
sonlóan, valóban a korábban szövetséges francia hadakhoz igyekezett és szol
gálatot vállalt Esterházy Sándor gróf, aki a szerteágazó család zólyomi ágából
származott. Alezredesként nyert beosztást az 1692—1697 között fennállt Croneberg/Mortani-huszárezredben, ennek kötelékében végigharcolta a pfalzi örökö
södési háborút a Habsburg-hadak ellen, és 1697-ben elesett. Francia földön kö
tött házasságából azonban csak egy leánygyermek származott. 2
A korai magyar szakirodalomban felbukkant, ettől eltérő megállapítás is tel
jesen légből kapott az első franciaországi ezredalapító Esterházyval kapcsolato
san: „Az Esterházyak francia ága (...) a XVIII. század elején, a Rákóczi-fölke
lés lezajlása után Francziaországba emigrált Esterházy Dánieltől származik,
ki Bercsényi Lászlóval együtt 1712-ben lépett egy franczia testőr-csapatba." :}
A Rákóczi-szabadságharcot altábornagyként végigküzdő és a cseszneki ágból
származó Esterházy Dániel gróf valójában formálisan elfogadta a szatmári bé
kekötést, és 1711-ben visszavonult nagycenki birtokára. Azonban továbbra is
kapcsolatban állt a lengyel földre húzódott egykori kuruc katonai vezetőkkel,

1 Dupont. M.: Nos vieux houzards. Paris, 1934. (A továbbiakban: Dupont), 25. o.
2 Marcziány Gy.: Die Esterházy in Ungarn und Frankreich. I n : Fremdenblatt, Wien, 1894. jan. 13. (A továbbiak
ban: Marcziány); Egzterházy J.: Az Eszterházy-család és oldalágainak leírása. Budapest, 1901. (A továbbiakban:
Eszterházy), 149., ill. 260. o. Erre a korai francia huszárezredre lásd: Zaehar J.: A Francia Királyság 18. századi ma
gyar huszárai. I n : Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK), 1980/4. (a továbbiakban: Zachar 1980),
524. skk. o.
3 MangoldL.: Magyar eredetű francia huszárezredek. I n : HK, 1894. (A továbbiakban: Mangold), 267. o.
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és az 1714-es felső-magyarországi kuruc szervezkedés felszámolása idején gya
nús körülmények között elhunyt. 4
Már a családtörténet összeállítója rámutatott a századfordulón, hogy volta
képpen a galántai grófi ágból származó Esterházy Bálint József volt az e család
nevet adó első franciaországi ezredalapító. 5 Ö pedig a Rákóczi-szabadságharc
tábornagyaként nevét halhatatlanná tévő Esterházy Antal (1676—1722) egyet
len életben maradt fia volt, aki atyja második feleségétől, Nigrelli Mária Anna
grófnőtől 1705 február végén Kassán született. 6
A gyermek Esterházy Bálint József a fegyveres szabadságküzdelem zaklatott
viszonyai közepette gyakran kényszerült anyjával költözködni, első éveit válto
gatva Kassán, Érsekújváron, Nagyszombatban és a Gömör vármegyei Balogon,
illetve táborban töltötte. 7 Nyiladozó értelmével fel kellett fognia, hogy bár az
ország egyik első főúri családjából származik, (hiszen apja maga is fiatalon,
az uralkodó akaratából, egy önálló huszárezred tulajdonosa, Pápa főkapitánya
és Komárom vármegye főispánja volt) még sincs biztonságban, mert apja min
dent odahagyott, és 1704 májusában felesküdött II. Rákóczi Ferenc zászlajára,
sőt (korábbi jelentős katonai tapasztalatai és származása alapján) azonnal az
uralkodóházhoz hű seregek elleni harc egyik irányító egyéniségévé vált.8 Az
életében döntőnek bizonyult elhatározást bizonyosan annak a szellemében ma
gyarázgatta fiának Esterházy Antal, amint azt 1705. május 16-i levelében az
udvarhű báró Szirmay István nádori ítélőmesternek megfogalmazta : „Hogy pe
dig édes hazámhoz való szeretetemtül viseltetvén az Austriai Ház ellen fegy
vert fogtam, úgy gondolom, nagyobbal tartozom hazámnak, mint AustriánakV
belieb ruhám lévén az ingem, mint az köntösöm." 9
Nem üres szavakról volt szó. Esterházy Antal tábornagy azok közé tartozott,
akik a végsőkig kitartottak a szabadságharc önként vállalt ügye mellett. 1710
őszén Rákóczi megbízásából előbb a lengyel földre menekült kurucokat gyülekeztette, majd Ungváron szedte össze a még harcolni kívánókat. 1711 elején az
után ő is Lengyelországba vonult vissza, és oda menekíttette feleségét és fiát is.
Elkötelezettségének nyilvánvaló elismerése volt, hogy április 6-án a kuruc ha
dak főparancsnokának, május 13-án pedig „a magyarországi térségben meg
maradt confoederatusok commandérozó generálisának" nevezte ki II. Rákóczi
Ferenc Esterházy tábornagyot. 10 Az adott körülmények között ezek a beosztá
sok formálissá váltak, lehetetlen volt a szabadságharc megújítása, bármennyire
bízott is ebben a fejedelem és hű hadvezére, még a szatmári békekötés idejé
ben is.
Megalkuvásra Esterházy Antal később sem gondolt. Sok más arisztokratával,
így családja tagjaival szemben továbbra is ragaszkodott a szabadságharc esz
méjéhez. Nem kért amnesztiát, nem tért haza, hanem családjával a lengyel—
orosz határvidéken telepedett le. Vagyona kimentésére még részben sem nyílott
módja, ezért már 1711. november 11-én Laskiban kelt levelében II. Rákóczi Fe
renchez fordult segítségért: „A mi kevés költségecském volt is, ittlétemmel abbúl kifogyasztottam magamot; nem tudom csak a télen is, hogyan lehessen
subsistálnom, kire nézve sum in casibus desperatis. Annakokáért ha Felséged
valami consolatióval nem sajnálna lenni, nagy alázatossan venném Felséged
től." 11 Sorsát azonban tudatosan vállalta. Ugyanebben a levélben így fogalma
zott: „Majd két holnap héján esztendeje már, amiulta Isten ő szent Felsége
ügyünket erre hozván, itt kelletik szenvedni."12 Bár a fejedelem lehetőségei4 Eszterházy, 196. o.
5 TJo. 149. o.
6 Szabó 1. (Kiad.): Gróf Esterházy Antal levelei feleségéhez, gróf JíigrelliMária Annához 1701—1706. Budapest,
1940. (A továbbiakban: Szabó), 15.. iU. 120. o. Megjegyzés: A születés pontos időpontja máig ismeretlen, nagy való
színűséggel február 17—24. közé esik.
7 Thaly K.: (Kiad.): Gróf Eszterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706—1709. Budapest, 1901. (A továb
biakban: Thaly), 442., 459., 462., 464., 550., 633. o.
8 Eizterházy, 138. skk. o. ; Szabó, 7. skk. o.
9 Közli: Szabó, 13. o.
10 Eszterházy, 146. o.; Szabó, 15. o.
11 Közli: Szalay L. (Kiad.): II. Bákóczi Ferenc bujdosása. Pest, 1864. (A továbbiakban: Szalay), I. k. 163. o.
12 Uo.
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hez képest igyekezett az ő anyagi nehézségein is segíteni, nem sokat változott
Esterházy Antal sorsa, amelyben osztozott felesége és fia is. Ezért vetette pa
pírra 1712. augusztus 31-én a volt kuruc főgenerális, gróf Bercsényi Miklós:
„Eszterház Antal, szegény, igazán szegény — mert haldokló felesége mellett
Jaworón kínlódik az szükségben."13 Esterházy Bálint József valóban hamarosan
elvesztette mindig betegeskedő fiatal édesanyját. Ezt követően a félárva fiú
egyedül osztotta meg apja nyomorúságát. 14 A családi, hagyomány szerint II. Rá
kóczi Ferenc Franciaországba való távozása után az elkobzott Esterházy-birtokokat öröklő hazai családtagok juttattak el évjáradékot Esterházy Antalnak és
fiának, hogy egyáltalán legyen valami megélhetési alapjuk. 15
Esterházy Bálint József kemény életiskolája hamarosan újabb helyszínen
folytatódott. Amikor ugyanis az osztrák—török háború hírét vette, Esterházy
Antal is azok között volt, akik siettek a török fennhatóság alatti Hotin városá
ba. Természetesen magával vitte egyetlen fiát is. Hotinban a szabadságharc
egykori katonai vezetői megújították a lkuruc konföderációt, és a török melletti
hadbaszállás érdekében segélyhadat kezdtek szervezni. Kis serege élén Ester
házy Antal a török, tatár és moldvai hadakkal együtt 1717-ben megjelent a Radnai szorosban, és felhívással fordult Erdély lakosságához egy Habsburg-ellenes
felkelés kirobbantása érdekében. Ám minden reménye ellenére, az adott körül
mények között és a betörő idegen hadak pusztító vonulása miatt, elmaradt a
hazaiak csatlakozása, a szabadságharc megújulására nem került sor.16 A gyors
és váratlan török vereség pedig minden további tervezgetést irreálissá tett.
A még mindig gyermek Esterházy Bálint József is megélte a Ruszcsukba való
visszavonulás keserűségét. Ott rövid időre elvált útja apjáétól. A török hadve
zetés Konstantinápolyba rendelte, 17 míg apja kis seregének előbb Braílába kel
lett vonulnia, és csak onnan Konstantinápolyba. Nem sokáig tartózkodtak ott,
ugyanis „Esterházy magyar tábornok Konstantinápolyból eltávozott, mivel nem
akart itt lakni, és azt kérte, hogy Moldvában íakhassék." 18
Ehhez a török hatóságok hozzájárultak, apa és fia, továbbá Esterházy addig
Braílában állomásozott 169 harcosa áttelepült Moldvába. Ellátásukról a moldvai
vajdának kellett volna gondoskodnia, ám ez nem történt meg. Ujabb megpró
báltatásukat keltezetlen, de bizonyosan 1718/19 fordulóján írt beadványában
így elevenítette fel Esterházy Antal: „Az említett vajda ellátásunkat nem ad
ta meg, s amikor emiatt már állatainkat, fegyvereinket és ruháinkat is eladtuk,
az éhséget tovább nem viselhettük, embereink egy része elszéledt, de azután
némelyek ismét visszajöttek."19 Rakovicai Mihály moldvai vajda ellenbeadvá
nyában azt közölte, hogy „a parancsolat szerint Moldvában tartózkodó Ester
házy és Máriássy tábornokok mind maguk, mind pedig alattvalóik a rájákat
(a szultán keresztény alattvalóit,—* Z. J.) zaklatják." 20 Az 1719. február 5-i szul
táni intézkedés szavai szerint „ezért elrendeltetett, hogy Benderbe költözköd
jenek, napi ellátásuk azonban, miként eddig, a moldvai adópénztárból fog fizet
tetni". 21 Erre a költözködésre nem volt hajlandó Esterházy Antal. így a moldvai
vajda ismételten a Portához fordult. Ujabb panaszlevele hatására 1719. április
29-én Konstantinápolyban „mielőbbi Benderbe költöztetésük és ottani letele
pítésük végett szigorú magas rendelet megíratásáról" intézkedtek. 22
Ezúttal valóban arra kényszerültek Esterházyék, hogy elhagyják Jászvásárt
és Benderbe távozzanak. Az 1719. július 8-i szultáni leirat már „a Benderben
lakó Esterházy t á b o r n o k r ó l " szól. 23 Az a p á t és fiút é r t megpróbáltatások még a k 
is Közli: Thaly K. (Kiad.): -Archívum Rákócziantim, I. osztály, (a továbbiakban: AR), VII. k. Budapest, 1879.
201. o.
14 Szabó, 16. o.
15 Eszterházy, 147. o.
16 Eszterházy, 148. o. ; Szabó, 18. o. ; Feldzüge des Prinzen Engen von Savoyen. Kiad. : K. TI. k. Kriegsarchiv. (A to
vábbiakban: Feldzügé) XVII. k. Wien, 1891. 230. skk. o.
17 1718. június 15-i szultáni leirat. Közli: Karácson I.: A Rákóczi-emigráció török okmányai. Budapest, 1911.
(A továbbiakban: Karácson), 41. o.
18 1718. augusztus 23-i szultáni leirat. Közli: Karácson, 44. o.
19 Közli: Karácson, 58. o.
20 Uo. 55. o.
21 ü o . 53. o.
22 Uo. 57. o.
23 Uo. 66. o.
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kor sem értek véget. A békekötés következményeként egy szultáni leirat 1720
január közepén megállapította, miszerint „a magas birodalmamba menekült
Rákóczi Ferenc király alá tartozó magyarok közül jelenleg Bender környékén
és Havasalföldön tartózkodó Esterházy tábornoknak és Csáky tábornoknak, to
vábbá Bercsényi tábornok és Máriássy tábornok katonáinak, akik azelőtt a há
ború alatt szolgálatomban voltak, a határok közelébe eső helyeken való tarttózkodása többé nem célszerű."24 Ennek értelmében az 1720. január 26-i szul
táni leirat így intézkedett:' „Esterházy tábornok ötven embere és Máriássy tá
bornok ötven embere Esterházy tábornok vezetésével a Pasa-szandzsákbéli (bul
gáriai — Z. J.) Csetrofcsába telepíttetik át." 25
A bolgár földön, Viddintől délre eső területen, elhagyott török településeken
kiállott újabb viszontagságokat Esterházy Antal 1720. június 26-i beadványa
már előrevetítette: „Tartásdíjunk nem érkezett meg." 26 Helyzetének súlyossá
gát teljes mélységében az 1720. október 19-i panaszlevele tárta a Porta elé: „A
magas fermán (a szultán nevében kibocsátott rendelet — Z. J.) értelmében Benderből a csetrofcsai járásba költözködtem, hogy itt lakjam. E szolgájának és a
többi magyar vitézeknek az emberi lakásoktól távol, egy kopár, vad, magas
hegy közelében jelöltek ,ki helyet, ahol csakis vadállatok vannak, de egyetlen
emberi lény sem található, s ezen szomorú, szerencsétlen, ruhátlan, szegény har
cos népnek arra sem ereje, sem tehetsége nem volt, hogy lakásokat építsen ma
gának, s azon a helyen letelepedjék. Akarva, nem akarva tehát, kénytelenek
voltak szétszóródni, s én, szolgája, családommal, házi népemmel egyedül ma
radtam, és mivel a rablóktól, ellenségektől semmiképpen biztonságban nem vol
tam, Nisben és Viddinben pedig nem adtak helyet, azért Kara-Lam palánkára
mentem. Mikor azonban a németek részéről Erdélyben kormányzóul rendelt
Steinville (vezénylő generális — Z. J.) erről értesült, a jelenlegi viddini vezír
válinak (Viddin vilajet katonai és polgári kormányzójának — Z. J.) levelet kül
dött. (...) Erre az említett vezír ő méltósága azonnal egy megbízott emberét
küldötte e szolgáihoz, és haladéktalanul Rásova falu közelében sátor alá szál
lásolt el, s szegény feleségem, házi népem és gyermekeim egész az elpusztulás
fokáig jutottak." 27 Meg kell jegyeznünk, hogy a másodszor is özvegyen maradt
Esterházy Antal lengyel földön harmadszor is megnősült, ezért szól immár fele
ségéről és az új házasságban született leánygyermekre tekintettel gyermekei
ről.28
A Porta nem sietett a döntéssel. A fent idézett beadvánnyal kapcsolatosan
végül is csak az 1721. február 19-i szultáni leirat intézkedett, mégpedig a követ
kezőképpen: „Valójában ennek a népnek a határszéli helyeken való letelepítése
nem célszerű, ezért Esterházy tábornok arról a helyről eltávolíttatván, szüksé
ges, hogy feleségével és családjával Rodostó városába költözködjék, s ott alkal
mas lakás jelöltetvén ki számára, letelepedjék."29 A megváltást jelentő költöz
ködésre márciusban sor került, Esterházy Antal és fia, Esterházy Bálint József
II. Rákóczi Ferenc fejedelem környezetébe került. 30 Ha bujdosás volt továbbra
is a sorsuk, legalább emberhez méltó körülmények közé kerültek, és a napi gon
doktól megszabadultak.
Esterházy Antal azonban nem elégedett meg pusztán ezzel a ténnyel. Igye
kezett gondoskodni még mindig csupán tizenhat éves, de már oly sok szenvedé
sen keresztülment fiáról. A megoldást a francia szolgálatban álló és önálló hu
szárezred felállításán fáradozó Bercsényi László ezredes (a kuruc főgenerális
fia) török birodalombéli toborzása jelentette. 31 A franciaországi Bercsényi-hu
szárezredben való alkalmazás lehetőséget nyújthatott az ifjúnak a biztos meg24 Uo. 72. o.
25 TJo. 73. o.
26 Uo. 80. o.
27 Uo. 82. o.
28 Eszterházy, 149. o.; Szabó, 18. o.
29 Közli: Karácson, 87. o.
30 Uo. 89. o.
31 Lásd erről bővebben: Zachar J.: Bercsénvi László (1689—1778). I n : H E , 1978/1. (A továbbiakban: Zachar
1978), 81.skk. o.
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élhetésre, sőt a további előmenetelre. így apja rábeszélésére Esterházy Bálint
József a toborzottak második csoportjával 1721 júliusában áthajózott Francia
országba. Szeptember 9-én keltezett 41. levelében Mikes Kelemen is megemlé
kezett róla: „A kis Esterházy is el ment, a kinek is attya már egynehány hol
napja, hogy itt vagyon." 32 Sem szeretett édesapját, sem féltestvérét és nevelő
anyját nem látta többé viszont. Esterházy Antalt 1722. augusztus 8-án elragadta
a pestisjárvány, lengyel özvegye pedig kislányával visszaköltözött szülőföldjé
re. 33
Esterházy Bálint József franciaországi katonai pályakezdésének körülményei
ről fia évtizedek múlva írt emlékirataiban a következő felvilágosítást nyújtja
a saját gyermekeihez intézett ajánlásban: „A magyar forradalom történetét ol
vasva, gyermekeim, látni fogjátok nagyapám száműzetésének és Rodostóba
érkezésének részleteit. Halála után atyám vagyon nélkül Franciaországba jött,
ahol Bercsényi gróf, azóta marsall, honfitársa és rokona, maga is száműzött,
századot adott neki huszárezredében, amelyet szülőföldünkről elvándoroltakból
állított fel, akik nagy számban voltak Törökországban, és tanácsára a Legkeresztényibb Király (a francia uralkodó — Z. J.) szolgálatába álltak." 34 Ha a
francia földre érkezés időpontját pontatlanul tudta is az emlékirat írója, Ester
házy Bálint József franciaországi katonai szolgálatának kezdetét alapvetően he
lyesen idézte fel. Bercsényi László ezredes újonnan felállított huszárezredében
— bizonyára a szülők kérésére — kapitányi rangot és századparancsnoki beosz
tást biztosított neki, vagyis fiatal életkora ellenére kompániáskapitánnyá tette. 35
A váratlan (katonai pálya rögtön nagy feladatot rótt a fiatalemberre. Az alig
megalakult Bercsényi-huszárezred ugyanis 1721-ben azonnal harcfeladatot ka
pott, amikor beosztották a Provence-ban korábban kitört járvány elszigetelésé
re elrendelt pestiszárba. Amennyiben szükséges volt, akár fegyverrel is meg
kellett akadályoznia az egységnek, hogy a Cévennes hegységen átvezető és le
zárt utakon engedély nélkül Languedoc-ba közlekedjenek. A tizenhat éves Es
terházy kapitánynak mintegy ötven, nem egy esetben tapasztalt harcos élén, pa
rancsnoki beosztásban kellett helytállnia. 36 Bár katonái zöme magyar bujdo
sótársa volt, akik segítették a kuruc tábornagy fiát, kezdeti nehézséget jelentett
még az is, amit fia később így vetett papírra emlékirataiban: „Az első éveket
atyám úgy töltötte Franciaországban, hogy rosszul tudta a nyelvet." A kezdeti
nehézségeken bizonyára igyekezett átsegíteni Bercsényi László is, ezért folyta
tódik így az emlékirat: „Az első éveket atyám vagy táborban vagy Bercsényi
ezredesnél töltötte." 37
Esterházy kapitány egysége kötelékében 1722-ben átkerült az elzászi Haguenau-ba, ahol most már az ezred valódi harci közösséggé formálásán fáradoz
hatott a tisztikar. 38 A szolgálat könnyebbedése ellenére az ifjú tiszt gondolatai
mindegyre szülőföldjén járhattak. Legalábbis erről tanúskodik a szintén haza
térést fontolgató Kisfaludy Boldizsár főstrázsamester 1723. január 1-i, anyjához
intézett levele: „Gróf Esterházy Jóseph Bálás (bizonyára tollhiba — Z. J.) itt a
Regimentünkben most kapitány, ezen ifjú Úrfi csak tizenhét Esztendős, ma
gyar Országbul midőn az Attya és Anyja (ki is megholt) Lengyel országban kibújdosta csak hét (!) esztendős volt ezen Űrfi, azulta bújdosásban fel nevelked
vén, most haza szándékoskodik." 39
Hazatérés helyett azonban további franciaországi szolgálat következett. A
Haguenau-ban töltött újabb évek idején jól el kellett sajátítania a katonai mes
terséget Esterházy kapitánynak. Csak ez tehette lehetővé, hogy az ezredtulaj32 Mikes Kelemen: összes Művei, I. k Budapest, 1966. 64. o.
33 Karácson, 94. o.; Eszterházy, 148. o.; Szabó, 18. o.
34 Daudet, É. (Kiad.): Mémoires du Comte Valentin Esterházy. Paris, 1905. (A továbbiakban: Mémoires),
3. o,
35 Archives du Service Historique de l'Armée, Paris-Vincennes (A továbbiakban: ASH A), Fase. A1—2770. Miként
az alábbiakban is, számozatlan.;
Eszterházy, 149. o.
36 ASH A, Fase. A1—2770; Kampagnen der Franzosen in den Niederlanden, am Rhein und in Italien unter dem
Maréchal von Berwick von ihm selbst erzählt. Bern, 1793. (A továbbiakban: Berwick), I I . k. 330. skk. o.; Chop-pin.
H.: Les Hussards. Les vieux régiments 1692—1792. Nancy, 1898. (A továbbiakban: Choppin), 82. o.
37 Mémoires, 3. o.
38 Lásd erről: Zachar 197S, 83. o.
39 Közli: Bánkúti I.: Egy kuruc nemesifjú útja a laki udvarháztól a francia emigrációig. I n : Arrabona, 1971/13.
267. o.
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donos kérvényezése eredményeként a francia hadvezetés 1727. június 15-i ha
tállyal egyenesen alezredessé léptette elő.40 Felelősségteljes új beosztásában is
becsületesen látta el feladatát. Az ő tevékenysége is benne volt a Bercsényi-hu
szárok 1732. szeptember 30-i szemléjén kapott minősítésben. Belle-Isle altábor
nagy így fogalmazott: „Tökéletesen fegyelmezetteknek találtam a huszárokat,
és látszott, hogy Bercsényi gróf gyakran gyakorlatozik velük, vagy gyakorla
toztatja őket, mivel nagyszerűen menetelnek, manővereznek, és adják a szolgá
latot." 41
Az első

Esterházy-huszárezred

Az újabb elismerés nem váratott sokat magára. A lengyel örökösödési hábo
rúra készülődve a francia hadvezetés jelentős hadseregfejlesztésre készült. En
nek jegyében 1733. április elsejei hatállyal ezredtulajdonossá nevezte ki XV. La- '
jos Esterházy Bálint Józsefet is.42 A kinevezés még nem jelentett új beosztást.
Egyelőre továbbra is a. Landau-ba előrevont Bercsényi-huszárezred alezredesi
beosztását látta el. Ennek az egységnek a kötelékében kezdte meg a harccse
lekményekben való részvételt. így bevetették a Rajna mentén a francia főse
reg átkelésének fedezésében, majd Kehi ostromában. 43
A korábbi háborúkhoz hasonlóan ismét felfigyelt a francia hadvezetés a hu
szárok kiemelkedő szerepére. Szász Móric altábornagy a következő sorokkal
fordult XV. Lajoshoz: „Felséged generálisai, Sire, egy huszárkötelék felállítását
indítványozzák önnek, mivel érezték ennek hasznosságát Flandriában. Valójá
ban a huszárok diadala a Franciaország elleni háború, mivel a franciáknak csak
egy maréknyi huszára van, míg a császár seregében mindig öt- vagy hatezer." 44
Jogos volt a figyelmeztetés, a hadba vonult francia hadsereg 59 lovasezrede kö
zül csak kettőben szolgáltak huszárok. A Ráttky- és a Bercsényi-huszárezred
pedig azonosan csak 38 tisztből és 625 főnyi legénységből állt.45
Az előterjesztés hatására a francia uralkodó elhatározta, hogy 60. (könnyű)
lovas egységként felállít egy harmadik huszárezredet. Figyelme a már koráb
ban ezredtulajdonossá kinevezett Esterházy Bálint Józsefre irányult, akire ha
ditettei alapján figyelt fel a hadvezetés. Az emlékiratíró fiú, Esterházy Bálint
László szavai szerint „Strasbourg szomszédsága lehetőséget nyújtott arra, hogy
megismerje őt Bourg marsall, elzászi vezénylő parancsnok, aki barátságával
ajándékozta meg. A marsall szerezte meg neki az engedélyt egy huszárezred fel
állítására." 46 Az ezredalapítási pátenst XV. Lajos 1733. december 21-én állíttatta
ki.«
Esterházy Bálint József ezredes az engedély birtokában sem kezdett azonnal
hozzá saját önálló egységének felállításához. Ennek okát abban kereshetjük,
hogy Ráttkyhoz és Bercsényihez hasonlóan huszárezredét valószínűleg ő is ma
gyarokra szerette volna építeni, és akkor még nem volt elegendő beállni kívá
nó. Az 1734-es hadjáratot ebből következően még a Bercsényi-ezred kötelékében
harcolta végig. Mivel pedig a brigadérossá kinevezett Bercsényi nem egy eset
ben jelentősebb csoportosítás élén tevékenykedett, több ízben Esterházy állt a
Rajnától Flandria felé való előrenyomulás során ennek az egységnek az élén.48
1734-ben végre elszökött annyi magyar a Habsburg-hadaktól a szembenálló
francia seregekhez, hogy huszárezreddé lehetett őket szervezni. Az Esterházy40 ASH A. Fasc. A1—2770. ; Choppin, 127. o.
41 Közli: Choppin. 1 85. o.
42 ASHA, Fasc. A —2770.; Choppin. 127. o.
43 ASH A, Fasc. A1—2770.; Lásd erről bővebben: Zachar 1978, 86. o.
44 Mes rêveries. Ouvrage posthume de Maurice comte de Saxe. Kiad.: Pérau. A., Amsterdam—Leipzig. 1757.
149. o.
45 Dènison, T.: Geschichte der Cavalerie. Berlin, 1879. (A továbbiakban: Denison), 611. o. A Bercsényi-ezredre
láed: Zachar 1978, 81. skk. o. A Ráttky-ezredre : Zachar J.: Ráttky Gvörgy kuruc ezereskapitánv, francia generális
(?—1742). I n : HK, 1982/3. (A továbbiakban: Zachar 1982), S«5. skk. o.
46 Mémoires, 3. o.
47 ASH A, Fasc. X<>—82.: Choppin, 135. o.
48 ASH A, Fasc. A1—2770.; Choppin, 135. o. Lásd errőhbővebben: Fddzüge, X I X . k. 170. skk. o.; Zachar 1978,
86. o.
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huszárezred végül 1735. j a n u á r 25-én S t r a s s b o u r g b a n alakult meg. 4 9 B á r az ez
redalapítás pontos idejével tisztában volt az alapító fia, 50 a m ú l t századi össze
foglaló francia m u n k a szerzője, 5 1 t o v á b b á a századfordulón írt hazai családtör
t é n e t összeállítója 52 n y o m á n , akik egy k o r a i francia m ű 5 3 a d a t á t vették át, máig
ismétlődik a téves 1734-es ezredalapítási dátum. 5 4 A korai m a g y a r közlemény
szerzője pedig ugyancsak teljesen tévesen egyenesen 1724-re t e t t e ezt a z i d ő 
pontot. 5 5
A kezdetben mindössze 12 tisztből és 100 főnyi legénységből álló Esterházyhuszárezred 5 6 összetételéről v a l a m e n n y i egységtörténet azt ismétli, hogy „rész
b e n m a g y a r önkéntesekből áll". 57 A többiek is a H a b s b u r g - h a d a k t ó l elszököttek,
elsősorban n é m e t e k és lengyelek voltak. 5 8 K u t a t á s a i n k alapján ezt a megálla
pítást úgy kell módosítanunk, hogy túlnyomó többségben magyarokból álló ala
kulatról volt szó. Rendkívül sajnálatos módon 1740-nél k o r á b b i e z r e d m u s t r á r a
eddig még n e m leltünk. Az a k k o r még szolgáltak közül k i m u t a t h a t ó a n az ez
redalapítás óta ennek az egységnek a tagja volt Dávid Zsigmond alezredes
(akiről még bővebben lesz szó), Nyers T a m á s h a d n a g y , Csengery, Demény, K a csarovszky és Kiss T a m á s k o r n é t á s , v a l a m i n t a következő 49 legénységi állo
mányú. 5 9

Berecz János
Bezerédy György
Bezerédy György
Boros János
Boratsik Mátyás
Cseh György
Datzi János
Fekete József
Fogarassy Gábor János
Halász István
Hegedűs György
Hollósy István
Horváth Ferenc
Janó István
Kádár Péter
Kálai István
Kecskeméti Mihály
Kékedy György
Konczos György
Kotsis István
Kováts András
Kováts György
Kováts Pál
Kozáry András
Kővári Péter
Kraus András
Mádi János

rang

szül. hely és idő

tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

Ungvár, 1705
Vaja, 1708
Pozsony, 1713
Brecsány, 1710
Szlavónia, 1709
Simontornya, 1691
Várad, 1711
Varannó, 1710
Fogaras, 1710
Debrecen, 1709
Pozsony, 1699
Szombathely, 1717
Nyúl, 1713
Sály, 1708
Debrecen, 1716
Debrecen, 1704
Kecskemét, 1704
Kéked, 1707
Eger, 1712
Berkes, 1710
Kecskemét, 1711
Szatmár, 1699
Tok, 1709
Pest, 1694
Arad, 1699
Igló, 1714
Mád, 1685

49 ASHA, Fasc. Y8e—12, A1—2796.
50 Mémoires, 3. o.
51 Choppin, 135. o.
52 Eszterházy, 150. o.
53 Fieffé, E.: Histoire des Troupes Étrangères en service de France. Paris, 1854. (A továbbiakban: Fieffé), I. k.
278. o.
54 Dupont, 25. o,; Planche, R. C: Les 2e Hussards. I n : Vivat Hussar, No. 10. Tarbes, 1975. (A továbbiakban:
Planeke), 133. o. Mayet, J.: Filiation des Régiments de Hussards Français. I n : Vivat Hussar, Ko. 16. Tarbes, 1981.
(A továbbiakban: Mayet), 13. o.
55 Mangold, 267. o.
56 ASHA, Fasc. Y8e—12; Choppin, 135. o.
57 Historique des corps de troupe de l'armée française 1569—1900. Kiad.: Ministère de la Guerre. Paris, 1900.
(A továbbiakban: Historique), 592. o.; Dupont, 25. o.; Chamborant 2e Hussards. In: Revue Historique de l'Armée
1959/2, 61.0.; Spitzer,Ph.: Le 2e Régiment de Hussards, Régiment de Chamborant. I n : Vivat Hussar, No. 2. Tarbes,
1967. (A továbbiakban: Spitzer 1967), 121. o.
58 Dupont, 25. o.; Chamborant 2e Hussards. I n : Revue Historique de l'Année 1959/2, 61. o.
59 ASHA, Fasc. X?—80, 81, 82, Y8<=—6,10, 12, Y»—595, 596.
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név

rang

szül. hely és idő

Mellek István
Miska Máté
Morvái Mihály
Nagy György
Nagy Mihály
Rátz István
Roth Ádám
Rúgó Miklós
Salánky ?
Sermek Márton
Sipos Mátyás
Sólyom András
Szabó István
Szabó János
Szálas Jakab
Szombarszky János
Szőke János
Tóth György
Török András
Török Péter
Tyukodi László
Virág István

huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

Nyitra, 1703
Miskaháza, 1707
Biharszentmiklós, 1711
Miskolc, 1712
Tiszafüred, 1706
Kisvárda, 1707
Sopron, 1696
Sártornya, 1671
Magyarország, ?
Légrád, 1706
Tura, 1713
Szalonta, 1708
Pozsony, 1705
Margitta, 1699
Jánoshida, 1710
Szepesújfalu, 1703
Károly, 1711
Bihar, 1707
Keresztes, 1697
Debrecen, 1709
Tyúkod, 1681
Szigetszentmiklós, 1713

Már a torzított késői adatok is azt jelzik, hogy relatív magyar túlsúlyú volt
az Esterházy-huszárezred. Mivel azonban a lengyel örökösödési háborút köve
tően a harccselekményekben elesettek, eltűntek és szolgálattól megváltak már
ki sem mutathatóak, jogosan azt feltételezhetjük, hogy az ismertnél több ma
gyar szolgált kezdetben ebben az egységben. Ez pedig egyértelműen azt támaszt
ja alá, hogy az abszolút (túlnyomó) többség is magyar volt.
A francia hadsereg újonnan megalakult 60. (könnyű) lovas ezredét a hadve
zetés a Rajna mentén folyt harccselekmények huszárösszecsapásaiban vetette
be. Az Esterházy-huszárok különösen kitűntek a június 7-i dexheimi rajtaütés
ben és a szeptember 25-i, Kaiserslautern irányában végrehajtott felderítő por
tyázásban. A hamarosan bekövetkező fegyverszünetig még a Moselle folyó men
tén portyáztak. 60 Az 1738-as végleges békekötésig különböző határmenti hely
ségekben, majd a Cévennes hegységbeli Vigan városkában jelölték ki az Ester
házy-huszárezred állomáshelyét. 61
Alig érkezett meg az egység új helyőrségébe, a békekötés értelmében bekö
vetkezett itáliai változásokra tekintettel, mivel a Genovai Köztársaság francia
segítséget kért a helyi lakosság megmozdulásának leverésére, a Ráttky-huszárokhoz hasonlóan az Esterházy-huszárokat is Korzika szigetére vezényelték. Ott
részt vettek az 1739-es hadjáratban. A genovai uralom újólagos elismertetése
után is Bastiában állomásozott az Esterházy-huszárezred, egészen 1741-ig.62
Az ezredtulajdonos azonban a téli szállásra vonulás idején, de. ezen kívül is
több alkalommal, visszatért Vigan-ba. Bennsőséges kapcsolatba került ugyanis
az ott élt Philippine de Lagarde baronesse de la Nougarde (Vigan, 1718. feb
ruár 21. — Vigan, 1792. április 30.) nevű hölggyel, akit 1740. június 9-én azután
feleségül vett, és aki még abban az évben egy fiú-, a következő esztendőben
pedig egy leánygyermekkel ajándékozta meg.63 Az ezredtulajdonos távollétében
egysége élén Dávid Zsigmond alezredes állt.64
A másik két franciaországi magyar ezredtulajdonos kezében levő huszárezred60 Massuet,P.: Histoire de la dernière guerre et des négociations pour la paix. Amsterdam, 1736. ( A továbbiakban
Massuet), I I . k. 135. skk. o., 170. skk. o.
61 Mémoires, 4. o.; Eszterhdzy, 150. o.; Planche, 135. o.
62 Choppin, 136. o.; Mémoires, 4. o.; Planche, 134. skk. o.; Reinach-Foussemagne, H.: Les Hussards Hongrois sous
l'ancien régime. I n : Revue de Hongrie, 1910. (A továbbiakban: Reinach-Foussemagne), 457. o.; Zachar 1982, 380.
skk. o.
63 Mémoires, 4. o.; Eszterhdzy, 150. o.; Franjou, E.: Le comte Valentin Esterházy,seigneur de La Celle-Saint-Cyr,
confident de Marie-Antoinette. Auxerre, 1975. (A továbbiakban: Franjou), 10. o.
64 Choppin, 136. o.
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hez hasonlóan ez is vonzotta a Habsburg-hadsereg kötelékében bevetett magya
rokat. A már említett 1740-es ezredmustra kimutatása szerint akkor 14 tiszt
és 254 főnyi legénység szolgált. A tisztek között magyar volt 8 fő, az alapítás
kor felsoroltakon kívül még egy Nagy és egy Szatmáry nevű hadnagy. A le
génységből 101 vallotta magát magyarnak. Az alapítás óta szolgáltakon és így
fentebb már felsoroltakon kívül ezek a következők voltak: 65
név
Almássy Mihály
Ambrus János
Ábrahám Mihály
Ábel Márton
Árva János
Barna Ferenc
Bódy Albert
Bogdány András
Boros Mátyás
Detre János
Domokos Samu
Fórizs István
Fülöp György
Gazda István
Hajdú Márton
Halas István
Hallgató András
Horváth János
Joó Sándor
Kasziák János
Kis Ádám
Korsós János
Kováts Mihály
Krisztiánszky László
Lajtay János
Lakits Simon
Lehôtka Péter
Lovász András
Ludvik Ferenc
Mesterházy János
Mogyorósi Mihály
Molnár János
Nagy János
Nagy Mihály
Pál Márton
Pusztakéri János
Samu Sebestyén
Szabó István
Szabó János
Szabó Mihály
Szathmáry Ferenc
Sztáray ?
Szüts András
Taksony Ferenc
Temesváry György
Temesváry György
Tokai Mihály
Tokaji István
Török István
Verseghy István
Vida Ferenc
Vladár Ádám

szül. hely és idő

rang

strázsamester
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

Komárom, 1708
Mosony, 1713
Háromszék, 1690
Debrecen, 1696
Galánta, 1709
, Sziget, 1706
Magyarország, 1690
Biharudvar, 1692
Magyarország, 1718
Magyarország, ?
Sárrét, 1702
Franciaország, 1721
Jászberény, 1712
Miskolc, 1710
Vágszerdahely, 1706
Nyitra, 1696
Tata, 1716
Nyitra, 1680
Szeben, 1700
Kismarton, 1713
Magyarország, 1718
Sopron, 1708
Magyarország, 1711
Trencsén, 1680
Nagyfalu, 1708
Magyarország, 1714
Buda, 1700
Debrecen, 1681
Nánás, 1694
Magyarország, 1720
Győr, 1713
Magyarország, 1718
Kecskemét, 1714
Tiszafüred, 1706
Rozsnyó, 1714
Nyitra, 1694
Szék, 1704
Tállya, 1716
Mád, 1712
Szentmihály, 1700
Szatmár, 1714
Magyarország, 1702
Kisvárda, 1700
Esztergom, 1711
Temesvár, 1672
Temesvár, 1701
Hajdúdorog, 1696
Tokaj, 1686
Sopron, 1715
Putnok, 1690
Miskolc, 1700
Szepsi, 1707

65 ASH A, Fasc. X«—81, 82, Y8c—6, 9,12, 23.
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szolgálatvállalás
1736
1736
1736
1736
1740
1736
1740
1737
1737
1739
1737
1740
1736
1737
1736
1736
1736
1740
1736
1737
1740
1739
1739
1740
1736
1739
1740
1736
1736
1739
1736
1739
1738
1736
1736
1736
1736
1737
1737
1738
1736
1737
1736
1737
1736
1736
1736
1736
1736
1737
1740
1737

A magyarok száma és aránya azonban a kimutathatónál ismét lényegesen
nagyobb lehetett. A 254 főnyi nyilvántartott legénységből ugyanis csak az első
négy században szolgáló 124 főre vonatkozó adatok maradtak fenn, és közülük
mutatható ki a 101 magyar. Vagyis ebben a négy században csak mutatóban
szolgáltak más nemzetiségűek.
1741 tavaszán az Esterházy-huszárezredet az osztrák örökösödési háborúra ké
szülődés jegyében visszavezényelték Korzikáról francia földre, és sietve beosz
tották abba a Rajna mellett gyülekeztetett csoportosításba, amely a bajor sere
gek mellé küldve, a Habsburg-birodalomba való betörést kapta feladatul. Ak
kor négy újabb századot állítottak fel az ezreden belül. Sajnálatos módon arra
vonatkozó adat, hogy közülük hány volt ismét a magyar, nem maradt fenn.06
A hadműveletek megkezdésekor, augusztus végén, ezrede élén Esterházy Bá
lint József ezredes átkelt a Rajnán. Ezt követően, más alakulatokhoz hasonlóan,
az Inn folyó vonaláig való előrevonást biztosította. A bajor hadakkal való egye
sülést követően elővédként nyomult előre az Enns és Duna közti területre. Míg
más alakulatok tovább törtek előre, és elfoglalták a cseh fővárost, Prágát, az
Esterházy-huszárezred osztrák területeken kapott összeköttetési és biztosítási
feladatokat. Osztrák földön tért téli szállásra is az egység, míg az ezredtulajdo
nos újra hazatért Vigan-ba, az ezredet Dávid Zsigmond alezredesre bízva.67
1742 kora tavaszán azután Esterházy Bálint József ezredes visszatért egysége
élére Felső-Ausztriába. Az azévi hadjáratban .kevés öröme telhetett. A császári
királyi hadvezetés ugyanis ütőképes erőket tudott összpontosítani, amelyek szí
vós küzdelemben lépésről lépésre szorították ki osztrák földről a francia-bajor
hadakat. Az Esterházy-huszároknak pedig folyamatosan a visszavonulást kellett
fedezniök. Miután teljesen kiszorultak az osztrák területekről, ugyanakkor a to
vábbnyomuló Habsburg-hadak egész Bajorországot megszállták, elsődlegesen
felderítő portyázásokat kellett végrehajtania Esterházy ezredesnek a német
római birodalmi területeken. Jelentős összecsapásokra azonban ezen a terülecen nem került sor az újabb csehországi porosz támadás következtében. így
az év végén elvonták a flandriai francia erőkhöz. Téli szállásra az Esterházyhuszárezred még birodalmi területen, a határmenti Saar-vidék en vonult. Az
ezredtulajdonos ezt követően ismét hazatért családja körébe Vigan-ba és har
cosait alezredesére hagyta. 68
1743 elején érkezett ismét vissza Esterházy ezredes a Saar folyó mentén tá
borozó egységéhez. A határ menti francia hadak parancsnoka azonnal azzal bíz
ta meg, hogy elterelő hadmozdulatokkal fedezze a rajnai francia hadseregnek a
bajor választófejedelem megsegítésére irányuló menetét. A francia hadvezetés
elképzelését felismerve azonban hamarosan megindult az Osztrák-Németalföl
dön gyülekező angol—hannoveri—osztrák—holland csoportosítás, hogy elvág
ja egymástól a bajor és a francia had oszlopokat. így az Esterházy-huszárokat
a Majna, majd a Rajna vonalára vezényelték, ahol felderítő és biztosítási fel
adatokat kellett ellátniok. Május 6-án Oppenheim—Worms térségében, május
20-án magánál Oppenheimnél, június 8-án Eberstadtnál, június 18-án Dieburgnál, június 26-án Mainflingennél tevékenykedtek. 69
így az Esterházy-huszárezred is részt vett a térségben állomásozó főerők öszszecsapásában, a június 27-i dettingeni csatában. Erre úgy került sor, hogy az
Aschaffenburgnál összevont, angol, hannoveri, császári-királyi és németalföldi
erőkből álló német-római birodalmi haderő utánpótlását elvágták a francia
hadak. II. György angol király és hannoveri választófejedelem erre seregeivel
Hanau irányában kívánt elvonulni. A 74 gyalogzászlóalj és 105 lovassvadron meg66 Choppin, 130. o.; Planche, 134. o,
67 Mémoires, 5. o.; Choppin, 137. o.; Planche, 134. o.; Campagnes des Messieurs les Maréchaux de Maillebois, de
Broglie, de Belle-Isle, de Noailles et de Coigny ľan 1741—1744. Amsterdam, 1773. (A továbbiakban: Campagnes)1
X. k. 79. skk. o. Lásd részletesebben : Zacliar 1978, 89. o.; Zachar 1982, 380. skk. o.
68 Mémoires, 5. o.; Choppin, 137. o.; Planche, 134. o.; Espagnac, M.: Histoire de Maurice comte de Saxe, duc de
Courlande et Sémigalle, Maréchal-Général des Camps et Armées de Sa Majesté Très-Chrétienne. Lausànne-îieuchâtel,
1774. (A továbbiakban:
Espagnac), I . k. 190. skk. o.
69 ASHA, Fasc. A1—2992.; Mémoires, 5. o.; Crousse, F.: La guerre de Succession d'Autriche dans les Provinces
Belgiques. Campagnes de 1740 à 1748. Paris—Bruxelles, 1885. (A továbbiakban : Crousse), 23. skk. o. ; österreichischer
Erbfolge-Krieg. Kiad.: K. u. k. Kriegsarchiv. Wien, 1901. (A továbbiakban: Erbfolgehrieç), V. k. 271. skk. o.
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indulásáról értesülve Noailles marsall saját — 69 gyalogzászlóaljból és 68
lovassvadronból álló — csoportosítását erőltetett menettel Dettingenhez vonta
össze. Haditerve szerint a Majnába ömlő Forch torkolatánál kellett volna a folyón
átkelő ellenségen rajtaütni. Június 27-én reggel az átkelés siettetésére és a szö
vetségesek menetének felbomlasztására a francia hadvezér heves tüzérségi csa
pást mért a meginduló birodalmi hadak utóvédj ére. II. György ugyancsak erős
tüzérségi tűzzel válaszolt, közben felismerte az ellenséges szándékot. így a tüzér
ségi párbaj ideje alatt nagy erőfeszítéssel elérte, hogy egy erdő fedezetében si
került erőit csatarendbe állítani. Ezeket az erdő előtt elvezető úton a francia
lovaserők — köztük az Esterházy-huszárezred — várták. A portyázó francia
kötelékeken teljesen váratlanul rajtaütött az angol-hannoveri uralkodó az erdő
ből kibukkanó saját lovasságával. Rendkívül heves ütközet bontakozott ki, me
lyet végül a csatarendben az útra lépő birodalmi gyalogság gyilkos tüze döntött
el, még mielőtt a francia zöm beérkezhetett volna a csata színhelyére. A küzdő
felek súlyos veszteségeket szenvedtek, a birodalmi seregtől 461 halott és 750 se
besült, míg a francia lovasságból 853 halott és 1576 sebesült maradt /kimutat
hatóan a csatatéren. 70
Súlyos veszteség érte az Esterházy-huszárezredet, és súlyos sebesülten ma
radt a iküzdelem színhelyén Esterházy Bálint József ezredes maga is, aki alól
kilőtték a lovat. Bajtársai nem tudták kimenteni a harc forgatagából. Örákig
feküdt eszméletlenül a csatatéren. Csak a küzdelem elmúltával, a sebesültek
összeszedésekor bukkantak rá. Visszavonuló vitézei magukkal vitték Dieburgba.
Ott halt bele néhány nap múlva, eddig még pontosan nem ismert időpontban,
a sebesüléseibe. Fia emlékirataiban csak annyit közöl, hogy „a csata után né
hány nappal a halál napszúrás képében lepte meg." Az emlékiratíró gyermek
kéziratában egyébként a század eleji szöveggondozó, Ernest Daudet, tévesen
olvasta a csata nevét és azt „dillingeni" csataként nyomtatta ki.71 Ez a tévedés
átkerült a magyar szakirodalomba is.72 A korábbi hazai publikációkban más
téves adatok jelentek meg. Hol minden indok nélkül ez az állítás: „1743 felé el
hagyja ezredét"73, hol az 1742-re,74 illetve 1745/46-ra75 datált elhalálozási időpont.
Egyes francia művekben ugyancsak légből kapottan 1744-re tették Esterházy
elhunytát. 76
Az osztrák örökösödési háborúban tanúsított helytállása méltó elismeréseként,
a beérkezett hadi jelentések alapján, XV. Lajos az elrendelt előléptetések során
brigadérossá nevezte ki Esterházy Bálint Józsefet és egyúttal kitüntette a Szent
Lajos-rend lovagkeresztjével. Mire azonban ez irányú pátensei megérkeztek a
hadszíntérre, vitézei Esterházy Bálint Józsefet már örök nyugalomra helyezték
a dieburgi kapucinusok templomában. Fia szavai szerint „úgy lehelte ki lel
két, hogy nem tudott arról, milyen rangban részesült."77 Mindenesetre méltó el
ismerés koszorúzta szülőföldjén máig ismeretlen, nagyszerű franciaországi kato
nai pályáját.
Ujabb magyar

ezredtulajdonos

A dettingeni csatát követően a Rajnához visszavonuló francia erők 'köteléké
ben az Esterházy-huszárezred vezényletét a rangidős Dávid Zsigmond alezredes
vette át, akinek a nevét már többször megemlítettük. Elérkezett az ideje, hogy
felvillantsuk életpályáját.
70 Erbfolgekrieg, V. k. 289. skk. o.; Pajol, C: Les guerres sous Louis XV. Paris, 1891. (A továbbiakban: Pajol),
II. k. 317. skk. o.; Susane, L.: Histoire de la cavalerie française. Paris, 1874. (A továbbiakban: Susane). I I . k. 276.
skk. O..III. k. 84. skk. o.
71 Mémoires, 5. o.
72 Forster Gy.: Gróf Berchényi László, Franciaország raaréchalja. Budapest, 1925. (A továbbiakban: Forster),
66. ill. 186. o.
,
73 Kropf,L.: Magyar eredetű francia huszárezredek. I n : HK, 1894. (A továbbiakban: Kropf), 441. o.
74 Mangold, 257. o.
75 Eszterházy, 150. o.
76 Dupont. 26. o.: Mayet, 14. o.
77 ASH A, Fase. MC—2826/1.; Mémoires, 5. o.
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Gyermek- és ifjúkoráról mindeddig semmit sem tudunk. A Rákóczi-szabad
ságharcra vonatkozó forrásokban 1708-tól kezdődően fordul elő a neve. Akkor
már kapitányi rangban szolgált. Babócsay Ferenc brigadéros Bercsényi Miklós
főgenerálishoz intézett 1708. december 26-án Lőcsén keltezett jelentésében a
„meghitt tisztem" jelzőt alkalmazta vele kapcsolatban. 78 A további iratok ta
núsága szerint a szabadságharc felső katonai vezetésének tagjai között látott
el összekötő feladatot.79
Dávid Zsigmond kapitány a szatmári békekötés időszakában, sok társához
hasonlóan, lengyel földre távozott. Ott Bercsényi Miklóshoz csatlakozott, és
várta az események alakulását. A remélt külföldi segítség elmaradásának hatá
sára sem tért haza, hanem még 1712 elején is Brezányban maradt. 80 Sorsával
számot vetve ezután a lengyel tengerpartra távozott. Elhatározását Szathmáry
Király Ádám 1712. július 26-i naplóbejegyzése így őrizte meg: „Dávid Sigmond
és Baranyai Uraimék jöttének hozzánk Jaraszlóról Danckára, kik is Parisba
akarnak menni." 81
Katonaember volt és a Francia Királyságban is a hadimesterséget kívánta
folytatni. Bizonyára az ő érdekében is közbenjárt a fejedelem. így 1712. októ
ber 22-i hatállyal a szülőföldjén elért kapitányi rangban alkalmazta hadsere
gében XV. Lajos és beosztotta a Verseilles-huszárezred kötelékébe. 82 Alakulatá
hoz a Rajna mellé érkezve, még részt vett a spanyol örökösödési háború utolsó
hadjáratában. Jelentős haditettekre azonban már nem nyílott módja, Landau
és Freiberg körzetében csak találkozóharcok folytak. A békekötést követően
ezredével visszavezényelték francia földre. Addigi teljesítménye elismerését je
lentette, hogy nem került a szolgálaton kívül helyezettek közé; az ezred létszá
mát ugyanis tizenkét századról négyre csökkentették. 1716-ban azután a Verseilles-huszárokat beolvasztotta a francia hadvezetés a Ráttky-huszárezredbe.
Dávid Zsigmond kapitány így közvetlen magyar vezénylet alá került és tovább
ra is megtartotta kompániáskapitányi beosztását. Ugyanakkor új beosztása át
vételére új állomáshelyére, Itáliába távozott. 83
A spanyol örökösödési háborút lezáró béke döntéseinek módosítására törek
vő spanyol királysággal szembeni 1718-as hadielőkészület során új ezrede köte
lékében Dávid kapitányt a flandriai Philippeville-be helyezték át. Röviddel
később Verdun-be ment néhány tiszttársával, és az ezred hadilétszámra való
feltöltésében segédkezett. Az 1719-es határháború kitörésekor részt vett a spa
nyolországi benyomulásban és valamennyi ottani harccselekményben. Május
ban a Vizcayai öböl menti Castel Leon és Iruň, júniusban Fuenta Arabia, jú
liusban és augusztusban San Sebastian, szeptemberben Urgel, végül október
ben Rosas környékén tevékenykedett. 84
A rövid háborút követően 1720-ban azok közé tartozott, akiket az új huszár
ezred alapítását kérvényező Bercsényi László ezredes maga mellé kívánt venni.
Június 12-i felségkérelmében így írt Bercsényi: „Ezredem első kapitányának
Dávid urat, Ráttky-ezredbéli kapitányt választottam ki, akinek van szerencséje
kilenc éve szolgálni a királyt ebben a minőségében. Nemzete nagyon derék és
nagyon vitéz tisztje." 85 Ez a jellemzés önmagáért beszél. A francia hadvezetés
hozzájárult Dávid Zsigmond áthelyezéséhez, és szeptemberben már ő is átha
józott az Oszmán-török Birodalomba, hogy az ottani magyarok között toboroz
zon huszárokat a francia királynak. 1721 júliusában tért vissza francia földre,
és becsülettel szolgált a Bercsényi-huszárok első kapitányaként. 86
Miután 1727-ben Kisfaludy Boldizsár főstrázsamester megvált a szolgálattól,
június 15-i hatállyal az ezredtulajdonos indítványára Dávidot léptette elő a
78 AR, VI. k. 181. o.
79 Uo. VI. k. 104. o., VIII. k. 62., 63., 77. o., X k. 37., 38. o.
80 Uo. VII. k 96. o.
81 Thaly K.: (Kiad.): Szathmáry-Király Ádám Napló-könyve 1711—1717. esztendőkben I I . SákócziFerenc feje
delem bujdosásáról. I n : Rákóczi Tár, I . k. Pest, 1866. 80. o.
82 Ghoppin, 60. o.
83 Fieffé, I. k. 193. skk. o.; Choppin, 138. o.; Reinach-Fomsemagne, 318. o. Lásd erről bővebben: Zackar 1980,
625. o.
84 Berwick, I I . k. 289.
skk. o. Lásd erről részletesebben : Zachar 1978, 80. skk. o.
85 ASHA, Fasc. A1—2770.
86 ASHA, Fasc. A1—2770. Lásd erről részletesebben : Zachar 1978, 82. skk. o.
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francia hadvezetés ebbe a rangba. 87 Choppin nyomán tévesen terjedt el, hogy
kezdettől a főstrázsamesteri rangban állt a Bercsényi-huszárezredben. 88 To
vábbi derekas szolgálata alapján, mivel az addigi alezredest, Esterházy Bálint
Józsefet az uralkodó ezredtulajdonossá nevezte ki, 1733. 89
április IOHÍ hatállyal
Dávid Zsigmondot alezredessé léptette elő a hadvezetés. Mivel azonban az
Esterházy-huszárezred felállítása késett, a lengyel örökösödési háború első sza
kaszában továbbra is a főstrázsamesteri rangban harcolt.
Amikor 1735. január 25-i hatállyal megalakult az Esterházy-huszárezred, az
új alakulat alezredesi beosztásába került át Dávid Zsigmond. Ezzel egyidőben
addigi katonai teljesítménye elismeréseként a francia uralkodó kitüntette a
Szent Lajos-rend lovagkeresztjével.90 Tevékenysége ezt követően teljesen egybe
folyt Esterházy Bálint József ezredesével, így annak részletezésére itt most nincs
szükség.
Közvetlen elöljárója hősi halálakor, miként megbízásából korábban' is több
ízben, Dávid Zsigmond alezredes azonnal az Esterházy-huszárezred élére állt.91
A vesztes dettingeni csatát követő hadmozdulatok során az Esterházy-huszárokkal július első napjaiban Noailles marsall csoportosításának biztosítására a jobb
szárny peremére, Bürgel térségébe vezényelték, míg a főerők a Neckar folyó
vonalára, majd a Rajnához vonultak vissza. Hamarosan Dávid alezredes köte
léke is követte ezeket, és július végén már a Worms előtti táborban volt. Ak
kor a sebesültek és a hadianyag behajózását kellett fedezniök az Esterházy-huszároknak.92
Wormsban érte el Dávid Zsigmond alezredest XV. Lajos nyílt parancsa,
amelynek értelmében 1743. augusztus elsejei hatállyal kinevezte
ezredtulajdo
nosnak, és tulajdonába adta az addigi Esterházy-huszárezredet. 93
A hadmozdulatok közben tovább folytak. Dávid ezredest huszáraival a Rajna
mentén Speyer térségébe vonta vissza a francia hadvezetés. Onnan augusztus
végén a Queich folyó mentére vezényelték, majd szeptemberben a Lauter folyó
partjára, hogy fedezze a főerők további hátra vonását. Amikor ez megtörtént,
október végén a lotharingiai határ mentén küldték téli szállásra a Dávid-hu
szárezredet.94
Az egység új elnevezése csak az 1744 eleji mustrát követően vált általánossá
a francia hadiiratokban,
addig még gyakran az Esterházy-ezred megjelölést
használták. 95 Sajnálatos módon ennek a mustrajegyzéknek mindeddig nem buk
kantunk nyomára. Csak azoknak a magyaroknak a neve maradt fenn, akik
még 1747-ben is szolgáltak. 1744-ben a Dávid-huszárezred előírt létszáma 39
tiszt és 624 főnyi legénység volt. A feltöltöttségi állapotot nem ismerjük. Az
ezredben az 1747-es adatok szerint 1744-ben legalább
14 tiszt, 9 altiszt és 21
közhuszár magyar volt, mégpedig a következők :96
név

rang

szül. hely és idő

Almássy Mihály
Árva János
Balogh János
Bartalis János
Bérezik János
Bezerédy György
Bezerédy György
Bódy Albert

hadnagy
huszár
huszár
kornétás
huszár
strázsamester
strázsamester
huszár

Komárom, 1708
Galánta, 1709
Miskolc, 1721
Szék, 1710
Lotharingia, 1712
Vaja, 1708
Pozsony, 1713
Magyarország, 1690

szolgálatvállalás
1736
1740
1743
1743
1743
1735
1735
1740

87 d'Ivry, O.: Histoire du 1« Régiment de Hussards. Valence, 1901. (A továbbiakban: ďlvry), 16. o.
88 Choppin, 138. o. ; Reinach-Foussemagne, 459. o. ; Kropf, 441. o. ; Forster, 138. o.
89 Choppin, 127. o.
90 Reinach-Foussemagne, 459. o. ; Choppin, 138. o.
91 Mémoires, 5. o.
92 Erbfolgekrieg, V. k. 319. skk. o.
93 Choppin, 138. o.; Planche, 133. o.; Kropf, 441. o.
94 Erbfolgekrieg, V. k. 337. skk. o.; Campagne de Monsieur le Maréchal due de Coigny en Allemagne l'an 1743.
Amsterdam, 1761. (A továbbiakban: Coigny), I . k. 85. skk. o.
95 Les campagnes du maréchal de Saxe. I n : Revue Militaire (Archives Historiques, Paris), 1900/20. 885. o.
96 ASHA, Fasc. Y8<=—6, 9, 23, X«—81,82, 83, Yb—594, 595.
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nev

rang

szül. hely és idő

Csanádi Péter
Csengery ?
Demény ?
Dénes János
Dévay János
Dunai Nagy J á n o s
Fogarassy Gábor János
Fórizs I s t v á n
Hollósy I s t v á n
Horváth János
H o r v á t h Miklós
Kacsarovszky ?
Kádár Péter
Kállay Henrik
Kiss T a m á s
Korsós János
Kozáry András
K r i s z t i á n s z k y László
Lajtay János
Lehothay Péter
Márky Kelemen
Mészáros Á d á m
Nagy Mihály
Perényi Mihály
Salánky ?
Simonsits Pál
Sólyom A n d r á s
Szatmáry ?
Székely József
Sztáray ?
Tassy P é t e r
Temesváry György
Tokaji I s t v á n
Török András
Verseghy István
Virágh István

huszár
kornétás
kornétás
huszár
strázsamester
strázsamester
hadnagy
huszár
hadnagy
huszár
huszár
hadnagy
kornétás
huszár
kornétás
tizedes
huszár
huszár
hadnagy
tizedes
huszár
huszár
strázsamester
huszár
huszár
kornétás
kornétás
hadnagy
kornétás
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
strázsamester

M a g y a r o r s z á g , 1717
Magyarország, ?
Magyarország, ?
V e s z p r é m , 1709
B u d a , 1706
B u d a , 1709
F o g a r a s , 1710
F r a n c i a o r s z á g , 1721
S z o m b a t h e l y , 1717
N y i t r a , 1680
V á s á r , 1706
Magyarország, ?
D e b r e c e n , 1716
Kisújszállás, 1719
Magyarország, ?
S o p r o n , 1708
Pest, 1694
T r e n c s é n , 1680
Nagyfalu, 1708
B u d a , 1703
M a g y a r o r s z á g , 1719
Győr, 1704
Tiszafüred, 1706
F e k e t e e r d ő , 1724
Magyarország, ?
N a g y s z o m b a t , 1718
S z a l o n t a , 1708
Magyarország, ?
Magyarország, ?
M a g y a r o r s z á g , 1702
Magyai-ország, 1721
T e m e s v á r , 1701
T o k a j , 1686
K e r e s z t e s . 1697
P u t n o k , 1690
Szigetszentmiklós, 1713

szolgálatvállalás
1743
1733
1733
1743
1735
1734
1734
1740
1733
1740
1741
1733
1735
1743
1733
1739
1734
1740
1736
1740
1744
1744
1736
1742
1733
1739
1735
1736
1742
1737
1743
1736
1736
1735
1740
1735

Feltételezhetően a fenti 44 főnél természetesen sokkal többen szolgálhattak
1744-ben Dávid ezredes alárendeltségében a francia hadseregben szolgálatot
vállalt magyarok közül. Ez a töredékadat is azt jelzi azonban, hogy folyamatos
volt a szemben álló hadakhoz érkezés a Habsburg-seregek magyar huszárez
redeiből és a szülőföldről. Ugyanakkor az is egyértelműen kiviláglik, hogy az
elszármazás az ország egész területéről történt, de már vannak francia földön
születettek is. Az életkort tekintve figyelmet érdemel, hogy nem csak fiatalem
berek, hanem kimondottan öreg hadfiak is találhatók a Dávid-huszárok között.
Az 1744-es hadműveletek tervezése során egyébként a francia hadvezetés a
fősereggel Osztrák—Németalföldre kívánt betörni. Ugyanakkor határbiztosítás
ra és a főerők mozgásának fedezésére létrehozta az úgynevezett Moselle-csoportosítást, amelyet a Maas és a Saar folyó közti területre vezényelt. Ebbe osz
totta be a Dávid-huszárezredet is, mégpedig Harcourt altábornagy alárendeltsé
gében. A Moselle-csoportosítás gyülekeztetése Sedan-ban történt, így oda vo
nultak a Dávid-huszárok is május elején. Ott határ menti portyázási feladatot
kaptak Givet, Mariembourg, Avesnes és Bavais térségében. Június elejétől a
Habsburg-huszárok portyázásait kellett megakadályozniuk Valenciennes kör
nyékén, majd Maubège-nél biztosították a Lille és Douai közti összeköttetést.
Miután a Habsburg-hadak, a francia seregek németalföldi előrenyomulásával
nem törődve, folytatták Rajna menti hadmozdulatukat és betörtek Elzászba,
XV. Lajos július elején Sedan-on át Metzhez vezényelte Harcourt altábornagy
erőit, így a Dávid-huszárokat is. Alig érkeztek meg, július 30-án Pfalzburgnál
a Felső-Elzász és Lotharingia közti összeköttetés biztosítását kapták feladatul.
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Miután a második sziléziai háború kirobbanására tekintetxei a Habsburg csopor
tosítás megkezdte a visszavonulást, augusztus közepén Zabern—Dettweiler—
Hochfelden térségében manőverezett a Dávid-huszárezred. Ennek során több
ször harcérintkezésbe került a császári-királyi Nádasdy-, Festetics- és Kálnokyhuszárezreddel. Miután a Habsburg-hadak átkeltek a Rajnán, az üldöző erők
közé osztotta be a francia hadvezetés a Dávid-huszárokat is. Augusztus végén
a stollhofeni Rajna-hidat kellett biztosítaniuk, szeptember elején pedig a Kannstadt melletti táborba vonultak, és onnan hajtottak végre portyákat a Neckar
folyó irányában. Freiburg ostromára készülve a francia hadvezetés onnan Villingenhez vonta őket előre. Szeptember végért azután a Dávid-huszárezredet
azok közé az egységek közé osztották be, amelyek feladatául a Svábföldre való
előrenyomulást szabták. Egészen Bregenzig hatolt ez a kötelék, majd visszavo
nult Constanzhoz, hogy elterelő hadmozdulatokkal biztosítsa Freiburg ostro
mát. Az erőd november 25-i feladását követően Elő-Ausztriában, a Duna menti
Günsburgban tért téli szállásra.97
Az 1745-ös hadműveletek megkezdése előtt, a megváltozott politikai helyzet
miatt, a Conti marsall alárendeltségében létrehozott rendkívül erős Rajna-men
ti csoportosításba osztotta be a francia hadvezetés a Dávid-huszárezredet is.
így ez a kötelék téli szállásáról áprilisban elvonult a számára kijelölt Günzburg—Ulm gyülekezési körletbe. A hadműveletek megkezdésekor a Neckar fo
lyó mentén portyáztak a Dávid-huszárok, főleg Pforzheim—Wimpfen térségé
ben. A május 11-i, francia részről győztes Fontenoy-i csatát követően a Wimpfennél összpontosított erőkhöz vezényelték el ezt az ezredet is. Onnan Conti
marsall alárendeltségében a Sinsheim—Heidelberg—Leutershausen—Heppen
heim—Pfungstadt—Obernburg—Dieburg menetvonalon június elején biztosítá
si feladatot látott el az ezred, majd a Rajna irányában az összeköttetést bizto
sította Obernburg térségében. A szemben álló hadak egyesülésekor azután jú
nius végén a Steinheimnél összpontosított erőkhöz vezényelték, és onnan küld
ték ki az ellenséges huszárportyák megakadályozására. Miután július elején
Traun tábornagy erői megindultak, és Conti marsall a visszavonulás mellett dön
tött, ennek fedezésében kaptak szerepet a Dávid-huszárok a Sprendlingen—
Pfungstadt—Nordheim—Rheindürkheim vonalon. Közben július 19-én rajtuk
ütött mintegy kétezer császári-4ärályi lovas és gyalogos Bobstadtnál, és az alig
hatszáz fős ezredet szétugrasztotta. Azután az utóvédként utolsónak maradt
Dávid-huszárezred is átkelt a Rajna balpartjára. Az év hátralevő részében El
zászban tevékenykedett, és november közepén Bellheimnél tért téli szállásra.98
Dávid Zsigmond ezredest huszárezredével az 1746-os hadjáratot megelőzően
elzászi téli szállásáról a németalföldi francia csoportosítás főparancsnokának,
Szász Móric marsallnak a kérésére — más kötelékekkel együtt — e csoporto
sítás megerősítésére elvezényelték Flandriába. Április végétől a főerők gyüleke
zésének fedezésére Tervuren és Ophem között állomásoztak. Május közepén elő
revonták Loeven térségébe a Brüsszelnél gyülekező főerők összeköttetésének
biztosítására, majd Broekhemhez, az Antwerpent ostromló hadak fedezésére.
Az erőd elfoglalását követően július elején Santhovennél Mons ostromát fedez
ték a Dávid-huszárok. Mons birtokba vétele után Aerschot és Sichern, majd
Diest és Zeelhem között foglaltak állást, miközben a főerők csatára készültek.
Augusztus elején a Dávid-^huszárezredet Szász Móric marsall Cinq Étoiles tér
ségébe rendelte erősítésként. A kisebb összecsapások azonban az egység be
érkeztének idejére már véget értek. így Jodoigne térségébe küldte tovább a fő
parancsnok az utánpótlás biztosítására. Augusztus 26-án az ezred Ramillies-nél
megütközött egy császári-királyi kötelékkel és kénytelen volt a túlerő elől el
vonulni. Ezt követően a Méhaigne folyó déli partján létrehozott csoportosításba
osztották be és a Maas folyó mögé visszavonuló ellenséges erők üldözésére küld
ték. Szeptember elején a Méhaigne folyó mentén kellett fedeznie a Maastricht
97 Erbfolgekrieg, V. k. 388. skk. o.; VI. k. 325. skk. o.;Pajol, II. k. 402. skk. o., I I I . k. 320. skk. o.; Goigny, I I I . k.
215. skk. o.
98 Pajol. II. k. 492. skk. o. ; Erbfolgekrieg, VI. k. 432. skk. o.

— 211 —

ostromára vonuló főerőket. Október elején a francia hadvezetés végre döntő csa
tára szánta el magát. Az Október 11-én Rocoux-nál vívott csatában részt vett a
Dávid-huszárezred is, és jelentős szerepe volt — miként a többi lovasezrednek
— a győzelem kicsikarásában. A küzdelemben az ezred öt tisztje sebesült meg,
a legénység veszteségére vonatkozóan eddig nem került elő adat. A győzelem
után a hadak hamarosan téli szállásra vonultak, a Dávid-huszárok ismét Elzász
ba, Bellheim térségébe."
A huszárai élén derekasan küzdő, különösen a rocoux-i csatában nagyszerű
teljesítményt felmutató, már harmincöt éve francia szolgálatban álló Dávid
Zsigmond ezredest, elismerése kifejezéseként, XV. Lajos 1747. január 27-én
brigadérossá nevezte ki.100
A többi franciaországi huszárezredhez hasonlóan a Dávid Zsigmond aláren
deltségében álló is még mindig vonzotta a magyarokat. Az 1747-es hadrakelést
megelőző mustra szerint a 39 tisztből és 771 főnyi legénységből álló Dávid-ez
redben 15 tiszt és 75 altiszt és huszár vallotta magát magyarnak. A fentebb már
felsorolt korábbról szolgálatokon túl ezek a következők: 101
név

rang

szül. hely és idő

Baranyai János
Batthyány Mihály
Boday Antal
Bódy Lajos
Deák Márton
Diószeghy S á m u e l
Farkas János
Farkas János
Farkas Mihály
Fazekas András
Fekete János
Győry Á d á m
Gyurkó László
Halassy János
Hollós J á n o s
Horváth Dávid
Horváth György
Kas Mihály
Károlyi János
Kiss J á n o s
Kováts Mihály
K ú n Gergely
Laczkó András
Lakatos János
Makkay György
Matolovics József
Nagy István
Petrovácz György
Pék János
Pozsonyi György
R á c z Miklós
Sárosi Kristóf
Szabó Ferenc
Szász M i k l ó s
Szeleczky J á n o s
Szombathy György
T o m a s o v i c s József
Tóth András
Tóth Tamás

huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
kornétás
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

M a g y a r o r s z á g , 1721
M a g y a r o r s z á g , 1712
S ü m e g , 1725
L o t h a r i n g i a , 1718
M á t é s z a l k a , 1720
B i h a r , 1719
K u l c s , 1714
K a s s a , 1720
Szeged, 1716
B e s z t e r c e b á n y a , 1711
K e c s k e m é t , 1706
Győr, 1699
P o l g á r , 1723
K u n s á g , 1714
Kisasszonyfa, 1726
H a g u e n a u (Elzász), 1722
Ó v á r , 1711
L o t h a r i n g i a , 1716
Gálosfa, 1723
M e z ő k ö v e s d , 1721
R i m a s z o m b a t , 1701
D e b r e c e n , 1727
B e s z t e r c e , 1706
N a g y k á t a , 1722
M a g y a r o r s z á g , 1718
Pozsony, 1718
N a g y s z o m b a t , 1706
Eszék, 1726
F r a n c i a o r s z á g , 1723
Pozsony, 1721
Pozsony, 1711
F r a n c i a o r s z á g , 1722
M a g y a r o r s z á g , 1721
H u n y a d , 1718
B u d a , 1720
M a g y a r o r s z á g , 1724
V á c , 1722
Z e m p l é n , 1717
V á r a s d , 1725

szo l g á l a t v á l
1747
1745
1744
1747
1745
1747
1744
1746
1745
1746
1746
1744
1745
1746
1746
1744
1747
1744
1746
1746
1747
1746
1746
1745
1745
1746
1746
1746
1747
1747
1745
1745
1745
1747
1746
1746
1746
1747
1745

99 Lettres et Mémoires choisies parmi les papiers du maréchal de Saxe. Paris, 1794. (A továbbiakban: Maréchal de
Saxe), I I . k. 161. skk. o.; Erbfolgekrieg, IX. k. 250. skk. o.; Espagnac, I I . k. 162. skk. o.; Pajol, I I I . k. 480. skk. o.
100 Reinach-Foutsemagne, 607. o.; Cfioppin,
138. o.
101 ASBA, Fase. Y8<=— 6, 9, 23, X e — 81, 82.
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név

rang

szül. hely és i d ö

Török István
Varga Mihály
Vatay János
Vámos Sándor
V á r a d y László
Viola M á t y á s
Vitális J á n o s

huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

R á t k a , 1721
Cegléd, 1721
Z s á m b é k , 1723
K a r á n s e b e s , 1721
V á r a d , 1719
•Udvard, 1717
S z e g h a l o m , 1709

szolgálatvállalás
1746
1746
1745
1747
1745
1745
1747

A hadműveletek 1747-es felújításakor a francia hadvezetés Dávid Zsigmond
brigadérost és a Dávid-huszárezredet is újra a németalföldi hadszíntéren kí
vánta bevetni, ezért Elzászból ismét oda vezényelte. Az erők gyülekeztetése
áprilisban Brügge—Gent—Dendermonde térségében következett be. Dávid bri
gadérost — rangjának megfelelően — dandárnyi csoportosítás élére állították,
míg ezredét alezredese vezényelte. A Dávid-huszárok Wawre és Hal között állo
másoztak. Amint együtt voltak a seregek, megindultak, hogy birtokba vegyék
a németalföldi felségterületnek számító flandriai földet. Miközben egyre-másra
foglalták el a főerők az alig őrzött erődöket, Dávid Zsigmond brigadéros és a
Dávid-huszárok is az összeköttetés biztosítását kapták feladatul. Ezt követően
júniusban a Maastricht ellen irányuló hadmozdulatot fedezték.
A szemben álló erők is felvonultak, és július 2-án Lawfeldnél döntő csatára
került sor. Az angol—hannoveri—hesseni—németalföldi—osztrák sereg 52 000
gyalogosból és 16 000 lovasból állt, míg a francia csoportosításban 60 000 gya
logost és 19 000 lovast vontak össze. A támadást a szövetségesek hadvezetése
határozta el, és,a meglepetésre épített. Már előző este csatarendben felvonultat
ta erőit, így az éjjelt a francia hadak is fegyverben töltötték. A támadást azon
ban a francia hadvezetés hiába várta, így reggeliszünetet rendelt el. Akkor in
dultak meg a szemben álló seregek. Míg a gyalogság harcrendbe állt, a francia
lovasság, elsődlegesen a huszárok, igyekeztek feltartóztatni a támadókat, akik
szintén lovasságot, főleg huszárerőket küldtek ellenük. A huszárcsata alatt fel
sorakoztak a francia gyalogosok, és négy ellenséges rohamot is visszavertek.
Ezután újabb lovasösszecsapás következett, ez pedig francia diadallal járt. Harc
rendje megrendülését látva, a szövetséges hadvezetés félbeszakította a küzdel
met, és elvonultatta hadait. A véres küzdelemben a franciák halottakban, se
besültekben és eltűntekben 10 571 főt vesztettek, míg a szövetségesek csupán
5824 főt. Az eltűntek között volt Dávid Zsigmond brigadéros is, aki valószí
nűleg elesett a csata hevében, majd tömegsírba került. A Dávid-huszárezred is
súlyos veszteségeket szenvedett, de ennek adatai eddig még nem ismertek. 102
Turpin-, majd

Chamborant-huszárok

Az ezredtulajdonos Dávid Zsigmond brigadéros hősi halálát követően az egy
kori Esterházy-huszárok nem kerültek újabb franciaországi magyar tiszt tulaj
donába. XV. Lajos 1747. augusztus 15-i hatállyal az addig a Bercsényi-huszár
ezred másodezredesként tevékenykedő Louis Lancelot Urbain Baron de Turpin
de Crissé (Beauce, 1716? — Németország, 1795?) ezredes tulajdonába adta az
addigi Dávid-huszárezredet. 103
A barokk nevű tulajdonos után katonai egyszerűséggel Turpin-huszárezrednek nevezett egység az osztrák örökösödési háború további folyamán is a né
metalföldi hadszíntéren tevékenykedett. Az 1748-as békekötés a Gette és a Jaar
folyó közti területen érte. 104
102 ASHA, Fasc. A1—3192, ErbfolgeJcrieg ,IX. k. 470. skk. o.; Maréchal de Saxe, IV. k. 7. skk. o.; Pajol, III. k.
502. skk. Espagnae, II. k. 293. skk. o.
103 Mémoires, 7. o.; Choppin, 135. o.; Reinaeh-Foussemagne, 607. o.; Boulin, M.: Quelques Hussards Français
1696—1830. In: Vivat Hussar, No. 17. Tarbes, 1982. (A továbbiakban: Boulin), 94,fo. Megjegyzés -.Planche, 138.0.
tévesen datálja 1747. január 27-re, Kropf, 437. o. még erősebb tévedéssel 1745-re teszi ezt.
104 Espagnae, II. 338. skk. o.; Erbfolgekrieg, IX. k. 635. skk. o.
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A háború lezárulását követően az eredetileg muskétás-, majd vértestisztként
szolgált és csak 1744-től huszárezredekben alkalmazott Turpin ezredest XV. La
jos brigadérossá nevezte ki. A béke beköszönte ugyanakkor együtt járt a fran
cia hadsereg létszámának erőteljes csökkentésével. így a 3900 huszárból csak
800 főt kívánt megtartani a hadvezetés. Feloszlatta a Gantér- és a Geschrayezredet, míg.a Lynden-, Bercsényi-, Beausobre-, Raugrave-, Pollereczky-, Fer
rari- és Turpin-ezred létszámát erősen csökkentette. Végül azután a korábbi
létszám felét, 1800 huszárt tartott meg XV. Lajos. Nagy átszervezéssel igyeke
zett a francia hadvezetés minél több magyart fegyverben tartani a huszárez
redekben. 105 így a négy századra apasztott Turpin-huszárok létszámát 248 főre
csökkentették, ám a magyarok száma ugyanakkor az egységen belül 145-re nőtt.
Közülük a következő 111 adatai maradtak fenn:106
név

rang

Almássy Mihály
A m b r u s Miklós
Aradi Márton
Átsi P á l
Bakos Mihály
Balogh András
Balogh Gábor
Baranyai András
Bartalis János
B á n y a i József
Bencsik A n d r á s
Bezerédy György
Bodó A n d r á s
B u d a i Péter
Bujdosó M i h á l y
Csicsey J á n o s
Dávid Mátyás
Debreceni Mihály
Demény ?
Dessőffy F ü l ö p
Dessőffy K á r o l y
Dévai Dávid
Dévay János
Diószeghy S á m u e l
Dobó D á v i d
Domokos Ferenc
Dunai Nagy János
Fazekas Márton
Fekete János
Finta István
Fogarassy János
Galambos Ferenc
Gáspár Mihály
Győry Ádám
Halassy János
Harangozó István
Hollósy I s t v á n
Horváth András
Horváth György
Horváth István
Horváth István
Jakab János
Jankó Ferenc
János András
Jánosi György

kapitány
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
kapitány
huszár
hadnagy
tizedes
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
kornétás
kapitány
kapitány
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
hadnagy
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

szül. h e l y és idő

szolgálatvállalás

K o m á r o m , 1708
Szék, 1718
A r a d , 1720
Áts, 1710
Székesfejérvár, 1721
Déva, 1721
N a g y r é d e , 1717
B a r a n y a , 1726
Szék, 1710
F e l s ő b á n y a , 1713
T r e n c s é n , 1724
Pozsony, 1713
K e r n e n d , 1720
H u n y a d , 1708
Somos, 1718
S o n g ó v á r (?), 1723
Léva, 1718
D e b r e c e n , 1725
Magyarország, ?
L o n g u e v i l l e , 1724
Bonay, 1720
Buda, ?
B u d a , 1705
B i h a r , 1719
Beszterce, 1708
D e b r e c e n , 1721
B u d a , 1709
Medgyes, 1722
K e c s k e m é t , 1706
K é s m á r k . 1713
Erdőd, 1706
H o m o n n a , 1718
N a g y s z o m b a t , 1722
Győr, 1699
K u n s á g , 1714
Heves, 1719
S z o m b a t h e l y , 1717
Sopron. 1712
Óvár, 1711
Pest, 1724
Somlyó, 1722
Kolozsvár, 1722
N y i t r a , 1718
Beszterce, 1723
Lovászi, 1722

105 d'Ivry, 30. ill. 325. o.; Fieffé, I. k. 279. o. Lásd erről bővebben Zaehar 1980, 520. síik. o.
106 ASH A, Fase. Y8e—9, 14, 15, 23, X''—81, 82, Yb—594, 595.
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1736
1745
1748
1748
1748
1747
1742
1748
1743
1734
1748
1735
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1733
1734 (ezredfi!)
1728 (ezredfi!)
1749
1735
1747
1748
1748
1734
1748
1746
1748
1734
1748
1748
1744
1746
1748
1733
1748
1747
1748
1748
1748
1748
1748
1745

név

rang

J u h á s z Miklós
Ka jari István
Kakas Mihály
Kádár Péter
Kereki Gábor
Kereszti Gergely
Király Ferenc
Kis Ferenc
Kis János
Kiss György
Kolossi J á n o s
Komáromi Mihály
Kosztolányi János
Kováts István
Kováts Mátyás
Kováts Mihály
K o z á r y (András
Krisztianszky László
Kultsár Márton
K ú n Gergely
Laczkó András
Lajtay János
Lampir Ferenc
László J á n o s
Lászlóffy József
Magyar Gáspár
Magyar István
Matiss Mihály
M a t o l o v i c s József
M á r k u s József
Mezei Miklós
Miklós M i h á l y
Moskovits István
Nagy István
N a g y László
Nemes János
id. P a l u g y a y G á b o r
ifj. P a l u g y a y G á b o r

huszár
huszár
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
alezredes
tiszteletbeli
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

Pap János
Pál Miklós
Pozsonyi György
Pusztai János
Salánky ?
Schultz Pál
Sebesi M á t y á s
Simon András
Sipos Miklós
Szabó F e r e n c
Szabó G e r g e l y
Szabó J á n o s
Szabó M i h á l y
Szatmári Jakab
Szatmáry ?
Szász J á n o s
Szász Miklós
Szegedi László
Szűcs I s t v á n
Tompos András
Torma Ferenc
Torma János
Tóth András

I

szül. h e l y és i d ő

:

Kolozs, 1724
Szolnok, 1708
K é z d i v á s á r h e l y , 1715
D e b r e c e n , 1716
V a s v á r m e g y e , 1718
Hétúr, ?
M á t r a , 1724
B i h a r , 1713
Magyarország, ?
B r a s s ó , 1718
D e b r e c e n , 1720
Miskolc, 1714
Esztergom, ?
M u n k á c s , 1723
S á r o s p a t a k , 1708
R i m a s z o m b a t , 1701
P e s t , 1694
T r e n c s é n , 1680
Zala, 1729
D e b r e c e n , 1727
Beszterce, 1706
N a g y f a l u , 1708
P á p a , 1728
S z e r d a h e l y , 1729
Szeben, 1723
G ö m ö r , 1717
Szolnok, 1717
Sólymos, 1710
Pozsony, 1718
S z o m b a t h e l y , 1723
B é k é s , 1720
Szeben, 1723
K á r o l y , 1718
Gyöngyös, 1724
S z a t m á r , 1711
Magyarország, ?
L i p t ó , 1688
E n s i s h e i m (Elszász),
1743
P e s t , 1715
F e h é r v á r , 1728
Pozsony, 1721
N a g y ő r , 1713
Magyarország, ?
Pest, 1720
S z o m b a t h e l y , 1721
N a g y v á r a d , 1720
N é m e t ő r . 1708
G ö r b e , 1720
B o r s o d , 1708
F e r e n c i , 1723
K e c s k e m é t , 1728
T o k a j , 1725
Magyarország, ?
Vác, 1720
H u n y a d , 1718
Szeged. 1720
Lövő, 1724
G ö r n y e . 1708
H a l a s , 1719
Megyer, 1723
Z e m p l é n , 1717

szoigaiatvallaiás
1748
1748
1748
1735
1748
1749
1748
1748
1749
1745
1748
1748
1749
1749
1748
1746
1734
1740
1748
1747
1746
1736
1748
1748
1747
1748
1748
1736
1746
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1749
1720
1749 (ezredfi!) '
1748
1748
1747
1748
1733
1746
1748
1747
1748
1748
1748
1748
1748
1748
1736
1748
1747
1745
1748
1748
1748
1748
1747

szül. hely és idő

nev
Unger György Á d á m
Varga Ádám
V a r s á n y i Illés
V á r y József
Vitális J á n o s

hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár

S e l m e c , 1722
H e v e s , 1722
K o r p o n a , 1722
V a s v á r m e g y e , 1705
S z e g h a l o m , 1709

szolgálatvállalás
1745
1748
1748
1748
1747

A békeidőszakban a Turpin-huszárokat a korábbi h a g y o m á n y o k n a k megfe
lelően h a t á r m e n t i területeken állomásoztatták, főleg Elzászban és Lotharingiában. így 1748—1756 között a következő helységekben t a r t ó z k o d t a k r ö v i d e b b hosszabb ideig: Metz, Besançon, H a g u e n a u , Neuf-Brisach, Mirecourt, Vesoul,
Laxeuil, Vic, Richemont, T o u r n a y és Guise. 107
Az utóbbi helységből 1757-ben Sarreguemines-be vezényelték az ezredet, és
— a m á r előző év végén k i r o b b a n t hétéves h á b o r ú r a tekintettel — hadilétszám
r a töltötték fel. Négy svadronban, svadrononként két században, összesen 52
tisztet, 57 altisztet és 544 közhuszárt osztottak be. A következő évben t o v á b b
növelték a létszámot, a k k o r m á r 76 tiszt, 120 altiszít és 816 közhuszár szolgált. 103
A Turpin-huszárezred a H a n n o v e r t megszálló csoportosításban nyert beosztást,
és 1757-ben komolyabb erőfeszítés nélkül előretört a Göttingen—Northeim t e 
repszakaszra. 1758-ban is H a n n o v e r b e n t e v é k e n y k e d e t t a z ottani kisháborús
műveletekben. Ezeket követően téli szállásra az Alsó-Rajna mellé vezényelték.
1759-től azután a hesseni és vesztfáliai h a r c o k b a n vetették be. 109
Feltétlenül figyelmet érdemel, hogy a békés és a háborús években egyaránt
álltak b e m a g y a r o k a Turpin-huszárezredbe. Igazában a k k o r i b a n m á r n e m volt
nagy a mozgás a magyarok részéről a francia hadsereg irányában. 1 1 0 Mégis,
1750 és 1761 között k i m u t a t h a t ó a n 59 m a g y a r állt be Turpin-huszárnak, és k ö 
zülük csak 10 került más franciaországi huszárezredből áthelyezve ebbe az
egységbe. K é t fő m á r francia földön született az ú j o n n a n szolgálatot vállaltak
közül, a többi 47 a z o n b a n még mindig a szülőföldjéről érkezett, b á r a francia
h a d a k ebben a h á b o r ú b a n m á r a Habsburg-seregek szövetségeiként vonultak
hadba. A következőkről van szó ebben az esetben. 1 1 1

Agóts János
Almássy István
Ambrózy István
Arnódy János
Badda Gábor
Bajai Mátyás
Baróti László
Bálint Pál
Boday Antal
Borbély Ferenc
Borbély Mihály
Bujdosó János
Bursa János
Csetényi János
Draguly József
Érsek Mátyás
Farkas Mihály
Forgáts János
Gyulai Pál
Gyurnikovics Miklós

rang
huszár
huszár
huszár
huszár
kornétás
huszár
huszár
huszár
strázsamester
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

szül. hely és idő
Magyarország, 1721
Szentmárton, 1733
Eszék, 1725
Lotharingia, 1736
Terem (Szatmár), 1740
Debrecen. 1722
Bárót, 1719
Magyarország, 1730
Sümeg, 1725
Magyarország, 1722
Kecskemét, 1728
Debrecen, 1724
Marosvásárhely, 1715
Komárom, 1720
Magyarország, ?
Pozsony, 1723
Magyarország, 1723
Tótmegyer, 1725
Magyarország, ?
Siklós, 1733

szolgálatvállalás
1751
1753
1755
1760
1752, itt 1758
1754
1756
1752
1744, itt 1756
1752
1754
1746, itt 1751
1753, itt 1755
1756
1750
1754
1752
1754
1753
1754

107 Plcfflckc 135.0.
108 ASHA,¥a,sc. Y8c—2S;Choppin, 135. o. ; Der siebenjährige Krieg, Kiad. : Grosser Generalstab, Kriegsgeschichtliche Abteilung. Berlin, 1903. (A továbbiakban: Der siebenjährige Krieg), V. k. Anlage 10. 34. skk. 6.
109 Der siebenjährige Krieg, V. k. 83. skk. o. ; IX. k. 143. skk. o. X I . k. Anlage 1. skk. o., X I I . k. Anlage 11. skk. o.
110 Lásd erről bővebben: Zachar 1980. 535. o.
111 ASHA, Fase. Xc—82, Y8<>—6, 23.
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nev

rang

szül. hely és idő

Handlé János
Hodóssy János
Horváth István
Horváth János
Horváth Pál
Jakab János
Jáky Imre
József J á n o s
Katona Pál
Kádár István
Káldy János
Kiss Tódor
Kós Márton
Kotsis János
Kováts István
Kováts Pál
Kováts Péter
Márton Jakab
Mezei J á n o s
Molnár György
Molnár Sándor
Nagy János
Nagy János
Németh Mihály
Nikolits Mihály
Pali János
P a p Gergely
Pap István
Pintye György
Pollereczky Ferenc
András
R i m a i József
Sikelits János
Sipos M i h á l y
Szabó György
Szilvágyi Mózes
Szinay István
Szűts I s t v á n
V e r d ő d y Rudolf
Vincze G y ö r g y

kornétás
kornétás
huszár
huszár
huszár
huszár
kornétás
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

szolgálatvállalás

Eperjes, 1715
Eperjes, 1712
Komárom, ?
Magyarország, ?
K a p o s v á r , 1726
Magyarország, ?
Pozsony, 1738
K a s s a , 1731
Szeged, 1719
K e c s k e m é t , 1722
M a g y a r o r s z á g , 1724
Magyarország, ?
Rozsnyó, 1718
S z e r e d n y e , 1726
Erdély, 1722
K e c s k e m é t , 1724
M a g y a r o r s z á g , 1722
Magyarország, ?
M a g y a r o r s z á g , 1715
Vác, 1725
K o m á r o m , 1716
M a g y a r o r s z á g , 1726
Kalló, 1727
Magyarország, ?
B u d a , 1728
K i s s z u r m á s , 1719
Déva, 1727
Kolozsvár, 1711
M a g y a r o r s z á g , 1722

1731, itt 1756
1731, itt 1756
1753
1750
1754
1752
1758
1753
1754
1754
1751
1750
1748, itt 1754
1754
1753
1754
1750
1750
1750
1754
1746, itt 1750
1754
1755
1750
1756
1755
1754
1754
1752

kapitány
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
kornétás
huszár

M o l s h e i m (Elzász) 1737
M a g y a r o r s z á g , 1727
M a g y a r o r s z á g , 1724
E s z t e r g o m , 1727
Borsod, 1721
Magyarország, ?
Szinye, 1722
M a g y a r o r s z á g , 1725
Pozsony, 1740
Miskolc, 1721

1756, itt 1758
1752
1752
1755
1747, itt 1753
1750
1754
1753
1758
1753

A fentieken kívül természetesen még több, m á r korábbról szolgáló m a g y a r is
volt a Turpin-huszárezrediben. Pontos létszámuk azonban nehezen m u t a t h a t ó
ki, mivel a legtöbb esetben hiányzik a szolgálattól való megválás időpontjának
a feltüntetése.
1761-ben következett b e egyébként újabb változás a z ezredtulajdonos sze
mélyében. T u r p i n birgadérost a f e b r u á r elsejei előléptetések során XV. Lajos
t á b o r n o k k á nevezte ki. Az ezrede iránt k o r á b b a n sem nagy figyelmet t a n ú s í t ó
tulajdonos azonnal lemondott ezredtulajdonosi jogköréről. Helyette a z egykori
Esterházy-, majd Dávid- és végül Turpin-huszárok élére a francia uralkodó
m á r c i u s 17-én A n d r é - C l a u d e Marquis de C h a m b o r a n t d e la Claviére (Párizs
1732—Csehország, 1805?) ezredest állította. B á r XV. Lajos h a m a r o s a n brigadérossá, majd XVI. Lajos 1783-ban t á b o r n o k k á , 1784-ben a l t á b o r n a g g y á nevezte
ki, ő m e g t a r t o t t a huszárezrede tulajdonjogát. így a Nagy Francia F o r r a d a l o m
idejéig Chamborant-huszárokról szólnak a hadilevéltári források. 1 1 2
A Chamborant-huszárezred az 1763-as békekötésig még részt vett a további
112 Boulin, 68. ill. 94. o.,Planche, 133. o., Spitzer 1967, 127. o. Megjegyzés: Choppin, 135. o. Turpin lemondásának
napját adja meg a névváltozás időpontjaként, Mayet, 16. o. tévesen 1762. augusztus 27-i dátumot szerepeltet, míg
Kropf, 437. o. teljesen indokolatlanul 1758-ra datálja.
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kisháborús cselekményekben a német-római birodalmi területeken. Azután
egészen a francia f o r r a d a l m i h á b o r ú k i g n e m v e t e t t é k b e . Igaz, h o g y az a m e r i 
kai f o r r a d a l m i függetlenségi h á b o r ú t á m o g a t á s á r a k ü l d e n d ő s e g é l y h a d b a n szá
m o l t a k e z z e l a z e g y s é g g e l is, á t h a j ó z á s u k r a a z o n b a n n e m k e r ü l t s o r . 1 1 3 A b é k e 
i d ő s z a k b a n a z e z r e d l é t s z á m á t a f r a n c i a h a d v e z e t é s k e z d e t b e n 28 t i s z t b e n és
312 f ő n y i l e g é n y s é g b e n , m a j d 28 t i s z t b e n és 696 f ő n y i l e g é n y s é g b e n s z a b t a
meg. Az a n g o l o k elleni h á b o r ú s készülődés j e g y é b e n a z u t á n időlegesen t o v á b b
e m e l t e a l é t s z á m o t 42 t i s z t r e és 1044 f ő n y i l e g é n y s é g r e . " 4
A z 1761—1791 k ö z t i i d ő s z a k b a n m á r c s a k n é h á n y m a g y a r m u t a t h a t ó k i a
C h a m b o r a n t - h u s z á r e z r e d ' b e n . E 31 f ő b ő l is 20 m á r k o r á b b r ó l s z o l g á l t , és h a 
m a r o s a n k i v á l t a z e g y s é g b ő l . A z ú j o n n a n b e á l l t 11 m a g y a r k ö z ü l is 6 fő m á r
b i z o n y o s a n f r a n c i a f ö l d ö n s z ü l e t e t t , 4 s z ü l e t é s i h e l y e i s m e r e t l e n , és c s a k 1 fő
az, a k i ténylegesen szülőföldjéről érkezett a francia hadsereghez:11"'
szül. hely és idő

rang

1772—1791
1736—1762
(fogságba esett)
1760—1763
huszár
L o t h a r i n g i a , 1736
1757—1783
h a d n a g y - k a p i t á n y T e r e m ( S z a t m á r ) , 1740
(áthelyezve)
1781—1791
ezredfi-kornétás
D o r l i s h e i m (Elzász) 1770
(áthelyezve)
1780—1791
huszár
kapitányalezredes
N a g y r é d e , 1717
1742—1776
strázsamesterhadnagy
S ü m e g , 1725
1754—1791
Magyarország, ?
1733—176:í
kornétás
1761—1764
B a u l n y , 1720
alezredes
1782—1791
??
huszár
1761—1765
??
hadnagy
1734—1767
B u d a , 1709
kapitány
(meghalt)
1776—1791
L o t h a r i n g i a , 1744
huszár
1731—1776
Eperjes, 1715
hadnagy
1731—176:;
Eperjes, 1712
hadnagy
1733—1764
S z o m b a t h e l y , 1717
kapitány
(áthelyezve)
Ó v á r , 1711
huszár
1747—1763
' 1758—1763
k o r n é t á s - h a d n a g y Pozsony, 1738
1735—1762
D e b r e c e n , 1716
hadnagy
(fogságba esett)
1777—1791
huszár
O t t e n b u r g , 1755
1780—1791
huszár
??
1736—1764
kapitány
Nagyfalu, 1708
(áthelyezve)
hadnagy
E n s i s h e i m , 1743
1749—1765
(áthelyezve)
kapitány
Molsheim, 1737
1758—1776
alezredes
(áthelyezve)
h a d n a g y - k a p i t á n y Molsheim, 1748
1763—1780
(áthelyezve)
hadnagy
Magyarország, ?
1733—1763
hadnagy
Magyarország, ?
1736—1763
hadnagy
1744—1763
Selmec, 1722
huszár
Zsede, 1741
1769—1783
1758—1776
k o r n é t á s - h a d n a g y Pozsony, 1740

Almássy Henrik Károly ezredfi-kapitány
Almássy Mihály
kapitány
Arnódy János
Badda Gábor
ifj. B a d d a G á b o r
Ballay Ágoston
Balogh Gábor
Boday Antal
Demény ?
Dessőffy K á r o l y
Désy F e r e n c K á r o l y
Dévay ?
Dunai Nagy János
Fábry János
Handlé János
Hódossy J á n o s
Hollósy I s t v á n
Horváth György
Jáky Imre
Kádár Péter
K e r t é s z József
K é k y János Frigyes
Lajtay János
ifj. P a l u g y a y G á b o r
Pollereczky Ferenc
András
Pollereczky János
László
Salánky ?
Szatmáry ?
Unger György Ádám
Várnay Ferenc
V e r d ő d y Rudolf

kimutatható
szolgálat

Dudensdorf, 1757
K o m á r o m , 1708

113 d'Ivry, 44. skk. o.
114 ASHA, Fase. Y8"—5. 6.; Choppin, 135. o.; Pascal, A.: Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis
les premiers temps de la Monarchie Française jusqu'à nos jours. Paris, 1847. (A továbbiakban: Pascal), I I . k. 188.
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A második ezredalapító

Esterházy

Esterházy Bálint Józsefnek francia földön kötött házasságából egy fia és
egy leánya született. A fiúgyermek, aki a keresztségben a Bálint László nevet
kapta, 1740. október 22-én a Cévennes hegységbeli Vigan városkában látta
meg a napvilágot. A leányka, Marianne ugyanott 1741. október 9-én született.
A két gyermek kisdedként félárva maradt apjuk 1743 közepén bekövetkezett
hősi halála következtében. 116 Anyjuk 1748-ig nagy nehézségek árán biztosí
totta nevelésüket. Akkor, a bekövetkezett békekötésre tekintettel, felkerekedett,
és meg sem állt Párizsig, hogy támogatást szerezzen. Nagy szerencséjére össze
találkozott a honfitársait minden módon segíteni igyekvő Bercsényi László al
tábornaggyal, a francia huszárság főfelügyelőjével, akit megrendített egykori
bajtársa családjának súlyos helyzete. Azonnal készséggel segítségre sietett. In
dítványára XV. Lajos, Esterházy Bálint József brigadéros hősi halálára tekin
tettel, kegydíjat biztosított az özvegynek, aki ebből szerényen meg tudott élni,
és leányát is fel tudta nevelni." 117 A leány később apáca lett, és 1823. január
23-án hunyt el Nimes-ben.118
A nyolcesztendős Esterházy Bálint Lászlót az édesanya egyetértésével saját
életben maradt hat gyermeke mellé Bercsényi László örökbe fogadta, és maga
gondoskodott a felneveléséről. 1754-ig saját fiaival együtt Párizsban a neves
Rhombier-intézetben taníttatta. 119 Közben már 1750. december 27-én kérvé
nyezte a hadügyminiszternél, hogy saját huszárezrede tiszteletbeli kornétási
rangját biztosíthassa a gyermeknek. Ez azonban akkor még eredménytelennek
bizonyult.120 1752-ben siker koronázta újabb kérvényezését, augusztus 15-i
hatállyal kinevezhette Esterházy Bálint Lászlót a Bercsényi-huszárezred tiszte
letbeli hadnagyi rangjába. 121 A katonai neveltetés érdekében a nevelőapa 1754től a Lunéville-i katonaiskolában taníttatta tovább a gyermeket. Mivel ak
koriban maga is tartósan ott tartózkodott, személyesen felügyelt fogadott fia
elméleti és gyakorlati képzésére.122 A fiúnak ez nagy élményt jelentett. Élete
alkonyán írt francia nyelvű emlékirataiban is visszaemlékezett erre az időre,
és a kiemelt szavakat magyarul vetette papírra: „Csak fiamnak hívott, és azt
akarta, hogy atyám uramnak nevezzem."123
A Versailles-i udvarban akkoriban már nagy tekintélynek örvendő Bercsényi
László a továbbiakban is ugyanúgy törődött a kis Esterházyval, mint saját két
vér szerinti fiával. A hétéves háború előkészületeit kihasználva, 1756. július
28-i hatállyal, tiszteletbeli kapitánnyá léptette elő.124 További helytállása
alapján 125 pedig 1756. október 294 hatállyal tényleges állományba vétette a
még csaík tizenhat éves ifjút126 és kineveztette a 4. század parancsnokának. 127
Akkor intézte a következő intelmet Esterházy Bálint Lászlóhoz: „Fiam ezre
débe akarlak venni és azoknak a tiszteknek akarlak ajánlani, akik alárendelt
ségemben háborúztak. Kövesd tanácsaikat, hasznosítsd példájukat, élj isten
hitben, légy engedelmes és rangidősségüknek alárendelt, legyél szelíd és elő
zékeny elöljáróiddal szemben és igazságos alárendeltjeiddel, adj példát nekik
bátorságból és jó vezetésből. Végül, Fiam, légy méltó híres őseidtől örökölt
véredhez, légy mindig igaz magyar és vitéz katona." 128
A

R i g n y - l a - S a l l e m e l l e t t i t á b o r b a n a z ifjú

kompániáskapitány

átvette

be

n e ASHA, Fasc. MC—2826/1.; Mémoires, 4. o.; Eszlerházy, 150. o.; Franjous, 4. o.: Megjegyzés: Choppin, 219. o
teljesen tévesen 1730. október 20-ra datálja a születés időpontját, és ezt ismétli az újabb francia irodalom is. pl. Boulin,
74. o.
»
117 Mémoires, 7. skk. o.
118 Eszlerházy, 150. o.
119 Mémoires, 9. skk. o.
120 Bibliothèque de la Ville Meaux, Manuscrits, Ease. 110. fol. 262. skk.
121 ASHA, Fase. MC—2826,'].,X«—81, 83., Yb—506.
122 Mémoires, 11. skk. o.
123 Uo. 17. o.
124 ASHA, Fase. MC—2826/1.
125 ASHA, Fasc. Xc—80.
126 ASHA, Fase. MC—2826/1., Y^—596., X<=—83.
127 ASHA, Fasc. Y8c—2.
128 Közli: Zachar J.: Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja. (Válogatott
források.) Vaja, 1979. (A továbbiakban : Zachar, 1979), 120. o.
4*

— 219 —

osztását, és készült a hadbavetésre. 129 Nagy segítséget jelentett számára, hogy
119 alárendeltjéből 32 fő magyar volt,130 köztük beosztott tisztjei, is, akik
Vancouleurs-ben a téli táborban valódi segítőtársainak bizonyultak. így volt
ez akkor is, amikor az 1757-es hadjáratban a Bercsényi-huszárok a Rajna-völ
gyében kaptak portyázó feladatokat, majd a szászországi előrevonás során Soubise altábornagy csoportosítását kellett fedezniök, végül Halberstadt és Magde
burg térségében kellett portyázniuk. Az első igazi erőpróbát Esterházy kapitány
számára a poroszokkal vívott az évi döntő csata, a november 5-i rossbachi vesz
tes összecsapás jelentette. Ebben derekasan helytállt a százada élén. Ezt köve
tően Wannfriede mellett vonult téli szállásra. Az 1758-as hadműveletek során
kezdetben a Harz-iiegységben portyázott. Június 23-án bevetették a poroszok
elleni vesztes krefeldi csatában. Ezután alakulatával Hessenbe vezényelték, és
Kasselig felderítési feladatókkal bízta meg a hadvezetés. Ezúttal a Wesel folyó
mellett tért téli szállásra.131
A harccselekmények szünetelése idején elöljárói engedélyével először Aachen
be ment rokonlátogatásra, majd a fivéreként szeretett ezredesével, Bercsényi
Miklós Ferenccel németalföldi utazást tett Nijmegen, Rotterdam, Delft, Hága,
Harlem, Amsterdam és Utrecht érintésével. Amikor 1759 tavaszán újra kezdőd
tek a harccselekmények, ismét ezrede kötelékében volt, és részt vett a kishá
borús küzdelmekben Düsseldorf, Rittberg, Bernburg és Lübeck irányában. Egy
re tapasztaltabb tiszt lett, ezt módja volt bizonyítani is az április 13-i győztes
bergeni csatában és az azt követő, Kasselig tartó üldözésben. A további portyák
ból kiemelkedett a július 30-i lübecki találkozóharc. A francia hadsereget viszszavonulásakor a Lahn folyó völgyében fekvő Butzbach, az Augsburg melletti
Friedberg és a Rajna-menti Bingen térségében fedezte huszáraival. Bingenben
vonult ezúttal téli szállásra. Az 1760-ben szintén erélytelenül vezetett hadjárat
során Esterházy Bálint László kapitány a Giessen körülzárására irányuló har
cokban vett részt, majd Laubach, Dillenburg és Marburg térségében portyázott.
Ezután felderítésre küldték Ziegenhain, majd Emsdorf körzetében, végül Homburgnál és Kasselnél. Az év végén Göttingában tért téli szállásra.132
A hétéves háború addigi hadjárataiban tanúsított magatartása alapján, ki
váló képességei és fiatalon szerzett nagy tapasztalata elismeréseként, alig hu
szonegy évesen, 1761. február 20-i hatállyal alezredessé léptették elő. Ezzel egy
idejűleg vezénylő ezredesnek áthelyezték az eredetileg atyja által alapított és
éppen akkor Chamborant ezredes tulajdonába helyezett huszárezredbe. Nem
érezte azonban jól magát abban a kötelékben, és kérelmére már az év május
elsejével visszakerült korábbi bajtársai közé.133
A Bercsényi-huszárezred kötelékében kapcsolódott be az 1761-es hadjáratba
is. Most már több svadronnyi erő élén portyázott Duderstadt, Nordheim, Roten
burg és Sontheim térségében. Ez utóbbi helységnél a huszárai élén bátran ro
hamozó alezredes megsebesült. A harccselekmények lezárultával ismét Göttin
gában tért téli szállásra. Ott értesült arról, hogy az elzászi Mulhouse-ben tar
tózkodó közvetlen elöljárója, Bercsényi Miklós Ferenc ezredes himlőben súlyo
san megbetegedett. Azonnal sietett hozzá. Miután meggyőződött menthetetlen
állapotáról, az ezred rangidős tisztjeként rögtön tájékoztatta erről a hadügy
minisztert.134
Rendkívüli emberi jellemvonásról tett tanúságot, amikor a tájékoztató leve
lében — félretéve rangidősségét és feledve rövid vezénylőezredesi beosztását —
eleve elhárította, hogy a Bercsényi-huszárezredet az ő és ne az ezredben szol
gáló testvér, Bercsényi Ferenc Antal kapitány kezére adja a hadvezetés. így
írt: „Eljöttem Göttingából, hogy [meglátogassam. Arra érkeztem, hogy haldokol
ni látom. Távol állok attól, hogy az ezredet a magam számára kérjem. Arra ké129
130
131
132
133
134

Mémoires, 30. o.
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rem önt, hogy a halott öccsének, az ifjabb Bercsényinek engedje azt át. Ö je
lenleg kapitány. Igazságtalanságot követnék el vele szemben, ha engem tenné
nek ezredessé. Számomra semmilyen nehézséget sem okozna, hogy alatta szol
gáljak, sőt nagyon boldog lennék, ha ily módon bizonyíthatnám hálámat, amelylyel a Bercsényi-család iránt vagyok, amelytől oly sok jótéteményben részesül
tem. Annál nagyobb buzgósággal kérem ezt a kegyet, mivel nem magamért te
szem, és merem állítani, hogy az ifjú Bercsényi igen jól fogja betölteni ezt
a tisztet, mivel értelme és akarata meghaladja koráét." 135
Ez a gesztus teljesen szokatlan dolog volt az udvari intrikákhoz és törtetéshez szokott francia udvariban. A Bercsényi-huszárezred élére ugyan valóban
újra egy Bercsényit nevezett ki XV. Lajos, de nem feledkezett meg Esterházy
alezredesről sem. Az udvarban nagy tekintélynek örvendő Bercsényi László,
Franciaország marsallja indítványára az uralkodó 1762. április 12-i hatállyal a
előkelő lovasezred vezénylő ezredesévé nevezte
Légión Royale nevű, rendkívül
ki Esterházy Bálint Lászlót.136 Az ifjú ezredes az 1762-es harccselekményekbe
való bekapcsolódása előtt a Versailles-i udvar engedélyével rokonlátogatásra a
szövetséges Habsburg-birodalomba távozott, és rövidebb időt Bécsben töltött.
Lehetséges, hogy diplomáciai megbizatása is volt, mert fogadta őt Kaunitz
kancellár. Visszatérve, egyenesen a hadszíntérre ment, és Möringenben átvette
új alakulata parancsnoki beosztását. Onnan Kassel térségébe vonult, az ottani
kisháborús cselekményekbe kapcsolódott bele. Amint ezrede Heningenben téli
szállásra vonult, ő újra Bécsbe tért137vissza. 1763 elején Lyon-ban vette át ezrede
irányítását, és ott érte a békekötés.
A béke beköszöntével végrehajtott első főfelügyelői szemlén a következőkép
pen minősítették Esterházy Bálint László ezredest: „Bátor és értelmes tiszt, jó
szellemű, képzett, szorgalmas. Nagyon szereti szolgálatát, mindent megtesz,
hogy alkalmazzák, és hasznosan szolgálhasson. Jól gondolkodik. Becsületes em
ber."138 Ez volt az alapja, amiért eredményes lehetett Bercsényi László mar
sall újabb kérvényezése, amellyel nevelt fiát is önálló huszárezredhez segít
hette.1"39
A második

Esterházy-huszárezred

1764. február 10-én kelt XV. Lajos pátense, amelyben felruházta Esterházy
Bálint László ezredest ,,egy, a nevét viselő huszárezred tulajdonjogával, amely
ezredet a többiből kiemelt századokból hoznak létre". 140 A hír gyorsan terjedt
a franciaországi magyarok között. Már 1764. március 29-én így írt haza család
jának a Chamborant-huszárezredben szolgáló bodófalvi Badda Gábor hadnagy
az elzászi Molsheimből: „Az udvar az mi Eszterházinknak egy katona regimen
tet ígért, melly is az mi három regimentünkből fog fel épülni, mindenikből 3, 3
compániát el vesznek és abból egy 9 compániából álló regimentet csinálnak, az
többi regimentjeink is tsak anynyiból lesznek."141
Valóban a bekövetkezett békére tekintettel elrendelt alacsonyabb létszámra
helyezés következtében a Bercsényi-, a Chamborant- és a Nassau-huszárezredből elvontakból alakult meg 1764. május 6-i hatállyal Phalsbourgban az újabb
Esterházy-huszárezred. Apja után e napon Esterházy Bálint László is a nevét
viselő önálló egység élére kerülhetett. Ez a francia hadsereg 65. lovasezrede
ként került nyilvántartásba. 142
Ezzel a második Esterházy-huszárezreddel kapcsolatosan is sok tévedés lá135 ASHA, Fase. MC—230/1.
136 ASHA, Fase. MC—2826/1., Y*—596., X°—83.
137 Mémoires, 95. skk. o.
138 ASHA, Fase. MC—2826/1.
139 Mémoires, 122. o.
140 ASHA, Fase. MC—2826/1.
141 Országos Levéltár, Budapest, Károlyi-család levéltára, Fase. P—398. Fol. 02369. A korabeli szóhasználat sze
rint a , .katona" lovast jelentett.
142 Mémoires, 123. o.; Mayet, 16. o.; Spitzer, Ph.: Historique du 3e Régiment de Hussards. I n : Vivat Hussar,
No. 4. Tarbes, 1969. (A továbbiakban: Spitzer 1969), 113. o.
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tott már napvilágot. A korai hazai irodalom még az ezredalapító valódi sze
mélyével sem volt tisztában. Mangold teljesen légből kapottan így fogalmazott:
„Esterházy Dániel egyik fia, György, 1764-ben új huszárezredet toborzott."143
Ugyancsak tévesen a korai francia irodalomban Pascal az ezredalapítás idejét
1766-ra teszi,1'»4 míg Reinach-Foussemagne a felállítás helyéül' ugyancsak té
vesen Strasbourgot jelöli meg.145 Még nagyobb a zavar az újabb Esterházyhuszárezred létszámával kapcsolatosan. Pascal szerint „tizenkét, egyenként húsz
fős századból áll", ,4e Choppin szerint „nyolc, egyenként huszonöt fős század
ból,"147 d'Ivry szerint hét 'századból,148 míg Dupont szerint három svadron
ból,149 á családtörténetíró Eszterházy szerint 440 főből,150 míg Forster szerint
három századból.151
Valójában az újabb Esterházy-huszárezred megalakulásakor nyolc századot
szerveztek, és az egységben 27 tiszt és 739 főnyi legénység kezdett szolgálni.
Közülük 18 tiszt és 81 altiszt és közhuszár magyar volt.152 Rendkívül sajnála
tos módon eddig csak tizenháromnak az adatai kerültek elő:15:i
név

rang

szül. hely és idő

András János
Badda Gábor
Báthory János
Fa b e r József
Hollósy I s t v á n
Lajtay János
Lakatos János
L a k a t o s László
Molnár János
Nádasdy János
Simonsits Pál
Szabó F e r e n c
Székely M i h á l y

huszár
hadnagy
huszár
hadnagy
kapitány
kapitány
hadnagy
kapitány
tizedes
huszár
alezredes
strázsamester
kapitány

Beszterce, 1705
T e r e m , 1740
Eger, 1738
N a g y v á r a d , 1728
S z o m b a t h e l y , 1717
Nagyfalu, 1708
Szécsény, 1719
Magyarország, ?
K a s s a , 1707
Nagybodola, 1739
N a g y s z o m b a t , 1718
S z a t m á r , 1721
M a g y a r o r s z á g , 1728

szolgálatvállalás
1744
1757
1764
1760
1733
1736
1747
1759
1746
1764
1739
1753
1758

Érdekes tény, hogy az ismert adatok szerint is akadt közöttük két fő, aki az
újabb Esterházy-huszárezredben kezdte meg franciaországi katonai szolgálatát,
nem más alakulatból helyezték ide át. A valódi kötelékké formálást egyébként
Phalsbourgban az ezredtulajdonos személyesen irányította, csak a téli hónapok
ra távozott Párizsba. Az Esterházy-huszárok az elkövetkező években is határ
menti területeken állomásoztak, így 1765/66-ban Mouzon-ban, 1767/69-ben
Mirecourt-ban, 1770-ben Stenay-ben. Esterházy Bálint László ugyan ellátta
ezekben az években az ezredtulajdonosi jogikörét, de a francia hadvezetés tötíb
alkalommal elvonta más feladatokra is. Ezek során 1765-ben hónapokat töltött
német-római birodalmi területeken ottani huszáralakulatok szemléin. így tar
tózkodott hosszabb-rövidebb ideig Frankfurtban, Giessenben, Kasselben, sőt
Berlinben, Drezdában, majd Bécsben és különböző cseh- és morvaországi tele
püléseken. 1769-ben pedig, ma még ismeretlen megbízatással, az udvar London
ba küldte.154 .
A békeidőszakban tanúsított tevékenysége elismerését jelentette, hogy 1770.
január 3-án XV. Lajos brigadérossá nevezte ki Esterházy Bálint Lászlót.155
Különös kegyét az uralkodó még azzal is kifejezte, amit emlékirataiban Ester143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Mangold. 267. o.
Pascal,II. k. 188.0.
Reinach-Foussemagne, 620. o.
Pascal. II. k. 188. o.
Choppin, 219. o.
d'Ivry, 38. o.
Dupont, 55. o.
Eszterházy, 151. o.
Forster, 72. o.
ASHA, Fase. Y8c—10.
ASHA, Fase. Y8c—10, 11., Xc—83., Yb—595, 596,- 602.
Mémoires, 124. skk. o.; Franjou, 8. skk. o.
ASHA, Fase. MC—2820/1., Yb—596., X«—83.
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házy így idézett fel: ,,Choiseul herceg azt indítványozta nekem, hogy vigyem
a trónörökös arcképét Bécsbe."156 Vagyis őt választotta ki az udvar, hogy a
trónörökös Lajos királyi herceg (a későbbi XVI. Lajos) arcmását leánykérés cél
jából vigye el Mária Terézia magyar királynő leányához, Mária Antoinette fő
hercegnőhöz. Ezt közölte vele a külügyminiszter. 157 Az utazásra sor került, sőt
nemcsak az eljegyzésen, hanem a fényes esküvői ceremónián is jelen volt Es
terházy brigadéros. 158 A házasságkötés körüli érdemei elismerését is jelentet
te, hogy 1770. november 12-én átvehette a királyi és katonai Szent Lajos-rend
lovagkeresztjét XV. Lajos kezéből.159
A udvari intrikák következtében azonban a következő évben Choiseul már
nem állt a külügyek élén. A diplomáciában is jártasságot szerzett Esterházy
brigadéros, nehogy maga is a vezető diplomatához hasonlóan kegyvesztetté
váljon, sietve elhagyta Versailles-t. Ezt követően ezredénél Verdun-ben, majd
Strasbourgban tartózkodott. Meglepő egyébként, hogy 1772-ben és 1773-ban új
ra bécsi utazást tett rokonlátogatás címén, sőt első utazása során még magyar
földre is eljutott. Utazásainak indítékai máig ismeretlenek. 160 Távolléteire te
kintettel akkoriban már állandóan vezénylőezredes állt az Esterházy-huszárezred élén.161 Ennek az egységnek egyébként meglepően magas volt a létszáma.
A 39 tiszt mellett az 1772-es mustra 1522 fő, az 1776-os mustra 1317 fő legény
séget mutatott ki.162 Közülük magyar már csak 19, illetve 22 fő volt. A ko
rábban felsoroltak két tiszt kivéteMvel mind tovább szolgáltak. (Badda Gábor
hadnagyot áthelyezték, Lakatos László kapitány pedig meghalt.) Rajtuk kívül
még a következőkről van szó:163
név

rang

szül. hely és idő

Báthory István
Dessőffy Tamás Lajos
Devecseri Ferenc
Gál István
Horváth József
Jaszlinszky János
Kerekes Kristóf
Kis Ferenc József
Kováts Ferdinánd
Kováts József
ösz Ferenc
Székely Mihály

huszár
hadnagy
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár

Kecskemet, 1742
Metz, 1750
Magyarország, ?
Szolnok, 1718
Kecskemét, 1723
Trencsén, 1753
Magyarország, ?
Magyarország, ?
Elzász, ,1753
Elzász, 1744
Gyulafehérvár, 1751
Székesfejérvár, 1750

szolgálatvállalás
1769
1768
1776
1765
1769
1773
1770
1772
1770
1765
1775
1773

Esterházy Bálint László brigadéros elképzelése bevált. Mivel távol tartotta
magát az udvartól, nem válhatott az udvari intrikák tárgyává. 1774-ben pedig,
amikor XV. Lajos halálát követően bemutatkozó magánkihallgatáson jelent meg .
XVI. Lajosnál, az új uralkodó emlékezett az esküvője körüli szolgálatokra. Há
lája kifejezéseként maga mellé vette az udvarba. A következő éveket Esterházy
brigadéros így foglalta össze emlékirataiban: „Majdnem mindennap a királlyal
vadásztam és a királynéval lovagoltam. A királyné hivatta Jules de Polignac
grófot (a főkincstárnokot — Z. J.), és megismertetett vele. Nagyon gyakran
együtt töltöttük a vacsora utáni időt a királynénál, vagy együtt színházba men
tünk. Az uralkodó is eljött Párizsba, és esténként néha a királynénál volt Jules
gróffal, velem és Coigny herceggel (a főlovászmesterrel — Z. J.).'164
Különösen Mária Antoinette királyné tüntette ki kegyével a huszárbrigadé156 Mémoires, 148. o.
T 57 Tévesen datálja ezt az eseményt a családtörténet szerzője 1774-re: Eszi.erházy, 151. o.
158 Mémoires, 149. o.
159 ASHA, Fase. MC—2826/1., Yb—596., Xc—83.
160 iFranjou, 15. skk. o.
161 Spitzer 1969,113. o.
162 ASHA, Fase. Y8c—10,11. Megjegyzés : Ezért elfogadhatatlan Denison 613. o. állítása, miszerint a négy francia
országihuszárezredben 1769-ben összesen 1750, 1774-ben pedig 1920 fő szolgált.
168 ASHA, Fasc. X<=—83, Y*>—595, 596, 602, Y8c—10, 11.
164 Mémoires, 173. o.
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rost. Feltűnően gyakran jelent meg vele nyilvánosan, többszőr megszemlélte
ezredét, de nem egyszer négyszemközt is fogadta. Amikor Esterházy ezredéhez
távozott, akkor levélkapcsolatban állt vele a királyné. 165 Ezért jelentette Mercy
gróf, a Habsburg-birodalom Versailles-ben tevékenykedő követe Mária Teré
ziának: „A királyné gyakran együtt van Esterházy gróffal, aki jelenleg ezredé
nél van Rocroi-ban, és amit a királyné maga mond leveleinek tartalmáról, ab
ból látom, hogy beszámol neki az udvari hírekről, és ezek a hírek oly annyira
őszinték, hogy nagy visszaéléshez vezethetnek." 166 Mária Terézia teljes hatá
rozottsággal elítélte ezt a mélyen rangon aluli kapcsolatot a magyar szabadság
harc önkéntes száműzetésbe vonult egykori 'tábornagyának unokájával. Köve
téhez írt levelében többször is visszatért erre a kérdésre, és így fogalmazott:
„Leányomnak ezzel az Esterházy gróffal való levelezése teljesen helytelen, és
nagyon félek attól, hogy ez csak sok indiszkréciót eredményez." Egy további le
velében ezt írta: „Leányomnak ezzel a léha Esterházyval való levelezése na
gyon megalázó." Később még tovább ment: „Bármennyire is meg vagyok győ
ződve az udvar és a Strasbourgban levő Esterházy gróf kapcsolatainak ártatlan
ságáról, (...) ez az ember számomra egyre veszélyesebbnek tűnik." 167
Talán mégsem volt olyan ártatlan ez a kapcsolat, Mária Terézia ugyanis 1774.
április 3-i levelében egyenesen leányát figyelmeztette: „Ismerem azon kegyes
séget, amellyel iránta viseltetel, és amely jó szívedet jellemzi, de az uralkodók,
szerencsétlenségükre, nem követhetik hajlamaikat, legtöbb esetben kénytelenek
ellene cselekedni." Mária Antoinette május 14-i válaszában elhárította a fi
gyelmeztetést: „Nem tehetem, hogy Esterházy sorsára ne gondoljak, úgy hiszem,
hogy Felségedet ellene részben hamis, részben túlzott jelentések ingerelték
fel."168
A francia királyné ezt követően sem zavartatta magát, Esterházy brigadérossal tovább ápolta a közeli, bizalmas kapcsolatot. Sőt Mária Terézia megdöbbe
nésére követe 1778. augusztus 17-én ezt a jelentést küldte Versailles-ból : „A
királynénak Esterházy Bálint gróf iránti különös kegye folytán arra gondol a
királyné, hogy ezt a tisztet részesíti előnyben, és őt küldi Bécsbe, hogy megvi
gye áldott állapotának hírét." Válaszlevelében Mária Terézia ezt a tervet ha
tározott hangon visszautasította: „Egyáltalán nincs kedvemre, hogy Esterházyt
küldjék ide egy ilyen fontos hírrel. Családja nem híres, és őt magát mindig
csak menekültnek tekintették. Ügy tűnik Nekem, hogy egy jónevű és francia
személyiséget kellene előnyben részesíteni, semmiképpen sem egy idegent."169
A bécsi küldetés ezúttal ugyan elmaradt, de Mária Antoinette kegye a továb
biakban sem változott Esterházy brigadéros irányában. 1780. január elsején
ezért a magyar királynő Mercy-hez, Versailles-ban tevékenykedő követéhez írt
levelében így fogalmazott: „Kívánatos lenne, hogy Esterházy gróf hitelét ve
szítse."170
Az udvari élet nem teljesen töltötte ki ezeket az éveket. Esterházy brigadé
ros az ezredével kapcsolatos feladatokat és az esetleges egyéb hadimegbízatá
sokat mindenkor becsületesen teljesítette. Az Esterházy-huszárezred ezek
ben az esztendőkben Joinvili e-ben, Saint Mihiel-ben, Soissons-ban, Metzben és Rocroi-ban állomásozott. Esterházy brigadéros útjai főleg ezekbe a vá
rosokba vezettek. De mindenhonnan levelezésben állt a francia királynéval, és
útjai is mindig visszavezettek hozzá. Erre bizonyosan felfigyelt XVI. Lajos is.
Esterházy brigadéros érdemei mellett ez is eredményezhette, hogy 1778. június
elsejével felelősségteljes beosztásba helyezte, kinevezte Bretagne és Normandia
helyettes lovassági vezénylő parancsnokának. A Tizenhárom Amerikai Egyesült
Állammal kötött francia szövetség következtében éppen ezen a területen folyt
az Újvilágba küldendő francia segélyhad gyülekeztetése és felkészítése. Ebben
165 Mémoires, 175. o.; Franjou, 17. o.
166 Közli: Franjou, 23. o.
167 Mindhármat közli: Franjou, 24. skk. o.
168 Mindkettőt közli: Szécsen A.: Gróf Esterházy Bálint emlékirataiból. I n : Századok, 1877. Pótfűzet: A Magyar
Történelmi Társulat vidéki kirándulása. 56. skk. o. (A továbbiakban: Szécsen).
169 Mindkettőt közli: Franjou, 27. o.
170 Közli: Franjou, 32. o.
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jelentős szerepet játszott Esterházy brigadéros. Kiváló katonai teljesítménye el
ismeréseként XVI. Lajos 1780. március elsején tábornokká nevezte ki, 1780.
augusztus elsején pedig a lovassági főfelügyelői beosztásba helyezte. Mivel pe
dig az Esterházy-huszárezred akkor már tartósan Rocroi-ban állomásozott, 1781.
április 24-i hatállyal kinevezte Rocroi katonai kormányzójává is. Új beosztásai
ban is nagyszerűen helytállt, és ezekben az években egyre közelebb került a ki
rályhoz is. Az uralkodó különös kegyének nyilvános kifejezése volt, hogy 1783.
június 8-án egyszerre nyújtotta át Esterházy Bálint László tábornoknak a Szent
Mihály- és a Szent Lélek-rend parancsnoki keresztjét.171
Ebben az időben már egyre kevesebb ideje volt saját huszárezredére. így
1783. február 23-tól állandó vezénylőezredesként az egység élére Károly Kons
tantin, Hessen-Rheinfels tartománygrófja (1752—1821) került, aki akkoriban ez
redesi rangban a francia hadseregben szolgált.172 Az ezred létszámát ugyanabban
az időben csökkentették, mivel colonel-général-huszárezred elnevezéssel új egy
séget hoztak létre a meglevő négy huszárezredből elvontakkal. Akkor már csak
mutatóban maradt magyar az Esterházy-huszárok között. Korábbról ismert már
a még mindig szolgáló Simonsits Pál alezredes, Székely Mihály kapitány, Dessőffy Tamás Lajos hadnagy, Faber József hadnagy, Nádasdy János hadnagy, Szabó
Ferenc strázsamester, Devecseri Ferenc huszár, Jaszlinszky János huszár, Kis
Ferenc József huszár, Kováts Ferdinánd huszár, Ősz Ferenc huszár és Székely
Mihály huszár. E tizenkét főn kívül még két, már francia földön született tiszt:
Keéry Péter hadnagy (Franciaország,?) és Pollerecžky Károly hadnagy (Elzász,
1767) 1781-ben, két huszár: Hegyi János (Elzász, 1754) ugyancsak 1781-ben, Bereczky Sebestyén (Franciaország, ?) pedig 1786-ben állt be ebbe az ezredbe.
Mind a 16 fő a Nagy Francia Forradalom idejébe nyúlóan az Esterházy-huszá
rok között szolgált.173
Feltétlenül szót érdemel még az ezredtulajdonos magánéletének egy vonatko
zása. 1784. március 23-án udvari pompához méltó körülmények között felesé
gül vette gróf Hallweil altábornagy tizenhét éves, Orsolya nevű leányát. 174
Hamarosan, 1785. március 26-án megszületett elsőszülött fiuk, Esterházy Bálint
Gáspár.173 XVI. Lajos még aznap a következő közvetlen hangú gratuláló soro
kat intézte a boldog atyához; „Nagy örömmel értesültem arról, hogy a Maraisnegyedben (Párizs egyik előkelő városrésze — Z. J.) egy kis huszár született,
és hogy az anya és gyermeke jól van. Kérem az apát, fogadja teljes gratulá
ciómat. Egy Versailles-i lakos." 178
Ezekben az örömteli hónapokban is eleget kellett azonban tennie kötelességei
nek, így Esterházy tábornok az északi területeken elhelyezett lovassági alaku
latok megszemlélésére eltávozott a családi körből. Givet, Maubège, Valenciennes, Lille, Rocroi és Guise volt a szemle egy-egy állomáshelye, és mindenhonnan levéllel kereste fel hitvesét. Ezek pedig figyelemreméltóak. Augusztus 2-án
Givet-ből így írt, a kiemelt szót pontosan leírva a francia szövegben: „Ne fe
lejtsd el Lászlót, aki Téged teljes szívéből szeret és ölel."177 Öt további levelé
nek a zárókifejezése ez: „Adieu, szívem."178
Nem csupán egyes magyar szavak használatáról van szó. 1785-ben lovassági
főfelügyelőként újabb szemleutat kellett tennie. Július elsején útnak indulva,
ezúttal nemcsak Rocroi, Maubège, Valenciennes, Lille, Tournai és Mons volt az
úticélja, hanem Brüsszel is, ahol az Osztrák-Németalföldön elhelyezett szövetsé171 ASHA, Fase. MC—2826/1, Yb—596, 602. Megjegyzés: Ezekkel az eseményekkel kapcsolatosan a korábbi
irodalomban számos tévedés szerepel. Choppin, 142. o. Esterházy Bálint László második keresztnevét tévesen Ladislas
helyett Stanislas-nak (Szaniszló) írja. Reinach-Foussemagne, 738. o. a kormányzói kinevezést tévesen 1780-ra teszi,
ugyanezt Eszterhazy, 151. o. szintén tévesen 1783-ra datálja. Franjou, 26. o. a tábornoki kinevezést helyezi tévesen
1778-ra. A Szent Lélek-renddel való kitüntetést Eszterhazy, 15]. o. és Boulin, 74. o. tévesen 1784-re teszi.
172 ASHA, Fasc. Yb—602.; Boulin, 78. o.
173 ASHA, Fasc. Y8c—10,11, X«—83, Yb—595, 596, 602.
174 Mémoire», 204. o. A korai családtörténet írója ezt tévesen datálja 1782-re: Eszterhazy, 152. o.
175 Mémoires, 206. o. Eszterhazy, 152. o. ezt is tévesen 1783-ra teszi, míg Szabó mellékletében ugyancsak tévesen
7786-ra.
176 A Mémoires előszavában idézi Ernest Daudet, X X V I I I . o.
177 Lettres du comte Valentin Esterházy à sa femme 1784—1792. Kiad. : Daudet, E. Paris, 1907. (A továbbiakban:
Lettres), 11. o.
178 Uo. 13. skk. o.
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ges H a b s b u r g - h a d a k nagygyakorlatát t e k i n t e t t e meg. Július 31-i levelében így
számolt b e erről feleségének: „Láttáim a W u r m s e r - h u s z á r o k egyik svadronjá
nak a gyakorlatát. D e ami igazán örömöt okozott nekem, az volt, hogy minden
m a g y a r találkozott velem. Meglátogattam őket a szállásukon, megtekintettem
az istállóikat. Magyarul beszéltem velük, körülvettek, és elragadtatottnak t ű n 
tek." 1 7 9 Valóban n e m m i n d e n n a p i élmény lehetett a z Osztrák-Németalföldön
szolgáló m a g y a r huszárok számára, hogy az őket meglátogató francia tábornok
egyszercsak m a g y a r u l szólalt meg, és esetleg azt is m e g t u d h a t t á k , hogy II. Rá
kóczi Ferenc küzdő-, majd bujdosótársának unokáját köszönthetik benne, aki
u g y a n francia földön, francia anyától született, de m a g y a r n a k tarája magát.
Még egy tényt ki kell emelnünk. Esterházy t á b o r n o k n a k a feleségéhez írt le
velei azt is tanúsítják, hogy behatóan t a n u l m á n y o z t a a francia felvilágosodás
íróinak a műveit. Ezeket még szemleútjaira is magával vitte. így például 1785.
augusztus 30-án azt tudatta, hogy é p p e n Rousseau Émile-jét olvasta. 180
Katonai pályafutásának a csúcsára 1787. október 9-én érkezett el Esterházy
Bálint László tábornok. Azon a napon XVI. Lajos kinevezte a z újonnan létre
hozott Udvari Haditanács tagjává. így közvetlen beleszólása lett a Francia Ki
rályság legfelsőbb szinten intézett hadügyeibe. Sok érdemi döntésre azonban
m á r n e m volt idő, Franciaország rohamosan közeledett a Nagy Francia F o r r a 
dalomhoz. Az uralkodó bizalmasaként h a m a r o s a n politikai megbízatást is k a 
pott Esterházy tábornok. Királyi biztosként jelen kellett lennie az 1789. május
5-én megnyílt általános rendi gyűlés ülésein. Ugyanakkor, a z eseményekre t e 
kintettel, huszárezredét is Párizsba vezényelték Rocroi-ból. Esterházy t á b o r n o k
azonban a Bastille lerombolásának másnapján. 1789. július 15-én elhagyta P á 
rizst. Valenciennes-^be utazott azzal a formális ímegtbízaitással, h o g y vegye át az
ottani erők parancsnoki beosztását, u g y a n a k k o r azzal a titkos küldetéssel, hogy
segítse elő a királyi család tagjainak külföldre szökését. 181
Epilógus
A Nagy Francia Forradalom eseményeinek forgatagában royalistaként és
XVI. Lajos szűkebb környezetének bizalmas tagjaként Esterházy Bálint László
t á b o r n o k egyre j o b b a n kötődött az eseményeknek g á t a t vetni kívánó uralkodó
hoz. Különösen ebben az i r á n y b a n hatott az is, hogy a forradalom 1790-ben el
törölte azokat a katonai méltóságokat, amelyeket addig viselt. így a k k o r m á r
szinte összekötőként tevékenykedett XVI. Lajos és a királyi család emigráns
tagjai, illetve Mária Antoinette és a bécsi u d v a r között. De ő igyekezett köz
vetíteni az uralkodó és La Fayette között is. 182 A forradalmárok jelentéseiben,
amikor azokról szólnak, „akik jelenleg a király bizalmasai", első helyen emlí
tik „Esterházy grófot". 183 Közben a családját is igyekezett biztonságba helyezni.
Feleségét és gyermekeit 1 8 '' előbb Calais-ba, majd o n n a n Londonba menekítette.
Még 1790-ben maga is u t á n u k ment, londoni utazása mögött azonban ismét tit
kos uralkodói megbízatást is láthatunk. 1 8 5 A k k o r még visszatért francia földre.
1791-ben azonban, amikor felfedezték a király szökését, végleg az emigránsok
közé távozott, ugyanis a szökés előkészítőinek egyik vezető egyénisége volt.
Koblenzbe sietett, a h o n n a n Artois grófja az intervenciós törekvések ösztön
zésére Bécsen át Szentpétervárra küldte. 1 8 6 1791. szeptember 15-én érkezett
II. Katalin cárnő u d v a r á b a , ahol azonnal megkezdte a z intervenciós háborút
célzó tárgyalásokat. A k k o r még reménykedett, hogy az események lehetővé t e 179 Uo. 98. o.
180 Uo. 104. o.
181 ASHA, Fase. MC—2826,1.; Mémoires, 210. skk. o.; Choppin, 280. skk. o.; Fieffé, I. k. 340. o.; Franjou, 45. o.
182 Mémoires, 259. skk. o.; Szécsen, 03. skk. o.
183 Franjou, 47. o.
184 Róluk lásd: Eszterházy, 152. skk. o.; Szabó, melléklet.
185 Lettres, 188. skk. o.
186 Archives Nationales, Paris. Fase. T—1085, No. 529., T—1686, No. 817.; Mémoires, 289. skk. o.; Lettres, 201.
skk. o.
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szik Franciaországba való visszatérését. így 1792-ben a francia—osztrák há
ború kitörésének a hírére maga is Koblenzbe sietett, mert hadba kívánt szállni.
A királyi család ott levő tagjainak azonban seregeik nem voltak. Akkor csaló
dottan tovább ment Londonba, hogy családját is Szentpétervárra irányítsa.
Artois grófja ugyanis újólag azzal bízta meg, hogy igyekekzzeh rávenni II. Ka
talint a forradalom elleni hadrakelésre. 187
Visszaérkezve Oroszországba, kezdetben az udvarban tartózkodott. A francia
királyi pár kivégzését követően azonban már nem is gondolt a franciaországi
visszatérésre. 1793. január 24-én megérkezett Szentpétervárra a családja is. Ké
relmére II. Katalin biztosította számára a letelepedést az Orosz-Lengyelország
ban levő Luka nevű birtokon, amelyet Esterházynak adományozott. Az 1796-íban
trónra lépett I. Pál a szintén orosz-lengyelországi Grodekben biztosította a vég
leges letelepedést. A birtokcsere indítékai eddig még ismeretlenek. Az átköltöeésre 1797 tavaszán került sor. Akkorra Esterházy Bálint László tábornok már
végleg visszavonult minden nyilvános szerepléstől.188 Teljes visszavonultságban 1805. július 23-án (augusztus 4-én) érte Grodekben a halál.189
Nemcsak Esterházy tábornok, hanem Chamborant altábornagy is emigrált az
1791-es események hatására, őt 1791. december 24-i hatállyal törölték a francia
hadsereg állományából.190
A francia forradalmi hadvezetés addigra már eltörölte az egyes ezredeknek
a korábbi tulajdonos szerinti megnevezését, abból az alapelvből kiindulva, hogy
a hadsereg „tulajdonosa" a nép. Névmegjelölés helyett a már 1776-ban beveze
tett csapatnemenkénti hadrendi számokat alkalmazta. így a Chamborant-huszárok a 2., az Esterházy-huszárok a 3. huszárezredként szerepelnek a forradalmi
háborúk forrásaiban. 191 A köznyelv azonban továbbra is, ennek hatására pe
dig hamarosan a szolgálati irományok ugyancsak újra a forradalom kitörése
előtti ezredtulajdonosok nevével jelölték az egyes egységeket. Napoleon hama
rosan engedélyezte, hogy a hadrendi számok mellett e nevek ismét hivatalosan
is megjelenjenek.192
A franciaországi huszárezredek a lovas fegyvernem fennállásának végéig,
1941-ig tovább éltek. A Chamborant- és Esterházy-huszárok mindenkor eleve
nen ápolták az ezredalapító magyar apa és fia emlékét. Az ő példájuk is lelke
sítette azokat a harcosokat, akik ezredük feloszlatása után, nem akasztották
szögre fegyverüket, hanem bekapcsolódtak az antifasiszta fegyveres küzde
lembe.193
A felszabadult Francia Köztársaságban a huszárhagyományok őrzését az ej
tőernyős csapatnem vette át. így máig a 2. ejtőernyős ezred a Chamborant-nevet, a 3. ejtőernyős ezred az Esterházy-nevet viseli (miiként az 1. ejtőernyős ez
red neve is Bercsényi). Előbbi jelenleg Sourdan-ban, utóbbi az NSZK-beli
Pf orzheimban állomásozik, és mindkettő a csapatmúzeumában hirdeti a magyar
ezredalapító dicső tetteit is.19'1

137 Mémoires, 345. skk. o.; Lettres, 287. skk. o.
188 Mémoires, 347. skk. o. ; Nouvelles Lettres du comte Valentin Esterházy à sa femme 1792—1795. Kiad. : Landet,
E. Paris, 1909., 10. skk. o.
189 ASH A, Fase. MC—2820/1.; Franjou, 101. o.; Eszterhazy, 152. o.
190 Boulin, 68. o.
191 Mayet. 16. o.; Spitzer 1967,123. o. ; Spitzer 1969,113. o. Megjegyzés : Az 1. huszárezred pedig a Bercsényi László
alapította. Lásd erre: Zachar 1978,110. skk. o.
192 Staub, A.: Histoire de tous les régiments de Hussards. Fon te no y—Paris, 1867.11. o.
193 Spitzer 1967,123. skk. o.; Spitzer 1969, 113. skk. o.
194 Mayet, 23. o.
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Йожеф Захар
ДВА ГУСАРСКИХ ПОЛКА ЭСТЭРХАЗИ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСКОГО СТРОЯ
ПЕРИОДА 1735—1789 ГОДОВ
Резюме
Как в венгерской, так и во французской военно-исторической литературе до сего времени
вызывал замешательство тот факт, что двое из гусарских полков, сформировавшихся из венг
ров, поселившихся в большом количестве на французской земле в ходе XVIII века, носили
имя Эстэрхази, в то же время имена учредителей обоих полков были также чрезвычайно
похожи: полковник Балинт Йожеф Эстэрхази и полковник Балинт Ласло Эстэрхази.
Опираясь на неизвестные до сего времени материалы венгерских и французских архивов,
автор в своей статье подробно показывает учредителей обоих полков. Он рассказывает, что
Балинт Йожеф Эстэрхази (1705—1743гг.) был единственным сыном маршала Антала Эс
тэрхази (1676—1722 гг.) игравшего руководяшую роль в освободительной борьбе, возг
лавляемой князем Ракоци, а затем в военной эмиграции куруцев. Балинт Йсжеф Эстэрхази
вместе со своим отцом до конца прожил годы эмиграции на польской и турецкой земле.
И лишь после того, как окончательно развеялись надежды о возобновлении борьбы за свобо
ду, он уехал в 1721 году во Францию, где поступил в гусарский полк Берчени, организован
ный в основном из венгров. В статье подробно описывается его воинская карьера во Франции,
где в 1733 году ему было присвоено воинское звание полковника, а в 1735 году получил воз
можность сформировать отдельный гусарский полк. После чего на основании сохранившихся
документов автор статьи прослеживает деятельность первого гусарского полка Эстэрхази
в мирное и военное время, и его командира, которому после учреждения полка было присвоено
звание бригадира, вплоть до героической смерти в 1743 году.
После этого исследователь представляет читателю полковника Жигмонда Давида, воз
главившего полк в 1743 году, бывшего до того времени капитаном куруцев (?—1747 гг.), о
котором до сего времени военно-истроическая литература почти ничего не знала. В статье
подробно характеризуется дальнейшая боевая деятельность гусарского полка, возглавляемого
теперь уже Давидом, вплоть до присвоения владельцу полка в 1747 году звания бригадира
и последовавшей незадолго после этого его геройской смерти. В статье прослеживается судьба
венгерских гусаров, служивших затем в гусарском полку, которым предводительствовал
Турпэн, а затем Шамборан до начала Великой Французской Революции.
После этого автор переходит к рассмотрению деятельности второго учредителя полка. Он
подробно воспроизводит жизненный путь единственного сына учредителя первого гусарского
полка Балинта Ласло Эстэрхази (1740—1805 гг.), который начиная с шестнадцатилетнего
возраста, вступает на поприще кадрового офицера. Исследователь характеризует те воинские
заслуги, благодаря которым Эстэрхази в 1762 году получил воинское звание полковника, а в 1764
году приобрел возможность основать отдельный гусарский полк. На основании материала
французского военного архива автор подробно рассматривает историю второго гусарского
полка Эстэрхази, и особо выделяет вновь открытые материалы, касающиеся служивших в
этом полку венгров. Исследуя историю полка, историк освещает и дальнейшую воинскую
карьеру его учредителя. Балинт Ласло Эстэрхази в 1770 году получил воинское звание бри
гадира, в 1780 году ему было присвоено звание генерала, и наряду с занятием многочислен
ных высоких должностей в 1787 году он стал также членом Придворного Военного Совета.
В качестве эпилога в статье освещается деятельность французских гусарских полков, но
сивших имя Эстэрхази, во время Великой Французской Революции, а также характеризуется
роялистская деятельность генерала Балинта Ласло Эстэрхази. В заключение автор сообщает,
что оба эти гусарских полка существовали до 1941 года, до времени расформирования фран
цузской кавалерии. В настоящее время парашютные войска сохраняют гусарские традиции
во французской армии. В связи с этим первые три парашютных полка являются преемниками
первых трех гусарских полков и соответственно носят имена: 1 полк Берчени, 2 полк Шамборана (бывший первоначально первый полк Эстэрхази) и 3 полк Эстэрхази. А в своем вой
сковом музее все три воинские части сохраняют реликвии, связанные с венгерскими учреди
телями полков: маршала Франции Ласло Берчени, бригадира французской армии Балинта
Йожефа Эстэрхази и генерала Франции^Балинта Ласло Эстэрхази .
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József

Zachar

DIE ZWEI HUSARENREGIMENTER ESTERHÁZY DES FRANZÖSISCHEN
ANCIEN^REGIMES 1735—1789
Resümee
Sowohl in der französichen, als auch in der ungarischen miliärgeschichtlichen Literatur hat es bisher Verwirrung verursacht, daß zwei, aus den während des
XVIII. Jahrhunderts in großer Anzahl nach Frankreich emigrierten Ungarn gebildeten Husarenregiimenter den Namen Esterházy führten, und auch die Namen der
Begründer dieser zwei Regimenter sehr ähnlich waren: Oberst Bálint József Esterházy und Oberst Bálint László Esterházy.
Der Verfasser, sich auf zahlreiche bisher unbekannte ungarische und französische Quellenmaterdalen der Archive stützend, macht uns in seiner Studie mit den
zwei Regimentsbegründern ausführlich bekannt. Er legt dar, daß Bálint József
Esterházy (1705—1743) der einzige Sohn vom Feldmarschall Antal Esterházy
(1676—1722) war, welcher eine führende Rolle im Rákóczi-Freiheitskampf und
später in der Militäremigration der Kurutzen spielte. Er war in der Emigration
mit seinem Vater in Poland 'und in der Türkei, und erst als die auf die Erneuerung des Freiheitskampfes gesetzte 'Hoffnungen endgültig verschwunden waren,
emigrierte er 1721 nach Frankreich, un^ dort in das überwiegend aus Ungarn organisierte Husarenregiment Bercsényi einzutreten. Die Studie breitet sich über die
militärische Laufbahn in Frankreich aus, die 1733 die Ernennung zum Obersten
und 1735 die Möglichkeit zur Gründung eines selbstständigen Husarenregimentes
ergab. Dann verfolgt der Verfasser auf Grund der erhalten gebliebenen Dokumente
die Tätigkeit des ersten Husarenregiments Esterházy zu Friedens- und Kriegszeiten
bis zum Heldentod des Regiimentsbegründers im J a h r e 1743, der mit seiner Ernennung zum Brigadier zeitlich fast zusammenfiel.
Im folgenden Teil seiner Studie macht uns der Verfasser mit dem Obersten
Zsigmond Dávid (?—1747), dem ehemaligen Kurutzenkapitän bekannt, der 1743 an
die Spitze des Regiments kam und über den die militärgeschichtliche Literatur
bisher ikaum etwas wusste. Der Autor legt die weitere Kriegstätigkeit des nunmehr
Husarenregiments Dávid bis zur Ernennung des Regimentsinhabers im Jahre 1747
zum Brigadier, dann bis zu seinem bald eingetroffenen Heldentod ausführlich dar.
Als Ausblick stellt der Verfasser das weitere Schicksal der ungarischen Soldaten
in dem nun unter französischer Führung stehenden Husarenregiment Turpin,
später Chamborant, bis zum Ausbruch der Französischen Revolution dar.
Danach beschäftigt sich die Studie mit dem zweiten Regimentsbegründer. Der
Autor erinnert an den Lebenspfad von Bálint László Esterházy (1740—1805), dem
einzigen Sohn des ersten Regimentsbegründers, der seit seinem 16ten Lebensjahr
gleichfalls die militärische Berufslaufbahn einschlug. Er hebt die militärischen
Tugenden hervor, die i h m 176:2 seine Ernennung zum Obersten, 1764 die Möglichkeit der Gründung eines selbstständigen Husaren regimentes ermöglichten. Auf
Grund des französischen Archivgutes detailiert der Verfasser die Geschichte des
zweiten Husarenregiments Esterházy und betont das neuerschlossene Material bezüglich der in diesem Regiment dienenden Ungarn. Die weitere militärische Laufbahn des Regimentsbegründers zeigt er in der Geschichte des Regiments eingebettet. Bálint László Esterházy wurde 1770 zum Brigadier, 1780 zum General ernannt,
und neben seinen zahlreichen hohen Posten wurde er im Jahre 1787 auch zum
Mitglied des Hofskriegsrates.
Als Epilog spricht der Autor über das Nachleben der von den zwei Esterházys
gegründeten französischen Husarenregimenter während der Französischen Revolution. Schließlich teilt er uns mit, daß diese zwei Husarenregimenter bis zur
Abschaffung der Waffengattung Reiterei im Jahre 1941 in Frankreich existierten.
Zur Zeit bewährt die Truppengattung der Fallschirmjäger die Husarentraditionen
in der französischen Armee. So sind die ersten drei Fallschirmjägerregimenter die
Rechtsnachfolger der ersten drei rängältesten Husarenregimenter, das erste trägt
dem entsprechend den Namen Bercsényi, das zweite den Namen Chamborant
(ursprünglich Esterházy) und das dritte den Namen Esterházy. Alle drei Truppenteile bewahren in ihrem Truppenmuseum das Andenken von den ungarischen Regimentsbegründern, das heißt von László Bercsényi, Marschall von Frankreich, Bálint József Esterházy, französischem Brigadier und Bálint László Esterházy, franzözösischem General.
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GENERÁL TIBOR—SZAUTER LAJOS
A 2. MAGYAR HADSEREG ELLÄTÓ SZOLGALATA
A „Magyar Királyi 2. Hadsereg" (a továbbiakban — 2. magyar hadsereg) 1
sorsa — napjainkban jobban, mint valaha — a közvélemény érdeklődésének
homlokterében áll. Joggal merül fel a kérdés: mi okozta 150 ezer katona gyors
pusztulását, tragikus és viszonylagosan teljes megsemmisülését? A témával
ilyen vagy olyan formában foglalkozó szerzők igyekeznek ezt a kérdést minél
mélyebben és sokoldalúbban megválaszolni.
A haderő ellátásának színvonala sohasem választható el az adott ország gaz
dasági helyzetétől, az állami vezetés politikai döntéseitől és más tényezőktől.
Magyarországon a két világháború között alapvetően a mezőgazdasági termé
keket feldolgozó iparágak fejlődhettek, így pl. az élelmezés terén a háború legviszontagságosabb napjaiban sem alakult ki itthon rendkívüli helyzet. Ezzel
szemben a hadipotenciált leginkább befolyásoló nehézipar fejlesztésére csupán
a „győri program" meghirdetése után kerülhetett sor.
Az ország háborúra való felkészítése érdekében 1935 elejétől a Honvédelmi
Minisztériumban a többi minisztériumtól és főhatóságtól irányított szakember
gárda kezdte meg a tevékenységét. Első feladatuk az új Honvédelmi Tör
vény kidolgozása volt. Ennek érvénybe léptetése után az átszervezett Iparügyi
Minisztérium személyzetét hadianyagok tervezésében, kikísérletezésében és
gyártásának irányításában jártas szakemberekkel egészítették ki, az állami ve
zető szerveket pedig kiképezték az ország háborús közigazgatásának és gaz
daságának irányítására.
E rendszabályok ellenére a második világháború folyamán az ország hadi
potenciálja nem tette lehetővé a Horthy-haderő korszerű hadjáratokban, had
műveletekben való alkalmazását. Ez leginkább a bécsi döntések folytán vég
rehajtott felvidéki és kárpátaljai, továbbá az erdélyi bevonulásokban mu
tatkozott meg. A „győri program" kétségtelen eredményei ellenére a motorizá
ció és mechanizáció hiánya, de különösen a szállítóeszközök korszerűtlensége
és hiánya mind az utánszállításokban, mind a menetteljesítményekben erősen
éreztette a hatását. A Horty-haderő — a rendelkezésére álló néhány év alatt —
sem technikailag, sem kiképzés tekintetében nem volt képes behozni lemara
dását. Egyedül a féktelen soviniszta uszítás hatásában reménykedhettek, amely
a környező államok ellen irányult.
A fasiszta német haderő 1941-ben mélyen benyomult a Szovjetunió területére,
látványos katonai eredményei ellenére sem tudta azonban teljesíteni hadveze
tésének céljait. A „Blitzkrieg" mítosza Moszkva alatt szertefoszlott, ezért Hitler
rákényszerült, hogy csatlósaitól maximális részvételt követeljen. A német kö
vetelés csapatokra és a Birodalomba szállítandó anyagi eszközökre terjedt
ki. Horthyék — főleg azért, hogy a háború utáni osztozkodáshoz érdemeket sze1 A dalnoki Veress Lajos által sajtó alá rendezett „Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt"
című, Münchenben 1972-ben kiadott, könyvben ,,Don-i 2. Magyar Hadsereg" néven szerepel.
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rezzenek — a felszerelésében és ellátásában korszerűtlen 2. magyar hadsereget
bocsátották a német hadvezetés rendelkezésére, mégpedig olyan elképzeléssel,
hogy majd a németek, a hadszíntéren — a Birodalomnak átadott anyagi
hozzájárulás fejében — felszerelik és ellátják őket. Az 1942. évi nyári német
offenzívához felvonuló 2. magyar hadsereget Weichs német vezérezredes had
seregcsoportjába osztották be. E hadseregcsoport feladata volt a Kaukázus és
Sztálingrád irányokban előnyomuló német főerők északi szárnyának biztosítá
sa, továbbá a Voronyezs felé előretörés és ennek a célnak az. érdekében a szovjet
védelem Kurszktól keletre történő áttörése. A 2. magyar hadseregnek — a
német és olasz erőkkel együttműködve — Tyim térségében kellett volna vere
séget mérni az ottani szovjet erőkre.
A Weichs-hadseregcsoport feladata csak részben teljesült. A szovjet csapatok
nak sikerült a Don keleti partján — nyugati hídfőállásokkal is szilárdított —
védelmet foglalni. 1942 novemberében a szovjet csapatok támadásba mentek
át, bekerítették a Sztálingrád térségében tevékenykedő német és román cso
portosítást. 1943. január 12-től a magyar védelmi sáv felszámolására is sor
került. A 2. magyar hadsereg tartalékok nélkül, harckocsijaitól megfosztva, re
pülőtámogatás nélkül, 40° körüli hidegben vette fel a harcot a szovjet támadó
erőkkel.
A kiéhezett, lerongyolódott és testileg, lelkileg elhasználódott magyar
zászlóaljak felváltása a támadás idején folyamatban volt. Miután azonban a
váltó személyeknek a leváltottak fegyvereit kellett átvenniük, az egyik rész
mindig fegyvertelen volt. Emellett a kiképző táborokban is a személyi állo
mánynak csupán 20—25%-a rendelkezett fegyverzettel. Az ezekből összeállított
osztagok puska nélkül, 3 db kézigránáttal ellátva, megsemmisítő szovjet tü
zérségi előkészítés után szálltak szembe a harckocsikkal bőven megerősített
ellenséges lövészcsapatokkal.
A témával foglalkozó — gyakran anakronisztikus — nyugati magyar szerzők
a 2. magyar hadsereg tragikus pusztulásának okait — többek között — elősze
retettel vezetik ellátási (mai terminológiával: hadtápbiztosítási) tényezőkre
vissza. Az ellátás hiányosságai — tisztán katonai szempontból vizsgálva — csak
ugyan jelentős mértékben hozzájárultak a hadsereg sorsának közismerten
tragikus kimeneteléhez. A pusztulás legfőbb oka azonban még azelőtt hatni kez
dett, mielőtt magát a hadsereget mozgósították és a Szovjetunióba küldték,
mivel ez az ok Horthyék — antikommunizmustól áthatott, országgyarapító
politikájában rejlett, akik — bár ismerték katonai lehetőségeiket — mit sem
okulva a magyar uralkodóosztályok korábbi baklövéseiből, ismét tragikus és
vesztes háborúba sodorták a magyar népet.
*
A következőkben arra törekszünk, hogy eredeti okmányok felhasználásával
bemutassuk a 2. magyar hadsereg anyagi szolgálatainak tevékenységét. A dol
gozat anyagának kifejtésénél az a módszer kínálkozott a legelőnyösebbnek,
hogy először idézzük a tárgyalt szolgálati ágra vonatkozó korabeli szabályzat
pontokat, majd ezeket összehasonlítjuk azokkal a tényekkel, amelyek az idé
zett okmányokból tárulkoznak fel.
A Harcászati Szabályzat 2 a következőket rögzíti: „Minden parancsnoknak
kötelessége, hogy a csapat anyagi ellátásáról gondoskodjék. Ismerje a csapat
anyagi helyzetét, gondoskodjék a szükségletek kielégítéséről, hogy a csapat
mindig jó erőállapotban állhasson helyt feladatának." Legyen szabad ezt a határozVányt kiegészíteni az „Utasítás az anyagi szolgálat ellátására" című szol
gálati könyvből a következőkkel, 3 „minden fontosaibb katonai cselekménynek
sikere lényegesen függ a célszerű anyagi előkészületektől, a szükségleteket ki
elégítő, lelkiismeretes anyagi megalapozástól. A legkisebb részletékig menő .. .
2 E — 1 . jelű Hareászati szabályzat, (H. Sz.) I I I . rész. Bp. HM. 1940. 25. pont.
3 A—«5. jelű Utasítás az anyagi szolgálat ellátására. I. rész. Bp. HM ]93ü. ! . § . ! . pont.
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anyagi előgondoskodás képezi minden tervszerű intézkedésnek alapját. Az;
anyagi előgondoskodásokat... mindenkor jóval az események, illetve a szük
ségleti időpont előtt, előrelátóan foganatosítsuk".
A szabályzatoknak ilyen egyértelmű és világos előírásaival szemben időzzünk
kissé annál a kérdésnél, hogy ez a bizonyos „előgondoskodás" —, amelyet a
csapatparancsnokok részére oly szigorúan megszabtak — a legmagasabb kato
nai vezető szervek részéről hogyan valósult meg. Az ún. Hellebronth^per anya
gából tudjuk 4 , hogy 1942 januárjában, amikor a magyar legfelsőbb vezetés
megállapodott Keitel vezértábornaggyal, a német véderőparancsnokság vezetőjé
vel a 2. magyar hadsereg felállításáról és alkalmazásáról, Szombathelyi vezér
ezredes, honvéd vezérkari főnök — többek között — a következő figyelmezte
tést adta Bartha honvédelmi miniszternek, a magyar tárgyaló fél vezetőjének:
a tárgyalások középontjában ne a hadműveleti területre szállítandó magyar
katonai erők mennyisége, hanem azok német részről történő felfegyverzésének
kérdése álljon. „A kormányzó éppen egy éve (1941. január 12-én) fejtette ki:
a honvédségnek és a légierőknek a háború végén kell ütőképes állapotban len
niük, hogy a békekötésnél súlyt adhassanak a rendszernek." 5 Az idézett szö
veget elemezve kitűnik, hogy a magyar katonai felső vezetés — Horthy utasítá
sára — egyáltalán nem akarta az „anyagi előgondoskodás" jegyében erőforrá
sait kijátszani. Sőt, Bartha vezérezredest arra bíztatta a továbbiakban Szombat
helyi, hogy nyerje meg a németek bizalmát egyfelől azért, hogy a németek
Erdélyt a háború végén ne a románoknak, »hanem nekünk adják, másfelől pedig
azért, hogy az addig titkolózó németek minél több dologba engedjenek bete
kintést, hogy azokat a magyar kereskedelmi és ipari tőke felhasználhassa.
Ezzel szemben 1942. április 11-én, amikor a 2. magyar hadsereg három szál
lító lépcsőben gördülő 882 száztíz tengelyes katonavonata közül az első meg
indult, Szombathelyi vezérezredes „bizalmas parancsá"-ban mégis a következő
ket rögzítette: , , . . . az anyagi ellátás terén is minden megtörtént, hogy csapa
tainkat minél gazdagabban bocsájbhassuk útra". 6 Hogy ez a „minden" a való
ságban mit jelentett, célszerű röviden áttekinteni a Horthy-hadsereg akkori hát
országi rendszerét. Ismeretes, hogy Horthyék az 1941. évi katonai átszervezéssel
és a legfelsőbb állami szervek háborús vezetési elveinek „tökéletesítésével" tér
tek át a német szervezési elveknek megfelelő, ún. „hadtest másodtörzsek" rend
szerére, amely a hátországi feladatok súlypontját képezte. 1941-ben — a gyors
hadtestet és a légierőt nem számítva — kilenc hadtestet befogadó és táplálni
tudó katonai körzetet állítottak fel, amelyek parancsnokságai, területarányosan, az ország legnagyobb városaiban kerültek elhelyezésre (Budapest, Székes
fehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Kassa, Kolozsvár).
E vezető szervek kettős katonai funkció gyakorlására voltak képesítve: 1. a pa
rancsnokság meghatározott szervei mozgósításkor hadiállományra feltöltötték
az alárendelt dandárokat (könnyű hadosztályokat) és a közvetleneket, majd el
vonultak a hadműveleti területre; 2. a parancsnokság visszamaradó részlege
(„másodtörzse"), az ún. „beosztott tábornok" vezetésével itthon intézte a had
test körzetében a „hátországi" feladatokat. Alárendelt szervei és intézetei révén
irányította a hadrakelt rész kiegészítését, utánpótlását, szervezte a csendőr
ség, a határőrség szolgálatát, a lèventékilképzést, a légoltalmat, a kémelhárítást, a katonai büntetőeljárást stb. Tulajdonképpen minden hátországi katonai
szervezet (az ellátó és egészségügyi szervek is) el volt osztva a hadtestek között.
Ha figyelembe vesszük, hogy a kilenc (a gyorshadtesttel együtt: tíz) had
testből csak három vonult el (a III. Szombathelyről, a IV. Pécsről és a VII.
Miskolcról), a többinek az erőforrásai pedig itthon maradtak, egyszerű kivonás
sal is nyilvánvalóvá válik, hogy mi az a „minden", ami az anyagi „előgondos
kodás" jegyében megtörtént. (Természetes, hogy a lényeg áttekintése esetében
elkerülhetetlen a vulgarizálás. Dalnoki Veress tudniillik éppen azon kesereg,
4 Dr. Horváth Miklós: „A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Bp. 1958.16. o.
5 Uo.
0 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) 1942. VKF. 174. fasc. Közli Horváth is: i. m. 54. o.
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hogy kár volt a mozgósítást az „arányos területi elosztás" elve szerint végezni.)7
A magyar katonai felsővezetés a. legnagyobb hibát azonban nem azzal kö
vette el, hogy erőforrásait a háború végére akarta átmenteni, hanem azzal,
hogy egy olyan felemás ellátási rendszert alkotott, amely eleve magában foglalta
az eljövendő csődöt. A 2. magyar hadsereg ellátását ugyanis két forrásra ala
pozták: alapvető lett volna a német haderő anyagi-szállítási rendszere, kisegítő
pedig a magyar hátország illetékes szervei, természetesen a német szállítási
apparátusnak kiszolgáltatva. Ez utóbbi forrás a sajátos nemzeti jellegű ellát
mányt (ruházat, az élelmezést a hazai étkezési szokásoknak megfelelővé tevő
cikkek, szeretetcsomagok stb.) volt hivatva biztosítani. Hogyan jellemzi ezt a
rendszert Szombathelyi 8 : „ . . . a szükséges intézkedések a tekintetben is meg
történtek, hogy csapataink ellátását a német ellátási rendszerhez hozzáidomít
suk és abba beleágyazzuk. Természetesen anyagi vonatkozásban — korlátaink
vannak . . . A gépkocsi utánszállítás tekintetében.... a német előljáró parancs
nokságok segítségét kell igénybevenni, amit ők kilátásba is helyeztek. A veze
tőség . . . minden tőle telhetőt megtett, hogy kivonuló 2. Hadseregünk... a le
hető leggazdagabban induljon el". Ezzel a magyar felső katonai vezetés megol
dottnak könyvelte el a problémát és örült, hogy lerázta magáról a 2. magyar
hadsereg ellátásának gondját, amelynek létszámáról — mint az előzőekben,
Bartha vezérezredes" tárgyalásával kapcsolatban láttuk — nem is kívántak vi
tatkozni. Ember volt bőven, csak anyag nem.
Ha a bevezetőben vázolt keretek közül kiszakítva vizsgáljuk dalnoki Veress
ezzel kapcsolatos álláspontját, akkor — úgy tűnik — jól ítéli meg a helyzetet.
Kijelenti, hogy „Magyarország katonai szövetséget Németországgal nem kö
tött ...", hanem csupán írásban nem rögzített, adott szóra épülő, részeiben csu
pán feljegyzésekbe foglalt „megállapodások" voltak „érvényben". Természete
sen a „ . . . gentlemen's agreement gyöngéi... azonnal kiütköztek. Annak a gya
korlatba való átvitele pontos, meghatározott dátumok és számok leszögezése
nélkül jórészt ígéret maradt, amiről a csapat már az első ütközete alkalmával
meggyőződhetett, és érte drága árat fizetett". 9 Ez a bizonyos „gentlemen's
agreement" 10 az 1942. május 22-én kelt ún. „megállapodásra" vonatkozik, ame
lyet teljesen illetéktelen személyek „kötöttek" Budapesten és amely — a szak
értők körében — „budapesti megállapodás" néven ismeretes.
Horváth Miklós adatai szerint: „A hadsereg sem a kiszállítása alatt, sem a
doni védőállások elfoglalása után nem kapta meg a német hadvezetőségtől
a . . . megígért fegyvereket és egyéb felszerelést. A magyar katonai vezetés ezt
szó nélkül tudomásul vette." 11
A német szavahihetőséggel kapcsolatban megjelent kommentárokat a végte
lenségig idézgethetnénk, de — végső soron — a következő két konklúzióban
foglalt tényéknél többet úgy sem bizonyíthatnánk velük :
1. Az ún. „kétoldalú megállapodás" semmilyen tekintetben nem elégítette ki
az „államközi megállapodás"-sal kapcsolatos kritériumokat és ez Horthyéknak
így is megfelelt, mivel egyfelől teljesítették a német „óhajt", miközben nem
kívánatos elemektől szabadulhattak meg,12 másfelől a németek prédájaként
feláldozott hadsereg ellátásának összes gondját és problémáját áthárították a
németek nyakába, akik egy percig sem haboztak, amikor a legszükségesebb
anyagi eszközök elosztása felől dönteniök kellett.
2. A dolog természeténél fogva a „de jure" meg sem történt megállapodást,
„de facto" tulajdonképpen egyik fél sem tartotta be. A német fél azért nem,
mert saját csapatait — különösen válságos helyzetekben — nyilvánvalóan
előnyben részesítette (és ezzel tulajdonképpen egyet is lehet érteni); a magyar
fél pedig azért nem, mert továbbra is arra törekedett, hogy a háború végére
7 DálnoU Veress: i. m. 319—320. o.
8 H L VKF. 1942. 14 748/eln.
9 Dalnoki Veress: i. m. 313. o.
10 Értelme: nem formaszerű, íFásba nem foglalt, az adott szóra épülő, hallgatólagos, többnyire államközi meg
állapodás, megegyezés.
11 Horváth: i. m. 24. o.
12 Az utóbbi megállapítás az újabb kutatások alapján erősen vitatott.
5 Hadtörténelmi Közlemények
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— a Hortihy-klikk hatalma érdekeinek alátámasztása céljából — egy viszonylag
„jól felszerelt" itthoni haderővel rendelkezzen (bár dalnoki Veress szerint:
„ . . . az otthon maradt csapatokat úgyszólván kifosztotta .. ."J.13
Nyilvánvaló, hogy a korabeli magyar hadipotenciál azt a kettős célt, miszerint
a német ígéret be nem tartása miatt keletkezett űrt — a fizetendő ellenszolgál
tatások mellett — kitöltse és a veszteségeket is pótolja, miközben az otthoni
katonai szervezeteket is korszerűsítse, nem volt képes teljesíteni. Következés
képpen az az egyetlen alternatíva maradt, hogy a katonai felső vezetés — a
politikai vezetés hallgatólagos beleegyezésével — felrúgja a saját harcászati
szabályzatának oly célszerűen megfogalmazott előírását:Vl „A hadműveleteket
anyagilag jól alapozzuk meg. Ne forduljon elő, hogy e téren elkövetett hibák
vagy mulasztások miatt a hadműveletek meghiúsuljanak. Viszont ne erőszakol
junk olyan hadműveleteket, amelyeket anyagilag támogatni nem tudunk."
A tisztelt olvasó egy pillanatra se gondolja, hogy a magyar legfelsőbb po
litikai vezetés nem fizette volna meg busásan az ún. 1942. május 22-i „szerződés"ben foglaltak értelmében a 2. magyar hadsereg német részről való „ellátásá
nak" ellenértékét. Clodius német külügyminisztériumi osztályvezető-helyettes
5248/E. 312 928—29. sz. táviratából tudjuk, hogy „ . . . megfelelő politikai nyo
mással (vegyük észre a „politikai nyomás" hangsúlyos voltát — A szerzők) sike
rült a magyar miniszterelnök ígéretét megszereznünk, hogy feltétlenül ka
punk . . . kenyér- és takarmánygabonát..., többet, mint bármely más délkelet
európai országból... Tavalyi szinten történik az állatok szállítása (56 ezer
szarvasmarha, 100 ezer sertés, 50 ezer juh, 10 ezer tonna tojás), valamint a gyü
mölcs- és főzelékszállítás . . . biztosítottuk a hadifontosságú nyersanyagok fel
emelt mennyiségének beszerzését... 1 millió tonna bauxitot, 24 ezer tonna
magnezitot és mangánércet... a harmadik negyedévi ásványolaj szállításra
70 ezer tonnában állapodtunk m e g . . . 1942 harmadik negyedévére további
600 ezer tonna repülőbenzin (a magyar készlet 6/7 része) és 1200 tonna benzin
(a magyar hadseregtartalék 1/4 része), valamint a polgári fogyasztásban meg
takarított 3000 tonna benzin szállítását sikerült elérni." 15
Ügy gondoljuk: bennünket az sem vigasztal, hogy Clodius táviratában
az is szerepel, a „ . . . miniszterelnök... hangoztatta csalódását, hogý a tár
gyalásokon . . . nemcsak a nyersanyagszállításokra irányuló további magyar kí
vánságokat utasítottuk el, hanem a korábbi német nyersanyagszállításokat is
jelentősen csökkentettük". 16 „Saját háborús szükségleteink miatt a magyarok
nak csökkentett német szállításokba kellett belenyugodniuk." 17
Az idézett jelentések meggyőzően (esetenként: cinikus éllel) mutatják, hogy
ha a 2. magyar hadsereg elemi szükségleteit a németek nem elégítették is ki,
követeléseiket a magyar kormány — a háború végére tervezett hatalommentő
spekulációi ellenére — kénytelen volt teljesíteni. A németek úgy játszottak ve
lük, mint macska az egérrel.

A továbbiakban a fontosabb ellátó szolgálati árak szerint, egymás után
tekintsük át a bevezetőben foglalt általános anomáliák konkrét megnyilvánu
lásait: Ezekre az a jellemző, hogy esetenként képtelen helyztetek és „ördögi kö
rök" (circulus vitiosus) alakultak ki, amelyet a csapatparancsnokok nagyon jól
érzékeltek, de amelyekkel szemben — a dolog természeténél fogva — tehetet
lenek voltak. Ezekre az abszurdumokra, a maguk helyén, rendre rá fogunk
mutatni.
Vizsgálódásainkat — az összes anyagi ellátó ágazatot átfogó, különös jelentő
sége miatt — a szállító szolgálat elemzésével kezdjük.
13 Dalnoki Veress: i. m. 318. o.
34 E — 1 . jelzésű szabályzat 30. pont.
15 .,A Wilhelmstrasse és Magyarország" Budapest, 1968. 683. o.
3 0 Uo. 078. o.
17 Uo. 683. o.
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A korabeli Hortihy-tfiaderőnél az anyagszállító szolgálatot a „vonatcsapatok"
hajtották végre. Ezek csapat- és seregvonatra oszlottak. A csapatvonat szállí
totta azokat az alapvető szükségleteket, amelyekre a csapatnak ütközet alatt,
menetben és pihenők közben szüksége volt. Ütközetvonatra, eleségvonatra és
málhavonatra tagozódva, vételezés után juttatta el az anyagokat a végrehaj
tókhoz. Az ütközetvonat lőszert, műszaki anyagot szállított és hozzá tartoztak
a mozgókonyhák is. Az eleségvonat az élelmezési anyagellátás körébe tartozó
anyagokat pótolta, a málhavonat pedig a ruházati és egészségügyi anyagokat,
az irodaszert és a magánpoggyászt mozgatta.
A seregvonat feladata a mélységből történő utánszállítások végrehajtása volt.
Az ellátás a „felülről-lefelé" szállítás elvén alapult. A csapatvonat alapvető esz
közét a fogatolt jármű képezte, a seregvonatnál viszont már gépkocsik is talál
hatók voltak.
Az utánszállításokat a hátországból az elosztó vasútállomásokig a fővezérség
(a hadtest másodtörzsre ruházva), innen az ellátási csoportokig (ellátóoszlopo
kig) a hadsereg (önálló hadtest) irányította volna. Az ellátóoszlopoktól a felvé
telező helyekig, esetleg közvetlenül a csapatokig azok a seregtest- (hadtest-)
parancsnokságok lettek volna felelősek az utánszállításokért, amelyekhez az
adott ellátóoszlopot beosztották. Az ellátóoszlopok a hozzájuk utalt seregtesteik
számára az ellátás alapvető, központi forrásául szolgáltak. Szerteágazó rendel
tetésüket a szervezeti felépítésük jól tükrözte. 18
A szabályzat — mind az ellátás, mind a szállítás vonatkozásában — a „súly
képzés" elvét is rögzítette, melynek az lett volna a rendeltetése, hogy „ . . . be
vetésével a parancsnok nyomatékot ad akaratának, főképpen akkor, ha a dön
tésért harcol; arra is szolgál, hogy előre nem látott nehézségeket áthidalhas
son".19
Mind a hazai, mind a nyugati szerzők szerint leginkább a 2. magyar had
sereg vonat szolgálata mondott- csődött (nyilvánvalóan ez a 'következtetés a ko
rabeli csapatparancsnokok jelentésein, alapul). Horváth Miklós szerint: „ . . . a
hadsereg vonatszolgálata bizonyult a legkorszerűtlenebbnek. Ältalánban 100—
200 km-re levő vasútállomásról kellett szállítani az utánpótlást a hadosztályok
hoz. A gépjárművek kevés száma, az üzemanyag hiánya, valamint az esőzések
től tönkrement utak miatt az utánszállítás teljes csődbe jutott". 20 Ezt dalnoki
Veress is leírja: „A fogatolt vonat a 100 km-re hátrább fekvő felvételező he
lyekről az ellátást... képtelen volt megoldani. . . . A 200 ezer főt kitevő magyar
hadsereg egész ellátása egyetlen vasútvonalon »lógott«, s ez az egy vasútvonal
még akkor sem lett volna elegendő az alapjaitól messze kitolt hadsereg ellá
tására, ha folyamatos működését a partizán tevékenység nem zavarja .. ."21
Tárgyilagosan megítélve: tudnunk kell, hogy a fogatolt szállítóeszközök már
az első világháborúban sem feleltek meg a kor követelményeinek. Állóharcok
ban még valahogy biztosítani tudták az utánpótlást. Mozgóharcban azonban
képtelenek voltak a csapatokat követni, különösen akkor, ha az sikerrel járt
a támadó (áttörő) fél számára. Sejtjük, hogy a magyar katonai vezetés jól is
merte a csapatok menetsebessége és az anyagi eszközök szállítási sebessége kö
telező megfelelésének elvét, mivel ismerjük Csatay Lajos tábornoknak a fel
vidéki megszállás alkalmával megfogalmazott azon megállapítását, miszerint
a szállítások korszerűtlensége miatt, komoly ellenállás esetén, az egész had
művelet állásharcba merevedett volna. A katonai vezetést az 1941-ben alkal
mazott gyorshadtestnél előfordult szállítási nehézségek is komolyan figyelmez
tethették, hiszen ennél a „legkorszerűbb" seregtestnél pl. a szállítások és az
ellátás nehézségei miatt már a mozgósítás sem került időben végrehajtásra,
melynek következtében egyes csapatok békelétszámmal vonultak el helyőrsé
geikből.
Az eddigiekből az következik, hogy a 2. magyar hadsereg valamennyi hadtest 18
19
20
21
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E — 1 . jelzésű szabályzat. 5. §, B.. C , D. fejezetekkel v. 8
TJo. 39. pont.
Horváth: i. m. 19. o.
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jenek 1—1 nagy áteresztő képességű vasútvonallal kellett volna rendelkeznie,
amelyek központjából egy elosztó vasútállomásról továbbították volna az ellát
mányi anyagokat a hadtestek csapatainak anyagi biztosítására hivatott ellátó
oszlopokat befogadó átrakó- és felvételező állomásokra (vasúti végállomásokra).
A szabályzatok előírásai szerint a vasúit végállomásokról a hadtestek csapatai
nak a rendelkezésükre álló szállítóalegységekkel (mint mondottuk: zömmel fo
gatolt vonatokkal) kellett volna vételezni. Ezek napi teljesítőképességét a meg
tehető út és a szállítóeszközök teherbírásának viszonyszámával határozták meg,
amelyet „az ellátás határá"-nak neveztek és az ellátandóknaik a vasúti végállo
másoktól való eltávolodása kritériumaként kezeltek.22
Ha a szabályzatban ily módon rögzített ellátási-szállítási összefüggést a Horváthtól és dalnoki Veress-től vett adatok tükrében vizsgáljuk, olyan eredmény
re jutunk, amely messze elmarad attól az értéktől, amelynek keretén belül
még egyáltalán valamiféle optimális ellátásról szó eshet.23
Azon túl, hogy a német szállításvezetőség a partizánoktól állandóan veszé
lyeztetett, amúgy is alacsony vasúti kapacitásból a 2. magyar hadsereg részére
címzett szállítmányok érdekében csak a német szükségletek kielégítése után
biztosított valamit, a bekövetkezett csődnek az is oka volt, hogy a vonatalaku
latokhoz mind a fogatolt-, mind a gépjárműeszközök zöme polgári szervektől
került behívásra. Nyilvánvaló, hogy a magántulajdonban levő szállítóeszközök
hadi használatra alig voltak alkalmasak, amely állapotot az a körülmény te
tőzte be, hogy a vegyes szállítópark javításához alkatrészek sem álltak rendel
kezésre (a maga helyén erről bővebben is szólunk). Ennélfogva az ellátási
szállítási problémák a hadsereg kiszállítása után (esetenként már aközben is)
rögtön jelentkeztek.
A számos idevonatkozó okmány közül elegendőnek tartjuk, ha két olyan
jelentést veszünk kissé részletesebben szemügyre, amelyek eléggé átfogóan jel
lemzik a helyzetet. Az egyik ilyen adat Dénes Jenő százados jelentése. Dénest
a Hadiakadémiáról vezényelték csapatszolgálatra a 2. magyar hadsereghez, ahol
különböző beosztásokban módja volt megfigyelni az események menetét. A Ha
diakadémiáról vezényelt tisztekről dalnoki Veress is megemlékezett: „Külön
megemlítést érdemelnek a Hadi Akadémiáról a harctérre, csapatszolgálatra ve
zényelt tisztek, kik a 2. hadsereg seregtesteihez éppen a legmozgalmasabb idő
ben kerültek ki a Donra és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a beállott nagy
veszteség okozta űrt betöltsék és a gyakran megbillent egyensúlyt helyre
állítsák."24
Dénes érdekes jelentéseket terjeszett fel, amelyekben — többek között —
javasolta a fogatolt szállítóoszlopok azonnali törlését a szervezésből, elemezte
továbbá a magyar szerelőoszlopoknál a 10—12 napig tartó javítások okait stb.
Rendkívül érdekesen jelent az ún. „papírháború"-ban való tobzódás okai
ról és következményeiről is.25 Amikor Dénes a szállító- és ellátószolgálatok
tevékenységének vizsgálatával kezdett foglalkozni, szükségképpen meghökkentő
és olyan súlyos következtetéseket kellett levonnia saját tapasztalataiból, ame
lyekhez nekünk aligha kell részletesebb kommentárt fűzni. Idézzük az 1942. szep
tember 1-én a 2. magyar hadsereg parancsnoka, illetve a Hadiakadémia részére
írt felterjesztésének részleteit: „ .. .Olyan nagymennyiségű az országos készlet
ből igénybevett fogatos jármű és szerszámzat, ezek bevonulásukkor zömükben
már olyan rosszak, hogy ezek hadihasználhatóvá tétele és azon tartása erőesz
köz hiányában szinte lehetetlen. A gépkocsipótlás kérdéséhez sajnos hozzászólnivalóm nincsen, mert az anyagi alaprendelet kategorikusan kinyilvánította,
hogy gépkocsi utánpótlással nem szabad számolni. E rendelet eddig pontosan
be is lett tartva. A magyar 2. hadsereregben, a szállító szolgálat terén, rettene
tes jelszó honosodott meg: »nincs, mert nincs mivel utánszállítani« (kiemelés
a szerzőktől). Az egész ellátószolgálat működésének alapja a szállító szolgálat,
22 E — 1 . jelzésű szabályzat 52. pontjában foglaltakkal v. ö.
23 Horváth: i. m. 19. o. és dalnoki Veress: i. m. 353—354. o.
24 Dalnoki Veress: i. ra. 324—325. o.
25]HL 2. hds. psag. 1942.1. a. Dénes Jenő naplója. 14. ez. naplómell.
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a mivel ez működik Oroszországban a legrosszabbul, ilyenformán ez a csapa
tok harckészségének és ütőképességének fő koefficiensévé válik."26
Vegyük észre Dénes szavaiban az egyik olyan abszurdumot, amelyek feltárá
sát az előzőekben ígértük. Olyan logikai „ördögi kör"-re (nincs, mert nincs mi
vel utánszállítani) hívja fel elöljárói figyelmét, amely az egész helyzetet és a
benne rejlő, eljövendő tragikumot jelzi; arra tudniillik, hogy miképpen gondol
ták megoldani az anyagok utánszállítását, ha magát az utánszállító eszközt sem
képesek rendeltetési helyére juttatni? De Dénes tovább megy. Nem rejti véka
alá azt a meggyőződését, hogy az ellátó- és szállítószolgálat „ . . . képtelen a har
cost a harc eredményes megvívásához anyagilag alátámasztani, s így győzel
mek helyett vérhullatás a 2. hadsereg s o r s a . . . jól működő anyagi ellátás nél
kül háborút viselni öngyilkosság. A vonataink szervezése nem biztosítja a szál
lító szolgálat eredményes működését. Nem lett volna szabad vállalni 200 ezer
magyar feláldozását".27
Ezt a szöveget — amelyhez hozzáfűznivalónk nincs — egy Horthy-hadseregbeli várományos vezérkari tiszt írta le 1942-ben.
A második okmány, amelyet idézünk, Gödry ezredesnek, a 6. könnyű had
osztály parancsnokának 1942. május 26-án a hadseregparancsnok részére felter
jesztett jelentése. Gödry annak a németek által diktált hajszának a következ
ményeiről számol be, amelynek célja a hadosztály részére kijelölt védőállások
mielőbbi elfoglalása lett volna.
„ . . . Az a benyomásom, hogy az anyag és csapat kímélés (figyeljünk a sor
rendre és emlékezzünk Szombathelyi vezérkari főnök Bartha honvédelmi mi
niszterrel folytatott megbeszélésére azzal kapcsolatosan, hogy a 2. hadsereg lét
száma ne képezze vita tárgyát, hanem a felszerelése és a német haditechnikai
titkok kifürkészése — megjegyzés a szerzőktől) itt egyáltalán számba sem
jön. A hadosztály eddigi lóvesztesége 120 db ló. A 22/III. zászlóaljparancsnok
— akinek a hadosztályon belül a legjobb lovai vannak — jelentése szerint 14
nap pihenő és erős lótáp volna szükséges a lovak erőállapotának rendbehoza
talára. A könnyű hadosztály önállóan működik. Ehhez az anyagi ellátást ön
állóan kellett megszervezni. Tervszerű anyagellátás így nem hajtható végre.
Egyes részeket a németek a hadosztály zömétől naponta 30—35 km-re, eltérő
irányokba különítenek ki, melyek megközelítése 50—60 km-es kerülőkkel le
hetséges. A vasútvonaltól az utánszállítást — mivel a felkészülésre sem időt,
sem előzetes értesítést nem adtak —, csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet
végrehajtani. Az utánszállítási eszközök csak fél terheléssel mozgathatók, je
lenleg a gépkocsi-oszlop 2—3 napig az esőzések után nem mozgatható. A had
osztály utánszállítási útvonala 80—100 km-re növekedett, az utánszállító anyag
mennyisége élelemből és lótápból napi 50 tonna." 28
A jelentéskivonatot olvasva akaratlanul is eszükbe jut, hogy azt Gödry ezre
des még 1942 május havában, tehát a fasiszta koalíciós haderők „diadalmas"
előnyomulásának időszakában szerkesztette, amikor „az ellátás határá"-ról
alkotott és az előzőekben ismertetett összefüggés feltételei sokkal kedvezőbbek
voltak, mint pl. 1943 január közepétől kezdve.
•
Tekintettel arra, hogy a Horthy-haderőnél ebben az időben a gépjárműtechni
ka üzemképes állapotban tartása, továbbá javítása alapvetően a szállítószolgá
lathoz tartozott, miközben az üzemanyagellátásról is ez a szolgálat gondosko
dott, legyen szabad röviden ezen szolgálati ágak állapotáról is tájékozódni.
Magát a szolgálatot „gépkocsizóvonat anyagi szolgálat"-nak nevezték, de —
ezen belül, egyre növekvő jeléntősége miatt — kiemelték az „üzemanyagpótlas'^t. 29 A szolgálat célszerű működtetésének elvei a már többször idézett
26
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Harcászati szabályzat III. részében;i0 pontosan szabályozásra kerültek. Az egyik
legfőbb elv a gyors javítás, illetve az üzemanyaghiányok gyors pótlása lett
volna. 31 Ezzel szemben a hallatlanul nagy bürokrácia és a krónikus üzemanyag
hiány teljesen megbénította ezt a szolgálatot, amelynek eleve emberfeletti fel
adatot jelentett az az általunk az előzőekben már említett körülmény, hogy
bár a zömmel magánszemélyektől behívott és rendkívül elhasználódott gépjár
művek sokféle típusához alkatrészeket sem utánpótolni, sem helyszínen besze
rezni (gyártani) nem lehetett, az üzemképességet mégis fenn kellett volna tar
tani. Ez azonban nem ment. A hibák okát a IV. légvédelmi tüzérosztály pa
rancsnoka a következőkben látta :
,,a) a gépkocsi szerelőoszlopok 70—80 km-re lemaradva működnek;
b) a javítások, cserék túl vannak adminisztrálva, s előfordul, hogy admi
nisztrációs okok miatt egy-egy gépkocsi hetekig áll javítás nélkül;
c) a javításokhoz nincs elegendő alkatrész;
d) a gépkocsik javításának sürgősségi sorrendjét a gépkocsi szerelőoszlop
parancsnoka állapítja meg." 33
A mondott körülmények között és okok miatt a csapatok úgy igyekeztek az
üzemben tartással és j-avítással kapcsolatos problémáikat megoldani, ahogy az a
legegyszerűbben 'ment. A legegyszerűbb megoldás pedig eleinte a német szerelő
oszlopok igénybevétele volt valamilyen ellenszolgáltatás fejében, vagy furfang
gal. Idézzük újra Dénes százados jelentését: „ .. . a magyar gépkocsi szerelőosz
lopokra igen sok panasz hangzott el, s ez innen ítélve jogos. Mindnyájan a né
met szerelőoszlopokat kerestük fel előszeretettel, mert egyrészt mindenük van,
másrészt egyáltalán nem adminisztrálnak. A magyar szerelő oszlopoknál levő
gépkocsik 10—12 napja vannak javításban, s még mindig üzemképtelenek". 33
A csapatparancsnok és a külső szemlélő által kárhoztatott bürokrácia más
ként jelentkezett a gépkocsi szerelőoszlopoknál és egyáltalán a „gépkocsizóvonat anyagi szolgálat"-nál. Ismerjük a 2. magyar hadsereg parancsnokságának
„Napló"-ját és ezt tanulmányozva feltárulkozik előttünk a katonai felső vezetés
közönye a hadsereg ellátási problémái iránt, amely abból a téves helyzetmeg
ítélésből fakadt, „hogy az 1942. évi nyári hadműveletek kezdeti sikerei meg
hozzák a győzelmet a Szovjetunió felett".34
Tudjuk, hogy Szombathelyi honvéd vezérkari főnök 1942 szeptember elején
látogatást tett a hadseregparancsnokságnál, ahol — többek között — tájékoz
tató megbeszélést tartott, amelyen az anyagi szolgálat vezető állománya jelen
tett a kialakult helyzetről. A gépkocsielőadó előterjesztette, hogy tartalék- és
javítóanyagot a kiszállítás óta nem kapott, ezért a téli átállás súlyos problémát
jelent. A meghibásodott gépkocsik javítását és az összes gépkocsi karbantartá
sát 1943 tavaszig csak akkor képes végrehajtani, ha megkapja a szükséges
anyagokat. A páncéloshadosztályt haza kell szállítani vagy a német nyugati
arcvonalon alkalmazni (?) a harckocsik karbantartása miatt. Szombathelyi vála
sza az volt, hogy ő nincs amellett, hogy valaki hazamenjen. Ezután a f őszállás
mester megjegyzésére, melyben az jelentette, hogy mintegy 200 felterjesztés
zömére nem kapott választ, a vezérkari főnök úgy reagált, hogy „ha nem ka
pott választ, az is válasz volt".35 Ez tehát a második abszurdum. A vezérkari
főnök — aki akkor már sejthette, hogy a németek 1942-ben nem fogják legyőzni
a Szovjetuniót, egyszerűen nem tudott mit kezdeni a 2. hadsereg felgyülem
lett problémáival és a vezetők tudomására hozta, hogy felesleges anyagi és
technikai eszközöket kérni, mert az úgyis válasz nélkül marad. Nem csoda
tehát, ha pl. a gépkocsivonat anyagi szolgálata akcióképtelenné és — ennél
fogva — önigazoló bürokratává vált. Az önigazolás tényének bizonyítására
idézzünk a hadsereg gépkocsielőadójának nyilatkozatából: „ . . . mint a hadsereg
30 Uo. 10. § . B . fejezet.
31 Uo. 170. pont.
32 HL 2. hds. pság. 1942. I. a. Dénes Jenő szds. naplója, 19. sz. mell.
33 Uo. 13. sz. mell.
34 Horváth: i. in. 25. o.
35 HL 2. hds. pság. I. a. 854. naplómell. Az esetet dalnoki Veress is említi i. ni. 29. o. ; illetve Horváth a megbeszélés
teljes anyagát közli i. m. 88—90. o. „Keine Antwort ist auch eine Antwort".
. .
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gépkocsi előadója felelősségem tudatában szükségesnek tartom egyrészt saját
igazolásomra, másrészt az e tárgyban lefolytatott szóbeli megbeszélések és uta
sítások rögzítése érdekében írásban az alábbiakat lefektetni:
A 2. hadsereg gépjármű helyzete, amely már a felvonuláskor a kiutalt gép
járművek műszaki állapota miatt igen rossz volt, a lefolytatott hadműveletek
alatt bekövetkezett további leromlás miatt majdnem katasztrofálissá vált. Ügy
a német utánpótlásban mutatkozó nehézségek, mint a magyar vonalról igényelt
anyag késedelmes beérkezése, a jelenleg fennálló helyzet bekövetkezését előre
jelezték, amit én, mint a hadsereg gépkocsi előadója már a július hóban meg
szerkesztett gépkocsi helyzetjelentésemben részleteztem és jelentettem." 36
Ezek után térjünk át az „üzemanyagpótlás" kérdésére. A Harcászati szabály
zat III. rész 10. §. B. b) alfejezete szerint37 egy üzemanyag javadalmazás 100 km
út megtételéhez szükséges benzin-, olaj- és zsír szükségletet fedezett. Valamely
katonai kötelék teljes, szervezetszerű üzemanyagkészletét „üzemanyag alapfel
szerelésnek" nevezték. Ez csapat- és sereg-üzemanyagszerelésből tevődött öszsze. A csapatfelszerelés négy, a seregfelszerelés kettő (egyes alakulatok után
ez utóbbi: egy) javadalmazásban volt megállapítva. Az üzemanyagpótlás alap
elve az lett volna, hogy a hadműveletek kezdetére az alapfelszerelést teljessé
kell tenni, a továbbiakban pedig a teljesség fenntartására törekedni. A pótlásra
elsősorban a helyszínen található üzemanyag felhasználásával számoltak; a hát
országból beérkező üzemanyagszállítmányokat pedig — a hadtestek igénylése
szerint — rendezni, majd az ellátóoszlopokhoz továbbítani kellett volna. Az el
látóoszlopok az üzemanyagot hordozták és az „üzemanyag-felvételezőhely"-ekre
szállították. Ilyeneket a gépkocsi szeroszlopoknak, vagy kijelölt gépkocsizó ala
kulatoknak kellett telepíteni.
A 2. magyar hadsereg üzemanyagpótlását — az 1942. május 22-i „egyezmény"
szerint — teljes egészében német forrásokból kellett volna biztosítani. Ellen
szolgáltatásul megfelelő exportot és a magyarországi szénhidrogénmezők kiak
názásának jogát kapták. Az üzemanyagpótlás német forrása már 1942 júliusá
ban, az urivi hídfőcsata idején, kezdett kiapadni. Ezzel kapcsolatban idézzük
a hadseregparancsnokság Naplójának megfelelő részeit, amelyeket 1942. július
11-én jegyeztek be:
„9.55.A vezérkar főnökének jelentik, hogy az 1. pc. ho. üzemanyaghiány miatt
áll (a 2. magyar hadsereg vezérkari főnökéről van szó — A szerzők).
12.17. Az 1. pc. ho. ismét üzemanyagot kér. Veress altábornagy közli, hogy
üzemanyag és lőszer hiánya miatt nem tudja a támadást végrehajtani.
19.20. A VKF jelenti a HDS PK-nak, hogy a 19. ho. ellátása csak akkor
lehetséges, ha a németek segítenek.
20.05. A HDSPK parancsa, hogy anyagi hiányok miatt a VII. hdt. addig nem
mozoghat előre, amíg a németek nem biztosítják az anyagi ellátást.
20.25. A VII. hdt-tel közli a VKF: meg kell indulni, mintha anyagi zavarok
nem volnának, de ha anyagot nem sikerül holnapra biztosítani, akkor holnap
után állj !"38
A következőkben a harmadik képtelenség tárulkozik fel előttünk. 1942. jú
lius 25-én Gyimessy altábornagy, a VII. hadtest parancsnoka a következő táv
iratot küldi .Kovács Gyula hadsereg vezérkari főnök saját kezébe (kivonatosan
idézzük) :
„Jelentem, hogy a 75. német hadosztály a VII. hadtesttől, mozgóképessége
érdekében, sürgősen 60 m 3 benzint és 15 m 3 gázolajat kért. A hadtest szállás
mester a kérést a hadsereg főszállásmesterhez továbbította. Onnan azt a választ
kapta, hogy a hadtest lássa el a németeket...
Jelentem, hogy a hadtestnek kiutaltak 2-án 60 m 3 -t, majd ebből 35 m3-t
24-én zároltak, maradt a hadtestnek 25 m3, amely azonban még meg sem érke
zett. Ezt közöltük a f őszállásmesterrel, mire a válasz az volt, hogy mást nem
30 HL 2. hds. pság. 1943.1001/ein.
37 E — 1 . jelzésű szabályzat 166—170. pontok.
38 HL 2. hds. pság. 1942.1. a. 152. naplómell.
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tehetnek... Kérem ..., hogy a f őszállásmester a magyar hadtest igényeit is ko
molyan vegye és végre a hadtestet a nélkülözhetetlen üzemanyaggal ellássa,
hogy a védelem magyar vér megtakarításával legyen megoldható. . . . Ilyen in
tézkedés mellett, mint az, hogy előbb zárolják a végre kiutalt és meg sem ka
pott üzemanyagot, majd az egészet a németeknek kellene átadni (kiemelés a
szerzőktől), a hadtestparancsnok nem mehet el hallgatólagosan." 30 A távirat
ban rejlő abszurdumot (add át amit meg sem kaptál, de amit zároltam!) a szer
zők nem kommentálják, a szöveg önmagáért beszél.
Természetesen, ez a helyzet is másként jelentkezett Sellyey vk. alezredes
(előbb Makray ezredes) főszállásmesternél, mint a csapatparancsnoknál. Gyimessy altábornagy közvetlenül élte át, hogy mit jelent az ha csapatai — üzem
anyaghiány miatt — manőverképtelenek és ezért ki vannak szolgáltatva az
ellenség tüzének. A főszállásmester pedig azt érezte, hogy a németek kénye
kedvének van kitéve. Ez egyfelől önmaga fedezésére készteti, másfelől pedig
lassan érzéketlenné válik a sorozatos tragédiák iránt. Közrejátszik ebben a nem
zeti elöljáró tehetetlenségének felismerése is (Keine Antwort ist auch eine
Antwort).
Ha már üzemanyagot nem képes szerezni, akkor jelent vagy feljegyez. 1942.
július 7-én, 16 000/2. hds. főszállásmester számú okmányban a következők ol
vashatók :
„ . . . az üzemanyag helyzet változatlanul feszült. A kiutalt üzemanyagunk
egy részét német alakulatnak kellett részben véglegesen, részben kölcsönképpen
átadni. A magyar vonalról igényelt és kiutalt motorolaj nem érkezett be, mi
után német vonalról még a 2%-ot sem kaptuk meg. A helyzet aggasztó."40
Ügy tűnik, hogy a helyzet őszig sem javult, mivel 1942. november 5-én a
13 000/2. hds. főszállásmester számú okmányban az előbbihez hasonló helyzet
került rögzítésre:
„ . . . Különös hiányok kiemelése: Üzemanyagból napi kontingensünket 70 m 3 ben állapította meg a német parancsnokság, dacára a több ízben emelésre tett
ígéretnek. Ezzel szemben október hónapban az átvonuló német alakulatoknak
átadott üza. levonása után 52,5 m 3 napi üza-ot kaptunk. Ez a hds. szükségletét
nem elégíti ki." 41
Bár — a tárgy természeténél fogva — már idéztünk 1942 őszén szerkesztett
okmányokból is, most ismét visszatérünk a júliusi eseményekhez, mivel az ellá
tás és szállítás vonatkozásában érdekes és átfogó képet nyerhetünk a már több
ször felhasznált hadseregparancsnoksági Napló egyik feljegyzéséből. Az történt
ugyanis, hogy Jány vezérezredes, hadseregparancsnok, megelégelve a szinte
minden csapattól beérkező panaszáradatot, összegyűjtötte a problémákat és be
számoltatta főszállásmesterét, abban az időben még Makray ezredest. Célszerű
a „dialógus"-t teljes egészében közreadni, mivel klasszikus példája annak, hogy
a felelősség áthárítása, az „előkelő idegen"-ként való hozzáállás tekintetében
hová vezetett a kettős ellátási rendszer. A kérdéses naplóba 1942. július 25-én,
22.30-as időpont rögzítésével a következők kerültek bejegyzésre:"
„1. A hadseregparancsnok úr elrendelte, hogy főszállásmester jelentsen:
a) szappan kiosztás helyzete a csapattoknál,
b) dohányéi osztásról.
Felelet: a) a szappan július hóra ki lett utalva és ki lett adva. Ha a szappan
a csapatoknál hiányzik, akkor a hiba ott van,
b) dohány ellátás csak utánszállítás után lehetséges, arra remény kicsi a jelen
közlekedési helyzetben.
2. Az 1. páncélos hadosztály helyzete
a) a 24-én beérkezett 140 m 3 üzemanyagot felemészti az átcsoportosítás,
tb) a hátralékos 340 ím3 a páncélos hadosztályt 150 'km út megtételére képesíti.
Hadseregparancsnok közbevetése: „ez kevés".
c) hiányzó lőszer pótlása csak három nap múlva lehet. A páncélos hadosz39 H L 2. hds. pság. 1942. 239. naplómell.
40 Uo. 1943.1061/eln. 9/b. mell.
41 Uo.
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tálynak takarékoskodnia kell a meglevő üzemanyaggal, mert belátható időn be
lül újabb nem érkezik.
3. VII. hadtest
a) közölteim az élelmezési nehézségeket.
ib) közöltem a hadtestparancsnokság azon kívánságát, hogy lőszertartalékot
kíván,
c) teljesen hiányzik a géppisztolytöltény,
d) üzemanyag hiányt kérik pótolni.
Félelet: a) eddig 160—180 ezer személyi adag lett kiosztva. Hogy ebből a né
metek miért és mennyit vittek el, ma sem tudja, mert a VII. hadtest szállásmes
ter, a sürgetés dacára sem állapíttatta meg. Hogy élelmezési nehézség van az
természetes, mert az általános utánszállítási nehézség teremti meg,
b) lőszer tartalékolás lehet, üzemanyag nincs,
c) géppisztoly töltényt a németek jelenleg nem adnak, nincs is készlet be
lőle,
d) üzemanyaghiányt részben pótolta, rosszak az utak, hiányzik, a szállítóesz
köz.
4. Közöltem, hogy a VII. hadtest megállapítása szerint a 75. és 336. német
hadosztályoknál nincs ellátási nehézség.
Felelet: ehhez nem tud hozzászólni, mert az egyik hadosztály egyáltalán nem
tartozik hozzánk ellátás szempontjából. A 75. német hadosztály is csak rövid
idő óta van magyar ellátásban.
5. A IV. légvédelmi tüzérosztálynak a kiadott parancs szerint július 26-án
útba kellett volna indulni a hadteste körletébe. Állítólag üzemanyag hiány
miatt állva maradt.
Felelet: igen, ez a helyzet. Ezen nem is lehet segíteni, mert amit elvenne a
IV. tüzérosztály mozgatására, az az általános utánszállítást borítaná fel.
6. A 101/III. légvédelmi ágyús üteg hosszabb idő óta ellátási nehézségekkel
küzd.
Felelet: erről a f őszállásmester nem tehet, mert a csapatnak és parancsnokai
nak kell törődnie azzal, hogy ilyen kis egységek ellátáshoz jussanak. A főszállásmester alosztályok ellátásával nem foglalkozik.
7. A híradó csapatoknál még mindig hiányzik az üzemanyag,
Felelet: a hadsereg híradó zászlóaljnak 9000 litert bocsátott rendelkezésére,
amely gördül. Pillanatnyilag többet nem tud adni.
8. A hadsereg műszaki parancsnok a hadsereg területén előnyomulás közben
visszahagyott különböző műszaki anyagok összeszedésére 12 000 1 benzint,
3000 1 gázolajat, 300 1 motorolajat kér.
Felelet: 7690 1 benzint, 1920 1 gázolajat kiutaltam, több nincs.
Makray ezredes ezután még jelenti:
a) a magyar hadsereg utánszállítási eszközei csak a hadsereg közvetlenek
ellátására vannak megszervezve,
ib) a hadtesteknél, levő utánszállítási eszközök a vasúti végállomástól csak
korlátolt távolságra elegendők,
c) a hadsereg egyes részed Sztárij Oszkoltól, a jelenlegi vasúti végállomástól
200 km távolságra vannak,
d) amit tehát az utánszállítás az esős időjárásban és az üzemanyag hiányá
ban teljesített az egész hadsereg részére, az a végső erőfesítést jelenti,
e) imável a németek a budapesti egyezménnyel ellentétben nem segítenek ki
utánszállítási eszközökkel, a jelenlegi nehézségek csak fokozatosan és hosszú
idő után szüntethetők meg,
f) a kurszk—kasztornojei vasútvonalon naponta mindössze 4 vonat jöhet
előre. Ezt a németek a 2. német hadsereg súlyos harcai miatt jelenleg teljesen
maguknak foglalják le,
g) Kertész százados július 25-én közölte, hogy a magyar hadsereg augusztus
hó 2-ig bezárólag naponta csak egy-egy vonattal számolhat,
h) július 27-re ígérték, hogy a Kasztornoje—Osztrogoszk közötti vasúti for
galom megindul." 42
42 HL 2. hds. pság. 1942.1. a. Naplóbejegyzés 1942. július 25. 23.30-kor.
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Ha eltekintünk a bevezetőben vázolt helyzetből levont következtetésektől,
akkor azt kell mondani, hogy Makray ezredesnek — a maga módján — igaza
volt. Nem ő egyezkedett Keitellel, így ami a németekre tartozott, azt — nyil
vánvalóan — nem vette magára. A mikor pedig azt jelentette, hogy az utánszállítás teljesítménye „a végső erőfeszítést jelenti", egészen biztos, hogy az
„ellátás határára" vonatkozó szabályzatpontból indult ki (feltételezzük, hogy
hadsereg f őszállásmesterként képzett katona volt). Talán a katonai kérdések
ben járatlan személy számára is könnyen belátható, hogy 200 km távolságról,
zömmel fogatolt eszközök felhasználásával, felázott utakon, az utánszállítási
feladatokat valóban nem lehetett teljesíteni.
Utólag, a későbbi események ismeretében, könnyű megállapítani, hogy Mak
ray ezredes mégis tévedett, amikor „végső erőfeszítés"-ről beszélt. A magyar
uralkodó körök által a németeknek prédaként odadobott 200 ezer katona — a
párbeszéd időszakában — még nem kényszerült a végső erőfeszítésre. Még hátra
volt a mindent elsöprő szovjet támadás, a szovjet haderő jogos bosszúja a be
tolakodókkal szemben. Ekkor még nyár dereka volt, az egyre rongyosabbá vált
ruházat, a hiányos élelmezés, a kegyetlen hideg még nem követelte tömegesen
az áldozatokat, csupán az az illúzió foszlott szét, amit Werth Henrik, korábbi
honvéd vezérkari főnök szögezett le a kormány részére írt emlékiratában, az
tudniillik, hogy „a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra
is hazatérhetnek". 43 A hátországba azonban egyre riasztóbb „rémhírek" érkez
tek, de ezt a propaganda, a soviniszta, nacionalista és antikommunista eszmék
még ellensúlyozni tudták.
Amit a főszállásmester csupán szakmai következtetésként mert megfogalmaz
ni, azt a hadsereg vezérkeri főnöke — az előzőekben közölt párbeszéddel szinte
egyidejűleg — messzemenő következtetésként írta le. Az 1942. augusztus 9-i
jelentésében megállapítja, hogy „A mi úgynevezett könnyű hadosztályunk ba
kancstalpon járó eszköz, amelynél nemcsak sok korszerű fegyver hiányzik, ha
nem tökéletesen hiányzik a korszerű szállítóeszköz... Az eszközt csak arra sza
bad használni, amire képes, vagy pedig erélyesen és kiadósan támogatni kell.
(repülők, pc-osok, tü., szállítóeszközök!!) . . . úgy látszik, . . . hogy erőnkhöz nem
illő nagyobb feladatot kaptunk."'14
Ehhez hasonló tárgyilagos hangot az új főszállásmester csupán 1943. január
7-én kelt, 491/2. hadsereg főszállásmester sz. „tájékoztatás"-ában mert meg
ütni. Ebben az okmányban a következőképpen fogalmaz: , , . . . A keleti arcvonal
anyagi ellátásának legnagyobb kérdése az utánszállítás, amitől milliók élete
függ. A vasúti szállító vonalak kis száma azt sem teszi lehetővé, hogy egy had
sereg számára egy vasútvonal álljon rendelkezésre (emlékezzünk: a szabályzat
egy hadtest részére írt elő minimálisan egy vasútvonalat; milyen katonaföldrajzi
értékelés folyt, amikor a 2. magyar hadsereg ellátóalakulatait szervezték? —
A szerzők). Ennek következménye, hogy nagyobb terjedelmű anyagnak a hát
országból a csapatig való kijuttatása, akkor is, ha az anyag és a kiutalás
minden további nélkül bekövetkezik, az igényléstől számított 2—3 hónapon
belül nem történhetik meg. A hadseregnek szállításra 29 gépkocsi áll rendel
kezésére .. ,"45
Ez a tájékoztatás a seregtest-parancsnokságok vezető állománya részére ké
szült. Ügy gondoljuk, hogy néhány nappal a szovjet támadás előtt nem váltha
tott kis túl nagy lelkesedést még azoknál a válogatott személyeknél' sem, akik
nek szánták. És ennek a témakörnek a végén vegyük egészen röviden
szemügyre a legfőbb illetékesnek, Jány hadseregparancsnoknak a meglátásait.
Nevezett a hazaérkezése után, 1943. június 21-ére készítette el jelentését „A 2.
hadsereg hadműveleteinek összefoglaló méltatása" címmel. Ekkor már kissé
„leülepedett" benne az az anomália, amelynek egyik pólusát a szinte minden —
a 2. magyar hadsereggel foglalkozó, nyugati és hazai — szerző által elemzett,
43 Párttörténeti Intézet Archívuma. XXTI. 711 920/02. Megjelent: ..Magvarország és a 2. világháború" Budapest,
1966. 324—328. o.
44 HL 2. hds. pság. 1942. I. a. 433. sz. uaplómell.
45 ü b . 1943.1061/eln. 9/1). sz. mell.
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1943. január 24-én kelt hirdetett „Hadisereg parancs"'16 képezi; míg a másik pó
luson enneik az „átdkszóró", gyűlölködő hangú parancsnak a visszavonása és a
katonák szerepének kissé tárgyilagosabb megítélését tükröző új parancs kiadása
áll. Az ellátás helyzetét az 1943. júniusi összefoglaló méltatás IV. részében érté
kelte. Ebben megállapította, hogy „ . . . nem működött, mert nem volt elég telje
sítőképes vasút mögöttünk, viszont a hátsó vasúti állomásokról nem tudtuk az
anyagot idejében előre szállítani, mert nem volt elég gépkocsi oszlopunk, foga
tokkal a nagy távolságot áthidalni nem lehetett. Lovaink tönkrementek, leg
több helyen szálastakarmány sem volt elég, szemes lótápot alig láttunk. Ilyen
körülmények között fogyott «az elrendelt élelmi tartalékunk, a novemberre igé
nyelt 16 élelemvonatból kettőt kaptunk .. ,"47
Ha megfigyeljük : eddig csupán Kovács hadsereg vezérkari főnöknél és Dénes
várományos vezérkari századosnál találkoztunk olyan, a konkrét anyagi csőd
megállapításán túlmutató, de meglehetősen homályos következtetéssel, amely
ből „kicseng" a 2. magyar hadseregre rótt képtelen feladat némi kárhoztatása
is. Nem csoda tehát, ha a Nyugaton élő (élt) magyar katonaszerzők sem volt
gazdáik bűneit tartják a 2. magyar hadsereg pusztulása legfőbb okának, hanem
ezt az okot a csakugyan gyalázatosan működő ellátásban és szállításban mutat
ják ki. De ahhoz, hogy ezek a szolgálati ágak így működjenek, előbb teljesítő
képtelen módon ki kellett őket küldeni a Donhoz.
*
A következőkben foglalkozzunk kissé a lőszer, a tüzérségi anyag és a fegyver
zet pótlásával, amelynek elveit az 1940-ben kiadott, hasonló című „Tervezet"
rögzítette/' 8 A tervezet nagyon frappánsan jellemzi ennek a szolgálati ágnak a
jelentőségét, a többitől eltérő különös vonásait:
.
„6. A lőszer a haderő legfőbb java, a harc legfontosabb, legértékesebb és leg
nehezebben pótolható a n y a g a . . .
7. A haderőnek lőszerrel való ellátása az egész háborús gazdálkodás legna
gyobb anyagi tényezője. Ellentétben a többi anyagi szükséglet zömével, a lőszer
a helyszínről nem pótolható, . . . mennyisége és súlya miatt az utánszállítandó
anyagi szükségletnek zöme. . . . az utánpótlásnak 70%-át, a háborús összkiadás
nak kb. 80 %-át jelenti. 49
A „Tervezet" a lőszerpótlás általános menetét az előzőekben, az ellátás és
szállítás rendszerével kapcsolatban ismertetett móddal összhangban rögzíti.
A lőszer tagozódását a csapatkörletben, a seregtestek vonatkörletében, a had
műveleti terület egyéb részein és a hátországban levő lőszerkészletekre osztja
fel. Fontos elv, hogy „a lőszer a csapatokhoz feltétlenül a meghatározott időre
jusson el", továbbá, hogy „a lőszerszállitmány mindent megelőz!"50
A már többször idézett Dénes Jenő százados a lőszerellátás helyzetét rendkí
vül tömören fogalmazta meg: „ . . . H a a csapat lőszert igényel, válasz: »nincs«,
nincs mivel utánszállítani, ne lőjön a csapat olyan sokat, ne kezdeményezzen
a magyar csapat. Számot kell vessünk egyenesen, kertelés nélkül: arra szerve
ződött-e a 2. hds., hogy itt kint vért vér után hullasson és lassan, de biztosan
felőrlődjék .. ."51
Dalnoki Veress nem látja ilyen sötéten a helyzetet. Szerinte: „...Lőszer
(gyalogsági) hiány általában nem volt. Kivételt géppisztoly és a kézigránát ké
pezett. A közepes tüzérség lőszeranyaga korlátozva volt. Napi 4—6 lövésen túl
hadosztályparancsnoki engedélyhez kötött. A heti két lőszervonat többet nem
engedett meg. A gyéren megszállott vonalban a gyalogság saját fegyverére volt
utalva, s ezzel magáramaradt.. ,"52
40 TJo. A parancsra, melynek kezdő sora szerint : „A 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét..." — ellátási vonat
kozásai miatt később visszatérünk.
47 Uo.
48 Tervezet. Lőszer, tüzérségi anvag és fegyverzet pótlása. Budapest. HM 1940.
49 Uo. 2. §.
50 Uo. 13—14. pontok.
51 HL 2. hds. pság. 1942.1. a. Dénes Jenő naplója. 37. sz. naplómell.
52 Dalnoki Veress: i. m. 353. o.
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A lőszerellátás területén a Harcászati szabályzat olyan szigorú megkötéseket
írt elő, mint pl: „ . . . a harc kezdetén az alapfelszerelés teljes legyen; a további
tevékenység a teljesség fenntartását célozza. Harc közben a lőszerpótlás egy
pillanatig se álljon meg. . . . Lőszerrel megrakott szállítóegységek rakományu
kat . . . nehéz harchelyzetben... a csapatokig előreszállíthatják". 53 A valóságot
ugyanakkor a hadműveleti napló bejegyzései érzékeltetik. Példaként emeljük ki
az 1942. június 28-án a közismert hídfőcsaták" (keretén belül indított támadás
idején vezetett hadműveleti napló egy töredékét (a július 1-i napról) :
„ . . . 11.10. András vk. alez. jelent:
Üzemanyag szállítást teljesíteni nem tud, mert csak 3 repülőgépe van, az lő
szerszállításra kell. Vezérkarfőnök közli: csak lőszerből 15 tonnát kellene előre
szállítani. Páncéltörő lőszer és üzemanyag hiány van. Kérjenek német segít
séget .. .
11.35. Hds. pk. utasítja a f őszállásmestert :
A VII. hdt. lőszerutánpótlása rep. géppel meg nem oldható. Gondoskodjék
anyagi utánpótlás egyéb megszervezéséről...
12.10. Vkf. parancsa a VII. hdt. Vkf-nek:
Lőszer kevés! csak T—34-es harckocsikra szabad lőni. Páncélgránátból csö
venként csak 28 darab van .. ."54
Horváth adatai szerint pl: „a III. hadtest parancsnoksága az alárendelt 20.
hadosztálynak .. . többszöri kérésre sem adott lőszerpótlást... A sikertelen tá
madásba hajszolt katonák súlyos árat fizettek. A 20. hadosztály vesztesége egy
nap alatt 1400 halott volt". 55
Óhatatlanul adódik a következetetés, hogy mi lehetett később, ha már július
elején sem volt lőszer? Pedig az előbbiekben hivatkozott szabályzatban rögzítés
re került, hogy „ . . . Könnyű csatanapon általában fél, heves csatanapon más
fél, kivételes esetekben.. . kettő vagy több javadalmazás elhasználásával szá
molunk . . . Mind a csapat-, mind a sereg lőszerfelszerelés... egy-egy lőszerja
vadalmazást tartalmaz. Egyes csapatok csapat-lőszerfelszerelése — különböző
fegyvereik részére — több, mint egy javadalmazás, hogy harc közben a lőszer
pótlásától huzamosabb időn át is függetlenek legyenek." 56 Tekintettel arra,
hogy a lőszerhiányok — azon túl, hogy egyfelől a németek lépten-nyomon fel
rúgták a budapesti „egyezmény"-t ; másfelől pedig a lőszer ,,a haderő legfőbb
java" lévén, gyártása nem volt olcsó — alapvetően utánszállítási nehézségekre
vezethetők vissza, a gazdag kútforrásokból nem idézünk többet.
Ehelyett inkább legyen szabad az ennél a szolgálati ágnál is kialakult abszurd
helyzetre rámutatni. Mind a hazai, mind a nyugati szerzők egyaránt példát
lannak és felfoghatatlannak tartják azt a körülményt, hogy a magyar had
vezetés — dacára annak a számos jelnek, amelyekből nyilvánvalóvá vált a
közeli szovjet támadás — 1943 január első napjaiban kezdte meg az „aratásra
hazavárt", elsővonalbeli állomány váltását, illetve a veszteségek pótlását. Ezt a
helyzetet teljesen képtelenné tette az a további körülmény, hogy a váltás jegy
ver nélkül érkezett. A továbbiakban adjuk át a szót dalnoki Veress-nek: „ . . . a
beállott nagy veszteségek pótlása... egy félévig váratott magára. A karácsonyi
ünnepeket követően futottak be a »váltásra« érkező egységek élszállítmányai.
A váltás kb. 40 ezer főt tett ki és fegyver nélkül érkezett. Az volt az elgon
dolás, hogy a felváltottak átadják fegyvereiket az újonnan jöttéknek. Ez az el
járás teljesen csődöt mondott.. ."57 Mai hazai szerzőt ezek után nem akarunk
idézni.
, Ez tehát a negyedik képtelenség. Bármennyire is köti a szerzőket a téma tu
dományos szenvtelenséggel való kifejtésének követelménye, képtelenek vagyunk
elhallgatni, hogy a „katona" fogalma elképzelhetetlen a fegyverrel való rendel
kezés, mint ismérv nélkül. Ez esetben tehát a katona, mint valóságmozzanat,
53
54
55
56
57

E — 1 . jelzésű szabályzat III. rész. III. fejezet. 6. §.
HL 2. hds. pság. I. a. 1942. 94. ez. naplőmell.
Horváth: i. m. 27. o.
B — 1 . jelzésű szabályzat 66. pont.
Dalnoki Veress: i. m. 355. o.
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nem felelt meg fogalmának. A győzelmi hisztéria idején, amikor gyorsan be
szálltak a háborúba, arra számítva, hogy „ . . . jutalomképpen biztosan vissza
kapjuk a történelmi Magyarország egész területét", hiszen«... a bevonulta
tott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra is hazaérkezhetnek.. ,"58 ki
mert volna arra gondolni, hogy váltásra is szükség lehet. A fegyverzettel való
ellátást pedig a német ígéret szerint biztosra vették. De 1943 elején, a sztálin
grádi német katasztrófa kellős közepén, a hitlerista katonai vezetésnek kisebb
gondja is nagyobb volt annál, hogy a 2. magyar hadsereg részére fegyvert és
anyagot juttasson. (Horváth Miklós adatai szerint erre korábban sem került
sor.)59
*
Térjünk át a „hadbiztossági" ügyekre. A Horthynhaderőnél e szolgálat magá
ban foglalta a csapatoknak élelemmel (vízzel), ruházattal, felszereléssel és pénz
zel való ellátását, valamint a gazdászati-közigazgatási szolgálat vezetését és
ellenőrzését.
A hadsereg élelemellátását a csapatok kiszállítása után alapvetően a német
ellátószolgálattól, valamint helyszíni forrásokból kellett volna biztosítani.- De a
magyar katona képtelen volt megszokni a német „Speisezettel" (étlap) fogásait.
(Nudel, immer Kart of ein, Dörrgemüse, Generalsos stb.) Az átállás a parancs
nokok részére is problémát jelentett.
. Különösen hiányoztak azok a fűszerek, amelyek az ételek magyaros ízét biz
tosították. Dalnoki Veress ezt a körülményt a következőképpen érzékelteti:
„ . . . A német élelmezés : paradicsomos norvég szardínia és hering, pudding por,
hitler-szalonna (tökből készült lekvár), őrölt hal stb. a magyar gyomrot nem
elégítette ki. Telítőképessége volt kevés. A napi 6 db fűízű cigaretta sem tar
tozott az élvezetek közé. A »magyaros kiegészítés« október végén érkezett meg.
Hegyekben állott a fagyasztott szalonna, baromfi, féldisznó, hordószámra a pá
linka és a bor a felvételi helyeken, de annak a csapathoz való eljuttatása erő
sen az időjárásitól, a (hadosztályok védőállása helyétől és a parancsnokok ügyes
ségétől függött.. ."60
Lehet, hogy az ellátó oszlopoknál csakugyan hegyekben állott a magyaros
kiegészítés, de a csapatnál nem ez volt a helyzet. Ennek bizonyítására villantsuk
fel dr. Kígyósy orvos százados később még részletesebben ismertetésre kerülő
jelentésének egyik ténymegállapítását. Dr. Kígyósy 1943. január 3-án a III. hadtestparancsnokság rendeletére a 20. (könnyű hadosztály 14. gyalogezredénél
bekövetkezett négy haláleset okát kivizsgáló bizottság tagjaként a következőket
írja le: a „megbeszélésen jelen volt a 14. gy. e. két zászlóaljának vezető orvosa
is, akik szintén az élelelem elégtelenségét hangoztatták és véleményük szerint
a jelentett négy haláleset oka közvetve az élelmezés elégtelensége volt".81
Vagyis mivel ' a parancsnokok nem ügyeskedtek, az emberek éhen haltak,
vagy — amint azt Kovács Gyula vezérőrnagy, hadsereg vezérkari főnök 1943.
január 2-i, a főszállásmesterrel folytatott telefonbeszélgetéséből tudjuk —
végelgyengülésben pusztultak el ( „ . . . a 18/III. zlj-nál bármikor lehet szá
mítani 20—30 ember halálával végelgyengülés végett"). 62
Egyelőre azonban még az előnyomulás időszakában azt vizsgáljuk, hogy a
német élelmezési források hogyan buzogtak? Ennek sejtetésére legalkalmasabb
nak véljük Szász ezredesnek, a 19. könnyű hadosztály parancsnokának az 1942.
augusztus 20-án kelt jelentéséből idézni: „ . . . a német élelmezésre való áttérés
óta az illetményes napi adagot hiánytalanul még csak kevés alkalommal lehetett
kiszolgáltatni... Egyes cikkekben (cukor, húspor, tojás, sajt, vaj, konzervek és
58 Párttörténeti Intézet Archívuma. X X I I . 711920/62. Megjelent: „Magyarország és a 2. világháború" Budapest,
1966. 324—328. o.
59 Horváth: i. m. 24. o.
60 Dalnoki Veress: i. m,. 353. o.
61 HL 2. hds. pság. 1943.1. a. sz. n. (Dr. Kígyósy Lajos o. szds. kivizsgálás eredményét jelenti. A 2014/III. hdt.
IV. c. 42. 12., 20. sz. rendeletére.)
62 HL 2. hds. pság. 1943.1094/eln. 20. sz. naplómell.
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fűszerek) csaknem rendszeres hiányok mutatkoznak. Súlyosbítja az élelmezési
helyzetet, hogy a legelői küzdők részére . . . meleg étkezést naponta csak egyszer
lehet kiszolgáltatni az esti ó r á k b a n . . . naponta 3.00-lkor kerül kiosztásra a cu
kor hiányában élvezhetetlen reggeli, s az egész napi étkezési adag, mely a né
met napiadag vacsorarésze (kiemelés a szerzőiktől). Ez . . . még akkor is kevés
volna reggel 3.00-tól este 20.00-ig egy harcoló embernek, ha teljes mennyiség
ben és rendszeresen lenne kiszolgáltatható. . . . ez az állapot nem tartható fenn,
mert ez az állandó harcban álló egységek ellenálló erejét csökkenti, másrészt
nem is tartom erkölcsösnek, hogy a harcoló csapat a számára amúgyis szokatlan,
a mi élelmiszeradagunknál kisebb, kisméretű napi adagokat se kapja meg." 63
De nézzük, hogy a magyar étkezési szokások megvalósításának lehetőségeiről
hogyan vélekedett Szász ezredes : „ . . . az élelmezés magyarossá tételéhez szük
séges fűszerek (paprika, bors, só, s egyéb fűszerek), melyek az élelmezést elren
delő alaprendeletben magyar vonalról lettek kilátásba helyezve, a hadosztály
hoz mindezideig csak igen hiányosan és korlátozott mennyiségben kerültek ki
szállításra. A könnyű hadosztály . . . szalonnát csak VIII. 17-én kapott 2286 kg
kiméretben... fejenként kereken csupán 200 gr-ot tettek k i . . . a cukor és a
dohányellátás a német vonalról igen hiányos."6/l
Ha megfontoljuk, hogy egyfelől a 19. könnyű hadosztály — bár nem az első
szállító lépcsővel került ki — a scsucsjei irányban került alkalmazásra, tehát
súlyos harcokat vívott; másfelől pedig azt, miszerint a „Hadbiztossági szolgálat"
című szabályzat 255. pontja előírta, hogy „ . . . a döntő harcok helyén és idején
álljon bőséges élelem rendelkezésre,.. ." és mindezeket összevetjük a feltehetően
szavahihető Szász ezredesnek azzal a jelentésével, hogy a magyar katona egész
napi élelelemadagja a német katona részére kiszolgáltatott napi adagnak csu
pán a vacsora-hányada, akkor — úgy véljük —, hogy újabb képtelen helyze
tet tártunk fel. Azért tartjuk ezt a problémát képtelennek, mert a későbbi
végelgyengülések és éhenpusztulások nagy hidegben, aktív szovjet tevékenység
által befolyásolva következtek be. Ezek az éhenhalások tehát, ha nem is ért
hetők, de magyarázhatók. Azt viszont, hogy a nyár derekán, á győzelmi mámor
ban, a német eílátószolgálat éheztette a szövetségeseket és — amit Szásztól nem
is idéztünk — ételhordók hiányában még a létminimumot jelentő étkezés sem
jutott el sok katonához, mégis csak abszurdumnak tartjuk. Azt már nem is for
szírozzuk, hogy a valós helyzet talán a Szász ezredes kötelességszerűen fegyel
mezett hangvételű jelentése által tükrözöttnél súlyosabb is lehetett.
Az előzőekben már foglalkoztunk Szombathelyi honvéd vezérkari főnök 1942
szeptemberében a 2. magyar hadseregnél lefolytatott szemléjével. Az áradó
panaszok és saját benyomásai folytán meggyőződhetett a sokfelé rendkívül fo
gyatékos élelmezési helyzetről. Miután — feltehetőleg — tisztában volt vele,
hogy a németeknél hiába reklamál, holott a magyarok az ellenszolgáltatásokat
pontosan teljesítették, 65 szokás szerint a szenvedő alanyokat felelősségre vonó
..Tábornoki parancs" kiadásával vélte saját részéről elintézni a problémát.
1942. szeptember 13-án látott napvilágot a parancs, melynek lényege a követ
kező: , , . . . A katonáknak mint élő embereknek, megvannak a maguk igényei,
melyeket feltétlenül ki kell elégíteni. Kiéhezett és agyonhajszolt csapatokkal
nem lehet eredményesen harcolni. Ezek a vezetés akaratát, ha ez mégolyan zse
niális lenne is, nem képesek megvalósítani... (később azonban a humánusnak
tűnő szöveget más váltja fel — A szerzők)... Felkoncolástól, kivégzéstől egy
pillanatig sem szabad visszariadni, ha a rend másképp helyre nem állítható." 66
Vagyis, ha valakinek nem tetszik, hogy tőle idegen érdekekért úgy kell küzdeni,
hogy közben éhezik is, azt a személyt fel kell koncolni. Miután azonban az 1942.
szeptember 1-i élelmezési létszám szerint 203 248 fő zömének nem tetszett az
élelmezési rendszer, az igazi kiéhezés és agyonhajszolás pedig még hátra volt,
a parancs nem oldott meg semmit. De ugyanúgy nem oldotta meg az ellátást az
(>3 HL 2. lids, pság. T. a. Dénes Jenő naplója. 17. sz. mell.
M Uo. 18. sz. mell.
rt.r) ,,A Wilhelmstrasse és Magvarország" Budapest, 1968. 683. o.-ról Idézett távirat.
66 HL 2. ÍKls. pság. 1942. I. a. 800 naplómell.

— 246 —

ugyanazon a napon kelt ún. ..Búcsúparancs" sem, pedig szigorúan meghagyta
benne azt, hogy „Honvédek! Kemény tél áll előttetek. Készüljetek fel. Legyetek
erősek és nyugodtak". 67
A kemény tél be is következett. A magyar ember számára szokatlan 35—
40°-os hideggel „ . . . szemben a csapatok ellenállóképességét bőséges, meleg,
nagyobb zsírtartalmú étkezéssel, élelmi- és egészségügyi pótlékok engedélyezé
sével . . . " kellett volna fokozni a szabályzat előírása szerint.68 Ezzel szemben
az egyre nagyobb mértekben és egyre hevesebben kibontakozó sztálingrádi
küzdelem miatt a németek úgyszólván a minimálisra csökkentették az élelem
ellátást. Ugyanakkor a helyszín már a nyáron és az ősz folyamán kifosztásra
került. Korábban már említettük, hogy váltás decemberig nem volt, tartalék
a „könnyű" hadosztálynál (két ezreddel) nem létezett. A személyi állomány fi
zikai leromlása egyre súlyosabbá vált. December végére, mivel a német főszállásmesteri törzs (Gen. Qu.) elutasított minden kérelmet, ami az élelmezés menynyiségi és minőségi javítását szorgalmazta,69 a hadsereg f őszállásmester vezető
hadbiztosa kétségbeesett hangú kérést terjeszt fel a honvéd vezérkar főnöké
hez. Egyelőre csupán 150 tonna szárazfőzeléket és száraztésztafélét kér soron
kívül, melyet a következő szavakkal indokol :
,.1. Az első vonalban alkalmazott csapatok fokozottabb igénybevétele folytán
a részükre megállapított német hadiélelemadag kevés . . .
2. Az elől küzdő csapatok a szokatlan, zord hideg és a nagyfokú igénybe
vétel, fagyott földben állások, akadályépítés, hóeltakarítás, kedvezőtlen elhelye
zés, fűtési nehézségek és emellett állandó harci tevékenység . . . miatt az illetményes élm. kiszabatnál bőségesebb ellátásra szorulnak, hogy az élet fenntar
tásához és a végzendő munkához szükséges, lényegesen nagyobb kalóriaszük
séglet fedezhető legyen.
3. . . . a jelenlegi étkezés mellett... a . . . csapatok erőállapota aggasztóan csök
kent. Abban az esetben, ha a kért élm. pótlék nem kerülne kiszolgálásra, az elől
küzdők erőállapotában olyan további csökkenés állna be, amely küzdőképessé
gük fenntartását lehetetlenné teszi.. ."70
Ezekben a napokban egymást érték a különböző vizsgálatok, amelyekre az
előzőekben már utaltunk. Tudjuk, hogy az alultápláltság következtében sokan
bélhurutot kaptak, mely végelgyengüléshez vezetett. Ugyanakkor a , , . . . teljes
lótáphiány — írja dalnoki Veress —, melyet a német szállításvezetőség megol
dani szintén nem tudott, a hadosztályok kb. 5 ezer főt kitevő lóállományának
fokozatos és biztos kimúlásához vezetett". 71
A lassú agóniát a január 12-én bekövetkezett szovjet támadás oldotta meg.
A már oly sokszor lapozgatott „Napló"-ban 1943. január 19-én — többek között
— a következőket jegyezték be: „ . . . a hds. erkölcsi és fizikai ellenálló ereje
a folytonos harcok, . . . az egyhetes igen nagy hideg és élelmezési nehézségek
miatt a legkisebbre csökkent... Az anyagi ellátás terén a nehézségek . . . foko
zódnak. Fokozta a nehézséget az is, hogy a mozgókonyhák túlnyomó zöme az
ellenség kezére jutott, a legénység elhagyta evőcsészéjét, tehát még a meglevő
élelem elkészítése és kiosztása is lehetetlen .. ,"72
A hadbiztossági szolgálat másik nagy területe a ruházattal és felszereléssel
való ellátás. Most vegyük kissé ezt a területet szemügyre.
A ruházati ellátás — tekintettel annak nemzeti jellegére — szükségképpen
magyar forrásból valósult volna meg. A győzelmi hisztéria idején ugyan ki
gondolt arra, hogy az „aratásra visszavárt" hadsereg részére komolyabb ruhá
zati utánpótlás, sőt — horribile dictu — téli ruházat is szükségessé válhat.
A problémára, az itthoni katonai felsővezetés, csak akkor figyelt fel, amikor
Szombathelyi vezérkari főnök részére, a már többször emlegetett szeptemberi
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szemle során (konrétabban a szeptember 11-i tájékoztató megbeszélésen), a
2. hadsereg főszállásmestere és vezető hadbiztosa meglehetősen rossz ruházati
helyzetről adott számot, illetve jelentették, hogy „ . . . sem magyar, sem német
vonalról nem kapunk választ... a kiutalandó téli ruhák számáról". 73 Ettől
kezdve — mint az a következőkből kitűnik — a tanulmányozott források el
lentmondanak egymásnak. Ugyanis feltehetően Szombathelyi vezérezredes in
tézkedésére az illetékesek (akikről közigmert az ún. „gh-s szemlélet", mely sze
rint jobb a raktárban elvágólag tárolt anyagban gyönyörködni és arról könnyen
elszámolni, mint kiadással „elherdálni" és az elszámolásokkal vesződni) mégis
csak bevagonírozták és útbaindították a téli ruházatot. E tényről dalnoki Veress
úgy tesz említést, hogy számos kérdés válasz nélkül marad: „Ruházat, a hazul
ról küldött élelemmel együtt már szeptemberben elhagyta az országot, de a vas
utak túlterhelése következtében a német szállításvezetőség kiszállítani éppen
úgy nem tudta, mint minden más anyagot sem . . . csak november 15-én érke
zett ki. December közepéig minden alakulat megkapta a közismert khaki puló
vert, fülvédőt, báránybőrsapkát, zekét, kesztyűt, ami sokat segített, de a meleg
alsóruha és a szőrmebunda elmaradt." 74 Ezután így folytatja: „Az orosz tél
különleges ruházatot követelt volna. Azt a könnyű téli ruházatot előállítani,
mely a harcosnak a mozgást is megengedte volna, mindkét hadvezetőség elmu
lasztotta. A németek pehelytoll ruházata csak 1943 januárjában került kismér
tékben a csapatokhoz." 75
Horváth adatai szerint „ . . . a csapatok meleg ruhával, csereruhával és meleg
lábbelivel egyáltalán nem voltak ellátva... a novemberben és decemberben(!)
kiérkezett zászlóaljak sem voltak felszerelve megfelelő téli ruházattal". 70 Ezek
voltak azok a váltó alakulatok, akik fegyverzettel sem rendelkeztek.
Dalnoki Veress csak azt írja meg, hogy november 15-én „érkezett ki" a téli
nek mondható ruházat, de hogy „hová" érkezett, azt nem közli (elosztó állo
másra?, vasúti végállomásra? stb.). Ugyanakkor nem azt írja, hogy „mindenki"
megkapta, hanem azt, hogy „minden alakulat" megkapta. Ha ugyanis „min
denki" megkapta volna, akkor számos szemtanú nem számolt volna be arról,
hogy a „visszavonulás" idején megsemmisített ruházati raktárakat látott. Ilyen
szemtanú volt pl. Farkas Zoltán ezredes, ezredparancsnok.
A hadseregparancsnok november 21-én még a következőket írja: „...Téli
holmi csak elől van meg, hátsó részek, oszlopok legénységét láthatjuk, mikor
köpenyében védekezik a hideg ellen, míg a mellette elvonuló német vonatala
kulat legénysége nemezcsizmában, prémes sapkával a fején hajtja lovait."77
Továbbá, ha december közepéig valamelyest megoldódott volna az egyébként
kilátástalan ruházati helyzet, akkor a vezető hadbiztos nem jelentette volna
a hadsereg vezérkari főnökének a következőket 1943. január 9-én (3 nappal
a szovjet támadás előtt): „ . . . a hadsereg ruhaellátási helyzete, annak következ
tében, hogy a tényleges elhasználódásnak megfelelő igényléseink csak részben
nyertek kielégítést, rohamosan romlik . . . a zubbonyok 25%-a, lábbelik 40%-a,
a nadrágok 50%-a és a fehérnemű 75%-a elhasználódott... Nyomatékosan ké
rem a december havi igénylésemet kielégíteni, ill. annak teljesítését következ
ményeinek mérlegelésével elbírálni... Az emberek egy része már ing nélkül
jár . . . a németek ruházata . . . sokkal jobb . . . , s ez a legénység önérzetét
b á n t j a . . . E káros hatást minden parancsnok igyekszik azzal ellensúlyozni,
hogy hazánk . . . szegénységére u t a l . . . igényét minden magyar honvéd a lehe
tőség határáig mérsékli, mégis feltétlenül szükségesnek tartom a mostoha hely
zet sürgős orvoslását, mert az értékes emberanyagunkat súlyos veszteségnek
(... betegségeknek, fagyásoknak stb.) teszi k i . . ,"78
Arról, hogy — többek között — hová vezetett a ruhaellátás megoldatlansága,
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dalnoki Veress is kénytelen emlékezni: „ . . . h i á n y o s táplálkozás, a hó elleni
szakadatlan küzdelem, erős szolgálat, víz és fűtőanyag, alsófehérnemű hiány
következtében beállott eltetvesedés . . . 10—20%-os súlyveszeteséget okozott...
a . . . tetű egészen a zászlóaljparancsnokság vonaláig feljutott. Mosdásra, mosásra
gondolni sem lehetett." 79
A hadbiztos élelmet és ruházatot igényelt, a hadsereg vezérkari főnök pedig
embereket, a véres veszteség pótlására. Úgy gondoljuk, a következő pa
rancs bizonyítja, hogy ez utóbbi igény nem a protekciósok behívása révén ke
rült kielégítésre: „ . . . a beérkezett 701 fő megbízható és kiképzett fegyencet a
f őszmstr. ossza három egyenlő részre és irányítsa a hdt. kiképző táborokba . . .
beérkezésük után . . . osszák be ő k e t . . . puskás csatárnak . . . legyenek arra te
kintettel, hogy arányosan elosztva kerüljenek a csapatokhoz".80
A „Téli hadműveletek" című segédlet 2. füzetében rendkívül gyakorlatias
tanácsokat találunk arra, hogy miképpen kell védekezni nagy hidegben ócska
filclappal, újságpapírral, szalmával,-szövethulladékkal, spárgával, bádog csík
kal, nyírfakéreggel, esetleg más fakéreggel, faggyúval, zsírral, parafinnal stb. 81
Annak leszögezésével, hogy Magyar Néphadseregünk szabályzattárából rend
kívül hiányolunk egy olyan segédletet, amely kipróbált határozványokat tar
talmazna a különböző terep- és időjárás viszonyok közötti harccselekmények
biztonságos folytatásának szükségmegoldásaira, arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy egyfelől a Horthy4iaderő vezérkara korántsem folytatott olyan
precíz katonaföldrajzi értékelést a Szovjetunió területével kapcsolatban, mint
azt a német szövetségesek megtették, 82 másfelől — ismerve lehetséges kato
nai potenciálját — tudatosan készült arra, hogy katonai vezető állományát ki
képezze az olyan szükségmegoldások alkalmazására, mint amilyeneket az elő
zőekben felsoroltunk. Következtethetünk arra is, hogy a németek sem haditech
nikai, sem katonaföldrajzi információkat nem adtak át hű szövetségeseiknek,
*
Ezek után szóljunk néhány szót a szociális problémákról. Tudjuk, hogy a
„Főméltóságú Asszony" „önkéntes" adományozásra szólította fel a „honvédel
mi igazgatás" katonai és polgári tisztségviselőit. Miután a felszólítás csődöt
mondott, a Honvédelmi Minisztérium szervet állított fel a hadiözvegyek és
árvák támogatására. Ezek újabb gyűjtéseket szerveztek, de nem tudták elérni,
hogy a törvényileg szavatolt kisbirtok árát valahogy biztosítsák a hadigondo
zottak részére, továbbá a beígért vasúti kedvezményt sem tudták „kiverekedni".
Megkísérelték a hadirokkantotthon átépítését. Tudjuk, hogy hadirokkant nem
került be az otthoniba. Ezek után jelvényt adtaik ki a hadiözvegyek részére. De
vizsgáljuk meg, hogy mi történt a hadműveleti területen? Idézzük ismét dalnoki
Veresst : „A . . . szeretetcsomagok . . . elmaradtak. A németek tovább kapták az
ő nagyobb csomagjaikat. Ez az egyenlőtlen elbánás a hangulatra károsan ha
tott . . . A »mindent Sztálingrádnak« jelszót elsősorban a magyar hadsereg szen
vedte meg. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy ezek a kis csomagok az emberek
tízezreiben tartották a lelket. Addig, míg naponként áradtak az arcvonalba, ez
volt az egyedüli kapocs az otthoniakkal. Volt bennük . . . : szerelmeslevél, szalon
na, kolbászdarabkák, csokoládé, snapsz, szalámi, minden, amit az otthon szere
tete, gondoskodása csak nyújthatott, amire a harcosnak szüksége volt."83
*
Bár az ellátás problémájához még sok összetevő tartozna (közigazgatás, gaz- * ÍJ
dászat-közigazgatás, anyaggyűjtő-szolgálat, ellátó- és egészségügyi szervezetek
79 Dalnoki Veress: i. m. 354—355. o.
80 H L 2. hds. pság. 1942.1. a. 1583. naplómell.
81 13/44-ik. Téli hadműveletek. Budapest, HM 1944.
82 Tudjuk, hogy a német vezérkar a Szovjetunió általuk számításba vehető katonai és egyéb objektumait térké
peken, légifényképeken kiemeltenábrázolta (bekarikázta) és az illetékes katonai parancsnokságok (légierő) rendelkezé
sére bocsátotta.
83 Dalnoki Veress: i. m. 354. o.
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szolgálata, állategészségügy, pénzügy stb.), ezek tárgyalásától kénytelenek va
gyunk eltekinteni és értekezésünket az egyik legfontosabb szolgálati ággal, az
egészségügyi szolgálattal bezárni.
Az egészségügyi szolgálat hivatása a hadrakelt csapatok személyi állománya
erőnlétének és harcképességének egészségügyi tekintetben való fenntartása, il
letve helyreállítása volt. Az orvosoknak kötelességévé tették, hogy az emberek
élelmezését, vízzel való ellátását, testápolását és általános testi állapotát fi
gyeljék. Egészségügyi intézetek voltak: az egészségügyi oszlopok, tábori és tar
talék kórházak, betegellátó és betegtovábbszállító állomások, valamint egész
ségügyi célokat szolgáló egyéb szervezetek (pl. járványkórházak, sebészállomá
sok, vasúti sebészállomások, bakteriológiai állomások stb.).
Menetben és elhelyezésben az egészségügyi oszlopok a betegek és sebesül
tek részére központiasan gyengélkedőházakat, a kikülönítve elhelyezett csapa
ttok pedig gyengélkedőszobákat rendeztek be. Harc közben a sebesültek és be
tegek részére- az elsősegélyt a csapatok egészségügyi személyzete nyújtotta,
Miután tisztázódott a harchelyzet, s a sebesültek száma is indokolta, segély
helyet telepítettek. Egészségügyi anyagpótlással az egészségügyi szeroszlopok
foglalkoztak.
A Harcászati Szabályzat fő törekvésként követelte meg, hogy a csapatokat
a sebesültektől és betegektől mielőbb megszabadítsák, lehetőleg abba az egész
ségügyi intézetbe jutttatva őket, ahol a teljes felgyógyulásuk biztosítható. Leg
nehezebb feladatként a sebesültszállítást tételezték. A kórházak telepítésének
távolsága attól függött, hogy mennyi és milyen gyors szállítóeszköz áll rendel
kezésre, viszont a kezelés minőségét és tartósságát a telepítés távolsága határozta
meg.84
Szabályozták az ún. „véres veszteség" várható mértékét, amely alatt a
halottak, sebesültek és betegek együttes számát értették. Ez a viszonyszám
tervezési alap volt a segélyek fajtáinak, az egészségügyi intézetek telepítésének
és alkalmazásának, továbbá a sebesültek szállítása és elhelyezése módjának
meghatározásához. E tekintetben a „két hét" választóvonal volt. Ugyanis az
ezen belül gyógyulok a hadműveleti területen maradtak, a többiek pedig a hát
országba kerültek.
Már most a helyzet elemzése előtt, le kell szögezni, hogy — megítélésünk
szerint — azért a 150 ezer főt kitevő „véres veszteségért" (mai napig vitatott
szám), amit a 2. magyar hadsereg elszenvedett, csak kis mértékben felelős az
egészségügyi szolgálat; a legtöbb orvos, illetve az egészségügyi szolgálathoz be
osztott személyi állomány nagy része becsülettel végezte szakmai tevékenysé
gét. A hadsereg egészségügyi helyzete ugyanis csak egészen kis mértékben volt
e szolgálat által befolyásolható. Az eddigiekben már elemzett körülmények: a
rendkívüli hideg, a téli ruházat hiánya, az elhelyezési viszonyok, az élelmezés
alacsony színvonala, a pihenés, a tisztálkodás megoldatlansága — nem is be
szélve a támadásba lendült szovjet haderő nyomasztó fölényéről, a fegyver nél
kül érkező „váltás"-ról, továbbá arról, hogy a tüzérség gyakran csak „szolgálati
jegy"-re lőhetett — olyan fizikai és pszichikai károsodást okoztak, amelyeket
orvosi hozzáértéssel, gyógyszerekkel és kötszerekkel ellensúlyozni aligha le
hetett.
Ami azonban a legfeltűnőbb és amellyel a felsőbb vezetés lépten-nyomon fog
lalkozott, később pedig jelentésekben, méltatásokban, emlékiratokban is vissza
tért, rá az a körülmény, hogy a hadsereg csapatainak egészségügyi szolgálata
azoknak a katonatömegeknek a „mentsvárává" vált, amelyek — nem érezvén
magukénak a háború politikai céljait — mindent elkövettek, hogy valami
képpen k*ivonják magukat az előbb-utóbb biztos pusztulást jelentő frontszolgá
lat alól. A kiszállítás után. de még az állóharcoík idején is. viszonylag kielégítő
volt az egészségügyi ellátás. 1942 augusztusában — feltehetőleg a „hídfőcsaták"-kal összefüggésben — hirtelen megemelkedett a sérülések száma. Jány
hadseregparancsnok e hó 13-i keltezéssel távirati parancsban utasította a ma84 E — 1 . jelzésű szabályzat 75—101. pontok.
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gasabb parancsnokokat az öncsonkítás elleni rendszabályokra. „A tábori egész
ségügyi intézetekben feltűnően sok a kéz- és lábsérült. Ez csak úgy lehetséges,
hogy az öncsonkítók is hátrajutnak az egészségügyi intézetekbe. A hadtest
parancsnokságok . . . a legnagyobb eréllyel gondoskodjanak arról, hogy egyetlen
egy kéz- és lábsérült sem hagyhassa el a segélyhelyeket..., amíg az öncsonkí
tás gyanúja tekintetében megnyugtató bizonyítékok nincsenek... A f őszállás
mester gondoskodik arról, hogy a . . . hátsóbb egészségügyi intézetekben is végrehajtassék eme parancsnom. M i n d e n . . . öncsonkítót... tábori bíróság elé kell
állítani és . . . az ítéletek végrehajtását... — az illető alakulata előtt — elret
tentő példaként kell végrehajtani." 85
Abból a célból, hogy összehasonlíthassuk a szövegét Szombathelyi vezérkari
főnöknek a következőkben idézésre kerülő egyik megjegyzésével, Jány fenti
parancsából emeljük ki azt, hogy „ . . . Még akkor is fenntartom a parancsomat,
ha az ilyen sebesültek sokasága miatt azok orvosi kezelése és ellátása nehéz
ségbe' ütköznék". 86 (Kiemelés a szerzőktől.) Most pedig vizsgáljuk meg, hogy
röviddel e parancs napvilágot látta után, szeptember 11-én, a már több ízben
felidézett tájékoztató megbeszélésen, mi került feljegyzésre az egészségügyi el
látás egyes vonatkozásairól. „ . . . A vez. o. előadása szerint a lényeg az, hogy
az eü. intézeteket a hds. területén mielőbb kiürítsük és ehhez szükséges, otthoni
eszközökkel Kijevben vagy Harkovban Lazarett basis (kórházbázis) létesítése.
A hdm. területen ugyanis a . . . viszonyok nem engedik meg nagyobb kórházak
létesítését. Sebesült torlódás esetén szükséges kiürítéshez inga-forgalomban
működő kórházvonatokra volna szükség a hdm. területen. A Vkf., a vez. ö. és
a. beosztott orvos között élénk vita fejlődik ki a betegek osztályozásának kér
désében . . . a Vkf. megjegyzi, hogy a honvédorvosi kiképzés csak gátolja a gya
korlati alkalmazhatóságot. Nem az a lényeg, hogy minden súlyos beteg hátra
kerüljön, hanem az, hogy csak könnyű betegek, sebesültek, légnyomásosak és
öncsonkítók ne kerüljenek a hátországba."87 (Kiemelés a szerzőktől.)
Következtésképpen sem Jányt, sem a Szombathelyit nem érdekelte, hogy az
öncsonkítás elleni rendszabályoknak hányan esnek áldozatául azok közül, akik
testi épségüket áldozták a „hazáért", abban a háborúban, amit „ők nem keres
tek", hanem ami „Isten rendelése", a „magyar sors" velejárója, mivel „csak
a k i . . . nem spekulál és nem okoskodik számíthat az Isten segítségére. . .. Gyá
vákra otthon nincs szükség."88
De kísérjük figyelemmel a honvéd vezérkar főnökének további megjegyzé
seit. „ . . . A vez. o. feladata az, hogy erényesen fellépve, maga akadályozza azt,
hogy egyes- könnyű sebesültek csalás vagy pedig erőszakos fellépés révén a há+országba menő vonatokra felkerüljenek." 89
Ügy gondoljuk, hogy már maga az is abszurdum, hogy az egészségügyi szol
gálat munkáját rendészeti és igazságügyi megbízásokkal nagymértékben gátol
ják, de azt elvárni egy orvostól, aki hippokratészi esküje és a szabályzatok elő
írásainak teljesítése miatt — ilyen körülmények között — amúgy is túlterhelt,
hogy erélyesen lökdösse le a vonatról a többszöri osztályozáson átesett sérül
teket — több, mint felháborító. Ha maga a 2. magyar hadsereg vezérkari fő
nöke, Kovács Gyula is belátta, hogy „ . .. Nemcsak a katonát, hanem az egész
magyar társadalmat is meg kell győzni arról, hogy itt is Magyarországért és
a magyarság jövőjéért küzd. Ennek felismerése a tömegekből hiányzik."90, ak
kor gyanítjuk, hogy ez a felismerés a zömmel tartalékos orvosokból összetevődő
egészségügyi szolgálatot sem hatotta át maradéktalanul.
Azt a megállapításunkat, hogy az egészségügyi szolgálat zömmel teljesítette
a kötelességét, támasszuk alá dr. Kigyósy Lajos orvos százados az előzőekben
egyszer már részben idézett jelentése teljes szövegének közlésével. Emlékez85
86
87
88
89
90

6*

HL 2. hds. pság. 1942.1. a. 521. sz. naplómell.
TJo.
HL 2. hds. pság. 1942.1. a. 854. sz. naplómell.
Horváth: i. m. 92. o. (,.Búcsúparancs").
HL 2. hds. pság. 1942.1. a. 854. sz. naplómell.
HL 2. hds. pság. 1942.1. a. 582. sz. naplómell.

— 251 —

zünk, hogy nevezett négy haláleset okának kivizsgálásával megbízva érkezett
a 20. könnyű hadosztály 14. gyalogezredéhez. A kiszállás 1943. január 3-án
— tehát 9 nappal a szovjet támadás előtt — történt. „ . . . jelentkeztünk Miskey
alezredesnél, aki elmondta, hogy a legénység egészségügyi állapotát és élelme
zését mindig figyelemmel kíséri. Az élelmezést a jelenlegi fokozott igénybe
vétel mellett kevésnek tartja. Ezen megbeszélésen jelen volt a 14. gy. e. (két
zászlóaljának vezető orvosa is, akik szintén az élelmezés elégtelenségét han
goztatták és véleményük szerint a jelentett négy haláleset oka »közvetve« az
élelmezés elégtelensége v o l t . , . Kimentünk a 14/1. szd. vonalába. Itt a század
parancsnoka elmondta, hogy a legénység . . . igen erősen igénybe van v é v e . . .
idegileg is állandóan feszült helyzetben van. Legtöbbje naponta csak négy-öt
órát alszik, az is csak olyan »bunkeralvás«. Az élelmet, amit egy napra kapnak,
este egyszerre mind elfogyasztják. Ivóvizük nem lévén folyadékot csak annyit
fogyaszthatnak, amennyit az élelmezés tartalmaz. Az élelmezést mindannyian
kevésnek tartják. Legjellemzőbb erre a kenyér árfolyama, ugyanis egy kenyér
17 RKK-ért 91 cserél gazdát. A legénység, bár zsoldját legszívesebben családjá
nak küldené haza, nagy része nem küldi el, hanem fenti áron kenyeret vesz
rajta . . . az emberek sápadtak . . . lesoványodottak, érdeklődésük csökkent, han
gulatuk általában komoly, élcelődés iránt figyelmet n e m . . . tanúsítanak.
Tetvesedés a legtöbb helyen előfordul. Tetvetlenítés . . . csak a tetű kézzel
való fogásában merül ki, de ehhez is fáradtak, közömbösek.
Tisztálkodási lehetőségük igen csekély, mert kevés a hely, víz nincs közel.
A hó megfelelne, de . . . jeges, elpiszkolódott és tele van lőporral. Székletürítés
lapátra történik, s ezzel kidobják. Ruházatukból főleg a nadrágok vannak igen
elhasznált állapotban.
Orvosi vélemény :
Az eddigi élelmezés többszöri számításunk szerint... napi 2,800 kalóriát tesz
ki. Ez csak könnyű testi munkát végző embernek elégséges.
Az egyes alosztályok időszakonkénti kivonása tisztálkodás, tetvetlenítés, testi
kondíciójavítás és lelkileg való összeszedés céljából igen szükséges volna, mert
enélkül egy esetleges járvány a legyengült legénységnél nagyobb veszteséggel
járhat, mint amennyi a véres veszteségekből adódik." 92
Az igazsághoz tartozik, hogy az eset és — feltehetőleg — Kígyósy százados
jelentése, viszonylag nem maradt hatástalan, mert ismerjük Stomm vezérőr
nagy, III. hadtestparancsnok felterjesztését Jány hadseregparancsnok „sk. fel
bontására", amelyben viszonylagos teljességgel továbbítja — legalábbis az élel
mezési helyzetről — a tényeket. Tájékozottságára jellemző, hogy a jelentését
a következő javaslattal zárja: „Minthogy kérdéses, hogy az anyaország gazda
sági helyzete meddig engedi meg a pótlékok kiszállítását, kérem a Keitel-féle
egyezmény értelmében a német hadi élelemadagnak oly módon való megállapí
tását, hogy az naponként és fejenként legalább 4500 kalóriát tartalmaz
zon .. ,"93 Emlékezzünk Clodius táviratában szereplő térítésre, amelyet a 15.
sz. jegyzetben idéztünk.
A szállító (kiürítő) eszközök ihiánya az egészségügyi szolgálatot is kataszt
rofálisan érintette. A szovjet támadás kezdetén a hadsereg közvetlen egészség
ügyi intézetek 3820 ágyából 3152 foglalt volt (holott a főszállásmester decem
berben már azt jelentette, hogy az egészségügyi intézetek kiürítése alapvetően
megtörtént). 94 Ugyanakkor szinte minden szemtanú elmondja azt is, hogy a
„visszavonulás" időszakában az egészségügyi járművekről (szánokról) a néme
tek egyszerűen ledobálták a magyar sebesülteket és a járműveket „elzabrálták". Ilyen esetekről Nemeskürty István közöl adatokat a „Requiem egy had
seregért" című művében (Budapest, 1972.), de maga Jány hadseregparancsnok
is jelenti a honvéd vezérkari főnökének 1943. február 9-én, hogy „ . . . a HDS.
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feladata a német egységek biztosítása, ha fegyver nincs, akkor az élő tömeg
szerepeljen sebességcsökkentő ütközőként. Gk., fogat elvétel napirenden
van". 95 Ekkor már — úgy tűnik — Jány Gusztáv is másképpen látta a dolgok
menetét, mint a 16 nappal korábban kiadott, hirhedett (az előzőekben egyszer
már idézett) parancsában, amelyben még arról beszél, hogy „A 2. magyar had
sereg elvesztette becsületét...".
E februári parancsában is „csalás"-nalk fogja fel a sebesülés tényét, mert az
zal fenyegetőzik: „Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem
sebesülés, sem fagyással el nem engedek s e n k i t . . . " Az előzőekben bemutatott
ruházati helyzetben még mindig úgy látta, hogy „Első a katonai külső". Nem
tűrök mindenféle ronggyal körülcsavart lábbelit (emlékezzünk a „Téli had
műveletek" című segédletre, idézve a 81. sz. jegyzetben), polgári köntöst, lehe
tetlen föveget..." stb. De ez nem elég. Gyűlölködésében eljut odáig, hogy
már élelmet sem akar adni a katonáknak : „ . . . annak van jussa az élelemhez,
aki elöl harcol, aki . . . itt hátul gyülekszik, örüljön, ha annyit kap, hogy éhen
nem pusztul.. ,"96
*
Az Oszkol folyó völgyében gyülekező csapatok 25%-ának volt csak puskája,
a tüzérség teljes löveganyaga hiányzott. 1943. január 22-én megkérkezett a
német parancs, mely szerint a 2. magyar hadsereg maradványait messze há
tul fekvő területekre kell kivonni újjászervezés végett, a harcképes csapatok
pedig maradjanak vissza az Oszkol folyó védelmére. A német hadvezetőség itt
akarta „feltartóztatni" a szovjet előretörést. Az Oszkol-völgy védelmére vissza
maradó mintegy 12 ezer főnyi magyar erőt a Cramer-hadtestnek rendelték alá.
Január 24-én a 2. magyar hadseregparancsnokság a Cramer-hadtest feletti,
amúgyis illuzórikus parancsnokságot (ismeretes, hogy csak Hitler jóváhagyásá
val lehetett harcba vetni) átadta a 2. német hadseregparancsnokságnak és ki
lépett az arcvonalból. A 2. magyar hadsereg maradványait 1943. április végéig
hazaszállították.
*
A 2. magyar hadsereg tragédiája — mint a bevezető részben utaltunk rá —
elsősorban nem ellátási, hanem katonapolitikai és alkalmazási okokkal magya
rázható. A magyar legfelsőbb politikai és katonai vezetés ismerte a saját hadi
potenciálját, ismerte a szövetségesek lehetőségeit is, számolnia kellett azzal
is, hogy válságos helyzetben a honi terület erőforrásaitól messze elszakadó
magyar haderő magára marad és martalékként kerül felhasználásra. Mindezek
ellenére a magyar uralkodó klikk belement a szovjetellenes kalandba. Ez kato
napolitika és nem ellátás.
A szerzők azonban távolról sem állítják, hogy a 2. magyar hadsereg törvény
szerűen bekövetkezett pusztulásában az ellátási rendszernek nem volt szerepe.
Hiszen dolgozatunk egész szelleme és anyaga azt tárja fel, hogy a rendkívül
célszerűen megírt szabályzatok végrehajtását miként tették lehetetlenné a hi
bás katonapolitikából fakadó körülmények, továbbá azt, hogy milyen képtelen
hibákat követtek el a főfelelősök és emiatt milyen lehetetlen helyzetekbe ke
rültek a csapatok, amelyek közvetlenül érzékelték az egyre fejlettebb szovjet
hadművészet sikereit. Ilyenképpen teljesen nyilvánvaló, hogy a vereség példát
lanul gyors bekövetkezésében, továbbá a döbbenetesen magas „véres veszte
ségében — vezetési és morális okok mellett — az anyagi ellátási rendszer
gyakori csődje nem kis szerepet játszott. Ha az olvasó úgy érzi, hogy a szerzők
a dolgozatban végig (néha a tudományos tárgyilagosságon túlmutató eszkö
zökkel) pontosan azt bizonygatják, hogy a vereség fő oka igen is az ellátás
r 95 HL 2. hds. pság. 1943.1094/eln. 322. sz. naplómell.
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csődje volt, akkor ez az érzés talán a dolgozat tárgyának alárendelt fejtegetés
ből fakad, mert a szerzők nem komplex oksági elemzést akartak végezni, ha
nem néhány ellátási problémát kifejteni.
*
Dolgozatunkat — a fenti megjegyzéseken túl — célszerű volna néhány okos
következtetéssel zárni. A legfontosabb következtetéseket azonban maguk a
felelősök, egyes szemtanúk és kutatók leírták. Ezek közül idézzünk néhányat:
1. , , . . . minden hadsereg korszerűségében van egy bizonyos határ, amin alul
nem lehet anenni, annak hátrányait sem erkölcsi neveléssel, sem kiképzéssel,
sem vérrel ellensúlyozni már nem lehet". (Kovács Gyula, a 2. magyar hadsereg
vezérkari főnöke.)97
2. „Eddigi megállapítások szerint a 2. hadsereg anyagiakban 75%-as vesztesé
get szenvedett." (A honvédelmi miniszter 1943. II. 23-i tájékoztatója a minisz
tertanács részére.)98
3. „ . . . a magyarok katonailag teljesen csődöt m o n d t a k . . . el kell kerülni,
hogy a magyarokban hamis öntudatot ébresszünk .. ." (Ribbentrop német kül
ügyminiszter.) 99 (E következtetés diplomáciai célt szolgált, tehát fenntartás
sal kell fogadni — A szerzők.)
4. „Mi . . . az elesett magyar tízezrekre fájó szívvel gondolunk. A . . . szülők
nek, özvegyeknek és árváknak fájdalmát e n y h í t s e . . . , hogy véglegesen elpusz
tult az urak országa . . . Annak a népnek a segítségével építjük a szocialista
Magyarországot, amelynek életére — megtévesztve bár — fasiszta gazdái pa
rancsára rátört a magyar katona." (Dr. Münnich Ferenc)100
5. „Ez a hiábavaló, de mégis bekövetkezett példátlan véráldozat (az anya
giakról nem is beszélve), amelyet egyes szerzők »az igazi Mohácsinak tartanak,
arra kötelez bennünket, hogy a hagyatékukban — gyakran lakonikus rövid
séggel — leírt szakmai tapasztalataikat tovább tanulmányozzuk és okuljunk
belőlük." (A szerzők, más — a tárggyal kapcsolatos — publikációjukban.) 101
Тибор Генерал—Лайош Саутер
СЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ 2 ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ
Резюме

Западные венгерские военные авторы охотно ссылаются в числе прочего на условия мате
риального снабжения — как на одну из важных причин гибели 2 Венгерской Армии. Иссле
дования убедительно подтверждают, что в стремительном развале армии и понесенных ею
.громадных потерях действительно значительную роль играло зачастую недостаточное, далеко
'отстающее от военных норм и предписаний — по своему уровню — материальное, техниче
ское и медицинское снабжение армии. Однако главная причина гибели армии кроется прежде
всего в эгоистической и авантюристской военной политики хортистской правящей клики, все
остальные причины проявляются объективно лишь в подчинении этому.
Крах материального снабжения исходил главным образом из того, что венгерское полити
ческое и военное высшее руководство основывало снабжение армии на двойную базу. Основ
ные виды имущества (вооружение, техника, горючее, транспорт и т.д.) ожидались от немецких
органов снабжения (которые отставали по причине трианонского мира), венгерские службы
снабжения обеспечивали лишь так называемое «национальное» имущество (обмундирование*
венгерские продовольственные продукты и т.д.) при помощи своей заранее неправильно
организованной системы тыла. О связанных с поставками обязательствах немцев межгосу
дарственного договора заключено не было, среди военных руководителей известно было
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всего лишь так называемое «Будапештское соглашение», положение зафиксированное глав
ным образом устно. Авторы статьи доказывают, что несмотря на то, что венгерские прави
тельства выплачивали высокую цену за снабжение 2 Армии, немцы — вследствие своего
положения, ставшего критическим, — «взятых» на себя обязательств по снабжению в основ
ном не выполняли. Это обстоятельство в высшем военном венгерском руководстве и в опера
тивном руководстве 2 Армии, а также в руководстве войск привело к бессилию, к тенденции,
выражавшейся зачастую в отражении ответственности, в попытках решить проблему состав
лением «донесений».
Документы, составленные командирами войск и органами снабжения, вскрывают абсурдное
положение. Самые крупные проблемы проявляются в службе транспорта, которая проявила
свою несостоятельность с самого начала. Бездействие транспорта заранее предопределило
положение остальных служб, так как вследствие этого имущество не поставлялось на место
назначения, ибо его нечем было перевозить. Немецкое руководство транспортной службы
намеренно задерживало товарные поезда; гужевой транспорт — по причине во много раз
возросших расстояний и из-за отсутствия корма для лошадей — очень быстро выходил из
строя; привлеченный в армию от гражданских органов машинный парк, состоявший из разгичных типов автомашин, также быстро становился неработоспособным из-за отсутствия
запчастей. Имели место случаи, когда горючее, которого не бывало в течение нескольких
недель, что вызывало полную недвижимость, после того, как оно было выписано, но еще не
получено воинской частью,,еше не доходя до места назначения, передавалось немцам.
Медицинские документы свидетельствуют о том, что причиной некоторых несчастных слу
чаев являлась недостаточность питания. Норма продовольствия в большинстве случаев
составляла лишь долю продовольствия, выдававшегося на ужин из сутодачи немцев. О достав
ке солдатам зимней одежды было отдано распоряжение лишь тогда, когда единозным стало,
что солдаты «не вернутся домой на уборку урожая», но так как эшелоны с обмундированием
в течение месяцев задерживались немцами, имущество пришлось уничтожить вследствие
наступления советских войск. Из-за отсутствия боеприпасов бои часто заканчивались огром
ными «кровавыми потерями»; а прибывающие на смену войска прибывали без оружия, исходя
из тех соображений, что получат оружие от солдат, которых они должны сменить.
Медицинская служба выполняла предписанные обязанности, но имеющимися в её распоря
жении средствами не могла помочь войскам, применявшимся в трагических условиях. В корот
кое время медпункты стали прибежищем членовредителей, самострелов и других солдат,
стремившихся любым способом вырваться на родину, но медицина была бессильна в борьбе
против вшей и эпидемий. Санитарные транспортные средства для перевозки раненых немцы
зачастую отнимали силой.

Tibor Generál—Lajos

Szauter .

DER VERSORGUNGSDIENST DER ZWEITEN UNGARISCHEN ARMEE
Resümee
Die im Westen lebenden ungarischen Militärautoren erklären mit Vorliebe die
Ursachen des Zusammenbruchs der zweiten ungarischen Armee unter anderen -mit
den Versorgungsverhältnissen. Die Forschungen beweisen aber überzeugend, daß die
oit. mangelhafte — das Niveau betrachtet — den Vorschriften und Kriegsnorman
weit unterlegene materielle, technische und sanitäre Versorgung zwar eine wichtige Rolle in raschen Zusammenbruch und in den bestürzenden Verlusten der Armee spielte, die größte Ursache des Zusammenbruchs bestand doch in der egoistischen Abenteuerpolitik der Herrschherclique Horthys, alles anderes kommt nur
dieser untergeordnet vor.
Das Versagen der materiellen Versorgung ergab sich hauptsächlich daraus, daß
die ungarisdhe politische- und Militärführung die Versorgung der Armee auf eine
Doppelbase gründete. Sie erwartete die grundsätzliche Matériáién (wie: Bewaffnung. Technik, Betriebsstoff, Transport) von den deutschen Versorgungsorganen
(sie selbst waren nämlich wegen des Friedens von Trianon zurückgeblieben) und
sie versicherten nur die sog. „nationalen" Matériáién (wie: Bekleidung, ungarische
Lebensmittelartikeln usw.) durch ihr schon von vornherein fehlerhaft orgenisiertes
System im Hinterland. Über die deutschen Verpflichtungen wurde kein zwischenstaatlicher Vertrag geschlossen, es gab nur die als „Budapester Abkommen" bekannten, unter den Militärführern hauptsachlich mündlich festgesetzten Regeln.
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Die Studie beweist, daß obwohl die ungarische Regierung für die Versorgung der
zweiten Armee einen hohen Breis bezahlte, kamen die Deutschen ihren übernommenen „Verpflichtungen" — da ihre Lage inzwischen eine kritische Wendung
nahmmeistens nicht nach. Dieser Umstand verursachte bei der ungarischen höheren Militärführung und bei der Operations- und Truppenführung der zweiten
Armee Ohnmacht und oft den Versuch der Abwälzung der Verantwortung und
der Lösung der Probleme durch „Berichte". Aus den Dokumenten, die von den
Truppenkommandanten und den Versorgungsorganen abgefaßt wurden, zeigten
sich absurde Zustände. Die größten Probleme kamen bei dem Transportdienst vor,
der vom Anfang an versagte. Dieses Versagen bestimmte schon vornherein die Lage der anderen Dienstzweige, da das Material nicht an seinem Bestimmungsort ankam, weil es kein Transportimittel gab, das zu liefern. Die deutsche Transportführung lies schon vorweg die Züge verspäten, die von Pferden gezogene Fahrzeuge
gingen—wegen der auf vielfachste verlängten Entfernungen und des Mangels an
Pferdefutter—schnell kaputt; der von den Zivilorganisationen eingezogenen Kraftwagenpark von verschiedenen Typen versagte bald wegen des Mangels an Ersatzteilnachlieferungen. Es kam vor, daß der Empfänger den schon wochenlang vermißten und Bewegungsunfähigkeit verursachenden Betriebsstoff nach der Zuteilung
noch nicht einmal übernommen hatte, bekam er schon die Anweisung, ihn an die
Deutschen überzugeben.
Aufgrund ärztlicher Dokumente war die Ursache gewisser Todesfälle die ungenügende Lebensmittelversorgung. Die bestimmte Portion entsprach meistens nur
dem Abendessen der deutschen täglichen Lebensmittelportion. Es wurde über die
Aussendung der Winterbekleidung erst Verfügungen gebracht als es schon eindeutig geworden war, daß die Kämpfenden „für die Ernte nicht zurückkehren
werden", aber daß die Kämpfenden „für die Ernte nicht zurückkehren werden",
aber da die Deutschen die Lieferungen verspäten ließen mußte das Material wegen
des sowietischen Angriff es vernichtet werden. Wegen des Mangels an der Munition verursachten die Kämpfe oft außerordentlich „blutige Verlußte". Die Ablösungstruppen kamen ohne Waffen an, von der Erwägung ausgehend, daß sie die
Waffen von den Abgelösten übernehmen werden.
Der Sanitärdienst kam seiner vorgeschriebenen Verpflichtungen nach, aber an
den tragischen Umständen der Truppen konnte er — mit seinen eigenen Mitteln
— nicht helfen. Bald wurde er zur Zuflucht der Selbstverstümmeier und der auf
anderen Weisen nach Hause Eilenden, während er gegen die Epidemien und Läusesucht hilflos wurde. Die Mittel des Verwundetentransportes wurden von den
Deutschen oft gewaltsam weggenommen.

MUCS SÁNDOR

A FÜGGETLEN KISGAZDAPART KATONAPOLITIKÁJÁRÓL
1944—1948
1.
A Független Kisgazda, Földmunkás- és Polgári Párt (a továbbiakban —
Független Kisgazdapárt) múltjából eredően már a felszabadító harcok idején
jelentős politikai tényezőként lépett színre. Egyik alapítója lett a fasizmus el
leni harcot és az ország demokratikus átalakítását hirdető Nemzeti Független
ségi Frontnak, s az Ideiglenes Nemzetgyűlés létezéséig annak második leg
nagyobb pártja volt. 1945 nyarára pedig az ország létszámban legnagyobb párt
jává fejlődött.
A pártnak ez a politikai súlya meghatározó befolyással volt a katonapolitiká
jának kialakítására is. A koalíció pártjainak katonapolitikája — így a Függet
len Kisgazdapárté is —-a háború befejezéséig abban jelentkezett, hogy mi
képpen foglalnak állást az ország részvételét illetően a fasizmus elleni harc
ban, miképpen segítik annak a fegyveres erőnek — a hadseregnek — a meg
szervezését amely e harc megvívására lesz hivatott.
A Nemzeti Függetlenségi Front által elfogadott program, amely gyakorlati
lag az Ideiglenes Nemzeti Kormány cselekvési vezérfonalaként is szolgált e
kérdésben, egyértelmű volt. Tevékenyen részt kell vennünk a fasizmus elleni
harcban, s ennek érdekében meg kell szervezni a nemzeti haderőt. Ezt a fel
adatot később a Fegyverszüneti Szerződés is előírta. Mindebből következett,
hogy a koalíció pártjainak minden megnyilatkozásában szerepelt ennek szük
ségessége. Nem volt ez alól kivétel a Független Kisgazdapárt sem.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek a nemzethez intézett szózata kapcsán el
hangzott felszólalásában Balogh István, a párt egyik vezető személyisége, ki
fejtette: „A békét, a mindnyájunk által oly hőn óhajtott békét azonban nem
várhatjuk, sőt el sem fogadhatnánk a nagyhatalmaktól ajándékképpen. A bé
kéért harcolnunk kell. Németországnak, Európa állandó békebontójának le
győzésénél ott kell lennünk, ott a helyünk a nagyhatalmak oldalán. Szent lesz
ez a harc, mert az emberiség, mert a magyarság hosszú békéjét fogja szolgál
ni. És rövid lesz ez a harc, mert az önzés és erőszak a békevágynak és igazság
nak nem tud sokáig ellenállni. Az új magyar honvédség magyar és demok
ratikus szellemben alakul meg. Abban minden jó magyar hazafi tehetsége és
vitézsége szerint érvényesülhet." 1
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés december 21-i ülésén Erős János kisgazda kép
viselő pártja nevében elvi nyilatkozatot tett, amelyben többek között leszö
gezte: „...kívánjuk a német szövetségből való azonnali kiválást, kívánjuk a
német rablók és fosztogatók azonnali kiverését az ország területéről és ha
ez nem megy másképp, hadbalépés útján is". 2
1 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója, 1944. december 21-i ölés. Országgyűlési Könyvtár.
2 XJo.

— 257 —

A hadbalépést elvileg kimondó kormánynyilatkozatra december 28-án ke
rült sor. 1945. január 20-án pedig aláírták a szövetséges hatalmak és Magyar
ország között a Fegyverszüneti Szerződést, amelyben a kormány nyolc had
osztály felállítására és a fasizmus elleni harcba való bevetésére kapott lehe
tőséget. Január 30-án megjelent az utcákon a kormány toborzási felhívása,
amely a hadsereg szervezésének kezdetét jelentette.
Február 11-én Budapesten a demokratikus pártok által szervezett nagygyűlé
sen, amely gyakorlatilag a toborzó munka eredményességét volt hivatva szol
gálni, a Független Kisgazdapárt szónoka, Varga Béla, többek között arról szólt,
hogy: „A legsürgősebb magyar feladat most, hogy ezt a kicsiny magyar had
sereget felszereljük és minél előbb — mert minden napi, percnyi késedelem
ben halál rejlik a nemzet számára — harcba vessük. Ott akarunk állni a há
ború győzelmes befejezésekor fegyverrel a kezünkben." 3
A demokratikus pártok azon törekvésében, hogy a hadsereg megszervezése
és felszerelése egy percnyi, egy napi késedelmet sem szenvedjen, a Független
Kisgazdapárt jelentős szerepet játszhatott volna. Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mányban ugyanis a párt jelentős pozíciókat kapott. A Honvédelmi Miniszté
riumban B. Szabó István, a párt egyik vezető egyénisége töltötte be a minisz
térium politikai államtitkári funkcióját, tehát gyakorlatilag a honvédelmi
miniszter és a vezérkar főnöke után (mivel mind a két tisztséget Vörös János
töltötte be) a második személy volt. Funkciója — és ezt hangsúlyozni kell —
elsősorban politikai funkció volt. De hát a hadsereg léte vagy nemléte ekkor
elsősorban politikai kérdés volt. Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy
a politikai államtitkár mennyire szólhatott bele a hadsereg szervezésének
konkrét kérdéseibe. Az viszont tény, hogy a Független Kisgazdapárt elvi ál
lásfoglalásait a fasizmus elleni harcot illetően — a többi pártoktól eltérően —
a gyakorlatban alig követték konkrét lépések. Ennek magyarázata csak az
lehet, hogy az országos politikai életben olyan dolgok történtek, amelyek in
kább lekötötték a párt figyelmét, mind a hadsereg. Napirendre került a föld
birtokreform, az üzemi bizottságok és a nemzeti bizottságok kérdése, ame
lyekben már a magyar társadalom háború utáni fejlődésének útjai, módjai
voltak kitapinthatók.
A koalíciós pártok, amikor állást foglaltak a fasizmus elleni harc és az új
hadsereg megszervezésének kérdésében, kinyilvánították elképzeléseiket a
hadsereg háború utáni fejlesztésének, illetve politikai arculata kialakításának
mikéntjét illetően is. A Független Kisgazdapárt ezt abban a dokumentumban
tette meg. amelyet Nagy Ferenc állított össze 1945 elején, s amely gyakorlatilag
a párt új programjaként jelent meg. Ebben a dokumentumban a „Milyen had
sereget kíván a Független Kisgazdapárt" c. külön fejezet megállapította: „Bár
nyilvánvaló, hogy az európai háború örök tűzfészkének, Németországnak a
legyőzése után, hosszú ideig nem lesz háború, a hadsereg szervezésére mégis
gondolnunk kell. Először is gyors program alapján meg kell szervezni a néme
tek elleni háború céljaira az új magyar honvédséget, majd gondolnunk kell a
békeidők hadseregének felállítására is. Az új magyar hadseregnek valóban
népi hadseregnek kell lennie. Nem szabad válaszfalakat építeni a hadsereg és
a nép közé. Meg kell szüntetni a tisztikarnak a polgári társadalomtól való elnevelését, és éppen ezért meg kell szűnni az előzetes tisztképzésnek. Minden
kinek honvédként kell bevonulni a hadseregbe, és azután a valóság alapján,
az iskolai végzettségre való tekintet nélkül kell kiválasztani a leendő tiszte
ket. A karpaszományosi jogot el kell törölni.4 Katonatisztek és katonák szá
mára el kell tiltani a politikával való foglalkozást. Háborúban és békében el
kell törölni a tiszti étkezdét, s meg kell szüntetni a feljebbvalókkal szemben
való megalázkodás kötelességét. Intézményesen biztosítani kell az aláren
deltek panaszjogát." 5
3 Szabadsúg. 1945. február 13.
4 A Horthy-hadseregbe bevonult érettségizett fiatalok zubbonyuk ujjára megkülönböztető jelzést, paszományt
kaptak. Ezek a személyek a katonai szolgálat alatt többségükben tiszti rendfokozatot érhettek el.
5 Az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma, 285. f. 2/7. ö. e. 230—231. o.
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A programnak ez a katonapolitikai vonatkozása két figyelemre méltó gon
dolatot tartalmaz. Az egyik a tisztikar jövőbeni kialakításának az útja, a má
sik, a politikamentes hadsereg képe. Ami az előbbit illeti: a párt tisztában volt
azzal — s ezt a későbbiek során világosabban ki is fejtette —, hogy az új had
sereg tisztikarát más társadalmi osztályokból és rétegekből is kell szervezni,
mint a régi hadseregét. Az új tisztikar kialakításának a régihez képest más
útjairól alkotott kisgazdapárti vélemény abból az elemzésből fakadt, amit a
párt 1944. október 15-e, a háborúból való kiugrás horthysta kísérletéről készí
tett. Ezen elemzés szerint „a legsúlyosabb vétket a hadsereg követte el. Mé
lyen megbecsüljük azokat a tiszteket, akik örvendetes kivételt jelentenek ezen
a téren, de még nem történt meg egyetlen országban sem, hogy legyen az or
szágnak hadserege, de annak tisztikara mindenre használható, csak a nemzeti
ügy szolgálatára nem. Tisztikar, amely amikor megkapja a parancsot legfőbb
hadurától, szembefordul vele és árulóvá lesz, hitvány, idegen-bérenc, eladja az
országot és hozzájárul romlásához! Október 15-ének tragédiája itt van. Abban,
hogy nem ismétlődött meg az 1848-as eset, nem álltak a tömegek és a csapa
tok élére hűséges jó magyar tisztek, hanem kevés tiszteletre méltó kivétellel
mind gyáván megbújt, vagy kereste az árulók kegyeit." 6 Az a megfogalmazás
azonban, amely a tiszti utánpótlásra vonatkozóan itt szerepel, megoldhatatlan.
A szervezett tisztképzést nem nélkülözhették, sem az akkori, sem az előző kor
szak hadseregei. A politika nélküli hadsereg igénye pedig ebben az időben már
csak óhaj volt, mert egyrészt politikai nevelés a hadseregben — éppen a koa
líciós pártok megegyezése alapján — már létezett, és a koalíció többi tagjai
nagyon határozottan álltak ki amellett, hogy a hadseregben legyen is politikai
nevelés. A politikamentes hadsereg hangoztatása egyébként tipikus polgári
jelszó annak érdekében, hogy a hadsereg nagyon is politikai — a burzsoá ural
kodó osztály érdekében kifejtett — tevékenységét elleplezzék, s úgy igyekez
zenek beállítani, mintha a hadsereg az osztályokon, az osztályok politikai küz
delmén felül állna. A történelem viszont számtalan esetben bizonyította ennek
ellenkezőjét. A hadsereggel kapcsolatos fentebbi gondolatokat Nagy Ferenc —
mint a kormány tagja — 1945. május 27-én Cegléden tartott beszédében újó
lag elismételte. 7
1945 augusztusában ülésezett a Független Kisgazdapárt nagyválasztmányi
ülése, ahol megerősítették a párt által eddig követett irányvonalat. Az elfo
gadott program Vida István értékelése szerint „ . . . a tőkés társadalmi rend
továbbélésének feltételezéséből indul k i . . . Nem kívánja korlátozni az ipari
nagyburzsoázia gazdasági és politikai uralmát, semmilyen tőkeellenes intézke
dést nem vet fel." 8 Ez a program ugyan nem szól a hadsereggel összefüggő kér
désekről, de a párt vezetőinek további megnyilatkozásai nem hagynak kétsé
get afelől, hogy itt lényeges változás nem következett be. Ezt igazolta Nagy
Ferenc előadása a Honvédtiszti Szabadegyetemen, ahol többek között kijelen
tette: ..Sajnos, a magyar tisztikar jelentékeny százaléka helyeselte a magyar
néptől teljesen idegen külpolitikai vezetést. Ebben az idegen származás körül' menyei is közrejátszottak.
Az új magyar hadseregnek valóban népi hadseregnek kell l e n n i e . . . Ha a
magyar nép és a magyar hadsereg tökéletesen összeforr, akkor megvalósul az
igazi demokrácia a honvédségben is. Egymást megbecsülve, egymás iránt fel
tétlen bizalommal viseltetve az új magyar hadsereg minden tagjának arra kell
törekednie, hogy a honvédség és az ország dolgozó polgársága között minden
különbséget megszüntessen és teljes mértékben kiérdemelje a magyar társa
dalom osztatlan szeretetét." 9 A szavak valóban figyelemre méltóak. Csupán a
tettekhez vezető utak, módok megjelölése hiányzik. Mi kell ahhoz, hogy a nép
és a hadsereg tökéletesen összeforrjon, mi kell ahhoz, hogy a honvédség és
„az ország dolgozó polgársága között" minden különbség megszűnjön? E kér
dések megválaszolására Nagy Ferenc nem vállalkozhatott. Nem is tudott vál6
7
8
9

Uo. 201. o.
Kis Újság, 1945. május 29. 5. o.
Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944—1945. Budapest, 1976. 74. o.
Kis Újság, 1945. október 21.
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lalkozni, mert akkor olyan gondolatokkal kellett volna előhozakodnia, amelyek
ellentétben álltak a párt alapvető programjával.
2.

/

Az 1945. november 15-i országgyűlési választásokon a Független Kisgazdapárt
megszerezte a szavazatok 57,03°/o-át, s ezzel a nemzetgyűlésben abszolút több
ségbe került. A baloldali pártok együttesen a szavazatok 43%-át mondhatták
magukénak. Ez azt jelentette, hogy a Független Kisgazdapárt abszolút több
sége mellett olyan jelentős politikai erőt képviseltek, amelyet már nem lehe
tett figyelmen kívül hagyni az országos jelentőségű politika alakításában. A
választási eredmények a pártok politikai célkitűzéseit alapjában véve nem be
folyásolták. Tény, hogy a baloldali pártoktól a tömegekkel való még szorosabb
kapcsolatot, a reakciós erőkkel szembeni még határozottabb együttes fellépést
igényelték. A Független Kisgazdapártban tömörült retrográd erők ugyanis,
amelyeknek ekkor a pártban meghatározó szerepük volt, a párt „választási győ
zelmével lezártnak tekintették a magyar társadalom demokratizálásának fo
lyamatát, s nem kívántak tovább lépni. Nem csupán a fennálló politikai viszo
nyok konszolidálására, hanem a polgári demokrácia felé való visszatérésre vet
tek irányt." 10
A Kisgazdapárt választási győzelme, valamint a jobboldal erős befolyása a
párton belül, meglehetősen negatívan hatott a párt katonapolitikájának alaku
lására is. A választások után megalakult Tildy-kormányban a honvédelmi mi
niszteri tárcát a Független Kisgazdapárt kapta meg, s annak élére Tombor Jenő
altábornagyot nevezték ki. Tombor Jenő még az első világháború előtt lett
hivatásos tiszt, s a Tanácsköztársaság idején szerepet vállalt a Vörös Hadsereg
szervezésében és tevékenységében. Ezért a munkáshatalom leverése után a
horthysta katonai bíróság megfosztotta rendfokozatától és kicsapták a had
seregből. A felszabadulás után katonai vonalon is rehabilitálták, s figyelembe
véve azt, hogy ha tényleges katonai szolgálatot teljesít, milyen rendfokozat
elérésére lett volna módja, altábornagyi rendfokozatba léptették elő. Tombor
személye tehát Vörös Jánoséhoz viszonyítva bizonyos fokú balratolódást jelen
tett a HM élén, ám a katonapolitika párton belüli alakításában döntő szava
neki nem volt.
Itt csupán jelezzük, hogy változás történt a HM egy másik jelentős posztján
is a Tildy-kormány megalakulása után. A politikai államtitkári funkciót B. Sza
bó István helyett Zentai Vilmos, a Szociáldemokrata Párt egyik vezető szemé
lyisége kapta meg. Ez a kinevezés ismételten a baloldali erőknek kedvezett.
A Független Kisgazdapárt katonapolitikájához visszatérve, amint említettük,
azt nem a demokratikus továbbfejlődés, hanem a megtorpanás, sőt a visszafelé
tekintés jellemezte. Erre utalnak Varga Béla és B. Szabó István felszólalásai a
kormányprogram vitájában. Varga Béla a tisztikar vonatkozásában úgy nyilat
kozott, hogy „Ha azt akarjuk, hogy legyen magyar szellemű hadsereg, akkor eh
hez az első lépés az, hogy tisztjeit a magyar parasztságból és magyar munkás
ságból vegye, onnan regenerálódjék és akkor egy lesz vele az egész nemzet." 11
Ezzel szemben B. Szabó István a hivatásos tisztek mellett állt ki. A helyzet
ugyanis ebben az időben az volt, hogy a hadseregben egyre többen kaptak be
osztást olyan tisztek, akik a Szálasi-féle hadseregben, a Vörös Hadsereggel
szemben harcolva, nyugatra vonultak, s onnan a háború után, 1945 nyarán és
őszén, kezdtek visszaszállingózni. Beosztásukat pedig azoknak a tartalékos tisz
teknek a rovására kapták meg, akik önként jelentkeztek a fasizmus elleni harc
ra, s a háború befejezése után is becsülettel szolgáltak a hadseregben. A HM
vezetésének ez a törekvése társadalmi botránnyá dagadt. Tiltakoztak ellene a
baloldali pártok központi és helyi sajtóorgánumai, a csapatok demokratikus és
baloldali érzelmű állománya pedig tiltakozó memorandumot juttatott el a kér10 Vida István: i. m. 127. o.
11 Nemzetgyűlési Napló, 1945—49.1. k. 1—30., C3. o
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désben a miniszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez. Szót emeltek az ellen
a tevékenység ellen a baloldali pártok képviselői is a kormányprogram vitájá
ban. Ezekre a felszólalásokra reagált B. Szabó István, és többek között kijelen
tette: „ . . . a z a vád is elhangzott, hogy a tartalékosokat le akarják szerelni és
csak a reakciós tisztek maradnak meg. Tény, hogy a háború befejezésével a
honvédséget teljes egészében ellepték olyan emberek, akik ott akarták meg
találni a magánélet helyett a megélhetésüket. Amikor ma az ország egészen
kevés honvédséget tud tartani, amikor a létszám számszerűleg meg van álla
pítva, igenis indokoltnak tartom, hogy ha már a honvédség fenntartására az
ország pénztárából nagy összeget fizetünk, ne nyugdíjasok szaporításával érjük
ezt el, hanem elsősorban a tartalékosok menjenek vissza privát foglalkozásuk
hoz, a tényleges tisztek között bizonyára van annyi demokratikusan gondolko
zó tiszt ebben az országban, amennyi kiteszi ezt a kis létszámot." 12 Figyelemre
méltó, hogy B. Szabó felszólalásában — akárcsak a kormányprogramban — szó
sincs az új tisztikar kinevelésének szükségességéről. Felszólalásának egy másik
gondolatában viszont B. Szabó ellentmondott a pártprogram azon kitételének,
hogy a hadsereg tagjainak meg kell tiltani a politikával való foglalkozást. B.
Szabó most úgy fogalmazott, hogy az új honvédség ugyan politizálhat, de vi
gyázni kell rá, hogy „napi politikai ellentéteket ne szítsanak a katonák kö
zött." Ő, mint volt HM politikai államtitkár, ugyanis nagyon jól tudta, hogy a
politikát már nem lehet száműzni a hadseregből. Annak a koalíciós pártok kö
zötti korábbi megegyezésnek a felelevenítése viszont, miszerint a hadseregben
nem lehet pártpolitikát folytatni, B. Szabó részéről nem volt véletlen.
1946. február 7-én új kormány mutatkozott be az országgyűlésben, amelynek
elnöke Nagy Ferenc, a Független Kisgazdapárt vezetője lett. A változást, mint
ismeretes, az hozta magával, hogy február 1-én Magyarország államformája
köztársaság lett, s az addigi miniszterelnököt, Tildy Zoltánt választották a köz
társaság elnökévé.
Nagy Ferenc kormányának programja katonapolitikai vonatkozásban az előző
kormányéhoz képest új momentumokat nem tartalmazott. A miniszterelnök el
ismerte ugyan, hogy sehol nincs szükség akkora átalakulásra, demokratikus
irányú fejlődésre, mint éppen a hadseregnél, ám az elérendő célok konkrét rész
letezésével a kormány ismételten adós maradt. Nem is lehet csodálkozni, hogy
a kormányprogram feletti vitában csupán egy képviselő foglalkozott a hadse
reg kérdésével, sürgetve az új tisztikar kiképzésének mielőbbi megkezdését a
dolgozó osztályok köréből.
A Baloldali Blokk megalakulása 1946 márciusában és politikai ellentámadása
a reakciós erők azon törekvése ellen, hogy a magyar társadalom további de
mokratikus fejlődését megakadályozzák, sőt bizonyos vonatkozásokban vissza
fejlesszék, közvetlenül érintette a Független Kisgazdapártot. Ezek az erők
ugyanis — mint erre már az előbbiekben utaltunk — főképpen a párt jobb
szárnyán helyezkedtek el és nagy befolyással rendelkeztek a párton belül. A
kibontakozott politikai küzdelemben a Független Kisgazdapárt kevésbé tudott
odafigyelni a hadseregre. Am mégis voltak olyan megnyilvánulásai a pártnak,
amelyek arra mutattak, hogy azért ez a vonal sem esett ki a látószögéből. Igaz
ezek a megnyilvánulások nem központi jellegűek, de mégis jellemzőek voltak.
Tombor Jenő honvédelmi miniszter március 28-án előterjesztéssel élt a Mi
nisztertanácshoz, hogy az foglaljon állást: a honvédség hivatásos állományába
tartozó személy politikai pártban valamilyen tisztséget elvállalhat-e vagy sem.
Tombor az előterjesztésben elismeri, hogy az érvényben levő rendelkezések
„nem zárják ki ugyan azt a lehetőséget, hogy hivatásos állományú személyek
politikai tisztséget viseljenek. Mégis megfontolandónak mutatkozik, hogy va
jon a párttisztség vállalását célszerű-e megengedni és a fokozott párttevékeny
ség nem fogja-e hátrányosan befolyásolni a katonai személyeket abban, hogy
teljes munkaerejüket hivatásuk maradéktalan teljesítésére fordíthassák." 13 Az
12 Uo. 106. o.
13 Hadtörténelmi Levéltár, HM elnöki iratok, 1946/9. 94.
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ügyben a Minisztertanács úgy foglalt állást, hogy „ . . . nemkívánatos, hogy a
honvédség hivatásos állományú személyei politikai pártban tisztséget viselje
nek." A megfogalmazásból látható, hogy a Minisztertanács a kategorikus til
tást nem tette meg, ami pedig, a Független Kisgazdapártnak az eddigi állás
foglalásaiból következtetve, kedvezőbb lett volna a számára. A párt nagyobb
politikai demonstrációkon is igyekezett szemléltetni a hadsereggel való kap
csolatát olyan formában, hogy azokra a helyekre, ahol ezekben a hónapokban
Nagy Ferenc tartott gyűléseket, a honvédelmi miniszter mindig elkísérte.
Nem maradtak el a Független Kisgazdapárt egyes szervezetei és a párt irá
nyítása alatt levő Parasztszövetség részéről a hadsereggel kapcsolatos durvább
megnyilvánulások sem. A Parasztszövetség Országos Központja pl. 1946. ápri
lis 1-én a földművelésügyi miniszterhez írott előterjesztésében arra kérte a mi
nisztert, hogy járjon közbe a honvédelmi miniszternél az egész parasztság ka
tonai szolgálat alóli mentesítése érdekében.1"' A Szövetség a kérelmet azzal in
dokolta, hogy a parasztságnak szüksége van birtokvédelemre, s azt csak akkor
teheti meg, ha odahaza tartózkodik. Mondani sem kell, hogy az ilyen jellegű
gondolat megszületése egyenlő a teljes abszurditással, s ellenkezett magának a
parasztságnak az érdekeivel is.
Nehezen tudta megemészteni a párt azt az 1945 végén — a társadalmi felzú
dulás hatására és a SZEB intézkedésére — hozott határozatot, hogy a volt nyu
gatos tiszteket el kell bocsátani a hadseregből. A párt győri szervezete még 1946
áprilisában is levélben fordult e kérdésben a miniszterelnökhöz és kifejtette.
hogy ez a lépés elhamarkodott volt. Kéri. a miniszterelnök hasson oda, hogy
vegyék revízió alá ezt a rendelkezést. „Tudjuk biztosan — írták a levélben —.
hogy a fentiek orvoslása is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az a bizalom, amely
a kisgazdapárti tagoknál az utóbbi események következtében országosan meg
rendült, újra erősödni fog."13
Az eddig elmondottakból világosan láthatók a Független Kisgazdapárt há
ború utáni katonapolitikájának főbb vonásai. A hadsereg demokratizálása
ugyan szükséges, de csak olyan mértékig, ameddig azt a párt programja meg
kívánja. Az új tisztikar kinevelése a dolgozó osztályok köréből csak elvétve ve
tődik fel. A tisztikar biztosítását továbbra is a régi tisztikarból kívánják meg
oldani, s az új viszonyoknak megfelelően egy kissé demokratikusabb eszmék
kel ellátni. A hadsereg politikai tevékenységét a legkategórikusabban ellen
zik, s amikor ezt már sehogysem tudják keresztülvinni, akkor a pártok politi
kai tevékenységét kívánják korlátozni. Ezeken a katonapolitikai nézeteken a
párt csak nehezen, a nagypolitika síkján elszenvedett vereségek hatására volt
hajlandó némiképpen változtatni.
Az 1946-os év első fele a hadsereg politikai arculatának demokratikus, bal
oldali fejlődésében jelentős eredményeket hozott. Ezek az eredmények szer
vezeti és politikai síkon egyaránt jelentkeztek.
1946 márciusában a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), figyelembe vé
ve az ország nehéz gazdasági helyzetét, úgy döntött, hogy a hadsereg létszámát
25 ezer főre kell csökkenteni. A kormány viszont, figyelembe véve a gazda
sági stabilizáció érdekében tervbe vett intézkedéseket, azt kérte, hogy a lét
szám mindössze 20 ezer fő legyen. Ez a csökkentés önmagában is a további
demokratizálási folyamatot segítette elő, mert a tiszti és a tiszthelyettesi kar
ból elsősorban azok kerültek elbocsátásra, akik nem akartak, vagy nem tudtak
egyetérteni a demokratikus fejlődéssel. A B-lista kiterjesztése a hadseregre pe
dig tovább erősítette ezt a folyamatot.
A létszámcsökkentéssel egyidőben jelentős szervezeti változásokra is sor ke
rült. A határportyázó századokat kivonták a Honvéd Kerületi Parancsnoksá
gok alárendeltségéből és az újonnan megszervezett Határőr Parancsnokság alá
rendelték. A Határőrség parancsnoka Pálffy György ezredes lett, akit hama
rosan vezérőrnaggyá léptettek elő. Ez a szervezeti változás azt jelentette, hogy
14 Uo. 1946/13. 832.
15 A Minisztertanács irattára, XXIII—c 4C35/1946.
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a hadsereg állományának mintegy a fele — tizennégy zászlóalj — kommunista
parancsnok irányítása alá került.
A baloldali erők jelentős győzelmükként könyvelhették azt a tényt is, hogy
a Minisztertanács 1946 nyarán végül is elfogadta a nevelőtiszti intézmény szer
vi határozványát, s ezzel ez az intézmény most már állami szinten, jogilag is
elfogadott lett a hadseregben. 1946 őszén már megindulhatott az első központi
nevelőtiszti tanfolyam is.
Ezekre a változásokra — amelyek kétségtelenül a baloldal pozícióit erősítet
ték a hadseregben — a Független Kisgazdapárt csak késve, 1946 nyarán reagált
hivatalosan. Ennek fő oka valószínű abban keresendő, hogy a Baloldali Blokk
pártjaival vívott politikai küzdelem és a párton belüli politikai harc közepette
erre a területre nem maradt ideje. Arról nem lehet szó, hogy ezekről a válto
zásokról nem tudott, hiszen a döntések olyan szinteken történtek, amelyeken
a pártnak is ott voltak a vezető emberei. Valószínű az is, hogy a döntések sú
lyát a Független Kisgazdapárt nem mérte fel eléggé. A hadsereggel kapcsola
tos bizodalma abban volt, hogy a kisgazda honvédelmi miniszter és a hivatásos
tisztikar pozíciói elegendők lesznek annak a katonapolitikának az érvényesítésé
re, amely a párt programjából következett.
A helyzet azonban, mint később kiderült, nem volt ennyire egyértelmű. A
baloldal befolyása erre az időre nem csak a társadalom széles rétegeiben nőtt
meg, hanem a hadseregen belül is. A kisgazdapárt vezetése — ha késve is —
de felfigyelt erre a jelenségre. Létrehozta saját katonai bizottságát,16 amely —
amint az tevékenységéből kiderül — több esetben elemezte a honvédség hely
zetét, abból következtetéseket vont le és javaslatokat tett a vezetés felé a konk
rét katonapolitika kialakítására. Az első ilyen helyzetelemzés 1946 júniusában
készült el.17
Ebben az elemzésben a Véderő Bizottság abból indult ki, hogy „A honvéd
ség ügye hosszú időn át háttérben maradt — annak ellenére, hogy a honvédel
mi tárca a párt kezében van, jelentősége a rendőrség ellensúlyozására, a kor
mányzat rendelkezésére álló karhatalom szempontjából nagy és nem nélkülöz
hető." A honvédség szervezeti helyzetéről szólva megállapítja, hogy az „az ön
kéntes leszerelés képét mutatja", mert a fegyverszüneti szerződésben engedé
lyezett nyolc hadosztálynyi erő helyett csak 20 000 főt tesz ki. A honvédség poli
tikai befolyásoltságát vizsgálva úgy látja, hogy „Ma már a honvédség irányítá
sa is a MKP kezében van."
A baloldal, a kommunisták befolyásának bizonyítására az elemzés elmond
ja, hogy „A honvédelmi minisztérium személyügyi, katonapolitikai osztálya, a
nevelői intézmény, amely a MKP kezében (van), a honvédség korlátlan irányí
tását jelenti." Megállapítása szerint a pártok megoszlása a kulcspozíciókban a
következőképpen alakult: Kisgazdapárt 5%, MKP 60% (ebből 15% MKP ér
zületű pártonkívüli), SZDP 30% és egyéb 5%. Ehhez hozzáteszi, hogy a fenti
megoszlás nagyjából az egész honvédség százalékos képét is mutatja, mivel a
beosztottak párttagsága nagyjából azonos a parancsnokéval.
A helyzet ilyetén alakulásának okát a Véderő Bizottság több dologban
vélte felfedezni. Először is abban, hogy a honvédségben, annak megalakulá
sától kezdve, gyakorlatilag két erő működött. Ezek közül az egyiket azok al
kották, akik „egyik párthoz sem tartoztak, politikai terv, térhódításra való
pozíció harcra való felkészülés nélkül végezték munkájukat." A másikba pe
dig a „minden pozícióért végsőkig küzdő, minden politikai eszközt igénybe ve
vő munkáspártiak tömörültek, akik az első alkalomtól kezdve, lépésről lépés
re rendszeres és tervszerű előretörésben vannak." A Véderő Bizottság vélemé
nye az, hogy a hadseregben a „pártérdekek" kerültek előtérbe és fokozato
san kiszorították a „honvédség szempontjait." Az okok közé sorolja továbbá,
hogy „kiszelektálnak minden régi, szakképzett tisztet és helyüket »megbízható«
párttagokkal töltik be." Ide sorolják a kötött előléptetési rendszer hiányát, mert
16 A Kisgazdapártban ezt Véderő Bizottságnak nevezték. Megalakulásának idejéről nincsenek pontos adataink.
17 A Belügyminisztérium Irattára. A Véderő Bizottság helyzetelemzéseinek teljes szövegét Vida István bocsátotta
rendelkezésemre, amiért ezúton is köszönetet mondok.
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„ennek következtében történnek a vezető állások betöltése és a gátlásnélküli
előléptetések." Hasonlóan vélekednek a tiszthelyettesek előléptetéséről is, ahol
„zömmel a tiszta kommunista irányelveket és célkitűzéseket képviselő »nevelői
tanfolyamot végzett« személyek jönnek számításba." A helyzet ilyen alakulá
sának okaiként említik Vörös János első honvédelmi miniszter „megalkuvó,
felelősséget nem vállaló, kiszolgáló politikáját" is.
. A helyzetelemzés alapján és az okok vélt feltárása után a Véderő Bizottság
javaslatokkal1 élt a pártvezetőség felé, amelynek megvalósításától a vázolt hely
zet megváltoztatását remélték. Mindenekelőtt azt javasolták, hogy a B-lista
bizottságokban érvényesíteni kell a többségi párt (a Kisgazdapárt) kívánsá
gait, továbbá haladéktalanul át kell térni a kötött előléptetési rendszerre, a
kulcspozíciók fokozatos, tervszerű arányosítására pedig meg kell tenni az el
ső lépéseket. Ugyanakkor a köztársasági elnök jogkörébe kell vonni a hivatásos
tisztek kinevezését, az előléptetéseket, valamint a csapattest- és ennél maga
sabb parancsnokok kinevezését. Felmerült az a gondolat is, hogy egy polgári
honvédelmi miniszter talán jobban ellen tudna állni a kül- és belpolitikai nyo
másnak. Más szóval, talán jobban ellen tudna állni a baloldali pártok térhódí
tásának a hadseregben és a SZEB hadsereggel kapcsolatos intézkedéseinek.
Végezetül — mintegy a javaslatok nyomatékaként — leszögezték: „Közpon
ti hatalom, kül- és belpolitika, csak megfelelő fegyveres erő birtokában kép
zelhető el. Minden demokratikus többség szertefoszlik, ha a karhatalom prob
lémáit nem sikerül megoldani."
Szükségesnek látszik, hogy a Véderő Bizottság helyzetelemzésével kapcsolat
ban néhány gondolatot elmondjunk. Ami a honvédség létszámviszonyainak ala
kulását illeti, az nem a baloldal tevékenységének volt a következménye, ha
nem a SZEB intézkedésének a Fegyverszüneti Szerződés azon rendelkezése
végrehajtására, miszerint a háború befejezése után „a magyar fegyveres erők
leszerelendők és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt békeállo
mányba helyezendők." 18 így az a kérdés, hogy a magyar hadseregnek a béke
szerződés életbe lépéséig mikor, milyen létszáma lehet, az kizárólag a SZEB-tőI
függött. A baloldali pártok természetesen nem tiltakoztak a létszámcsökkentés
ellen. Ez ugyanis, amellett, hogy jelentős anyagi terheket vett le az állam vál
láról, azt is jelentette, hogy segített a baloldal katonapolitikájának azon alap
tételét megvalósítani,. hogy a hadsereget meg kell tisztítani a retrográd erőktől.
Meglehet, a Kisgazdapártot fájdalmasan érintette minden olyan „régi szak
képzett tiszt szelektálása" akik valószínűleg e párt politikai célkitűzéseinek let
tek volna támogatói. Ám ebből az alapállásból kiindulva a baloldali pártok
azon törekvését sem lehet elítélni, amellyel ők pedig olyan tiszteket akartak
pozíciókba juttatni, akik az ő politikájukat képviselték. Mindegyik politikai
erő küzdött saját pozíciójának megtartásáért, illetve újabbak megszerzéséért.
A Kisgazdapárt abban tévedett, hogy szinte magától értetődőnek tartotta az
— úgymond — régi szakemberek megingathatatlannak tartott pozícióit a had
seregben. Pedig a baloldali pártok nem rejtették véka alá a hadsereggel kap
csolatos terveiket és tettek is azért, hogy azok valóra váljanak.
A Kisgazdapárt is tudatában volt a hadsereg jelentőségének az adott viszo
nyok között. Ezt a szóban forgó helyzetelemzés bevezető és záró gondolatai vi
lágosan mutatták. A probléma a részükről abban volt, hogy a programjukból
kiindulva nem tudtak más katonapolitikát kidolgozni mint azt, amiről eddig
szóltunk. Ezt azonban akkor sem a magyar társadalom többsége — beleértve a
párt paraszti tömegeinek nagyobb részét is — sem a hadsereg többsége nem fo
gadta el. Ezt erősítik meg a Véderő Bizottság további helyzetelemzései és ja
vaslatai is.
A Független Kisgazdapárt Véderő Bizottságának ez az aktivitása a hadsereg
re gyakorolt befolyás megszerzéséért azzal a politikai ellentámadással függött
össze, amelyet a párt kezdett a Baloldali Blokk pártjai ellen annak érdekében,
hogy megakadályozza azok további előretörését, lehetetlenné tegye a gazdaság
18 Magyar—szovjet kapscolatok 1945—1948. A magyar és a szovjet külügyminisztériumok közös kiadása. 36. o
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állami szektorának bővítését. A Független Kisgazdapártnak ez a politikai te
vékenysége a koalíció válságához és kormányzati válsághoz vezetett.
A Baloldali Blokk pártjai azonban, igen bonyolult körülmények között, de
ellen tudtak állni a Kisgazdapárt jobboldala által szított válságnak, sőt mind
politikai, mind gazdasági téren előre tudtak lépni. A Független Kisgazdapárt
Véderő Bizottsága akciójának sem lett foganatja. Különösen balul ütött ki az
a törekvésük, hogy a B-listázás során munkáspárti tiszteket buktassanak ki a
hadseregből, s így megerősítsék saját hivatásos tisztjeik pozícióit. A baloldali
pártok ugyanis következetesen ragaszkodtak a rendelkezések végrehajtásához
és nem erőszakolták saját embereik megtartását, ha a helyzet úgy követelte.
Ennek következtében a Független Kisgazdapárt sem tudott tenni semmit saját
embereinek megtartása érdekében. Az eredmény pedig az lett, hogy az arányok
a tiszti és tábornoki pozíciók vonatkozásában nem hogy romlottak volna a bal
oldal kárára, hanem inkább tovább javultak.
1946 júliusában hirtelen meghalt Tombor Jenő honvédelmi miniszter. Utó
da, a Független Kisgazdapárt javaslatára, Bartha Albert vezérezredes lett, aki
eddig a Párton belül a Véderő Bizottság elnöke volt. Bartha politikai pályafu
tása nagyban hasonlított Tombor Jenőéhez. Ö is az első világháború előtt került
a tisztikarba, majd a polgári forradalom idején a Károlyi-kormány hadügymi
nisztere lett. A fehérterror győzelme után őt is kicsapták a hadseregből. Re
habilitációja a felszabadulás után történt meg, s ekkor kapta meg rendfoko
zatát is. Karaktere azonban eltért elődjéétől. Megnyilatkozásaiban határozot
tabb volt, s tevékenységében inkább a párt jobboldali elemeinek politikáját tá
mogatta. Ez tükröződött már a minisztériumi beiktatásakor elmondott beszédé
ben, amelyben a pártnak a hadsereggel kapcsolatos egyik alaptételét hangoz
tatta. „Le kell szögeznem — mondotta —, hogy a hadsereg a magyar köztársaság
hadserege, amely felül áll minden pártérdeken... a katonai épületek kapuin
belül párttorzsalkodást nem tűrhetek." 19 Ügy tűnt, Bartha kinevezésével a párt
megfelelő emberre talált tervei végrehajtására.
1946 nyarán, az ország politikai helyzetéből fakadóan, a Kisgazdapárt elké
szítette új programtervezetét, amely azonban nem került komolyabb pártfóru
mok elé. A programtervezet Honvédség címszó alatt foglalja újólag össze a párt
katonapolitikai elveit. „Az új demokratikus magyar honvédség célja az —
mondja a dokumentum —, hogy nyomatékot és tekintélyt adjon a -magyar államhatalómnak, védje a demokráciát, járuljon hozzá annak feltétlen szilárd
ságához, végezze el a határőrzés feladatait.
Ennek a honvédségnek a szervezésében, szabályzataiban, szellemében ma
gyarnak és valóban demokratikusnak kell lennie, s magatartásában olyannak,
hogy egész népünk megszeresse és önmagáénak tarthassa.
A honvédség létszámát és felszerelésének mértékét a békeszerződések fogják
megszabni. E kereten belül is arra kell törekedni, hogy kezdetben kicsiny lét
számú, jól képzett, jól ellátott és magasrendű fegyelemmel átitatott honvédsé
günk legyen, s ez a szellemében tiszta és elsőrendűen organizált honvédség fej
lessze ki önmagát tisztikarában és legénységében megengedett létszámig."20
A programtervezetben az előbbiekhez képest szembetűnő, hogy abban nincs
'szó sem a politikamentes hadseregről, sem a hadseregen belül a pártok politi
kája népszerűsítésének tilalmáról. A fogalmazók nyilvánvalóan a hadseregben
meglevő tényleges állapotból indultak ki.
A párton belüli irányzatok küzdelme azonban még nem ért véget. Sőt, a ret
rográd erők magatartása 1946 végére komoly koalíciós válságot robbantott ki.
Minden valószínűség szerint ezen irányzat egyik képviselője készítette el azt
a javaslatot, amelyet a „politikai kibontakozás megoldására szánt", s amelyben
a hadsereggel kapcsolatos álláspontját kifejtve így ír: „A Kisgazdapártnak ele
jétől fogva arra az álláspontra kellett volna helyezkednie, hogy a köztisztvi-

19 Kis Újság, 1946. augusztus 24. 4. o.
20 Az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma, 285. f. 2/7. ö. e. 92. o.
7 Hadtörténelmi Közlemények
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selők, a hadsereg, a rendőrség az állam szolgálatában állnak és sorukban semmi
féle pártfelfogás nem érvényesülhet...
A pártszempontoknak a közigazgatásba való bevitele mindenesetre a jog
egyenlőség és az állampolgári szabadság elveinek megcsúfolása.. ,"21 A harc
tehát folytatódott a párton belül is.
A júniusban kidolgozott katonapolitikai vonal megvalósítására nagyobb re
ményeket jelentett az a tény, hogy a Véderő Bizottság addigi vezetője, Bartha
Albert lett a honvédelmi miniszter. Ez maga után vonta a Véderő Bizottság
átszervezését is. Az új elnök B. Szabó István lett, a titkár pedig továbbra is
Jackó Pál maradt. Tagjai között polgári politikusok és rendőrtisztek voltak.
Hivatásos katonatiszt tagja ugyan nem volt a bizottságnak, de mint tanácsadók,
közreműködtek munkájában.
Az új összetételű Véderő Bizottság októberben ismételten foglalkozott a hon
védség helyzetével,22 s megállapításairól újabb jelentést készített a pártvezető
ségnek. Ebben mindenekelőtt azt volt kénytelen megállapítani, hogy a had
sereg helyzete a júniusi felmérés óta nem javult, hanem romlott. „A hanyat
lás általános tünetei mutatkoznak." A hanyatlás tüneteit a bizottság olyan té
nyekben vélte felfedezni, mint hogy „most immár minden kulcspozíciót a túl
oldal tart kezében", hogy a honvédség 11 tábornoka közül csak kettő nem mun
káspárti és a nem munkáspárti vezérkari tisztek zömét terrorral félreállították.
Végezetül megállapították, hogy a HM egyes osztályai tevékenységének ered
ményeként — amelyek élén kommunista tisztek és tábornokok voltak — a
honvédség „egyre marxistább színezetet kap."
A bizottság azon véleményének adott kifejezést, miszerint az a tény, hogy a
honvédség egy év alatt 38 000 főről 13 000 főre apadt, a szakszerűség rovására
ment, s ugyanakkor nőtt a belső politizálgatás erőssége. Kifejtette azt az állás
pontját, hogy ez azért következett be, mert a parancsnoki állások betöltésé
nél egyedül a pártok valamelyikéhez való tartozás lett a döntő. Ügy ítélték meg,
hogy ebből a jelenségből fakadtak a „fékevesztett előléptetések" és az, hogy a
„szolgálati beosztásokat nem a rendfokozatoknak megfelelően töltik be, ha
nem egyedül pártszempontok szerint."
Elismerte a bizottság és sajátos szóhasználatával meg is fogalmazta: „A pár
tok versenyében természetesen a nagyobb agresszivitással dolgozó munkáspár
tok tudnak és tudtak kimutatni legtöbb sikert."
A helyzetelemzés után a Véderő Bizottság megfogalmazta azokat a tennivaló
kat, amelyek megvalósítása a helyzet javulását segítheti elő. E javaslatoknak
egyetlen fő gondolata volt. Nevezetesen az, hogy a „szakszerűség" visszaállításá
val és a politikai tevékenység korlátozásával, az arányosítás érvényesítésével
a munkáspártok befolyását csökkenteni, netán megszüntetni a hadseregben.
Ezt a következő módon kívánták elérni: Mindenekelőtt „a B-lista során ok
nélkül félretetteket minden erővel, minél nagyobb számban visszavenni, hogy
a romlás megállítható legyen. A kirostált szakembert fokozatosan felelős be
osztásba a pártember helyébe! A B-lista revízió során visszavetteket azonnal
akármilyen beosztásba és minél előbb felelős beosztásba! Nem várni a SZEB
engedélyére, azonnal be kell tenni őket olyan üres helyre, ahol nem kell orosz
engedély." A júniusi javaslathoz képest, miszerint az előléptetéseket csak az
úgynevezett kötött formában lehet eszközölni, most azt javasolták, hogy „min
den előléptetést azonnal be kell szüntetni", de a Kisgazdapárt felé e vonat
kozásban is legyen „nyitott kapu." Felújították azon javaslatukat is, hogy az
összes tisztek előléptetési jogát a köztársasági elnök jogkörébe kell utalni, hogy
az ilyen jellegű politikai harcoktól a honvédelmi minisztert megóvják. Java
solták a szakképzetlen személyek kiképzés alá való vonását, levizsgáztatását,
és ha nem felelnek meg, „könyörtelen" eltávolítását!
Elítélőleg nyilatkozott a bizottság arról a jelenségről, hogy a katonák az
egyes pártok nyilvános megmozdulásain sokszor zárt alakzatban jelennek meg.
21 Uo. 287. f. 2/9. ö. e. 285. o.
22 A Belügyminisztérium Irattára.
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A honvédség egysége véleményük szerint „szinte csak az egyenruhában nyilvá
nul meg. Ilyen helyzetben — hangzik tovább a bizottság véleménye — elvész
ja honvédségnek, mint fegyveres testületnek a szeme elől az állami célok meg
valósítása, a belső rend biztosítása, a végrehajtó hatalom tekintélyének fenn
tartása stb." Ezért javasolták: „A honvédség politizálását azonnal a négy fal
közé kell visszaszorítani. Nyilvános politikai megmozdulásokon ne vehessenek
részt, különösen nem politikai felvonulásokon." Ehhez a gondolathoz tartozott
»az a javaslat is, hogy a nevelőtiszti és a demokratikus átképző tanfolyam pa
rancsnoka helyett, aki pártember, „komoly katonát kell kinevezni". Kifejezték
azon óhajukat is, hogy „A nevelőtiszti intézményt — ha nem alakítható át
— legalább megbízható irányba kell terelni."
A Véderő Bizottság úgy látta, hogy az általa tett javaslatok részben a hon
védelmi miniszter hatáskörében végrehajthatók.
Néhány megjegyzést a Véderő Bizottság ezen helyzetelemzéséhez is meg
kell tennünk. A munkáspártok befolyásáról elmondottak a valóságos képet mu
tatták. Am enn&k okait leszűkíteni csupán a munkáspártok agresszivitására, a
dolgok leegyszerűsítését jelenti. A bizottság többször is elismerte, hogy a had
seregben is folyt a pártok közötti verseny. Annak, hogy e versenyből a munkás
pártok kerültek ki győztesen, több oka volt, mint az agresszivitás ! Itt most csak
arra utalunk, hogy a munkáspártok egy új típusú demokratikus néphadsere
gért küzdöttek, amelynek vezető testülete, tábornoki, tiszti és tiszthelyettesi
kara a dolgozó nép széles tömegeiből kerül ki, amely hallatja szavát politikai
kérdésekben is. Ezt a hadseregideált el tudták fogadtatni a dolgozó tömegekkel
és a hadsereg állományának zömével, s ennek megteremtéséhez tőlük támoga
tást iá kaptak. A Kisgazdapárt nem tudott ilyen hadseregideált felmutatni.
Ugyanakkor még nagyon közel volt és még mélyen élt a tömegekben a Horthyhadsereg tisztikarának a képe ahhoz, hogy bármilyen szakszerűségre hivatkoz
va is egy olyan típusú tisztikart támogattak volna.
Nem állja meg a helyét a bizottságnak azon véleménye sem, hogy az a tiszt,
aki belépett valamelyik munkáspártba, veszített volna a „szakszerűségéből".
A politizáló hadsereg sèm vesztette el szeme elől az állami célok megvalósítá
sát, a belső rend biztosítását. A hadsereg fennállásának a jelentés elkészítéséig
eltelt közel két évi története igazolja ezt! Utalunk csupán annak az ország újjá
építésében végzett munkájára, a hidak, vasutak, híradóvonalak helyreállítása
érdekében kifejtett tevékenységére, az ország területének akna- és lőszermente
sítésére, valamint a határőrségnek a csempészek és politikai bűnözők elleni
harcára. Ekkor ezek voltak a legfőbb állami célok. Végrehajtásuk pedig az
úgynevezett szakképzetlen tisztek és tiszthelyettesek vezetésével történt.
Ezeknek a jelzőknek a használata a bizottság részéről nem is e tények nemis
meréséből fakadt, hanem inkább abból a tehetetlenségből, hogy a kialakult
helyzeten már „segíteni csak tervszerűen és fokozatosan lehet." Hozzátehetjük:
valóban csak lehetett volna, ha más lett volna a párt összpolitikája.
A Véderő Bizottság november elején visszatért júniusi és októberi javaslatai
végrehajtásának helyzetére 23 és keserűen állapította meg, hogy „a honvédség
általános helyzetében javulás nem tapasztalható." A B-lista revízió során nem
került sor, a párt exponált embereinek visszavételére és funkcióba állítására,
de a miniszter közlése szerint ez a továbbiakban is bizonytalan. Ennek kapcsán
megfogalmazták, hogy nem csak a „HM személyügyi osztály vezetője, hanem
teljes személyi összetétele a mi szempontunkból megbízhatatlan és ennek eddig
a változtatására kísérletet sem tettünk." Megemlítik, hogy újabb tábornoki ki
nevezések vannak folyamatban és ugyanakkor olyan kiváló tábornokok van
nak beosztás nélkül, mint Istóka és András vezérőrnagyok, akik a párt emberei.
Továbbra is sürgetik, hogy a tiszti kinevezéseket vonják az államfő jogkörébe,
az áthelyezési jogot pedig a miniszter kezébe kell adni, elvéve azt a honvédség
felügyelőjétől és a kerületi parancsnokoktól „mert ők mindent munkáspárti
vezényszóra végeznek és a kisgazdapárti miniszterrel mit sem törődnek."
23 TJo.
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Végezetül a bizottság kifejti abbéli véleményét, hogy „A honvédségben a rom
lás megfékezése a jelenlegi helyzetben kilátástalannak látszik." Kijelenti: „A
Véderő Bizottság a jelenlegi körülmények között segíteni nem tud, mivel a bi
zottság munkáját a valóságos honvédségi politikával nem sikerült gyakorlati
összhangba hozni. Ezért a helyzetet a pártvezetőségnek jelenti."
Nem tudni, hogy a Kisgazdapárt legfelső vezetése, a Politikai Bizottság,
mennyire azonosította magát a Véderő Bizottság katonapolitikai nézeteivel.
A különböző dokumentumok — az október 20-án nyilvánosságra hozott új
pártprogram, valamint a párt október 24-i levele a Baloldali Blokk követelései
re — azt sugallják, hogy nem maradt rájuk hatás nélkül. Az is egyértelmű,
hogy a pártvezetés a felszabadulás után alapvetően megváltozott politikai hely
zetben is ragaszkodott az 1943-as pártprogramban megfogalmazott katonapoli
tikai koncepció fenntartásához, miszerint: „Az ország védelmének biztosítása
érdekében szükségesnek tartjuk a nemzeti társadalommal lélekben teljesen öszszeforrott és minden pártpolitikától megóvott nemzeti hadsereg teljes kiépíté
sét és korszerű felszerelését." (Kiemelés tőlem — M. S.) A hadsereg pártpoli
tikától való megóvása a negyvenes évek első felében feltétlenül haladó gondolat
volt, hiszen kimondatlanul is a nyilas befolyás erősödése ellen emelt szót. Am
ugyanennek a gondolatnak a fenntartása 1946-ban már nem volt elfogadható,
mert ekkor már a társadalom haladó erőit képviselő munkáspártok befolyása
ellen irányult.
Amikor 1945-hen, a választások után, a Kisgazdapárt a belügyi tárcát nem
tudta megszerezni, a honvédelmi tárcát nem nagy megelégedéssel fogadta. Bár
lehetséges, talán nem is annyira tudatosan megfogalmazva, ahogy azt a Véd
erő Bizottság júniusi helyzetelemzésében tette, de ott lehetett az a gondolat,
hogy ha a Belügyminisztérium a baloldal kezében van, akkor viszont a több
ségi párt a HM birtoklásával legalább részben ellensúlyozni tudja a fegyveres
erők másik részének a tevékenységét. Ezt a gondolatmenetet látszik igazolni
az, hogy miután a kisgazdapárti vezetés 1946 végén azt tapasztalta, hogy a fenti
elgondolás nem jött be, igyekezett megszabadulni a HM vezetésétől.
* A koalíción belül hetekig folyt a vita arról, hogy a Nemzeti Parasztpárt cseirélje el a kultuszminiszteri tárcát a HM tárcával. Ezt az elgondolást a munkás
pártok is támogatták. Az elgondolás azonban a Nemzeti Parasztpárt ellenállá
sán és a közbejött más belpolitikai események következtében nem vált valóra.
!A tárcacsere a Kisgazdapártnak a fent említett ok mellett azért is jó lett vol
na, mert a hadsereggel kapcsolatos bírálatait nyilván szélesebb körben tehette
volna meg, mint saját miniszterének az idejében.
így azonban minden maradt a régiben, s nem változott a párt katonapoliti
kája sem — legalábbis egyelőre. Az október 20-án nyilvánosságra hozott új
pártprogram tervezete többek között kimondta : „ . . . honvédségünk a magyar
nép hadserege legyen. Erről a területről minél hamarabb száműzni kell a párt
politikát." 24 Hasonló szellemben foglalt állást a fegyveres erők kérdésében az
a levél is, amelyet a Kisgazdapárt vezetősége adott át a Baloldali Blokk párt
jainak október 24-én, amelyben a párt a Baloldali Blokk követeléseire reagált.
„A közigazgatás, a rendőrség és a honvédség területén — hangzik a levél —
a megnyugtató arányosításokat sürgősen végre kell hajtani és utána ezekből a
szervekből a pártpolitikát is ki kell küszöbölni."25
E témával kapcsolatban az 1946. október 30-i pártközi értekezleten — ame
lyen a pártok a Kisgazdapárt levelét tárgyalták —, felszólalásában Szakasits
Árpád, a Szociáldemokrata Párt főtitkára, arra figyelmeztetett, hogy „Meg
szűnt a Horthy^hádsereg, de itt vannak a volt Horthy-tisztek, itt van az egész
reakciós tömb, és nem passzíve viselkedik, hanem egyre vakmerőbben jelent
kezik ott, ahol tud. És sajnálatos, hogy a Kisgazdapárt nem adja tanújelét an
nak, hogy felismeri ezeket a tényeket, nincs veszélyérzet, amelynek meg kelle
ne lenni minden igaz demokratában .. J'26
24 Eis Újság, 1936. október 22. 2. o.
25 Kis Újság, 1946. október 24. 2. o.
26 Az MSZMP Párttőrténeti Intézetének Archívuma, 274. f. 154. ö. e. 20. o.
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A Független Kisgazdapárt hadsereggel kapcsolatos politikáját volt hivatva
propagálni — ha közvetett formában is —, hogy 1946 végén a köztársaság el
nöke részt vett az 1., és a 6. gyaloghadosztály újoncainak eskütételén. Tildy
Zoltán beszédei, amelyeket ezeken az ünnepségeken elmondott, jóval vissza
fogottabbak voltak, mint a párt hivatalos megnyilatkozásai, de az alapgondolat
gyakorlatilag ugyanaz volt.
Igyekezett a Független Kisgazdapárt azoknak a tartalékos tiszteknek is a
bizalmába férkőzni, akik a hadsereg létszámának csökkentése miatt voltak
kénytelenek megválni beosztásuktól. A párt központi lapja, a Kis Űjság de
cember 10-i száma nagyobb cikket közölt a tartalékos tisztek védelme érde
kében. Nem azon sajnálkozott, hogy ezek kikerültek a hadseregből, hanem azon
bánkódott, hogy ezek az emberek január 1. után már nem kapnak fizetést. A
cikk elismerte, hogy a tartalékos tisztek zöme a fasizmus elleni harcra önként
jelentkezett, igazi demokraták, „akik között még véletlenül sincs egyetlen nyu
gatos sem" és két évig becsületesen dolgoztak — de hát mit lehet tenni? Bízni
(kell Bartha Albertben, aki majd revízió alá veszi ezt a rendeletet (ti., hogy ja
nuár 1-től már ne kapjanak fizetést — M. S.) és vagy türelmi időt vagy meg
felelő végkielégítést fog adni." Ez ugyan kevés vigasznak bizonyult, de mennyi
re más ez a hang, mint amilyen éppen a tartalékos tisztek kérdésében B. Szabó
István szájából egy évvel ezelőtt elhangzott!
A köztársaságellenes összeesküvés leleplezésének bejelentéséről szóló 1947.
január 7-i belügyminisztériumi közlemény és a foganatosított letartóztatások
nehéz helyzetbe hozták a Kisgazdapártot, és közelebbről a Véderő Bizottságot
is.27 A gyanúsítottak között szerepelt ugyanis Jackó Pál, a Véderő Bizottság tit
kára is. Ez a tény — annak ellenére, hogy a Népbíróság Jackót több társával
egyetemben felmentette az összeesküvésben való részvétel vádja alól — kétség
kívül hatással volt a Kisgazdapárt Véderő Bizottságának további tevékenysé
gére és a párt katonapolitikájának alakulására.
Az összeesküvésnek, amelyet a Magyar Közösség nevű illegális szervezet in
dított el és a jelzett időben még csak a kezdeti stádiumában volt, létezett egy
katonai vonala is, amely dalnoki Veress Lajos volt horthysta vezérezredes ve
zetésével ún. Földalatti Fővezérséget hozott létre és kidolgozta azokat a teen
dőket, amelyeket katonai vonalon kellett volna megvalósítani. A katonai szer
vezkedés „ . . . lényege nem az volt — vallotta a bíróság előtt Donath György,
az ügy egyik fővádlottja —, hogy földalatti alakulatokat szervezzünk, amelyek
hez legénységre van szükségünk, hanem az volt a lényeg, hogy a meglevő fegy
veres alakulatok kulcspozícióit adott esetben a magunk embereivel tudjuk be
tölteni." 28
Mint ahogy az összeesküvés egészéről, annak katonai vonaláról sem voltak
ismeretei a Kisgazdapárt vezetőségének. Az közvetlenül nem érintette a had
sereget sem. A Földalatti Fővezérség tagjai között hivatásos tisztek nem vol
tak, de gyanúba keveredtek olyanok, akik nemrég még hivatásosként szolgál
tak a hadseregben.
Az összeesküvés és a bírósági tárgyalás során kibontakozott politikai harc
hullámai ugyan mélyen érintették a Kisgazdapártot, de ez nem jelentette azt,
hogy a párt a továbbiakban nem hallatta volna szavát a hadsereg kérdésében.
Hiszen az országban még ezek után sem dől el a hatalom kérdése, s nem zárult
le a Kisgazdapárton belül sem a különböző irányzatok küzdelme egymás ellen.
3.

A Független Kisgazdapárt első megnyilatkozására a hadsereg kérdésében az
'összeesküvés leleplezése után 1947 márciusában került sor, amikor is a nem
zetgyűlés napirendre tűzte az 1946/47. évi honvédségi költségvetés tárgyalását.
27 A részletes kifejtést lásd: Vida István: i. m. 244—261. o.
28 Uo. 248—249. o.
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Ezen az ülésen azonban már nemcsak a költségvetés számszerű összege került
terítékre, hanem a hadsereg léte vagy nem léte, illetve az, hogy ha kell az or
szágnak hadsereg, akkor az milyen szellemű legyen. A hadsereg szükséges
sége körüli vitát, még a költségvetés általános tárgyalásának elején, Szentgyör
gyi Albert felszólalása váltotta ki, aki tagadta a hadsereg szükségességét és
olyan javaslatot tett, hogy a kormányzat a tervezett honvédségi költségvetés
felét a kulturális tárcának adja át, a másik feléből pedig a hadsereg végezze el
az önfelszámolást. A honvédségi költségvetés vitájában tehát minden párt ki
nyilvánította ezzel kapcsolatos véleményét, köztük a Független Kisgazdapárt is.
A honvédelmi költségvetés előterjesztője a kisgazdapárti Andrássy Dániel
volt. Előterjesztésében határozottan amellett foglalt állást, hogy Magyaroszághak szüksége van hadseregre. Ez a hadsereg — mondta többek között a szónok
— „Legyen áthatva demokratikus szellemtől, tudja azt, hogy most már a nép
honvédsége a honvédség, és tudja azt, hogy egy olyan demokratikus állam vé
dője, amely demokratikus állam egyenlő feltételeket biztosít minden megszü
letett magyar csecsemőnek az életben való boldoguláshoz".29
Ugyanakkor nem mulasztotta el a szónok azt sem, hogy felemlítse a párt jel
szavát: a hadseregben ne érvényesüljön a pártpolitika; s nem minden meggon
dolás nélkül szólt arról is, hogy 1944. október 15-ért nem lehet az egész tiszti
kart hibáztatni.
Pesta László, a Független Kisgazdapártnak az ügyhöz kijelölt szónoka, azzal
kezdte beszédét, hogy sem ő, sem pártja nem ért egyet a Szentgyörgyi Albert
által kifejtett nézettel. „A magyar demokráciának igenis szüksége van a békejszerződés keretei között szervezett, a népből származó s a néppel érző, korsze
rűen felszerelt, magas fokon kiképzett, demokratikusan gondolkozó, fegyelme
zett, jól ellátott, a független magyar köztársasághoz hű honvédségre" — mondta
a szónok. Felszólalásának további részében szembeszállt azokkal, akik a had
sereget reakciósnak tartják, s kijelentette, hogy az már jelentős mértékben de
mokratizálódott. Tagadta azt is, hogy a honvédség kommunista párthadsereg, s
megjegyezte: „ . . . ha valaki egy vagy két évet a honvédségnél tölt el, nem lehet
kívánni tőle, hogy most már szűnjék meg politikai meggyőződése". Végezetül
elismerőleg szólt azokról az eredményekről, amelyeket a hadsereg az újjáépí
tés nehéz munkájában elért.30
Felszólalt a vitában Czövek Jenő ugyancsak kisgazdapárti képviselő is. Mon
danivalója azonban egy kissé eltért a párt hivatalos szónokának gondolataitól
amikor kijelentette: ,,Az én felfogásom szerint ne politizáljon a hadsereg." Ál
láspontját azzal indokolta, hogy a koalíciós pártok politikájának bevitele a had
sereg megosztását idézné elő. Ha politizál a hadsereg, mondotta, ,,előbb vész
össze önmagával, minthogy ha kell, a határok védelmére tudjuk beállítani"
Ugyanakkor szükségesnek tartotta, hogy a hadseregben ne ceak regulákra, ha
nem szakmai ismeretekre is tanítsák meg a parasztfiatalokat. 31
Március első felében Bartha Albert, az összeesküvésben gyanúsított tiszti
személyekkel tartott kapcsolat miatt kompromittálva — bár ő nem tudott az
összeesküvésről —, a baloldali pártok követelésére kénytelen volt megválni be
osztásától. A Független Kisgazdapárt a miniszteri székbe utódául Dinnyés La
jost jelölte, akinek személyével a koalíciós pártok is egyetértettek. Dinnyés La
jos nem volt katonaember, politikus volt, méghozzá a Független Kisgazdapárt
baloldali csoportjához tartozott, s jó kapcsolatai voltak egyes kommunista ve
zetőkkel is. Az a tény, hogy ebben az időszakban polgári politikus vette át a •
honvédelmi tárca irányítását, nyilván azzal magyarázható, hogy a hadsereg
ügye továbbra is elsősorban politikai kérdés volt. Igaz, ekkor már ismert volt
a magyar hadsereg létszámának- és szervezeti kereteinek lehetősége, hiszen feb
ruárban aláírták a párizsi békeszerződést, amely meghatározta ezeket, de a
fejlesztés távlatairól még csak halvány elképzelések voltak.
29 Nemzetgyűlési Napló, 1915—47. V. k. 14Ü—150. o.
30 Uo.
31 Uo.
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Azt, hogy a hadsereg ügye elsősorban politikai kérdés, Dinnyés Lajos vilá
gosan értette. Ezt igazolják azok a megnyilatkozásai, amelyeket e miniszteri
funkció féléves betöltése idején tett. Két dolgot e funkcióban tudomásul vett.
•Az egyik az volt, hogy a katonai, úgymond szakmai posztokon olyan kiváló
tábornokok dolgoztak már ekkor, mint Pálffy György a határőrség élén; Só
lyom László a HM katonai csoportjának (ez gyakorlatilag ekkor a vezérkar
funkcióját látta el) volt a vezetője, Illy Gusztáv pedig a HM személyügyi osz
tályát vezette. Mellettük jelentős beosztásokat foglaltak el a baloldali pártok
tagjai is. A másik, amit Dinnyés nem csak tudomásul vett, hanem teljes erejé
vel támogatott is, hogy a hadsereg politizáljon, s hogy a benne folyó politikai
nevelés e szervezet további demokratikus fejlődésének az alapja. Ez a két do
log határozta meg tevékenységét. Ám ezeket figyelembe véve Dinnyés a saját
pártjának politikáját igyekezett érvényesíteni a hadseregben.
Ez a törekvése kiderül a Kisgazdapárt Politikai Bizottságának 1947. április
2-i és 23-i ülésein elhangzott megnyilatkozásaiból is. Az első ülésen, ahol a
Politikai Bizottság az új minisztereket számoltatta be, elmondta, hogy a mi
nisztérium munkamorálja kritikán aluli, sok a gazdasági visszaélés. Jelezte,
hogy a Katonapolitikai Osztály — amely Pálffy György parancsnoksága alatt
dolgozott — „nagy hatalomra tett szert". Jelentette Dinnyés azt is, hogy több,
az összeesküvésben részt nem vett, de azok tagjaival baráti kapcsolatban állt
tisztet menesztett a hadseregből.
A hadsereg politikai hovatartozását felvázolva a miniszter úgy értékelte a
helyzetet, hogy „A vidéki katonaság, de a pesti is igen nagy részben nálunk
van [azaz a Kisgazdapártot támogatja], itt érzi magát". Ugyanakkor problé
maként említette, hogy „nem tudja őket összefogni szervezetileg. Miután se
gítséget nem kapnak tőlünk és nagyon ritkák a soraink — jelen pillanatban
10%-ra sem lehet számítani, akinél kimutatható a Kisgazdapárthoz való tarto
zás —, hogyan vigyem bele a pártunk kötelékébe a legénységet?" 32
A Politikai Bizottság április 23-i ülésén ismételten felmerült a hadsereg kér- v
dése, s újólag kifogásolták a hadsereg — nyilván baloldali — szellemét. Dinynyés ezekre reagálva elmondta, hogy szerinte „nem olyan sötét a helyzet a hon
védségnél, mint ahogy az az ország közvéleményében elterjedt." Ennek bizo
nyítékául megemlítette, hogy nem régen volt csapatzászló avatás, Szűz Máriás
zászlóval, s ez szerinte „nem mondható rossz jelnek." Elmondta továbbá azt is,
hogy sok MKP tag tiszt a magánbeszélgetések során elmondta neki, hogy a
„polgári gondolkodás talaján állnak." Végül hivatkozott arra, hogy „a legény
ség 90%-a parasztgyerek és éppen ezért ezt a vonalat nem vesztettük el, itt
még van lehetőség arra, hogy eredményeket érjünk el." 33
Dinnyést tehát foglalkoztatták azok a gondolatok, hogy miként lehet a had
sereg tömegeibe belevinni a Kisgazdapárt eszméit. De nála már nem a Kis
gazdapárt összeesküvés előtti eszméiről volt szó !
1947. május 3-án avatták fel az első nevelőtiszti tanfolyam hallgatóit. Az ava
táson Dinnyés Lajos beszédet mondott, amely jelentős kiállás volt a demokrati
kus, politizáló hadsereg mellett. Ezeket mondotta többek között: „Boldog va
gyok, mert nekem jutott ez a szép feladat, hogy titeket pályátokra elindíthat
lak. Szép leszi ez a pálya, de nehéz és göröngyös. Meg kell nyernetek a kezetek
alá kerülő bajtársak lelkét a demokráciának és ezen keresztül kell szolgálno
tok a magyar n é p e t . . . Azzal bocsátalak el titeket, hogy arra a bizalomra,
amellyel a magyar nép ezzel az új tiszti rendfokozattal kitüntetett, mindig mél
tók legyetek. Harcoljatok a sötétség,'a reakció és a korrupció ellen, a demokrá
cia megerősödéséért, sokat szenvedett népünk jövőjéért." 34 Hasonló megnyilat
kozásai voltak miniszternek a csapatoknál tett látogatásai során is.
1947 májusában az összeesküvők bírósági tárgyalása idején elhangzott olyan
megállapítás, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök is tudott az összeesküvésről.
32 Az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma, 285. f. 1/5. ö. e. 175—170. o.
33 IJo. 58. o.
34 Űj haza, új hadsereg. Budapest, Felkai Dénes ny. ezds. visszaemlékezése. 115—110. o.
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A kormány ezért kérte, hogy jöjjön haza és tisztázza magát. (A miniszter
elnök ekkor Svájcban tartózkodott.) Nagy Ferenc a hazatérést megtagadta. Ez
után a kormány nevében Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes őt lemondás
ra szólította fel. Ennek Nagy Ferenc a köztársasági elnökhöz írott, július 1-én
kelt levelében eleget tett azzal a megjegyzéssel, hogy „semmiféle összeeskü
vésről annak rendőrségi megállapítása előtt nem tudtam, sem a koalíció, sem a
megszálló hatalom ellen sem szóval, sem tettel nem vétettem." 35 Lemondatása
következtében új miniszterelnök megválasztása vált szükségessé. A koalíciós
pártok egyetértésével a Kisgazdapárt erre a funkcióra Dinnyés Lajost jelölte.
Dinnyés Lajos miniszterelnöki posztja mellett megtartotta a honvédelmi tár
ca vezetését is
Minden valószínűség szerint ez a tény is közrejátszott abban, hogy a kor
mányprogram 36 meglehetősen nagy teret szentelt a hadsereggel összefüggő kér
déseknek. Másrészt figyelembe kellett venni azt is, hogy a párizsi békeszerző
dés aláírása óta ez volt az első lehetőség, hogy a kormány is megnyilatkozzon
ebben az ügyben.
Szólt a miniszterelnök arról, hogy a honvédség fejlesztését a hároméves terv
ben már figyelembe vették. „A fejlesztés során — hangzott a komrányprogram
— elsősorban arra törekszik a honvédelmi kormányzat, hogy megfelelő ruhá(zattal lássa el a honvédeket, mert a magyar demokrácia nem tűrheti, hogy a
honvéd a demokrácia rongybanjáró számkivetettje legyen. A fejlesztés, amely
tervbe van véve, szigorúan ragaszkodik az ország pénzügyi helyzetéhez és az
elkövetkezendő költségvetési évben a polgári alkalmazottakkal együtt a hon
védség az engedélyezett 20 000 fő helyett (ezt a létszámot még a SZEB enge
délyezte — M. S.) mindössze 18 000 főt fog számlálni. A honvédség féltő gonddal
őrködik afelett, hogy a honvédség fejlesztésére előirányzott pénzt az utolsó fil
lérig rendeltetési helyére juttassa . . . " Meghatározta a kormányprogram a had
sereg hármas feladatát is. „Legfontosabb feladata határaink biztosítása, ami
abból áll, hogy megakadályozza az országunkba jövő és kimenő csempészek
káros tevékenységét, s hasonlóképpen gátat vet különböző nemkívánatos ele
mek be- és kiszivárgásának; második feladata a katonai épületek, vagyontár
gyak és honvédségi értékek őrzése, míg a harmadik feladat a honvédség kere
tében a katonai kiképzés biztosítása és ezzel kapcsolatban részvétel az újjá
építés nagy munkájában".
Kemény kritikát mondott a kormányprogram a volt hadsereg tisztikaráról,
amelynek „körülbelül 80 százaléka nyugatra menekült s ezzel tanújelét adta
német- és fasisztabarát érzelmeinek". E tisztikarral szemben a kormányprog
ram alternatívaként jelezte, ezek helyett a tisztek helyett „a honvédség új
tisztikart fog nevelni és a tisztképzés már októberben megkezdődik a Kossuth
— volt Ludovika — Honvéd Akadémián. Céltudatos és fokozott munkával a
hiányokat rövidesen pótolni tudjuk és a lefektetett alapelvek szerint a munka
folyamatosan tovább halad a demokratikus honvédség fejlesztése terén."
1947 nyár elején — miután gyakorlatilag eldöntött volt az új választások
megtartása augusztus hónapban — a Kisgazdapárt új programtervezet kidol
gozásához fogott hozzá. De ezt a lépést követelte a párton belüli hatalmi kér
dések átbillenése is a haladóbb erők javára. A régi program már nem minden
vontakozásban tükrözte az új vezetés politikáját. Emellett a pártból kiszorí
tott, vagy önként kilépett erők új politikai csoportosulásokat, pártokat hoztak
3étre. A pártnak ezekkel szemben is új programra volt szüksége.
Az új programtervezet 37 az eddigiekhez viszonyítva nagyon részletesen szólt
a hadsereg kérdéseiről is, új módon próbálta megfogalmazni a párt katonapo
litikáját. A VII. pont „Demokratikus honvédséget akarunk" címszó alatt fo
galmazta meg a párt akkori és a jövőben követni kívánt katonapolitikáját.
Tekintettel arra, hogy a pártnak ez az egyetlen olyan programtervezete,
35 História, 1982. 6. szám. 35. o.
36 Nemzetgyűlési Napló, 1945—1947. VII. k. 113—132. o.
37 Az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma, 285. f. 1/7. ö. e. 68. o.
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amely ennyire mélyen foglalkozik a hadsereggel, érdemesnek tartjuk teljes
.egészében közölni. Annál is inkább tesszük ezt, mert a végleges, a nyomtatás
ban megjelent programhoz képest ez sokkal részletesebb és sokoldalúbb. A
kéziratos tervezet 10 pontban sorolja fel a párt kívánalmait a hadsereggel kap
csolatban. (A pontok számai folytatólagosak a programtervezet többi pontjai
hoz.)
„106. Üj magyar demokratikus honvédséget akarunk, amelynek célja az,
hogy védje a demokráciát, járuljon hozzá annak feltétlen megszilárdításához,
Végezze el a határőrzés feladatait és végső biztosítéka legyen a törvényes rend
uralmának az ország határain belül.
107. Kívánjuk, hogy a honvédség szervezetében, szabályzataiban és szellemé
ben valóban magyar és valóban demokratikus legyen, magatartásában pedig
olyan, hogy egész népünk megszeresse és magáénak vallja. Éppen ezért nem
lehet a pártok politikájának eszköze és egyetlen pártnak és irányzatnak sem
a kiszolgáltatottja.
108. Kívánjuk, hogy a kormányzat a magyar honvédséget megfelelő ruhá
zattal és felszereléssel lássa el és ellátásáról megfelelően gondoskodjék, hogy a
magyar nép fiai a honvédséget megszeressék, ahol szellemi továbbképzésben
részesülnek, akaraterőre, jellemszilárdságra és közösségi szellemre neveljék.
í 109. Kívánjuk, hogy a hadsereg , szervezéséből, mint a katonai nevelésből
gyökeresen kiirtassék minden káros idegenség, félszegség, irodai és papírszel
lem.
-&&S0.
110. Kívánjuk, hogy sürgősen és radikálisan magyar vérrel telítsék az új
magyar tisztikart s éppen ezért középosztályunk nagyfokú idegenvérűsége miatt
elsősorban a színmagyar parasztság erős, gerinces és katonai készségekkel dú
san megáldott fiainak a tisztikarba való minél nagyobb arányú bevonultatásával lehet és kell ezt a célkitűzést elérni.
111. Kívánjuk, hogy a tiszti alsó és felső iskolákba való felvételnél elsősor
ban a parasztság fiai részesüljenek előnyben.
112. Kívánjuk, hogy a kiválasztás eszközéül építessék ki híd a legénységi
állományból és az altisztikarból a tisztikarba való kivételes átmenet számára.
113. Kívánjuk, hogy az új demokratikus szellemű tisztikar nevelése céljából
a honvédakadémia kezdje meg működését.
114. Kívánjuk, a honvédakadémia nevelési és kiképzési reformját, a szolgá
lati szabályzatnak korszerű átalakítását, a tisztikar és a legénység közötti me
revség megszüntetését, a közösségi szellem kialakítását.
115. Kívánjuk a honvédség és a polgári lakosság közösségi szellemének össze
hangolását s e célból a honvédelmi kormányzat vonja be a honvédséget az új
jáépítés nagy munkájába, hogy a polgári lakosság a honvédségben segítőtár
sát és támogatóját lássa és szeresse meg".
A fentiekből kitűnik, hogy a Kisgazdapártnak a hadsereggel összefüggő prog
ramja e pontok megfogalmazásában átgondoltabb, megfontoltabb, mint azt az
előzőekben tapasztalhattuk. Sok kérdésben közelített a baloldali erők állás
pontjához. Az, hogy a párt továbbra is ragaszkodott a pártpolitika kizárásához
a hadseregből, a koalíció meglétéből fakadt. Ám az előzőekben láttuk azt is,
hogy ez a párt is megpróbálta kiterjeszteni befolyását a katonák széles töme
geire. Márpedig ahol párttagok, pártszervezetek vannak, ott elképzelhetetlen,
hogy az adott pártok politikáján alapuló vitában nézeteltérés ne legyen.
A program végleges megfogalmazásakor a kisgazdapárti vezetés erősen csök
kentette a hadsereggel kapcsolatos mondanivalóját. A nyilvánosságra hozott,
nyomtatott szövegben ugyanis ez a szövegrész mindössze három bekezdést tesz
ki.38 Az előbb idézett szöveg fő mondanivalóját igyekezvén megfogalmazni a
programtervezet XI. fejezete így szól:
38 Uo. 285. f. 2/7. ö. e. 1C5. o.
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„Az új magyar demokratikus honvédség célja az, hogy nyomatékot és tekin
télyt adjon a magyar államhatalomnak, védje a demokráciát, járuljon hozzá
annak feltétlen megszilárdításához, végezze el a határőrzés feladatait és végső
biztosítéka legyen a törvényes rend uralmának az ország határain belül.
A honvédségnek szervezetében, szabályzataiban és szellemében magyarnak
és valóban demokratikusnak kell lennie, magatartásában olyannak, hogy egész
népünk megszeresse és magáénak vallja. Éppen ezért nem lehet a pártok ha
talmi játékának eszköze és egyetlen pártnak vagy irányzatnak sem a kiszolgál
tatottja.
Létszámát és felszerelésének mértékét a békeszerződés határozta meg. Ki
építésének ütemét az államháztartás helyzete befolyásolja. Arra kell töreked
nünk, hogy jól képzett, jól ellátott és magasrendű fegyelemmel, demokratikus
öntudattal telített honvédségünk legyen, s ezt abból a kicsiny magból kell ki
fejlesztenünk, amit mai szűkös lehetőségeink között meg tudunk szervezni."
Amint látható, a programtervezet kézirati és végleges szövege között lénye
ges eltérések vannak. A feladat meghatározása és a pártpolitikától való távol
tartása megmaradt, ám a végleges szövegben nincs szó az új demokratikus tisz
tikar kinevelésének fontosságáról és szükségességéről, s csak halvány utalás
maradt meg a hadereg és a nép kapcsolatának szükségességéről is. Ügy vél
jük, hogy ezek a különbségek a párton belüli még mindig meglévő különböző
irányzatok harcát tükrözték.
1947 augusztusában új országgyűlést választott az ország. A választásokon
a baloldali pártok — főképpen a Kommunista Párt — jelentősen megerősítették
pozícióikat. A Független Kisgazdapárt elvesztette az 1945 őszi választásokon
szerzett abszolút többségét. Ennek ellenére a koalíció, hosszantartó vitában
úgy döntött, hogy ismételten Dinnyés Lajos alakítson kormányt. A kormány
program előterjesztésére október 7-én került sor.
Az új Dinnyés-kormány programjának katonai része39 gyakorlatilag azokat
a gondolatokat fogalmazta újra, amelyekkel a júniusi kormányprogramban
találkoztunk. Különbség csak annyiban fedezhető fel, hogy most a miniszter
elnök nagyobb teret szentelt annak a munkának — konkrét tényeket felsora
koztatva —, amit a hadsereg az újjáépítés területén végzett. Jelezte ugyanak
kor, hogy a békeszerződés hatályba lépésével időszerűvé vált egy új magyar
demokratikus véderőtörvény megalkotása, amelynek előmunkálatait a tárca
rövidesen meg fogja kezdeni.
Az új kormányban a honvédelmi tárcát a Nemzeti Parasztpárt elnöke, Veres
Péter kapta meg. A Független Kisgazdapártnak tehát megszűnt a hadseregre
gyakorolható közvetlen befolyása. Ám ez a továbbiakban sem jelentette azt,
hogy a párt a különböző fórumokon, központi sajtójában, dokumentumaiban
ne hallatta volna szavát a hadsereg kérdésében.
A párt első hivatalos megnyilatkozása e kérdésben a honvédelmi tárca el
vesztése után az országgyűlés 1948. február 18-i ülése volt, amikor a képvi
selők a honvédelmi tárca 1947/48. évi költségvetését tárgyalták. A Független
Kisgazdapárt részéről Pártay Tivadar képviselő szólalt fel, s örömmel állapí
totta meg, hogy „a múlt szomorú tapasztalataival ellentétben a demokratikus
magyar honvédség sokban különbözik az elmúlt rendszer honvédségétől". E
változásokat abban látta, hogy a honvédség nem a szervilizmus melegágya,
hogy nincs testet és lelket ölő drill, a tisztikar pedig nem kardcsörtető, s a
honvédség összességében nem fenyegető jellegű szomszédaink felé. Felszólalá
sából ugyanakkor már kitapintható, hogy a párt bizonyos ellenzékiséget tanú
sít a honvédelmi tárca tevékenységével kapcsolatban, mert néhány olyan jelen
séget, amely már az előző kisgazda honvédelmi miniszterek funkcionálása ide
jén is megvolt, most bírálat tárgyává tett. Alapvető kifogása az volt, hogy
aránytalanság van a legénységi létszám és a tisztikar létszáma között, azaz
több a tiszti létszám, mint kellene. Ugyancsak vizsgálatot kért abban az ügyben
is, hogy a tisztikarban miért nagyobb a magasabb, mint az alacsonyabb rendfokozatúak aránya. 40
39 Országgyűlési Napló, 1947—1951.1. k. 1—21. o.
40 Uo. 46—60. o. I I I . k.
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Az április 4-i ünnepségről viszont — amelynek kiemelkedő eseménye volt a
Szovjetunió által visszaadott 1848/49-es szabadságharcos zászlók átvétele a ma
gyar hadsereg képviselői által — a párt központi lapja fenntartás nélkül szólt
a honvédségről. „Még szebbé, még jelentősebbé tette ezt a nevezetes napot —
írta a lap —, hogy a főváros utcáin most vonultak fel először a felszabadulás
óta az új, magyar honvédség alakulatai. A nép hadserege menetelt az ünneplő
utcákon, a demokratikus honvédség, olyan korszerű felszereléssel, olyan fegyel
mezetten és annyi öntudattal, hogy önkéntelenül is tapsra verődtek össze a te
nyerek. A felszabadulás harmadik évfordulóján megnyugvással és elégtétellel
láthatta a főváros ünneplő népe, hogy a szuverén országnak kitűnő honvéd
sége és rendőrsége áll készenlétben a rend és a béke megvédésére." 41
1948 júniusában egyesült a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata
Párt. Megszületett a magyar munkásosztály egységes marxista—leninista párt
ja, a Magyar. Dolgozók Pártja. Ez a tény mintegy befejező aktusa volt annak
a több mint hároméves küzdelemnek, amelyben a magyar forradalmi erők gaz
dasági és politikai győzelmet arattak azon erők fölött, amelyek Magyarorszá
gon a felszabadulás után a kapitalista társadalmat kívánták konzerválni. Ma
gyarországon létrejött a munkáshatalom, győzött a szocialista forradalom. Az
ország elindult a szocializmus építésének útján. A hadsereg felett a közvetlen
ellenőrzést az MDP vette át. Szeptemberben a párt egyik főtitkárhelyettesét.
Farkas Mihályt nevezték ki honvédelmi miniszterré.
A Független Kisgazdapárt, miután önmagát megtisztította a visszahúzó reak
ciós erőktől, s vezetésében véglegesen a baloldali erők vették át az irányítást,
egyetértett a magyar társadalom szocialista fejlesztésének útjával, s ebben te
vékeny részt kívánt vállalni.
<t
Fordulat következett be a pártnak a hadseregről vallott politikájában is. Ezt
már a szeptember hónapban megrendezett hadseregünnepségről szóló sajtó
tudósítások és érzékeltették. A Kis Üjság szeptember 11-i száma nagy cikk
ben köszöntötte a „Száz éves a Honvédség" ünnepségsorozat résztvevőit és töb
bek között a következőket írta: „Ma, száz év után, a honvédség újra a népé,
ahogy Kossuth lánglelke megálmodta és meg is valósította. Egyre fejlődő nép
hadseregünk nemcsak legénységében, hanem a Kossuth Akadémia révén im
már tisztikarában is népi származású és a legfőbb vezetést ugyanaz a szellem
hatja át, ugyanazok a célok lelkesítik, mint a legalsóbb szolgálattevőt: őrkö
dés a békén, a demokráciának és minden vívmányának éber megvédése külső
és belső ellenségekkel szemben."42 A továbbiakban a párt központi lapja rend
szeresen közölt riportokat a hadsereg megváltozott életéről és az újabb tiszt
képző tanfolyamok megindításáról.
1948. október 28—29-én ülésezett a Független Kisgazdapárt ún. második
balatonkenesei értekezlete. Ezen az értekezleten a párt nemcsak tudomásul vette
az országban bekövetkezett politikai változásokat, hanem egyetértését fejezte
ki a szocializmus építésének programjával is. Elismerte továbbá, hogy a szo
cializmus építésében a munkásosztályt illeti a vezető szerep.
Az értekezlet határozata szólt a honvédség kérdéséről is. Kinyilvánította,
hogy „Független Kisgazdapárt országos értekezlete üdvözli a honvédség újjá
szervezését, és ennek máris szemmel látható eredményeit.
Magyarország a béke arcvonalán áll a világpolitika frontján, de világosan
látja azokat a veszélyeket, amelyek az imperialista háborús fenyegetésekben
rejtőznek és azt, hogy a fenyegetések a nagy és kis népek békességét, bizton
ságát, függetlenségét, fejlődését és létét egyformán veszélyeztetik.
A magyar népi demokrácia kormánya helyes külpolitikájával szolgálja a nem
zet létérdekeit. Ezt a helyes külpolitikát megfelelő belpolitikával, a pénzügyi,
gazdasági, társadalmi, nevelési, szociális reformokkal és korszerű, erős néphad
sereggel kell alátámasztani. A honvédség legyen megbízható fegyveres táma
sza a köztársaságnak és a népi demokrácia vívmányainak és az állam rendjé41 Kis Újság, 1948. április 6. 1. o.
42 Kis Újsdy, 1948. szeptember 11. ;í. o.
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nek, erejével, példaadásával, tagjainak testületi és egyéb magatartásával nö
velje az egész nemzetben az önbizalmat, a biztonságérzetet és fejlessze az ön
védelem elhatározottságának szellemét."43
A Független Kisgazdapártnak ez volt az utolsó hivatalos megnyilatkozása a
hadsereg kérdésében. A párt tevékenysége az elkövetkezendő hónapokban egy
re jobban visszaesett, majd meg is szűnt.
*
A Független Kisgazdapárt katonapolitikáját végigtekintve a felszabadulástól
a párt működéséig megállapítható, hogy az ugyanolyan ellentmondásos volt,
mint a párt egész tevékenysége. Agitációs munkájával segítette az új
hadsereg megszervezését, ám a háború befejezése után a benne tömörülő pol
gári erőknek a polgári társadalom konzerválására irányuló tevékenysége nagy
mértékben befolyásolta a haladóbb katonapolitika kialakítását is. A párt Véd
erő Bizottságának az a törekvése, hogy a polgári társadalomra jellemző katona
politikát dolgozzon ki és fogadtasson el az egész pártvezetéssel, nem járt si
kerrel. Ugyanakkor annak megvalósítása érdekében kifejtett gyakorlati tevé
kenysége nagyon megnehezítette a baloldali erőknek a hadsereg demokratikus
átalakítása érdekében kifejtett munkáját.
Elismerés illeti a párt azon tagjait, akik elfogadták a baloldai pártok segítő
készségét és velük együtt képesek voltak a pártot megtisztítani a reakció erői
től és végül is a társadalom fejlődésének törvényét megértve magukévá tud
ták tenni a szocializmus építésének eszméjét.
E harccal párhuzatnosan formálódott a párt katonapolitikája is. Dinnyés La
jos honvédelmi miniszter tevékenysége már a pozitív katonapolitika kialaku
lásának jelentős állomása volt. A párt utolsó megnyilvánulása a hadsereg kér
désében a második balatonkenesei konferencián pedig teljes egészében egybe
esett a forradalmi erőknek a hadsereggel kapcsolatos nézeteivel. A Független
Kisgazdapárt katonapolitikája 1945 és 1948 között összességében része annak a
politikának, amely a haladó és a retrográd erők között a hadsereg megnyeré
séért folyt.

Шандор Муч
О ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПАРТИИ МЕЛКИХ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПЕРИОД 1945—1948 ГГ.
Резюме
Независимая партия мелких землевладельцев, как одна из самых крупных по численности
партий сформировавшегося в конце 1944 года коалиционного правительства Венгрии — ана
логично другим коалиционным партиям — поддерживала формирование и введение в бой
новой венгерской армии против фашистской Германии и её венгерских сателлитов.
После окончания войны военная политика этой партии, исходя из ее государственной про
граммы, значительно отклонилась от политики остальных партий коалиции. Партия мелких
землевладельцев, провозглашавшая программу умеренных буржуазных реформ, не стреми
лась к радикальным преобразованиям и в армии. Здесь её опору составляли прежде всего
оставшиеся от старой армии, относительно более прогрессивные офицерские и унтер-офицер
ские кадры. Партия надеялась, что её военно-политические соображения будет содействовать
претворить в жизнь и тот факт, что с конца 1945 до конца 1947 года её ставленником был
министр обороны страны.
Однако к лету 1946 года демократические, революционные силы — прежде всего Коммуни
стическая Партия и Социал-демократическая Партия — получили значительные позиции в
армии и стали располагать большим политическим влиянием и в кругу личного состава.
Это положение существенно препятствовало осуществлению военно-политических принципов
Партии мелких землевладельцев.
43 Вайодк—1г»йк: Т&тЬок €в райргоггаток Мадуагогвгаеоп. (1944—1945) Впйарев*, 402—403. о.
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Принимая во внимание этот факт, Комитет вооруженных сил Партии мелких землевла
дельцев в течение 1946 года неоднократно рассмотрел вопрос о политическом положении в
армии и вынес предложения для своего партийного руководства в интересах расширения
влияния партии в вооруженных силах.
В статье детально излагаются и анализируются эти предложения Комитета вооруженных
сил. Автор показывает, что Партия мелких землевладельцев не могла разработать такой
военной политики, которая получила бы поддержку со стороны гражданских элементов и
широких, демократических масс армии.
Военная политика Партии мелких землевладельцев начала радикально изменяться только
тогда, когда сама партия освободилась от ретроградных сил и стала способной выработать
более прогрессивную государственную программу.
Борьба за власть, проходившая в Венгрии в период 1945—1947 годов, не могла обойти и
армию. Армию, как свое орудие политики, каждая партия стремилась подчинить своему
влиянию. Однако Партии мелких землевладельцев не удалось достичь этой цели. . /
0

Sándor

Mues

ÜBER DIE MlILITÄRPOLITíIiK DER UNABHÄNGIGEN
PARTEI DER KLEINLANDWIRTE 1945—1948
Resümee
Die Unabhängige Partei der Kleinlandwirte, als eine der in Mitgliedzahl größten
Parteien der am Ende 1944 gebildeten Koalition — genauso wie die anderen Koalitionsparteien — unterstützte die Organisation einer neuen ungarischen Armee
und ihren Einsatz gegen das fasistische Deutschland und ihre ungarischen Mitläufer.
Nach dem Ende des Krieges weichte die Militärpolitik der Partei, aus ihrem
Langesprogräjmm ergebend, von der der anderen Parteien bedeutend ab. Die Mäßige bürgerliche Reformen verkündende Partei der Kleinlandwirte bestrebte sich
auch in der Armee nach keinen fundamentalen Änderungen. Sie wollte ihre Base
auf das aus der alten Armee übernommene, relativ fortschrittlichere Offiziersund Unteroffizierskorps gründen. Sie hoffte, daß die Verwirklichung ihrer militärpolitischen Vorstellungen auch durch die Tatsache gestützt wird, daß sie die Verteidigungsportefeuille vom Ende 1945 bis zum Ende 1947 in der Hand hatte.
In Sommer 1946 gelangen aber bedeutende Positionen in der Armee in den Besitz
der demokratischen, revolutionären Kräfte, vor allem der Kommunistischen und
der Sozialdemokratischen Partei, und sie hatten einen großen politischen Einfluß
auch im Kreis des Personalstandes. Diese Lage verhinderte die Verwirklichung der
militärpolitische Vorstellungen der Partei der Kleinlandwirte wesentlich..
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache überprüfte das Wehrmachtkomitee der
Partei der Kleinlandwirte die politische Lage der Armee während des Jahres 1946
mehrmals, und stellte Anträge an die Parteiführung im Interesse der Erweiterung
ihres eigenen Einflusses.
Die Studie legt ausführlich dar und analysiert diese Anträge des Wehrmachtkomitees. Der Autor weist darauf hin, daß die Partei der Kleinlandwirte keine 'Militärpolitik ausarbeiten konnte, die von den breiten demokratischen bürgerlichen
und militärischen Massen eine Unterstützung gehabt hatte.
Die Militärpolitik der Partei der Kleinlandwirte begann sich erst grundsätzlich
zu ändern, als sich selbst die Partei von den retrograden Kräften losgemacht
hatte und für die Ausarbeitung eines forstschrittlicheren Landesprogramms fähig
war.
Auch die Armee konnte den Kampf für die Macht in Ungarn in den Jahren
1945—1947 nicht vermeiden. Alle Parteien wollten die Armee, als das Mittel der
Politik, unter ihren eigenen Einfluß bringen. Der Partie der Kleinlandwirte gelang
es nicht dieses Ziel zu erreichen.
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OKMÁNYTÁR

DÁVID GÉZA—FODOR PÁL
MAGYAR VONATKOZÁSÚ TÖRÖK ALL AMIR ÁTOK
A TIZENÖTÉVES HÄBORÜ KORÁBÓL

I. RÉSZ*
Az oszmán birodalom mechanizmusának működéséről mind többet és többet
t u d h a t meg ma m á r az érdeklődő, n e m turkológus szakember. Sorra jelennek
meg az egyes szandzsákokról készített török adóösszeírások, a szultáni tanács
jegyzőkönyvei alapján írott feldolgozások, s emellett — b á r inkább törökül
— új krónikaszövegek és elbeszélő m ű v e k is napvilágot látnak. 1 Mindezek sok,
hallatlanul fontos ismeretet n y ú j t a n a k az átlagember m i n d e n n a p i életének gaz
dasági hátteréről, demográfiai, katonai, politikai, közigazgatási kérdésekről, a
döntéshozatal alsó és középszintű szféráinak tevékenységéről. Sőt a szultá
ni tanács, amely kvázi-parlamentnek is tekinthető, m á r a legfelső vezetéshez
visz közel b e n n ü n k e t , de a munkájáról f e n n m a r a d t d o k u m e n t u m o k csak a kész,
kimenő döntések fogalmazványait tartalmazzák, a vitákról, az esetleges k u 
lisszák mögötti megbeszélésekről semmit n e m t u d u n k meg belőlük. A legma
gasabb szintű határozatok megszületésének körülményeiről a 16. század v é 
géig lényegében n é h á n y bizalmas levél sovány tájékoztatásával kell beérnünk. 2
Jelentős fordulat következett viszont be III. Murád uralkodásától kezdődően.
Míg k o r á b b a n a nagyvezír élőszóban tájékoztatta az uralkodót a legfontosabb
kérdésekről, ettől fogva előtérbe került az információk írott formában, ún.
telhiszként (beadvány, előterjesztés) történő benyújtása, a m i r e a szultán aztán
tetszése szerint reagált. Itt tehát — legalábbis elvileg — m á r igazi államtitkok
kal, a birodalom első két emberének bizalmas gondolatcseréjével van dolgunk.
Más kérdés azonban, hogy pont ekkortájt nő meg a szeráj egyes belső szol
gálattevőinek a szultánokra gyakorolt hatása, tehát abszolút bensőséges, sen
kivel meg n e m osztott döntésekre n e m s z á m í t h a t u n k ; mégis, e beadványok az
előbbi forrásoktól szögesen elütő kategóriába tartoznak, hisz a b e n n ü k foglal
t a k r ó l kívülálló hivatalosan nehezen értesülhetett. Valóban, a telhiszeken kívül

* Az okmánytár befejező részét a következő számunkban közöljük. — A szerk.
1 L. például Fekete Lajos: A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászberény, 19(58.; Káldy-Nagy Gyula:
Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546—1562) [A kánuni korának budai tahrir deftereil. Ankara, 1971. (Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Cogral'ya Fakültesi Yayinlari 177,); Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. év'iösszeírása. Budapest, 1977. (Pest Megye Múltjából 3.); Vass Előd: A mohácsi szandzsák 1591. évi adóösszeírása. Baranyai
Helytörténetírás, 1980. Pécs, 1980.; Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest, 1982. A.fel
dolgozásokra : Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Budapest, 1970. (Értekezések a történeti
tudományok köréből 52.); Káldy-Nagy Gyula: The First Centuries of the Ottoman Military Organization: Acta Orient.
Hung. XXXI(2), 1977. 147—183. o.; A szövegkiadásra: Gazavät-i Sultan Murád. b. Mehemmed Hän — Izladi v e .
Varna savaslari (1443—1444) üzerinde anonim Gazavâtnâme [Anonim „hitharcok könyve" az izladi és a várnai
csatáról], yayinl. Inalcik, H.—Oguz, M., Ankara, 1978.
2 L. pl. Uluçay, Q.: Haremden mektublar [Levelek a háremből]. Istanbul, 1956.; Kurtoglu, F.: Hadim Süleyman
pasanin mektuplari ve Belgrad'in muhasara pilani [Hadim Szülejmán pasa levelei és Belgrád ostromának terve]:
Belleten, IV/13 (1940), 53—87. o. ; Gökbilgin, M. T.: Arz ve raporlarina göre Ibrahim pa$a'nin Irakeyu seferindeki ilk
tedbirleri ve fütuhati [Ibrahim pasa első intézkedései és hódítása az iraki hadjáratban, jelentései és beszámolói alap
j á n ] : Belleten, XXI/83 (1957), 449—482. o.
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nemigen várható olyan levéltári anyag felbukkanása, amely még intimebb
vagy lényegesebb államtitkokról tudósítana.
Alapvető jeléntőségük ellenére a telhiszekről a legutóbbi időkig alig-alig esett
szó. 1967-ben védte meg e témakörben elkészített doktori disszertációját Suraiya
Faroqhi, s munkája bevezetőjében addigi publikációként szinte semmit nem
tudott megemlíteni, még részkiadást is épphogy egy-kettőt. 3 Végül ő maga sem
közölt egyetlen iratot sem teljes terjedelemben, hanem tematikus egységek sze
rint egyfelől datálásuk nehézségéivel, másfelől mint a nagyvezíri hivatal (ügy
osztály) működését tükröző forrásokkal foglalkozott velük. 1970-ben aztán
Cengiz Orhonlu isztanbuli professzor egy teljes kötetnyit adott ki belőlük/'
köztük számos magyar vonatkozásút is. Jelen közleményünk az utóbbiak ma
gyar fordítását tartalmazza. 5 Azóta megint lanyhult az érdeklődés; tudtunk
kal csupán egy cikk jelent meg e tematikában, az is inkább a reformiratokkal
egy családba tartozó, de telhisznek aposztrofált néhány előterjesztés kiadására
szorítkozik.6
Meglehetősen hiányosak tehát az előmunkálatok, s mivel az effajta iratok
még "csekély számban állnak rendelkezésre, rájuk vonatkozó ismereteink eléggé
korlátozottak; így egyelőre csak nagy vonalakban lehet felvázolni azt is, hogy
mit nyújthat e forrásfajta a történeti kutatás számára.
Hogy bennük — olykor akár tetszett, akár nem — tényleg a legrejtettebb
dolgokat is le kellett írni, arra jó példa az alábbi nagyvezíri beadvány, amely
Lala Mehmed pasa tollából való: „Nagyságos padisahom! Bár nem szűnünk meg
a bejelentendő dolgokat megírni és [felséged] szent, nagyúri kengyeléhez je
lenteni, de van néhány olyan ügy, amelyet nagyságos padisahomnak szóban
ikell[ene] előadnom és négyszemközt elmondanom. Ha [felséged] ma magas
parancsot adna ki, a díván [ülése] után [felséged] e szolgája elmenne, a nagy
úri pavilonban boldogságos padisahom nagyúri kengyeléhez dörzsölné arcát,
hogy az ügyeket, amelyeknek elmondása szükséges és fontos, bejelenthesse.
Ebben az ügyben a parancs és a rendelkezés [fenséges padisahomé — Orhonlu
kiegészítése]". Erre a kihallgatást kérő levélre a rövid, de velős szultáni vá
lasz így szólt: „Papíron tudasd!" 7 Abból viszont, hogy hasonló kérés máskor
is előfordult, arra következtethetünk, hogy időnként mégis sikerrel járt a nagyvezír hasonló próbálkozása. 8
Mivel az érintkezés eme formája kezdetben nagy többségében az uralkodó
és a nagyvezír között volt szokásos, egyes szerzők nem is vonnak jellegükben,
sőt címükben is azonos más iratokat a telhisz kategóriába. 9 Pedig Orhonlu ki
adványában a sejhüliszlám, a fődefterdár, a kajmakám pasa, a jemeni beglerbég, az anatóliai szerdár, Belgrád védője és mások is telhisz-íróként tűnnek
fel.10 Máskor a nagyvezír csupán közvetítette beosztottai leveleit és beszámo
lóit — a megfelelő dokumentum neve még mindig telhisz.11 Harmadik típus
ként bekerültek e kéziratgyűjteményekbe (mert az eredetik nem, csak össze
sített másolataik maradtak ránk, ahol azért más írástípussal írták le az elő
terjesztés szövegét és mással a szultán válaszát) különböző „levél", „jelentés"
néven futó vagy teljesen cím nélkül hagyott iratok, illetve kizárólag a szultán
megnyilatkozásait magába foglaló par excellence hatt-i hümájunok is.12
Maga a telhisz szó jelentése egyébként összefoglalás, kivonatolás — bár a
szűkszavúság nem éppen jellemzője ezeknek a dokumentumoknak. Sőt, inkább
terjengősnek, fölös ismételgetésektől terheseknek érezzük őket. Mintha szóban
3 Faroqhi, S.: Die Vorlagen ftelhise) des Oroßwezirs Sinän paša au Sultan Murád III.Hamburg, 1967. 15. o.
4 Orhonlu, C.: Osmanli Tarihine Àid Belgeler—Telhisler (1597—1607) [Az oszmán történelemre vonatkozó doku
mentumok — telhiszek], Istanbul, 1970. (Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayinlari 1511.)
5 A z a gondolat, hogy ezeket a magyar közönség számára hozzáférhetővé tegyük, mindkettőnkben felvetődött,
ezért közös munkára szántuk el magunkat.
6 Murphey, Rhodds: The Veliyyuddin Telhis: Notes on the Sources and Interrelations between Koçi Bev and
Contemporary Writers of Advice to Zings: Belleten, XLIII/171 (1979), 547—571. o.
7 Orhonlu: i. m., 128. sz. telhisz.
8 TJo., 147. sz. és részben 159. sz.
,
9 Faroqhi szerint (i. m., 18. o.) Fekete Lajos és M. Guboglu.
t
10 Orhonlu: i. m., 2., 4., 15., 51., 59.. 104. sz.
11 Uo. 22., 81., 87., 115., 123. sz.
12 Uo., 16., 31., 38., 99., 107., 126. sz.
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igyekezne valaki egy másik személyt rávenni valamire. Több oldalról is meg
közelíti, körüljárja a problémát, hogy aztán csak sugallja a döntést — a szte
reotip záróformula mindig ez: „a parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé." A rövidség inkább a szultán sajátja volt, néha már-már bosszantóan
kurta válasszal intézte el a mai szemmel is rendkívül fontos kérdéseket. Nem
tudni, hogy egy korábbi fázisban, amikor az uralkodó még a kihallgatási te
remben a nagy vezír jelenlétében intézkedett, 13 ilyen felelőtlen és kiismerhe
tetlen feleleteket adott-e, a személyes találkozás hiánya azonban nagyban meg
könnyítette a fricskaszerű, éppenhogy odavetett reagálások gyakorlatát.
Minthogy a nagyvezír a birodalom polgári és katonai irányítását egyaránt
kézben tartotta, s a hozzá kerülő ügyek az élet szinte minden szeletét átfogták,
magától értetődik, hogy a telhiszek is a korabeli viszonyok számos mozzanatát
visszatükrözik, a nagypolitikától a kisebb jelentőségű belső ügyekig.14 A tar
talmi változatosság mellett a telhiszek másik fő jellemzője a kérdések — ter
mészetesen a korhoz mérten — reális megközelítése, s éppen ez az, ami érté
küket még tovább növeli. Egy olyan időszakra vonatkozóan, amit korábban fő
leg a király- és vezír-tükrök, a változások miatt érzett aggodalomból kelet
kező reformiratok, 15 tehát valamiképpen „ideologikus" források alapján ismer
tünk, nyilvánvalóan elsőrendű fontossággal bírnak azok a dokumentumok,
amelyek nem az ideálishoz, hanem a valóságoshoz viszonyítanak. Ez még ak
kor is így van, ha a telhiszek sem mentesek itt-ott a célzatosságtól, az öniga
zolástól, a cselekedetek vagy éppen az el nem végzett feladatok „megmagyará
zásától." Ha például csupán a 25. sz. telhisz alapján kellene képet alkotnunk
Esztergom 1604. évi török ostromának körülményeiről, azt hihetnénk, a siker
telenség előidézője a megvádolt öt főtiszt volt, holott kizárt, hogy más ténye
zőknek is — köztük a nagyvezírnek — ne lett volna benne része.
Az iratok hiányosságai vagy gyengéi azonban maguk is jellemzőek lehetnek.
Aligha véletlen például, hogy a telhiszeknek úgyszólván semmiféle egyedi jel
legük nincs. Ha nem lennének névvel ellátva (mint ez más telhisz-gyűjteményeknél előfordul16), az egyes nagyvezírek iratai önmagukban megkülönböztethetetlenek lennének. Ennek nem csupán a kifinomult bürokratikus gyakor
lat volt az oka, hanem más egyéb is. A nagyvezír egy meghatározott rendszer,
a despotizmus kiszolgálására és fenntartására kifejlesztett katonai rabszolga
ság neveltje és képviselője volt, akinek élethivatása ennek megfelelően abban
állt, hogy személyes érdekeit félretéve, „test nélküli szolgaként" fáradozzon a
„szultáni érdekekért". A telhiszekben megragadható szellemiség és mentalitás
tehát az egész birodalmat irányító elit gondolatvilágának, szemléletének kife
jezéseként is felfogható. S noha e sokat vádolt és valóban egyre anakronisztikusabbá váló vezető réteg igazán nem szorul védelemre, 17 egyes telhiszek (pl.
a 33. sz.) alapján az a benyomásunk támad: legjobb képviselői esetenként sok
kal inkább magukénak érezték az alattvalók sorsát, mint maga a szultán.
A válogatásunkban szereplő magyarországi vonatkozású iratok tartalmilag
több csoportra oszthatók. Az egyik legfontosabb egységet az Erdéllyel foglalko
zók alkotják. A Báthory Zsigmonddal, Székely Mózessel vagy Bocskai István
nal kapcsolatos dokumentumokon egyaránt az a gondolat vonul végig, hogy
alapvető követelmény Erdély megtartása a birodalom függőségében, mert eset
leges elszakadása a vazallus oláh vajdaságok elvesztését is maga után vonná,
s ez együttesen túl nagy fenyegetést jelentene a birodalom északi határaira.
Az egyik szultáni megnyilatkozásból az is kiderül, hogy a porta a legjobb meg
oldásnak azt tartotta, ha Erdélyt a török iránt lojális erdélyi uralkodó kormá13 Röhrboni, A'..- Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte. Berlin—New York, 1973. 15—10. o.
14 Orhonlu szerint még a kisebb kinevezéseket is ebben a formában kellet t elintézni. A tizenötéves háború időszaká
ból ránk maradt telhiszekben ennek nemigen látni nyomát, legfeljebb szandzsákbégi kinevezéssel találkozunk; v. 5.
a 126. sz. irattal.
15 Pl. Ayni Ali: Tvanunname-i äl-i Osman — Osmanli devleti arazi kanunlari. ed. Tuncer, H. Ankara, 1902. ; Kitâb-i
müstetäb. vavinl. Tücel. T. Ankara,_1974. (Osmanli Devlet Düzenine Ait Metinler I.); Koci Bey risalesi. yayinl.
Alesüt, A. K. Istanbul, 1939. Mustafa Ali's Counsel for Sultans of 1581. ed. Tietze. A. Part I. Wien, 1979.; Part I I .
Wien, 1982.
10 Mint például a Faroqhi által vizsgáltaknál, v. ö.: i. m., passim.
• .
17 Egy kirívó példát egyes tagjainak gátlástalanságára 1. a 11.. sz. iratban.
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nyozza. Mindezek ismeretében nehezen lehetne tagadni, hogy a törökbarát
politikának Erdélyben megvoltak a szilárd, objektív alapjai. Az ide tartozó
iratok közül külön fel. kell hívnunk a figyelmet a 2. és a 34. sz. alatt közölt
telhiszekre. Ezek ugyanis két, eredetileg talán magyar nyelven írt erdélyi ál
lamiratot őriztek meg török fordításban; az egyik — legalábbis a dátum alap
ján — Jósika István kancellártól, a másik pedig Bocskai Istvántól származik, s
fennmaradásuk éppen annak köszönhető, hogy telhiszként a szultán elé ter
jesztették őket. Jósika a levélben a portai angol követ közbenjárását igyeke
zett biztosítani az erdélyiek számára megfelelő békefeltételek elismertetéséhez.,
Bocskai pedig a porta iránti hűségének kinyilvánítása mellett Tokaj megszer
zéséről számolt be a szultánnak.
Az iratok java a magyarországi hadi eseményekkel, a birodalom katonai
helyzetével, a hadsereg, a végvári rendszer ellátásával, illetve a török—ma
gyar—Habsburg viszonnyal foglalkozik. Plasztikusan bonatkozik ki belőlük az
a nyomasztó helyzet, amibe az oszmán hatalom a kétfrontos háború folytán
került. Ennek az időszaknak legfőbb jellemzője a krónikus pénzhiány, s csak
nem valamennyi irat alaphangját a zsoldfizetéssel összefüggő súlyos gondok
adják meg. Ugyancsak visszatérőek a panaszok a hadsereg létszámának elég
telenségéről, s több előterjesztésben kénytelenek szembenézni azzal az újszerű
ténnyel is, hogy az oszmán hadsereg szerkezete és fegyverzete kezd elmaradni
a kor követelményei mögött. A diplomáciai kérdéseket érintő, valamint a el
lenfelek és partnerek belső viszonyait taglaló néhány irat nem annyira az in
formációk gazdagsága, mint inkább amiatt érdemel figyelmet, hogy érdekes
képet rajzol a török vezetés ismereteiről és helyzetmegítéléséről. A 27. sz. telhiszből például jól kiviláglik, hogy a birodalom irányítói nem nagyon értették a
magyarországi vallási küzdelmek dogmatikai és rítusbéli vonatkozásait, azt
azonban jól érzékelték, hogy a háttérben egészen profán folyamatok is zaj
lanak: „Minden hitetlen a világi élet felé hajlik" — olvashatjuk az említett
iratban, s a folytatás is lényeges mozzanatot emel ki: „rendkívül mohón vágy
nak a pénz és a birtok után."
Külön egységet alkotnak azok a dokumentumok, amelyek a tatárok magyar
országi szerepléséről adnak számot. A tatár kán, vagy az oszmán tisztségviselők
jelentései mintegy „belülről" mutatják meg teljes valóságában azt, hogy a hoszszú háború résztvevői közül Magyarország népe számára miért a tatárok jelen
tették a legnagyobb veszélyt. Míg a török, Habsburg vagy magyar hadak stra
tégiai megfontolásokkal, a hódítás és a megtartás céljával léptek az ország
területére, vagy tartózkodtak ott, addig a tatár sereg, a katonai meggondolások
tól majdhogynem függetlenül, jelenlétét mindenekelőtt rablási, zsákmányolási
alkalomnak tekintette. Saját szándékán kívül erre predesztinálta a fejlődés irá
nya is; a harcmodorát és felszereltségét tekintve egyre elmaradottabb tatár
hadat az oszmán hadvezetés éppen erre a feladatra, az ellenfél hátországának
pusztítására, bomlasztására használhatta a legjobban, közvetlen harci értéke
ugyanis egyre csökkent. Maga a tatár kán írta: „ . . . a tatár sereg pedig az
ágyúknak és puskáknak nem fog tudni ellenállni..." E tényezők hatására a
tatár sereg tevékenysége szinte-teljes egészében a pusztításra koncentrálódott,
s ennek köszönhető az a szomorú eredmény, amellyel a tatár kán eképpen
dicsekedett egyik jelentésében: „[Felséged] e szolgája olyan helyekre jutott el,
ahová eddig még senki ...", azaz olyan területekre is kiterjesztette a rombolást,
amelyeket az addigi háborúk megkíméltek. A tatárok azonban időről időre
magának az oszmán vezetésnek is gondot okoztak. Amikor elegendő zsákmány
ra tettek szert, vagy éppen nem jártak a remélt sikerrel, a szokásosnál is ne
hezebben lehetett kezelni őket. Előfordult, hogy minden indoklás és engedély
nélkül egyszerűen hazamentek.
Vannak olyan iratok is, amelyek egyik csoportba sem illeszkednek, de jól
kiegészítik valamilyen szempontból a többi telhiszből kibontakozó képet. Kife
jezetten ilyen céllal válogattuk be például a 33. sz. telhiszt, mert közvetve jól
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megmutatja, hogy a porta Erdéllyel — függősége ellenére — soha nem bán
hatott úgy, ahogy itt a moldvai vajdával tette.
Végezetül néhány szót kell szólnunk a dokumentumok közlési módjáról. Az
iratokat újraszámoztuk, de az azonosíthatóság érdekében, a dátum után, szög
letes zárójelben megadtuk az eredeti, Orhonlu kiadásában szereplő sorszámot
is. A kétféle számozás közötti jelentékeny eltérés abból fakad, hogy míg Orhon
lu nem fordított különösebb gondot az időrend megállapítására, addig mi igye
keztünk az iratok abszolút és relatív kronológiáját a lehetséges mértékben meg
határozni. Ennek ellenére napra pontos dátumot mindössze egy iratnál tud
tunk megadni — ez tartalmazott egyedül ilyet —, a többinél vagy olyan idő
határokat rögzítettünk, amelyek között az irat keletkezett, vagy csupán egy
terminus post quemet avagy ante quemet, amiből a dátumra kövekeztethettünk. A datáláshoz felhasználható fogódzókat általában az iratokban szereplő
személyek, események, itineráriumok, a hivatalviselés időpontjai stb. szolgál
tatták, de előfordult, hogy „külső" forrásokat (pl. Bocskai levelezését) kellett
segítségül hívni. Egy-két beadvány esetében mindenféle támpont hiányzott,
ezért ezeket az utolsó helyre tettük az egyazon nagyvezír időszakából szár
mazó iratok sorában.
Az adódó vagy általunk valószínűnek ítélt dátumot a sorszám után, a datálás alapjául szolgáló adatokat és — szükség esetén — a kiegészítő magyaráza
tokat a dátumhoz fűzött jegyzetben adtuk meg. Ezek a többnyire rövidre fo
gott megjegyzések azonban rendszerint az adott telhisz szövegén alapulnak,
így a datálás „megoldása" végső soron csak az irat elolvasása után válhat ért
hetővé.
A telhiszekben előforduló számos helynevet mai alakjában írtuk, azonban
az első előforduláskor zárójelben megadtuk az eredetiben szereplő, pontosab
ban az Orhonlu által közölt formát. Ha a török írásmód váltakozott, az új ala
kokat mi is minden esetben közöltük. Ahol a török forma túlságosan eltért a
magyartól és ez nem is közismert, vagy a helynév azonosítása kétséges lehet,
ott az eredeti alakot hagytuk meg, és jegyzetben magyaráztuk, vagy próbál
tuk azonosítani.
À személyneveket szintén mai és magyaros alakjukban közöltük, de — a tö
rök neveket kivéve — zárójelben ezeknél is megadtuk az eredeti török vál
tozatot.
A török terminus technicus-ok (tisztségek, intézmények stb. neveinek) nagy
részét nem fordítottuk le, viszont az érthetőség kedvéért első előfordulásukkor
jegyzetben megmagyaráztuk őket. Változatlanul hagytuk és nem is értelmez
tük külön a jól ismert „nemese" és „frenk" szavakat, mert a „nemese" sokkal
jobban kifejezi a Habsburgok birodalmának képviselőit és alattvalóit, mint
az „osztrák" vagy a „német" szavak, a „frenk" viszont szélesebb értelmű, mint
ha azt mondanánk: (nyugat-)európai.
A szögletes zárójelben álló szavak kiegészítések; vagy a jobb megértés elő
mozdítására hivatottak, vagy pedig olyan hiányokat pótolnak, amelyek az ere
detiből nyilvánvaló figyelmetlenség, pongyolaság miatt maradtak el. Kivételt
ez alól csak az évszámok képeznek, ezeket legtöbbször eredetileg sem akarták
beírni.
Alkalmanként korrigáltuk a közreadó apróbb olvasati tévedéseit; nagyritkán,
a nehezen értelmezhető helyeken, az eredetiek hiányában a fordítás bizony
talan maradt.
Néhány esetben a = jelet alkalmaztuk ott, ahol a telhiszt az előterjesztő nem
formálta egységes írássá, hanem a mástól kapott jelentést változatlanul továb
bította és csupán saját megjegyzéseivel látta el; ezt a két világosan elváló részt
különítettük így el egymástól.
A jegyzetek jelentős részéhez olyan alapvető kronológiai kézikönyveket és
feldolgozásokat használtunk, mint pl. a négy kötetes magyar történeti krono
lógia ide vonatkozó része (Magyarország történeti kronológiája II. 1526—1848.,
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főszerk. Benda K á l m á n , Budapest, 1982.) Ismail Harmi Danismend (Izahli osm a n l i tarihi kronolojisi. Istanbul, 1947—1961. IV. kötet) és Ismail H a k k i U z u n çarsili (Osmanli tarihi. III/2. A n k a r a , 1973.2) müvei stb. Ezekre külön sehol
n e m hivatkoztunk. Kivételt csak az Orhonlutól átvett adatok esetében t e t 
t ü n k . A felhasznált irodalmat általában a k k o r idéztük, h a égy k é r d é s megol
dásához más jellegű a n y a g r a volt szükség.

l.

1595 január—február 1
[Orhonlu: 2. sz.]
A mufti efendi 2 által Murád szultánnak 3 (küldött előterjesztés.
Telhisz
A magas trónushoz — tegye naggyá az Ür — ezt terjesztjük elő: Tegnap este
Erdély követe 4 távol maradt; milyen furcsa, hogy nincs igyekezet emberek kikül
désére a környékre és a vidékre, hogy őt megtalálják. Az elhatározása azt mutat
ja, hogy Erdély fellázadt. Azt is lehetett hallani, hogy a magyar királlyal szövet
kezett. Nemrégiben onnan házasodott, 5 már akkor jelentettem, hogy meg kell aka
dályozni, de senki sem törődött vele. Ha Erdély fölkel, akkor Havasalföld és Mold
va is föl fog lázadni, most kell megtenni a szükséges előkészületeket. Ezekkel a
dolgokkal padisahomnak személyesen kell foglalkoznia. Az iszlám országának vé
delme padisahom feladata. Havasalföld és Moldva felé, védelmükre, bizonyos menynyiségű katona kell, az elhanyagolás nem megoldás. Bár az ilyen dolgok említésé
vel gondot okozunk, de mit tegyünk, az iszlám országának védelme szükséges; a
padisah vallását és birodalmát meg kell nekünk őrizni. Ezeket a dolgokat hány
szor előterjesztettük, hányszor vettük a bátorságot, nem talált meghallgatásra.
„Miért nem tudatod a helyzetet" — mondván, eme [felségedért] imádkozó alatt
valójának szemrehányást tesz [szultánom], miért nem fogadja el hát [amit elő
terjesztek]? A parancs és a rendelkezés a kegyes Űr őfelségéé.
Az elhunyt és megboldogult Murád szultán őfelségének nemes válasza:
Szívesen vett szavait mindenképpen szívből fogadjuk. Az isteni sugallatok, [köz
vetítésétől való] elállása a hatalmas Űrtól van. Bármi is történik, teljesedjék be.
2.
1597 április—május 6
[Orhunlu: 80. sz.]
Az elhunyt és megboldogult nagyvezír, Jemiscsi Hasszán pasa 7 telhisze
Az erdélyi kancellár 8 által a magas portán tartózkodó angol követnek 9 küldött
levél fordítása :
Uram, minthogy tudomásomra jutott rendkívüli barátsága Erdély uralkodója és Er
délyország irányában, kötelességünknek éreztük, hogy levelünket és üdvözletünket
küldjük kegyelmednek. Egyben alázatosan kérem, szolgálatait ezután is biztosítsa
számunkra. Szolgáljon szíves tudomására, hogy uram őfelségével Rudolf császárhoz
1 Terminus post quem: 1595. január 28. ; szövetségkötés Báthory Zsigmond és I. Rudolf között.
Terminus ante quem: 1595. február 16.; I I I . Murád szultán halálának napja.
2 Bosztánzáde Mehmed efendi, sejhüliszlám 1589—1592 és 1593—1598 között.
3 I I I . Murád, uralkodott 1574—1595 között,
4 Feltehetőleg az 1594 júliusától a portán tartózkodó Ravaszdi György udvari ügyvivőről van szó ; v. ö. Bíró Vencel:
Erdély követei a portán. Kolozsvár, 1921.116. o.
5 A Mária Krisztiernával való házasságkötésről 1595 januárjában jött létre előzetes egyezség (a házassági szerző
dést március 5-én írták alá), az egybekelésre azonban csak 1595. augusztus 6-án került sor.
6 Terminus post quem: 1597 március vége—április eleje; Báthory Zsigmond visszaérkezik Erdélybe prágai tárgya
lásairól; v. ö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, szerk. Szilágyi Sándor, 4. k. Budapest, 1878. 9—10. o.
7 Jemiscsi Haszán pasa, nagyvezír 1601. július 10—1603. október 4. között. A telhiszt nagyvezírként semmiképpen
eem terjeszthette elő, valószínűleg a későbbi másoló elírása folytán szerepel már ekkor ezzel a címmel.
8 A telhisz dátuma alapján Jósika Istvánnak kell lennie, aki 1594—1598 között volt erdélyi kancellár.
9 Sir Henry Lello, 1597—1599 között ügyvivő, 1599—1607 között hivatalos portai angol követ.
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mentünk 10 olyan szándékkai, hogy a boldogságos s a világnak menedékül szolgáló
padisah őfelségével való barátkozásához utat találnánk. Eközben érkezett ide Ali
csaus 11 a boldogságos padisah felséges levelével, valamint a hatalmas nagyvezír,
Ibrahim pasa őfelsége,12 a másodvezír, Mehmed pasa őfelsége,13 továbbá kegyel
med leveleivel; a [szultáni] irat s e levelek tartalmából láttuk, hogy a megbéké
léshez a nemes hozzájárulás megtörtént. Nekünk is ez a szándékunk. Hogy meg
erősítse ezt a szándékunkat, urunk a magas portára küldte Bányay Márton (Martiz
Bányay) 14 nevű kiváló emberét. Nagyköveteink közül Atori 15 az, akiről kivánnánk,
hogy a béke ügyében odaiküldessék. Megbíztuk [Bányayt], hogy boldogságos padisahomtól menlevelet kérjen [számára]. Urunlk említett embere kegyelmednek majd
minden ügyünkről beszámol, kegyelmedtől pedig azt kérjük, hogy tanácskozza meg
vele, miként alakulhat a béke ügye. A békéért tett erőfeszítései és fáradozása;
miatt szívesen láttuk Ali csaust ezen a részen. Hüszejn csaussal és kegyelmed itt
tartózkodó szolgájával tisztelettel bánunk, urunk nagyköveteivel együtt küldenénk
a boldogságos udvarba. Szükséges, hogy az urunk részéről most elküldött ember
sietve visszaküldessék, hogy nagyköveteink mielőbb odaérhessenek. A béke és a
megegyezés feltételei (hogy ti. a boldogságos padisah urunkkal való béke és egyez
ség érdekében a várakat, amiket elvettünk, a boldogságos padisahnak adjuk viszsza, s az ellenségeskedés megkezdése előtti helyzet és állapot állíttassék vissza, a
bécsi királlyal pedig a jelenlegi helyzet tartassék fenn) többé-kevésbé ismertté vál
tak előttünk. Méltóztassék megítélni, milyen súlyosak e feltételek. így akár a bécsi
király is követelhetné a Győr (Janik) és Eger (Egri)10 nevű várakat. A tőlünk elvett
várakért s az adótöbbletért, amit a megboldogult Szülejimán szultán ahdnáméi el
lenére vettek meg rajtunk, mi is kárpótlást remélünk, és kérjük, hogy a havasal
földi és a moldvai vajdák s tartományaik, amint eddig is lenni szokott, keresztény
bégjeik irányítása alatt maradjanak. Néhány vár, ami jelenleg a kezünkben van,
a megboldogult Szülejmán szultán és a megboldogult Szelim szultán hán kegyes ide
jében a mi birtokunkban volt, és akkoriban 10 ezer vert forintot kellett adnunk. Hatá
raink a Duna és a Tisza nevű folyóknál húzódtak; e tartomány egész népe annyira
ki lett már fosztva, hogy legalább a régi helyzet szerint maradjanak. Kegyelmed
től tehát alázatosan kérjük: alaposan járjon utána ennek az ügynek, s tudassa
velünk, milyen módon volna lehetséges [kivitelezése], hogy a boldogságos udvarba
küldendő követeinket annak megfelelően készítsük fel és lássuk el utasításokkal. A
boldogságos padisah vezíreivel közölje, hogy ilyen nagy és boldogságos padisah őfel
sége számára nem túl nagy dolog két-három váracskát adományozni régi szolgáinak.
Ilyen módon a végeken mindenféle veszély elháríttatnék, megakadályoztatnék, a
boldogságos padisah őfelsége pedig a bécsi királlyal és a többi közelben levő szom
szédos keresztény béggel nyugalomban és békességben lehetne. De ha kegyelmed úgy
látná, hogy ily nagy ügy véghezvitelére kevés az idő, úgy egy évig mindkét fél részé
ről a fegyverek használata szüneteltessék, az ellenségeskedés hagyassék abba, s egy
évig nyugalom lévén, közben mindkét résizről követek jöjjenek és menjenek, hogy
a béke és egyezség dolgát megbeszéljék és dűlőre vigyék. Mielőbbi kedvező válaszát
várva [jó] egészséget kívánunk és üdvözletünket küldjük kegyelmednek. = Ily módon
tudatja — azzal, hogy a levél megírása óta 35 nap telt el.
3.
1601. december 17
[Orhonlu: 52. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Jemiscsi Haszán pasa telhiszeA hitvány szolga jelentése a következő: Boldogságos padisahom! Mivel előzőleg
az iszlám sereggel Székesfehérvárott (Isztolni Belgrád) állomásozván a Mindenható
10 Báthory 1597 január—februárban folytatott tárgyalásokat Prágában.
11 Ali csaus 1596-től jelentős szerepet játszott a porta és Erdély közötti diplomáciai érintkezésekben; v. ö. Török
magyarkori államokmánytár (TMÁOT), szerk. Szilády Áron és Szilágyi Sándor, 3. k., Pest, 1868. 37—39. o.
12 Damad Ibrahim pasa, nagyvezír 1596-ban, 1596—97-ben és 1599—1601-ben.
13 Dzserráh Mehmed pasa, másodvezír 1598 májusáig, nagyvezír 1598—99-ben.
14 Báthory Prágából való visszaérkezése után küldte el Bányayt követségbe, aki 1598 nyarán tért vissza Isztanbulból; v. ö. TMÁOT 3. k., 38. o. Bíró Vencelnél (i. m. 116. o.) ebben az időben nem szerepel.
15 Az Orhonlu által közölt forma alapján nem azonosítható. Ehhez hasonló név Bíró Vencelnél sem található,
(Talán Báthory?)
16 Győr 1594. szeptember 29-től 1598. március 29-ig volt török kézen, Eger pedig 159G. október 13-án esett el.
17 Terminus post quem: 1601. december 7.; az iratban említett [1010.] dzsemáziüláhir 11.,a nagyvezír Belgrádba
érkezésének napja.
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akaratából kemény tél tört ránk, [nagy] esők és haVak estek, s Kanizsáról foly
tonosan segélykérők érkeztek, fontos volt, hogy a katonákkal való tanácskozás és
egyetértés után a nagy ágyukat minél előbb kivontassuk és rendeltetési helyükre
eljuttassuk, s Kanizsa várának segítséget nyújtsunk. [Ezért] az említett helyről
felkerekedtünk, az ágyúkat Budára (Budin) küldtük, s előbb a pozsegai és izvorniki szandzsákok serege, majd mi magunk is Kanizsa megsegítésére igyekeztünk.
De azzal a megfontolással, nehogy a kevés idő és a rosszra fordult téli időjárás
miatt, s az okból, hogy elérkezett a hadjáratból való visszatérés ideje, a katonák
egymást föltüzeljék és elmenjenek, azon a helyen nem közöltük velük, hogy Ka
nizsára tartunk. Mikor a Mohács nevű helyre értünk, a seregben kihirdettük,
hogy Kanizsa megsegítésére igyekszünk, s akik jönni akarnak, jöjjenek, akik
nem akarnak, távozzanak. [Felséged] e szolgája a nevezett helyről Kanizsa
felé vette az útját, s előbb Pécsre (Pecsuj), onnan pedig Szigetvárra érke
zett. A korábban elküldött boszniai beglerbég a boszniai sereggel a Kanizsához
közeli Tomasin 18 nevű helyre vonult, magunk pedig megkezdtük a Kanizsára való
menetel előkészületeit. A seregből önkénteseket írtunk össze, s a velünk lévő száz
—kétszáz főnyi tatár seregből kiválasztottunk egy csapatot, s ezt magunk előtt a
Kanizsát ostromló alávaló hitetlenek ellen küldtük. A nevezettek, elmenve, az át
kozottak ostromsáncaira rontottak, számos átkozottat megölték, és mintegy negy
ven-ötvenet foglyul ejtettek. Éppen visszafelé igyekeztek velük, mikor a mögöttük
lévő táborból nagyszámú alávaló hitetlen tört elő, az innen érkezetteket elűzte és
a szerzett foglyok nagy részét kiszabadította; [a hitetlenek] vértanúvá tettek egy
tatár herceget és néhány tatárt élve elfogtak. Mikor megkérdezték tőlük, honnan
jöttek, a nevezettek elmondták, hogy a szerdár 19 az iszlám sereggel Szigetvárra
érkezett és ellenük készül; ők pedig azért jöttek előre, hogy nyelvet fogjanak.
Amint az átkozottak meghallották, hogy [felséged] e szolgája útban van és köze
ledik az iszlám sereggel, nagy zavargás tört ki közöttük; vezéreiket — a generá
list, Zrínyit (Zirin oglu), a Fekete Herceget 20 és a frenkektől jött kapitányokat —
megrohanták azzal, hogy feltétlenül szedelőzködjenek és menjenek el. Az isteni
bölcsesség ekkor olyan esőt, majd havat zúdított a földre, hogy az itteni végvá
riak egyöntetűen állították: ötven—ihatván éve nem volt ilyen tél ezen a tájon.
Ilyen télben az átkozottak ágyúikat nem voltak képesek elvontatni, s negyvenkét
páratlan, várvívó nagy badzsaluska ágyújukat otthagyva, sátraikat, felszerelésüket,
élelmüket és rengeteg lőporukat mind hátrahagyva elmenekültek, miközben a vár
ból kijövő iszlám katonák vagy hat—hétezret levágtak belőlük, és a [levágott] fe
jeket sorba rakták a várfalakon. Mialatt az isteni bölcsesség így megmutatkozott,
az iszlám sereg sem tehetett egy lépést sem előre. A hótól és a ködtől az orrunkig
nem láttunk, az állatok pedig legyengültek; hogy milyen tél és ítéletidő volt, amikor
kénytelenek lettünk tábort bontani és elindulni, azt abból kegyeskedjék megítélni,
hogy még a magunk sátrának felszedésére sem jutott erő, s ott maradt, ahol le
verték. A jelentékeny mennyiségű élelem Szigetváron raktárban állt, s a lőpor is
elő volt készítve. Amint az átkozottak elmeneteléről megjött a hír, elküldtük a
pozsegai béget, hogy ziámet- és timár-birtokosaival, továbbá a pécsiekkel
és a szigetváriakkal az élelmet és a lőport kocsikra rakassa és elvitesse.
Mivel a magasságos Isten segedelmével, boldogságos padisahom hathatós imáinak
és szép kegyeinek bőségétől Kanizsa vára az átkozottak kezéből megszabadult, s
emellett a magasságos Isten kegyelméből annyi ágyú, sátor, lőpor és fegyver zsák
mányoltatott, amennyit figyelmes szem még nem látott, nagy sikeréket értünk el.
A vallás és a birodalom ellenségei pedig ne szűnjenek meg mindig ily módon
szégyenbe kerülni. Ez ügyben a kanizsai beglerbégtől 21 jött levél alapján telhisz ké
szült, ami a felséges kengyelhez elküldetett; érdemesítse nemes figyelmére. Mivel
Kanizsa alól jó hírek érkeztek, s a tél fölöttébb hevesen tombolt, [felséged] e
szolgája is visszafordult a mellette maradt katonákkal. Miután a felséges istení
akarat szerint hatalmas hó esett és nagy tél tört ránk, az úton számos nehézséget
és szenvedést kellett eltűrnünk. Ráadásul az eszéki (őszek) hidat a jégár össze
törte, s a katonák többsége a túlsó parton maradt. Mivel útjuk azon át vezetett,
megállva, az erőket összegyűjtve, teljes igyekezettel és odaadással, ezer nehézség
18 Tamási, bizonyára Drávatamási.
19 Jemiscsi Haszán pasa nagyvezír, aki egyben a magyarországi hadjárat fővezéri tisztjét is ellátta.
20 A generális Hermann Bossworm volt, Zirin oglu Zrínyi Györggyel, a Fekete Herceg Mátyás főherceggel azonos;
Jemiscsi azonban az utóbbit illetően tévedett, ugyanis a Kanizsát ostromló császári seregek vezére Ferdinánd fő
herceg volt.
21 Tirjáki Haszán pasa, korábbi budai beglerbég, 1601. július 1-én lett kanizsai beglerbég, 1604. július 18-tól ruméliaibeglerbéggé lépett elő.
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árán a híd helyreállíttatott, s miután az. összes katona átért, [felséged] e szolgája
is átkelt. Az úton sok nélkülözést és szenvedést viseltünk el, s ez év [1010]22
dzsemáziüláhir havának 11-ik napján (1601. december 7.) megérkeztünk Belgrádba,
ahol [jelenleg is] a hadjárat ügyeinek intézésével foglalatoskodunk. Ezen a részen
most így állnak a dolgok; egyébként a parancs és a rendelkezés nagyságos padisahomé. Boldogságos padisahom! Bár azóta, hogy Belgrádba jöttünk, amennyire
erőnkből telik, a fáradozásban és az igyekezetben nincs hiány, mellettünk azon
ban valójában nem maradt senki. Nincs ember, aki a környéken a szolgálatot el
látná, s így maga a szolgálat sem lehetséges. A Belgrádban állomásozó szerdár
szavát nem fogadják meg, a tartomány és az ország rommá változott. A szilisztrai
beglerbég, noha oly közel van Belgrádhoz és mellette annyi a katona, a sok fára
dozás közepette küldött parancsoknak nem engedelmeskedett és nem jelentkezett
szolgálatra. A lőpor végett Egyiptomba (Miszir) küldött rendeletekre az egyiptomi
beglerbég semmit sem tett, az odaérkező kapidzsi basit 23 Alexandriából (Iszkenderije) visszatérítette anélkül, hogy egy szem lőport küldött volna. Ha a többi dolog
is [így megy], s a Belgrádban lévő szerdár szavát így fogadják meg, van-e haszna
annak, hogy [felséged] e szolgája Belgrádban tartózkodik? Nem lehet az ügyeket
úgy intézni, hogy amíg a szerdár magára hagyatva itt állomásozik, addig a fő
városban a hadjárati ügyekhez nem értő személyek végzik helyette a számára
szükséges hadfelszerelés előkészítését. Ha az ügyeket oly módon intéznék, [ahogy
elvárható lenne, akkor] tíz év óta a szerdárok minden évben itt teleltek volna, s
elrendezték volna a dolgokat; ehelyett miféle ügyintézés történt? Boldogságos pa
disahom őfelsége kegyeskedjék mindezt megfontolni; e szolgája erről értesült és
ezt tudja. Egyébként a parancs és a rendelkezés padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán 24 hán őfelségének nemes válasza:
Tudomásul vettem. A hitharc útján eltűrt szenvedéseid nyerjék el jutalmukat. A
magasságos Isten legyen a segítőd!
4.
1601—1602 tele 25
[Orhonlu: 60. sz.]
Az elhunyt és megboldogult nagyvezír, Jemiscsi Haszán pasa telhisze
A korábban Pápa várából kijött és hozzánk csatlakozott frenk katonák közül
[felséged] szolgája, a koroni származású, iszlámra áttért szendrői (Szemendre) szan
dzsákbég, Ibrahim bég20 Budáról küldött levele: Ha a nyomorult hitetlenek hely
zetéről méltóztatnék érdeklődni, [ezt írhatom]: megbízható kémeink hírül adták,
hogy az átkozottak minden seregüket a végeken teleltetik; a hátországból segítsé
gükre érkező 16 ezer átkozottat sem engedik szét tartományaikban, hanem vala
mennyinek a közeli várakban és városokban jelöltek ki téli szállást. Az a tervük
és szándékuk, hogy amint az idő engedi, azonnal Buda és Pest (Peste) vára ellen
indulnak. = Azt írja, hogy amennyiben március haváig nem érkezik 5—10 ezer
puskás [katona] Buda és Pest várába, a helyzet — mitől a magasságos Isten óv
jon — nagyon súlyos lesz. Boldogságos padisahom! Ez a dolog [így] igaz, semmi
kétség. S mindegyre Buda, Eger, Erdély és Kanizsa környékéről is folytonosan
ilyen híreik érkeznek. De hol lehet itt 10 ezer puskás katonát találni? Amire az
emberi erő képes, s amit a körülmények megengednek,
hiány nélkül megteszszük. A pandúroktól, kenézektől és primiküröktől 27 ezer igyekezettel és fárad22 Orhonlu az eredetiben itt hiányzó évszámot 1011-nek adja meg, azonban Kanizsa ostroma 1601-ben zajlott,
8 ez a mohamedán időszámítás szerint az 1010-es évnek felel meg.
23 Kapidzsi basi: a szeráj bejáratánál őrködök parancsnokát nevezték így. Körülbelül az egykori magyar ajtónállómester megfelelője.
24 I I I . Mehmed, uralkodott 1595—1603 között.
25 Terminus post quem: 1601. júliuslO.; Jemiscsi Haszán pasa nagyvezíri kinevezése. Terminus ante quem: 1602.
március 11. ; az iratban említett újév. A szövegből kiderül, hogy Pest még török kézen van (1602. október 6-án foglalja
el a királyi sereg), az említett „rettenetes tél" tehát csak 1601—1602 telére vonatkozhat.
26 A Pápát védelmező vallon katonák a zsoldfizetés elmaradása miatt 1600 májusában fellázadtak, s a budai és
székesfehérvári bégekhez küldött követeik útján a törököknek ajánlották fel szolgálataikat. Közben a királyisereg
ostromgyűrűt vont a vár köré, amit a vallonok augusztus 9-én áttörtek; jelentős veszteségek árán egyrészükeljutott
Székesfehérvárra, török zsoldba állt, és hosszú évekig harcolt a török érdekekért a háború különböző színterein;
v. ö. A vallonok lázadása, Pápán 1600-ban: Hadtörténelmi Közlemények, L/1888.485—489. o.; Orhonlu: i. m., 51. o.
4. j . ; Török történetírók. I I I . k., ford. Karácson Imre, Budapest, 1916.152—53, 292—93. o.
27 A balkáni népek törökök által kinevezett, javadalombirtokkal „fizetett" alsószintű tisztségviselői, akiknek
tisztje apáról fiúra öröklődött.
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sággal most gyűjtik össze és küldik ide az embereket. Jó, h a ezekből 1000 fő
összegyűlik. Ezenkívül az itt tartózkodó 300 fős frenk csapatot is útnak indítot
tuk. Boszniából egy puskás kocsu ibasi28 küldetett. De nem tudni, lehet-e onnan
emberré számítani, s azt sem, hogy mennyire. Azoknak a ruméliai katonáknak,
akik beglerbégjeikkel együtt Budára lettek rendelve, de nem maradtak ott, szin
tén parancsokat küldtünk, megfenyegettük és figyelmeztettük őket, tán sokukat
meg fogjuk büntetni, s anra törekszünk, hogy visszahozzuk őket. Azonban à retr
tenetes télben még senki sem tudott elindulni. A figyelemben és az igyekezetben
nincs hiány. A fővezér [felséged] szolgája, de egyedül (mit tegyen? Boldogságos
padisahomtól azt kérjük, hogy a túlsó oldal katonái 29 közül senkinek a visszatartá
sára ne adja felséges engedélyét, s méltóztassék erősen azon lenni, hogy az újév 30
előtt ide küldjék őket. A magasságos Űr őfelsége részeltesse az iszlám sereget győ
zelemben és diadalban! Egyébként a parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
A túlsó oldal katonái hozzátok rendeltettek; amíg a sereg innen megérkezik,
Budát határozottan védd meg! Csak rajta! Budát a magasságos Űrra bíztam.
5.
1601—1602 tele 31
[Orhonlu: 79. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Jemiscsi Haszán pasa telhisze
A hitvány szolga jelentése a következő: Boldogságos padisahom! Az Erdély kö
rüli helyzet a korábban felterjesztett telhiszék révén részletesen jelentetett nagyúri
kengyeléhez. A beglerbégeknek, bégeknek és katonáknak, akik az erdélyi vajdá
tól korábban érkező követek kérésére s a részéről küldött levélben foglalt kíván
ságának megfelelően arra a részre küldettek, .megparancsoltatott, hogy Erdélyben
Teleljenek. Mikor az ott állomásozó sereg az erdélyi vajdával és az erdélyi sereg
gel egyesült és felvonulóban volt, a nemese sereg Erdélyország legtöbb helyét és
várát elfoglalta, s a Temesvártól (Tamsvar) nem messze lévő Déva (Dvo) nevű
várat megközelítette. Minthogy erről az oldalról ily sok katona érkezett oda, a
nevezett nemese sereg visszahúzódott, melyet így maguk előtt hajtva az átkozotta
kat kiűzték az erdélyi tartományból és várakból. A nemese [katonák] a saját tarto
mányukhoz egy napi járóföldre, .Erdély belsejében, egy nehezen megközelíthető
helyre vették be magukat, elölről egy folyóra támaszkodva, hátukat egy hegynek
vetve letáboroztak. Az innen érkező sereg pedig a nemese katonák által megszállt
Kolozsvár (Klosvár) ellen vonult és ostrom alá vette. A nevezett vár ugyan Er
délyhez tartozott, de nemrégiben a nemese sereg elfoglalta és ezer nemese [kato
nát] hagytak benne. A vár tulajdonképpen nem volt erős, egyszeri várfal vette
körül csupán. Bár a magasságos Isten segedelmével ennek a várnak .a katonákkal
való megostromlása és bevétele is lehetségesnek látszott, az erdélyi Vajda és sere
ge a vár vívását megakadályozta, mondván: „Ebben a várban valamennyiünknek
fia, leánya, testvére, egyéb rokona és hozzátartozója van; nem egyezünk bele,
bogy a várat ágyúval lövessék, a bent lévőket megöljék és kiraboljak. Talán ha
[nem] ostromoljuk meg, akkor is lehetséges, hogy a bent tartózkodók félelmük
ben szépszerével átadják a várat!" Minthogy ekkor tájt a tél is beköszöntött, Er
délyország pedig romokban hevert s nem volt élelem, [felséged] szolgája Bektás
pasa 32 néhány béggel, a mintegy kétezer főnyi sereggel az erdélyi vajda mellett
maradt, ott telelt, s mindnyájuk egyetértésével [felséged] e szolgájához küldték az
anatóliai beglerbéget, 33 Erdély helyzetéről részletes jelentést tettek, s a kora tavasz28 Pontosabban kodzsa basi, a kenéz és primikür tisztség török elnevezése.
29 Az anatóliai és egyéb keleti tartományok seregeire gondol.
30 A mohamedán ,,nevruz"-t az oszmán adminisztrációban márciusll-gyelkeltezték. Jelen esetben 1602. március
11-ről van szó.
31 Terminus post quem : 1601. november 30.; Báthory Zsigmond és a szövetséges török sereg befejezi Kolozsvár
ostromát és téli szállásra vonul; vö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, szerk. Szilágyi Sándor, 5. k. Budapest, 1879.20 o.
Terminus ante quem : 1602. március 11.; az iratban említett újév.
32 Bektás pasa ez idő tájt — pontosan nem meghatározható rangban — az Erdélyben harcoló török had parancs
noka (v. ö. a 7. sz. irattal), később — 1603. május 28-án írt levelében — mint temesvári beglerbég és erdélyi főszerdár
tűnik fel; v. ö. TMÁOT 3. k. 42. o.
33 A mondatnak a „Bektás pasá"-tól a jegyzetszámig terjedő része a kiadott szöveg alapján nehezen értelmezhető
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ra jelentős segítséget és sereget kértek. Mivel őneki [ti. az erdélyi vajdának] min
den kincsére a nemese sereg tette rá a kezét, és megszámlálhatatlan vagyont vitt
el az országból is, a nevezettek innen kértek pénzt, mert az erdélyi vajda saját
katonáinak sem tudja a zsoldot kifizetni. Mindenképpen szükséges, hogy még az
újév előtt jelentős sereget küldve arra a részre, segítséget kapjanak. Azonnal, köl
csönzés útján, legalább 15 ezer gurust kell adni. Mégpedig azért, mert ha most
nem adunk ily módon pénzt, az átkozott nemese fővezér34 továbbra is egyre ma
gához hívja az erdélyi katonákat, s leveleiben és üzenetedben ezzel bíztatja őket:
„Hiánytalanul megadom a zsoldotokat, mi dolgotok a csődbe jutott erdélyi vajda
mellett?" Lényegében az erdélyi vajda olyan helyzetbe került, hogy amikor ko
rábban néhány alkalommal a nemesével megütközött, azok összes kincsét és va
gyonát elragadták, s egy régi kaftánon kívül semmije sem maradt. Mindig azt
ölti fel, s a serege teljességgel engedetlenné vált iránta, minél fogva ő sem bízik
a seregben. Olyannyira, hogy mikor utóbb egyesültek az iszlám sereggel, nem ma
radt saját emberei között, hanem mindig a muszlim harcosok között táborozott. A
nevezettet azért érte ennyi baj, mert korábban boldogságos padisahom kegyét és
jóindulatát elfelejtve hálátlanságba esett, felkelt és fellázadt padisahom ellen. Még
a rájái is mind ezt mondják. Jöhet-e jó azok fejére, akik boldogságos padisahom
ellen felkelnek és fellázadnak? A nevezett, bár bűneit megbánta és szívvel-lélek
kel boldogságos padisahom szolgája lett, oly mértékben szegény és nyomorult, hogy
azt elmondani nem lehet. így, ha Erdélyország a nemese kezébe kerül — óvjon
ettől a magasságos Isten —, se Temesvár, se Havasalföld, se Moldva nem marad
meg. Ennek megfelelően az erdélyi vajdának azonnal némi pénzt kell adni. Bol
dogságos padisahom ez ügyben hogyan rendelkezik? Azonkívül a nevezett erdélyi
vajdának az a kérése: azonnal küldessék parancs avégből, hogy a lengyel királytól
15 ezer, a havasalföldi és a moldvai vajdától 10—10 ezer ember jöjjön segítségül.
Simon havasalföldi vajda' 5 a lengyel király kérésére lett [vajda] és [egyúttal] a
moldvai vajda testvére. 36 Barátságban van velünk és sokat segített nekünk. Noha
több ízben kértük, hogy vajdaságában ismét feltétlenül erősíttessék meg, ebben az
ügyben nem adatott válasz. Bár a havasalföldi vajdaság ügyében a boldogságos ud
var részéről ami történt, megtörtént, ennek nem most volt itt az ideje. Nem tud
juk, a Mihne-oglu 37 eljött-e a fővárosból, s azt sem, mi történt vele? A nevezett
ről, akár a kapidzsi basiról, semmi hír. Félő — óvjon tőle a magasságos Isten —,
hogy ez lázongást vált ki a lengyeleknél. Ha a havasalföldi vajdaságban változás
következett be, e szolgájával is közölni kellett volna! Mert a dolgok részben min
ket is érintenek. A fővárosban tartózkodók [felséged] e szolgájával nem közölték
ezt az ügyet. Mikor pedig az erdélyi vajda kéri, hogy küldjünk parancsot a ha
vasalföldi vajdának, nem tudjuk, mit írjunk, s azt sem, melyik vajdának címez
zük. Boldogságos padisahom! Ha a magasságos Isten is úgy akarja, szükséges, hogy
kora tavasszal a tatár kán 38 is eljöjjön a szultáni hadjáratba. Ez már korábban je
lentetett. Nem tudjuk, [mi az igazság, de] errefelé a tatár kánnal kapcsolatban is
különféle szóbeszéd terjed; azt hallani, hogy a kánság a [kán] testvérének ada
tott.1" Boldogságos padisahom! Ez nem jelentéktelen dolog, megfontolásra és fi
gyelemre méltó beszéd ez. Most, amikor mindenütt elégedetlenség és lázadás üti
fel a fejét, ne adjunk lehetőséget újabb zavarok kitörésére. Ez az ügy alapos meg
fontolás tárgya [kell, hogy legyen]. Értelemmel és megfontoltsággal méltóztassék
[eljárni] vele kapcsolatban, kegyeskedjék a birodalmához és a vallásához méltó
lehetőségeket megtanácskozni s aszerint cselekedni. Fontos, hogy a tatár kán min
denképpen eljöjjön a hadjáratba. Ha a régi [kán] a helyén marad, kívánatos,
hogy nagyúri levéllel egy éleseszű és kiváló ember küldessék oda, hogy testvére és
rokona dolgában a kedvezés iránta kinyilváníttassék, valamint az elküldendő gá
lyák elküldessenek, s [ő maga] a hadjáratra sürgősen kivezényeltessék. Ebben az
ügyben is kitartó, nagyúri odaadása kéretik. A rendelkezés nagyságos padisahomé.

34 Basta György.
35 Simon Movila (Simion Movilä) 1600. november 15—1601. június és 1601. október 15/16—1602 július között
bírta ezt a tisztséget. 1601 novemberétől 1602 márciusáig Radu Mihneával vetélkedett a hatalomért. Bár 1602. már
cius 5-én a portán megerősítették posztján (v. ö. Orhonlu: i. m., 69. o. 2. j.), röviddel ezután, 1602. július 25-én Radu
Serban került a helyére. Később, 1606—1607-ben moldvai vajda lett.
36 Simon Movila testvére Jeremiás Movila (Ieremia Movilä), moldvai vajda volt 1595' augusztus—1600 május, és
1600 szeptember—1606 június között.
37 Radu Mihnea 1601 november—1602 március között szerepel havasalföldi vajdaként; ezután török fogságba
került, és egy adat szerint (Orhonlu: i. m., 69. o. 3. j.) 1605. augusztus 9-én még börtönben raboskodott.
38 I I . Gázi Giráj, krími tatár kán 1588—1597 és 1597—1608 között.
39 Gázi Giráj testvérei közül ez idő tájt Szelámet Giráj törekedett az uralom elnyerésére.
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6.
1601—1602 tele 40
[Orhonlu: 67. sz.]
Vezír Musztafa pasa 41 telhisze
A hitvány szolga előterjesztése a következő: Boldogságos padisahom! Az erdé
lyi vajda korábban [felséged] e szolgájának leveleket küldött, s ezekben tudatta,
hogy amennyiben boldogságos padisahom, [felséged] e szolgája, valamint [szultá
nom] jóakarója, a mufti efendi 42 részéről ahdnáme küldetnék [neki], szándékában
állna Belgrádba jönni, [felséged] e szolgájával találkozni és megbeszélést folytat
ni. [Felséged] e szolgája részéről ahdnáme küldetett [neki], s mikor a nagyúri ken
gyelhez jelentés tétetett avégből, hogy boldogságos padisahom részéről is ahdnáme
küldessék, ezt kegyeskedett válaszolni: „helyes, e részről ds ahdnáme adatik; a ne
vezett Belgrádba jövetele és a találkozás jó dolog". Boldogságos padisahom! Az
említett erdélyi vajda korábban valóban ilyenféle levelet küldött, Belgrádba akart
jönni s [felséged] e szolgájával találkozni kívánt. [Felséged] e szolgája pedig ahdnámét küldött és ezt írta: „Ha attól, hogy idejössz, Erdélyországban nem tör ki
zavar, gyere, találkozzunk!" Mikor pedig a nevezett iszilárdan elhatározta imagát
arra, hogy idejön, a nemese katonák bementek Erdélybe, bevették magukat néhány
várba és zavart támasztottak. A nevezett tehát nem tudott elindulni és idejönni,
(ezért felséged] e szolgájának mentegetőző levelet írt, melyben panaszkodott és si
ránkozott, majd segítségül katonát és kölcsönképpen pénzt kért. Minderről több
alkalommal jelentés tétetett a nagyúri kengyelhez is. Később aztán katonáit öszszegyűjtve s az ottani részek védőjével, Iszmail pasa temesvári beglerbéggel szö
vetkezve az átkozott hitetlenek közül számos nyomorultat levágott, s fényes tettei
vezére, Csáky István (Csák István) 43 és az említett Iszmail pasa tudósításai révén
a nagyúri kengyelhez is jelentettek. Mégsem szűnnek meg érkezni a levelek, [ame
lyekben azt írják], hogy a nemese sereg Tokaj és Kiássa (Kase) vidékén ismét gyü
lekezik és készülődik, s nem tudják, Erdély, vagy Eger és Szolnok, avagy Pest el
len vonul-e. Ennek megfelelően a korábban jelentettek szerint hatalmas padisa
hom kegye és jóindulata kéretik az ügyben, hogy a kapidzsikkal lóhalálában 100
ezer arany, valamint a túlsó oldal katonasága sürgősen elküldessék. Ha a pénz és
a sereg a leírt módon nem küldetne el, nagyon félő, hogy az erdélyi tartomány
teljesen a nemese kezébe kerül, ami később komoly nehézségeket [okoznál. Ezért
ebben az ügyben boldogságos padisahomtól nagy gondosság, igyekezet, fáradozás
és kegy kéretik. Boldogságos padisahom! Bár az erdélyi vajdának van rá j á ja,
pénze és vagyona, ami országából é,s tartományából jár néki, azonban országában
és tartományában [még] nem tudta átvenni hivatalát, s így katonáinak nem tud
zsoldot adni, s arra sincs ereje, hogy a rá jaktól és a tartományból a pénzt be
gyűjtse. Most azért kér kölcsön pénzt, hogy katonáinak kifizesse a zsoldot és azok
így bizalommal legyenek iránta. Később aztán azonnal beszedi országából és tarto
mányából a neki járó pénzt, s a kölcsönkért összeget remélhetőleg gyorsan megad
ja. Az anatóliai beglerbég, Nuh pasa 44 és Bektás pasa, [felséged] szolgái, is egyetértőleg ilyen értelemben válaszoltak. Azzal, hogy Erdély részére most ily módon,
pénz formájában érkezik segítség, a mindenfelé lévő ellenséges katonák fölöttébb
erősen számolgatnak és soraikban nagy hatást váltott ki. Ezért a korábban kértek
szerint kegyeskedjék hozzájárulni 100 ezer arany sürgős, lóhalálában elküldéséhez,
hogy 50 ezer aranyat azonnal az erdélyi [vajdának] adva, katonái között szét
ossza, s így a magasságos Isten segedelmével az erdélyi tartományban kitört za
var megszűnjék, az ellenség lázadása és bujtogat ása teljességgel elháríttassék, s
még mielőtt az ellenség rájuk törne, katonáikkal együtt felkészültek és rendezet
tek legyenek. Egyébként a rendelkezés nagyságos padisahomé.

40 A telhisz szövegében a datáláshoz határozott fogódzók nincsenek. Valószínű terminus post quem: 1601 szep
tember közepe ; ekkor kelt a I I I . Mehmed által Báthory Zsigmondnak adott ahdnáme (v. ö. Erdélyi történelmi ad átok,
Bzerk. és kiadja Gr. Mikó Imre, 2. k. Kolozsvarrt, 1856. 315—320. o.). A Csákyra, Báthory erdélyi tevékenységére, ill.
a Habsburg hadak gyülekezésére való utalás viszont arra enged következtetni, hogy 1601—1602 telén íródott.
41 Bosnyák Musztafa pasa, ebben az időben pozsegai szandzsákbég beglerbégi ranggal (v. ö. a 15. sz. irattal).
42 Hodzsa Szádeddin Mehmed Cselebi efendi, sejhüliszlám 1601—1603 között.
43 Csáky István 1602 májusáig állt Báthory Zsigmond mellett, ekkor ajánlotta fel szolgálatait Rudolf császárnak.
44 Nuh pasát 1603. február 3-án nevezték ki anatóliai beglerbégnek (Orhonlu: i. m., 46. o. 2. j.), korábban az anató
liai hadjáratok egyik magas rangú vezetője volt. A beglerbégi rangot a telhisz másolója tulajdoníthatta már 1601—
1602-től neki.
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7.
1602. szeptember 2.45
[Orhonlu: 78. sz.]
Ez a telhisz a megboldogult nagyvezíré, Jemiscsi Haszán pasáé
A hitvány szolga előterjesztése a következő: Boldogságos padisahom! Ha Erdély
felől méltóztatna érdeklődni, mint már korábban jelentettem, a Basta György (Baš
ta Görgi) nevű alávaló jelenleg azon igyekszik, hogy az Erdély tartományában lévő
várakba nemese katonákat helyezzen és Erdély bégjeit és rájáit a maga fennható
sága alá vonja. Ezen igyekszik állandóan, s apró palánkjaiba bizonyos mennyiségű
nemese [katonát] rakott. Jelenleg senki sem tudja, hogy Zsigmond (Zikmonď) hol
tartózkodik; van aki azt híreszteli, hogy a 'királyhoz [ment], van aki azt mondja,
hogy eltűnt; egyelőre nincs bizonyos hír [róla]. 40 Az egyik hírneves erdélyi bég,
korábban Zsigmond vajda főkapitánya és vezére, a Székely Mózes (Székel Moros)
nevű bég, aki az erdélyiek között fölöttébb nagy személyes és öröklött nemesség
birtokosa, használható, azaz segíteni, tenni és elrendezni képes [ember]; [emellett]
korábban, amikor az átkozott Basta György behatolt Erdélybe, a nevezett a mellet
te lévő katonákkal ellene vonult, sok átkozott nemesét megvert, s hogy a legna
gyobb mértékben hasznavehető volt, már akikor megjelentetett [felséged] nagyúri
kengyeléhez. Miután az említett Székely Mózes csatát vívott a nemese katonákkal,
visszafordulva a Lippa (Lipová) közelében lévő, korábban a jólvédett birodalom
várai közé számító, majd az erdélyiek kezére került Sólymos (Sölmes) nevű várba
vonult be. Amikor meghallottam, hogy ott tartózkodik, [felséged] e szolgája részé
ről az említettnek barátságot mutató írás küldetett, és különféle ígéretek tétettek
[neki], s az kéretett [tőle], hogy álljon erre az oldalra. A nevezett is szívvel-lélek
kel azon igyekezett, hogy boldogságos padisahom szolgálatára legyen, [ezért] öszszes alattvalójával, feleségével és. fiával Temesvárra jött. Találkozott [felséged]
szolgájával, az azon a részen lévő katonák vezetésére és irányítására kijelölt Bektás pasával, a temesvári beglerbéggel, Iszmail pasával és a szilisztrai beglerbéggel,
Behrám pasával, 47 és átadta [nekik] Sólymos várát, amelyben [addig] tartózkodott. 48
A várba Temesvárból lett legénység átirányítva, ő maga pedig vágtatva Székesfe
hérvárra, [felséged] e szolgájához jött, találkozott velem, most is mellettem van, és
kéri az erdélyi vajdaságot. Még két másik bég is jött vele az erdélyi bégek közül,
azonkívül az erdélyi bégek közül egy Gémes (Gems),49 egy Apafi50 nevű és még más
neves bégek levelet küldtek, és azt írták, hogy „ha a nevezett lenne Erdély vajdá
ja, mindnyájan alávetnénk magunkat". [Felséged] szolgálja, Bektás pasa, valamint
a- temesvári beglerbég és más, jó ítélőképességű személyek is ilyen értelemben
írtak. Es valóban, nagy személyes és öröklött nemesség birtokosa, ügyintézésre ké
pes, tapasztalt és használható bég, sőt még esze, gondolatai és szavai is helyénvalóak, s különösen az [megfontolandó], hogy az erdélyi tartományban [élő], szé
kelynek nevezett népség, akik az erdélyi tartományban a legszámosabbak, mind
mellé állnának, mivelhogy a nevezett Székely Mózes közülük való. Most azt kéri.
hogy adassék neki az erdélyi vajdaság, s azt állítja, hogy „ha a nemese [ellen]
elegendő mennyiségű katonát adnak mellém, akkor — ha a magasságos Isten is
úgy akarja — mind az erdélyi, tartományt meghódítom és elfoglalom, mind a
nemesét kiverem, mind Lippa és Jenő (Janik) 51 várát a boldogságos padisahnak
átadom". Az ittlévők mindegyike helyesnék tartja, hogy a nevezett legyen Erdély
vajdája; nagyságos padisahom engedelmével azon vagyunk hogy a nevezettnek
adjuk az erdélyi vajdaságot s hogy fejdísszel és zászlóval [ruházzuk fel őt]. De
kellenének olyan katonák, akiket mellé adhatnánk, csakhogy nincs mellettünk
egyetlen olyan, katonákkal jól felszerelt beglerbég sem, akit oda kirendelhetnénk
és elküldhetnénk. Sem az anatóliai, sem a karamáni, sem más katonák nem jöttek
meg, mellettünk csupán a ruméliai sereg van, de abból is hét szandzsákbég kivált,
s mint korábban megírtam és tudattam, Bektás pasával Temesvár irányába külde45 A pontos dátumot az irat alábbi mondata adja meg: ,,Mind a mai napig, [azaz 1011.] rebiülevvel havának 15.
napjáig..."
46 Báthory az 1602. július 2-i tövisi vereség után július 26-án hagyta el végleg Erdélyt és távozott Csehországba.
47 Behrám pasát 1010 sábán hónapban (1602. január 25—február 23.) nevezték ki szilisztrai beglerbégnek (Orhonlu:
i. m., 66. o. 4. j.).
, ,_
48 Székelv Mózes Sólymost valójában úgy cserélte el Kladováért. s abban is megállapodott Bektás pasával, hogy
később a két várat vissza fogják szolgáltatni egymásnak; v. ö. Várfalvi Nagy Jáms: Székely Mózes. I I . rész, Századok
III/1869., 653—54. o.
49 Gémes Péter 1602-ben Székely Mózes párthíveként esett el.
50 Az Apafi család közelebbről nem meghatározható tagja.
51 Téves olvasat Janova helyett.
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tett. Jelenleg nem tudjuk, miféle katonát küldünk oda (értsd: Székely Mózeshez),
de szükséges, hogy mindenféleképpen előteremtsük valahonnan a katonákat, s a
nevezett mellé adjuk. Most Székesfehérvár vára is bevétetett, 52 tehát ide. is kell
újból nagyszámú legénység és nagyszámú katona a védelemhez. Hasonlóképpen
Buda várvédelmére is fölöttébb sok katona szükséges. Velünk nincs haderő: kit
tegyünk a várakba, kit küldjünk Erdélyibe? A hitetlenek tábora pedig Komárom
nál áll, [hogy] tartsuk távol magunktól? Egyszóval, egyre csak csodálkozunk. Csak
a magasságos Isten őfelsége adja, hogy jó történjek! Nagyságos padisahom! Mind a
mai napig, [azaz 1011.) rebiülevvel havának 15. napjáig (1602. szeptember 2.) sem
az anatóliai, sem a karamáni, sem a túlpart más katonái közül egyetlen egy sze
mély sem érkezett ide. Jelenleg nincs, velünk más senki, mint a foölüik halki 53 és a
janicsárok, valamint néhány ruméliai és boszniai katona. Bár én [felséged] szol
gája vagyok, de mire vagyok képes katonák nélkül? Akik ennek okai, kapják meg
Allahtól [méltó büntetésüket]! Reméljük, hogy a magasságos Isten őfelsége min
dent jóra fordít!
8.
1602 vége 54
[Orhonlu: 46. sz.]
Vezír Jemiscsi Haszán pasa tellhisze
Boldogságos padisahom! A Székesfehérvárott elfogott gróf55 — ami a hitetlenek
nél beglerbéget jelent — [felséged] szolgájával, a csasnegir basival 50 ideküldetett.
De pusztán azért, hogy ne tartsuk fogva őt, a tagadás útját követi, ám kétségtelen,
hogy anyja révén a bécsi király közeli rokona. A hitetlenek között fölöttébb híres
hitetlen, rabbá válása miatt a király rendkívül bánkódik. A francia padisah köve
te 37, aki a béke és az egyezség ügyében közbenjáró lesz, [felséged] e szolgájához
jött, s kérte, hogy az említett grófot néhány [napra] adjam át neki avégett, hogy
a bécsi király helyzetét, a békével és az egyezséggel kapcsolatos nézeteit és elő
készületeit megfelelő módon kérdezze meg [és szándékát] puhatolja ki; aztán szó
beli híreit megkapva [a grófot] visszahozza és átadja. Nagyúri engedélyével az
ügy érdekében adjuk át, s miután tárgyaltak, visszakapjuk. Egyébként a parancs
és a rendelkezés nagyságos padlsahomé.
A megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Add át, de a r r a is gondolj, nehogy csel legyen és megszökjék!

1602 vége58
[Orhonlu: 43. sz.]
Vezir Jemiscsi Haszán pasa telhisze
Boldogságos padisahom! A francia padisah a keresztény szolgák közül először kö
tött barátságot e magas birodalommal 59 , a barátságban mindig kitart, és az emlí
tettnek jelenleg itt lévő követe is okos és művelt, a két fél jóakarója. Mivel a
hadjárat elhúzódik, s mivel a ráják és az alattvalók a katonáktól való félelmük
ben tönkrementek, csupán hogy valami kegyes cselekedetet gyakoroljon, a fent
nevezett követ, urának, a francia padisahnak a múlt évben levelet küldött, s azt
terjesztette elő, hogy közvetítsen a padisah őfelsége és a bécsi' király közt, s így
működjék közre a béke [létrehozásában]. A francia padisah a bécsi királlyal rö52 A várat a törökök 1002. augusztus 29-án foglalták vissza.
53 Teljes nevén „alti bölük halki", a hat udvari lovas alakulat, ami hagyományos sorrendben a következő elemekből
állt: szipáhi, szilahtár, ulufedzsiján-i jemin, ulufedzsiján-i jeszár, gureba-i jemin, gureba-i jeszár.
54 Terminus post quem: 1002. augusztus 29.; Székesfehérvár bevétele. Terminus ante quem: 1003 március vége;
55 Giovanni Mario Isolano 1601 december végétől Székesfehérvár főkapitánya. 1602. augusztus 28-án comblövés
érte, így került fogságba. 1603 márciusában szabadult, és 1040-ben halt meg Bécsben; v. ö. Gömöry Gusztáv: Székes
fehérvár visszavétele 1601-ben és újbóli elvesztése 1602-ben: Hadtörténelmi Közlemények, V/1892, 623., 033., 635. o.
56 Csasnegir basi: a szultáni étekfogók elöljárója.
57 Francois Savary de Breves-ről van szó, aki 1591—1606 között volt isztambuli francia követ.
58 Terminus post quem: 1602. november 9.; Buda ostromának befejezése.
59 Az I. Szülejmán és I. Ferenc között 1530-ban megkötött szövetségre céloz.
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viden hírt is cserélt, de mivel Székesfehérvár tavaly a kezükben volt,60 agyukat
elborította az önhittség, s a békére különösebben nem hajoltak. Most viszont, hogy
Isten kegyelméből Székesfehérvárt visszahódítottuk és a Budát megtámadó hitetlenek
megismerkedtek kardunk erejével, 61 hajlamosnak mutatkoznak a békére és az
egyezségre — ezt tudatta a követ, el is jött hozzám, s az ügyet megbeszélte ve
lem. Tudatta, hogy a bécsi király hajlik a békére azzal a feltétellel, hogy Eszter
gom (Uszturgon) várát és a hozzá tartozó részeket ennek a félnek adja, s a béke
és az egyezség megkötése napjától a korábban szokás szerint adott harácsot év
ről-évre megküldi: Erdély tartománya a bécsi király kezében marad, és amennyi
harácsot az erdélyi vajdák adni szoktak, azt is elfogadja. Boldogságos padisahom!
A ráják és az alattvalók tönkrementek, a szegények helyzetén megkönyörülve ke
gyesen beleegyezik-e az említett módon a békébe és az egyezségbe? Kegyesked
jék magas jelt adni, hogy a fent nevezett követ annak értelmében urának, a fran
cia padisahnak levelet küldjön, s mielőtt a két fél katonái fölkerekednének, a bé
kéhez és az egyezséghez hozzákezdjenek. Egyébként a parancs és a rendelkezés
boldogságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mëhmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Korábbi előterjesztésed értelmében, miszerint ha 50 ezer arany küldetik, az erdé
lyi felkelést meg lehet szüntetni, a sereg elindítása céljából 50 ezer arany külde
tett neked. 62 Erdély vidékével alaposan foglalkozol.
10.
[Orhonlu: 90. sz.]
A 9. sz. telhiszt még egyszer beterjesztették a szultánnak, akkor az alábbi válasz
érkezett rá:
A francia padisah régi barát. Ha bízik a bécsi királyban és közbelép, megfele
lő módon legyen béke! De Erdély fölöttébb közel van hozzánk. Ha nekik marad,
nem lesz hiány a viszályban. Jobb, ha Erdélyország ismét az erdélyiek közül ada
tik valakinek.
11.
1603. eleje 63
[Orhonlu: 77. sz.]
A ráják beadványa
Száz helyen érintve arcukat a földhöz, magasságos és boldogságos szultánom
őfelségének magasságos lába porához dörzsölve arcukat, alattvalói, a Budán'1'1 la
kozó ulemák és kegyes személyek, szolgái, a müteferrikák, 65 csausok, ziámet- és
timár-birtokosok és a tartomány más előkelői — a szegények — ezt a kérvényt
terjesztették elő: A jelenlegi vidini szandzsákbég, Ahmed bég ebben az évben sze
mélyesen indult a szultáni hadjáratra. Ekkor helyettest és ügyvivőt nevezett ki,
majd az általuk küldött Szefer csaus nevű szívtelen jött, és legyen az szultáni nász-,
vagy szabad, vagy timár-falu, mindegyikből kaftán-illeték 66 címén 50—50, ill. 60—
60 f lórit [szedett], a mirliva számára pedig rengeteg zsiradékot, mézet és élelmet
gyűjtött össze és rakott félre. Egyrészről az ő erőszakossága, másfelől a tatár ka
tonák dúlása miatt, a nincstelen ráják állapota megromlott. [Ekkor] jóindulatot
színlelve azt mondta: „Hamarosan megjön a szandzsákbég, s akkor minden jogo
tokban megerősítünk titeket". Most, hogy az említett mirliva a hadjáratból visz60 1601. szeptember 20-án került Habsburg kézre.
61 Budát 1602. október 2. és november 9. között ostromolta sikertelenül a királyi sereg.
62 A szultán eszerint valóban kiutaltatta a 6. sz. iratban kért összeget Báthory megsegítésére.
63 Terminus ante quem: 1603. június 1.; Ahmed vidini szandzsákbéget Szilisztrába helyezik át {Orhonlu: i. m.,
64. o. 1. j.). Az irat Ahmed bégről mint „jelenlegi vidini szandzsákbég"-ről beszél, azonkívül az is kitűnik, hogy a be
adványt téli időszakban szerkesztették; ha Ahmed elmozdítása az itt felsorolt panaszokkal áll összefüggésben, akkor
az irat 1603 első hónapjaiban keletkezhetett.
64 Valószínűleg a közreadó elírása Vidin helyett, mert a továbbiakban minden utalás erre a területre történik.
65 Az oszmán államszervezet különböző területein működtek müteferrikák, legrangosabb csoportjukat az udvari
müteferrikák alkották, akik a főbb tisztségviselők gyermekei közül és a rabszolgarendszer neveltjeiből kerültek ki.
Feladatuk a szultán kísérése volt, amikor az a szerájt elhagyta.
66 Kaftán-illeték vagy kaftán-váltság : a magas rangú állami tisztségviselők részére ténylegesen vagy pénzben
követelt adó.
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száj ott és szandzsákjába visszatért, a szultáni hászok közül Cserneréke, 67 Geronje, 03
Timok, 69 Zagorja 70 és a vidini síkság ihászaiba beleavatkozva az összes szultáni hászokfoól, a müteferrikák, a csausok, a ziámet- és timár-birtokosok falvainak
mindegyikéből a szent seriat ellenére büntetéspénzt szedett — úgy, hogy a 4—5
hánés 7 * falvak 50—50, ill. 100—100, a 15 hánés falvak 150—150, 200—200, ill. 300—
300 flórit [kényszerültek fizetni]. Emellett a falvaikban talált élelmet jogtalanul
szekerekre rakták, és több mint 500 élelmiszeres szekeret összegyűjtve a Nikápoly
(Nigbolu) közelében lévő csif tlikjére 72 küldte. Erőszakoskodásuknak és zaklatásaik
nak nincs mértéke és határa. A nincstelen Tájak korábban a gonosz Mihály 73 rab
lásai miatt elszegényedtek és meggyöngültek, s amikor 5—6 háne egy pár ökörre L
műveli a földet, s csak földöntúli nehézségek árán tudnak megélni, akkor zakla
tásaik miatt az utolsó meglévő állatkáikat is félárGn eladták, a feleségüket zálog
ba adva különféle nehézségek árán kiszabadították a ibébörtönzötte'ket a büntetés
ből; az elnyomás nagysága miatt mindnyájan készek a felkelésre. Mivel a rossz
erkölcsű havasalföldiek felől most érkező kémünk hírül adta, hogy mintegy 10
ezer haramia gonosztevő gyülekezőben van, s céljuk, hogy kárt okozzanak a jól
védett birodalomnak, ezért a vidini előkelők és a nincstelen muszlimok nagy fé
lelembe estek. 'Mégpedig azért, mert korábban a kegyes vezírek közül a megbol
dogult Haszán pasa, 74 Maktul Mehmed pasa 75 és Háfiz Ahmed pasa 76 bár nagyszá
mú muszlim katonával védte, őrködésük idején az ellenség átvonult, és a jól vé
dett birodalmat lángba borítva és feldúlva nem szűnt meg kárt tenni. Most maga
a vilajet lakatlanná vált, és az elnyomás nagysága miatt a ráják kétségbeesettek
ké váltak. Úgyhogy adassék parancs a nevezett bég leváltására, [ügyének] a maga
helyén való kivizsgálására, s a szegények erőszakkal és kényszerrel elszedett ja
vainak a szent seriat értelmében történő visszaszolgáltatására. Emellett legyen az
is benne a nagyúri parancsban, hogy [a vizsgáló bizottságba?] a dunai defterdár,
Abdülháki efendi, 77 a bölük agák közül egyetlen kul 78 és Vidin efendije a kádival ne neveztessék <ki! Az összes vezír és emír a szultáni hászök megháborítása
után azt mondta: „Huzamunk 79 részlet [fizetési kötelezettségének] milyen módon
fogunk tudni eleget tenni, és a megvásárolni parancsolt gabonát hogy fogjuk öszszegyűjteni?" Ezért iberát-defterjeiket 80 a tiszteletre méltó bíróság elé hozták, s a
mukátaákról 8 1 lemondva a szultán bevételében hatalmas kár és hiány keletkezett.
Ezenkívül, ha — mentsen meg tőle a magasságos Isten — a Duna megnyugszik
vagy pedig a jég elolvad, az ellenség és a ráják szövetkeznek és az említett tar
tományt romhalmazzá teszik. S miután egyenként nem tudván elmenekülni, együt
tesen eltávozunk ebiből az országból, s a vilajet 'és a szultáni vár elveszik, nehogy
szemrehányást akarjanak nekünk tenni, mondván: „miért nem jelentetted idő
ben?" Azzal a kéréssel, hogy az [ügy] említett módon való elintézésére nézve ne
mes parancsot méltóztassék és kegyeskedjék kibocsátani, a helyzet állása alázato
san és esengve kegyes és igazságos szultánom őfelségének boldogságos színe elé ter
jesztetett. Egyébként a parancs azé a kiváló felséges személyé.
A megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Nemes parancsom adassék, és vizsgáltassák ki!
67 Cserna Réka, az azonos nevű náhije székhelye a.vidini szandzsákban; v. ö. Bojanié-Lukaé, Dušanka: Vidin i
vidinskijat sandžak prez 15—16 vek. Sofia, 1975. 218. o.
68 Krivina, náhije és náhije-székhely ugyanott; v. ö. Bojanié-Lukaé,D.: i. m., 207. o.
69 Timok, náhije és náhije-székhely ugyanott; v. ö. Bojanié-Lukaé, D.: i. m., 216. o.
70 Zagorje, náhije és náhije-székhely ugyanott; v. ö. Bojanié-Lukaé, D.: i. m., 201. o.
71 A háne török pénzügyigazgatási egység. Eredetileg 1 házat, családot jelölt, később, az adóalap változása követ
keztében, több házat, vagy családot értettek rajta. Magyarországon viszont eleinte más elvek szerint állapították meg
a hánék számát; v. ö. Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Budapest, 1970. 89—102. o.
72 A C8iftlik három fő jelentéssel fordul elő a forrásokban: 1. a ráják által birtokolt és művelt földterület (mintegy
a „jobbágytelek"); 2. a timár-birtokoknak a szpáhik közvetlen kezelésében lévő része (hassza csiftlik); 3. a 16. század
tól a vezető réteg kezén felhalmozódó nagyobb birtoktestek. I t t a harmadik esetről van szó.
73 Vitéz Mihály, havasalföldi vajda (1593—1601).
74 Nagy valószínűséggel azzal a Mehmedpasazáde Haszán pasával azonos, aki egy ízben a budai beglerbégi, három
szor a ruméliai beglerbégi tisztet töltötte be, s rövid ideig (1596 végén) Magyarország délvidékén szerdárként tevé
kenykedett; 1602-ben az anatóliai harcokban esett el.
75 Tevékenységéről további adatok nem ismeretesek.
76 Háfiz Ahmed pasa az 1590-es évek második felében boszniai beglerbég, később harmadik vezír, majd a nagyvezír
helyettese.
77 Abdülbáki efendi rövid megszakítással 1601—1604 között látta el a dunai defterdár tisztjét; v. ö. Orhoniu:
i. m., 65. o. 1. j . Később három alkalommal is (1614—15,1621—22 és 1624—25-ben) fődefterdárrá nevezték ki.
78 L. a 87. sz. lábjegyzetet!
79 Iltizám: a kincstári jövedelmek adóbérlet formájában történő behajtásának egyik módja.
80 Berát-defter: az adóbérlők számára a megbízatásról szóló irat.
81 Mukátaa: a kincstári bevételek területenként, vagy adófajtákként csoportosított kezelési egysége.
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12.
1603 február második fele—március eleje 82
[Orhonlu: 65. sz.]
A fődefterdár, Ahmed szolga levele, aki Belgrádban a kincstári jövedelmek be
szedője
Az alábbiakat tudatja: Ezen sábán hónap 20. napján (1603. február 2.) a kán
saját hírvivője érkezett ide, s a kántól bizonyos szóbeli üzenetet és levelet hozott.
A tatár bégek közül Ahmed pasa bég és testvére, Arszlán bég és a Pozsegában
telelő szultáni katonák, [összesen] tizenkétezernél több tatár, Kanizsánál ügyes ka
lauzokat szerzett. Sábán hó 6. napján (1603. január 19.) a hitetlenek országába be
hatoltak, 12. napján (január 25.) épen és zsákmánnyal megrakottan Szigetvárig ju
tottak. iNádasdy (Nedazs oglu) és Batthyány (Pafiani) tartományából a Moroli,
Szonbu Tahi és Lindok 83 nevű várak külvárosait felégetve e csőcseléket megtörték
és foglyul ejtették, állataikat elhajtották, s a fenti várak környékén lévő nyolc
száz falut felgyújtották; rabjaikat és állataikat Belgrádba vitték. Tízezernyi rabot
és húszezernyi állatot zsákmányoltak. Mivel a rabokra és az állatokra Belgrád
ban és Kanizsán senki rá se nézett, Budára vitték eladni őket. Megint csak az em
lített időpontban a nogaj bégek8'1 közül Kászim bég és Hüszrev mirza a Duna je
gén átkelt, s az egri végeknél lévő Kalló (Kálú) nevű vár alá vonult. Amikor
Pesthez közel értek, éppen kétszáz szekér élelem jött Pestre, összetalálkozva a
velük lévő katonákat megverték, vezérüket és vezetőjüket, a kapitányt élve el
fogták, a zsákmányolt foglyokkal és állatokkal az említett élelmet, — mivel a
Duna be volt fagyva — egyenesen Budára juttatták el, s így az ellenségnek nagy
károkat okoztak. S mivel a Duna be volt fagyva, a budai gázik folyamatosan ki
törtek, és nem szűntek meg harcolni a Pesten lévő hitetlenekkel. A korábban
Pécsről és Koppányból (Kopan) útnak indított élelmen kívül Bosnyák Musztafa
pasa és [felséged] szolgája, a kethüda 85 a janicsárok zsoldjával együtt 300 szekér
élelmet küldött Budára, s épségben és biztonságban meg is érkezett. Az Eszéken
megrakott szekereket és a kereskedők szekereit, amik összesen 1000 szekér élel
met tesznek ki, a kán udvari szolgái közül Ahmed aga [vezetéséivel 300 fő cser
kesz vitéz vitte el. A magasságos Isten tegye sikeressé érkezésüket! Szintén az em
lített hónap 16. napján (1603. január 29.) a Pozsegában lévő szultáni katonák be
csaptak a generális 86 tartományába. A kán 4 darab közepes nagyságú ágyút kért:
szándéka az volt, hogy a tatár katonákkal, az ottani végek harcosaival és a Boszniá
ból kirendelt lovasokkal és gyalogosokkal az ellenség tartományába portyát vezes
sen. A magasságos Isten tegye győzelmessé őket! A kán ezúttal sokat fáradozott
és igyekezett a padisah érdekében: [ezért] Ibrahim kethüdával elküldtem a kán
téli ellátmányát, havi járandóságát és más szükségleteit. De a vele lévő kapi kulu 87
zsoldjából hiányzik, ezért emberei nem szűnnek meg hiányt szenvedni. Temesvár.
Gyula (Göle), Eger, Szolnok, Székesfehérvár és más várak legénységének agái
[hozzánk] jönnek, és követelik a zsoldot. Azonban a kincstárban nincs, pénz! Az Isten
szerelmére, igyekezzenek minél előbb eljuttatni a pénzt, és maga [ti. a nagyvezír] is
próbáljon mielőbb idejönni! Ha a pénz nem érkeznék meg, a helyzet nehézzé vá
lik. A Budára irányítandó puskásokat 500-ra emelve, ramazán első napján (1603.
február il2.) Belgrádból útnak indítva elküldtem. A Székesfehérvárra küldendő éle
lem felét lovakra rakattam, mostanra már bizonnyal megérkeztek Eszékre. A még
hátralévőt is előkészítettem és hamarosan útnak indítom.
Mehmed szultán hán őfelsége — legyen rajta [Isten] kegyelme és megbocsátása
,— válasza:
Tudomásul vettem; nagyszerű!
82 Terminus post quem: 1603. február 12.; az iratban szereplő ramazán hónap elseje. Az évet a 15—10—17. sz
telhiszekkel összefüggésben lehet megállapítani 101 l-ben.
83 Orhonlu ezeknek a neveknek arab betűs alakját is megadta, s ennek alapján Moroli talán Mosonnal, Szonbu
Tahi kétségkívül Szombathellyel, Lindok pedig feltehetőleg Alsó-Lendvával (ma Lendava, Jugoszlávia) azonos.
84 A nogajok a krími kánság fennhatósága alatt álló fontosabb népcsoportok közé tartoztak. Vezetőik különösen
jelentős szerepet játszottak a kánság katonai vállalkozásaiban.
85 A magyar forrásokban inkább kahja formában előforduló kethüda a különféle szinteken tevékenykedő tisztség
viselők helyetteseit jelölte. Itt feltehetőleg a janicsárok kethüdájáról van szó, aki a janicsár aga és a szekbán basi után
a harmadik főtiszt volt.
86 Talán Hermann Bosswormot érti rajta.
87 Kapi kulu: szószerint a „kapu szolgája", az udvari hadsereg (alti bölük halki és janicsárság) valami B t az egyéb
udvari szolgálattevők elnevezése, amit a tatár kánság megfelelő intézményeire is használtak.
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13.
1603 március vége—április eleje 88
[Orhonlu: 49. sz.]
A Belgrádot védő szolga, vezír Murád pasa 89 levele
Az egri beglerbégtől, Szinán pasáitól] 90 levél, az előkelőségektől közös kérvény
érkezett; az egri várban lévő kul legénység élelmezése és pénzellátmánya terén tá
madt hiányaikról panaszkodtak. Az említett Szinán pasa azt mondta: „Ha zsoldo
tok nem jön meg az ünnepig, 91 engem öljetek meg!" Megegyeztek abban, hogy ha
az ünnepig nem jönne meg a zsoldjuk, mind együtt elhagyják a várat és elmen
nek. Az átkozott hitetlenek, miként az előző tavasszal, bizonyára támadni és moz
golódni fognak, aztán amikor az utak le lesznek zárva, sem az élelem és a pénzellátmány nem tud majd [rendeltetési helyére] eljutni, sem a segélykérő a vánból
kijutni. És Székesfehérvárba is 40 jük 92 akcsét kellene küldeni. Jelen pillanatig az
sem lett elküldve. Köztük is nagy a zűrzavar, és azt mondják: „Ha nem jön meg
a zsoldunk, elhagyjuk a várat, és elmegyünk." Mivel a végek várainak a zsoldja
nem adatik meg, a helyzetünk nagyon megromlott. Naponta jönnek segélykérők és
sürgetik a végvidéki várak zsoldjának megadását. [Üres] válasszal nem elégednek
meg. Valójában egy sereg szegény[ről] [van szó]. Sehogy sem képesek fenntartani
magukat. Hiszen sem nem kereskednek, sem földet nem művelnek, a négy fal kö
zött élnek, s amit kintről kapnak, azt élik fel. A pénzellátmánynak mindenképpen
meg kell az ünnepig érkeznie, különben attól kell tartanunk, hogy elhagyják a
várakat. Ugyanakkor biztos, hogy az ellenség mindenfelől mozgolódni és támadni
fog. Most, miután a hitetlenek Budánál lévő tábora elpusztult, szokásuk szerint
maguk közt törvényt tettek. 93 Korábban a bécsi király a Lotharingiaival (Lotran) 94
ellenséges viszonyban volt, de [aztán] a bécsi király egy nagy várat adott [neki], s
most békében vannak egymással. Lotharingiai tavaly tavasszal is megígérte, hogy
segítséget nyújt. Ezeknek a törvénye, azaz azok a napok, amikor mindnyájan öszszegyűlnek és tárgyalnak, szokás szerint a piros tojás [ti. húsvét] idején van, de
most korábban tartottak törvényt. Gonosz elképzelésük az volt, hogy amint az idő
megjavul, az iszlám katonáinál hamarabb megindulnak s Budára rontanak. A ma
gasságos Isten ne adjon nekik sikert dolgaikban! Kimondták törvénybe, hogy akié
Buda, azé az ország. Az összes végbelinek el kell küldeni a zsoldját, hogy mindenki
a végek védelmével legyen elfoglalva. Az elfoglalt várakkal bármi is történt, a
zsoldnélküliségből fakadt. A várvédő janicsárok bölük basijai, 95 más agák és a le
génységből sokan, főleg Bosznia valamennyi agája [hozzám] jön, és napról-napra
kitartóan [kérik] a zsoldot. Se [felséged] e szolgáját, se a defterdárt nem engedik
kimenni. „Vagy adjátok ki a zsoldunkat, vagy elhagyjuk a várakat és elmegyünk.
Védjétek és őrizzétek őket, ahogy tudjátok!" — efféle ostoba dolgokat mondanak.
Ezen a környéken nincs mód pénzt előteremteni, vagy kölcsönözni. Félünk, hogy
egy szép napon megölnék minket a házunkban. Segítség! Juttassák el a várak
zsoldját, vagy pedig attól tarthatunk, hogy rövid birtoklás után a várak kikerül
nek a kezünkből. És ebben az évben is, amikor 5—10 ezer hitetlen összegyűlt és
Bihke 96 várát akarták körülzárni, a gázik hírül vették és nem engedték, hogy a
várat kár érje. Tudatták, hogy a hitetlenek után eredtek, és dicséretes sikerrel jár
tak. Boldogságos padisahom! A pénzzel kapcsolatos szükséglet nagyúri kengyelé
hez előterjesztetett. 300 ezer arany kéretett, 200 ezer aranyat kegyeskedett [adni].
Most Egerből a kul részéről éppen jött két aga pénzellátmányt kérni. „Pénzt!" —
mondják, és segítséget kérnek. „Ha le is vágjátok a fejünket, pénz nélkül nem tá
vozunk" — mondják. Pénzellátmány nélkül a végek helyzete rendkívül összekuszá
lódik és meggyengül. Az Isten szerelmére, kegyeskedjék még 100 ezer aranyat [ki88 Terminus post qtiem: 1603. március vége; az iratban említett magyar országgyűlés feloszlásának ideje.
89 Kujudzsu Murád pasa ruméliai beglerbég, később nagyvezir (1606—1611).
90 Szinán pasa megszakításokkal egri beglerbég 1596—1603 júniusa között. 1604 májusától a nagyvezir helyettese.
91 A kurban bajrami, az áldozati ünnep időpontja zilhiddzse hónap 10-e ; ebben az évben (1603) május 21-re esett.
92 Egy jük, azaz lóteher, 100 ezer akcséval egyenlő.
93 A török szövegben is a magyar „törvin" szóval, az országgyíílés jelölésére. 1603-ban a rendeket február 24-re
hívták össze Pozsonyba, ahol március végéig üléseztek.
94 Lotharingiai Fülöp Emanuel, Mercoeur hercege (Henry Mercoeur). 1598-ban hívta meg Rudolf császár seregei
fővezérének. 1598-ban érkezett Bécsbe, 1601 szeptemberétől a Székesfehérvár ellen vonuló hadsereg fővezére volt.
O vezette volna a következő évi hadjáratot is, ám 1602. február 19-én Nürnbergben elhunyt; v. ö. Lovag FehrentheüGruppmiberg László: Mercoeur lotharingiai herceg magyarországi szereplése. Hadtörténelmi Közlemények XXXVIIT/
1937, 205—234. o. és Gömöry G.: i. m. 304. o.
95 A bölűk basik a janicsárok legkisebb alegységeinek vezetői voltak.
96 Behke, azaz Bihács; ma Bihač (Jugoszlávia).
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utalni], hogy a hiány felszámolására [összesen] 300 ezer arany küldessék. Segítség
padisahom! Hogy ezt a dolgot el tudjuk hárítani, meg kell könyörülni a végek
szegényein. Egyébként a rendelkezés nagyságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Tudomásul vettem.

SZEMLE

KIRILL SZEMJONOVICS MOSZKALENKO
A DÉLNYUGATI IRÁNYBAN
(Zrínyi Katonai

Könyv-

és Lapkiadó,

A második világháborús memoáriroda
lom kötetei között a legjelentősebb he
lyek egyikét foglalják el a világháború
kiemelkedő hadvezéreinek, tábornokai
nak a 'visszaemlékezései. A Zrínyi Kato
nai Könyv- és Lapkiadó dicséretes vál
lalkozásba kezdett, amikor évekkel ez
előtt megindította (a sorozatcímet ugyan
nem viselő) sorozatát, amelyben ismert
szovjet, angol, amerikai hadvezérek, tá
bornokok emlékiratait (teszik közzé. így
a magyar olvasók is kézbe vehetik eze
ket a számtalan esetben forrásértékű,
rendkívül érdekes, tanulságos köteteket.
Az elmúlt évben megjelentetett köte
tek között találjuk K. Sz. Moszkalenko
marsallnak, a . Szovjetunió honvédelmi
minisztere helyettesének „A délnyugati
irányban" című visszaemlékezését. Hoszszú, küzdelmes utat járt be a szegény
paraszti családból származó Moszkalen
ko, amíg elérte a legmagasabb katonai
rendfokozatot. Már fiatalon belépett a
Vörös Hadseregbe és részt vett a polgár
háború küzdelmeiben, majd a különböző
parancsnoki iskolák elvégzése után a Vö
rös Hadsereg tisztje lett. 1939—1940-ben
részt vett a szovjet—finn háborúban
dandárparancsnokként, majd mint vezér
őrnagy a 35. hadtest kötelékében Besszarábia felszabadításában.
A hosszú úton jelentős állomás volt a
második világháború.
Moszkalenko a háború előestéjén a 2.
gépesített hadtest tüzérfőnöke volt Mol
dáviában. E beosztásból került az 1. pán
céltörő tüzérdandár parancsnoki posztjá
ra. Mint írja, 1941 elején nem nagyon
lelkesedett ezért a beosztásért, hiszen
szinte neki kellett megszerveznie ezt a
ínagasábbegységet. Véleménye azonban
később jelentősen megváltozott. Dandára.
majd később hadseregek élén a háború
9 Hadtörténelmi Közlemények
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első napjától kezdve részt vett a fasiszta
agresszorok ellen vívott honvédő harcok
ban.
A háború első két éve sok megpróbál
tatás és nehézség elé állította a szovjet
parancsnokokat, katonákat. Az állandó
visszavonulás, a súlyos veszteségek, a ne
héz védelmi harcok azonban összeková
csolták az egységeket, megedzették a har
cosokat. A kezdeti kérdés „meddig me
gyünk még vissza?" — lassan megszűnt
kérdés lenni.
1941 decembere, a moszkvai győzelem
jelezte, nem sokáig tart már a visszavo
nulás. A létszámában és fegyverzetében
is megerősödött Vörös Hadsereg készült
az ellencsapásra. Mielőtt azonban eljut
nánk az első, a háború menetében dön
tő fordulatot hozó szovjet győzelemhez,
a sztálingrádi csatához, térjünk vissza a
háború kitörésének eseményeihez.
A történészek nagy része még nap
jainkban is hajlamos leírni, hogy a Szov
jetuniót teljesen váratlanul érte a fasisz
ta Németország agressziója. Moszkalenko
erről másként vélekedik: „Amikor a hit
leristák csaknem egész Nyugat-Európát
megszállták, nagymértékben megnőtt a
támadás veszélye. A párt központi bi
zottságának és a Népbiztosok Tanácsá
nak utasítására Tyimosenko honvédelmi
népbiztos és Mereckov vezérkari főnök
1940. szeptember 18-án tervezetet terjesz
tett be ezzel a címmel: »-Elgondolások a
Szovjetunió Fegyveres Erőinek nyugati
és keleti felvonulási terveiről 1940—1941ben-«". Az állt benne, hogy nyugaton a
legvalószínűbb ellenség a hitleri Német
ország, keleten pedig az imperialista Ja
pán. Fél hónap múlva a párt és a kor
mány vezetői megvitatták ezt a doku
mentumot, majd átdolgozták és 1940. ok
tóber 14-én újból megtárgyalták. .
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A mozgósítási és felvonulási tervet ké
sőbb is módosították — már az új vezér
kari, főnök, G. K. Zsukov irányításával.
A terv helyesen ítélte meg a katonai
politikai helyzetet, pontosan határozta
meg a német csapatoknak és lehetséges
szövetségeseinek — a királyi Romániá
nak, a horthysta Magyarországnak, a
mannerheimi Finnországnak és a fasisz
ta Olaszországnak — állományát, a való
színű fő csapások irányait, erőinek és
eszközeinek csoportosítását a hadművele
ti irányok szerint.
A háború veszélye miatt gyors ütem
ben folyt a Szovjetunió fegyveres erőinek
fejlesztése. 1939. szeptember 1-től 1941.
június 21-ig a fegyveres erők létszáma
több mint 2,8-szeresére nőtt. 1939 szep
temberétől 1941 júniusáig 125 új lövész
hadosztályt szerveztek. , Elkezdődött 29
gépesített hadtest, 27 tüzérezred és 10
páncéltörő tüzérdandár, valamint 25 re
pülőhadosztály szervezése. Üj irányító
szervek alakultak front- és hadseregszin
ten, parancsnoki harcálláspontok és re
pülőterek épültek. Közvetlenül a határ
menti körzetekben megtették az intézke
déseket a harckészültség fokozása érde
kében.
Természetesen a várható és a jelek
szerint várt támadás időpontját nem le
hetett előre tudni. Azt viszont mindenki
tudta, idézem Moszkalenkot, ,,. .. hogy a
.hitleri Németország részéről veszély fe
nyeget." Ezért is fogadta a hadsereg a
szovjet nép többsége meglepetten a
TASZSZ 1941. június 14-én kiadott köz
leményét, mely szerint ,,minden alapot
nélkülöznek" azok a híresztelések, me
lyek szerint Németország meg akarja
támadni a Szovjetuniót. Mai szemmel
nézve és ismerve ezeket a dolgokat —
írja a szerző — már máshogy értékeli a
TASZSZ nyilatkozatát, amely „ . . . diplo
máciai húzás volt, mégpedig azzal a cél
lal, hogy kikényszerítse a valószínű el
lenség reagálását" és később mások szá
mára is világossá vált.
Az „őszinte" és „igaz" német reagálás
1941. június 22-én következett be, ami
kor Németország megtámadta a Szov
jetuniót. A" szovjet hadvezetés néhány
nap alatt rájött, hogy nem lehet rövid
idő alatt megállítani az agresszort, hoszszú háborúval kell számolni. A kormány
megkezdte az ipar áttelepítését, a nép
gazdaság átszervezését. A hadsereg pe
dig, súlyos harcok árán, igyekezett csök
kenteni, megakadályozni a német előre
nyomulás ütemét.
A német hadvezetés a Vörös Hadsereg
ellenállását tapasztalva ráébredt, hogy a
hathetesre tervezett keleti hadjárat álom
volt csupán. A szovjet hadsereg a rend

kívül súlyos veszteségek ellenére sem
semmisült meg, hanem az idő előreha
ladtával egyre erősebb lett. A már emlí
tett moszkvai csata (1941. november—
december) volt az első figyelmeztető jel,
amelyet alig egy év múlva Sztálingrád
követett.
Sztálingrád neve ma is fogalom a törté
nészek, hadtörténészek körében. A több
százezres nagyságrendű hadseregek gigá
szi küzdelme döntő fordulatot hozott a
második világháború történetében. A né
met hadsereg a kisebb-nagyobb figyel
meztető vereségek után itt már komoly
csapást szenvedett el. Moszkalenko ekkor
már hadseregparancsnok. Előbb a 38.
hadsereg élén állt, majd a 40. hadsereg
parancsnokságát vette át. Ez a hadsereg
volt az, amely a Ribalko tábornok ve
zette 3. harckocsihadsereggel együtt sú
lyos csapást mért a Don mellett 200 ki
lométeres arcvonalat védő 2. magyar
hadseregre. Emlékirataiban a szerző
részletesen foglalkozik ezzel a hadműve
lettel is. Mivel napjainkban egyre na
gyobb az érdeklődés a Don menti ese
mények iránt, érdemes ennél a résznél
kissé elidőzni, és megnézni a szemben
álló, a í'őcsapást mérő hadsereg parancs
nokának véleményét, adatait.
A Voronyezsi Front kötelékébe tarto
zó 40. hadsereg 1942 októberében—no
vemberében készült a támadásra, már
ekkor „emberek ezreit és nagymennyisé
gű harcitechnikai eszközt kellett fogadni,
elhelyezni, álcázni, különösen az ellen
séges repülőgépek elől" — írja Moszka
lenko. A Főhadiszállás azonban a sztá
lingrádi hadműveletek miatt megváltoz
tatta a támadás időpontját. 1942. decem
ber 21-én adott utasítást a legfelső pa
rancsnok, Sztálin a támadás kidolgozásá
ra. A feladat az ellenség „B" hadsereg
csoport „osztrogozsszk-rosszosi" csopor
tosításának a szétzúzása volt, amely cso
portosításhoz 6 német, 10 magyar és 5
olasz hadosztály, mintegy 260 ezer em
ber, 300 páncélos, 900 löveg. 8400 gép
puska és 800 aknavető tartozott. (A tel
jes „B" hadseregcsoport a 2. német, a 2.
magyar és a 8. olasz hadseregből állt,
30 hadosztállyal.)
A későbbre helyezett támadás időpont
jáig tartott a támadásban résztvevő csa
patok, többek között a 40. hadsereg fel
töltése is „ . . . a hadsereg csapataihoz
szüntelenül érkezett a harci technikai
eszközök tömege, sok automata fegyver,
valósággal özönlött a lőszer" — írja
Moszkalenko marsall.
Ugyanezek nem mondhatók el pl. a 2.
magyar hadseregről, amely 1942 szeptem
berében kapta az utolsó jelentősebb fel
töltést és az azóta eltelt négy hónap alatt
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jelentős veszteségeket szenvedett. A 12.
könnyű hadosztály 1942 szeptembere és
1943 januárja között elvesztette harcos
állományának (kb. 4 ezer fő) 20 százalé
kát és tehergépkocsijainak 60 százalé
kát. Hasonló volt a helyzet a többi könynyű hadosztálynál is.
Az áttörés idejére a 40. hadsereget 2
tüzér és 1 sorozatvezető hadosztállyal (!)
erősítették meg. így az áttörési arcvonal
kilométerekre átlag 50—100 cső (löveg és
aknavető) jutott, de volt olyan hely is
ahol 108 volt a lövegek száma. Az egy
kilométerre jutó harckocsik száma 10—
13 volt. A „B" hadseregcsoport megsem
misítésében részt vett a Voronyezsi Front
(38., 60., 40. hadsereg, a 18. önálló lö
vészhadtest) csapatain kívül a front ren
delkezésére bocsátott 3. harckocsihadse
reg, továbbá a Délnyugati Front 6. had
serege, a Brjanszki Front 13. hadserege,
valamint a 4. harckocsihadtest és a 7.
lovas hadtest is.
A szovjet hadvezetés nagy figyelmet
fordított az áttörések helyén a súlykép
zésre. Míg egyes arcvonal szakaszokon
egyenlő volt a szemben álló felek ará
nya, esetleg gyengébb szovjet erők voltak
védelemben, az áttörési szakaszokon je
lentős volt a Vörös Hadsereg csapatai
nak a fölénye. A 40. hadsereg esetében
pl. a sztorozsevojei hídfőben a követke
ző volt a szovjet alakulatok fölénye:
zászlóaljak 2,7 : 1 , löveg és aknavető 5 : 1 ,
harckocsi 1,3 :1 (és ezeknek a harcko
csiknak a zöme **F—34-es, illetve nehéz
harckocsi volt, amelyekre a magyar pán
célelhárítás szinte teljesen veszélytelen
volt.).
A 2. magyar hadsereg 200 kilométeres
arcvonalat védett, amelyet a már jelzett
súlyképzéssel jelentős erőfölénybe kerülő
40. hadsereg és 18. hadtest több helyen is
áttört, (összehasonlításként érdemes meg

jegyezni, hogy 1942 őszén a 4 hadosztály
ból és 1 harckocsi dandárból álló 40. had
sereg 60 kilométeres arcvonalat védett)
és a hadsereg zömét megsemmisítette.
A sikeres doni harcok után Moszkalenko csapataival tovább harcolt a Szov
jetunió, majd Lengyelország, Magyaror
szág és Csehszlovákia felszabadításáért.
A háborút vezérezredesi rendfokozatban
Prága közelében fejezte be. A háború be
fejezése után visszatért a Szovjetunióba
és katonaként vette ki részét az ország
békés újjáépítéséből.
Ha összefoglalás gyanánt röviden meg
kellene fogalmazni a véleményemet a
könyvről, nyugodtan mondhatnám : őszin
te, az eseményeket, a Vörös Hadsereg
harcait kritikusan, ezen belül a saját te
vékenységét önkritikusan vizsgáló emlé
kező könyvét veheti kezébe az olvasó,
amelynek minden oldalán ott találni az
elemző, a tanulságokat leszűrő és azokat
minden időben hasznosító katona gondo
latai. Akadt néhány apróbb hiba is a
könyvben — amelyeket egy-egy szerkesz
tői lábjegyzettel korrigálni lehetett vol
na — mint pl. a 2. magyar hadsereg
könnyű hadosztályait
gyaloghadosztá
lyoknak jelölő mondatok, (a magyar had
seregben a gyaloghadosztályokat csak
1943-ban szervezték meg, ezek már há
rom ezredesek voltak). Miklós Bélával
kapcsolatban pedig nem a legszerencsé
sebb a szerző azon megállapítása, mely
szerint az 1. magyar hadsereg parancsno
ka megadta magát a szovjet csapatoknak.
Ismereteim szerint Miklós Béla 1944. ok
tóber 16-án hadseregének átállásával
kapcsolatos kérdések megbeszélése céljá
ból ment át a szovjet csapatokhoz. Hogy
a hadsereg átállása miért nem sikerült,
az már egy más téma.
Szakoly

Sándor

L. I. MEDVEDKO

SZUEZTŐL KELETRE ÉS NYUGATRA
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 439 o.)

A három kontinens találkozásánál fek
vő, gazdaságilag és stratégiailag egyaránt
jelentős közel-keleti térség világunk egyik
tartós válsággóca. A második világhábo
rút követően háborúk, fegyveres össze
9*
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csapások, véres terrorcselekmények kö
vették egymást az arab országok és Izrael
között, amelyek napjainkban sem szüne
telnek.
Az ellentétek gyökerei a második vi-

lágháború idejére nyúlnak vissza, s Pa
lesztina sajátos helyzetéből következnek.
(Angol mandátumterület 1922 óta, 1,8
millió lakosságának kb. 30% zsidó, a töb
bi arab.)
1948. május 15-én Nagy-Britannia le
mondott mandátumáról, ezzel egyidejű
leg kikiáltották Izrael függetlenségét, s
ettől az időtől állandósult a háborús fe
szültség.
A Közel-Kelet világpolitikai szerepe
miatt megnőtt azoknak a könyveknek,
tanulmányoknak a jelentősége, amelyek
e térség bonyolult és összetett politikai
viszonyaival foglalkoznak. Ezért üdvözöl
hetjük örömmel könyvét.
A szerző célja, hogy az arab-kelet for
radalmi felszabadító mozgalma utolsó ne
gyedszázados fejlődésének példáján ke
resztül rávilágítson a neokolonializmus
katonai, politikai és gazdasági módsze
reire, másrészt bebizonyítsa, hogy az arab
népek győzelme történelmileg törvény
szerű és elkerülhetetlen.
A könyv első fejezete vázlatos átte
kintést ad Egyiptom történetéről. Faruk
király megdöntésétől (1952. júl. 23.) a
francia—angol—izraeli agresszióig (1956.
okt. 29.—nov. 6.).
A szerző ismerteti az imperialista ha
talmak arra irányuló politikai törekvé
seit, hogy megtartsák pozícióikat Nasszer
egyre radikalizálódó forradalmával szem
ben. Ennek érdekében szorgalmazták
Egyiptom bevonását valamiféle szovjet
ellenes katonai-politikai csoportosulásba.
Katonai-politikai eszközökön kívül gaz
dasági eszközöket is alkalmaztak: az
asszuáni gát építéséhez szükséges hite
lekkel próbálták Egyiptomot magukhoz
kötni. Az USA kormánya azonban — az
Izrael-barát cionista kongresszusi csopor
tok befolyására — rövidesen megváltoz
tatta elhatározását az Egyiptomnak nyúj
tandó kölcsönt illetően. Ennek következ
ménye: a Szuezi-csatorna Társaság álla
mosítása (1956. júl. 2é.), illetve az Egyip
tom elleni fegyveres agresszió.
Az államosítást követően az angol és
francia vezetők elhatározták, hogy meg
buktatják Nasszer-kormányát. Nem al
kalmaztak azonnal erőszakot Egyiptom
ellen, ennek több oka volt, egyrészt nem
voltak meg a katonai feltételek, másrészt
az USA sem támogatta az erőszakot. Az
USA arra készült, hogy felváltsa Angliát
és Franciaországot a Közel-Keleten, ezért
igyekezett magát a régi gyarmatosító
módszerek ellenségének feltüntetni és
hasznot húzni az arab országok és az
egykori gyarmatosítók vitáiból. Így a kö
zel-keleti befolyásért vívott harc kiéle
ződésekor és főleg az elnökválasztás kü
szöbén, az Egyesült Államok republiká

nus kormányának nem állt érdekében
idő előtt kiélezni a szuezi válságot.
1956. okt. 29-én kezdődött meg a fegy
veres agresszió Egyiptom ellen. A kez
deti katonai sikerek után a nemzetközi
és a belpolitikai helyzet nem a francia—
'angol—izraeli vezetés elképzelései szerint
alakult, így Anglia és Franciaország is
csak részben érte el célját. Megrendültek
közel-keleti, pozícióik s helyüket át kel
lett adniuk az USA-nak. Ez a szerepvál
lalás az Eisenhower-doktrínában realizá
lódott.
A második fejezetben az aktivizálódó
amerikai politikát követi nyomon a szer
ző. Véleménye szerint az „Eisenhowerdoktrína" azokat a módszereket ültette
át a Közel-Keletre, amelyeket az ameri
kai imperialisták a latin-amerikai banán
köztársaságokban alkalmaztak, köztük
pl. a reakciós rendszerek megteremtésé
re szőtt összeesküvéseket.
Ebben a politikai irányvonalban a fegy
verek erejére támaszkodó hagyományos
kolonializmus párosult a neokolonializ
mus olyan elemeivel, mint a helyi reak
ció — a feudális körök és a gyarmati
burzsoázia — felhasználása. E politika
következményei: a szíriai kormány elleni
összeesküvés 1957. aug.-ban, még ugyan
ebben az évben a haladó Szuleiman Nabulszi kormány megdöntése Jordániában,
majd az 1958-as libanoni polgárháború.
A harmadik, negyedik fejezet az 1967es arab—izraeli háború kitörésének okait,
lefolyását és következményeit tárgyalja.
Izrael hat nap alatt elfoglalta az egész
Sinai-félszigetet, a gázai övezetet és a
Szuezi-csatorna keleti partját, Szíriában
a Golan-fennsíkot és Jordánia nyugati
partját, összesen 60 ezer négyzetkilomé
ter területet szálltak meg, háromszor ak
korát, mint amekkora Izrael területe volt
1949-ben.
A szerző szerint a vereség fő okaiként
nem az egyiptomi és szíriai vezetés ka
tonai-politikai tévedéseit, fegyveres erőik
elégtelen felkészítését, a tervezés hiá
nyosságait és az arab országok tevékeny
ségének szervezetlenségét kell tekinte
nünk, hanem mindenekelőtt azt, hogy
egyes egyiptomi tábornokokból és tisz
tekből hiányzott a minimális hazaszere
tet és a katonai hivatástudat. Ezek az
egyiptomi felső katonai vezetők, reakciós
tisztek hibáztathatok elsősorban nemcsak
az egyiptomi, hanem a szíriai és a jor
dániai arcvonalon elszenvedett vereségért
is.
A könyvből . részletes képet nyerhe
tünk a Szovjetunió és a szocialista or
szágok szerepéről az arab népek igazsá
gos ügyének sokoldalú támogatásában.
A háborút követően az arab vezetők
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közül Nasszer volt az első, aki felismer
te, hogy a katonai erők újjászervezése
mellett a politikai kapcsolatok' újjágondolására és kiszélesítésére is szükség van.
Ezért a politikai, katonai és gazdasági
kapcsolatok mind szélesebb kiépítésére
törekedett a Szovjetunió és a szocialista
országokkal. Ennek egyik legfontosabb
mozzanata volt az 1971-ben megkötött
szovjet—egyiptomi barátsági és együtt
működési szerződés.
Az ötödik fejezetben újabb közel-ke
leti térség (Perzsa-öböl) problémáival is
merkedünk meg.
Az 1956-os szuezi vereség után Anglia
igyekezett a pozícióit megszilárdítani, ez
volt az ún. „Szueztől keletre" jelzővel
ellátott új angol külpolitikai irányvonal.
Az angolok a nemzeti felszabadító
mozgalmak nyomására — miután egy
más után vesztették el pozícióikat —
kénytelenek voltak politikai függetlensé
get adni több afrikai és arab országnak.
A „politikai jelenlétről" lemondva azon
ban mindent elkövettek, hogy a volt
gyarmatokon megőrizzék gazdasági be
folyásukat és katonai támaszpontjaikat.
A hatodik fejezet az 1973. okt.-i háború
eseményeivel foglalkozik.
E háborúban Izraelnek nem sikerült
további komoly területeket szereznie, sőt
a háború első napjaiban fontos hídfőt
veszített el a Szuezi-csatorna keleti part
ján és a Szíriához tartozó Golan-fennsíkon. Az egyiptomi vezetés megtorpaná
sának oka Szádat politikai magatartásá
ban keresendő. Sajnálatos, hogy a szerző
adós marad e politikai magatartás ár
nyalt, differenciált bemutatásával. A
szerző szerint Szádat azért fogta vissza
az egyiptomi hadsereg támadásának len
dületét, mert egyrészt bízott abban, hogy
Kissinger amerikai külügyminiszter meg
állítja Izrael előrenyomulását és kény
szeríteni tudja a Biztonsági Tanács tűz
szünet! határozatának
végrehajtására,
másrészt az olajtermelő államok bojkott
jától várt gyors eredményt. Az egyipto
mi kezdeti katonai sikereket Izraelben
megdöbbenéssel és csalódással fogadták,
amit jelzett az is, hogy a háborút követő
első választáson megbukott Golda Meir
miniszterelnök, távozásra
kényszerült
Mose Daj an hadügyminiszter és Aba
Eban külügyminiszter.
A hetedik, nyolcadik fejezet az 1973.
okt.-i háborútól az iráni sah bukásáig
követi nyomon a közel-keleti térség ese
ményeit. Ezen belül tárgyalja a szadati
politikát, amely egyre határozottabban
kötődik az USA-hoz és távolodik nem

csak a Szovjetunió és a szocialista orszá
goktól, hanem a haladó arab államoktól
is.
E politika középpontjában az USA
megnyerése állt, hiszen Szádat tőle re
mélte Egyiptom pénzügyi megsegítését,
Izrael magatartásának, ill. politikájának
„rugalmasabbá" tételét és nem utolsósor
ban a megromlott szovjet—egyiptomi vi
szony miatt elmaradó fegyverszállítások
pótlását. Szádat meghirdette a „nyitott
kapuk" politikáját, s ezáltal kívánta von
zóvá tenni Egyiptomot a nemzetközi tőke
számára. E politika eredménye: az egyip
tomi elnök 1977. nov.-i Jeruzsálem-i lá
togatása, a Camp David-i különmegállapodás, majd ezt követően a Tel Aviv és
Kairó közötti különbéke megkötése.
A könyv utolsó fejezete a 80-as évek
politikai eseményeit ismerteti: az iráni
forradalmat, az iszlám megnövekedett
szerepét és az amerikai—egyiptomi—iz
raeli hármas szövetség alakulását.
Medvedko szerint: az iráni forrada
lom súlyos csapást mért az imperializmus
monopóliumainak olaj, pénzügyi és egyéb
érdekeire, nagymértékben szűkítette te
vékenységük területét a Közel- és KözépKeleten. Meggyengítette a neokolonializmus katonapolitikai pozícióit a térségben,
s megváltoztatta az általános erőviszo
nyokat az imperializmus hátrányára.
A szerző a továbbiakban kitér az ame
rikai politika ismertetésére. Az USA a
80-as években ismét nyílt imperialista
politikát folytat s ezt azzal indokolja,
hogy a Perzsa-öböl térségében a helyzet
bizonytalan, ott valamiféle „vákuum" ke
letkezett. Ezért az USA, mint azt a Carter-doktrínában megfogalmazta, katonai
eszközökkel is kész megvédeni érdekeit.
Az elmondottakból látható, hogy L. I.
Medvedko könyve alkalmas a Közel-Ke
leti térség történetének jobb megismeré
sére.
Ennek hangsúlyozása mellett megje
gyezzük, hogy a tárgyalt kérdések jobb
megértését segítette volna, ha a szerző a
Közel-Kelet politikai viszonyainak ismer
tetését nem 1953-mal kezdi. Utalnia kel
lett volna Anglia háború alatti közelkeleti politikájára, amely a háború befe
jezése után meghatározó szerepet ját
szott ebben a térségben.
A kötet mondanivalója az összefüggé
sek differenciáltabb, árnyaltabb elemzé
sét kívánta volna, a helyenként felszínes
ábrázolás helyett. (Pl. részletesen foglal
kozik ugyan Egyiptom történelmével, de
a nasszeri el nem kötelezett politikát és
a szadati szakítást is elnagyoltan írja le.)
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Zavaró, hogy a szerző a térség háborúi
nak, fegyveres összecsapásainak bemuta
tásakor nem használ térképeket, ame
lyek segítenék az olvasót a jobb megér
tésben.

Mindezekkel együtt a könyvet haszon
nal forgathatják mindazok, akik érdek
lődnek a Közel-Keleti térség helyzete és
problémái iránt.
Okváth Imre

SZOVJET KATONAI ENCIKLOPÉDIA
(MNVK

Tudományos Osztály, MNVK Szabályzatszerkesztő
és Koordinációs
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, I—ÍV. k., 1979—1981.)

A katonai enciklopédiák hadtudományi
ismeretek, katonai szakkifejezések, fogal
mak és más — a hadügy számára jelen
tőséggel bíró — kérdések összefoglalását
tartalmazó tudományos kiadványok.
A Szovjetunióban a 30-as években
kezdték meg a — 12 kötetre tervezett —
Szovjet Katonai Enciklopédia anyagának
gyűjtését. Ebből mindössze 2 kötet ki
adására került sor. Az elképzelés a közel
múltban valósult meg. A Szovjetunió
Honvédelmi Minisztériuma 1975—1980
között kiadta a 8 kötetes Szovjet Katonai
Enciklopédiát. A kiadvány fontosságát
tükrözi, hogy a főszerkesztő bizottság el
nöke A. A. Grecsko marsall (1—2. kö
tet)* annak halála után pedig N. V. Ogarkov marsall (3—8. kötet) volt. Az Encik
lopédia több mint 11000 címszavának
szerzői az adott terület legjobb szovjet
szakemberei. A címszavak korszerű,
szakszerű, marxista elemzést adnak az
SZKP-nak, a marxizmus—leninizmusnak
a háborúról és a hadseregről szóló taní
tásáról, a honvédelemről és a honvédel
mi felkészítésről, a hadászat, a harcászat,
a katonapolitika, a katonai kiképzés, a
hadkiegészítés, a haditechnika, a hadtör
ténelem, a hadigazdaság, a katonaföld
rajz legfontosabb kérdéseiről, közlik a
kiemelkedő szovjet és orosz, valamint
külföldi katonai vezetők, haditechnikai
kutatók életrajzát, méltatják tevékenysé
güket. A címszavak anyagát katonai tér
képek, vázlatok, rajzok, fényképek és
más szemléltető anyagok illusztrálják.
A szocialista közösség országainak ka
tonai vezetése lehetőséget kíván adni ar
ra, hogy mind a hivatásos állomány, mind
a hadtudomány iránt érdeklődők tanul
mányozhassák az Enciklopédia valóban
gazdag anyagát. Erre több megoldás kí
nálkozik. A Német Demokratikus Köz
társaság Katonai Kiadója például — vi
szonylag magas példányszámban — .vá
logatást ad ki az Enciklopédia egyes kö
teteinek anyagából (Sowjetische Militär-

Osztály,

enzyklopadie. Auswahl — címen). Ez a
válogatás azonban az orosz nyelvű ere
deti címszavainak mindössze kb. 20%-át
adja, s kizárólag hadászattal, harcászat
tal, katonapolitikával, haditechnikával,
hadkiegészítéssel kapcsolatos címszavakat
tartalmaz.
Hazánkban az Enciklopédia anyagából
két kiadvány készült. Egy 4 kötetes, kö
zel 400 címszót tartalmazó válogatás (Sze
melvények a Szovjet Katonai Enciklopé
dia köteteiből I—IV. rész — címmel), va
lamint az Enciklopédia valamennyi cím
szavának teljes magyar fordítása.
A Szemelvények főleg hadtudományi
címszavakat
tartalmaz, s egyáltalán
nem közöl hadtörténelmi, katonaföldraj
zi és életrajzi címszavakat. Ezért e kiad
ványsorozat ismertetését a Hadtörténelmi
Közleményekben nem tartom szükséges
nek.
A Szovjet Katonai Enciklopédia cím
szavainak teljes magyar fordítása az
orosz nyelvű eredeti minden egyes köte
tének anyagát 3—3 kötetben adja (a 24
kötetet a címszavak mutatóját tartalma
zó 25. kötet egészíti majd ki).
A címszavakat szakemberek fordítják,
s ugyancsak szakemberek ellenőrzik a
fordítást. Valamennyi címszó magyar for
dítása annak közlésével zárul, hogy az
orosz nyelvű eredeti melyik kötetének
hányadik oldalán kezdődik az adott cím
szó.
A kiadvány sem a címszavakkal kap
csolatos irodalom bibliográfiáját, sem a
térképeket, rajzokat, vázlatokat és fény
képeket nem közli. Ezek közlése — a je
lenlegi nyomdaárak mellett — nagyon
megdrágította volna azt, továbbá jelentő
sen megnövelte volna a nyomdai átfutási
időt. Az is a bibliográfia közlése ellen
szólt, hogy az ott felsorolt könyvek csak
részben vannak meg a magyarországi
szakkönyvtárakban. Egyébként az olvasó
mindezt megtalálja az orosz nyelvű ere
detiben.
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A magyar fordítás az 1—4. kötet anya
gát kötetenként 3—3, összesen 12 kötet
ben közli. Az egyes kötetek folyamato
san, néhány évvel az orosz nyelvű ere
deti után jelentek meg. A címszavakat —
a kezelhetőség megkönnyítése érdeké
ben — kötetenként, magyar betűrendben
közlik. Ezért kezdődik elölről a betűrend
minden egyes kötetnél. Az összes címszó
betűrendes mutatója csak a 8. kötetet
magyar fordításának megjelenése után
készülhet el (ez a mutató fog választ ad
ni arra, melyik címszót hányadik kötet
ben keresse az olvasó), s segíteni fogja a
24 kötet kezelését.
Az 1—4. kötet közel 4700 címszó teljes
szövegét tartalmazza. A címszavak több
mint 25%-a foglalkozik a hadtudomány,
több mint 25%-a a hadtörténelem, közel
15%-a a haditechnika, közel 13%-a a ka
tonaföldrajz anyagával, s csaknem 19%-a
életrajz.
Ez a fontos kiadvány választ ad a ku
tató, az olvasó számos olyan kérdésére,
melyek egyébként lexikonok, szaklexiko
nok, kézikönyvek, szakkönyvek hosszas,
esetenként hiábavaló tanulmányozását
követelik.
A Szovjet Katonai Enciklopédia had
történelmi címszavai a hadviselési mód,
a háborúk, a hadjáratok, a csaták, a ha
dászati és fronthadműveletek, a felkelé
sek és a parasztháborúk, valamint a tör
ténelmi városok történetét elemzik; tár
gyalják a Szovjetunió katonai körzetei, a
frontok, a gárdahadseregek, -hadosztá
lyok és -dandárok, a légi hadseregek, a
harckocsihadseregek, a flották és a flot
tillák, valamint a nevezetesebb hajók
harcainak történetét; bemutatják az
orosz és a szovjet katonai tanintézete
ket, ismertetik a legfontosabb nemzetkö
zi szerződéseket, egyezményeket és bé
keszerződéseket.
A hadtörténelmi címszavak összefog
lalják — többek között — az^ amerikai
függetlenségi háború (1775—1783), az
amerikai polgárháború (1861—1865), az
első világháború történetét, az interven
ció és polgárháború történetét Szovjet—
Oroszországban. Számos cikk elemzi V. I.
Lenin műveit, tanulmányait, cikkeit. Kö
zülük elsősorban azokat, amelyek elvileg
megalapozták a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom győzelmét, a szovjet fegy
veres erők, a szovjet hadtudomány meg
teremtését, a Vörös Hadsereg győzelmét,
az intervenciósok elleni harcban és a
polgárháborúban. További
címszavak
elemzik V. I. Leninnek azokat a mű
veit, melyekben az igazságos és igaz
ságtalan háborúkról szóló téziseit fej
tette ki. Önálló címszó szól a Szovjetunió
Fegyveres Erőiről, tárgyalja megalaku

lásukat, összefoglalja történetüket, s vá
zolja mai felépítésüket. Címszavak tá
jékoztatnak a nemzetközi brigádok har
cáról Spanyolországban, a Hitler-ellenes
koalíció kialakulásáról és tevékenységé
ről. Összefoglalják a második világhá
ború, a Szovjetunió Nagy Honvédő Há
borúja történetét s külön címszavak szól
nak a fontosabb hadműveletekről, csa
tákról (moszkvai csata, leningrádi csata,
kurszki csata, nyugat-kárpátoki hadmű
velet, Kárpát-duklai hadművelet, balato
ni hadművelet, debreceni csata, berlini
hadművelet stb.), valamint az ellenállási
mozgalom történetéről Európában a má
sodik világháború alatt. Számos címszó
foglalkozik az SZK(b)P szervező-irányí
tó tevékenységével, melynek során moz
gósította a rendelkezésre álló erőket és
eszközöket az ellenség legyőzésére; a par T
tizánmozgalom helyével, szerepével a
Nagy Honvédő Háborúban, a legkiválóbb
partizánegységekkel, a legkiemelkedőbb
partizánakciókkal.
Fontos dokumentumokat
elemeznek
címszavak, köztük a Co-mpiégne-i fegy
verszüneti szerződést; a Munkás-Paraszt
Vörös Hadsereg megszervezéséről szóló
dekrétumot; a Szovjetunió Népbiztosai
Tanácsának és az SZK(b)P Központi Bi
zottságának 1941. június 29-i direktíváját
a frontmögötti területek pártszervezetei
hez és szovjetjeihez; a Legfelsőbb Főpa
rancsnokság Főhadiszállásának Direktí
valevelét az ellenséges védelmi vonalak
áttörésének megszervezéséről és a tüzér
ségi támadásról; a Lend and Lease-t és
annak gyakorlatban való megvalósulását
Németország és Japán kapitulációjának
okmányát, a párizsi békeszerződéseket,
valamint azokat a nemzetközi szerződé
seket, egyezményeket, melyek egy új vi
lágháború elhárítását szolgálják: Varsói
Szerződés, Atomcsend-egyezmény, Bioló
giai fegyver betiltásáról szóló egyezmény,
Világűr-egyezmény,
Tengerfenék-egyez
mény, Atomsorompó egvezmény, SALT
I. stb.
Számos címszó foglalkozik a második
világháborút követő évtizedek hadtörté
nelmével, a helyi háborúkkal (Agresszió
az imperialista hatalmak részéről a má
sodik világháború után, izraeli agresszió
az arab országok ellen, a koreai háború
1950—1953, angol intervenció Jordániá
ban 1958. stb.).
Az életrajzi címszavak közlik az ókor
tól napjainkig azoknak az uralkodóknak,
politikusoknak, hadvezéreknek az élet
rajzát, akik az emberiség történetében,
a hadtörténelemben jelentős szerepet
játszottak (Augustus, Antonius, Hannibal,
Attila, Nagy Sándor, II. Gusztáv Adolf,
II. Katalin, G. L. Blücher, M. I. Kutu-
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zov, O. E. Bismarck, V. I. Lenin, De
Gaulle stb.), a kiemelkedő szovjet had
vezérek, katonai vezetők életrajzait. A
marxizmus—leninizmus talaján állva tár
ják az olvasók elé a szovjet hadvezéri
művészet jeles példáit, elemezve e kato
nai vezetők tevékenységét (L. I. Brezsnyev, Sz. M. Bugyonnij, Sz. G. Gorskov,
L. A. Govorov, I. Sz. Konyev, V. G. Ku
lik ov, A. M. Vaszilevszkij, Ny. Ny. Voronov, K. J. Vorosilov, G. F. Zaharov, G. V.
Zsukov stb.). Ugyancsak közlik mindazok
életrajzát, akiknek az ellenség elleni
harcban tanúsított helytállásukért oda
ítélték a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
Számos olyan katonai vezető életútját is
bemutatják, akik a személyi kultusz évei
ben vesztették életüket. Objektív képet
adnak az ellenforradalom néhány kato
nai vezetője életéről és tevékenységéről
(A. I. Gyenyikin, A. M. Kalegyin, A. V.
Kolcsak, L. G. Kornyilov, P. Ny. Krasznov, P. Ny. Vrangel stb.). Méltatják a
hadtudomány klasszikusainak életművét
(A. H. D. Bülov, L. N. Carnot, K. G.
Clausewitz, F. H. Colomb, A. H. Jomini,

G. A. Léer, L. Vauban). Ugyancsak fog
lalkoznak a címszavak XX. századi kül
földi, esetenként hírhedt politikusokkal,
katonai vezetőkkel (L. Beck, F. W. Cana
ris, H. Göring, H. Himmler, A. Hitler, A.
Jodl, W. Keitel, A. kesselring, M. Koga
stb.). Az Enciklopédia 1—4. kötete vi
szonylag kevés magyar vonatkozású cím
szót közöl (balatoni hadművelet, debre
ceni csata, Báthori István, Czinege Lajos,
Dózsa György, Gavró Lajos, Görgei Ar
túr, Hunyadi János, Kossuth Lajos, Kun
Béla, Zalka Máté, Zrínyi Miklós stb.).
A Szovjet Katonai Enciklopédia ma
gyar fordítása nem került kereskedelmi
forgalomba, nem vásárolható meg. Ta
nulmányozására az ad lehetőséget, hogy
az MNVK Tudományos Osztálya számos
könyvtárt ellátott ezzel a kiadvánnyal.
A Szovjet Katonai Enciklopédia ma
gyar fordítását a fegyveres erők és fegy
veres szervek hadtudomány, hadtörténe
lem iránt érdeklődő hivatásos és polgári
alkalmazott állománya figyelmébe aján
lom.
Szőcs Ferenc

DWIGHT D. EISENHOWER

KERESZTES HÁBORÚ EURÓPÁBAN
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 459 o.)

A magyar könyvkiadás több évtizedes
adósságát rótta le a Zrínyi Katonai Ki
adó, amikor a magyar olvasóközönség
szálfiára is hozzáférhetővé tette a máso
dik világháború egyik kiemelkedő kato
nai személyisége, D. D. Eisenhower tá
bornok 1948-ban megjelent emlékiratjellegű munkáját. A francia De Gaulle
és az angol Montgomery után ezúttal egy
amerikai tábornok álláspontját ismerhet
jük meg a könyv lapjairól s ez a körül
mény érdekes párhuzamokra, összeha
sonlításokra nyújt lehetőséget.
Bár a nyugati szövetségesek afrikai és
európai hadműveleteinek történetét azó
ta már más forrásokból, pontosabb ada
tokat közlő feldolgozásokból ismerjük,
Eisenhower több mint három évtizede írt
munkája ma sem vesztett jelentőségéből,
mind a nagyközönség, mind a szakembe
rek számára tud érdekes adatokat, újsze
rű szempontokat nyújtani.
Az első izgalmas kérdés a szerző sze-

mélye. Eisenhower 1939-ben, a háború ki
törésének évében még ismeretlen vezér
kari alezredes a Fülöp-szigeteken, a há
ború végén négycsillagos tábornok, a
nyugati szövetségesek Európában harcoló
csapatainak főparancsnoka.
S ha mindehhez azt is hozzáfűzzük,
hogy sem a kortársak, sem a későbbi
szakírók nem tartják Eisenhowert kima
gasló képességű katonának, elsőrendű
stratégának, első pillantásra valóban ért
hetetlennek tűnik szédületes karrierje.
A választ maga az emlékirat szolgáltat
ja. Nem leplezi le ugyan a kinevezéshez
fűződő esetleges kulisszatitkokat, netáni
belső harcokat, ilyenekről azonban a ké
sőbbi szakirodalom sem tud, így bízvást
állíthatjuk: Eisenhowert nem elsősorban
kiváló személyi kapcsolatai emelték ma
gas posztra.
Néhány vitathatatlan képessége ellen
ben — s ezek a könyv lapjain a szerző
akaratától függetlenül markánsan elő-
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tűnnek — megindokolja Roosevelt és ta
nácsadói választását. Elsőként a tábornok
kitűnő alkalmazkodóképessége, jó diplo
máciai érzéke szembeszökő: minden
munkatársáról szinte csak jót ír; a túl
zott önállóságával, erőszakosságával anynyi gondot okozó Montgomery is a veze
tői kollektívába jól beilleszkedő, kissé
különc, de hasznos és tehetséges katona
ként mutatkozik a könyv lapjain, a köz
te és az amerikai tábornokok között szin
te állandósult feszültség nagyon is eny
hítve jelentkezik. Vagy itt van Fredendall tábornok, a II. amerikai hadtest
1043. februárjában, Kasserine-nél csődöt
mondott parancsnoka, akinek teljes ku
darcát Eisenhower néhány enyhén bírá
ló szóval elintézi.
Eisenhower tehát, mint ez művének
csaknem minden sorából kitűnik, nagy
szerű diplomáciai készséggel oldotta meg
egy koalíciós hadsereg legfőbb vezetőjé
nek bonyolult feladatát, mindvégig sike
rült egyeztetnie a szövetségesek sokszor
eltérő érdekeit, elsimítani az ellentéte
ket, s mindezt a nagy cél: a fasizmus le
verése érdekében.
Az is figyelemreméltó, hogy noha
Eisenhower látszólag tisztán katonai kér
désekkel foglalkozik emlékirataiban, s
gondosan kerüli a politikai jellegű meg
nyilvánulásokat, sorai mögött mégis ér
ződik: minden cselekedetét az Egyesült
Államok politikai céljainak, érdekének
rendeli alá. Számos bírálója — főleg an
gol részről — élesen támadja pl. a tábor
nok ama döntését, hogy a háború befeje
ző szakaszában a nyugati szövetséges erő
ket nem irányította Berlin alá, hogy meg
előzzék a szovjet csapatokat a német fő
város elfoglalásában, s ezzel politikai tő
két kovácsoljanak maguknak a Szovjet
unióval szemben.
Eltekintve a terv katonai nehézségeitől,
jól megalapozott politikai érvek is szól
tak e kalandor elképzelés ellen. A szö
vetségesek megjelenése Berlinben, még a
háború tényleges befejezése előtt, súlyos
csapást mért volna az antifasiszta koalí
ció; amúgy sem feszültségektől, ellent
mondásoktól mentes egységére, azonnali
konfrontációt idézett volna elő a szövet
ségesek között, melynek következményeit
utólagosan fel sem mérhetjük.
Az a körülmény pedig, hogy Eisenho
wer az egész háború során óvakodott a
kockázatoktól, nem sietett, mindig biz
tosra ment, szintén az amerikai politikai
elképzeléseket szolgálta. Le kell verni a
Tengelyhatalmakat és Japánt, meg kell
semmisíteni a fasizmus hatalmi gépeze
tét, de mindezt a lehető legkisebb vesz
teségekkel úgy elérni, hogy a győztes
háború után az Egyesült Államok gazda

ságilag és katonailag is a világ vezető
hatalmaként kerüljön ki a történelem el
eddig legnagyobb és legvéresebb konflik
tusából, ez állt az amerikai háborús po
litika mögött. S erre a célra bajosan ta
lálhattak volna alkalmasabb főparancs
nokot, mint Eisenhowert. Tény, hogy a
fenti elvhez való következetes ragaszko
dás, a kezdeményezés elvesztéséhez és
katonai kudarcokhoz is vezetett (gondol
junk itt a „széles front" eisenhoweri stra
tégiai koncepcióra, a „Zöldségeskert"
(Market Garden) hadművelet csődjére
1944. szeptemberében, vagy az ardenneki német ellentámadás kezdeti sikereire):
nem csak a háborút hosszabbította meg,
hanem a közvetlen amerikai célok meg
valósítását is hátráltatta.
Eisenhowert felkészültsége, nagyszerű
áttekintő képessége, globális méretekben
való gondolkodási készsége is alkalmassá
tette fontos pozíciója betöltésére. Ehhez
jól megalapozott vezérkari ismeretei mel
lett az is hozzájárult, hogy 1941 decem
berétől 1942 májusáig George Marshall
tábornoknak, az Egyesített Vezérkar fő
nökének környezetében, magas beosztá
sú hadműveleti tisztként dolgozott és itt
bőséges alkalma nyílt az egész amerikai
hadigépezet áttekintésére, magasabb ha
dászati ismeretek szerzésére. Eisenhower
jó tanítványnak bizonyult, s ami még en
nél is fontosabb, végig híven kitartott,
a sajátos amerikai katonai és politikai
célok primátusát valló és megvalósító
Marshall elképzelései mellett.
Emlékiratai 46—47. oldalán Eisenho
wer szemléletesen foglalja össze Amerika
háborús céljait: a fő ellenség Németor
szág, így az amerikai erőfeszítéseket elle
ne kell elsősorban összpontosítani. Né
metországot pedig csupán a kontinensen
— konkrétan Északnyugat-Franciaorszá
gon át mért csapással lehet térdre kény
szeríteni a Földközi-tenger medencéje
így — az angol elgondolásokkal szem
ben — csupán másodlagos jelentőségű.
Eisenhower is szilárdan ragaszkodik eh
hez a hadászati és politikai szempontból
egyetlen ésszerű tervhez és ellenzi 1944ben az angolok olaszországi és balkáni
elgondolásait, mivel ezek értékes erőket
vonnának el a főcsapástól.
Hogy magyarázhatjuk tehát, vetődik
fel joggal a kérdés, hogy 1942 novembe
rében az angolszászok nem Franciaor
szágban, hanem Észak-Afrikában száll
nak partra, s ezzel legalább egy esztendő
vel elhalasztják a franciaországi hadmű
veletet és meghosszabbítják a háborút?
Az emlékiratból erre is választ kapunk.
Kompromisszumos megoldásról volt szó:
a nyugati szövetségesek látták a Szov
jetunió nehéz helyzetét, s már csak sa-
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ját érdekükben is, tehermentesíteni igye
keztek a keleti frontot. Valamit tehát
lépniök kellett. Két reális lehetőség kí
nálkozott: hídfőt létesíteni Észak-Fran
ciaországban, vagy nagyobb erőkkel partraszállni az akkor a Vichy-Franciaországhoz tartozó Észak-Afrikában. Eisenho
wer ekkor még a francia hídfő mellett
szállt síkra, de azonnal utalt a várható
nehézségekre is. Valóban, a kanadaiak
Dieppe-i tapasztalatai, a tengeri szállí
tóeszközök korlátozottsága, a várható
erős német légi ellenállás, s az a körül
mény, hogy 1942 nyarán még csak két
amerikai hadosztály állomásozott NagyBritanniában, végül is óvatosságra intet
te az amerikai vezetőket. így — angol
javaslatra — létrejött a „Torch" (Fák
lya) hadművelet Észak-Afrika elözönlésére. Ekkor még csak 110 szállítóhajó, 200
hadihajó és 166 harci repülőgép állt ren
delkezésükre. (1944 júniusára ez a szám
több mint ezer csapatszállító hajóra és
partraszállító vízijárműre, csaknem 5000
szállító és 10 550 harci repülőgépre, és
négyszázötven hadihajóra emelkedett.)
Most már akadémikus a kérdés: sike
rült volna-e már 1942-ben a szövetsége
seknek, akkori erőikkel, partraszállniok
és megkapaszkodniuk Franciaországban.
Elképzelhető, de az amerikaiak a háború
meggyorsítása érdekében sem vállalták
ezt a kockázatot.
A „Torch" újabb iskolát jelentett mind
a tűzkeresztségen átesett amerikai csa
patoknak, mind az ugyancsak első harci
szereplésben debütáló Eisenhowernek.
Mind a csapatok, mind a parancsnok —
kisebb-nagyobb zökkenők után — kiáll
ták a tűzpróbát. Eisenhower jó ítélőké
pességére vall, hogy felfedezte a nyugati
hadszíntér két legjelentékenyebb ameri
kai parancsnokának, Patton és Bradley
tábornoknak tehetségét és segítette ké
sőbbi előrehaladásukat, ami pedig, ismer
ve Patton nehéz természetét, nem is volt
egyszerű feladat.
Különösebb hadászati-hadműveleti ké
pességeket Eisenhower már első hadjá
ratában sem csillogtatott: túlzott óvatos
ságtól vezérélve elmulasztotta Tunisz
megszállását, ezzel a hadjáratot további
fél esztendővel elhúzta. A sors sajátos
kegyéből e mulasztás végül is meglepő
sikert hozott: a németek, kihasználva a
szövetségesek tétovaságát, nagy erőkkel
megszállták Tunéziát és erőteljes ellen
csapásokat hajtottak végre. Ez viszont
azt eredményezte, hogy a szövetséges lé
gi- és tengeri fölénye miatt csapataik
többsége csapdába került: 1943. május
15-ig több mint 250 000 német és olasz
katona került a szövetségesek fogságába.
A szicíliai és itáliai hadműveletek is

inkább csak negatív tapasztalatokat hoz
tak: a partraszállásokat túlzottan sablo-"
nosan hajtották végre: az ellenség fel tu
dott rájuk készülni, s ezért a salernoi
hídfőben a deszant alakulatoknak vál
ságos napokat kellett átélniük, míg az
anyagi fölény le nem küzdhette a néme
tek szívós ellenállását.
Eisenhowert 1943. december 7-én kine
vezték az észak-franciaországi partra
szálló hadművelet, az „Overlord"' (Min
denható Úr) főparancsnokává és búcsút
mondott a Földközi-tengeri hadszintér
nek.
Az 1944. június 6-án végrehajtott nor
mandiai partraszállás, a hadtörténelem
mindmáig legnagyobb szabású deszant
hadművelete, alaposan próbára tette
Eisenhower képességeit. Harmincnyolc
hadosztályt kellett viszonylag rövid idő
alatt partra tennie, ennek megszervezé
sét, az ellenség megtévesztését és a part
raszállás színhelyének megválasztását ve
zérkarával együtt kiválóan oldotta meg.
Jó diplomáciai készségére vall az is, hogy
többnyire sikerült elsimítania a vezetés
ben szinte állandóan fellépő angol—ame
rikai—francia súrlódásokat is.
A partraszállást követően azonban ki
derült, hogy noha az ellenséget sikerült
meglepniük, a nehéz terep és a németek
szívós ellenállása folytán a hídfő csak
nehezen terjeszkedik. Hitler és a német
katonai vezetés azonban itt az amerikaiak
segítségére sietett: addig ragaszkodtak a
merev védelem őrült elvéhez, míg Falaise
térségében csaknem az egész 7. és 5. pán
célos hadsereg a szövetségesek csapdájá
ba nem került.
Szeptember elejére felbomlott a német
ellenállás, s úgy tűnt, a szövetségeseket
semmi sem állíthatja meg, hogy előre
törjenek a ..Harmadik Birodalom" szí
véig.
Ám különféle objektív és szubjektív
tényezők — mindezekről Eisenhower bő
ségesen számol be „Keresztes háború"jában — meggátolták a háború azonnali
befejezését. Különösen sok szó esik az
utánpótlás nem kielégítő megszervezésér
ről: nincs a szövetségeseknek egyetlen
számottevő és használható kikötőjük. No
ha Antwerpent már szeptember 4-én el
foglalják az angolok, elmulasztják, hogy
a kikötőt ellenőrzés alatt tartó Walcheren
szigetét megszállják, csak több mint egy
hónapos hosszú harc után sikerül ez
majd nekik.
Elfogy az üzemanyag, északon Horrocks angol, Elszászban Patton amerikai
páncélosai
megállásra
kényszerülnek,
„Még azokat a csapatokat is nehéz volt
megfelelően .ellátnunk, amelyek az arc-
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vonalon harcban állnak" — írja egyhelyütt a tábornok.
• A vezetésben is hibák mutatkoztak.
Eisenhower túlzott optimizmussal úgy
vélekedett, hogy a német hadsereg már
nem képes számottevő ellenállásra, ezért
óvatosan, az erőket egységesen elosztva,
ún. „széles front" stratégiával is hamaro
san diadalmaskodnak. Vele szemben
Bradley és Patton a déli, Montgomery
pedig az északi irányú összpontosítás
mellett foglalt állást. Mindkettőjüknek
igaza volt, ám Eisenhower — szokásához
híven — kompromisszumos döntést ho
zott: némi prioritást biztosított Montgo
mery számára — már csak a szövetségi
bizalom megóvása érdekében is — de
Pattont sem állította meg teljesen. Az
eredmény: Montgomery nagyszabású légideszant vállalkozása, a Market Garden
hadművelet, nem érte el a kitűzött célt,
s Patton is megállásra kényszerült. Ezzel
nagy esély maradt kihasználatlanul, s ez
nem kis részben a „diplomata Eisenho
wer" rovására írandó. Minderről a tá
bornok emlékiratában halványan beis
merő vallomást is tesz.
Sokkal önkritikusabb az utolsó nagy
náci offenzíva, az 1944. december 16-án
indított ardenneki offenzíva megítélésé
ben. Itt reálisan elismeri felelősségét: „ha
a történészek valakit kárhoztatnak az
ellenségnek adott lehetőségért, akkor ez
az elmarasztalás egyedül engem illet."
A német offenzíva, kezdeti sikerek
után, végül is megfeneklett, s ebben,
mint Eisenhower is elismeri, nagy sze
rep jutott a szovjet csapatok 1945. ja
nuár 12-én indított nagy támadásának is.
Ez egyébiránt az első hely, ahol kiderül
Eisenhower munkájából, hogy itt koalí
ciós háború folyik, azaz, nemcsak a nyu
gati szövetségesek, hanem a szovjet csa
patok is eredményesen harcolnak a ná
cik ellen.
A hatalmas anyagi és létszámfölénnyel
végrehajtott 1945-ös hadjárat megszer
vezése és végrehajtása már viszonylag
könnyű feladatnak bizonyult. Most már
nem a katona, hanem a politikus Eisen
hower lépett előtérbe. Helyesen döntött,
amikor „több mint butaságnak, ostoba

ságnak" tartotta a Berlin irányába in
dított előretörés tervét. A nyugati szö-.
vetségeseket csaknem 500 km-nyi távol
ság választotta el akkor a ,*birodalom"
fővárosától, s ha ide vonnak össze min
den erőt, akkor pusztán katonai szem
pontból is azt jelentette volna, hogy az
arcvonal többi részén gyakorlatilag moz
gásképtelenné teszik csapataikat, ami pe
dig a háború további elhúzódásához ve
zetett volna.
Műve záró fejezeteiben a háború utáni
időszakról, szövetséges csapatok megszál
ló tevékenységének kezdeteiről számol be
a szerző. Itt már találkozunk hideghábo
rús hangokkal is, főleg a jelen kiadás
ból kihagyott részeknél, de összességé
ben Eisenhower józanabb és kevésbé
szovjetellenes, mint a legtöbb nyugati ka
tona, itt is megőrzi diplomata simulékonyságát.
A magyar kiadás záró fejezete: a „Ta
nulmány hadművelet" a nyugati hadjá
ratok stratégiai tapasztalatait elemzi.
Nem túlzottan elmélyült, de érdekes ol
vasmány, főleg a partraszálló hadműve
letek nehézségeit és az erődrendszerek
elleni harc tanulságait értékeli. Maga is
érzi azonban, hogy a hadviselésben az
atombomba új fejezetet nyitott meg, s a
korábbi harcok tapasztalatai már nagyon
is bizonytalan értékűvé váltak. Reméli,
hogy a szörnyű tapasztalatok, a félelem
végre is „arra fogja ösztönözni az em
bereket, hogy megtaláljak a háború elhá
rításának módját."
Végezetül néhány szót a kiadó munká
járól. Jónak tartom azt az elgondolást,
hogy Juhász Gyulával, az ismert törté
nésszel a politikai összefüggéseket elemző
utószót írattak — a politikai összefüggé
sek, főleg a szovjet—amerikai kapcsola
tok ui. meglepően kevés helyet kapnak
a politikus-tábornok emlékiratában. J u 
hász tanulmányából egy értékes momen
tumot kívánok kiragadni: az „Overlord"dal kapcsolatos megtévesztő műveletek és
a magyar kiugrási kísérletek érdekes, a
magyar olvasóközönség által alig ismert
összefüggéseit.
Rázsó Gyula
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A folyóirat júliusi száma a sztáling
rádi csata kezdetének 40. évfordulóján
közli P. Balasov: „A 64. hadsereg a Sztá
lingrádért folyó védelmi harcban" c. cik
két (1982. 7. sz., 32—38. o.) A sztálingrádi
győzelem több front és sok hadsereg
együttes, hősi harcának eredményeként
született meg, amelyben jelentős szere
pet játszott a 64. hadsereg.
1942. júliusának második felében a né
met „B" hadseregcsoport parancsnoksá
ga úgy döntött, hogy Perelazovszkij és
Oblivszkaja körzetéből induló, Kalácsra
irányuló csapással bekeríti és megsemmi
síti a 62. hadsereg csapatait, valamint a
64. hadsereg erőinek egy részét és el
foglalja Sztálingrádot. Hogy megakadá
lyozzák az áttörést Sztálingrád irányába,
a 64. hadsereg csapatainak a Sztálingrá
di Front parancsnokának parancsa sze
rint július 19-re szilárd védelmet kellett
kiépíteniük a Szurovikinótól Verhnye—
Kumojarszkajáig terjedő 120 km-es arc
vonalon. A hadsereg a következő egysé
gekből állt: a 214., 29., 229., 112. lövész
hadosztály, a 66. és 154. tengerészgyalo
gos dandár, a 40. és 137. harckocsidan
dár, a 76. gárda-aknavető ezred, a Leg
felsőbb Főparancsnokság tartalékát képe
ző négy tüzér- és 2 páncéltörő tüzér ez
red, a 28. és 40. páncélvonat osztály, a
zsitomiri, az ordzsonikidzsevszki 1. és 3.
lövész, valamint a krasznodari aknavető
géppuskás katonaiskolák növendékeinek
négy ezrede.
A hadsereg törzse által kidolgozott vé
delmi terv szerint az alapvető erőket a
jobbszárnyon összpontosították. A védel
met két lépcsőre építették, tartalékok
biztosításával. Az első lépcsőbe tervez
ték a 229., 214. és 29. lövészhadosztályt,
a 154. tengerészgyalogos dandárt. Az első
lépcső védelmi övezetének szélessége 22—
30 km volt. Az első övezet peremvonalá
tól 20—30 km-re készült a 30 km mély
hadsereg védelmi övezet, amelyet a 112.
lövészhadosztálynak, mint második lép
csőnek kellett elfoglalnia. A tartalékot a
66. tengerészgyalogos dandár, a 137. harc
kocsidandár és három növendék ezred
alkotta.
A hadsereg csapatai rendkívül nehéz
körülmények között vonultak fel, az el
lenség légierejének állandó támadásai
közepette. Ezért a kijelölt helyet csak a
229. és 214. lövészhadosztály érte el, de

ezek sem 19-ére, hanem csak 22-ére. Va
lamivel később érkezett a 154. tengerész
gyalogos dandár. A 229. és 214. hadosz
tálynak kb. 2 napja volt a védelem ki
építésére, a többiek már harc közben
foglalták el a védelmi vonalat. A táma
dás megkezdésekor az 51. hadtest csapá
sai alatt a védő erők kénytelenek voltak
visszavonulni a fő védelmi övezetbe. A
fő védelmi övezetért július 25-én kezdő
dött meg a harc. Az 51. hadtest és a 24.
páncélos hadtest főcsapása a 229. lövész
hadosztály ellen irányult. Itt a hitleris
ták élőerőben 4—5-szörös, páncélosokban,
lövegekben 9—10-szeres túlerőben vol
tak. A fasiszta légierő állandóan a leve
gőben volt és 60—70 gépből álló csopor
tokkal mért csapásokat a védelemre. Két
napos súlyos harc után az ellenségnek
sikerült áttörnie a 229. hadosztály védel
mét és kijutni a Don átkelőhelyéhez
Nyizsnye—Csirszkaja körzetében. A vé
dők kénytelenek voltak visszavonulni a
Csir folyó keleti partjára.
Szilárdan tartotta magát a 214. had
osztály. Naponta 8—10 rohamot vert viszsza. Négy napig tartó súlyos harcok után
a 214. hadosztály és a 154. tengerészgya
logos dandár a hadseregparancsnokság
utasítására visszavonult a Don balpartjá
ra. ,
A németek beékelődése azzal fenyege
tett, hogy átkarolják a 62. hadsereg bal
szárnyát, és betörnek a 64. hadsereg há
tába. Nehéz helyzet alakult ki a 62. had
sereg jobb szárnyán, ahol a németek át
törtek a Donhoz. Az áttörés likvidálására
a szovjet csapatok ellencsapást hajtottak
végre július 30-án, és sikerült a némete
ket visszavetni a Csir nyugati partjára.
A Sztálingrádi Front ellenállása egyre
szilárdabbá vált. Meghiúsult a németek
nek az a terve, hogy csak a 6. hadsereg
erőivel elfoglalják a várost. A kaukázusi
irányból kénytelenek voltak ide irányíta
ni a 4. páncélos hadsereget. Ez még job
ban megnehezítette a 64. hadsereg hely
zetét. Augusztus 2-án az 51. hadsereg
visszavonult egységei és a 64. hadsereg
tartalékai védelmet kezdtek kiépíteni a
Don keleti partján. A szervezeti átépítés
és erősítés nem tudta megakadályozni
azt, hogy augusztus 6-án az ellenség pán
célos és motorizált alakulatai ismét át
törjenek, nyomukban pedig román és né
met lövészhadosztályok nyomultak. El-
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keseredett harcok folytak. A németek
150—200 péncélosból álló csoportokkal
rohamoztak, egyidejűleg 200—300 repülő
gépből álló csapatok mértek csapásokat.
A beékelődött ellenségre mérendő ellen
csapáshoz harccsoportot hoztak létre,
amely
három lövészhadosztályból, két
növendék ezredből, nehéztüzér osztályból
és páncélvonatból állt. Az ellencsapás
9 km-es arcvonalán 3 k m jutott egy had
osztályra, valamint kilométerenként 40
löveg és aknavető és 8 harckocsi. A sztá
lingrádi csata kezdete óta először itt, leg
alábbis ezen a keskeny arcvonalszaka
szon sikerült túlsúlyt biztosítani, szemé
lyi állományban háromszorost, tüzérség
ben kétszerest, egyenlő harckocsi erők
mellett.
Augusztus 9-én 40 perces tüzérségi elő
készítés után kezdődött meg az ellencsa
pás. Kétnapos harcban szétzúztak három
ezredet és megsemmisítettek több mint
100 páncélost. A csapás olyan erős volt,
hogy a németek ebben az irányban 10
napig nem tudták felújítani a támadást.
Augusztus végére az ellenségnek sike
rült állandó jellegű átkelést létrehoznia a
Donon, és rövid idő alatt megerősítette
a csapásmérő csoportosítást. Augusztus
29-én tüzérségi és légi előkészítés után
indított támadással áttörték a szovjet vé
delmet. A 64. és 62. hadsereg ismét ve
szélyes helyzetbe került, és kétszer hátra
kellett őket vonni.
Szeptember közepére a harcok megkö
zelítették a város nyugati határát. A vá
ros védelmével a 62. és 64. hadsereget
bízták meg. Ekkorra a 64. hadsereg kö
telékébe a következő egységek tartoztak:
hét, a korábbi harcokban meggyengült
lövészhadosztály (126., 138., 157., 29., 204.,
38. és 36. gárdahadosztály, a 66. és 154.
tengerészgyalogos dandár, 2 növendék
ezred, a 118. megerősített körzet, a 13.
harckocsihadtest és tizennégy tüzér és
aknavető ezred. A hadsereg védelmi öve
zetének szélessége 25 km volt. A hadmű
veleti felépítés egylépcsős volt.
A németek rohammal akarták bevenni
a várost. Egyszerre két csapást szándé
koztak mérni : az egyiket Kalácstól észak
keletre a Mamajev kurgánra, a másikat
Verhnye—Caricinszkij térségből a Köz
ponti Pályaudvar irányába. Ehhez há
rom gyalogos és két páncélos, egy moto
rizált hadosztályt vontak össze, kb. 250
páncélossal. A hitleristák támadása szep
tember 13-án reggel kezdődött erős tü
zérségi és légi előkészítés után. Másnap
reggel sikerült áttörniük a Volgához.
Megkezdődtek az elhúzódó véres harcok
a Mamajev kurgán környékén. Október
második felében a 62. hadsereg a Trak

torgyár és a Barikád gyár körzetében
vívott súlyos harcokat.
A " szorongatott hadseregek helyzetén
ellencsapásokkal igyekeztek könnyíteni.
A hitlerista hadvezetés az erőket nem kí
mélve igyekezett elfoglalni a várost, 54.
német és csatlós hadosztályt vontak be a
véres harcokba, de a várost nem sikerült
elfoglalni. A hadseregcsoport olyan sú
lyos veszteségeket szenvedett, hogy no
vember közepén kénytelenek voltak be
szüntetni a támadást és átmenni véde
lembe. A védő csapatok kivéreztették a
támadó hadsereget és lehetőséget bizto
sítottak a hadászati tartalékok összevo
násához. Ebben nagy szerepet játszott a
64. hadsereg.
Az augusztusi szám is közöl a sztáling
rádi csatával kapcsolatos cikkeket, de
mégis inkább egy másik írást választunk,
elsősorban kuriózum-jellege miatt, A.
Puskin: „Az élő torpedók harci alkal
mazása Japán részéről a második világ
háborúban" c. írását (1982. 8. sz., 65—
68. o.).
1943-ban Japán elvesztette a fölényét
mind a levegőben, mind a tengeren, már
nehezen tudta védeni nemcsak a távoli
hódításokat, hanem a belső területeket
is. Kevés volt a tartályhajó és a szállító
hajó. 1944 júliusára a tengeri erőviszony
3 :1 volt az Egyesült Államok javára.
1944 végén a Csendes-óceánra megérke
zett egy angol hajóhad, amelyben volt
2 sorhajó, 4 repülőgépanyahajó, 5 cirká
ló, 11 torpedóromboló. A szövetségesek
és a japánok részérő egyaránt bevetet
tek deszantokat, de mindkét részről első
sorban a haditengerészeti és a légierő
ket alkalmazták. A japán vezérkar, mi
után jelentős mennyiségű eszközt vesz
tett, olyan fegyvereket keresett, amelyek
döntően megváltoztatnák az erőviszonyo
kat. Az olasz tapasztalatok alapján, akik
1940 és 1943 között irányított torpedó
kat alkalmaztak, úgy döntöttek, hogy ön
gyilkosok álta vezetett repülőket („ka
mikaze") és torpedókat („ka j ten") fognak
bevetni.
Az első ilyen torpedó-típus tervet 1943 '
végén dolgozta ki 3 tiszt, de ezt elvetet
ték. Ennek a tökéletesített másolata
14,75 m hosszú volt, a robbanófej 1360
kg robbanóanyagot tartalmazott, 40 mér
földet tudott megtenni 40 csomós sebes
séggel. A tervet 1944 februárjában jóvá
hagyták, elkezdték a gyártást és a veze
tők kiképzését. A kiképzés arra irányult,
hogy megfelelő mélységben és — perisz
kóppal — megfelelő irányban tudják tar
tani a torpedót. Az elsővl2 tisztet 11944.
november 7-én bocsátották ki, akkorra
kidolgozták a lehorgonyzott hajók elleni
harcászati módszereket is.
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November 8-án indult el a J—36, J—
37 és J—47 átalakított tengeralattjáró
4—4 „kajten"-nel a fedélzetén, hogy tá
madást intézzen az Uliti (J—36 és J—37)
és Palan (J—47) szigetek körzetében állo
másozó amerikai hajók ellen. A támadás
nem bizonyult hatékonynak. A J—37-et
már a megközelítés stádiumában elsülylyesztette egy torpedóromboló. November
20-án a J—36 és J—47 olyan légi felde
rítési adatokat kapott, hogy az Uliti-szigeteknél a szövetségesek több mint 100
hajója áll. A 8 előkészített torpedó kö
zül azonban csak 5-öt tudtak kilőni, 3
nem működött. A torpedók első bevetése
kor elsüllyesztettek egy amerikai tartály
hajót, tele repülőbenzinnel. Ettől kezdve
az egyik támadó csoportot a másik után
hozták létre. Tökéletesítették a tenger
alattjárókat is. A víz alatti kilövésekhez
előbb két torpedóba lehetett átszállni a
víz alatt, aztán négybe.
1945 januárjában is létrehoztak egy tá
madó csoportot, amelybe 6 tengeralatt
járó tartozott: a J—36, J—47, J—48, J—
53, J—56 és J—58. A támadás célpontjai
az Admiralitás-, Guam-, Palan- és Ulitiszigetek körzetében horgonyzó hajók vol
tak, összesen 15 torpedót lőttek ki, 9
használhatatlan volt, de a többiek sem
okoztak kárt.
1945 februárjában a J—44, J—368 és
J—370 tengeralattjárókból álló „Tibaja"
csoport parancsot kapott, hogy támadja
meg az Iwo—Jima szigetnél álló hajó
kat. Egyetlen hajót sem sikerült megron
gálni, viszont a J—368 és a J—370 elpusz
tult,
1945 márciusában a J—44, J—47, J—56
és J—58 tengeralattjárókból álló „Amatake" csoportot, 6—6 torpedóval a fedél
zetükön Okinawa térségébe irányították.
A J—44-et és J—56-ot útközben, e l s ü l 
lyesztették, a J—47 megsérült. és vissza
tért a támaszpontra. A J—58 egy hétig
próbálkozott a hajók megközelítésével,
de a repülőgépek nem engedték, hogy a
felszínre jöjjön és feltöltse az akkumu
látorokat. Végül egy torpedót sem tudott
kilőni és parancsot kapott, hogy térjen
vissza a támaszpontra.
A japán parancsnokság látta, hogy a
szövetségesek nagyon megerősítették az
álló hajóik védelmét, ezért úgy döntöttek,
hogy megváltoztatják az élő torpedók al
kalmazásának módszerét és menet köz
ben támadják a hajókat. Ehhez azonban
tökéletesíteni kellett a torpedók szerke
zetét. Növelni kellett a hatótávolságot és
a motorok megbízhatóságát. A célzás
nem okozott problémát, mert 40 csomó
sebességnél a vezető használhatta a pe
riszkópot és ha észrevették is, a 30 cso

móval haladó hajó nem tudott elmene
külni.
1945 áprilisának végén a J—37 és J—
47-ből álló „Tembu" csoport menet köz
ben támadta meg az amerikai hajókat
Uliti és Okinawa térségében. Állítólag
elsüllyesztettek hat hajót, köztük egy cir
kálót és egy torpedórombolót, az ame
rikai fél a háború után azonban tagadta,
hogy a térségben ebben az időben egyet
len hajó is elsüllyedt volna.
1945 májusában—júniusában létrehoz
ták a „Szimbu" (J—361 és J—367) és a
„Todoraki" (J—36, J—165, J—363) cso
portokat az Okinawa körzetében végre
hajtandó támadásokhoz. Csak egy szállí
tóhajót sikerült elsüllyeszteniük, a „Ca
nada Victory"-t, miközben elvesztették a
J—36-ot és a J—465-öt.
A következő csoport, a „Temon Jumit"
hat tengeralattjáróból állt: J—47, J—53,
J—58, J—363, J—366, J—367. A J—47,
J—363 és J—367 Okinawától 300—400
mérfölddel keletre tevékenykedett és
csak a „Marathon" nevű csapatszállító
hajót sikerült megrongálnia. A másik há
rom hajó a Fülöp-szigetek térségében si
keresebben tevékenykedett. A J—53-ról
kilőtt torpedónak sikerült elsüllyeszteni
egy torpedórombolót, amely az élő tor
pedót kis tengeralattjárónak nézte és
igyekezett legázolni.
Ettől függetlenül a japán flotta helyze
te jelentősen romlott. A japán parancs
nokság úgy határozott, hogy 100 élő tor
pedót azoknak a szigeteknek a körzeté
ben helyez el, amelyek a Tokiói-öbölhöz
vezető úton feküsznek, hogy támadják az
amerikai hajókat, főként a repülőgép
anyahajókat.
Az utolsó hajó, amit a Japán tengerre
irányítottak, a J—159 volt, fedélzetén
mindössze két élő torpedóval. Mivel
azonban megtörtént a kapituláció, ez is
visszatért a támaszpontra.
A harcokban 88 torpedóvezető pusztult
el, 15-en pedig gyakorlás közben .vesz
tették életüket. Ezen kívül a szövetsége
sek elsüllyesztettek 8 szállító tengeralatt
járót több mint 600 fő személyzettel. A
torpedók nem érték el a kitűzött célt.
A megbízhatóságuk technikailag nagyon
alacsony fokú volt, több mint 50%-uk
használhatatlannak bizonyult.
A szeptemberi szám tanulmányai kö
zül Sz. Alferov: „A 4. gárdahadsereg tá
madása a budapesti hadműveletekben"
c. (1982. 9. sz„ 13—19. o.) írását emeljük
ki. A hadsereg a harcbavetés előtt Uk
rajna területéről települt át Romániába,
aztán hatnapos menetet hajtott végre, át
kelt a Dunán, az ellenség hadműveleti
mélységében áttörte az előre megépített
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védelmi vonalat és erős ellencsapásokat
vert vissza.
A hadsereg első lövészezredei novem
ber 12-én vagoníroztak ki Temesvárotí,
és onnan indultak gyalogmenetben Zombor térségébe. A hadsereg menet közben
kapta a parancsot, hogy december l-re
vonuljon a Duna nyugati partján levő,
az 57. hadsereg által elfoglalt hídfőbe,
fejlessze ki a támadást, és december 10—
11-re foglalja el a Velencei-tó—Székes
fehérvár—Balaton vonalat.
A Dunán való átkelés a váratlanság
biztosítása miatt éjjel történt, tüzérségi
előkészítés nélkül. A tüzérség csak akkor
nyitott tüzet, amikor az ellenség észrevet
te az alegységeket a saját partja előtt.
December 1-én a támadás kifejlesztésé
re az első lépcső hadosztályaitól gyorsan
mozgó csapatokat küldtek ki gépkocsikon
lövészzászlóalj,
tüzérosztály,
műszaki
század, felderítő szakasz összetételben.
Ezek a. csapatok megkerülték az ellensé
ges támaszpontokat, vagy leblokkolták
őket, bekerültek az ellenség hátába, ér
zékeny csapásokat mértek rá és segítet
ték a főerők támadását. December 20-ra
súlyos harcok után érték el a Velence—
Balaton vonalat, ahol az a kísérlet, hogy
menetből törjék át a megerődített „Mar
git" vonalat, nem sikerült. Az egység vé
delembe ment át. A támadás lassú üte
mét az magyarázza, hogy az átkelés után
a csapatok részenként kapcsolódtak be a
harcba, nem mindig volt biztosítva a lő
szer, az ellenség pedig elkeseredett el
lenállást tanúsított, harcolt minden ma
gaslatért, lakott helységért, házért, állan
dóan ellentámadásokat szervezett. Külö
nösen jól kiépített volt a védelem első
5—8 kilométere. A 3. Ukrán Front pa
rancsnoka a Főhadiszállással egyetértés
ben december 12-én adta ki a parancsot
a 4. hadseregnek, hogy törje át az ellen
ség védelmét és legkésőbb a támadás má
sodik napján foglalja el Pátka, Székes
fehérvár, Polgárdi vonalat, a hatodik nap
végére pedig haladjon előre 68 km-t a
hadművelet végcéljáig, vágja el az ellen
ség budapesti csoportosításának visszavo
nulási útját. Jobbra a 46. hadsereg, bal
ra az 57. hadsereg tá'madott. A főcsapás
iránya Székesfehérvár volt. Az előkészí
tés folyamán éleslövészettel összekapcsolt
gyakorlatokat "és törzsvezetési gyakorla
tokat tartottak, jelentős erőátcsoportosí
tást hajtottak végre, harckocsi- és lövegmaketteket állítottak fel. Polgárdi tájé
kán félrevezető támadásokat indítottak.
Az ellenség nem tudta felderíteni sem a
főcsapás irányát, sem a támadás időpont
ját.
Különös gonddal szervezték meg a tá
madás tüzérségi támogatását.

December 20-án 10 óra 15 perckor, 60
perces tüzérségi előkészítés után, amely
7500 tonna lövedéket zúdított az ellenség
re, a hadsereg egységei támadásba men
tek át és betörtek az ellenség védelmé
be. Az ellenállás azonban egyre növeke
dett. Az ellenség a második lépcső és a
tartalék erőivel ellentámadásokat hajtott
végre. A nap második felében az ellen
ség a hadműveleti tartalékból előrehozta
a 3. páncélos hadosztályt, amely ellencsa
pást mért a 20. és 31. hadtest érintkezési
pontjára. Ezt elhárítva, a nap végére si
került beékelődni az ellenség védelmé
be egy 15 km széles arcvonalon, 9 km
mélységben. Éjjel a csapatok egyes irá
nyokban előrenyomultak még 9 kilomé
tert, és 21-én pedig 11 órakor, 15 perces
tűzcsapás után felújították a támadást
és 22-én elérték Székesfehérvárt.
A város elfoglalásában a 20. hadtest
frontális, a 31. keletről, a 135. pedig nyu
gatról mért csapással vett részt. A csapa
toknál sikeresen tevékenykedtek a ro
hamcsoportok, amelyek rendszerint 10—
25 lövészből, 3—5 műszakiból álltak,
időnként ehhez jött még 2—3 45 mm-es
löveg, 2—3 aknavető, néhány golyószóró
és géppuska.
Székesfehérvár elfoglalásával és a 7.
gépesített hadtest harcbavetésével a had
sereg egységei kifejlesztették a támadást
a hadműveleti mélységben. December
26-án 19 órára a 18. harckocsihadtest
nyomában a 4. gárda-lövészhadosztály is
elérte a Dunát Esztergom térségében,
28-ára pedig ideértek a hadsereg többi
egységei is.
December 20. és 28. között a hadsereg
alakulatai elfoglaltak 151 lakott helysé
get, megsemmisítettek 17 600 és foglyul
ejtettek 5792 ellenséges katonát. Az el
lenség 295 páncélost, 192 löveget, 80 pán
célozott szállító járművet, 12 repülőgé
pet és 362 géppuskát vesztett.
December 31-én a 4. gárdahadsereg vé
delembe ment át az elért arcvonalon,
ahol 1945. január 2-től 26-ig az ellenség
nagy erejű ellentámadásait verte vissza,
amelyeknek az volt a céljuk, hogy szét
zúzzák a Duna jobbpartján levő szovjet
erőket és megnyissák Budapest blokád
ját.
Az októberi számnak a sztálingrádi csa
tával foglalkozó cikkef közül V. Anoskin—IV. Naumov: „A védelmi arcvonal
stabilizálása a déli hadászati irányban
1942 nyarán" c. tanulmányát (1982. 9. sz.,
18—24 o.) emeljük ki. A németek betö
rése 1942 nyarán a Don-kanyarba, majd
Észak-Kaukázusba
az
eredményezte,
hogy megszűnt a hadászati védelem déli
szárnyának stabilitása. Védtelen vagy
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gyengén védett szakaszok alakultak ki.
Szükségessé vált a tartalékok ide irányí
tása, védelmi csoportok kialakítása, a vé
delem olyan stabilizálása, amely képes
volt megakadályozni az új áttörést.
A stabilizálás nehézsége abban rejlett,
hogy a főhadiszállás alapvető tartalékai a
Don középső folyásától északra voltak
összevonva. Miután a német előrenyomu
lás elvágta a délre vezető vasútvonala
kat, még nehezebb lett az erők átirányí
tása az ország belsejéből a Kaukázusba.
Két út maradt: a Volgán és a Káspi-tengeren, vagy Közép-Ázsián keresztül.
A főhadiszállás időben megállapította,
hogy az ellenség a támadást két fontos
irányban, a sztálingrádi és a kaukázusi
irányban akarja továbbfejleszteni azzal a
céllal, hogy elvágja az ország déli részét,
a Kaukázust, az olajforrásokat. A stabili
zálást először a Don-kanyarban akarták
megvalósítani. Ehhez július 12-én a fő
hadiszállás két védelmi vonalat határo
zott meg. Az első Vesenszkaja—Millerovo—Rosztov vonalon húzódott, a máso
dik Voronyezstől a Don vonalán haladt.
A Don-kanyarban mély hadászati védel
met létrehozni azonban nem sikerült. A
csapatok nem tudták elfoglalni az első
védelmi vonalat. Védelmi szempontból
legveszélyesebb volt a Don alsó folyása.
A Déli Front védelmi övezete 150 km
széles volt, de a visszavonulásnál a had
seregei súlyos veszteségeket szenvedtek.
A keretébe tartozó 37., 12. és 18. hadse
regben összesen 54 ezer ember maradt.
Különösen meggyengült a 9. hadsereg,
amelyben volt összesen 1113 ember, 1
golyószóró, 9 löveg és 32 aknavető. Erő
sítést ide irányítani nem sikerült, s így a
németek áttörtek a Don alsó folyásánál
és a Kaukázus felé törtek előre.
A főhadiszállás számolva azzal, hogy a
hitleristák áttörnek a Kaukázushoz, már
1941 őszén parancsot adott védelem elő
készítésére. A Kaukázusontúli frontnak
1942. július 30-ra védelmet kellett elfog
lalnia a Tyerek folyó mentén és a Nagy
Kaukázusi Gerincen. A védelmi vonalak
műszaki felszerelését azonban nem fejez
ték be. A hadászati védelem déli részé
nek hossza már elérte a 2400 km-t, vagy
is 1600 km-rel hosszabb volt mint a had
járat elején. Ennek következtében jú
lius—augusztus folyamán sok olyan rész
leg volt, ahol nem voltak csapatok. Az
1942-es nyári hadjáratra tervezett 120 lö
vészhadosztályból, 30 harckocsi- és gépe
sített hadtestből fegyverhiány miatt csak
5 hadsereget sikerült felállítani. Ezek k é 
pezték az alapot a Voronyezsi és Sztá
lingrádi Front új védelmi csoportjának
létrehozásához, amelyek a Brjanszki
Fronttal együtt védték a Don felső és

középső szakaszát. A Don alsó folyásá
nak védelmére csak az 51. hadsereget és
a Déli Front csapatainak egy részét tud
ták kijelölni. Folyamatosan érkeztek erő
sítések. Július 23-tól október l-ig a sztá
lingrádi irányba összpontosítottak 55 lö
vészhadosztályt, 9 lövészdandárt, 7 harc
kocsi-hadtestet és 30 dandárt. Erőteljesen
folyt a légierők feltöltése.
Bonyolult volt a Kaukázust védő had
seregcsoport létrehozása. Július 28-án a
Főhadiszállás összevonta a Déli és az
Észak-Kaukázusi Frontot az utóbbi neve
alatt. Mivel a védelmi arcvonala elérte
az 1500 km-t, két hadműveleti csoportra
osztották. Szeptember 1-től a Kaukázus
védelmét átruházták a Kaukázusontúli
Frontra.
Jelentős erőfeszítések történtek a csa
patok erkölcsi-lélektani állapotának meg
erősítése terén. A téli sikerek után, az
1942 tavaszi krími hadművelet, valamint
a Harkov és Leningrád alatti hadművelet
sikertelensége következtében ismét fel
erősödött a csapatoknál a páncélosoktól
és a repülőktől való félelem. Ennek le
küzdése szintén igen fontos volt a stabi
lizálás szempontjából.
A védelmi arcvonal először júliusban
érte el a kellő szilárdságot Livni és a
kis Don-kanyar között. Ezt több tényező
eredményezte: a Főhadiszállás a saját
tartalékából nagy erőket irányított ide;
a Nyugati Front bal szárnyának csapatai
val végrehajtott részleges támadó had
művelet; a Brjanszki Front ellencsapásai;
a Voronyezsi Front támadása. Ezek nem
csak lekötötték a 2. német és a 2. magyar
hadsereg erőit, hanem arra is kényszerí
tették a „B" hadseregcsoport parancsnok
ságát, hogy a bal szárny biztosítására ide
vonják a 6. hadsereg erőinek egy részét.
Július közepén, amikor az ellenség el
érte a 62. és 64. hadsereg védelmi vona
lait, a Nyugati és Kalinyini, az Észak
nyugati, valamint a Leningrádi és Volhovi Front támadásokat hajtott végre.
Ezek nemcsak lekötötték az ellenség
szembenálló erőit, hanem jelentős tarta
lékokat is vontak el.
A Sztálingrád elleni támadás július 23án kezdődött. Két nap alatt áttörték a
védelmet a Dontól nyugatra. Mikor a 62.
hadsereget bekerítés fenyegette, az éppencsak hogy létrehozott 1. és 4. harc
kocsihadseregek, valamint a 64. hadsereg
erői ellencsapásokat hajtottak végre. Bár
ezek nem voltak nagyon jelentősek, maga
az aktivitás meggyőzte a „B" hadsereg
csoport parancsnokságát arról, hogy a
Don felső és középső folyásánál végbe
menő stabilizálódás körülményei köze
pette csak a 6. hadsereggel nem tudja el
foglalni Sztálingrádot és Asztrahányt.
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Ezért július 31-én Sztálingrád ellen irá
nyították a 4. páncélos hadsereget is.
Augusztus 23-án az ellenség a sikerben
meggyőződve indította meg a támadást a
város ellen. A védők számára ez a nap
volt a legsúlyosabb. A 14. páncélos had
test a várostól északra áttört a Volgához.
Bár az ellenség nagy veszteségeket szen
vedett, még rövid idő alatt meg tudták
erősíteni a „B" hadseregcsoportot. Erőit
69 hadosztályra emelték. Sztálingrádtól
északra a szovjet csapatok ellencsapáso
kat mértek, szeptember közepén pedig a
Voronyezsi Front kezdett ellentámadást
az erők lekötése céljából.
A Nagy Kaukázusi Gerinc vonalán is
aktív pozícióharc folyt, határozott ellen
csapásokkal összekapcsolva.
Ordzsonikidze térségében az 1. páncé
los hadsereg kétszer is támadásba ment
át, de ellencsapásokkal megállították,
nagy veszteségeket szenvedett, és szep
tember végére támadási lehetőségei ki
merültek. A 49. hegyivadász hadtestnek
sikerült elfoglalnia néhány hágót, de a
veszélyes helyekre irányított tartalékok
lezárták az útvonalat és lehetetlenné tet
ték a további előrenyomulást.
Bár a támadást megállították, az ellen
ség nem mondott le a kitűzött célról.
Szeptember 13-án elkezdődtek a harcok
közvetlenül a városért. 13 hadosztály,
köztük 3 páncélos és egy gépesített (öszszesen 170 ezer ember, 1700 löveg és ak
navető, kb. 500 páncélos) rohamozta meg
a várost és a közeli helységeket. A város
ban védelmi pontokat alakítottak ki, el
lencsapásokat hajtottak végre. Végered
ményben az arcvonal stabilizálása terem
tette meg a lehetőséget az ellentámadás
hoz.
A folyóirat novemberi számának min
den cikke (a vezércikket kivéve) a sztá
lingrádi csata részkérdéseit, vagy a had
erőnemek tevékenységét tárgyalja. Kö
zülük K. Abramov: „Az ellátás néhány
sajátossága" c. tanulmányát (1982. 11. sz.,
62—69. o.) említjük meg. A csapatok el
látását a sztálingrádi csatában rendkívül
nehéz körülmények között kellett meg
szervezni. Az, hogy a sztálingrádi csata
hosszú ideig tartott és rendkívül heves
harcok folytak, hogy rendkívül nagy had
seregcsoport volt összevonva, már eleve
meghatározta, hogy igen nagymennyiségű
lőszerre, üzemanyagra, élelmiszerre, ta
karmányra és más anyagra volt szükség.
A frontok pl. csak a védelmi harcokban
7 millió lövedéket és aknát használtak el,
az ellentámadás idején pedig (1942 no
vemberétől december 314g) átlagosan
napi 2000 tonna lőszer és kb. 1000 tonna
üzemanyag volt a szükséglet.
10 Hadtörténelmi Közlemények

A vasutak és autóutak gyengén fejlet
tek voltak, a frontoknak kevés gépkocsi
juk volt, az ellenséges légierő állandóan
tömeges támadásokat hajtott végre az
utak, vasutak, volgai és doni hidak, át
kelőhelyek ellen. A lehetőség szerint
igyekeztek megszervezni a vízi szállítást.
Igen nagy segítséget jelentett a helyi
szállítóeszközök és munkaerő tartalékok
felhasználása. A kolhozok és szovhozok
nagymennyiségű élelmiszert és takar
mányt adtak át a hadseregnek, javítot
ták a technikát, kölcsönöztek gépkocsikat
és fogatokat, javították a vasutakat és
utakat. Az ellentámadás kezdetére a sztá
lingrádi terület dolgozói átadtak a fron
toknak 23,6 millió pud kenyeret, 58 ezer
tonna húst, 60 ezer tonna tejet, több mint
50 ezer tonna krumplit és zöldséget, 30
millió tojást. Csupán a sztálingrá
di hajógyárban és öt szovhozban, gépállo
máson kijavítottak több mint 600 harc
kocsit és páncélautót, több mint 1600 gép
kocsit, jelentős mennyiségű fegyvert és
más technikát.
Először itt sikerült megvalósítani a
komplex szállítást vasútin, vízi úton, gép
kocsin, fogatolt járműveken és légi úton.
Az alapvető szállítás a vasútra jutott, ami
hatalmas szervező munkát jelentett, mi
vel a vasutak áteresztő képessége ala
csony volt. Az ellentámadás megindulása
után a vasútépítő alakulatok azonnal
megkezdték a helyreállítást. A Sztálin
grádi Front övezetében 12 nap alatt hely
reállították a nagyon fontos Szarepta-^Kotyelnyikovo 144 km-es útszakaszt. A
vasutak jó kihasználása döntő szerepet
játszott a frontok ellátásában. 1942. jú
lius 12-től 1943. január l-ig a sztálingrá
di csatában harcoló frontoknak több mint
200 ezer vagon hadi ellátmányt szállítot
tak.
Jelentős és bonyolult feladatokat oldott
meg a vízi szállítás. A Káspi-tengeren és
a Volgán érkezett az ellátmány jelentős
része. Szaratovtól Kamisinig nagy szál
lítóhajók közlekedtek, itt az anyagot át
rakták kis hajókra, amelyek egyenest a
hadsereghez szállították. A csata idején a
folyami hajók 3 millió 800 ezer tonna
olajterméket szállítottak a rendeltetési
helyre. Nagy szerepet játszott a folyami
szállítás az anyagoknak a Volgán való
átszállításában. Szaratovtól Asztrahányig
50 átkelőhelv működött, amelyeken 134
komp tevékenykedett. A Volgai Flottilla
és az Alsó-Volgai Hajózási Vállalat ha
jói csupán a védelmi időszakban több
mint 250 ezer tonna anyagot szállítottak
át.
Az ellentámadás előkészítése idején a
vasútállomásokról és folyami kirakóhelyekről 27 ezer gépkocsi hordta az anya-
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got. Gyakran minden szállítóeszközt
igénybe kellett venni. A Délnyugati
Fronton pl. az ellentámadás előkészítése
alatt és az ellentámadás idején 1000 ökör
fogat dolgozott, amelyek egyszerre kb.
1 tonna lőszert vagy üzemanyagot tudtak
szállítani.
A gyorsan mozgó alakulatok ellátásá
ra kijelöltek két légiszállító hadosztályt
Li—2-es repülőgépekkel. December végén
légi úton szállították a lőszert és az
üzemanyagot a 24. harckocsi hadtestnek,
amely bekerítve harcolt Tacinszkaja tér
ségében, majd a 2. gárdahadsereg harc
kocsijainak, amelyek Mannstein támadá
sát verték vissza.
Az ellátást biztosító egyéb munkák mé
reteiről bizonyos tájékoztatást ad az,
hogy csupán a Sztálingrádi Fronton szep
tember-október folyamán 32 500 köbmé
ter földet mozgattak meg, elegyengettek
311 km utat, kitisztítottak 153 km vízel
vezető árkot, kijavítottak és megerősítet
tek 67 hidat, 1007 km csővezetéket. A
rendkívül nehezen járható útszakaszokon
23—30 traktor biztosította a vontatást.
A 12. szám közli L. I. Brezsnyev halá
lával kapcsolatos közleményeket, K. U.
Csernyenko és J. V. Andropov beszédét,
valamint J. V. Andropov életrajzát.

voltak erőfölényben, az összes többi te
rületen az ellenség oldala» volt a fölény.
A szovjet csapatok viszont a támadás helény merész erőösszpontosítással jelentős
fölényt biztosítottak.
Az olasz történészek azt állítják, hogy
a szovjet csapatok sztálingrádi ellentá
madásának megindulásakor a németek
kivonták erőiket a 8. hadsereg védelmi
övezetéből, s ezért a gyenge olasz had
osztályok képtelenek voltak szilárd vé
delmet létrehozni. Valójában azonban
másfél hónap állt rendelkezésükre és ez
alatt 6 km mély védelmet építettek ki. A
„Szaturnusz" hadművelet eredetileg de
cember 10-én szándékoztak megkezdeni,
de mivel a csapatok nem fejezték be a
felkészülést, áttették december 13—14-re.
Az 1. gárdahadsereg 11-én kezdte meg a
harcfelderítést 2 zászlóaljjal, a 6. hadse
reg pedig 12-én 3 zászlóaljjal. December
12-én azonban a német csapatok táma
dást kezdtek Kotyelnyikovszkij térségé
ből azzal a céllal, hogy feltörjék Paulus
tábornok 6. hadseregének blokádját. A
főcsapást az erős „Hoth" hadseregcsoport
mérte, amelynek sikerült áttörnie a Sztá
lingrádi Front meggyengült 51. hadsere
gének védelmét. Ennek következtében
meg kellett változtatni a támadás tervét.
A feladat az lett, hogy megakadályozzák
a blokád feltörését, ezért a támadás nem
déli, hanem délkeleti irányba idnult meg,
kezdetét pedig áttették december 16-ra.
Az eltelt napok alatt az olasz védelmet
olasz és német csapatokkal jelentősen
megerősítették.

Az évfordulóra közli a szám J. Plotnyikov és V. Szafronov: „A 8. olasz had
sereg szétzúzása a »Kis Szaturnusz-« had
műveletben (1942. december)" c. tanul
mányát. (1982. 12. sz., 34—40. o.) A sztá
lingrádi csata csúcsán a német parancs
A támadás 16-án másfél órás tüzérségi
nokság a 8. hadsereget átadta a „B" had
előkészítés után indult, de a tüzérségi
seregcsoportnak,, amelynek parancsnoka
úgy döntött, a Don középső folyásánál előkészítés légi támogatás nélkül nem volt
elég hatékony. A lövészalakulatok szer
veti harcba a 2. magyar és 3. román had
vezett ellenállásba ütköztek és fél nap
sereg között, ahol védenie kellett a rá ki
alatt csak nagy erőfeszítések árán tudtak
osztott szakaszt. A szovjet hadsereg, hogy
előrenyomulni 2—3 km-t. Ezért a Voro
meghiúsítsa a blokád feltörését célzó né
nyezsi és Délnyugati Front parancsnokai
met kísérleteket, 1942 decemberében elő
úgy döntöttek, hogy a harcászati védelem
készítette a „Kis Szaturnusz" hadműve
áttörésének befejezéséhez bevetik a harc
letet, ami azt célozta, hogy Mannstein
kocsi-hadtesteket. Az élcsoportok ,veszteszárnyába és hátába kerüljenek. A főségeket szenvedtek az aknazárakon, ezért
csapást a Délnyugati Front jobb szárnyán
a támadást másnap reggelig leállították,
mérték az 1. gárdahadsereggel, valamint
hogy legyen idő az átjárók aknátlanítáa Voronyezsi Front bal szárnyán levő 6.
sához.
hadsereggel.
December 17-én reggel a 6. hadsereg és
A támadás kezdetére a 6. hadseregben
az 1. gárdahadsereg felújította a táma
és a Délnyugati Fronton volt 425 500 em
dást. Bevetették a 25. és 18., majd a 17.
ber, több mint 5000 löveg és aknavető,
több mint 1000 harckocsi, és több mint • és 24. harckocsihadtestet. Ez lehetővé tet
te, hogy a légierő támogatásával estig át
300 harci repülőgép. Velük szemben áll
törjék a harcászati védelmet, és előnyo
tak a 8. olasz hadsereg alapvető erői, a
muljanak 20—25 km-t. Szétzúzták a 318.
„Hallidt" hadműveleti csoport és a 3. ro
német gyakogezredet és két olasz had
mán hadsereg maradványai. Ezek 459
osztályt.
'
ezer embert, több mint 6200 löveget és
aknavetőt, 600 páncélost jelentettek. Tá
A német—olasz parancsnokság újabb
mogatta őket 500 repülőgép. A szovjet
erőket vont össze és a Bogucsar folyó vo
csapatok tehát csupán a harckocsik terén nalán igyekezett megállítani a támadást.
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Ez azonban nem sikerült, az áttörést ki
szélesítették 60 km-re és 40 km-t nyo
multak élőre. A Délnyugati Front 3. gár
dahadserege, amely a német—román
„Hollidt" csoportra mért csapást, decem
ber 18-án estére 20 km-t nyomult előre,
kijutott a 8. olasz hadsereg szárnyába és
hátába. Az ellenség a támadás egész öve
zetében beszüntette a szervezett ellenál
lást, megkezdődött az üldözés. A veze
tés javítása céljából 19-én a 6. hadsereget
átadták a Délnyugati Frontnak, amelynak Vatutyin tábornok volt a parancsno
ka. A tábornok megparancsolta, hogy fo
kozzák az ütemet. A harckocsihadtestek
azt kapták feladatul, hogy ne bonyolód
janak harcba az egyes támpontokért, tör
jenek be az ellenség főerőinek hátába,
küldjenek ki gyorscsoportokat a vissza
vonulási utak átvágására. December
24-ig a harckocsihadtestek harcolva 240
km-t nyomultak előre, ezen a napon a 25.
harckocsihadtest elfoglalta Urupint, a 24.
pedig Tacinszkaját. Ezzel a 24. hadtest el
vágta azt az egyetlen Lihaja—Sztálingrád
vasútvonalat, amelyen eddig az utánpót
lást szállították. Tacinszkaja elfoglalása
a mélyen az ellenség hátában végrehaj
tott támadás iskolapéldája volt. Nagy
élelmiszer-lőszer- és más raktárak jutot
tak a szovjet csapatok kezére, a repülő
téren és az állomáson több mint 300 re
pülőgépet zsákmányoltak vagy semmisí
tettek meg.
A német „Don" hadseregcsoport pa
rancsnokságának azonban sikerült tar
talékokat összevonnia, amelyekkel a 24.
hadtestet elvágták a front főerőitől. A
hadtest bekerítve 5 napig tartotta Ta
cinszkaját, majd miután a fronttól paran
csot kapott, kivágta magát és csatlako
zott a főerőkhöz.
A 8. olasz hadseregnek a gyors mene
külés közben szétszóródott maradványai
délnyugati és déli irányban özönlöttek
visszafelé.
Szétzúzásuk
befejezésében
fontos szerepet játszottak a lövész ma
gasabbegységekből kialakított gyorscsa
patok. Ezek az utak mentén nyomultak
előre, váratlan támadásokat hajtottak
végre a visszavonuló csapatokkal szem
ben, átvágták az utakat, míg a maga
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sabbegységek alapvető erői befejezték a
bekerítést és az ellenállás megtörését.
A 8. olasz hadsereg és a „Don" hadse
regcsoport bal szárnyának szétzúzása ar
ra kényszerítette a német parancsnoksá
got, hogy a Délnyugati Front támadásá
nak feltartóztatásaihoz az arcvonal más
részeiről és Európából vonjon ide erőket.
December 18. és 29. között a következő
erőket irányították ide: a 11. páncélos
hadosztályt a Tormoszintól északra eső
területről, a 6. páncélos hadosztály a 4.
hadseregből, a 19. páncélos hadosztályt a
9. hadseregből, a 387. gyalogos hadosz
tályt a 2. magyar hadseregből, a 8. tá
bori repülőhadosztályt Lengyelországból,
a 3. hegyivadász hadosztályt az OKH
tartalékából, a 304. gyalogos hadosztályt
a „B" hadseregcsoport tartalékából és a
7. páncélos hadosztályt Franciaországból,
Ennek következtében december 30-ra si
került stabilizálni az arcvonalat a Novaja-Kalitva—Markova—Csertkovo—
Volosino—íMillerovo—Iljinka—Csernisevszkij vonalon.
A szovjet hadsereg hadművelete a Don
középső folyásánál sikeresen fejeződött
be. A hadművelet folyamán 340 km szé
les arcvonalon törték át az ellenség vé
delmét, és előrenyomultak 150—200 km-t,
szétzúzták a 8. olasz hadsereg, a „Hol
lidt" hadműveleti csoport és a 3. román
hadsereg alapvető erőit. Megsemmisítet
tek 5 olasz hadosztályt és 3 dandárt, szét ľ
zúztak 5 román és egy német hadosztályt,
vereséget mértek 4 német gyalogos- és
2 páncélos hadosztályra.
Az olasz vezérkar adatai szerint az
olasz hadsereg 1942. december 1. és 1943január 31. között a szovjet—német fron
ton 84 830 embert vesztett halottakban,
eltűntekben és foglyokban, megsebesült
vagy fagyást szenvedett 29 690 ember. Az
olasz hadsereg elvesztette csaknem egész
fegyverzetét. A 8. olasz hadsereg szétve
résének nagy katonai-politikai következ
ményei voltak. Ez lett az egyik olyan
tényező, amely meggyorsította a fasiszta
Olaszország kilépését a háborúból.
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publikációkban. — MG, 1980. 2. sz.
218—227. p.
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Jahn, W.: Engels és az antimilitarista
harc a leszerelésért. — MG, 1980. 3. sz.
261—267. p.
Kalausina, K. Ju. : Lenin az imperialista
fegyverkezési hajsza ellen. — UIZS,
198*0. 4. sz. 41—52. p.
Kiszlovszkij, Ju.: V. I. Lenin és az SZKP
az állandó forradalmi éberség szüksé
gességéről. — VIZS, 1980. 3. sz. 3—
9. p.
Kondratkov, V. : Lenini módszerek a há
ború társadalmi jellegének meghatáro
zására. — VIZS, 1980. 4. sz. 5—12. p.
Lenin a fegyelemről és az éberségről.
[Idézetek.] — VIZS, 1980. 3. sz. 44—
45. p.
Lenin a fegyveres erőkről és a szovjet
állam védelmi erejének növeléséről.
[Idézetek.] — VIZS, 1980. 4. sz. 39—
40. p.
Lenin gondolataival... (Lenin levelei
1924 januárban a Balti-Flotta politikai
vezetőihez.) — VIZS, 1980. 1. sz. 61—
62. p.
Lenin a hadművészetről. [Idézetek.] —
VIZS, 1980. 2. sz. 41—42. p.
Mal'cev, E. E. : Lenini tanítás a szocialis
ta haza védelméről és a jelenkor. —
VM, 1980. 10. sz. 3—12. p.
Maszlov, V.—Litvimov, E.: V. I. Lenin és
az SZKP a szocialista törvényességről.
— VIZS, 1980. 12. sz. 3—8. p.
Migolaťev, A.: Lenin a militarizmusról
és a jelenkor. — MZS, 1980. 3. sz. 13—
21.'p.
Mihajlov,
V.: Elberfeld
barrikádjai.
[1849.] Engels születésének 160. évfor
dulójára. — Kommuniszt, 1980. 16. sz.
70—77. p.
Novikov, V.—[Kuznecov] Kouznetsov, A. :
A szovjet hadseregépítés lenini elvei.
— RMSOV, 1980. 4. sz. 2—5., 5. sz.
15—17. p.
Ovcsarenko, I. M.: Lenin és a magasan
kvalifikált szovjet katonai káderek
képzése. (1918—1920.) — ISZSZSZR.
1980. 2. sz. 56—73. p.
Pilz, L.—Hubert, R. K.: Engels az er-

kölcsi tényezőről. — M, 1980. 9. sz.
21—26. p.
Pilz, L.—Hubert, R. K.: Engels a csapa
tok erkölcsi állapotát befolyásoló té
nyezőkről és feltételekről. — M, 1980
11. sz. 24—29. p.
Popov, A.: Lenin, a polgárháború straté
gája. — RMSOV, 1980. 3. sz. 6—9. p.
Pupko, A.: Az ember és a haditechnika
kapcsolatáról szóló lenini eszmék sze
repe a szovjet hadsereg fejlesztésében
— VIZS, 1980. 1. sz. 72—77. p.
Rosa, R.: V. I. Lenin hozzájárulása a há
borúról és hadseregről szóló elmélet
fejlesztéséhez. — MW, 1980. 4. sz. 5—
14. p.
Rosa, R.: A marxizmus—leninizmus a
háború és a gazdaság jelenkori köl
csönhatásáról. — MW, 1980. 7. sz. 43—
48. p.
Rübkin, E. : A marxizmus—leninizmus
mint a háború előrelátásának módszer
tani alapja. — VIZS, 1980. 7. sz. 3—
10. p.
Spits, F. C : A háború és a forradalom
Karl Marx gondolataiban. — BZK,
1980. 4. sz. 5—38. p.
Steigleder, H.—Schmidt, K.: A hadművé
szet alapelvei Engels katonai írásaiban
— MG, 1980. 5. sz. 521—533. p.
Sumihin, V.: A hadügy nagy tudósa
(160. éve született Friedrich Engels. —
VIZS, 1980. 11. sz. 62—67. p.
Szredin, V. G.: Lenin tanítása a békéről,
a háborúról, a hadseregről és a jelen
kor. — Voproszü Filoszofii, 1980. 4. sz
61—74. p.
Taubler, Z.: A szocialista haza védelmé
ről szóló lenini végakarat teljesítése.
— HV, 1980. 1. sz. 3—11. p.
Timorin, A.: V. I. Lenin a szovjet fegy
veres erők szocialista jellegéről és tör
ténelmi rendeltetéséről. — VIZS. 1980
6. sz. 3—9. p.
Volkov, A. F.: Az SZKP haditechnikai
politikájának lenini elvei. — VM, 1980
4. sz. 31—38. p.

A eADTÖRTÉNETlRÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI
Corvisier, A.: A katonai és nem katonai
kutatók együttműködése. Az interdisz
ciplináris kutatások problémái Fran
ciaországban. — RIH'M, 49. sz. 1980.
1—16. p.
Kutatási követelmények a hadtörténet ta
nulmányozásához. (Kutatás módszerta
na, kutatási irányok és problémák, a
hadtörténettudomány szervezete Len-

gyelországban, eredmények, kutatók és
kutatási helyek mutatója,) Szerk. T
Dzipanow, B. Miskiewicz. — WPH,
1980. 4. sz. 316—330. p.
A Militärgeschichtliche Forschungsamit ról. — WT, 1980. 9. sz. 90^92. p.
Rauchensteiner, M.: Az Osztrák Hadtör
téneti Nemzeti Bizottság. — RIHM,
45. sz. 1980. 3—5. p.
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A HADTÖRTÉNETÍRÁS ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
Cain, M. R.: A katonai memoár mint
kritikai történelem: James M. Gavin
második világháborús emlékirata pél
dáján. — MA, 1980. 4. sz. 177—180. p.
Dicsenko, O. A.: Az ukrajnai 1905-ös de
kabrista fegyveres felkelés tanulmá
nyozásának problémái az újabb szovjet
történetírásban. — UIZS, 1980. 3. sz.
138—143. p.
Egyed Ákos: Történetkutatás és törté
nelmi tudat. — KO. 1980. 7—8. sz.
484—489. p.
Hahlweg, W. : A Ciausewitz kutatás ak
tuális problémái. — WR, 1980. 3. sz.
86—92. p.
Könnemann, E.: Nyugatnémet történé
szek újabb értékelései a Weimari Köz
társaság militarizmusáróí. — MG, 1980.
4. sz. 461—466. p.
Nemzetiségi történetírásunk új pászmá
ján. 1—2. .,Korunk" kerekasztal. — KO,
1980. 7—8. sz. 510—517., 9. sz. 654—
663. p.
Orlov, A. Sz.: A második világháború
története az ideológiai harc fontos te
rülete. — NNI, 1980. 2. sz. 41—58. p.
Pasalic, T.: Tudományos gyűjtőmunka
Biokovóban a népi felszabadító hábo
rú és a szocialista forradalom idősza
kában, 1941—1945-ben. — VOG, 1980.
3. sz. 329—335. p.
Rahne, H.: A német militarizmus csapat
történetírása a múltban és a jelenben.
— MG, 1980. 2. sz. 177—189. p.
Sebestyén Mihály: Valóság és lehetőség a
romániai magyar történetírásban. —
KO, 1980. 7—8. sz. 614—618. p.
Thiel, W. : A szovjet csapattörténetírás
fejlődésének áttekintése. — MG. 1980.
1. sz. 25—32. p.
Vlahov, J. : A hadtörténeti kutatómunka
módszereiről. — VOM, 1980. 4. sz. 83—
96. p.
Zivkovic, N. : Adalékok a második világ
háború alatti jugoszláviai megszállási
rendszer kutatásához. — VOG, 1980.
3. sz. 243—264. p.
Zsilin, P. A. : A hadtörténeti kutatás mód
szertanának alapelvei. — WPH, 1980.
1—2. sz. 182—'186. p.
Tudományos élet, kongresszusok
és konferenciák
Babin, A. I.: A második világháború tör
ténetének tudományos alapproblémái.
[Ideológiai konferencia a szovjet had
történészek munkásságáról.] — HV,
1980. 4. sz. 16—32. p.
Bauer, F.: Tudományos
konferencia
„Carl von Ciausewitz személyisége és

életművének jelentősége saját korában
és a jelenkorban" címmel. — MG, 1980.
4. sz. 485—488. p.
Bodor András: A XV. Nemzetközi Tör
ténettudományi Kongresszus. — KO,
1980. 11. sz. 799—804. p.
Cejka, E.: A második világháború
ténetének ideológiai aspektusai. (Ideo
lógiai konferencia a szovjet hadtörté
nészek munkásságáról.) — HV, 19!30.
4. sz. 38—43. p.
Dement'ev, V. T. : A szovjet fegyveres
erők döntő hozzájárulása a fasiszta Né
metország feletti győzelemhez. (Tudo
mányos konferencia Kievben a győze
lem évfordulóján, 1980. május 6-án.)
— UIZS, 1980. 7. sz. 15—20. p.
Fázik, A.: A csehszlovák Hadtörténeti
Intézet elméleti szemináriuma a ka
tonai fegyelem kérdéséről. — HV. 1980.
4. sz. 150—165. p.
Fedorov, A. F.: A kommunisták voltak
vezetői az ellenség hátában folytatott
össznépi harcnak. (Tudományos kon
ferencia Kievben, a győzelem évfor
dulóján, 1980. május 6-án.) — UIZS,
1930. 7. sz. 20—24. p.
Forstmeier, F.: Bukarest, 1980. augusz
tus 11—13: nemzetközi hadtörténelmi
konferencia. — WR, 1980. 5. sz. 162—
163. p.
Grot, L.: A XV. Nemzetközi Történész
kongresszus. — WPH, 1980. 4. sz. 331—
336. p.
Hanisch. W. : A Varsói Szerződés 25.
fordulója alkalmából rendezett nem
zetközi tudományos konferencia. —
MG, 1980. 4. sz. 482—483. p.
Heidmann, E.: Az NDK Hadtörténeti In
tézetének Nemzetközi Kollokviuma —
M, 1980. 12. sz. 100—102. p.
Heitz, G.—Vogler, G.: Parasztmozgalmak
Európában a 16—18. században. — ZG,
1980. 5. sz. 442—454. p.
[A XV. Nemzetközi Történészkongreszszus anyagából.]
A história nagy kongresszusa. XV. Nem
zetközi Történelemtudományi Kong
resszus. (Bukarest, 1980.) — KO, 1980.
7—8. sz. 481—483. p.
Klein, F.: Háború — forradalom — béke
1914—1920. — ZG, 1980. 6. sz. 544—
554. p.
[A XV. Nemzetközi Történészkong
resszus anyagából.]
Kukliková, M. : A Kommunista Interna
cionálé és a háborúellenes és antifa
siszta mozgalom fejlődése. (Ideológiai
konferencia a szovjet hadtörténészek
munkásságáról.) — HV, 1980. 4. sz. 33—
37. p.
Lux, G. : Kollokvium a Friedrich Engels
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Katonai Akadémián „Lenin katonapo
litikai és katonaelméleti munkásságá
ról." — MG, 1980. 4. sz. 484. p.
Maciszewski, J.: A történettudomány a
társadalmi tudat alakításának folya
matában. (Előadás a Hadtörténeti In
tézetben.) — WPH, 1980. 4.'sz. 310—
315. p.
Mader, J. : Az SzKP vezető szerepe a
Szovjetunió védelmében vívott fegy
veres harc irányításában. — HV, 1980.
4. sz. 44—49. p. (Ideológiai konferencia
a szovjet hadtörténészek munkásságá
ról.)
Maiziére, U. de: A nemzetközi Clausewitz fórum alkalmából a Clausewitz
Társaság elnökének üdvözlő beszéde.
— WR, 1980. 3. sz. 65—66. p.
Nejedlý, M.: Az USA és Nagy-Britannia
politikai stratégiája a Nagy Honvédő
Háború első és második szakaszában.
(Ideológiai konferencia a szovjet had
történészek munkásságáról.) — HV,
1980. 4. sz. 50—53. p.
A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság ülé
se, Bukarest, 1980. augusztus 9—13. —
MA, 1980. 4. sz. 161—162. p.
Nytra, M.: Zárszó a szovjet hadtörténé
szek munkásságáról tartott ideológiai
konferencián. — HV, 1980. 4. sz. 54—
57. p.
Procházka, Z.: A második világháború
története — az időtálló tapasztalatok
forrása. (Ideológiai konferencia a szov
jet hadtörténészek munkásságáról.) —
HV, 1980. 4. sz. 3—15. p.
Sempt, M.: Tudományos tanácskozás a
Friedrich Engels Katonai Akadémián
Clausewitz hadtudományi munkásságá
ról. (Beszámoló.) — M, 1980. 11. sz.
98—99. p.
Streletz, F.: Ünnepi beszéd Carl von
Clausewitz születésének 200. évfor
dulója alkalmából rendezett ünnepsé
gen. (Burg, 1980. június 1.) — MG, 1980.
5. sz. 517—520. p.
Türpe, A.: Carl von Clausewitz a saját
és a mi korunkban. (Az NDK Hadtör -

téneti Intézetének 1980. május 6-i kon
ferenciájáról Clausewitz születésének
200. évfordulója alkalmából.) — ZFG,
1980. 11. sz. 1115—1116. p.
Tolbuhin, F. I.: A háború tapasztalatai
nak általánossá tétele. (Az 1946. április
12-i hadtudományi konferencián el
mondott beszéd.) — VIZS, 1980. 10. sz.
17—54., 11. sz. 45—49. p.
Zsukov, E. M.: A második világháború
kezdete, keletkezésének okai. (A máso
dik világiháború kitörésének 40. évfor
dulóján Moszkvában rendezett tudo
mányos konferencián elhangzott be
széd.) — NNI, 1980. 1. sz. 3—16. p.
A hadtörténelem t a n u l m á n y o z á s á n a k
és t a n í t á s á n a k jeleintősége
és problémái
Bezotoszov, A.: Hadtörténelmi munka a
moszkvai katonai körzet csapatainál. —
VIZS, 1980. 12. sz. 50—56. p.
Dzipanow, R.: A hadtörténelem szerepe
a népi Lengyelország védelmi képessé
gének erősítésében. — MG, 1980. 1. sz.
17—24. p.
Haritonov, A. : A harcászat oktatása mód
szereinek fejlődése a háború után. — ^
VIZS, 1980. 3. sz. 25—31. p.
Jespersen, K.: Hová tart a hadtörténe
lem? — TR, 1980. 3. sz. 238—241. p.
Krupcsenko, L: A fegyveres erők és a
fegyvernemek fegyverzetének és harc
módjának fejlődése c. anyag oktatási
módszertana, — VIZS, 1980. 4. sz. 78—
82. p.
Krupcsenko, I.: Módszer „A Nagy Hon
védő Háború katonai politikai ered
ményei" c. anyag tanulmányozásához.
— VIZS, 1980. 2. sz. 69—74. p.
Magenheimer, H.: Lehet-e tanulságot le
vonni a hadtörténelemből? — WR, 1980.
4. sz. 125—131. p.
Majewski, W.: Hadtörténelem a varsói
egyetem történeti intézetében. — PH,
1980. 4. sz. 673—726. p.

A HADTUDOMÁNY ÉS A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK
ELMÉLETI KÉRDÉSEI
Beck, R. : Clausewitz katonai munkáinak
jelentősége napjainkban. — ASMZ,
1980. 5. sz. 245—251. p.
Bérenger, J.: A sztyeppéi népek (hunok,
mongolok, tatárok) befolyása a mozgó
háború európai koncepciójára és a lo
vasság alkalmazására (V—XVIII. szá
zad). — RIHM, 49. sz. 1980. 33—50. p.
Brankovic, S.: Tito dialektikus nézetei a
népi felszabadító háborúról és a szo-

cialista forradalomról. — VOG, 1980.
2. sz. 241—255. p.
Brühl, R.: Carl von Clausewitz katonai
elméleti munkássága. — MG, 1980. 4.
sz. 389—401. p.
Charnay, J.-P. : Az arab harcos etikája:
klasszikus értékek és korszerű átvéte
lek. — RIHM, 49. sz. 1980. 161—170. p.
Costantini, A.: Hannibáltól Dzsingisz ká
nig: a lovasság fölénye. (I. e. 216—i. u.
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1281.) — RIHM, 49. sz. 1980. 17—32. p.
Doepner, F.: Tolsztoj „Háború és béke",
valamint Clausewitz „A háborúról" c.
művek összevetése. — EW, 1980. 1. sz.
25—30. p.
Dupuy, T. N.: Háború megvívása srapnel
lel. — AR, 1980. 1. sz. 7—8. p.
Foote, E. P.: Peter Drucker, Clausewitz
és az amerikai vezetési elvek. — MR,
1980. 7. sz. 51—54. p.
Golab, Z.: A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom hatása a nemzeti felsza
badító háborúk elméletére és gyakor
latára. — MW, 1980. 11. sz. 105—
117. p.
Heimann, E.: A „kis háborúról" szóló
clausewitzi tanítások jelentősége nap
jainkban. — M, 1980. 8. sz. 45—50. p.
Hocke, E.: Clausewitz és korunk. — M.
1980. 6. sz. 10—14. p.
Ivanov, V.: P. A. Rumjancev a reguláris
hadseregek támadó stratégiájának meg
alapítója (1775-ben). — VIZS, 1980. 1.
sz. 77—81. p.
Jankovic, M. : Tito megvalósította, to
vábbfejlesztette és alkalmazta a fel
fegyverzett népről szóló marxista ta^
nítást. — VD, 1980. 5. sz. 5—11. p.
Jovaríovic, M.: Tito marsall — a nagy
stratéga és hadvezér. — GRV. 1980.
különszám, 47—53. p.
Jovicevic, M.: A lélektani segítségnyúj
tás jelentősége rendkívüli helyzetben
és az elemi csapásoknál. A korábbi há
borúk tapasztalatai. — VD, 1980. -3. sz.
136—142. p.
Kadijovic, V. : Tito — össznépi védel
münk korszerű koncepciójának meg
teremtője. — VD, 1980. májusi külön
kiadás. 301—304. p.
Kardelj, E. : A jugoszláv nemzeti felsza
badító felkelés és a szocialista forra
dalom politikai és katonai stratégiája
és Tito alkotó szerepe ennek megter
vezésében és kivitelezésében. — VOG.
1980. 2. sz. 105—147. p.
Korzun, L.: A gépkocsizó lövész és a
harckocsi alegységek harcászati tevé
kenysége védelmi harcban a háború
előtti években. — VIZS, 1980. 10. sz.
34—41. p.
Kowalski, A.—Pawlowski, J.: Gondolatok
a jövő háborújának arculatáról. —
MW, 1980. 3. sz. 22—31. p.
Koziej, St.: Kikülönített egységek beve
tésének történeti vázlata. — WPH,
1980. 4. sz. 178—186. p.
Kozlov, M. M.: A hadászat kérdései a
Szovjet Katonai Enciklopédiában. —
VM, 1980. 10. sz. 13—23. p.
Kozlov, M.: A hadászati védelem meg
szervezése és megvívása a Nagy Hon

védő Háború tapasztalatai alapján. —
VIZS, 1980. 12. sz. 9—17. p.
Krupcsenko, I.: A. V. Szuvorov és a had
művészet. — VIZS, 1980. 10. sz. 71—
75. p.
Kunikowski, J.: A háború filozófiai és
szociológiai aspektusai. — MW, 1980.
6. sz. 35—40. p.
Kuszkov, V.: Carl von Clausewitz kato
nai teoretikus. — VIZS, 1980. 8. sz
80—83. p.
Larson, R. H.: B. H. Liddel Hart: a kor
látozott háború apostola. — MA, 19802. sz. 70—74. p.
Marwedel, U.: Clausewitz „A háborúról"
c. művéről. — TRP, 1980. 6. sz. 442—
443. p.
Milovidov, A. Sz.—Zsdanov, E. A.: A
háború és béke társadalmi-filozófiai
problémái. — Voproszü Filoszofii, 1980.
10. sz. 32—51. p.
Morgan, K. M.: A rövid háború szindró
mája. — A, 1980. 1. sz. 49—50. p.
Neimanis, G. J. : Milícia kontra állandó
hadsereg a gazdaságtörténeti gondolko
dásban Adam Smith-től Friedrich En
gelsig. — MA, 1980. 1. sz. 28—32. p.
Paret, P.: Az erőegyensúly mint a béke
biztosításának eszköze Clausewitznél,
illetve a jelenkor történelmében. —
WR, 1980. 3. sz. 83—86. p.
Petrov, N.—Andreev, B.: A korszerű há
ború megvívásának alapelvei. — M,
1980. 9. sz. 48—52. p.
Radinovic, R.: Tito katonai művei — az
elmélet és a gyakorlat dialektikus egy
sége. — VD, 1980. májusi különkiadás,
313—316. p.
Radovic, V.: Az ember, mint az összné
pi védelem döntő tényezője — Tito
hadtudományi munkáiban. — GRV,
1980. 2. sz. 1—6. p.
Rosa, R.: A háború alaptörvényeinek fo
galma és jellemzői. — MW, 1980. 9. sz
43—52. p.
Roy, Ph.: Ä.z ázsiai és afrikai hadseregek
és az európai hadseregek kölcsönhatá
sa a hadművészetre (hadászat és har
cászat) és ennék összetevőire: toborzás,
szervezet, fegyverzet, logisztika. —
RIHM, 49. sz. 1980. 51—66. p.
Schmidt, D.: Carl von Clausewitz Ger
hard von Scharnhorstról. — MG, 1980.
1. sz. 78—95. p.
Schnitter, H. : A Fontanoy melletti csata
(1745) — példa a 18. századi hadművé
szetben az áttörés problematikájára. —
MG, 1980. 4. sz. 446—453. p.
Sevaistre, O.: Mahan, a tenger Clausewitze. — Stratégique, 1980. 3. sz. 63—
77. p.
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Skibinski, F.: Megjegyzések a hadtudo
mányi lexikonról folytatott vitához.
(Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa, 1979. 542. p.) — WPH, 1980. 3. sz.
227—236. p.
Smith, P. R.: A háború arcai. — AR,
1980. 7. sz. 36—37. p.
Suant, J.: A dekolonizáció konfliktusai és

a népi háború. (Algéria, Vietnam.) —
RIHM, 49. sz. 1980. 171—182. p.
Tashjean, J. E.: A fegyverek kegyeltje:
Clausewitz és a háború jogossága. —
MA, 1980. 2. sz. 82—63. p.
Uszczeck, H.: (Gerhardt) Scharnhorst az
1794. évi hadjárat francia győzelmének
okairól. — MG, 1980. 6. sz. 726—740. p.

HADIJOG
Breurec, F.: A katonai bíráskodás fejlő
dése Franciaországban. — RDPM, 1980.
3^—4. sz. 327—341. p.
Dzieciol, B.: A lengyel légierő igazság
ügyi szolgálatának történetéből, 1944
november—1945. március. — Przeglad
Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, 1980. 10. sz. 62—65.p.
Erman, S.: A katonai igazságszolgáltatás
történelmi fejlődése Törökországban.
— RDPM, 1980. 3—4. sz. 361—366. p.
Esteban Ramos, S.: A katonai igazság
szolgáltatás fejlődése Spanyolország
ban. — RDPM, 1980. 3—4. sz. 415—
421. p.
Fernquist, D.: A svéd katonai igazság
szolgáltatás fejlődése a XIX. és XX.

század folyamán — RDPM, 1980. 3—
4. sz. 342—347. p.
Hürten, H.: A jogszabályok változása.
Dokumentumok a német katonai igaz
ságszolgáltatásról a Wehrmacht kapitu
lációja után. — MM, 1980. 2. sz. 137—
156. p.
Maes, J.: A belga katonai igazságszolgál
tatás és a belga közvélemény. — RDPM,
1980. 3—4. sz. 367—379. p.
Messerschmidt, M.: A német bűnvádi el
járás reformja. Hadsereg, politika és
közvélemény a XIX. század második
felében. — RDPM, 1980. 3—4. sz. 380—
388. p.
Pariselle, J.: A francia katonai bírásko
dás történelmi megvilágításban. —
RDPM, 1980. 3—4. sz. 291—322. p.

A HÍRSZERZÉS TÖRTÉNETE
Konrád, F.: A katonai hírszerzés. —
ASMZ, 1980, 7—8. sz. 373—382. p.
Nikitin, N.—Petrov, Sz.: Az USA impe
rialisták titkos háborúja. — VIZS, 1980.
2. sz. 59—64. p.
Szergeev, F. M.: Az U—2-es kémrepülő-

gép kudarca. (A Francis G. Powers ügy,
1960. május.) 1—2. r. — NNI, 1980. 4.
sz. 110—122., 5. sz. 107—126. p.
Thai, B.: A láthatatlan front katonái. Ri
chard Sorge. — NDK, 1980. 10. sz. 14—
15. p.

A HADITECHNIKA TÖRTÉNETE
Baxter, W. P.: Nagy lövegek. A Vörös
Hadseregben a tüzérség még mindig a
„háború istene". — AR, 1980. 9. sz.
29—32. p.
Belostyk, R.: A napóleoni korszak pél
dás erődítése. — PH, 1980. 1. sz. 91—
112. p.
Boev, R.: Orosz dokumentumok és ada
tok a várnai erődről, 1828-ból. —
VISZ, 1980. 3. sz. 168—172. p.
Dégage, A.: De Sete kikötőjének erődít
ményei a XVI. századtól napjainkig. —
RH A, 1980. 4. sz. 45—63. p.
„Do X" nagyhatótávolságú hidroplán 51
évvel ezelőtt. — SUT, 1980. 10. sz.
578—579. p.

A „Dreizöllige" három colos ágyú törté
nete. 1918—1942. — Armee Rundschau,
1980. 1. sz. 20—25. p.
Erb, H.: Negyven éves a VW-Kübel és
az amerikai Jeep. — SUT, 1980. 2. sz.
90—93. p.
Gorlett, R.: Brit torpedófejlesztés a múlt
ban, a jelenben és a jövőben. — Jane's
Defence Review, 1980. 3. sz. 205—
210. p.
Graybar, L. J.: Az újra felülvizsgált Bi
kini (atomrobbantások). — MA, 1980.
3. sz. 118—123. p.
Harris, P.: Brit előkészületek a támadó
vegyi hadviselésre 1935—1939. — RUSI,
1980. 2. sz. 56—62. p.
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Herman, H.: A szovjet hadsereg lövész
fegyverei a Nagy Honvédő Háborúban.
— PWL, 1980. 3. sz. 117—123. p.
Hof man, G. F.: Az USA hozzájárulása a
szovjet harckocsigyártás technológiájá
nak megteremtéséhez (a 30-as évek
ben.) — RUSI, 1980. 1. sz. 63—68. p.
Kopenhagen, W.: Ágyú a futószalagról:
a ZIS—3 Sztálingrádban, 1942. — Ar
mee Rundschau, 1980. 2. sz. 88—92. p.
Lippert,
G.: „Katyusa" (sorozatvetők)
tegnap és ma. — TRP, 1980. 2. sz. 111—
112. p.
Ludden, F. V.: Amerika első bombázói.
— ND, 1980. 1. sz. 36—39., + 64. p.
Mans, A.—M.: A katonai felszerelés fej
lődése 1945^1980. — RHA, 1980. 3. sz.
111—125. p.
Müller, R.—D.: Német gázháborús előké
születek 1919—1945. Mérgesgázzal a vi
lághatalomért? — MM, 1980. 1. sz. 25—
54. p.
Pikalov, V. K. : A szovjet hadsereg vegyi
csapatai és vegyi szolgálata. — VM,
1980. 1. sz. 65—73. p.
Pokorná, A.: A csehszlovák—szovjet ha
diipari együttműködés történetéhez,
1934—1936 között. — HV, 1980. 2. sz.
41—55. p.
Popov, At.: Határerődítmények a közép
kori bolgár államban. — VISZ, 1980.
2. sz. 123--132. p.
[Rjazancev] Riazantsev, D.: A T—62
szovjet harckocsi. — RMSov, 1980. 3.
sz. 26—28. p.

Romának, A.: A csehországi várépítés
története a [Terezin] Theresienstadt-i
vár példáján. — MG, 1980. 6. sz. 710—
725. p.
Schöndorf er, U.: Az osztrák hadihajó
építés 1848-tól 1914-ig. — RIHM, 45.
sz. 1980. 23—42. p.
[Sevcsenko]
Chevtchenko, N.: A győ
zelem fegyverei. — RMSov, 1980. 8. sz.
40—42. p.
Smith, R. M.: Léggömbök az amerikai
polgárháborúban. — AR, 1980. 8. sz.
39—41. p.
Stich, K.: Az A4 (V2) ballisztikus rakéta
kifejlesztése és bevetése. '— MG, 1980.
2. sz. 210—217. p.
Strobridge, T. R.—King, G. C : Négy há
ború igáslova. 1—2. r. (A 155 mm-es
tábori tarack.) — ND, 1980. 3. sz. 42—
43., 156., 4. sz. 38—39., 88. p.
Thiede, G.: Politikai fegyver: M 71/84 tí
pusú német gyalogsági puska. — MG,
1980. 4. sz. 467—474. p.
Wojciechowski,
I.: A muzeális tárgyak
tanítanak. [A 7,62-es Mosin-karabélyok
az első és a második világháborúban.]
— PWL, 1980. 1. sz. 107—109. p.
Wojciechowski, I.: A szovjet és a lengyel
hadsereg páncéltörő lövészfegyvereinek
története. — WPH, 1980. 3. sz. 173—
182. p.
Zdraveva, M. : Kénkitermelés Macedóniá
ban az oszmán—török uralom alatt. —
VOG, 1980. 1. sz. 233—239. p.

HADTÖRTÉNELEM AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG
Ókori hadtörténelem
Bodor András: Burebista egységes köz
pontosított állama. 4. r. — KO, 1980.
7—8. sz. 490—495. p.
Condurachi, E.: Burebista, az antik vi
lág kiemelkedő politikai és katonai
személyisége. — RIHM, 48. sz. 1980.
29—41. p.
Flamigni, A. : A maratoni ütközet. — RM,
1980. 1. sz. 56—57. p.
S.avu, A. G.: A dák hadsereg. — RIHM,
48. sz. 1980. 42—51. p.
Középkori hadtörténelem
Arkayin, A.: Bécs második ostroma 1683ban és következményei. — RIHM, 46.
sz. 1980. 107^117. p.
Bauer, F.: A Bouvines-i csata, 1214. jú
lius 27. — MG, 1980. 1. sz. 67—77. p.
Besbelli, S.: Török tengeri fölény a Föld
közi-tengeren. Khayreddin Barbarossa

és a prevesai tengeri győzelem 1538ban. — RIHM, 46. sz. 1980. 93—105. p.
Beszkrovnüj, L.: A kulikovói csata 1380ban. — VIZS, 1980. 8. sz. 17—24. p.
Bozkurt, R. : II. Mohamed szultán és
Konstantinápoly elfoglalása. — RIHM,
46. sz. 1980. 61—70. p.
Erendil, M. : Az oszmán állam felemelke
dése. Az 1299—1453. évek közötti idő
szak vázlatos áttekintése. — RIHM,
46. sz. 1980. 31—59. p.
Horoskevics, A. L. : A kulikovói csata
színhelyén. (A kulikovói csata 600. év
fordulójára.) — ISzSzSzR, 1980. 4. sz.
92—106. p.
Kan, M.: I. Szelim szultán iráni és egyip
tomi hadjárata. — RIHM, 46. sz. 1980.
71—91. p.
Kozlov, L.: A kulikovói győzelem, 1380.
szeptember 8. — RMSov, 1980. 9. sz.
42—45. p.
Kucskin, V. A.: Győzelem a kulikovói
mezőn. — VI, 1980. 8. sz. 3—21. p.
A kulikovói csata — történelmünk hősi
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fejezete. — UIZS, 1980. 9. sz. 30—
39. p.
Kuloglu, A.: A manzikerti csata és a tö
rök
terjeszkedés
Anatóliában. —
RIHM, 46. sz. 1980. 1—14. p.
::iz, E.: A német parasztháború had
történelmi aspektusai. [1524—1526]. —
MM, 1980. 2. sz. 7—34. p.
Oursel, R. : A templomos lovagrend 12.
századi történetéből. — RHA, 1980. 1.
SZ. 3—28. p.
Pascu, S.: A román paraszthadseregek a
középkorban. — RIHM, 48. sz. 1980.
84—99. p.
Pasuto, V. T.: „És felkel az orosz
föld . . . " (A kulikovói csata 600. évfor
dulójára.) — ISziSzSzR, 1980. 4. SZ. 66—
91. p.
Peirenko, V. Ja.: Csata Kulikovónál 1380.
szeptember 8-án. (600 éves évforduló.)
— UIZS, 1980. 9. sz. 40—48. p.
Rzszputin,
V. : Kulikovó mezeje. 1380.
szeptember 8. — F, 1980. 16. sz. 16—
17. p.
Schnitter, H.: A kulikovói csata 1380-ban.
— MG, 1980. 3. .sz. 290—299. p.
Wheeler, M.: Négylábú háborús hősök. —
AQ. 1980. 2. sz. 224—225. p. .
Újkori hadtörténelem
A'asya, K.: A török—orosz háború és a
krími hadjárat (1853—1856). — RIHM.
46. sz. 1980.. 119—136. p.
Borgmeyer, W. : A francia és német had
seregek felvonulása 1870-ben. — TRP,
1980. 3. sz. 206—211. p.
Brown, B. N.: A Kék, a Szürke és a
Zöld. (írek az amerikai polgárháború
ban.) — AR, 1980. 3. sz. 34—42. p.
novodeanu, P.—Stanciu, I. : A romá
nok és az amerikai polgárháború. —
RRH. 1980. 4. sz. 599—626. p.
Csjpkönova-Sztaneva,
Szv. : Török doku
mentumok Pleven ostromának hatásá
ról Vidin körzetének bolgár lakosságá
ra. — VISZ, 1980. 1. sz. 190—193. p ,
Damjanov, Sz.: Az 1829-es drinápolyi bé
kekötés. — VISZ, 1980. 1. sz. 75—90. p.
Docsev. Sz. : A bolgár nép részvételéről
az 1877—1878. évi felszabadító háborúIán. az orosz sajtóban. — VISZ, 1980.
4. sz. 124—133. p.
Efremova, N. P.: Háborús riadalom 1875
májusában. (Az 1870/71. évi porosz—
francia háború után.) — VI. 1980. 3. sz.
111 — 122. p.
Gy-tsche, W.: A Német Birodalom Ma
rokko elleni provokációjának háttere
rí célja. A „Panther" ágyúnaszád ki
kötése Agadirban. 1911. július 1-én. —
ZG, 1980. 2. sz. 133—151. p.
Holzapfel, K.: Forradalom és háború. Az

1830. júliusi francia forradalom — a
nemzetközi osztályharc aspektusai. —
MG, 1980. 3. sz. 268—278. p.
Horward, D. D.: „A • félelmetes nap":
, Wellington és Massena Coa melletti el
keseredett csatája, 1810. július 24. —
MA, 1980. 4. sz. 163—170. p.
Kalinkov, A. Sz. : Oroszország és az 1912—
1913. évi Balkán-háború előkészítése.
— VISZ. 1980.-3. sz. 58—70. p.
Koster, J.: A német légió Waterloonál.
— Infantry, 1980. 2. sz. 26—32. p.
Kreker, H. J.: Egy flotta elpusztult —
1905, Csuzima. — SUT, 1980. 7. sz.
394—395. p.
Kroener, B.: Fegyveres semlegességtől a
katonai kooperációig. (Franciaország és
Bajorország az 1648—1745 közötti euró
pai hatalmi harcban.) — WR, 1980. 6.
sz. 180—187. p.
Lyautey, H. : A hadsereg gyarmati szere
pe. — AQ, 1980. 1. sz. 77—94. p.
Metodiev, G. : Kik fojtották el valójában
az 1879. áprilisi Batak-i felkelést. —
VISZ, 1980. 4. sz. 114—123. p.
Michalon, R.—Vemet, J.: A francia had
sereg alkalmazkodása a XVIII. század
végén a közel-keleti
hadszíntéren.
(Egyiptom, 1798—1801.) — RIHM, 49. sz.
1980. 67—144. p.
Mitev, J. : A trákiai bolgárok harca az
autonómia kiterjesztéséért Kelet Ruméliára (1878—1879). — VISZ, 1980. 1.
sz. 91—103. p.
Ökse, N. : A török—orosz .háború (1877—
1878). — RIHM. 46. sz. 1980. 137—162. p.
Petrov, M.—Sztojanov, ív.: Szerb területi
követelések 1878—1879-ben Bulgária
felszabadulása után. — VISZ. 1980. 1. sz
116—128. p.
Plaschka, R. G.: Polatól Takuig. A nagy
hatalmak követelései Kínával szemben
és az Osztrák—Magyar Monarchia rész
vétele a Kína elleni tengeri interven
cióban 1900-ban. — RIHM, 45. sz. 1980.
43—57. p.
Postier, D.: A Rossbach melletti csata,
1757. november 5-én. — MG, 1980.
6. sz. 685—696. p.
Pottinger, G.: Colin Mackenzie altábor
nagy. Történet az első afgán háborúból.
— AQ, 1980. 3. sz. 339—353. p.
Showalter, D. E.: Poroszország és a na
póleoni
örökség
intézményesítése,
1315—1876. — MA, 1980. 2. sz. 57—63. p.
Skorning, W. : 1805. Az elchingeni csata
175 évvel ezelőtt. - - TRP. 1980. ,12. sz.
1010—1017. p.
Sztoilov,
P.: A baloldali szocialisták
(„szűkelvűek") viszonya az 1912—1913.
évi Balkán háborúhoz, Lenin háborúról
szóló értékeléseinek megvilágításában.
— VISZ, 1980. 3. sz. 46—57. p.
Sztojanov, T.: Az orosz—török háború
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1828—1829-ben és Tvördica. — VISZ,
1980. 2. sz. 169—174. p.
Tanty, M.: Szlávbarát mozgalmak az
orosz—török háború időszakában és a
berlini kongresszus idején, 1877—1878.
—Studia z Dziejów ZSRR i Európy
Srodkowej, 1980. Tom XVI. 5—26. p.
Towle, Ph.: Az orosz—japán háború és
India védelme. — MA, 1980. 3. sz.
111—117. p.
Venev, K.: Szerbia beavatkozása az
orosz—török
felszabadító
háborúba
1877—1878-ban és a Sopszko-i felkelés.
— VISZ, 1980. 2. sz. 159—168. p.
Vinogradov, V. N.: A Sipka-szoros hősei,
és a londoni köd. Az angol—orosz kap
csolatok az 1877—1878-as orosz—török
háborúban. 2. r. — NNI, 1980. 1. sz.
107—122. p.
Völkov, G.: A bolgár népfölkelő csapatok
történetének periodizációja, az 1877—
1878. évi orosz—török háborúban. —
VISZ, 1980. 1. sz. 104—115. p.
Az első

világháború

Allard, D. C : Angol—amerikai tengeré
szeti ellentétek az első világháború
alatt. — MA, 1980. 2. sz. 75—81. p.
Celiker, F.: Törökország az első világhá
borúban. — RIHM, 46. sz. 1980. 163—
203. p.
•
Ganz, H.: Német expedíció 1918-ban
Finnország ellen. — MA, 1980. 2. sz.
84—89. p ;
Kulinics, I. M.—Pavlenko, A. G.: Fritz
Fischer nyugatnémet történész a német
imperializmus hódító terveiről az első
világháború idején. — UIZS, 1980. 8. sz.
135—142. p.
Kuropka, J.: A Németország elleni brit
légiháború koncepciója az első világ
háborúban. — MM, 1980. 1. sz. 7—24. p.
• Opacic, P.: Katonai létszámok és ezek
befolyása a harccselekmények tervezé
sére a szaloniki fronton 1918-ban. —
VOG, 1980. 3. sz. 179—218. p.
Rogers, R. W.: EÍső világháborús napok:
kivonatok egy újságkivágás albumá
ból. — MR, 1980. 6. sz. 71—77. p.
Schaumann, W.: Magashegyi harc a Do
lomitokban (1915—1917). — TR, 1980.
5. sz. 457—462. p.
Scott, P. T.: Hadifogoly munkaerők: né
met századok a brit expedíciós erőknél
1916—1920-ban. — AQ, 1980. 3. sz.
319—331. p.
Sztáray Zoltán: Románia szerződése az
antanthatalmakkal. — Űj Látóhatár,
1980. 1. sz. 76—90. p.

Legújabbkori hadtörténelem
A két világháború közötti
korszak
hadtörténelme
Akbaba, I.: A lausanne-i békeszerződés
(1922). — RIHM, 46. sz. 1980. 233—238.
Archambeaud,
E.: Francia tengerészeti
csapatok Libanonban és Szíriában az
első világháború befejezése után, 1919—
1920. — RHA, 1980. 1. sz. 131—157. p.
Bloss, H.: A kétvágányú német távolke
leti politika és Hitler opciója Japánra
1938-ban. — MM, 1980. 1. sz. 55—92. p.
Bulhak, H.—Zielinski, A.: A lengyel—ro
mán kapcsolatok történetéből (1936.
augusztus—1938. szeptember). — Studia
z Dziejów ZSRR i Európy Srodkowej,
1980. 16. köt. 145—170. p.
Czajka, M.: A spanyol polgárháború a
lengyel sajtóban, 1936—37-ben. — PH,
1980. 2. sz. 253—276. p.
Enginsoy C : Hadműveletek a nyugati
arcvonalon a török nemzeti felszaba
dító háború folyamán (1919—1922.) —
RIHM, 46. sz. 1980. 205—231. p.
Gasior, T.: A hitlerizmus és politikája a
lengyel sajtóban (1933—1938). — WL,
1980. 12. sz. 87—92. p.
Gencsev, B.: Részvételem a spanyol pol
gárháborúban. (Visszaemlékezés.) —
VISZ, 1980. 3. sz. 173—180. p.
Halberstadt, J.: Az 1930. március 17-i
lengyel—német gazdasági egyezmény.
(Esettanulmány a Második Köztársaság
politikai döntéshozatali mechanizmusá
ról.) — PH, 1980. 1. sz. 51—76. p.
Halfin, N. A. : Afganisztán kivívta függet
lenségét, (1919—1921.) — VI, 1980. 6. sz.
112—125. p.
Hrisztov, Hr.: Bulgária és az 1919. évi
párizsi békekonferencia. — VISZ, 1980.
1. sz. 56—74. p.
Jaitner, K. : Németország, Brüning és a
brit külpolitika 1930. május—1932. jú
nius között. — VFZ, 1980. 4. sz. 440—
486. p.
Kühles, J.: A Kommunista Internacioná
lé és a Szocialista Munkás Internacio
nálé viszonya a háborúhoz és a béké
hez, 1924—1926. — MG, 1980. 1. sz. 5—
16. p.
Materski, W.: A Szovjetunió és a Nép
szövetség (a leszerelés és a regionális
biztonság^ kérdéseiről) a két világhá
ború között. — Studia z Dziejów ZSRR
i Európy Srodkowej, 1980. .16. köt. 123—
142. p.
Müewski, J.: A sajtó az ellenzéki pár
toknak az 1932. évi lengyel—zsovjet
megnemtámadási szerződéssel kapcso
latos véleményéről. — PH, 1980. 1. sz.
77—90. p.
Moisuc, V.: Románia és a biztonság kér-
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dése a két világháború között. — RRH,
1980. 2—3. 353—370. p.
Orde, A.: Nagy-Britannia és Ausztria ön
állósága, 1918-4938. — VFZ, 1980. 2. SZ.
224—247. p.
Vávra, V.: Üj utakon. (A Kommunista
Internacionálé VII. Kongresszusának
katonapolitikai aspektusai.) — HV,
1930. 5. sz. 48—69. p.
Wrench, D. J.: Chamberlain befolyása a
kül- és védelmi politikára 1932—1935
között. — RUSI, 1980. 1. sz. 49—57. p.
A második

világháború

Buf fotót, P.: Légi támogatás Finnország
részére (1939. november—1940. már
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A ZRÍNYI KIADÓ 1983. ÉVI KÖNYVÜJDONSÁGAI

Marx Károly halálának 100 éves évfordulójára került kiadásra a tudományos
szocializmus megalapítójának katonai kérdésekkel foglalkozó írásaiból egy vá
logatás „Marx a háborúról és a hadseregről" címmel, és Györe Imre nagylé
legzetű poémája, „Egy arc valahol, valahonnan", mely a marxi életműnek lí
ránkban teljességgel egyedülálló költői summázata.
A hadtudomány témakörében megjelenik Olaf Groehler: A légi háborúk tör
ténete című könyvének második, bővített kiadása, valamint Sz. G. Gorskovnak,
a Szovjetunió flottatengernagyának „Az állam tengeri hatalma" című műve,
A népszerű ARZENÁL sorozat legújabb kötete a repülés rohamos fejlődését,;
napjaink legkorszerűbb légiharc-fegyvereit és a honi légvédelem haditechnikai
eszközeit mutatja be. A típuskönyv-sorozatban ezúttal a rakétafegyverekkel és
az űrhajózási hordozórakétákkal ismerkedhet meg az olvasó.
Számos könyv foglalkozik majd a világpolitikai események elemzésével, ezek
katonapolitikai vonatkozásaival. Kanyó András könyve az európai szocialista
és tőkés országok kapcsolatainak fejlődését. Balázs József elemző munkája a
francia katonapolitika múltját, jelenét és távlatait mutatja be. Nagy érdeklő
désre tarthat számot Bognár Károly: Eurorakéták árnyékában; P. Szabó Jó
zsef—Horányi B. László: A Perzsa-öböl rejtélye; valamint Barkovits István:
Az „olajlégió" című munkája.
Régen várt érdekesség lesz V. Kasszisz—L. Koloszov könyve (A titkosszolgá
latok rejtélyeiből), mely a hírszerzés-kémkedés történetét a görög—római idők
től napjainkig tárgyalja.
A hadtörténelem iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk Nagy László: Hajdú
vitézek; Sugár István: Lehanyatlik a török félhold című könyvét, valamint
Bona Gábor reprezentatív képes albumát, melynek címe „Tábornokok és
törzstisztek a szabadságharcban 1848—1849". Különösen szép könyvritkaságnak
ígérkezik Szikora András Katonagalambok című munkája, amely bemutatja,
hogyan szelídítette az ember a vad szirti galambokat hírvivő galambokká, s
végigkíséri történetüket az ókortól egészen napjainkig.
A második világháború története még ma is sok érdekességgel szolgál. Bokor
László, az ismert dokumentumfilmes újságíró Futártáska című könyvében
olyan dokumentumokról ír, melyek csak a közelmúltban kerültek napvilágra.
Egy másik könyv, Veress D. Csaba munkája a Dunántúl felszabadításával fog
lalkozik. A népszerű memoárkötetek sorában jelenik meg Konyev marsall viszszaemlékezése: az „Egy frontparancsnok feljegyzései". Plivier: Sztálingrád cí
mű regénye pedig a megszokottól eltérően, a német közkatona szemével mu
tatja be a sztálingrádi csata végítéletszerű napjait, Hitler katlanba zárt elit
hadseregének utolsó óráit.
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TANULMÁNYOK

N. KISS ISTVÁN
NEMES KATONÁK ÉS KATONAPARASZTOK A ZRÍNYIEK MURAKÖZI
URADALMÁBAN, 1638—1720
(Adatok a magyarországi uradalmi hadszervezet kérdéséhez)

Gazdasági háttér
A 15 éves háború (1593—1608) katonai értelemben a felek általános kimerü
lésével ért véget, az ország nagy részét továbbra is megtartották a törökök és a
Habsburg kormányzat államcsődbe került. 1 Pénzhiány miatt az 1608. évi béke
kötés után szélnek eresztették a zsoldos csapatok zömét. Később, a harminc éves
háború megindulásakor, a Habsburg-hadsereg többségét kivonták az országból
s a Német-római császárság hadszíntereire küldték.
1641-ben Eszterházy nádor a végvári rendszer helyzetéről írt Opinio-j ában 2
már olyan hadrendet tüntet fel, amelynek tényleges létszáma legfeljebb' 30—
40%-a volt a hivatalos hadrendi kimutatásnak. A kor körülményei között mo
dernnek számító zsoldos katonaságból a bécsi Haditanács a kívánt létszámnak
csak egy töredékét tudta a végvárakban tartani. Tovább rontotta a helyzetet a
harminc éves háború már jelzett hatása, majd a franciák Rajna-vidéki terjesz
kedése. A meggyengült végvári rendszer logikus következményeként a határ
védelem terhének jó részét az érdekelt nagybirtokosoknak kellett magukra vál
lalniuk.
Zsoldos katonaságot persze ezek a nagybirtokosok sem tudtak tartani. Bár
ismerünk a 16. századból néhány olyan mágnást (Nádasdy, Batthyány, Zrínyi)
akik hajdú és huszár csapatokat tartottak zsoldjukban, de csak a király pénz
ügyi támogatásával. E pénzsegélyek elapadásával már arra kényszerültek, hogy
katonáikat letelepítsék és földdel jutalmazzák. A haj'dú név a 17. században a
hadköteles szabadparaszt fogalmával azonosult és a katonaparasztokat — regio
nálisan különböző jogaik és kötelezettségeik ellenére is — a Felső-Tisza vidé
kétől a Muraközig mindenütt hajdúnak nevezték. 3 A lovaskatonák azonban,
akiket már országosan huszárnak neveztek, csak részben kerültek ki a hajdúk
közül. 1600 előtt ezt a szolgálatot az uradalmi hadszervezetben az évi zsoldban
tartott nemes familiárisok látták el, de a 17. században a nagybirtokosok rátér
tek a szolgálat földdel való jutalmazására. Egy-egy nemes több-kevesebb pusztatelíket, vagy curiális földet kapott azért, hogy személyében, esetleg néhány em1 N. Kiss, István: Gesellschaft und Heer in Ungarn im Zeitalter der Türkenkriege. Das Soldatenbauerntum. I n :
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Ed. O. Pickl, Graz, 1971. 237—296. o.
2 Opinio seu discursus palatini circa conservationem regni et confiniorum ejusdem. Viennae 12. decembris 1041.
I n : Enchiridion Fontium Históriáé Hungarorum. Eds. Marczali, Henrik—Mika, Sándor—Angyal, Dávid. Budapest,.
1901. 555—571. o.
3 Rácz István: A hajdúk a 17. században. Debrecen, 1969. 215 o.
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bérével, lóra üljön és hadiba vonuljon az illetékes főúr parancsára. Jó példája
ennek a fejlődésnek, amely sajátos vagyoni átrendeződéssel járt — hiszen az
uradalom birtokterületének jelentős részét a szolgáló nemesek kezére kellett,
hogy adja — a Zrínyiek Muraközi uradalma a 17. század első harmadában.
Körülbelül egyidőben azzal, hogy Eszterházy nádor oly élesen rámutatott a
végvári erődrendszer hiányosságaira, a muraközi uradalomban már a szolgáló
nemesek katonai szervezetének teljesenikifej lett formájával találkozunk.
Summalisták

és beneplacentáriusok, 1638

A Zrínyi-vágyon 1638. évi, ún. birtokfelosztó iratában — az idősebb testvér,
Zrínyi Miklós és az ifjabb testvér, Zrínyi Péter között — a muraközi urada
lom jobbágyságának, majorságainak, erdeinek, malmainak stb. szétválasztása
után személyenként felsorolják az uradalomhoz tartozó summalista, illetve beneplacentárius nemeseket.'1 Ezek részben nemes familiárisok és servitorok, rész
ben olyanok, akik a nagybirtokos engedélyével, kölcsön fejében, ura'd'almi föl
det szereztek.5 A summalista és beneplacentarius birtokosok katonai jellegét
nem minden kutató ismerte fel.0 Kétségtelen, hogy az 1638. évi iratban csak va
gyonukat jelzik és a katonai terhet nem említik, viszont az 1672., 1682., 1692.,
sőt még az 1720. évi mustraj egyzékek, értékbecslések és urbáriumok is részle
tesen feltárják katonai szolgálatuk elvi és gyakorlati rendszerét. 7
A summalisták, niint már jeleztük, jómódú nemes birtokosak voltak (nobiles
possessionati), akik az uradalomtól bizonyos zálogos földeket szereztek. Tekint
ve, hogy az ilyen zálogbirtokért meghatározott summa pénzt adtak, az urada
lomhoz fűződő kapcsolatukban summalistáknak nevezték őket a korabeli ira
tokban. Jogilag nézve ezek a summalisták természetesen zálogbirtokosok vol
tak. A muraközi uradalomban a summalistákat katonai szolgálatra kötelezték
s így csoportjuk fontos és állandó jellegű részét képezte az uradalmi hadszer
vezetnek.
A már szintén említett beneplacentáriusok ugyancsak nemesi származásúak
voltak, akik szerény, vagy teljesen jelentéktelen jószáguk mellett ún. szolgá
lati birtokot kaptak az uradalomtól. Ennek fejében katonai, néha igazgatási
szolgálattal tartoztak az uradalomnak. Szolgálati birtokuk miatt gyakran szol
gáló nemeseknek is nevezték őket.
A summalista, illetve beneplacentarius elnevezést a muraközi uradalom gaz
dasági irataiban az egész 17. század folyamán azonos formában és következete
sen használták. A nemes katonák megjelölésen az egész korszakon át min'd'ig
summalistákat és beneplacentáriusokat kell értenünk.
Azok a katonák, akiket a summalistáknak és beneplacentáriusoknak, szemé
lyes szolgálatukon kívül, ki kellett állítaniuk, szinte kizárólagosan paraszti ere
detűek voltak. A summalisták jobbágyaik egy részét mentesítették és privilé
giumokban részesítették, hogy katonaparasztként hasznosíthassák őket. Ezek
szerint a summalisták és beneplacentáriusok által kiállított csapat túlnyomó
4 Valamennyi 1038. évi adat OL (Országos Levéltár) NRA 1445/7. Filmtár 5099. doboz.
5 „Praeterea ex nobilibus familiaribus ac aliis servitoribus tam iis, qui bona sub summis pecuniariis, quemadmodum
qui ex beneplacito eorundem comitum possiderent". (4. jegyzet) — A zálogbirtokkal járó katonai szolgálat terhét
a Batthyány-birtokokon is említik. Varga J. János: Katonáskodó serviensek birtokai a XVI—XVII. századi Batthyány
nagybirtokon.Történelmi Szemle, 1970. No 1—2., 102—122. o.
6 Adamček, Josip a nemes zálogbirtokosok és uradalmi szolgáló nemesek csoportjáról beszél Ugyan, de katonai
szolgálatukat nem jelzi. Adamček, Josip: Zrinsko-frankopanski posjedi u XVII. stoljecu. Rado vi (Zagreb), 2:1972.,
passim.
7 Monumenta Zrínyiana. (MZ) Pars oeconomica, Tomus II. Szerkesztő N. Kiss, István. A 7., 8. és 17. számú irat.
(Sajtó alatt) — Az 1092. évi uradalmi értékbecslés: Történelmi Tár, 1890. 529—559. o.

— 340 —

többsége de facto parasztokból állt, azaz az uradalmi hadszervezet, a summalista-beneplacentárius rendszer keretében szolgáló fegyveresek zöme, nem neme
sekből, hanem parasztokból tevődött össze.
Ez a summalista-beneplacentárius rendszer sokba került az uradalomnak,
amely a 17. század derekától fogva mind határozottabban a nemes katonaság
leépítésére törekedett. Mint azt az 1672., 1682. és 1692. évi összeírások bizonyít
ják, mind a nemes katonák száma, mind a kezükön levő zálogbirtokok területe
'rohamosan csökkent. A nemes katonák szerepét az uradalmi hadszervezetben
a katonaparasztok vették át.
A katonaparasztok jobbágyok voltak, akiket az uradalom emelt ki a jobbágy
sorból (milites ex rusiticis facti), teljesen kikapcsolva ezzel a nemes katonák
közvetítő szerepét az uradalmi hadszervezetben. E ren'd'szerben a jobbágyból
szabadparaszt lett, akinek a telke után — katonai szolgálatán kívül — korábbi
állami és földesúri terheinek és szolgáltatásainak csupán elenyésző részét kel
lett teljesítenie. A paraszthajdú, paraszthuszár és parasztkatona elnevezések
egyaránt a katonaparaszti állapotot kifejező névvariánsok.
Az 1672. évi muraközi katonai mustrajegyzék címe a következő: „A Mura
közi sziget azon nemeseinek összeírása, akik tekintettel az általuk bírt jószág
ra és a jobbágyi munkától mentesített falvak lakosainak összeírása, akik (te
kintettel mentességükre) a Sziget állandó fegyveres védelmére kötelezettek".
Magában az iratban a summalistának nevezett zálogbirtokos nemesnél megha
tározzák a birtokolt föld nagyságát — jugerumban vagy sessioban —, majd
közlik, hogy „ennek fejében hány lovast kell kiállítania". 8 A summalista nem
csak zálogbirtokos, hanem uradalmi katonai szolgálatra kötelezett nemes is,
aki vagy saját személyében, vagy több huszár kiállításával szolgál az uradalom
birtokosának. Az irat bejegyzései ismételten rávilágítanak erre a kettősségre,
így pl. Darabos Miklós úr esetében, aki 396 jugerum szántó és 10 kaszálónyi
rét fejében 4 huszárt tartozott kiállítani. Darabos Miklós már 1638-ban is sum
malista, akinél akkor 12 egész telek, 1 negyedtelek és egy fél zsellérhely van
zálogban (összesen 394 jugerum szántó) és aki ezt a zálogbirtokot 1672-ben is
kezében tartja. Ugyanő megszerezte rokona, néhai Darabos Lajos 160 jugerumra rúgó curiáját is; „ezt a curiát Darabos úr arendában bírja s külön e javak
után két huszárral tartozik szolgálni!"9 A summalisták akármekkora jószágoť is
vettek zálogba az uradalomtól, egyidejűleg katonai szolgálatra is kötelezték
magukat, s ezt a szolgálatot mind a Zrínyi grófok, mind később a királyi ka
mara be is hajtotta rajtuk. Mellettük szerepelnek a nagybirtokos kegyéből (ex
beneplacito) földet kapott beneplacentáriusok, akik, mint szolgáló nemesek, ele
ve katonáskodásra voltak kötelezve. Ezek jó része személyesen szolgált az ura
dalmi seregben, mert jószágaik sokkal szerényebbek voltak a summalistakéinál.
Tisztázva a summalisták és beneplacentáriusok katonai szerepét, vizsgáljuk
meg most súlyukat és jelentőségüket az uradalom birtokszervezetében. A zálog
ba adott, vagy a szolgáló nemeseknek juttatott birtokrészek 1638-ban rendkí
vül különböző nagyságúak voltak, esetenként fél sessio, illetve 22 sessio között
ingadoztak. Ez — a kb. 2000 négyszögöles horvát holddal számolva — a birtok
nagyságnak 16 holdtól közel 700 holdig terjedő hullámzását jelzi, összesítve a
summalistákat és a beneplacentáriusokat mindkét birtokrészben, a következő
megoszlásit kapjuk.
8 „Conscriptio... nobilium Insulae Muraköz respectu bonorum (!) per eosdem possessorum, etiam certorum pagorum a laboribus colonicalibus exemptorum...", továbbá ,,pro defensione Insulae semper arma capere obligatorum..."
Bejegyzés: „pro quibus intertenere équités No 2". MZ, 7. irat 1. és 10. paginája.
9 „quam curiam etiam Dominus Darabos ex arenda possidet, alias de his quoque bonis tenetur servire in equitibus 2". MZ, 7. irat 31. pagina.
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Summalisták a Muraközi uralomban, 1638
birtoknagyság
(sessio)
0,0— 2,0
2,0— 5,0
5,0—10,0
10,0 fölött

birtokos
[18
24
24
16

terület
(sessio)
21,12
83,30
160,35
235,41

átlagbirtok
(sessio)
1,17
3,47
6,68
14,71

82

500,18

6,01

A summalistáknak feltűnően sok föld van a birtokában, a csoportnak kb. a
fele az átlagnak tekinthető 6 egész teleknél több földdel rendelkezett. Csupán
22%-uk tartozott a kis birtotkúakhoz, 1,17 sessiós átlaggal, :s ezek — ha csak
nem volt nagyobb saját vagyonuk — feltehetően személyesen szolgáltak az ura
dalmi katonaságban. A nagy zálogbirtokosoknál viszont, ahol az átlagbirtok
14,7 egész telket tett ki, a summalisták paraszti származású huszárokat ültettek
nyeregbe, hogy katonai kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A beneplacentáriusok megoszlása az alábbi képet nyújtja:
Beneplacentáriusok a Muraközi uradalomban, 1638
birtoknagyság
(sessio)
0,0— 2,0
2,0— 5,0
5,0—10,0
10,0 fölött

birtokos

terület
(sessio)
91,89
73,84
66,36
—

98
24
10
—

átlagbirtok
(sessio)
0,95
3,07
6,64
—

A szolgáló nemesek föld'd'el való ellátottsága a summalistákénál lényegesen
szerényebb. A 10 egész teleknél nagyobb birtokkategória pl. egyszerűen hiány
zik náluk és a csoport 74%-ának átlagosan egy sessio alatti terület van csak
a kezén. A beneplacentáriusok túlnyomó többsége, minden négy közül három,
aligha volt gazdaságilag abban a helyzetben, hogy maga helyett katonát állít
son, s így katonai szolgálatukat személyesen teljesítették.
A zálogbirtokosok elég jelentős része azonban szolgáló nemesi birtokkal
is rendelkezett: 23-ukat mind a summalista, mind a beneplacentárius listán
megtalálhatjuk. Ezek a kettős birtokosok 119,89 sessio zálogbirtok mellett
59,35 sessio szolgálati földdel is rendelkeztek. Az egész csoportra jellemző bir
tokátlag megközelíti a nyolc sessiót. Az a körülmény, hogy a summalisták je
lentős része pénzkölcsön fejében zálogba kapott birtoka mellé még szolgáló ne
mesi sessiót is vállalt, jelzi, hogy a katonai szolgálat kötelezettsége egyaránt
terhelte mindkét birtoktípust. A 23 kettős birtokos közül tizenhatnak nagyobb
volt a summalista, hetüknek viszont a beneplacentárius jellegű birtokrésze;
döntő többségük — 23-ból 19-en — a vagyonos nemesekhez tartozott, földjük
az 5, illetve 10 sessio integránál nagyobb birtokkategóriába tartozott. A 212
főnyi birtokos csoport így a valóságban 189 birtokosra csökkent és a kettős
birtokosok 13%-os rétegére jutott a nemesek kezén levő uradalmi földvagyon
24,5%-a, ami világos jele a felhalmozásnak a szóban forgó rétegnél.
összegezve a summalisták és beneplacentáriusok helyzetét a muraközi ura
dalomban 1638 körül, a következőket állapíthatjuk meg.
a) A Zrínyi grófok az uradalom telekállományának nagy részét — mint zá
log-, illetve szolgálati birtokot — a katonáskodást vállaló helybeli nemesek ke— 342 —

zére adták. Ez a birtokállomány 212 birtdkrészt jelentett 189 birtokossal, az
alábbi megoszlásban:

59 summalista
23 summalista és
beneplacentárius
107 beneplacentárius

380,29 sessio intégra
179,24 sessio intégra
172,74 sessio intégra
732,27 sessio intégra

b) Az uradalomhoz tartozó birtokos nemesek java része, kb. 110 fő, csak egy
egész telek körüli birtokkal rendelkezett, ami nem tette lehetővé, hogy maga
helyett mást küldjön az uradalmi seregibe. Ezelk a birtokosok, akik főleg a beneplacentáriusok közül kerültek ki, személyesen szolgáltak. A gazdagabb zálog
birtokosok azonban, akiknek több huszárt kellett kiállítaniuk, felszabadították
néhány jobbágyukat, s azokat, mint katonaparasztokat, az uradalom szolgálatá
ra rendelték. A katonáskodás fejében a nemeseknek juttatott zálog- és szolgá
lati birtok egy része után a de facto katonai szolgálatot már katonaparasztok
teljesítették !
c) A muraközi uradalom katonai védelme minden más célt háttérbe szorító
szükségszerűség lett a 17. század elejére. így alakult ki az az 1638-ra már meg
szilárdult rendszer, amelynek keretében közvetlenül az uradalom birtokában
295,3 egész telken 1135 jobbágycsalád maradt, míg 1500—1600 parasztcsalá'd'ot,
732,27 sessio integrá-n, a 189 zálogbirtokos és szolgáló nemes tartott a kezében.
1638-ban az uradalom föld-, illetve népességállományának 73,8—58,3%-át zá
logba adták, hogy a birtok állandó katonai védelmét biztosítsák.

Katonaparasztság,

1672

Az uradalom katonai szervezetének további fejlődését az 1672. évi urbárium
és értékbecslés, valamint a kamarai birtokrész nemesi és paraszti katonaságá
ról készült kimutatás tárja elénk.10 Eszerint a kamarai uradalom területéből
209 sessio volt a summalista és beneplacentárius nemesek és kb. 260 sessio a
kamara közvetlen birtokában. Ügy tűnik, hogy a közbeeső három és fél évti
zed alatt az uradalom visszaszerezte (vagy éppen elkobozta) a zálogbirtokok
egy részét. Az uradalom népes telkeit figyelembe véve 11 1672-ben a kamarai
rész már 59%, szemben a zálogbirtokosok 41%-ával. Ez a helyzet már csökken
tette a zálogbirtokosok és a szolgáló nemesek katonai szerepét. A katonai ki
mutatás minden summalista, ületbe beneplacentárius esetében pontosan rög
zítette annak földvagyonát és katonai terhét. A szóródás semmivel sem kisebb
annál, mint amit az 1638. évi összeírás mutat. A 400—500 jugerumos summalis
tától a 16 jugerumos beneplacentárius nemesig mindenféle birtoknagyságra
akatí példa a mustraj egyzékben. összegezve a vagyon és a katonai teher ará
nyát az alábbi csoportokat különböztetjük meg:
10 A vonatkozó adatokat lásd az MZ 5. és 7. iratban. Továbbá N. Kiss I.: Gesellschaft... i. m. Uő: Katonaparaszt
ság. Hadtörténelmi Közlemények, 1973. 319—"330. o. — A Batthány birtokokon is szerepeltek katonaparasztok.
Varga J. J.: Katonáskodó... i. m.
11 Figy elmen kívül hagyva e számításoknál az uradalom allodiális, illetve curialis földjeit, a pusztatelkeket, az elbozótosodo tt és elmocsarasodott szántókat és irtásföldeket.
— 343 —

birtokos
22
24
16
4

summalista
beneplacentárius
beneplacentárius
hajdú-va j da

66 birtokos

szántó

rét

erdő

3 115,3
2 395,3
521,0
99,3

102,7
88,4
37,6
7,3

58,3
31,0
ŕ-

102,4
78,6
17,4
3,3

6 130,9

236,0

89,3

201,7

—

A summalistáknál egy birtokosra csaknem 5 sessio, a szolgáló nemeseknél
valamivel több, mint 3 sessio esett. U g y a n a k k o r a személyesen katonáskodó
beneplacentáriusoknál a z átlagos birtok m á r csak valamivel több, a hajdú
vajdáknál valamivel kevesebb, mint egy egész telek. A 46 jómódú birtokos n e 
mes a 181 sessióval együtt 242 jobbágycsaládot is birtokába kerített. Ez a z
a r á n y — ti. egy egész telekre 1,3 família — a r r a utal, hogy az elzálogolt birtok
állományban m á r sok telek üresen állt. 1672-ben ugyanis a muraközi u r a d a l o m 
b a n átlagosan m á r 4 jobbágycsalád esett egy sessióra.
Vizsgáljuk meg most, miként változott a fenti vagyoni kategóriák szerint az
egy k a t o n a kiállításához szükséges birtokrész, azaz mibe került az uradalom
nak egy summalista, vagy beneplacentárius huszár t a r t á s a ?
22
24
16
4

summalista kiállított 52 huszárt; átlagosan 1,96 sessióért
beneplacentárius kiállított 50 huszárt; átlagosan 1,57 sessióért
beneplacentárius kiállított 16 huszárt: átlagosan 1,08 sessióért
hajdú-vajda kiállított 4 katonát; átlagosan 0,82 sessióért.

összesen 122 katonát állítottak iki 201,7 egész telek fejében, azaz egy harcos
— zömmel huszár — 1,65 sessiójába került az u r a d a l o m n a k , több, mint 50 hor
vát hold lekötésébe. Ez a nemesi zálog- és szolgálati birtokra épülő katonaság,
b á r a környék nemességét egyértelműen az uradalomhoz kapcsolta, a r r a rend
kívül nagy anyagi terhet rótt. A Zrínyi-birtokokon jól ismert másik katonatí
pus, a vlachok — pl. a Zrínyi Miklós-féle birtokrészen — mint félnomád nép,
nehezen volt letelepíthető; ha katonailag hasznosnak bizonyultak is, n e m igen
illeszkedtek be egy fejlett uradalom gazdasági-szociális kereteibe. A vlach kato
nai szervezet elégtelen és megbízhatatlan lett volna a s ű r ű n lakott Muraköz v é 
delmére.
*
Ilyen feltételek között jelent meg az u r a d a l o m b a n a védelem feladatát olcsób
b a n és nagyobb tömegben biztosító katonaparasztság.
Nem szabad szem elől t é 
veszteni, hogy m á r a summalista-beneplacentárius lovasság jó része is katona
parasztokból állt, m e r t a z említett 122 huszárból csak 20—25 szolgált személye
sen, a többit a zálogbirtokos maga helyett jobbágyai közül állította ki, de az
ilyen p a r a s z t k a t o n a m á r kedvezmények, kiváltságok fejében szolgált. Termé
szetesen és magától értetődően a d o t t volt így az u r a d a l o m számára a megoldás
útja, ti. a katonaparasztok közvetlen kiemelése a jobbágyságból, a summalista
illetve beneplacentárius nemesek közreműködése nélkül.
1672-ben m á r a közvetlenül szolgáló katonaparasztok adják az u r a d a l m i fegy
veres erő zömét, s ezt a szervezetet a királyi k a m a r a csak átvette és fenntar
totta a Zrínyi-vágyon elkobzása után, felépítői és megszervezői azonban a 17.
században a Zrínyi grófok voltak. A k a m a r a i birtokrészen a parasztkatonák
helyzete és viszonyai 1672-ben az alábbiak szerint alakultak.
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szántó, jug.
82 paraszthuszár
180 paraszthajdú
összesen

1007,0
766,75
1773,75

rét, jug.
87,0
79,75

sessio
összes
33,87
24,46

sessio
átlag
0,41
0,14

166,75

58,33

0,22

Továbbá még 100 olyan hajdúval rendelkezett az uradalom, akiket külön
földjuttatás nélkül, városi (oppidum) kiváltságaik fejében Csáktornya és Per
lak mezővárosok állítottak ki.
A katonaparasztok telke gyakorlatilag mentesült a földesúri, illetve az állami
adótól, mindössze néhány napi fuvarozási és szénakaszálási robottal tartoztak.
A huszárok saját lovon szolgáltak, de fegyvert, felszerelést, katonaorvosi gon
dozást az uradalomtól kaptak. Nehéz nem túlbecsülni a katonaparaszti állapot
jelentőségét: az uradalom felszabadította jobbágysága jelentős részét a feudális
terhektől és szolgáltatásoktól, gyakorlatilag csaknem szabadparaszti szántre
emelte őket és külön jogállású fegyveres csoportot szervezett belőlük.
Értékelve a kamarai birtok katonai szervezetét, megállapíthatjuk, hogy a zá
logbirtokos és szolgáló nemesek, akik a katonai célra lekötött földvagyon 77%ával rendelkeztek, állították ki a fegyveres erő 25%-át, míg a katonaparasztok,
a fenti földállomány 23%-ának birtokában, a katonák 75%-át adták! A Zrínyi
Ádám-féle birtolkrészről nincsenek korabeli adataink, de mint azt az 1692. évi
kamarai értékbecslés bizonyítja, a katonaparaszti szervezet ott is túlsúlyba
jutott a summalisták és beneplacentáriusok rendszerével szemben. Együtt a két
birtokrészen, tehát az egész Muraközben, 800—900 főnyi, 85—90%-ában katona
parasztokból álló fegyveres erő állt készenlétben. Ez a szám az 1670 körüli tel
jes paraszti és mezővárosi népesség 20—25%-át tette ki.
Összegezve: döntőnek bizonyult a katonaparasztság elterjedésében az a tény,
hogy a summalista és beneplacentárius nemesi rendszerben egy katonáért át
lagosan 53 jugerum (37 ha), egy paraszthuszárért viszont csupán 13 jugerum
(9 ha) és egy paraszthajdúért csak 4,5 jugerum (3 ha) földet kellett lekötni.
A katonaparaszti rendszer az uradalom számára lovasoknál négyszer, gyalogo
soknál tizenkétszer volt olcsóbb, mint a nemesi katonaállítás.
1638-hoz képest az uradalom katonai szervezete jelentősen átalakult és ez a
változás 1672-ben már világosan felismerhető. A katonaállításra kötelezett sum
malista és beneplacentárius nemesek kezére adott vagyon erősen csökkent, a
népes telkek kb. 45%-ára. Ekkorra már katonaparasztokból állt az uradalmi
haderő háromnegyed része és ezek a parasztkatonák összehasonlíthatatlanul
kisebb terhet jelentettek az uradalomnak, mint á zálogbirtokos és szolgáló ne
mesek alakulata. A fejlődés trendje kettős: az uradalom egyrészt kisebb va
gyoni áldozattal mind' több katonaparasztot igyekszik fegyverbe állítani, más
részt a nemesi katonaállítás volumenének csökkentésére törekszik. Ennek során
több summalistát csak zálogbirtokossá tettek, azaz a katonai szolgálat alapját
képező birtokrészeket visszavonták tőlük, másoktól viszont az egész zálogbirto
kot visszaváltották, hogy később azokat magasabb áron értékesíthessék. A zá
logbirtokok helyzetét már nem annyira katonai, hanem pénzpolitikai szempont
ból mérlegelte a muraközi uradalom praefectusa. E trend további érvényesülé
sét az 1692. és 1720. évi összeírások adatanyaga messzemenően igazolja.
Végül utalnunk kell arra a sajátos körülményre, hogy a zálogbirtokos és szol
gáló nemesek kezén levő földbirtok kb. 40%-a nem jobbágytelki, hanem curiá— 345 —

lis és allodiális eredetű volt.12 Eszerint a nemeseik birtokában tartott közel 210
egész teleknek megfelelő területből csak 116 sessiót tesz ki a valóban jobbágy
telki föld, a másik 84 sessio nagyságú terület olyan kisebb curiák, vagy korábbi
allodiumok állományából került ki, amelyeket pl. az 1672. évi értékbecslés és
inventár nem is tüntetett fel.

Katonaparasztság, 1682
Az 1682. évi mustrajegyzék ugyancsak az uradalom kamarai birtokrészére
vonatkozik, de már nem tünteti fel olyan részletesen a nemesek, illetve katona
parasztok birtokviszonyait. A 10 évvel korábbi 484 névvel szemben a katona
listán most csak 392 név szerepel,13 azaz kb. 20%-kal kevesebb. Nem tudjuk
azonban, mi lett a két oppidum — Csáktornya és Perlak — által kiállított 100
hajdúval, akiket az előző kimutatásban még említettek, itt azonban már nem.
Talán azért hagyták ki őket, mert a mostani mustrlajegyzék csak azokat tünteti
fel, akik juttatott birtok, vagy katonatelek fejében szolgáltak, míg a mezőváro
si hajdúk sem földet, sem zsoldot nem kaptak, legalábbis az uradalomtól. Elkép
zelhetetlen egyébként, hogy 1682-ben, a török háború küszöbén, az uradalom
lemon'd'ott volna erről a kontingensről. Ha a mezővárosi hajdúk" további részvé
telével számolunk az uradalom katonai szervezetében, akkor a létszám 1672höz képest nem csökkent, hanem kissé emelkedett.
Úgy tűnik, hogy a fejlődés már említett trendje az 1680-as évek elején to
vább folytatódott: a korábbi 46 summalista és beneplacentárius nemes helyett
most csak 29-et tudunk kimutatni, akik összesen 73 huszárt állítottak ki. Esze
rint a fegyveresek állítására kötelezett nemes birtokok száma 37%-kal, a ka
tonáké pedig 29%-kal csökkent. Nem számítva néhány egész sessiós beneplacentáriust, aki személyesen szolgált — és akiket ezen a listán nem lehetett külön
választani a paraszthuszároktól — a nemesektől nyeregbe ültetett 73 huszár
már csak 15%-át teszi ki az uradalmi katonaságnak, míg a katonaparaszti ele
mek súlya eléri annak 85°/o-át! A veszteségekre és kiesésekre utal az öt, át
menetileg puszta kaitonatel'ék.

Katonaparasztság, 1692
1692-ben, Zrínyi Ádám hősi halála után, a muraközi uradalom mindkét része
a királyi kamara kezébe került. Az akkor készült kamarai értékbecslés külön
választva összegzi a két birtokrész termelőerőinek állapotát és jövedelmeit. Fi
gyelembe kell azonban vennünk az adatok reális értékeléséhez a Muraköz há
borútól pusztított, erősen leromlott helyzetét. Szigetvárt, majd Kanizsát 1690ben tíz hónapi ostrom után vívták meg a császáriak, s ha 1692-re el is húzó
dott egy kissé a hadszíntér az uradalom határaitól, a békeállapot még majd
egy évtizedig váratott magára. Kitűnően jellemzi az ura'd'alom viszonyait a né
pes telkek állományának alakulása.

12 MZ 7. irat anyagának összegezése alapján.
18 MZ 8. irat.
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Az uradalom és a zálogbirtokosok kezében levő lakott egész telkek együttes száma
és indexszáma
1638

1672

, 1692

1720

1027,6
100

794,4
77

442,6
43

578,0
56

A lakott sessiók száma nemcsak az 1638. évi helyzethez mérten zuhant mély
pontra 1692-ben, de még az ugyancsak megtépázott 1672. évi állapothoz képest
is a felére csökkent. Durván számítva azt mondhatjuk, hogy azt a gazdasági
erőt, amelyet 1672-ben egyedül a kamarai birtokrész képviselt, most a két bir
toktesten együtt is alig érték el.
A katonai szervezet az 1670—1680-^as években már mutatkozó trend szerint
alakult. Először jelennek meg 1692-ben a zálogbirtokos nemesek, mint kizárólag
zálogkölcsönt nyújtó csoport, melynek már semmiféle katonai kötelezettsége
nincs. Ugyanakkor azok a summalista és beneplacentárius nemesek, akik a ré
gi trend szerint huszárokat állítanak, most külön csoportot képeznék. Végül
a katonaparasztok által igénybe vett telkek számát különválasztva tüntette fel
az aestimatio.

summalista és
beneplacentárius nemesek
katonaparasztok

fiscalis
birtokrész

néhai Zrínyi Ádám
birtokrésze

91 sessio
36 sessio

89 sessio
21 sessio

Miután az 1672. évi értékbecslések és katonajegyzékek alapján ismerjük a
katonaállítás kulcsszámait, a fenti — egész telekben meghatározott — állo
mányból kiszámíthatjuk a katonák számát. 14

nemesi huszár
paraszthuszár
paraszthaj du

fiscalis
birtokrész
55
29
171

összesen 426 fő

255

néhai Zrínyi Ádám
birtokrésze
54
17
100
. 171

A már 1670 óta kamarai igazgatás alatt álló birtokrész lényegesen nagyobb
katonai terhet viselt, mint az uradalom másik fele. Együttes létszámuk, a 426
fő, ugyanolyan mélypontját jelzi az uradalom katonai erőkifejtésének, mint a
népesség és a művelt terület már ismert hanyatlása. Mérlegelve az elmúlt 5—6
év háborús pusztítását és veszteségeit, azt mondhatjuk, hogy ez a létszám, a kö
rülményekhez képest, az uradalmi katonai szervezet jó működését és haté
kony voltát bizonyítja.
Ügy tűnik, hogy a paraszti katonaságot erősebb veszteségek érték, mert a
nemesi katonaság aránya — a 109 huszár — újra a fegyveresek egynegyedét
tette ki, szemben a katonaparasztok 75%-ával. Persze, ha figyelembe vesszük,
hogy a nemesi huszárok háromnegyede ugyancsak parasztkatona volt, akkor a
14 Á katonai szolgálattal tartozó nemesi birtokosok átlagosan 1,05 jobbágytelek után állítottak ki egy huszárt,
ugyanakkor egy paraszthuszár tartása csupán 0,41 telekbe, egy paraszthajdúé pedig csak 0,14 telekbe került az urada
lomnak. A katonaparasztok egyharmadát huszárok, kétharmadát hajdúk tették ki.
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de facto katonaparasztok a fegyveres erő több, mint 90%-át adják a 7—8%-nyi
valóban személyesen szolgáló nemesi katonával szemben.
A korábbi összeírásokban csak azt jelezték, hány egész telek került nemesi
birtokosok, vagy telkes parasztok kezére katonai szolgálat fejében, 1692-ben
azonban az összeírok pontosan felmérik az efféle lekötöttség gazdasági konzek
venciáit az uradalom számára. Az ekkor újra egyesített muraközi uradalom évi
bevétele egy egész telek után 96 forint,.míg egy parasztkatonák által lakott
sessio intégra után csak 9 forint volt! A parasztkatonák után húzott föl'd'esúri
jövedelem csak 9,2%-a volt a jobbágyi adózásnak. A zálogbirtokosok és szolgáló
nemesek katonaállítással terhelt telkei után többé semmiféle jövedelme nem
volt az uradalomnak. S tegyük hozzá, hogy 1692-ben a teljes uradalom 442,6
népes sessiójából 180 egész telek ehhez — a katonaállításért a nemeseknek át
adott, s többé nem jövedelmező — típushoz tartozott. Ez a katonai teher, an
nak közben megfigyelhető csökkenése ellenére is, rendkívül erősen korlátozta
az uradalom jövedelmeinek nagyságát.
Utalnunk kell végül arra, hogy a summalista és beneplacentárius nemesi csa
ládok kapcsolata az uradalommal, amelyet a zálogkölcsönök és a katonai szol
gálat oly szorosra fűzött, generációkon át fennmaradt. Az eredetileg a Zrínyi
családhoz kapcsolódó gazdiasági és kliensi kötelékek rendszere a kamarai birtok
lás időszakában sem lazult meg; az 1672-ben szereplő és katonai szolgálattal
tartozó 46 nemesi birtokos közül 20 családot az 1638. évi, másik 23 családot
pedig még az 1720. évi uradalmi összeírásokban is azonosítani tudunk. A helyi
nagybirtoknak a 16—17. században a környékbeli középnemességre gyakorolt
vonzását és meghatározó befolyását történetírásunk gyakran említette, de csak
illusztratív példákkal támasztotta alá. A muraközi uradalom gazdasági és kato
nai története ezt a folyamatot egy évszázadon át és kvantitatív adatanyaggal
is bizonyítja.
Katonaparasztság, 1720
A katonaparasztok nem szerepelnek többé külön csoportban az 1720. évi ur
báriumban. Az uradalomtól földet zálogolt, illetve szolgáló nemesek, akik né
hány katona állítására voltak kötelezve, most már csak zálogbirtokos urakként
szerepelnek az urbáriumban. Katonai szolgálatukról, vagy terhükről nincs többé
említés: a korábbi summalista, illetve beneplacentárius birtokosok katonai szol
gálata megszűnt.
A régi katonaparasztok létjogosultsága is elhalványult, az összeírásban min
dig mint hajdani katonákról beszélnek róluk. Arról azonban, hogy a telkes pa
rasztok szintjére süllyedtek volna, nincs szó! Helyzetükről majdnem minden
volt katonai településen megemlékeznek és ezek a hosszabb-rövidebb bejegyzé
sek azonos tartalmúak. Novakovec falu lakosairól pl. az összeíró a következő
képpen nyilatkozott: „ezek egykoron fegyverrel szolgáltak és pedig a quartalisták, mint lovasok, az octavalisták, mint gyalogosok, minden alkalommal kivo
nultak a törökök ellen és semmivel sem adóztak, csupán tizedet fizettek; most
pedig katonai kötelezettségük helyett 45 fi árendát fizetnek s a fent jelzett dézs
mát teljesítik".15 Lényegében azonos csengésű kifejezésekkel szólnak róluk a
többi katonafaluban is. A Garinovec-beliéknek „nincs úrbéri
kötelezettségük,
15 „Hic olim armis serviebant utpote quartalistae équités, octavalistae autem pedites, ad omnem occasionem
contra hostení Turcam insurgebant praetereaque nihil confribuebant, sed tantummodo decimam ut supra praestabant, nunc autem loco militaris obligationis solvunt arendam in fi 45, ac decimam ut supra praestant". MZ 17. irat,
134—135. p.
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csak évi árendát adnak"; hasonlóan jellemzik az Alsó-Kralovecen élő katonacsaládok helyzetét: „Lovredhidh, Ghuk, Kovach, Kadonieh és Kuznyaík, mert ré
gebben katonáik voltak, nem úrbéri kötelezettséget teljesítenek, hanem uradalmi
árendát fizetnek."16
Másutt csak korábbi katonai szerepüket emlegetik az összeírásban: Turnischa-ban „katonák, akik egykor fegyverrel szolgáltak"; hasonló megjegyzéssel
illették Fenkatinec falu és Kottori opídium lakosait is.17 Miklovec, Krisovec,
Dúbrava, Szent Vid, Novovesz stb. falvakban viszont azt állapítják meg a la
kosokról, hogy „egykor katonai szolgálatot teljesítettek". 18 Az árendafizetés oly
annyira jellemző volt a katonaparasztok félszabad helyzetére a muraközi ura
dalomban, hogy ahol nem is említik katona voltukat, de jobbágyi szolgálat he
lyett csak árendát kell fizetniük, magától értetődő, hogy katonaparasztokkal
állunk szemben. így pl. a goricsányi vajdaság falvaiban, ahol, mint az urbárium
írja: „robot és természetbeni adó helyett az uradalomnak csak forint árendát
adnak." 19
Bár a 18. század elején e réteg katonai szolgálata megszűnt, különleges szo
ciális helyzetük és azzal kapcsolatos gaz'd'asági kiváltságaik érintetlenül marad
tak. Alapvetően csak egy bérösszeg (áren"ďa) fizetésére voltak kötelezve, anél
kül, hogy a szokásos jobbágyi terheket és robotot teljesíteniük kellett volna.
Vizsgáljuk meg, mennyiben számított a volt katonaparasztok árendája kisebb
tehernek, azaz előnynek, az uradalmi jobbágyok adózásával szemben? Goricsány volt katonaparaszti falu lakosai pl. évi 110 forint árendát fizettek az ura
dalomnak. Semmi egyebet nem teljesítettek, sőt még tíz quartalista és hat octavalista desertatelek használatát is megkapták. A falu 10 quartalista, 11 octavalista és 7 sedecimalista lakosának szabályos úrbéri szolgálata összesen 401,2 fo
rintot tett volna ki, nem számítva a gabona- és méhdézsma értékét. E példa
nyomán úgy tűnik, a katonaparasztok árendáját úgy szabták meg, hogy az a
jobbágyok által teljesített földesúri adónak legfeljebb 15—20%-ára rúgott. És
ez a tétel alig volt nagyobb annál, mint amivel aktív katonaparaszt korukban,
azaz mentességük időszakában tartoztak az uradalomnak.
Az oppidumok katonai szolgálata
Érdekesen alakult 1720-ra a muraközi uradalom mezővárosainak katonai
szolgálata. Perlak oppidum lakosai a 17. században kötelesek voltak a tüzérség
nél szolgálni, annak fuvarozását ellátni stb. Most "pontosan meghatározott áren
dát fizetnek és korábbi katonai kötelezettségeikről már nem esik szó. A legné
pesebb mezőváros, Légrád polgárai az 1709. évi kiváltságlevél szerint „szaba
dok" (liberi) és korábbi katonai szolgálatuk említés nélkül marad. Az ugyan
csak árendával adózó Nedelic oppidum lakosainak az 1690-es kiváltságlevél ér
telmében „a Sziget védelmére mindig fegyveresen kell kivonulniuk" — 1720ban azonban már nincs szó katonai szolgálatukról. 20
Az 1720-ban még azonosítható katonaparasztok lényegében három katonai

16 ,,...urbarialem obligationem non praestant verum arendam annuam" in Garinovec. — Alsó-Kralovec-ben:
„Lovrechich, Chuk, Kovach, Kadonieh et Kuznyak, qua olim milites, non urbarialem obligationem, verum arendam
dominalem solvere soient". MZ 17. irat, 89. és 137. p .
17 Turnischa-ban: „Milites. Hi olim militarem obligationem praestabant". MZ 17. irat, 139., 142. és 149. p.
18 ,,Hi olim militarem obligationem praestabant. MZ 17. irat, 142—143., 150. és 153. p.
19 Goricsány, Hudossán stb. „loco laborum et datiarum dominio... arendam in fl...praestant". MZ 17. irat, 108—•
112. p.
20 Perlak, Légrád és Nedelic oppidum: „ad defensionem Insulae semper armis suis praesto esse noverint". MZ 17.
irat, 172—180., 181—193. és 197—199. p.
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körzetben, a goricsányi, novakoveci és kottori vajdaságban helyezkednek el,
összesen mintegy 14 helységben.
Novakovec
Domasinec
Garinovec
Turnischa
Ferka tinec
Miklovec
Krisovec

18
40
7
39
3
14
15

család
család
család
család
család
család
család

Kottori oppidum
Dúbrava Vidovec, Novavesz
Nedelic
Goricsány
Hudossány
Alsó-Kralyovác

88
76
35
20
28
28
5

család
család
család
család
család
család
család

Ez a hangsúlyozott területi tömörülés az 1682. évi katonaparaszti kimutatás
ból még teljesen hiányzott. A 17. században még jórészt szétszórt telkeken ülő
katonaparasztokat közben összetelepítették és a falvakból külön katonai kör
zeteket alakítottak ki. Ezeket megkülönböztetésül vajvodatus-nak
nevezték,
szemben az uradalom belső közigazgatásánál használt judicatus nevű kerüle
tekkel. Számuk 1720-ra kétségtelenül leapadt, a fenti 417 család ugyanis az
egész uradalom állományát jelzi, vagy pontosabban azokat, akik a régebbi ka
tonaparasztságból megmaradták. Az 1672. és 1682. évi kimutatások listáin sze
replő 480, illetve 400 főt ezzel szemben csupán a megosztott uradalom felerésze,
a kamarai kezelésű birtokrész állította ki.
A török veszélytől megszabadult Muraközben a katonaparasztok elveszítet
ték több évtizedes funkciójuk alapvető okát, azt a tényt, hogy az uradalom ha
tárai jórészt egybeestek a török határral, és hogy azokat a török rabló portyái
val szemben állandóan védeni kellett. 1720-ban az uradalom bizonyos fokig
patthelyzetbe került régi katonaparasztjaival szemben. Korábbi katonai-védel
mi feladatuk megszűnt, speciális társadalmi helyzetük rangja és annak gazda
sági előnyei azonban megmaradtak. Így a katonaparasztból nem lett jobbágy!
A telkes parasztokat sújtó állami adó és az uradalmat illető robot, természet
beni adó, ajándék és pénzadó helyett csupán falvanként egy összegű árendát fi
zettek és néhány helyén még gabonatizedet, illetve néhány napi fűkaszálási
munkát teljesítettek. És igen jellemző módon, az említett kedvezmények rögzí
tésénél, az összeírok minden esetiben hangsúlyoztak, hogy mentességük alapja a
korábbi katonai szolgálat volt. 1720nban már több, mint háiromi évtizede meg
szűnt a muraközi uradalom határhelyzete, szükségtelenné vált a katonaparaszt
ság fenntartása, csoportjukat mégsem tudták visszaszorítani az adózó jobbágy
ság tömegébe. A fegyveres szolgálat tényétől szabad paraszttá vált, privilegizált
réteg a katonai kötelezettség eltűnése után is jórészt megőrizte korábbi gazda
sági-társadalmi kiváltságait.
összegezve: a 17. század második felében jól szervezett katonaparasztságból
1720-ban még 417-nek sikerült megőrizni korábbi kiváltságait. Csoportjuk, erős
csökkenés után, még így is 17%-át tette ki az uradalmi jobbágyságnak. Az úr
béri kötelezettséget azonban semmiképpen sem állt szándékukban magukra vál
lalni. Az ugyanabban az évben (1720) végrehajtott állami adóösszeírás során a
muraközi járás felvételét végző tisztviselők Perlak oppidumnál a „szabados",
volt katonapíarasztokról a következőket írják: „azelőtt sokkal többen voltak, de
mióta a törökökkel jótékony békét kötöttünk, azoknak nagy része Horvátország
ba, vagy más vidékre kivándorolt." 21 Egy részük feltehetően az újonnan szer
vezett császári katonai Határőrvidékre.
Azt a körülményt, hogy a muraközi katonaparasztok az általános helyzet
megváltoztatásával sem voltak hajlandók kiváltságos gazdasági-társadalmi stá21 OL Archívum Regnicolare Lad. KK No 8, Fase. 5, Conscriptio infclyti comitatus Szaladiensis... 1720. Perlak
oppidum.
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tusukat feladni, és ha kellett inkább elvándoroltak, az egykorú hivatalos forrá
sok elég egyértelműen bizonyítják.
A katonaparasztok országos helyzete
Befejezésül utalni szeretnénk arra, hogy a muraközi uradalomban olyan tiszta
formában megmutatkozó katonaparaszti szervezet országosan elterjedt intéz
mény volt. Az 1550-es években a földesúri várakban felsorolt s még középkori
eredetű „servitores arcis" is a jobbágyi szolgálattól mentesített parasztokból
kerültek ki.22 Néhány évtizeddel később a nagyobb várak környékén, így pl.
Gyalun (1581) vagy Szamosújvárott már szaba'd puskás parasztokat találni, 23
akik nem zsoldos katonák, hanem katonai szolgálat fejében mentesített job
bágyok, katonaparasztok. Eltekintve a székelyek sajátos határőrszervezetének
korábbi fejlődéstörténetétől, a 16. század második felében már őket is úgy jel
lemezte egy Erdélybe látogatott francia megfigyelő, mintha katonaparasztok let
tek volna. 1591-ben írta róluk: „ők alkotják Erdély legerősebb katonai erejét,
haduk szabad népből áll, akik mentesek minden adótól, de kötelesek a fejedel
mi hadban zsold nélkül szoigálni".2'í Állapotúik a 16. század végén pontosan egye
zik a katonaparasztokéval. A 17. század derekán II. Rákóczi György fejedelem
az Erdéllyel határos magyar ímegyéklben (Partium) egyenesen nemességet ígért
minden katonának álló parasztinak.25 Ezért a magyar földesurak panaszt is
emeltek ellene az országgyűlésen.
A Zrínyiek többi, horvátországi uradalmában mindenütt megtalálni a 17. szá
zadban a katonaparasztokat. 1680-ban az „elzálogosított és katonai szolgálat fe
jében felszabadított" földek26 az egyes uradalmak jövedelmének 20—28%-át
is lekötötték. Zömmel vlachokról és a muraköziekhez hasonló katonaparasztok
ról van szó. Egyes helyeken a dalmáciai Zrínyi-uradalmak katonaparasztságát
már az elkobzás időpontjában (1670) feleskették az uralkodóra és besorozták a
császári határőrségbe. 27 A második legnagyobb magánhadsereget Horvátország
ban a zágrábi püspökség uradalmai tartották el. Számuk még 1769-ben is 744
katonaparasztra rúgott, a teljes paraszti állomány (3811 család) csaknem 20%ára.28 Kapuvár, Lednice, Szatmár és Ecsed váruradalmaiban a 17. század *derekán a katonai szolgálat fejében mentesített katonaparasztok általában a job
bágynépesség egyötödét teszik ki.29 Végül a legnagyobb magyar birtokkomple
xum, a Rákóczi-vágyon 15 uradalmának 1688—1690. évi kamarai összeírása sze
rint a szolgáló nemesek és a harcos jobbágyok aránya a teljes népesség 20,6%át tette ki.30 Ennek katonaparaszti része a jobbágy családok kb. 15%-ára rúgott.
A felsorolt adatok alapján úgy tűnik, hogy a katonaparasztság intézménye a
17. század folyamán nem csak a határmenti uradalmakban, de országosan is el
terjedt. Ez azt jelentette, hogy a mezőgazdasági termelés súlyát viselő jobbágy
ság mintegy egyötöde ténylegesen szabad paraszti állapotba jutott. Gazdasági22 N. Kiss István: A parasztság és a főurak 16. századi honvédő harcunkban. Hadtörténelmi Közlemények, 1954.
ÏTo 3—4., Öl—75. o.
23 Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai. Kolozsvár, 1944. X I I . p.
24 Hurmuzaki, E.: Documenta privitoare la istoria romanilor. Bucuresti, 1887—1942. Tom. X I I . 152. o. Idézve
Demény Lajos: Székely felkelés 1595/1596. 109. o.
;25 Acsády Ignác: Magyarország története I. Lipót és I. József korában. Budapest, 1898. 95. o.
26 , ,oppignorata et pro servitiis militaribus eliberata". In :, ,Summarius Extractus universorum Bonorum Zriniano...
Fiscalium". MZ 6. irat.
27 Lásd az MZ 3. iratot.
28 A zágrábi püspökség javainak kamarai összeírása 1769-ben. OL E 156 U. et C. Fase. 102, No 10—15.
29 Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései korszakában, 1556—1767. Budapest, 1969.
408—450. o.
30 A Rákóczi birtok általános kamarai összeírása, 1688—1690. OL E 156, U. et C. Fase. 3, S o 7.
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lag külön jelentőséget kölcsönöz e folyamatnak az a körülmény, hogy a szaszabad- és katonaparasztok zöme egyben gazdagparaszt is volt.31
Ennek a sajátos szociális struktúrának, amelyben a gazdagparaszt, a sza
badparaszt és a katonaparaszt fogalmai, ha nem is teljesen és nem is maradék
talanul, de jórészt fedték egymást, a török kiűzése vetett véget. A török biro
dalom a Száva—Duna—Kárpátok vonala mögé húzódott vissza s ezzel megszűnt
a katonaparasztságot létrehozó legfőbb ok: az olcsó és tömeges fegyveres erő
fenntartásának szükségessége a birtok, s egyben az ország védelmére.
Küzdelem a katonaparaszti

szabadságért

A jelentős társadalmi és gazdasági súlyú katonaparasztság sorsa a következő
másfél évszázadban (1700—1850) igen ellentmondásosan alakult. Egyrészt a
földesurak visszavették harcos jobbágyaiktól a mentességet és igyekeztek őket
az adózó jobbágyságba visszakényszeríteni ; másrészt a Habsburg-kormányzat,
felismerve a katonaparaszti rendszer szembetűnő előnyeit — olcsóságuk, helyi
telepítésük, Könnyű mozgósíthatóságuk —, azt átvette és az ország déli határán
annak mintájára építette ki a katonai Határőrvidéket, a ,,Militärgrenze"-t.
A katonaparasztok visszaszorítása a jobbágysorba meglehetősen általános
tendencia volt, 'de hosszan elhúzódott és nem járt mindenütt sikerrel. A kelet
magyarországi hajdúfalvak a 18. században pl. elveszítették szabadságukat, de
a muraközi katonaparasztok 1720-ban, régi kiváltságaikra hivatkozva, nem pa
raszti módra adóztak, hanem kedvezményes árendát fizettek; ugyancsak meg
őrizték kiváltságos helyzetüket — 1735-ig bizonyítottan — a Nógrád megyei
katonaparasztok is.32 A zágrábi püspök katonaparasztjai pedig még 1769-ben is
csorbítatlanul őrizték régi adóügyi és szociális kiváltságaikat, azaz korábbi sza
badságukban éltek. Erdélyben 1767 és 1821 között, öt országos összeírás tanú
sága szerint, a paraszti népesség 25%-a élt szabadparasztként korábbi, vagy
aktuális katonai szolgálata fejében.33 Végül utalnunk kell rá, hogy az 1848-as
jobbágyfelszabadítás végrehajtása során számos olyan falut neveznek meg,
amelyeknek katonaparaszt lakosai3'1 a törvény alkalmazásáig megtartották régi
szabadságukat.
A Határőrvidék katonaparasztjai, 18—19 század
Mialatt az ország belsejében, a változott körülmények között, a nagybirtoko
sok már igyekeztek megszabadulni katonaparasztjaik tömegétől, a déli határ
szélen a bécsi kormányzat hozzálátott az állami katonaparaszti rendszer kiépí
téséhez. A török kiűzése után a Száva—Duna-völgy és a Bánát elpusztult és
jórészt lakatlan területein a Habsburg uralkodó, megszabadulva a nagybirto
kosok és a nemesi rendek ellenkezésétől, mint egyedüli és kizárólagos földes
úr lépett fel, aki ezen a területen letelepítette ortodox vlach és katolikus horvát
katonaparasztjait.
Mint ismeretes, a vladhokat, ezt a török elől futó balkáni pásztornépet, már
31 N. Kiss I.: Gesellschaft... i. m. 283—293. o.
32 Pálmány Béla: Végvárak újjátelepítése Nógrád megyében a török kiűzésének korszakában. Előadás a „Magyar
ország társadalma a török kiűzésének idején" c. konferencián. (Šzécsény, 1983. április 6—8.)
33 A hajdúszabadság elvesztésére nézve Rácz I.: Hajdúk... i. m. A zágrábi püspökség katonaparasztjaira nézve
lásd a 28. jegyzetet. — Az erdélyi katonaparasztságot illetően Gsetri, Elek—Imreh, István: Erdély változó társadalma,
1767—1821. Bukarest, 1980. 143. o.
34 Galgóczy Károly: Magyarország, a Szerb vajdaság és a Temesi bánság mezőgazdasági statisztikája. Pest, 1855.
86—87. o.
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1535-iben beengedték Szlavóniába, ahol határvédelemre alkalmazták őket.
A vlachokat különböző uradalmak és kamarai birtokok puszta területeire te
lepítették, az új telepesek mindenféle földesúri adózástól szabadok voltak és
kezdettől fogva házközösségi rendszerben éltek. Horvátországban a szaba'd pa
rasztokat ellenségesen fogadó nagybirtokosok tiltakozása a 17. század elejéig
teljesen meggátolta a csak a császártól függő vlachok betelepítését. 35
A Határőrvidék 1700 körül elkezdődő betelepítésénél a bécsi Haditanács a
nagy uradalmakban kialakult katonaparaszti rendszert vette alapul. Itt is kb.
akkora katonatelekkel számoltak, mint az uradalmakban, de az eltérő termé
szeti feltételek miatt növelniük kellett annak nagyságát. A telepítési körzet
földjének „bozótos, mocsaras és teljesen elvadult jellege" miatt 36 kétszer akkora
telket osztottak a huszároknak, mint a Muraközben: 24 horvát holdat 12 he
lyett. E rendszerben az uralkodó nemcsak mint tulaj'd'onos és főparancsnok állt
szemben zsoldos seregével, ami a monarchiabeli katonai struktúrát általában
jellemezte, hanem központi földesúri minőségében ültette szabad telekre kato
naparasztjait. Maga a katonatelek eleinte ideiglenes használatra volt csak át
engedve — akárcsak az uradalmi szervezetben — és csak későn, 1850-ben nyil
vánították azt öröikbirtokká. „A határőrség mint a katonatelepesek fegyveres
ereje" 37 működött és a bécsi kormány igyekezett is őket ebben az állapotban
megtartani; az övezetben nem fejlesztették az ipart és megtiltották, hogy a ha
tárőrökön (Grenzer) kívül ott más is földet szerezhessen.38 Ez a rendszer nem
szolgálta ugyan a terület gazdasági fejlődését — pl. a manufaktúrák létesíté
sét — de igen hasznos volt a Haditanácsnak, mert a határvédelmen kívül ol
csó és nagy létszámú hadsereget biztosított külső háborúi számára. Persze a
Haditanácsnak korántsem volt célja a szabadparasztság kialakítása a Határőr
vidéken, csakhogy ez megkerülhetetlen feltétele volt a fő célkitűzés biztosításá
nak, az erős és olcsó hadsereg fegyverben tartásának. A feudális terhektől tör
tént felszabadulás az olcsó határőrezredek fenntartásának kulcskérdése volt.
A többi határőrkerület szervezése a 18. század első felében, így pl. a Bánát
ban, a horvát-szlavóniaival azonos körülmények között ment végbe. Némileg
különbözött ettől az erdélyi határőrezredek felállítása, mert itt hiányoztak a
puszta területek, s így nem tudtak minidenkinek katonatelket juttatni 39 — és
mert a katonai szervezetbe bevont parasztok egy része már korábbi szolgálata
fejében szabadparaszt, sőt nemesember volt. A székely ezredek területén pl.
1770-ben, a szervezés lezárása után, 3876 parasztkatonára 1076 nemes határőr
esett.40 A napóleoni háborúk korszaka után az erdélyi határőrvidéken 90 ezer
magyar és székely, 70 ezer román és kb. 1000 szász és más nemzetiségű lakos
élt, azaz a katonaparasztok között a magyar elem erős túlsúlyban volt, holott
Erdélyben akkor már a románság volt többségben. 41 A szervezési táblák szerint
(1770) az állandóan szolgálatot teljesítő 2140 gyalogos és 286 lovas határőrt
szükség esetén 18 264 főre lehetett kiegészíteni. Eltartásuk évi 170 ezer forintba
került, azaz „egy viszonylag kis összeg fedezni tu'dta a 6 ezred eltartásának költ
ségeit. A megtakarítás így évi 1 255 964 forintot tett ki." 42 Az erdélyi határőr35 MoaSanin, F.: Das Problem des Grundbesitzes der Militärbevölkerung an der kroatischen und slawonischen
Grenze. I n : Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Ed. O. Pickl. Graz 1971. 297—307. o.
36 Vaniczek, Fr.: Spezialgeschichte der Militärgrenze. Wien, 1875.1.132—133. o.
37 „The Grenzer were an army of military settlers". Rothenberg, Günther Erich: The Austrian Military Border in
Croatia, Urbana, 1960. 105. o.
38 ,,I1 n'y a sur cette frontière aucune autre industrie, ni agricole ni manufactière : point d'usines, point de machines
en mouvement, presque point d'autre bruit que celui des armes à feu". Felix de Beaujour: Voyage militaire dans l'empire Ottoman. Paris, 1829. 427. o. Idézve Rothenberg: The Austrian... i. m. 115. o.
39 1830-ban az erdélyi határőrök 6,3%-a volt „unpossesioniert". Göllner, Carl: Die siebenbürgische Militärgrenze.
MiiDchen, 1974. 92—93. o.
40 Göttner: Die siebenbürgische... i. m. 28—34. o.
41 Uo.
42 Uo. 24. o.
2 Hadtörténelmi Közlemények
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vidék fenntartásával, a bécsi kormányzat 88%-os költségmegtakarítással tudott
ugyanannyi katonát kiállítani, mint a sorezredekben! Több, mint nyolc határ
őrt állított fegyverbe a kormány abból az összegből, amelyet egyébként egy
sorkatona tartására költött. Ez volt a döntő ok, amelyért a Habsburg hatóságok
oly határozottan védelmezték a katonaparaszti szabadságot, a Militärgrenze
legfontosabb feltételét.
A katonaparasztság történeti

jelentősége

A horvát-szlavón és a többi határőrkerületnek volt egy más jellegű és hatá
sában sokkal fontosabb következménye is, amelyről addig meglehetősen eltere
lődött a figyelem. Azok a horvát, szerb, román és magyar parasztok, akik a ha
tárőrvidéki szervezetben éltek, 150—200 évvel hamarabb jelszabadultak a föl
desúri függésből és kizsákmányol tságból, mint jobbágy társaik. Hasonlóan a
Zrínyiek, Frangepánok, a zágrábi püspök és a magyarországi nagybirtokosok
példájához, a császár de facto felszabadította minden katonaparasztját a földes
úri terhektől, sőt az állami a'd'ók nagy részétől is. A katonai határőrvidék rend
szere — éppen a feudális reakció felerősödésének korszakában (1711—1848) —
jómódú szintre emelte és mentesítette a földesúri kizsákmányolástól a paraszt
ság százezres tömegeit, 1851-ben a horvát-szlaván, a bánáti és az erdélyi határ
őrvidék 33 549 km 2 -t tett ki, 1 009 109 fő népességgel/' 3 Bár a Határőrvidék bel
ső története nem mentes a válságoktól, és a katonaparasztoknak időnként sú
lyos véráldozatot kellett hozniuk, mint a fenti statisztikai adatok bizonyítják,
az államterület 10,3%-án a népesség 7,63%-a számára szabad és jómódú pa
raszti állapotot biztosított egészen az általános jobbágyfelszabadításig. Ez a sa
játos és előnyös helyzet a horvát, szerb, német, román és magyar parasztokra
egyaránt kiterjedt, de e nemzetek történetírása eddig egyaránt elhanyagolta a
Határőrvidék szabadparaszti jellegének kellő méltatását és jelentőségének a
késő feu'dáliskori, illetve a kapitalista agrárfejlődésben (kulák-réteg) való érté
kelését. A katonaparaszti szabadság nagy szerepet játszott a régi magyar ki
rályság gazdasági és társadalmi történetében és biztosította a gazdasági és szo
ciális felemelkedést a jobbágyság jelentős része számára mind az országban szét
szórtan, mind a Határőrvidéken zárt egységekben, egészen a jobbágyfelszaba
dításig.

Иштван Н. Кишш
ВОИНЫ-ДВОРЯНЕ И СОЛДАТЫ-КРЕСТЬЯНЕ В ЛАТИФУНДИИ
ЗРИ НИ В МЕЖДУМУРЬЕ, 1638—1720 ГГ.
Резюме
15-летняя война (1593—1608 гг.) завершилась финансовым крахом государства Габсбургов,
наемная армия после 1608 года была распущена. В начавшейся вскоре тридцатилетней войне
восточный фронт против турок, который проходил через Венгрию, отошел на задний план.
В результате этого затронутые землевладельцы были вынуждены взять на себя бремя расхо
дов на оборону.
Владельцы поместий вознаграждали своих солдат усадебными нерезами и землей. В начале
поместное войско состояло из дворян, которые под залог или обязательство передачи им
опустошенных угодий должны были выступать на войну, выставив нескольких солдат. Эти
43 (хсйдосгу: Маеуагопжцг- • • >• т . 68—69. о.
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землевладельцы-дворяне выставляли солдат из собственных освобожденных крепостных.
Между тем и сам помещик тоже сдавал в солдаты часть крепостных, и в 1672 году основная
масса поместной армии уже состояла из крестьянвоинов. При новом порядке крестьянской
рекрутчины один гусар обходился поместью в четыре раза меньше, а один гайдук — в 12 раз
меньше, чем при наборе войска из дворян.
Система крестьянского воинства имеет чрезвычайное значение: поместье за обязательство
несения военной службы освободило значительную часть крепостных от феодальных повин
ностей (20%), де-факто оно подняло их в сословие свободных крестьян, обеспечило для них
уровень зажиточного крестьянства иразрешило, чтобы они, как вооруженное формирование
пользовались особым статусом.
После прекращения турецкого владычества (1699 г., 1718 г.) дальнейшее поддержание в
стране крестьянского воинства почти утратило свое значение, хотя заинтересованные хотели
и дальше сохранить свой вольный статус. В течение XVIII века во многих случаях удавалось
обратно закрепостить их, другие же смогли сохранить свои привилегии вплоть до раскрепощенич крестьян (1848 г.).
Начиная с 1700 года в организованных по решению Военного Совета в Вене пограничных
округах (марках) постоянные пограничные стражи формировали из крестьян по образцу опол
чения, выставляемого помещиками. Император здесь выступал как главный помещик, поселя
ющий своих солдат на войсковых угодьях в качестве вольных крестьян. Солдатскокрестьян
ское хозяйство — несение военной службы как в рамках поместий, так и позднее в погранич
ных округах обеспечило свободное и беспошлинное состояние для значительной части фео
дального крестьянства.

István

N. Kiss

ADELIGE SOLDATEN UND SOLDATENBAUERN IM ZRÍNYI-GUT VON
MURAKÖZ, 1638—1720
Resümee
Der Fünfzehnjährige Krieg (1593—1608) endete mit einem finanziellen Zusammenbruch für den Staat der Habsburger, das Söldnerheer wurde nach 1608 demobilisiert.
Während des bald ausgebrochenen Dreißigjährigen Krieges wurde die östliche Front
gegen die Türken in Ungarn in den Hintergrund gedrängt. Infolge dessen waren die
bestand das Heer der Domänen aus Adeligen, die gegen Pfandnahme oder
sich zu nehmen.
Die Großgrundbesitzer befriedigten ihre Krieger mit Grund und Acker. Anfangs
bestand das Heer der Domänen aus Adeligen, die gegen Pfandnahme oder
Übernahme verwüsteter Gründstücke mit einigen Soldaten in den Krieg ziehen
mußten. Diese adeligen Grundbesitzer .machten ihre befreiten Leibeigenen zum
Soldaten. Während dessen machte das Gut auch selbst, einen Teil seiner Fronbauern zum Soldaten, so bestand im Jahre 1672 der überwiegende Teil des Heeres
der Domänen aus Soldatenbauern. In dem neuen System der Soldatenbauern kostete
es dem Gut ein Husar 4mal, ein Haiducker 12mal weniger als im Heer der adeligen
Soldaten.
Das System der Soldatenbauern ist von außerordentlicher Bedeutung: das Gut
befreite einen großen (etwa 20% igen) Teil der Fronbauer von ihren feudalen Lasten
gegen den Kriegsdienst, de facto wurden sie zu freien Bauern, es wurde ihnen das
Lebensniveau eines reichen Bauern gesichert und es wurde ihnen zugelassen als
bewaffnete Truppe eine besondere Lage zu haben.
Nach der Türkenherrschaft (1699, 1718) erlosch der Grund, das System der Soldatenbauern weiter aufrechtzuerhalten, obwohl die Betroffenen auch im weiterhin
ihre freie Lage bewahren wollten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts gelang es in
zahlreichen Fällen, sie in die Fronbauerschaft zurückzudrängen, andere wieder konnten aber ihre Privilegien ganz bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft (1848) bewahren.
Seit 1700 wurde die durch den Wiener Hofkriegsrat gegründete Militärgrenze nach
dem System der Soldatenbauern der Grundherrschaften entwickelt. Dabei hatte der
Kaiser als zentraler Grundherr seine Soldaten als freie Bauern auf den Soldatengründstücken ansiedeln lassen.
Das System der Soldatenbauern sicherte sowohl im Rahmen der Gutsherrschaften
als auch in der späteren Militärgrenze eine freie und steuerfreie Lage für einen be- +
deutenden Teil der feudalen Fronbauerschaft.
2*
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ÁROKAY LAJOS

A REJTETT MAGYAR KATONAI ATTASÉ SZOLGALAT ELSŐ
ÁLLOMÁSHELYEINEK FELÁLLÍTÁSA, 1920—1923

Az ellenforradalmi Magyarország diplomáciai szolgálatának kiépítése kap
csán már 1919 végén felmerült a katonai attasé hálózat megszervezésének prob
lémája. Mivel a békeszerződés előrelátható rendelkezései miatt a magyar ka
tonai attasék nyílt kiküldése nem látszott megvalósíthatónak, a politikai és ka
tonai vezetés utasítására a Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a
nemzeti hadsereg szakértői kidolgozták a szolgálat rejtett felállításának és mű
ködtetésének módját. Az ún. „katonai szakelőadó intézmény" működésének
szabályait a Külügyminisztériumban tartott megbeszéléseken rögzítették 1920.
január 8-án és február 5-én. Ezeken az értekezleteken jelen volt Stojakovics
Döme vk. őrnagy is, aki a nemzeti hadsereg újonnan átszervezett hírszerző
központját képviselte. 1
A Horthy-hadsereg felderítő szolgálatának központi szerve 1919 decemberé
ben alakult meg azzal a feladatkörrel és személyi állománnyal, amellyel az ezt
követő években feladatát végezte. A Fővezérség és a Hadügyminisztérium kö
zötti párhuzamosságot felszámolták. A Hadügyminisztérium hírszerző osztályát
és a Fővezérség nyilvántartó csoportját egybeolvasztották: a Hadügyminiszté
rium 5/b osztályának személyi állománya többségében átkerült a Fővezérség
II. csoportjához. A II. csoport újjászervezésével Stojakovics Döme vk. őrnagyot
bízták meg, aki ezen a területen régi szakember volt.
Említettük, hogy a magyar honvédségnek a Monarchia időszakában külön
hírszerző szolgálata nem volt. A szervezési munkálatokhoz a mintát a közös
hadsereg vezénkara nyilvántartó irodájának — az Evidenzbüronak — a szer
vezete adta, amelyet Stojakovics őrnagy személyesen is ismert és utólag is ta
nulmányozott rendszeres bécsi látogatásai során, 2 valamint a gr. Takács—
Tolvay ezredes útján bekért anyagok alapján.
A Fővezérség II. csoportja ekkor kapta azt a hármas tagozódást, amely ez
után egészen a második világháború végéig jellemezte a magyar vezérkar 2.
osztályának tevékenységi körét: a hírszerzés, a nyilvántartás és az elhárítás
egy kézbe kerüli.
Berzeviczy táboi^iok vezérkari főnök 1919. december 7-i parancsa intézke
dett a hírszerző szolgálat új szervezéséről: „A fővezérség egyes osztályainak át
csoportosítása és ügyköreinek új beosztása következtében a fővezérség II. cso
portja ezentúl csak az offenzív hírszolgálatot (ezen elnevezés alatt ezentúl
1 Lásd: Árokay Lajos: Az önálló magyar katonai attasé szolgálat felállításának előzményei. Hadtörténelmi Közle
mények, 1983. 1. sz.
2 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) Vezérkari Főnökség (a továbbiakban — VKF) I. csop. 1920.
13296. sz.
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csak az ellenséges és idegen államok ellen irányuló katonai és politikai felde
rítés értendő) és ezzel szorosan összefüggő kémvédelmi szolgálatot (Spionageab
wehr), valamint az ellenséges és idegen államok katonai és politikai helyzeté
nek nyilvántartását látja el. A fővezérség II. csoportjához tartozott minden más
ügykör (vörös védelmi, nemzetvédelmi propaganda és sajtó) a fővezérség VI.
csoportjához lett áttéve." 3
Horthy Miklós kormányzóvá történt megválasztása után — 1920. április 1-i
hatállyal — 'megszüntették a Fővezérséget, amelynek egyes csoportjaiból a ve
zérkar főnökének vezetése alatt álló „vezérkari irodák" alakultak. A vezérkar
főnökét egyelőre közvetlenül a kormányzónak rendelték alá. 4 A vezérkar fő
nöke és a vezérkar központi irodái számára kidolgozott ideiglenes szervi határozvány, amelyet a kormányzó 1920. május 29-én hagyott jóvá, kimondta,,
hogy a vezérkar főnöke „ . . . személyére nézve egyelőre a kormányzó közvetlen
parancsai alatt á l l . . . " és „...közvetlenül fel van jogosítva, hogy a hatáskörébe
tartozó ügyekben a kormányzónak szóbelileg vagy írásban javaslatokat terjeszt
hessen elő. Ezen előterjesztéseit, valamint a kormányzónak ezen ügyekben tett
'döntéseit a honvédelmi miniszterrel is közölni tartozik." 5
Az említett szervi határozvány kidolgozása során első ízben fektették papírra
a katonai vezetés jogait a külpolitika irányításával kapcsolatban. A vezérkar
főnöke és a honvédelmi miniszter által közösen megállapított végleges szöveg,
amelyet május 22-én terjesztettek fel a kormányzóhoz, ezzel kapcsolatban így
hangzott: „A vezérkar főnöke a külpolitikát éber figyelemmel kíséri, s az erre
vonatkozó kérdéseket feldolgozza. A külpolitikára a katonai szempontokból
esetleg szükséges irányító befolyást a honvédelmi miniszterrel egyetértőleg gya
korolja. A vezérkar főnöke e tárgyban, valamint a kölcsönös tájékoztatás szem
pontjából a külügyminiszterrel közvetlenül érintkezik a honvédelmi miniszter
egyidejű értesítése mellett." 6 A vezérkar főnökének külpolitikai természetű te
vékenységét a „Nyilvántartó iroda" végezte, amely a vezérkar 2. osztálya el
nevezést is viselte. A katonai szakelőadók szakmailag ehhez az osztályhoz tar
toztak.
A magyar vezérkarnál nagy egyetértésre talált Bensivengo olasz tábornok
nak egy 1920-ban írt tanulmánya, amely a hadseregszervezés kérdéseivel fog
lalkozott, s a katonai információs szolgálatról a következőket mondta: „A há
borút előre nem látni — ha a múltban vakság volt — a jövőben vétek. Gaz
dasági vagy etnikai okok vezetnek a háborúhoz; okok, melyek tapasztalattal
bíró és kellő szervezettel 'kiegészített diplomácia figyelmét nem szabad, hogy
kikerüljék. A katonai szakembereknek pedig nem szabad, hogy ne vegyenek
észre hadi-előkészületeket, nemcsak anyagi, hanem szellemi téren is. Tehát
nagytehetségű diplomácia, amely a szükséges személyzettel és eszközökkel van
ellátva: intelligens, képzett, tudásra törekvő tisztek, alkik az előbbi segítségére
vannak — ezek alkotják azt a szervet, mely az országot a fenyegető veszély
mérlegelésére és a katonai erőknek a haza védelmére szükséges intézkedéseit
lehetségessé teszi. Nem találom célszerűnek a szolgálat részletezését e helyen,
csak a közönséges kémkedés beállítását akarom elkerülni.. ."7
A magyar hadsereg felkészítése és az adódó alkalomkor való felhasználása az
ország területi integritásának visszaállítása érdekében elsősorban a nemzetközi
helyzet függvénye volt. Ezért tartották alapvető fontosságú és elengedhetetlen
tényezőnek egy jól működő hírszerző szolgálat felállítását.
8
4
5
6
7

Uo.
Uo.
Uo
Uo.
Uo.

II. csoport 1919 1207/201.
I. csoport 1920 13106/. sz.
14302. sz.
14165. sz.
F K F 2. oszt. 1920 21702. sz.
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A katonai szakelőadók kiküldésének rendje, jeladatkörük
külképviseletnél

és helyük a

A katonai szakelőadók kiküldésének rendjét a vezérkar szervi határozványának kidolgozásakor úgy javasolták, hogy a kiküldendő tiszteket a vezérkar fő
nöke a honvé'd'elmi miniszterrel egyetértésben jelölje ki. 8
A kormányzó azonban olyannyira fontosnak tartotta külpolitikai elképzelé
seinek megvalósítása érdekében a katonai szakelőad'ók személyét, hogy ezen a
ponton változtatást hajtott végre a szövegben: „A külföldre küldendő katonai
meghatalmazottakat vagy azokat helyettesítő közegéket a vezérkar főnöke a
honvédelmi miniszterrel egyetértőleg hozza a kormányzónál javaslatba." 9 Ki
nevezésük jogát tehát magának tartotta fenn.
A vezérkar felállítását elrendelő kormányzói elhatározás 1920. augusztus 19én jelent meg. A szakelőadói szolgálatot teljesítő tiszteket 1920. augusztus 1-i
hatállyal felvették a vezérkar állományába, de „a szolgálat teljesítésének kü
lönleges voltára tekintettel, s annak leplezése céljából" szolgálaton kívüli vi
szonyban, illetve nyugállományban való meghagyásuk mellett.10
A HM Elnöki A osztályának ezzel kapcsolatos bizalmas rendelete biztosítja,
hogy az érintett személyeket tényleges szolgálatot teljesítő vezérkari tiszteknek
tekintik és minden vonatkozásban, tehát a rangsorolás, előléptetés, illetmény
ügyekben a nemzeti hadsereg vezérkari tisztjeivel egyenlő elbírálásban része
sülnek. 11
A magyar kormányzat a trianoni békeszerződés ratifikálása — 1921 júliusa
— után a vezérkart egy elnevezésbeli változtatással a Honvédelmi Miniszté
rium VI. (katonai) főcsoportjaként működtette. A Nyilvántartó osztály a VI—
2. osztály elnevezést kapta. A békeszerződés 1750 hivatásos tiszt alkalmazását
engedélyezte. Azok a tisztek, akik tiltott — pl. vezérkari — szolgálatot láttak
el, „a trianoni békeszerződés következtében nyugállományba helyezett tisztek
és katonai tisztviselők" listájára kerültek. E kategóriájú nyugdíjasok között
szerepeltek a katonai szakelőadók is.
A katonai szakelőadók szolgálati állását és hatáskörét szabályozó működési
utasítás 1920 januárjában készült el a Hadügyminisztériumban. Ez volt az ön
álló magyar katonai attasé szervezet első szolgálati utasítása. Az utasítás a ka
tonai szakelőadók alárendeltségi viszonyait és a külképviseletekkel való kapcso
latát a következőképpen szabályozta :
„1. A katonai szakelőadó az ország katonai központjának (a hadsereg vk.
főnöke és Hüm) a külképviseleteknél ez idő szerint szükségszerűleg külügyi
tisztviselői címmel beosztott szerve és egyben az illető külképviselet vezető
jének katonai szaktanácsosa.
2. Kirendelésének természetéből folyik munkaköre, valamint az illető kül
képviselet vezetőjével leplezetlen őszinteségében és összhangban való együttmű
ködése.
3. Szakszolgálati szempontokban és személyügyi vonatkozásokban (tanulmá
nyok, jelentések, speciális feladatok, minősítés, kitüntetés, büntetés, szabadság)
a katonai szakelőadó közvetlenül a hadsereg vk. főnökéhez, illetőleg a Hümhöz van utalva és attól veszi utasításait is.
Mindazonáltal a viselt cím involválta belfegyelem és az alárendeltség kidomborítása okánál fogva az illető külképviselet vezetője a katonai szakelőa'dóval
8 Uo. I. csop. 1920. 14165. sz.
9 Uo. 14302. sz. és Kormányzói elhatározás 596/1920. K.I.
10 HL Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban — HM) Ein. A. o. 1920 76554. sz.
11 Uo. 1921. 1582. sz.
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szemben a feljebbvalói szerepet (büntetési jog gyakorlása nélkül) tölti b e . . .
Esetleges fegyelemsértésekről a Küm útján a Hüm-nek jelentést tesz."12
A rejtetten tevékenykedő magyar katonai szakelőadók általános feladatai
abban különböztek bármely nyíltan működő katonai attasé feladatkörétől, hogy
nem képviselhették az idegen országban saját hadseregüket, és nem tarthattak
kapcsolatot hivatalosan a fogadó ország hadseregének vezető képviselőivel. A
katonai attasé fő feladata: az illető ország katonapolitikájának, katonai intéz
ményeinek tanulmányozása, így messzemenően nagy teret kapott a katonai
szakelőadók munkája során.
A szolgálati utasítás a katonai szakelőadók általános feladatait a következők
ben foglalta össze :
a) Az illető állam katonai szervezésének s fejlődésének megállapítása és ta
nulmányozása, kül-, belpolitikájának éber figyelemmel kísérése, amennyiben
az utóbbiak az illető állam katonai életét befolyásolják.
b) Az illető állam Magyarország és a magyar érdekek ellen irányuló poli
tikai és katonai törekvéseinek megállapítása, különös tekintettel a haderőre
vonatkozó összes kér'désekre.
c) Az illető állam közlekedési, gazdasági, kereskedelemügyi, pénzügyi és kul
turális s egyéb viszonyainak katonai szempontokból való megfigyelése.
d) Az illető állam föld- és néprajzi viszonyainak tanulmányozása, különös te
kintettel a nemzetiségi kérdésekre. A népek jellemének, lelkének, hangulatának
megismerése.
e) Katonai erődítések megállapítása különös fontossággal bír.
f) A szomszédos államok viszonyainak az a)—e) pontok szerinti megfigyelé
se." 13
Minden ország katonai attaséjának általános feladatai közé tartozik, hogy a
külképviselet vezetőjével együttműködve annak katonai szakértője legyen. Az
ellenforradalmi Magyarország sajátos viszonyai között ez a szerepkör sok te
kintetben irányító és a külképviseletek tevékenységét ellenőrző lehetőségeket
biztosított a katonai vezetés számára. A katonai körök, amelyek 1919 végén,
1920 elején az államélet valamennyi területét ellenőrzésük alatt tartották, a
követségeken szolgálatot teljesítő tiszteken keresztül közvetlen befolyást kíván
tak gyakorolni a külképviseletek tevékenységére. Az utasítás ugyanis kimondta:
„A katonai szakelőadó különös feladata, hogy abban az esetben, ha az illető
államhoz való közeledés szükségesnek mutatkozik, a külképviselet vezetőjét az
elérendő célokról a hadsereg vezérkari főnökétől nyert utasításai alapján beha
tóan tájékoztassa." A külképviseletek vezetőinek kötelességévé tették, hogy a
katonai szakelőadót teljes mértékben tájékoztassák a "diplomáciai helyzetről,
saját elképzeléseikről, s hogy jelentéseiket, távirataikat elküldés előtt neki be
mutassák. 14 Ez a rendszabály igen nagy engedmény volt a katonai vezetés szá
mára, és a későbbiek során többször képezte feszültségek, ellentétek forrását.
A képviseletek vezetői féltek attól, hogy a meglehetősen átlátszóan rejtett ka
tonai szakelőadók megjelenése a követségeken diplomáciai bonyodalmakat fog
előidézni.
A katonai szakelőadók gyakorlati tevékenységének megszervezése során a leg
több nehézség a munkaikörülmények biztosítása: a követségeken való elhelyez
kedés, külön irodahelyiség, megfelelő lakás biztosítása terén mutatkozott. Az
első tapasztalatok bebizonyították azt is, hogy a katonai szakelőadók külügyi
státusa, konzuli címe nem bizonyult elég tekintélyesnek.
12 H L VKF II. csop. 126/204. sz.
13 Uo.
14 Uo.
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Az a körülmény, hogy a Külügyminisztérium konzuli címmel ruházta fel a
katonai szakelőadókat, hátrányosan befolyásolta helyzetüket, így feladataik el
végzését is. A konzulok nem tartoztak a diplomáciai testülethez, így nem illették
meg őket a diplomatáknak kijáró jogok sem. Gr. Takács-Tolvay ezredes var
sói katonai szakelőadó a vezérkarnak írt egyik jelentésében megemlítette:
„ . . . a szorosan vett szolgálati és hivatalos fellépésemnél, továbbá hivatalos rep
rezentációknál a »-konzuli« cím szolgálatomra határozottan hátrányos!" Jelezte,
hogy a Varsóban működő "diplomaták klubját nem látogathatja, mert ide kon
zulok nem vehetők fel, s nem tud semmilyen iratot hazavinni szállodai szobá
jába, hiszen bármikor átkutathatják a lakást, mivel mint konzul nem élvez te
rületenkívüliséget. 15
Felmerült a kérdés Bécsben is. Az osztrák külügyminisztérium egyik osz
tályvezetője közölte a magyar konzulátus vezetőjével, Eri főkonzullal, hogy a
konzuli státusba tartozó tisztviselők a Corps Diplamatique-ha, nem vehetők fel.
Ugyanakkor az osztályfőnök azt tanácsolta, hogy az érintett tisztviselőket alkal
maztatásuk idejére ruházzák fel diplomáciai címmel, ahogy ezt egy osztrák
minisztertanácsi határozat a saját tisztviselőik számára lehetővé teszi. A neve
zett kormányhatározat így szólt: „Alle bei diplomatischen Vertretungen ver
wendeten effektiven Beamten, welche nicht dem diplomatischen Stande ange
hören, haben sich für die Dauer dieser Verwendung in Hinkunft des ihrer
Rangklasse entsprechenden diplomatischen Titels zu bedienen." 16
Illetékes magyar szerveik felismerték a helyzet kedvezőtlen mivoltát. Gr. Bánffy Miklós külügyminiszter a minisztertanács 1921. április 8-i ülésén az osztrák
kormányhatározathoz hasonló szellemben, „jelentékeny szolgálati és társadalmi
természetű okokra" hivatkozva előterjesztést tett, „ . . . hogy azok a nem dip
lomáciai státusba tartozó külszolgálati tisztviselők, akik a magyar királyi dip
lomáciai képviseleteknél szolgálatot teljesítenek, ezen beosztásuk idejére a fi
zetési osztályaiknak megfelelő diplomáciai rangjelzéseket használhassák." A mi
nisztertanács az előterjesztést elfogadta.17 A szakelőadók ezután katonai rang
juknak megfelőlen követségi titkári illetve követségi tanácsosi címet kaptak.
Az 1920-ban létrehozott

állomáshelyek

A katonai szakelőadó állomáshelyek létrehozása a legszorosabb kapcsolatban
állt a katonai vezetés külpolitikai elképzeléseivel. Ezek az alapelvek fő vona
laikban a Fővezérség 1919. október 28-i külpolitikai emlékiratában és a vezér
kari irodákban 1920 folyamán készült különböző külpolitikai tárgyú feljegyzé
sekben kristályosodtak ki.
Az elemzések szerint az ország területi integritásának visszaállítása szempont
jából két tényező játszik rendkívül fontos szerepet: egyrészt a nemzetközi hely
zetben várhatóan bekövetkező változások, amelyek előbb-utóbb széttörik a bé
keszerződésekben létrehozott európai rendszert, másrészt az ország felkészülése,
s ezen belül elsősorban a hadsereg felkészítése az adandó lehetőségek kihaszná
lására.
Mindenekelőtt a háborúban kialakult szövetségi ren'dlszer fellazulását várták:
„Az entente nagyhatalmak jelenleg kényszerhelyzetben vannak kis szövetsé
geseikkel szemben — írja az október 28-i memorandum. Ha az általános béke
megkötésével a nagyhatalmak honorálták kis barátaik érdemeit és ezáltal tel
is Uo. 1920 23043. sz.
16 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL) Külügyminisztérium (KÜM) Bécsi követség 1920. nov. 5. 6340.
17 OL Min. tan. jkv. 1921. április 8.
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jesítették szövetségi kötelezettségeiket, úgy egészen új, saját akaratunktól függő
helyzet fog beállni országunkra nézve, melyhez a már minden kötelezettségtől
felmentett nagyhatalmak kizárólag saját érdekeik szempontjából, de nem
együttesen, hanem külön-külön fognak állást foglalni. Az entente államok kö
zötti viszonyban máris észlelhetők szakadások, melyek idővel bizonyára még
mélyebbek lesznek."18
A vezérkar véleménye szerint az európai helyzetet döntő módon fogja meg
változtatni a békerendszeren kívül álló Szovjetunió léte. A hadműveleti irodán
1920 augusztusban készített felterjesztés következőképpen elemzi ezt a kérdést:
„Határozott világkrízis és valószínűleg új világtörténelmi helyzet előtt állunk
— akár pillanatnyilag békét kötnek az oroszok a lengyelekkel, akár nem.
A nyugati kultúra megvédése a bolsevizmus ellen a 70 milliónyi német nép
közreműködésének mellőzésével alig lesz lehetséges. Ezt érzik az entente vezérférfiai is (Churchill), a végső következményeket azonban még nem vonhatják
le, mert a közvélemény nem képes oly gyors átalakulásra, amilyeneket a gyor
san és teljesen megváltozott európai helyzet megkövetelne. Be kellene ugyanis
ismerniök, hogy versaillesi stb. béke többé nincsen, hanem az új helyzet új
szövetségeseket, semlegeseket és ellenségeket fog szülni."19
A „bolsevizmus" ellen szervezendő, feltételezett új hatalmi csoportosulás
ba szeretett volna Horthy bekapcsolódni. Mindenáron el akarta érni, hogy ezek
ben az európai eseményekben némiképp szerepet játsszon, hogy a szocialista
világforradalmi folyamat ellen fellépve érdemeket szerezzen, s így az antikommunizrnus köntösében is közelebb juthasson revíziós céljaihoz.
A vezérkari főnökség 1920. április 19-i utasítása a következőket tartalmaz
ta: „A kommunizmus stádiuma és terjeszkedése az idegen államok területén ez
idő szerint katonai szempontból ugyanolyan fontossággal bír, mint ezen álla
mok katonai hadrendje. A felderítésnek tehát a jövőben ezen jelenségekre a leg
alaposabb módon ki kell terjeszkednie." 20
Berzeviczy Béla vezérkari főnök 1920. október 19-én kelt előterjesztésében ígv
foglalta össze a vezérkar elképzelését a követendő külpolitikáról: „E tekintet
ben osztom azon nézetet : »magyar külpolitikát kell csinálni-«. Most hosszú időre
magunkat lekötni nem lehet. Az európai helyzet végleges kialakulásakor azon
oldalon kell lennünk, melyet erősebbnek ítélünk meg. Addig azonban ki kell
használnunk a mindenkori konjunktúrát. Jelenleg igyekeznünk kell :
a) a franciák útján a békefeltételék jóindulatú magyarázatát, a véderő szer
vezetének megváltoztatását (sorozott hadsereg), francia kölcsönt és hadseregünk
felfegyverzését és felszerelését elérni,
b) a románokkal francia támogatás mellett egy modus vivendit létesíteni,
c) a lengyelekkel az eddigi jó viszonyt ápolni,
d) a csehekkel és jugoszlávokkal gazdasági közeledést létesíteni,
e) Német-Ausztriában egy polgári kormány létesítését előmozdítani,
f) Németországgal megértetni, hogy a viszonyok tisztázása után számítunk a
Németországgal való együttműködésre,
g) Olaszországot a jugoszláv állam sakkban tartására felhasználni." 21
Az első nyolc katonai szakelőadói helyet pontosan a felsorolt országokban lé
tesítette a vezérkar. •
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Bécs
A bécsi katonai szakelőadó állomáshely létrehozásának — amint ezt már a
korábbiakból láttuk — voltak előzményei. Bécsben megszakítás nélkül tevé
kenykedett a polgári kormányok hadügyminiszterének meghatalmazottja, a
Tanácsköztársaság hadügyi népbiztosának megbízottja, sőt ott volt a szegedi
ellenforradalmi kormány katonai képviselője is. A katonai szakelőadó szervezet
létrehozásakor gr. Takács-Tolvay József vk. ezredes töltötte be a meghatalma
zotti tisztet.
A békeszerződések katonai rendelkezései miatt a katonai meghatalmazotti
állást meg kellett szüntetni. A Hadügyminisztériumban 1920. február 22-én
készült el a javaslat a szükséges szervezeti változtatás végrehajtása: „A wieni
magyar katonai meghatalmazotti állás megszüntetendő volna. Helyébe lépne
egy magasabb katonai képzettséggel bíró tiszt, aki wieni követségünknél ugyan
azon szerepet töltené be, mint a háború előtti években külföldön volt katonai
attaséink. Miután azonban ilyenek a békefeltételek szellemében külföldre nem
delegálhatók, de viszont a hadvezetőségnek szüksége van arra, hogy ilyen kö
zege Ausztriában is tartózkodjék, szükséges, hogy ezen közeg burkolt jelleggel
a wieni követségünk kebelében elhelyeztessék. Erre legcélszerűbb volna, ha az
illető mint a külügyminisztérium delegált »katonai szakelőadója-« konzuli, vagy
alkonzuli minőségben szerepelne." 22
A honvédelmi miniszter 1920. március 29-én a javaslat szellemében meg
szüntette a bécsi katonai meghatalmazotti helyet és a vezérkar főnökével egyet
értésben elhatározta katonai szakelőadói állás létesítését. A kiküldendő tiszt
feladatát így határozta meg: „A katonai szakelőadó hivatva lesz elsősorban
is azon teendők irányítására, melyek jelenleg a katonai meghatalmazott politi
kai referensei és sajtócsoportja által végeztetnek." 23
A szervezeti változás személycserével járt együtt. Gr. Takács-Tolvay ezredes
már 1919 decemberében elhagyta Bécset, ugyanis az osztrák rendőrség bebizo
nyította róla, hogy támogatólag részt vett egy Bécsben tartózkodó magyar emig
ráns elrablásában, akit az ellenforradalmárok Magyarországra hurcoltak és ott
meggyilkoltak. Az osztrák szocialista sajtó részletesen foglalkozott az esemény
nyel. Maga Renner kancellár is nyilatkozott ebben az ügyben: „...kívánatos
nak tartaná, ha a magyar kormány Takács grófot itteni lakosság előtt kevésbé
gyűlölt tiszttel cserélné fel, mert helyzete itt már a követségi puccsnál játszott
szerepe folytán is tarthatatlan." — idézi Gratz Gusztáv bécsi magyar követ je
lentésében a kancellár szavait.24
Gratz Gusztáv is azt javasolta, hogy gr. Takács-Tolvay ezredes — legalábbis
bizonyos időre — távozzék Bécsből. A Külügyminisztérium továbbította ezt a
javaslatot a Hadügyminisztériumhoz. Soós tábornok, vezérkari főnök utasítást
adott arra, hogy Takács-Tolvay a további parancsig ne térjen vissza Bécsbe.25
Az ezredesnek új helyet kerestek: a Varsóban létrehozott katonai szakelőadói
állomáshelyet foglalta el.
A bécsi helyre a Fővezérség Janky Béla vk. alezredest javasolta, míg a Hon
védelmi Minisztérium Lehóczíky Béla vlk. ezredes kiküldetését támogatta. A ha
tározat 1920. május 26-án történt meg: az illetékesek Lehóczky ezredes szemé
lye mellett döntöttek. 26 Janky Béla akkor más feladatot kapott: Münchenbe
kellett utaznia a kormányzó személyes megbízottjaként, hogy ott a bajor ellen
forradalmi tiszti körökkel tartsa a kapcsolatot.
22
23
24
25
26

HL HM Eln./D 40729. sz.
Uo.
H L H M Ein. A. o. 1920 40079. sz.
Uo. 40078. sz.
Uo. Ein. D. o. 1920 C9476. sz.

—

362 —

Lehóczky Béla és Janky Béla tiszti pályafutása nagyon hasonlatosan alakult,
s különösen az első világháború előtti utolsó évektől találkozott életútjuk. Le
hóczky 1895-ben'kezdte a tiszti pályát az ara'd'i 33. közös gyalogezrednél. A Hadiiiskolát 1900—1,90.1 folyamán végezte el. Itt évfolyamtársa volt Maximilian
Ronge, az Evidenzbüro .későibibi főnöke és for. Abele Ferenc, aki 1920-ban kol
légája lett a katonai szakelőadó szolgálatban. A vezérkari tiszti képesítés meg
szerzése után Lehóczky magasabb parancsnokságokon, majd a bécsi Hadügy
minisztériumban teljesített szolgálatot. A háború befejeződése után a felszámoló
hadügyminisztériumban dolgozott, ahol az elnöki osztályon vezette a munká
latokat.
Janky Bélát 1899-ben avatták hadnaggyá és helyezték a közös hadsereg te
mesvári 7. tüzérezredéhez. Ö 1905—1906-ban látogatta a bécsi Hadiiskolát,
amelynek elvégzése után vezérkari tiszti beosztásokat töltött be. 1911-ben a
Kriegsministerium elnöki osztályára került, ahol egy év múlva Lehóczky Béla is
kollégája lett. Az Osztrák—Magyar Monarchia bukása őt is Bécsben érte, itt
csoportvezetői tisztet töltött be a felszámoló hadügyminisztériumban. Mindket
ten nagy tapasztalatokkal rendelkeztek Ausztriában és kiterje'd't ismeretségi kö
rük volt az osztrák tisztikarban, amelyre Horthy oly nagy terveket alapozott.
Lehóczky Béla ezredes 1920 augusztusban érkezett Bécsbe. Feladatára vonat
kozó írásbeli utasítás ezidáig még nem került elő, de a Fővezérség október 28-i
emlékiratának Ausztriára vonatkozó részéből, valamint Lehóczky jelentéseiből
teljes biztonsággal megállapítható, hogy fő feladatát képezte a „Remény" el
nevezésű haditerv realizálásának, tehát az Ausztriában tervezett magyar ka
tonai beavatkozásnak az előkészítése. Felhatalmazást kapott arra, hogy tárgya
lásokat folytasson megfelelő osztrák személyiségekkel e terv megvalósításáról.
További feladata volt, hogy kísérje figyelemmel az osztrák tisztikar szervez
kedését, állapítsa meg, mely tiszti szervezet jöhet számításba a szocialista kor
mány megbuktatására tervezett katonai akció végrehajtásához. Lorx Viktor ez
redes, vezérkari főnök 1920. augusztus 29-én értesítette a Honvédelmi Minisz
tériumot: „Az osztrák tiszti szervezetek működésének figyelemmel kísérésével
Lahócziky ezredes bizatott meg. Erről esetről-esetre jelenteni tartozik. Ezen
jelentéseket szigorúan bizalmas tudomásul közölni fogom."2?
Az osztrák közvélemény előtt nem maradt titokban a magyar tisztek bécsi
tartózkodásának igazi oka. Különösen a szocialista sajtó foglalkozott többször
a kérdéssel. Az Arbeiter Zeitung 1921. július 27-i száma például így írt: „Kü
lönben ismert a Bécsben levő magyar tisztek tevékenysége. Ez voltaképpen egy
élénk monarchista aknamunka, amely szoros kapcsolatban áll a mi fekete-sárga
legitimistáinkkal és frontharcosainkkal. Energikusan tiltakozni kell az ellen,
hogy Horthy »legjobb« tisztjei egy monarchista propagandairodát nyissanak
Bécsben."28
A kalandor elképzelés meghiúsulása után a katonai szakelőadó feladatköre
általánosabb jellegűvé vált. A 2. osztály 1921 februáriban határozta meg ezt írá
sos utasításban. Az utasítás szerint a következők voltak a feladatok :
,,a) Ausztria, Cseh-Szlovákia, Románia és Jugoszlávia katonai és politikai
felderítése.
b) Az Ausztriában működő fontosabb külföldi képviseletek és missziók fi
gyelemmel való kísérése és az azokról való híradás (különösen a Magyarország
ellen irányuló tevékenységükről).

27 HL VKF II. C8op. 1920 21197. sz: és 23930. sz.
28 OL Sajtólevéltár, MTI Kőnyomatosok 1429. k.
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c) Az Ausztriából, illetőleg az Ausztrián át Magyarország ellen irányuló
kémszolgálat felderítése.
d) Az Ausztriában és a határos országokban létező kormányellenes titkos
szervezeteknek figyelemmel kísérése és esetleg az összeköttetés fenntartása."
A katonai szakelőadónak meglehetősen nagylétszámú gárda állt rendelkezésé
re. A felderítési feladatok megoldására az ún. „S" csoport, a d) pontban vázolt
célokra egy .,összekötő" tiszt volt hozzá beosztva.29 (Az „S" csoport tagja volt
1922-ben többek között Űjszászy István és Hindy Iván is.)
A bécsi katonai szakelőadónak állandó figyelemmel kellett kísérnie a nem
zetközi kommunista mozgalom munkáját, s különösképpen a bécsi magyar kom
munista emigráció tevékenységét. A vezérkar véleménye Bécsről e vonatkozás
ban a következő volt: „Míg a bolsevizmus szülőhazájában, Oroszországban dü
höng, addig a művelt nyugat proletariátusát az orosz kormány segítségével
Wien városa fertőzi meg. Bár eddig is vezető szerepet vitt ebben a tekintetben
de most egyenesen európai kommunista gócponttá fejlődött: az internacionális
kommunizmus szálai ma Wienben futnak össze."30 A Hadtörténelmi Levéltár
ban rendelkezésre álló iratanyag tanúsága szerint a magyar vezérkarnak sike
rült a bécsi kommunista emigráció tevékenységéről folyamatosan értesülése
ket szereznie. A hírek egy része a katonai szakelőadón keresztül jutott el a
2. osztályhoz.
Lehóczky Béla I. o. konzulként kezdte Bécsben tevékenységét. 1921. június
ban II. o. követségi tanácsosi címmel ruházták fel.31 Felmentésére 1925. augusz
tus 1-i hatállyal került sor. Felváltásakor tábornoki rendfokozata volt.32
Berlin és München
Németország a Horthy-rendszer hatalomrajutásának első pillanatától kezdve
különleges helyet töltött be a katonai vezetés elképzeléseiben. Bár a hivatalos
magyar külpolitika az első világháború után létrejött új viszonyok között nem
járhatott az Osztrák—Magyar Monarchia idején kialakult német orientáció
útján — egyrészt az antant tiltó rendszabályai, másrészt a Németországban be
következett demokratikus változások miatt — a kapcsolatok ápolása a katonák
számára mégis rendkívül fontosnak látszott.
A vezérkar hadműveleti irodájának vezető beosztású tisztjei 1920 augusztu
sában — a Franciaországhoz való közeledés napjaiban — határozottan síkra
szálltak amellett, hogy a német orientáció ne maradjon ki a lehetséges külpo
litikai megoldások közül: „ . . . entente-tel szemben legjobb igyekezetet mutatni,
illetőleg színlelni, ellenben titokban párhuzamosan a hivatalos Németországgal,
illetve az előreláthatólag Németország jövőjét intéző hatalmi csoporttal éppen
olyan intensiv módon tárgyalni. Berlinnel vezérkari futárszolgálatot kell rend
szeresíteni, állandó összeköttetés és tájékozás végett. Űgy diplomáciai mint
katonai képviseletünk Berlinben elsőrangú legyen."33
A memorandum tehát különbséget tesz a „hivatalos Németország" és „az elő
reláthatólag Németország jövőjét intéző hatalmi csoport" között, amelyet a
vezérkarnál „német nemzeti irány"-nak neveztek, s amelytől együttműködést
reméltek a békeszerződés nemteljesítésének kérdésében. E hatalmi csoport
magvának a német hadsereget tartották. Németországban a szocialista kormány
zat nem tudta megbontani a hadsereg konzervatív tömbjét: a német hadsereg
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felső vezetése az új rendszerben személyi összetételét, felfogását és magatar
tását tekintve alig változott. A Fővezérség II. csoportja 1920 márciusában, egy
Németországról készített összefoglalóban, a következőképpen jellemezte a hely
zetet: „A német hadsereg a konszolidáció útján halad. N oske befolyása a nem
zeti szellemtől áthatott tisztikar által a hadsereg politikától (főleg szocialista)
mentesítését valóra váltotta. A német szervezet ma úgy megbízható volta, mint
fölszerelés, fegyverzet tekintetében példásan megfelel."34
A hadsereg diplomáciája ezért a német hadsereg köreivel kereste a kapcsola
tot, valamint azokkal a titokban vagy félhivatalosan szervezkedő szélsősége
sen jobboldali, revansista csoportokkal, amelyek a békeszerződések következté
ben kialakult status quo erőszakos felborítására törekedtek.
A katonai szakelőa'd'ó szolgálat megszervezésekor már Berlinben tartózko
dott br. Abele Ferenc vk. ezredes a hadügyminiszter különleges megbízottja
ként. Űj minőségében 1920. március 23-án kezdte meg szolgálatát a berlini
magyar külképviseletnél. Külügyi címe I. osztályú konzul volt. Br. Abele ezre
des a német hadsereg vezető köreiben kiterjedt ismeretséggel rendelkezett.
A berlini magyar külképviselet vezetője, br. Forster Pál egyenesen diplomá
ciai ostobaságnak minősítette, hogy egy vezérkari ezredest, akit Berlinben min
denki ismer, konzullá nevezzenek ki. Véleménye szerint az antant azonnal
követelni fogja visszahívását. 35 Erre a lépésre azonban nem került sor. Abele
ezredes konzulként tovább folytathatta azt a tevékenységet, amelyet már 1919
novemberében elkezdett. 1920-ban küldött jelentéseinek túlnyomó részét az év
végén megsemmisítették. A megsemmisített aktáik jegyzékéből kirajzolódik a
berlini magyar katonai szakelőa'd'ó tevékenységi köre.
Németország belpolitikai helyzete, a német hadsereg szervezése, állapota, Né
metország külpolitikája, a békeszerződés betartásának, illetve ki játszásának
kérdései, a szovjet—német viszony, e két ország katonai együttműködésére
vonatkozó adatok megszerzése képezte fő feladatát.. Ezeníkívül a Szovjetunió,
Franciaország belső helyzetének figyelemmel kísérése, a nemzetközi kommu
nista mozgalom tevékenységének felderítése tartozott feladatai közé. A megsem
misített akták jegyzékéből kitűnik, hogy fegyvervásárlásra vonatkozó megbízá
sokat is teljesített. Közreműködött a két vezérkar között kialakuló kapcsolat
szervezésében és fejlesztésében.36
Ha br. Forster aggodalmai túlzottaknak is bizonyultak, az kétségtelen, hogy
az antant sajtó — elsősorban a francia lapok és a francia befolyás alatt álló
német Vossische Zeitung — többször foglalkozott a magyar—német katonai
kapcsolatok kérdésével és egy alkalommal az ő személyével is. 1921. április ele
jén a Bonsoir cikket közölt arról, hogy „ . . . a budapesti vezérkar összekötte
tésben áll egyes birodalmi német tiszti körökkel." 37
A Petit Bleu 1923. június 12-i száma így írt: „A magyar vezérkar, amelynek
tagjait papíron elbocsátották, érintkezést tart fenn a hivatalosan szintén fel
oszlatott német vezérkarral, az összeköttetést magyar tisztek biztosítják, akik
sűrűn utaznak Németországba. Minderről tud a szövetségközi katonai bizott
ság."38
Egy prágai lap, a Národný Listy 1922. október 6-i száma név szerint is meg
említette dr. Abele ezredest, mint olyan személyt, aki katonai attasé funkciót
tölt be Berlinben, holott ilyenek kiküldése Magyarország részéről tilos. Ezt a
34
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cikket a Vossische Zeitung teljes terjedelemben átvette. 39 A német sajtó azon
ban nem reagált erre a hírre.
Br. Abele Ferenc „I. o. követségi tanácsos" felváltására az 1925. július 17-i
minisztertanácsi ülésen történt határozat. 40 Utódjának, Stojakovics Döme vk.
ezredesnek a bemutatása után, 1925 augusztusában hazatért Berlinből és egy
úttal kilépett a külügyi státusból. Katonai rendfokozata ekkor már altábornagy
volt. A kormányzó 1925. augusztus 24-én a 2. vegyes dandár közigazgatási ve
zetőjéül nevezte ki őt.41
A német vonatkozású katonai diplomácia másik fontos színhelye Bajorország
volt. A horthysta uralkodó körök igen nagy jelentőséget tulajdonítottak 1920ra tervezett kalandor, revansháborús akcióik megvalósítása szempontjából a
bajor szélsőjobboldali, sőt fasiszta politikai és katonai szervezkedésnek. A kor
mányzat Jariky Béla alezredest küldte Münchenbe, ahová 1920. augusztus
25-én érkezett meg.42 A vezérkar katonai szakelőadóként kezelte őt, bár hely
zete forma szerint különbözött társaiétól: nem kapott diplomáciai fedőbeosz
tást, nem tartozott a müncheni magyar konzulátushoz. Janky Béla feladata volt,
hogy a közvetítő szerepet a magyar vezérkar és a puccsista Bayerischer Ordnungsblokk között töltse be.
Az 1923-as Ludendorff—Hitler-féle ún. „sörpuccs" meghiúsulása, Németország
kül- és belpolitikai helyzetének átmeneti stabilizálódása után a müncheni ka
tonai szakelőadó hely elveszítette jelentőségét: Janky Bélát 1924-ben Bécsbe
helyezték.
Róma
Az olasz—magyar együttműködés lehetőségére már Gömbös Gyula százados
felhívta a katonai vezetés figyelmét 1918. novemberi zágrábi kiküldetése so
rán. A nemzeti hadsereg vezérkara különös figyelemmel kísérte az olasz kül
politikát, amely a volt háborús szövetségesekhez fűződő viszony megromlásáról
árulkodott. A vezető katonai körök jogosan feltételezhették, hogy a várt új
európai szövetségi rendszer kialakításában Olaszország aktív szerepet fog ját
szani és ez Magyarország helyzetét is előnyösen érinti majd. A II. csoport 1920
januárjában készített összefoglalója így jellemzi az olasz külpolitika lénye
gét: „Olaszország nem kíván a nála erősebb hatalmak szövetségében harmad
vagy negyedrendű szerepet játszani, hanem maga köré, mint nagyhatalom köré
akarja csoportosítani a vele egy érdekközösségben álló kisebb államokat." A
helyzetelemzés szerint Olaszország köré tömörülnek majd mindazon államok,
amelyek a békeszerződésben csalódtak. Az olaszok magatartását a ri'd'eg érdek
politika határozza meg, de éppen ezen az alapon lehet közeledés Magyarország
irányában, a jugoszláv törekvések ellensúlyozására.43
A MOVE folyóirat 1920. február 6-i számában megjelent külpolitikai kom
mentár szerint „ . . . a jugoszláv érdekek homlokegyenest ellenkeznek Olasz
ország érdekeivel, s ez utóbbi olyan szövetséges után néz, amelynek segítségé
vel említett érdekeit Jugoszláviával szemben érvényre juttatni reméli. Itt ta
lálkoznak az olasz és magyar törekvések és ez a körülmény erős befolyással
lesz majd a magyar külpolitika irányítására is."
A magyar vezérkar Olaszországot ezért azon államok közé sorolta, amelyek
Magyarország szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Katonai szakelőadó ki
küldésére 1920 első felében került sor. Ekkor már működött Rómában a magyar
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külképviseleti hatóság gr. Nemes Albert vezetésével. A posztot Ghyczy Miklós
vk. őrnagy töltötte be 1920. május 15-től II. o. konzuli minőségiben.44 Ghyczy
Miklós 1902-ben a pozsonyi közös 72. gyalogezrednél kezdte tiszti pályafutását.
1907—1910 között elvégezte a Hadiiskolát, ahol többek között Stojakovics Döme,
Czibur Andor, Böekl József, Schiller József, a későbbi magyar vezérkar vezető
beosztású tisztjei tartoztak évfolyamtársai közé. A háború végén Bécsben tar
tózkodott: a felszámoló hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot. Stojako
vics őrnagy 1919 októberében a bécsi hírszerző állomás főnökének javasolta őt.
A vezérkari főnök végül is római kiküldetése mellett döntött.
A Ghyczy Miklós őrnagynak adott alaputasítás nem ismeretes. Jelentéseiből
kitűnik, hogy külpolitikai tekintetben mindenekelőtt az olasz—magyar köze
ledés lehetőségeinek felmérése, az ezzel kapcsolatos összes tényanyag jelentése
képezte feladatát. Különös figyelemmel kellett kísérnie az olasz—jugoszláv
és az olasz—albán viszony alakulását. Az olasz belpolitika problémái közül a
kiélezett pártharcok figyelemmel kísérése jelentett fontos feladatot számára:
azt kellett értékelnie, hogy az egyes pártok esetleges hatalomra kerülése mit
ígér a magyar revíziós törekvések szempontjából.
Ghyczy Miklós fokozatosan jó kapcsolatokat épített ki az olasz vezérkarral,
különösen a fasiszták hatalomra kerülése után. Az olaszok nem is csináltak tit
kot abból, hogy tisztában vannak feladatkörével. Ez a két ország közeledésének
tünete volt, mint ahogy az is, hogy Magyarországon a szövetségközi katonai
ellenőrző bizottság olasz tagjai általában mérséklő szerepet játszottak, és el
nézést tanúsítottak a békeszerződés katonai pontjai nyilvánvaló megsértésének
eseteiben. A magyar vezérkar erősíteni akarta a két ország közötti katonadip
lomáciai kapcsolatokat: a külügyminiszteren keresztül igyekezett elősegíteni
annak a tervnek a megvalósítását, hogy a budapesti olasz követségen külön
katonai attasé kapjon beosztást. Guzzoni ezredes, az ellenőrző bizottság olasz
elnöke üdvözölte ezt a tervet és ezzel kapcsolatban kijelentette: „Magyar
ország most evidenter olasz-barát politikát folytat, de ehhez szükséges, hogy
Magyarország katonai ér'dekeit Olaszország figyelemmel kísérje."45
Ezen a kedvező talajon Ghyczy őrnagy 1924 folyamán aktív katonapolitikai
tevékenység folytatására kapott utasítást: meg kellett kísérelnie annak elérését,
hogy a megfelelő olasz szervek támogassák Magyarországnak azt a javaslatát,
hogy a katonai ellenőrzés megszűnjék és helyébe a népszövetségi ellenőrzés
lépjen. Ghyczy őrnagynak ki kellett lépnie konzuli munkaköre keretei kö
zül, hogy e feladatot teljesíteni tudja. A 2. osztályon tisztában voltak azzal,
hogy Ghyczy tulajdonképpeni állását az olaszok előtt leplezni már nem lehet,
ezért megengedték neki, hogy óvatosan felvesse ezt a kérdést a közben Olasz
országba visszahelyezett Guzzoni tábornoknál. 46 Ez rendkívüli eset volt, mert a
vezérkar egyébként szigorúan vigyázott a látszat megőrzésére a katonai szak
előadók tekintetében.
Ghyczy Miklós „követségi titkár" felváltására 1926. január 1-i hatállyal ke
rült sor.47 Katonai rendfokozata ekkor ezredes volt. Feltehetőleg rossz egészsé
gi állapota miatt nem vették figyelembe őt magasabb katonai beosztásra: a
Hadtörténelmi Levéltár parancsnoka lett. E mellőzés miatt hamarosan kilépett
a honvédség kötelékéből.
A római állomáshellyel kapcsolatban kell szólnunk a vezérkar Albániával
44 OL Bécsi követség 1921 3469. sz.
45 HL A magyar királyi kormány meghatalmazottja a szövetségközi katonai ellenőrző bizottságnál. Esemény
napló a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság 1922. évi működéséről. Január 28-i bejegyzés. (A továbbiakban :
Rapaich Richárd naplója.)
46 HL VKF 2. szt. 1924 25555. sz.
47 OL Min. tan. jkv. 1925. nov. 12. és nov. 20., valamint Külügyi Közlöny, 1920. 1. sz.
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kapcsolatos érdeklődéséről. Albánia független országként való elismerése után
a külügyminisztérium megtette a szükséges lépéseket a két ország közötti dip
lomáciai kapcsolatok felvételére. A kormányzó — a (külügyminiszter közvet
len előterjesztésére — 1922. június 6-án engedélyezte, hogy az albán főkormánytanácsnál Róma székhellyel követséget állítsanak fel, s ennek vezetésével gr.
Nemes Albert római követet bízta meg.48 A katonai szakelőadónak is alkalma
nyílt arra, hogy Albániában tett utazásokkal pontosítsa az országra vonatkozó
ismereteit.
A vezérkar nyilvántartó irodájának jugoszláv kérdésekkel foglalkozó al
osztálya azonban még behatóbban kívánta figyelemmel kísérni az albániai
eseményeket és ezért 1923. január 10-én javaslatot szerkesztett Albánia közvet
len katonai megfigyelésére: „Albánia ziláltsága következtében addig nem nagy
súlyt helyeztünk a szorosabb érintkezés felvételére, azonban tekintettel Olasz
ország és Jugoszlávia versengésére, melyet Albániában biztosítandó befolyásuk
érdekében kifejtenek, szükségesnek mutatkozik, ha nem is diplomáciai képvise
let felállítása, de legalább katonai részről egy állandó emberünk kinntartása"
— mondja az előterjesztés, majd így folytatja: „Tekintettel azonban egy ilyen
szervnek bármi címen való etablírozásával járó rendkívüli nehézségekre, továb
bá azon anyagi áldozatra, melyet egy ilyen szerv fenntartása követel, bizalmi
emberünk jelen esetben mint egy ipari vállalat megbízottja menne ki." Rőder
Vilmos vezérkari főnök megjegyezte, hogy bár Albánia jelentősége erősen el
van túlozva, egyetért a javaslattal, ha valaki a vezérkartól úgy kimehet, hogy
az ne jelentsen különös kiadást. 49
Ez a „valaki" a javaslatot megfogalmazó Menich Zoltán őrnagy volt, aki mint
egy Tiranában működő olasz vállalat tagja, s mint ilyen tiranai lakos, 1925.
március 15-én tiszteletbeli magyar királyi konzuli címet kapott. A tiranai kon
zulátus 1924. június 7-én kezdte meg működését.50 Menich Zoltán „tiszteletbeli
konzul" a római katonai szakelőadón keresztül tartotta a kapcsolatot a köz
ponttal.
Párizs
Az a gon'd'olat, hogy Párizsban katonai szakelőadói helyet hozzanak létre,
1920 tavaszán a francia-orientáció kezdeti időszakában merült fel. A politikai
és katonai vezető körök a szovjet Vörös Hadsereg lengyelországi győzelmével
számoltak és ettől az eseménytől remélték, hogy Franciaország a „bolsevizmus
elleni harcban" az ellenforradalmi Magyarország katonai közreműködését is
igényibe veszi. Az antikomimunista háborúba való bekapcsolódástól komoly si
kereket vártak revíziós törekvéseik megvalósítása szempontjából.
Horthy közvetlen környezetéhez tartozó Kozma Miklós naplójának 1920.
július 7-i bejegyzésében többek között a következőket írta: „A lengyel vereség
miatt 6—8 hét múlva a legkomolyabb helyzet állhat elő. Addig Bécset és Auszt
riát mellénk kell állítani... A következő lépés Csehország illetve Szlovenszkó
kérdése. Mindezt antiibolsevista alapon, ha lehet francia támogatással." Egy
szeptemberi bejegyzés: „Külügyi helyzet tisztázatlan — Párizs, Bukarest, Var
só előtérben." 51
A vezérkar a párizsi katonai szakelőadói helyre Nánássy-Megay Ernő vk.
48 OL Min. tan. jkv. 1922. július 1.
49 H L VKF 2. oszt. 1923.10346/VI—2—c.
50 Külügyi Közlöny, 1924. 5. és 6. sz.
51 OL Sajtólevéltár. Kozma Miklós iratai. Katonai vonatkozású adatgyűjtemény. Napló 1920. július 7. és szep
tember.
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alezredest javasolta. Nánássy-Megay a nagy tudású, száraz, kimért modorú ve
zérkari tisztek típusához tartozott. A honvédségtől került a vezérkar vasúti iro
dájára. Mint a vasút katonai felhasználásának szakértője sokat utazott, „világlá
tott" emberré vált. Tökéletesen beszélt franciául. A polgári forradalom és a pro
letárdiktatúra időszakában is aktív tisztként szolgált. Az ellenforradalom első
időszakában a pécsi szövetségközi katonai ellenőrző bizottság mellé volt beoszt
va. Később a Fővezérség, majd a vezérkar hadműveleti csoportjánál osztályve
zetői beosztásban tevékenykedett. Innen került a katonadiplomáciai szolgálatba.
Az 1920-ban létrejött francia—magyar kormányszintű tárgyalások részeként
for. Láng Boldizsár ezredes a Honvédelmi Minisztérium képviseletében megbe
széléseket folytatott vezető szerepet játszó francia katonákkal, akiktől bizonyos
ígéreteket kapott: — br. Láng kifejezése szerint — „sub titulo", hogy „a bol
sevista veszedelem ellen felkészülve legyünk" fegyvereket adnának a magyar
hadsereg megerősítése érdekében. Az ezredes a vezérkarnál tartott beszámoló
jában kifejezte azt az igényét, hogy a tárgyalások további folyamán rendelkezé
sére álljon neki a vezérkar részéről „az az ur, aki majd Párizsba kerül, mint
attaclhé".52
Megay Ernő kiküldetése azoniban meglehetősen elhúzódott. Utazására csak
akkor került sor, amikor a Franciaországgal kapcsolatos remények már meg
hiúsultak: 1921. januárban érkezett a francia fővárosba.53 A párizsi katonai
szakelőadónak szánt eredeti feladatkört, nevezetesen azt, hogy a francia—ma
gyar katonai egyezmény létrehozásánál, annak megvalósításánál közreműköd
jék, nem tudta már betölteni a nemzetközi és a franciaországi politikai helyzet
ben bekövetkezett változások miatt. Jelentéseiben elsősorban a katonapolitikai
elemek domináltak.
A trianoni békeszerződés ratifikálása után napirendre került a párizsi ma
gyar külképviseleti hatóság valóságos követséggé való átalakítása, amire 1921.
októberben sor is került. A követség vezetésével ügyvezetői minőségben Práznovszky Ivánt bízták meg.54 A katonai vezetés, amely nem adta fel a reményt,
hogy a 'békeszerződések katonai határozatai tekintetében engedményeket le
het elérni a Párizsban székelő Nagykövetek Tanácsánál, a párizsi magyar kö
vetség szerepét e vonatkozások miatt igen nagyra tartotta. A honvédelmi mi
niszter előterjesztést tett a kormányhoz, hogy „ . . . a hadsereg kérdéséről telje
sen orientált diplomata kuľdessék ki Párizsba . ."55 Rapaich Richárd ezredes,
a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság mellé delegált összekötő tiszt
naplójában a következőket olvashatjuk: ,,A katonai kívánalmakkal szemben...
a nagykövetek tanácsa mindig hajthatatlan álláspontot képviselt. Mindazonáltal
feltűnő, hogy a második királypuccs óta az entente, de főleg Párizs még ride
gebb álláspontot foglal el, és határozatai megállapított időpontokhoz kötve
fellebbezhetetlenség bélyegét viselik magukon. Ennek mélyebb okai lehetnek
és nincs kizárva, hogy politikai irányváltoztatást is jelent. Nem akarok kritikát
gyakorolni, de szabad legyen mégis megjegyeznem, hogy a mi részünkről is
történt hiba. Külügyi orientációnkban határozott irány nem látható. Párizsban,
mely úgy mondhatnám jelenleg a világ szíve, követünk nincs, sőt chargé
d'affair-ünk Praznovszky Iván is a legsúlyosabb időben távol van. .. Ennek
sürgősen véget kell szakítani és diplomatáink legtehetségesebbét és legképzet
tebbjét, inkább ma, mint holnap ki kell küldenünk Párizsba, mert különben
elveszünk."56
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,

A katonai vezetés is alkalmasabb embert kívánt küldeni a szakelőadói helyre
mint amilyen Nánássy-Megay Ernő ezre'd'es volt, aki száraz, kimért modora
miatt nem volt alkalmas arra, hogy megfelelő kapcsolatokat létesítsen, s hogy
a Magyarországgal szemben kialakult rossz hangulatot kedvezően befolyásolja.
A választás br. Láng Boldizsár ezredesre esett, aki ekkor a kormányzó katonai
irodájának volt a vezetője és katonadiplomáciai téren tekintélynek számított.
A minisztertanácsi előterjesztés szerint „ . . . miután nevezett a volt közös had
ügyminisztériumban és más katonai hatóságoknál éveken át teljesített szolgá
lata következtében a katonai igazgatás minden ágában alapos jártassággal bír,
a békedelegációnál katonai szakértői minőségben teljesített szolgálata követ
keztében pedig a trianoni békeszerződésnek a'leszerelés re vonatkozó határozványait, valamint a csendőrség szervezetét is behatóan ismeri és az ismeretei
alapján különösen alkalmas arra, hogy a békeszerződésnek a leszerelésre vo
natkozó intézkedéseivel összefüggő tárgyalásokat vezesse Párizsban." 57
Br. Láng ezredes, aki a katonai iroda vezetői beosztásban tábornoki helyet
töltött be, a külügyi státusban I. o. követségi tanácsosi címet kapott. 58 Feladat
köre a kinevezési előterjesztésből is kitűnik: aktív katona*ďiplomáciai tevékeny
ség folytatására kapott megbízatást. Arra kellett törekednie, hogy a magyar
hadsereg fejlesztését leginkább megnehezítő akadályok eltávolítását igyekezzék
a szövetségeseknél és elsősorban a francia tényezőknél elérni. így az általános
védkötelezettség helyreállítása, az antant magyarországi helyszíni katonai el
lenőrző tevékenységének megszüntetése és helyette a népszövetségi alkalman
kénti ellenőrzés bevezetése képezte tárgyalásainak fő témáit. Éberen kellett
figyelnie az antant hatalmak minidén olyan törekvését, amelyek Magyaror
szág katonai érdekei ellen irányultak. 59
Az államvezetés nagy anyagi áldozatokat hozott azért, hogy br. Láng a re
mélt katonapolitikai eredményt elérje. Fizetését lényegesen magasabban álla
pították meg, mint amilyent Megay ezredes élvezett és amilyent a hasonló be
osztású polgári diplomaták kaptak. Ezenkívül jelentős évi reprezentációs keretet
biztosítottak számára, amit a pénzügyminisztérium is „aggályosnak" tartott,
mert „ . . . ilyen címen a külügyi tisztviselők javadalmazásban nem részesül
nek."60
Láng Boldizsár olasz közvetítéssel felvette a kapcsolatot a Versailles-ban mű
ködő katonai tanáccsal. 61 Többéves működése során azonban semmiféle lénye
ges eredményt nem sikerült elérnie a nagyhatalmak katonai képviselőinél. 1927ben történt nyugdíjazásakor egy konkrét sikerét lehetett megemlíteni kitünte
tési javaslatában: „ . . . m i n d e n tudását és képességét, minden összeköttetését
latba vetve ki tudta vívni egy olyan tag eltávolítását a katonai ellenőrző bizott
ságból, aki minden ténykedésével súlyosbítani igyekezett az amúgy is nehéz
föltételeket".
Br. Láng Boldizsár 1927-ben, közvetlenül nyugállományba vonulása előtt,
altábornagyi rendfokozatot ért el. Felváltására 1927 decemberében került sor,
amikor az első magyar párizsi katonai attasé — Holmok Sándor vk. százados —
elfoglalta állomáshelyét.62
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Varsó és Krakkó
A Fővezérségnek feltétlenül szüksége volt a lengyelországi katonai, katona
politikai helyzet részletes ismeretére. Mivel Varsóban nem volt katonai szak
előadó, a szükséges értesülések megszerzésére gr. Ceekonics Ivánt, a magyar
kormány varsói képviselőjét kérték fel, aki 1920 elején érintkezésbe is lépett
a lengyel vezérkarral a kért adatok megszerzése érdekében. 63
A varsói állomáshely létrehozása, a kiküldendő katonai szakelőadó kiválasz
tása 1920 iúliusára megtörtént. A vezérkar gr. Takács-Tolvay ezredest jelölte
Varsóba, aki Bécs kényszerű elhagyása után rendelkezésre állt. Gr. TakácsTolvay személye azért is alkalmasnak látszott e feladat elvégzésére, mert jóbaráti szálak fűzték őt — még a közös hadsereg i'dejéből — Halier tábornokhoz,
a lengyel hadsereg vezérkari főnökéhez: annaik idején évfolyamtársak voltak
Bécsben a Hadiiskolán.
1920. július 11-én Rőder Vilmos tábornok, vezérkari főnök sajátkezűleg fo
galmazott utasítást adott át Takács-Tolvay ezredesnek. Fő feladata az volt,
hogy a lengyel hadsereg helyzetéről folyamatosan jelentsen, tisztázza Romániá
nak a szovjet—lengyel háborúval kapcsolatos várható magatartását. Jelentéseid
ben előtérbe kellett helyeznie azt a szempontot, hogy a szovjet Vörös Hadsereg
további előnyomulásának tényét mi módon lehetne kihasználni a közös len
gyel—magyar határ fontosságának kifejtésére, és annak bizonyítására, hogy
a magyar hadseregnek ebben a helyzetben hadianyagra van szüksége. A kato
nai szakelőadónak különös figyelmet kellett fordítania Csehszlovákiára, ahol a
feltételezés szerint szocialista forra'd'alom fog kitörni a szovjetorosz hadsereg
további lengyelországi előnyomulása esetén. Takács-Tolvaynak meg kellett
állapítania, hogy Lengyelország milyen magatartást tanúsítana Csehszlovákiá
val szemben, ha ott ez a forradalom kirobbanna. 64
Takács-Tolvay ezredes július 19-én érkezett Varsóba és még ugyanezen a na
pon magánlátogatást tett Halier tábornoknál. A lengyel vezérkari főnök meg
ígérte neki, hogy utasítást fog adni az egyes csoportiőnököknek, hogy őt a harc
téri helyzetről állandóan tájékoztassák. 65 A katonai szakelőadó jelentéseiből
kitűnik, hogy a lengyelek ezt az ígéretet alapjában betartották, bár éppen a
vezérkar nyilvántartó irodájának vezetője igyekezett eltitkolni előle a lengyel
helyzetre vonatkozó híreket. 66
Gr. Takács-Tolvay József csak hat hónapig volt Varsóban. 1920 második felé
ben megkezdődött a bukaresti magyar követség szervezése és a vezérkar őt je
lölte a román fővárosban felállítandó külképviselet mellé katonai szakelőadó
nak. Utódja Varsóban Czibur András vk. ezre'd'es lett, akit 1921. január 2-ával
I. o. követségi titkárnak neveztek ki.67
Czibur András (Andor) alezredes a régi iskolából került a szolgálatba: a
Hadiiskola elvégzése után az Evidenzbüroba helyezték. Abba a vezérkari tiszti
társaságba tartozott, amelynek Bartha Albert, Tombor Jenő, Werth Henrik,
Stojakovics Döme, Kapitány Gyula, Marsik Jenő, Politovszky István és mások
voltak a tagjai, akik részben a forradalomban, részben az ellenforradalom idő
szakában tették ismertté nevüket. Czibur András — kiküldetése előtt — a ve
zérkar nyilvántartó irodáján teljesített szolgálatot.
A trianoni békeszerződés életbe léptetése után — 1921 szeptemberben — a
varsói magyar külképviseleti hatóságot is valóságos követséggé alakították
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át.68 A magyar külpolitika irányítóinak azonban nem sikerült biztosítaniok a
kívánt közeledést a két ország között. A magyar—lengyel viszony nem lépte túl
a sajtóban és a társadalmi élet keretein belül kifejezésre jutó barátkozást. En
nek természetesen mélyebb okai voltak. Lengyelország a létét köszönhette an
nak a párizs-környéki békerendszernek, amelynek szétrobbantása a magyar
külpolitika legfőbb célkitűzése volt. A lengyel külpolitika elsősorban Német
országgal és a Szovjetunióval szemben akart kedvező pozíciókat kiépíteni, ezért
szövetségre lépett Romániával és politikai szerződést kötött Csehszlovákiával.
Ilyen körülmények között a lengyel magatartás Magyarországgal szemben
csak tartózkodó lehetett.
A katonai szakelőadó is beleütközött a lengyel hatóságok látszatra barátságos,
valójában azonban elutasító magatartásaiba. Amikor a bécsi „S" csoport 1921
novemberében illegális úton megszerezte és felterjesztette a csehszlovák vezér
kar Lengyelországról készített összefoglaló jelentését, Dormándy alezredes a
központban a következő megjegyzést írta rá: „A jelentés jövőbeni megszerzése
igen célszerű volna, mert nagyban pótolja a lengyelek bizalmatlansága folytán
katonai szakelőadóink részéről Lengyelországra vonatkozó gyéren beküldött
jelentéseket." 69 Czibur Andrásnak egy területen sikerült kiépítenie az együtt
működést a lengyel vezérkarral: a Szovjetunióra, a III. Internacionálé tevé
kenységére és általában a nemzetközi kommunista mozgalomra vonatkozó
anyagokat rendszeresen megkapta a vezérkar illetékes osztályától.70
1921 végén a magyar kormány lemondott a Lengyelországgal közösen végre
hajtandó akciók tervéről. A pénzügyminiszter 1922 februárjában felvetette a
varsói katonai szakelőadói hely megszüntetésének tervét. 71 A vezérkar azonban
nehezen adta fel Lengyelországgal kapcsolatos reményeit, s minden apró, ked
vezőnek látszó jelentésbe belekapaszkodott. Elég volt, hogyha egy fogadáson
egy lengyel tiszt megjegyezte Czibur Andor előtt: „ne hagyják magukat!", hogy
ez a megnyilatkozás eljusson a legimagasabíb magyar fórumokig.7- Lorx Viktor
ezredes a HM VI. főcsoportjának főnöke mereven elzárkózott a varsói hely
megszüntetése elől. Március 22-i állásfoglalása ezzel kapcsolatban a következő
ket tartalmazza: „A varsói katonai szakelőadói állás további fenntartása hon
védelmi szempontból feltétlenül szükséges . . . az összes külföldi katonai veze
tőkörök közül a németeken kívül a lengyelek azok, akik Honvédségünk iránt
— habár eddig csak platonikusan — némi sympátiát tanúsítanak. A lengyel
katonai körök utóbbi időben feltűnő módon keresik az érintkezést velünk úgy
az itteni lengyel katonai attaché mint külön kiküldöttek útján is. Ezen tények
ből ugyan messzemenő reményeket nem akarok levezetni, de ezek megerősítik
meggyőződésemet, hogy honvédelmi érdekek követelik a varsói katonai szakelő
adói hely megtartását." 73
Czibur alezredes 1923 áprilisában történt felváltása összefüggésben állt a
párizsi katonai szakelőadói hely megerősítésének tervével. Br. Láng Boľdizsár
Párizsba való küldésével Nánássy-Megay Ernő számára új helyet kellett keresni.
A vezérkar úgy döntött, hogy őt Varsóba helyezi át. Czibur András a Honvé
delmi Minisztériumban kapott beosztást.
Nánássy-Megay Ernő ezredes 1923. áprilisban foglalta el új állomáshelyét.
Másfél évi varsói tevékenysége során ő is ugyanazokba a problémákba ütkö
zött, mint elődei. A katonai szakelőadó ilyen körülmények között nem tudta
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azt az eredményt elérni, amelyet elvártak tőle. Daruváry külügyminiszter a
minisztertanács 1924. június 27-i ülésén, amelyen többek között a katonai szak
előadói intézmény felülvizsgálása is a napirenden szerepelt, javasolta a varsói
hely elhagyását. Bethlen István is egyetértett ezzel a javaslattal. A kormány
határozatot hozott a varsói állomáshely megszüntetéséről. 74 A Nánássy-Megay
Ernő II. o. követségi tanácsosi címmel felruházott I. o. konzul felmentéséről
szóló hivatalos közlemény a Külügyi Közlöny 1924. szeptember 2-i számában
jelent meg. Megay ezredes ekkor kivált a külügyi állományból.
A krakkói „magyar 'ikirályi útlevélhivatal" létrejöttéről már szóltunk. A
Csehszlovákia ellen irányuló kalandor tervek meghiúsulása után is folytatta
tevékenységét, megváltozott feladatokikal. A 'kirendeltség 1920 nyarától kezdve
a lengyelországi és az orosz—ukrán viszonyok felderítésére összpontosította
tevékenységét. A krakkói katonai szakelőadó feladatkörébe tartozott a szovjet
Vörös Hadseregben ' harcoló magyar katonák tevékenységének felderítése. Ál
landó feladat volt a volhiniai és kelet^galíciai katonai Helyzet felderítése és je
lentése.75
1921 elején felmerült az a terv, hogy a Krakkóban működő útlevélhivatalt
tényleges konzulátussá szervezik át. A Honvédelmi Minisztérium a tervezett
átszervezést felhasználta arra, hogy Krakkóban személycserét hajtson végre.
A minisztertanács 1921. február 24-i ülése hozzájárult ahhoz, hogy Guilleaume
Árpádot felmentsék „konzuli" beosztásából és hogy egyúttal töröljék a külügyi
státusból. A honvédelmi miniszter RampeP Béla vk. alezredest javasolta
Guilleaume utódjául. 76
A minisztertanács 1921. április 28-án tárgyalta a krakkói konzulátus felállí
tásának kérdését. Gratz Gusztáv külügyminiszter a javaslat indoklása során
megemlítette, hogy , , . . . a lengyel kormány súlyt helyez arra, hogy a krakkói
útlevélkirendeltség katonai jellege minél előbb megszűnjön."77 A krakkói
konzulátus 1921. szeptember 9-én kezdte meg működését br. Hauser Lothar II.
o. főkonzul vezetésével, aki hivatásos diplomata volt.78 Rampel Béla alezredes
II. o. konzuli címmel a konzulátushoz beosztott tisztviselőként töltötte be a
katonai szakelőadói tisztet.79
Ujabb személycserére 1922 október végén került sor. Krakkóba Marsik Jenő
került, aki — mint majd a későbbiekben látni fogjuk — Belgrádból történt
kényszerű visszahívása után a lengyelek által nem szívesen látott Rampel Bélát
váltotta fel. (Rampel Bélával szemben az váltott ki ellenérzést, mert őt a Ma
gyar Tanácsköztársaság kormánya is kiküldte Varsóba 1919-ben a hadifogoly
fogadó bizottság vezetőjének.)
A krakkói állomáshely jelentősége ekkor már nagymértékben csökkent. A
katonai szakelőadó intézményt ezekben a hónapokban általános támadás érte
a pénzügyminiszter részéről. Bár a vezérkar 1923 januárjában megkísérelte,
hogy megmentse a lengyelországi katonai szakelődói helyeket, mondván, hogy
ezen állások „ . . . betöltöttségére honvédelmi szempontból éppen a jelenlegi vi
szonyok között különös nagy súlyt helyezünk." — ez a törekvés nem járt siker
rel.80 Marsik Jenőt 1923. júniusban visszahelyezték a központba, s ezzel a krak
kói katonai szakelőadói hely véglegesen megszűnt. 1924. június 30-ával a krak
kói konzulátus beszüntette tevékenységét. 81
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Bukarest és Kolozsvár
A Fővezérség 1919. október 28-i külpolitikai emlékirata szerint Magyarország
fő ellenségének Romániát kell tekinteni, egyrészt mert katonailag a legerősebb
valamennyi lehetséges ellenfél között, másrészt területi aspirációi leginkább
veszélyeztetik az ország létfeltételeit. A memorandum Romániával szemben a
fegyveres leszámolás tervét veti fel, amennyiben erre a helyzet diplomáciailag,
gazdaságilag és katonailag megfelelően elő lesz készítve. A vezérkar Románia
helyzetét sok tekintetben ingatagnak tartotta. Az angol és az amerikai szim
pátia feltételezett csökkenése, a szomszédos országokkal a területi 'kérdésekben
kialakult súrlódási felületek, az erdélyi nemzetiségi problémák és a román bel
politikai ellentétek képezték azokat a Románia szempontjából kedvezőtlen
tényezőket, amelyekre Horthy revansháborús terveit alapította. 82
1920 folyamán a szovjet—lengyel háborúval kapcsolatban új remények bonta
koztak ki: a vezérkarnál az a nézet alakult ki, hogy a szovjet Vörös Hadsereg
a lengyelországi győzelem után Romániát fogja megtámadni. Ezt a felfogást
a lengyelek is megerősítették. Halier tábornok 1920 júniusában kijelentette gr.
Tatoacs-Tolvay ezredesnek, hogy „Varsó után rájuk kerül a sor."83 A vezér
kariak nem az azonnali fegyveres akció lehetőségét látták ebben a helyzetben,
hanem Románia általános helyzetének gyengülését, amelyből hasznot lehet
húzni. Románia keleti fenyegetettségétől azt várták, hogy a román vezetők
körében kialakul az a vélemény, hogy — a hátbatámadás elkerülése érdeké
ben — , , . . . bizonyos területi engedmények árán is Magyarországgal a végle
ges békét meg kell teremteni". 84 E megértő politika első lépéseként a diplomá
ciai viszony felvételére irányuló román törekvést tekintették.
A vezérkar a két ország közötti kapcsolatok normalizálódásától azt is várta,
hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele után alkalma nyílik a romániai vi
szonyok belülről való megfigyelésére, amit a távlati tervek kialakítása szem
pontjából alapvető fontosságúnak tartott. A román vonatkozású híranyagot
a bécsi „S" csoporton kívül a lengyel vezérkartól szerezte meg a nyilvántartó
osztály. Amíg gr. Csekonics Iván, a magyar kormány varsói kiküldöttje 1920
február elején még azt jelentette, hogy a lengyel vezérkartól „a román nyilván
tartási adatok megszerzése egyelőre nem lehetséges, de nincs kizárva, hogy a
a politikai viszonyoknak továbbfejlődésével a lengyel—magyar közele'dés irá
nyában ezt is elérjük" — Dormándy alezredes február végén már azt írhatta
rá a jelentésre, hogy „megtörtént". 85
A nyilvántartó osztálynak azonban közvetlen értesülésekre lett volna szük
sége. A vezérkari főnök 1920. május 9-i átiratában arra kérte a Külügyminisz
tériumot, hogy létesítsen konzulátusokat „a még ellenséges országokban és
a Magyarországtól elszakított területeken". Teleky Pál külügyminiszter ezt a
kívánságot ekkor kénytelen volt elhárítani: „ . . . u t a l n i kívánok azon körül
ményre, hogy a jelenleg még ellenséges állam óikban mindaddig konzulátusokat
nem tudunk felállítani, míg ezen államokkal olyan megállapodásra nem jutunk,
amelyek a konzuli hivatalok kiküldésére megadják a nemzetközi alapot^ — írta
a vezérkari főnöknek címzett válaszlevelében.86
A Honvédelmi Minisztérium, a vezérkar nyilvántartó irodája és a Külügy
minisztérium képviselőinek 1920. június 12-én tartott ülésén a vezérkari főnök
ség kifejezte azt a kívánságát, hogy „Bukarestben mielőbb külképviseleti ható82
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ság (lehetőleg diplamatiai) állíttassék fel, amelyhez leplezetten katonai szerv
osztassék be." 87 1920 második felében — francia közvetítéssel — megszületett
a megfelelő megállapodás a diplomáciai kapcsolatok felvételéről.
A vezérkar bukaresti katonai szakelőadónak gr. Takáes-Tolvay vk. ezredest
jelölte, aki ekkor még Varsóban tevékenykedett hasonló beosztásban. A kül
ügyminisztérium gr. Takács-Tolvayt II. osztályú követségi tanácsossá nevezte
ki.88 A bemutatkozó látogatásra 1921. január 27-én került sor, amikor a román
külügyminiszter együttesen foga'dta a követség munkatársait. A fogadtatás
rendkívül hűvös, kimért volt, az egész beszélgetés tíz percig tartott. Take
Jonescu még hellyel sem kínálta meg őket.89
A bukaresti 'katonai szakelőadónak adott alaputasítás ezüdáig nem isme
retes. Jelentéseiből kiderül, hogy a romániai vonatkozású felderítési feladatok
megoldásán kívül a Szovjetunió helyzetét kellett fokozott figyelemmel kísér
nie. A hivatalos román körökkel azonban oly rossz volt a viszony, hogy még a
szovjetellenesség talaján sem sikerült együttműködést kialakítania. TakácsTolvay orosz emigránsokkal kísérletezett és a finn ügyvivővel keresett kapcsola
tot, akinek — tudomása szerint — Bukarestben is az oroszországi viszonyok
felderítése képezte fő feladatát. 90
Ha a hivatalos katonai körökkel rossz is volt a kapcsolat, ez nem jelentette
azt, hogy az álcázott bukaresti magyar katonai attasé eredménytelenségre lett
volna kárhoztatva. A román nagyvezérkarnál általában mindenféle anyagot meg
lehetett pénzért venni. A központ igen nagy mértékben támaszkodott a buka
resti katonai szakelőadókra a kisantantra vonatkozó, esetleg a nagyhatalmak
kal is kapcsolatos dokumentumok megszerzésénél. Gr. Takáes-Tolvay és utódja
Ruszkay Jenő vették elsősorban igénybe a 2. osztály költségvetésében szereplő
,,a nagy célokra tartalékolt átalány" elnevezésű költségvetési tételt, amelyből
a megfelelő kifizetések történtek.
A hírszerzőik és ügynökök: széles körű foglalkoztatása nyugtalanította a buka
resti magyar követet is, aki 1922 tavaszán megüzente a HM VI. csoportjának, te
hát a rejtett vezérkarnak, hogy „ . . . a hírszerzés felesleges, mert a követség min
denről tájékozva van". A vezérkar ebben az ügyben a Külügyminisztériumhoz
fordult: a megküldött átiratban leszögezték a katonai hírszerzés nélkülözhe
tetlenségét. „Az tény és igaz, hogy a követség a katonai szakelőadó útján a ka
tonai helyzetről igen jól és helyesen van tájékozva, de ez a körülmény a hír
szerzést más eszközökkel még távolról sem teszi feleslegessé. Vannak bizonyos
fontos katonai feladatok, melyek felderítése nem áll a katonai szakelőadó mód
jában. Ezen feladatok megoldása céljából, amelyektől eltekinteni semmiképpen
nem szabad, szükséges hírszerzőkkel dolgozni." — érvelt a vezérkar 2. osztálya.
A vezérkari főnök felkérte a külügyminiszter helyettesét, gr. Khuen-Héderváryt,
hogy ezeket a szempontokat a bukaresti követnek hozza tudomására. 91
A munka változatlan módszerekkél folyt tovább. Jánky Kocsárď, a katonai
főcsoport főnöke, 1923. szeptember 8-án kelt kitüntetési javaslatában a követ
kezőképpen értékelte a közben tábornokká előlépett gr. Takáes-Tolvay te
vékenységét: 1921 január óta — katonai szakelőadók számára egyik legkénye
sebb helyen — szakadatlanul a legeredményesebb működést fejti ki. Ezen mű
ködése különösen az utóbbi időben oly alapvető fontosságú eredménnyel járt,
mely a további szakmunkát lényegesen megkönnyíti. 92
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Gr. Takács-Tolvay József felváltására 1925. augusztusban került sor. Katonai
rendfokozata ekkor már altábornagy volt. Horthy az 1. honvéd vegyesdandár
közigazgatási vezetőjének nevezte ki őt.93 „Diplomáciai" tevékenysége ezzel
véget ért.
A bukaresti katonai szakelőadó hatáskörébe tartozott az Erdély I. elnevezésű
hírszerző, aki a kolozsvári magyar útlevélkirendeltségen működött.
A vezérkar 1921 őszén — a békeszerződés ratifikálása után — ismét kérte
a Külügyminisztériumot, hogy az elcsatolt országrészéken állítson fel konzuli
hivatalokat. „Ezen alkalommal már most bátorkodom megjegyezni, hogy a Hon
védelmi Minisztérium VI. csoportja... szükségesnek fogja találni, hogy mind
ezen konzulátusokhoz egy saját közegét is beossza." — hangoztatta az átirat.9'1
A kolozsvári magyar útlevélkirendeltséget 1922 őszén állították fel, s a vezér
kar „közege" Rőder Jenő, Rőder Vilmos vezérkari főnök testvéröccse lett, aki
ott konzuli irodaigazgató címet viselt95 Felváltására 1926 folyamán került

Prága
Horthy és szűkebb köre Csehszlovákia vonatkozásában számított először si
kerre a területi revízió terén. A szlovák autonomista mozgalom erősödése, a
monarchista érzelmű katolikus papság befolyása a szlovák tömegekre, a cseh
haderő gyengesége, a bolsevizmus esetleges térhódítása Csehországban, a len
gyel közreműködéssel szervezett „tót-légió"-tól várt siker, a magyar és a szudétanémet irredenta mozgalomtól remélt eredmények táplálták azt a véleményt,
hogy „ . .. a cseh—tót viszonyokat kihasználva még alkalom fog nyílni területi
erősbödésre is" — ahogy ezt a Fővezérség október 28-i emlékirata megfogal
mazta.97
A vezérkarnak 1920 elején már volt egy embere Prágában, aki ott legális
megbízatással tartózkodott. Ez a tiszt Bajnóczy József százados volt, akit még
a Hadügyi Népbiztosság küldött a csehszlovák fővárosba, hogy ott a volt közös
hadsereg felszámolásának ügyeivel foglalkozzék.98 Bajnóczy prágai kiküldetése
nem volt véletlen. Bár Ludovika Akadémiát végzett, avatása után a közös had
sereghez került: előbb a pozsonyi cs. és kir. 72. gyalogezrednél teljesített szol
gálatot, majd német nyelvtudásának tökéletesítése érdekében a prágai gyalog
ezredhez helyezték. Itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, aki cseh nő
volt. Bajnóczy József megtanult csehül is. Beosztása és rokoni kapcsolatai ré
vén kiterjedt ismeretségi köre alakult ki Csehországban. Bajnóczy a polgári
demokratikus forradalom időszakában a Hadügyminisztérium katonapolitikai
osztályán szolgált, s tagja lett a Vörös Hadseregnek is. Mint „Bajnóczy volt
százados elvtárs" .került 1919 áprilisban Prágába.
A Tanácsköztársaság bukása után Bajnóczy József Prágában maradt a Had
ügyminisztérium kiküldöttjeként. Szolgálatát a magyar külképviselet kereté
ben látta el, de fizetését a hadügyi tárcától kapta. 99 A vezérkar a liquidációs
munkák végzése mellett felderítési feladatok végrehajtásával is megbízta. Első
jelentését 1920. január 15-én küldte a Fővezérség II. csoportjához a bécsi „S"
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csoporton keresztül.100 Feladatát ekkor az új csehszlovák hadsereg erejének és
békeszervezésének felderítése képezte.
A Külügyminisztérium 1920 áprilisában Prágában magyar útlevélhivatalt
állított fel. Bajnóczy századost — mint katonai szakelőadót — 1920. május
27-i hatállyal ehhez az útlevélhivatalhoz osztottáik be alkonzul címmel.101 Sze
mélyi ügyeit a továbbiakban ugyanúgy intézték, mint hasonló beosztásban levő
társaiét. 1920. augusztus 1-el áthelyezték hivatalosan is a vezérkarba, szolgálaton
kívüli viszonyban.102 1922-től a prágai magyar külképviseleti hatóság valósá
gos követségként működött. Bajnóczy József követségi titkári címet kapott.
A katonai szakelőadónak a következő tényezőket kellett elsősorban figye
lemmel kísérnie: a csehszlovák belpolitikában esetleg megfigyelhető balratoló
dást, a kommunista hatalomátvétel lehetőségeit, az autonómiára törekvő szlo
vák politikai tényezők tevékenységét, s kisebbségi problémákat, elsősorban a
magyar kisebbség magatartását, az irredenta szervezetek tevékenységét. Kül
politikai tekintetben: Csehszlovákiának az antant hatalmakhoz fűződő kapcso
latait, elsősorban a katonai jellegűeket, a szomszéd államokkal való viszony ala
kulását, így lengyel vonatkozásban a tescheni kérdést, a csehszlovák—osztrák
közös fellépést a magyar monarchisztikus törekvésekkel szemben, a pánszláviz
mus megnyilatkozásait (e tekintetben elsősorban a csehszlovák hadseregben
szolgálatot teljesítő emigráns oroszok létszámát, alkalmazási területeit), és nem
utolsósorban a kialakuló csehszlovák—jugoszláv—román hármas szövetséget.
A prágai magyar katonai szakelőadónak kiemelt fontosságú feladata volt a
csehszlovák hadseregre vonatkozó mindennemű anyag megszerzése.
Bajnóczy József neve 1922-ben belekerült egy kémkedési ügybe. A Narodny
Listy című prágai lap 1922. október 6-i száma az eset részletes ismertetése után
így ír: „Itt kétségtelenül a magyarság javára folytatott ímessze kiterjedt hír
szerző tevékenységgel állunk szemben, amelynek vezetője dési Bajnóczy József,
a prágai magyar követség titkára volt. Bajnóczy a magyar vezérkar tisztje és
miután Magyarországnak a békeszerződések értelmében nem áll jogában ka
tonai attasékat tartani, Bajnóczy a követségi titkár leple alatt működött." A
lap még mindehhez hozzáfűzte: „Hasonlóképpen jár el Magyarország Berlinben
is, ahol ezt a szerepet Abele vezérkari ezredes játssza; továbbá Bécsben, ahol
Lehóczky tábornok az intéző."103
Bajnóczy visszahívása elkerülhetetlenné vált. Erre hivatalosan 1923 február
ban került sor.104 Egyelőre a Központba helyezték, ahol megkezdte felkészülését
új kiküldetésére: a HM VI. főcsoportja Bajnóczy Józsefet az újonnan felállított
szófiai követségre jelölte katonai szakelőadónak. Utódja Fleischhacker Rezső
vk. százados lett. A prágai követségre való áthelyezése 1923 áprilisban történt
meg. Fleischhacker a Külügyminisztériumtól követségi attaséi címet kapott. 105
Fleischhacker Rezső a szolgálat legtehetségesebb tagjai közé tartozott. Az első
világháború idején, a Károly-kormányzat időszakában és a Vörös Hadseregben
is Stromfeld Aurél segédtisztje volt. A Tanácsköztársaság bukása után a „nem
zeti hadseregben" vállalt szolgálatot: a Fővezérség II. (hírszerző) csoportjánál
működött. 1922-ben beosztották a rigai hadifogoly-kicserélési bizottságba. A
Szovjetunióról küldött alapos és megbízható jelentései alapján a vezérkar szá
mításba vette őt a katonai szakelőadói szolgálatra a Szovjetunió vonatkozásá-
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ban. Mint látni fogjuk, a körülmények másként alakultak: Fleischhacker száza
dos Prágába került.
Szolgálatát kitűnő tehetséggel látta el. Azon kevés katonai szakelőadó közé
tartozott, aki fedőfoglalkozását, a külügyi beosztást is lelkiismeretesen ellátta.
A külügyminiszter a minisztertanács 1923. november 16-i ülésén előterjesztést
tett arra, hogy Fleischhacker Rezső követségi attasénak II. o. követségi titkári
címet adományozzanak. Indoklásában idézte br. Villani Frigyes megbízott követ
véleményét, amely szerint Fleischhacker „ . . . nem csupán a szakmájába vágó
ügyeket látja el a legnagyobb pontossággal, hanem a követség politikai és ad
minisztratív ügykörébe eső egyéb munkákat is a legnagyobb ügyességgel végzi.
Széles körű ismeretei, kifejlett érzéke a politika jelenségei iránt és ezenfelül
értékes jellembeli tulajdonságai érdemessé teszik erre a címre."106 A cím meg
adására 1923. december 5-én került sor.107
Fleischhacker Rezső 1926 júliusig töltötte be Prágában a katonai szakelőadói
tisztet.»108 Katonai ren'd'fokozata ekkor őrnagy volt. Hazatérése után a 2. osztá
lyon teljesített szolgálatot. Ujabb kiküldetése előtt, 1927 decemberben Andorka
névre magyarosította idegen hangzású nevét. Ugyanabban a hónapban kinevez
ték Varsóba katonai attasénak. 109
Belgrád
A Fővezérség többször idézett külpolitikai emlékirata Jugoszlávia vonatko
zásában bonyolult külpolitikai feladatok megoldását tűzte a magyar diplomá
cia elé. Horthy a délszláv államnak szerepet szánt Románia diplomáciai bekerí
tésében, ugyanakkor hasznot akart húzni annak belső ellentéteiből. Jó viszonyt
akart kiépíteni Szerbiával a Románia elleni együttműködés reményében,
ugyanakor fel akarta használni a horvát szeparatista mozgalmat a jugoszláv
állam bomlasztására. Meg akarta nyerni a horvát tisztikar szimpátiáját a Ma
gyarországihoz való csatlakozás érdekében, ugyanakkor táplálni alkarta a szerb
tisztikar Magyarországgal szembeni feltételezett kedvező hangulatát, amelynek
alapját a román ellenességben látta. Mindezeket a politikai célkitűzéseket óva
tosan, titokban kellett volna megvalósítani, hogy Magyarország sem az egyik,
sem a másik irányban ne exponálja magát. A memorandum kiemelte, hogy
„ . . . a szerbekhez való jó viszony megerősítése tekintettel a különös nehézségre
egy kiváló, erre különösen alkalmas diplomáciai kiküldöttet követel."110
A Fővezérség a maga részéről egy igen jól képzett, a jugoszláviai viszonyokat
kitűnően ismerő vezérkari tisztet javasolt a Belgrádban működő magyar kül
képviselet mellé katonai attasénak: Marsik Jenő századost. Nevével már talál
koztunk: a Hadügyminisztériuim 1918 novemberében .katonai meghataknazottnak
szemelte ki Belgrádba, de a viszonyok akkor kiküldetését meggátolták. Marsik
Jenő egész katonai pályafutása Horvátországban játszódott le. 1902-ben avatták
hadnaggyá és a zágrábi 25. honvéd gyalogezredhez helyezték. A Hadiiskola
elvégzése után ugyancsak a zágrábi VII. honvédkerületi parancsnokságon tel
jesített szolgálatot vezérkari tisztként. A háború idején a Hadseregfőparancsnoksag balkáni pótlásügyi osztályán szolgált. Magyarul, németül és horvátul
tökéletesen beszélt, franciául és olaszul igen jól.111
Marsik Jenő 1920. február 1-én érkezett Belgrádba.112 Feladatkörére vonatko106
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zó írásos utasítás nem maradt fenn. Jelentéseiből ki'd'erül, hogy az általános
politikai, 'katonapolitikai témák 'mellett a jugoszláv hadsereg helyzeténeik fel
derítése képezte fő feladatát. Mint a többi kisantant országban, így Jugoszláviá
ban is ügynöki úton igyekezett a katonai szakelőadó a szükséges hírek és
dokumentumok birtokába jutni. Erre a célra a Központ jelentős összegeket
bocsátott rendelkezésére.113
A Jugoszláviával, vagy annak egyes alkotóelemeivel kapcsolatos remények —
imint ahogy ez más vonatkozásokban is történt — nem váltak be. Marsik Je
nőnek már 1920. március 18-án jelentenie kellett: „Minden külső jel arra mutat,
hogy a közelmúlt napokban Jugoszlávia, Csehszlovákia és Románia között a
sokat rebesgetett katonai konvenció véglegesíttetett, minél az újszülöttet Fran
ciaország tartotta a keresztvíz alá."114 Bár a „kisantant" szerződéseket csak ké
sőbb írták alá, 1920 elején Belgrádban már érzékelhető volt, hogy a Magyar
ország körül egy szövetség alakul, amelynek az a célja, hogy meghiúsítsa a bé
keszerződések területi döntéseinek revízióját és a Habsburg restaurációt.
Az ellenséges politikai légkör rányomta a bélyegét a belgrádi magyar kato
nai szakelőadó helyzetére is. A jugoszláv elhárítás éberen figyelte minden lé
pését. A második királypuccs napjaiban — 1921 októberében — már valóságos
rendőri felügyelet alatt állt. A hatóságok célja ezzel a nem is titkolt megfigye
léssel az volt, hogy megakadályozzák Marsik századost abban, hogy felderítse
a magyarországi eseményekkel kapcsolatos jugoszláv csapatmozdulatokat. Az
elhárítás körülvetette embereivel a külképviselet épületét és ellenőrizte az
érkező postát is.115
A magyar kormány retorziót alkalmazott a belgrádi külképviselettel kap
csolatos jugoszláv eljárás miatt. Milojevics budapesti jugoszláv követ 1922 feb
ruári bemutatkozó látogatása során magyar részről elmulasztották a szükséges
külsőségeket, ami miatt a követ tiltakozott, és nem ment el a kormányzóhoz.
Az incidenst kihasználva Bánffy külügyiminiszter visszautasította Body jugo
szláv katonai attasé fogadását.116
A diplomáciai háború tovább folytatódott. A magyar kormány 1922 tavaszán
kieszközölte két jugoszláv diplomata visszahívását, amire a belgrádi hatóságok
azzal válaszoltak, hogy Marsik Jenő visszarendelését kérték, arra hivatkozva,
hogy Marsik a háború idején Belgrádban teljesített szolgálatot. A magyar kül
ügyminiszter ebbe beleegyezett, így a vezérkar kész helyzet elé került. A VI—2.
osztály a felváltásra a következő módozatot alkalmazta: Stojakovics utasította
Marsik Jenőt, hogy kérjen szabadságot, és a szabadság ideje alatt a'ďjon be ké
relmet a felváltásra, a Honvédelmi Minisztérium e kérvény alapján a Külügy
minisztériumnál kieszközli a visszahívást és egyúttal intézkedik a pótlásra. 117
Marsik Jenő százados 1922. május végén elutazott à jugoszláv fővárosból. A
belgrádi katonai szakelőadói hely ezután egy ideig betöltetlen maradt.
Marsik Jenő hazarendelése után a Honvédelmi Minisztérium Szmazsenka
Nándor nyugalmazott vk. ezredest jelölte katonai szakelőadónak Belgrádba.
A minisztertanács előterjesztésére a kormányzó 1922. november 21-i hatállyal
I. o. konzullá nevezte ki.118 Szmazsenka ekkor Bécsben a Hadilevéltárban telje
sített szolgálatot a Felszámoló Bizottság tagjaként. 1923 januárban hazarendel
ték. A Külügyminisztériumban kézhez kapta a konzuli kinevezésről szóló ok113
114
115
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Uo. 1920 23917, 23918. sz.
Uo. 1920 327/117. sz.
Uo. 37120. sz.
OL Sajtólevéltár, MTI Kőnyomatosok 1922. február 14. 1436. k.
HL VKF 2. oszt. 1922 26420. sz.
OL Min. tan. jkv. 1922. október 27. és Budapesti Közlöny 1922. december 1.
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mányt és egy január 17-én kelt rendeletet, hogy haladéktalanul utazzék új ál
lomáshelyére, Belgrádba. A kiküldetést azonban az elutazás előtti utolsó per
cekben leállították. 119 Feltehetőleg káderproblémák játszottak szerepet ebben a
döntésben: a régóta tervezett revali katonai szakelőadói hely megszületése és
az üresen álló belgrádi hely betöltése egyszerre jelentkezett azzal a problémá
val, amelyet Bajnóczy Prágából való kényszerű távozása vetett fel. Bajnóczy
pótlását Fleischhacker Rezsővel oldottak meg, akit eredetileg Révaiba szántak,
a revali beosztásba később Szmazsenka (került, míg a belgrádi hely betöltésére
ismét Siller Antal vk. őrnagy személye került előtérbe.
A minisztertanács 1923. március 9-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a kül
ügyminiszter előterjesztést tehessen a kormányzónak Siller Antal vk. őrnagy
II. o. követségi titkárrá való kinevezésére. Daruváry Géza megbízott külügy
miniszter indoklásában előadta, hogy ,,... a honvédelmi miniszter úr a hónapok
óta már betöltetlen belgrádi katonai szakelőadói állást a gondozásra bízott
érdekekre való tekintettel minél előbb betölteni kívánja . ."120 Siller Antal kö
vetségi titkári kinevezése és a belgrádi követséghez való beosztása 1924 már
ciusában megtörtént. 121
Siller Antal „White" néven írta alá jelentéseit. A VI—2. osztály jugoszláv
iskolát. A háború után a honvédségnél folytatódott katonai pályafutása. A Vö
rös Hadsereg parancsnokságának hadműveleti csoportjánál teljesített szolgá
latot és ugyanezen a területen tevékenykedett később a Fővezérségnél, illetve
a vezérkarnál. Kitűnő nyelvismeretei révén 1920-tól katonadiplomáciai termé
szetű feladatok végzésével bízták meg: a Honvédelmi Minisztérium Békeelő
készítő Osztályán majd az elnöki D osztályon dolgozott. 1919 végén számításba
vették a belgrádi katonai szakelőadói hely betöltésére, de akkor a közben
szolgálattételre jelentkezett Marsik Jenő mellett döntöttek.
Siller Antal „White" néven írta alá jelentkezéseit. A VI—2. osztály jugoszláv
ügyekkel foglalkozó „c" alosztálya 1923. április 25-én készítette el „White ki
oktatásának programját". 122 Az ügyirat nem maradt meg.
*
Az ellenforradalmi Magyarország politikai és katonai vezetése a katonai at
tasé szolgálat rejtett felállításával revansista, revizionista külpolitikájához kí
vánt megfelelő apparátust létrehozni. Lehetett volna más politikát is folytatni
a békeszerződés teljesítésének politikáját. Amennyiben azonban a vezetés
az utóbbi lehetőséget elutasítva külpolitikai céljai elérésének érdekében vala
mely új európai háborúba való bekapcsolódást elkerülhetetlennek tartott, ak
kor logikus volt az a törekvése, hogy a nemzetközi helyzetről, annak katona
politikai, katonai vonatkozásairól folyamatosan a lehető legpontosabb képet
szerezze, még akkor is, ha ezt a tevékenvséget az adott körülmények között
csak a békeszerződés megsértésével lehetett folytatni. A rejtett vezérkar hír
szerző osztálya, s ezen belül az álcázott katonai attasé szolgálat szakmai fel
adata volt, hogy a katonai vezetés számára megbízható híreket, értékeléseket
nyújtson, hogy az érvényesíteni tudja katonapolitikai szempontjait az ország
külpolitikájának irányításában.
A kiküldött katonai szakelőadók alapvetően reálisan, a tényekre támaszkodva
119
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informálták a vezérkart a „fogadó" országok politikai, katonapolitikai és ka
tonai viszonyairól és általában a nemzetközi helyzetről. Tevékenységük fel
tétlenül hozzájárult ahhoz, hogy az ellenforradalom első időszakában felszín
re jutott kalandor elképzelések egyre inkább háttérbe szorultak és a vezető
politikai es katonai körökben is felülkerekedett a nemzetközi erőviszonyok jó
zan megítélése.
Лайош Арокаи
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯ СЕКРЕТНОЙ
ВЕНГЕРСКОЙ ВОЕННОЙ АТТАШЕ-СЛУЖБЫ, 1920—1923 ГГ.
Резюме
В декабре 1919 года был заново организован центр разведки Хортистской армии, который
сначала работал под названием II. управления: Главного командования, а с апреля 1920 года
— под именем 2 отдела генерального штаба, а после июля 1921 года — в качестве 2 отдела
главного военного управления (скрытого генерального штаба).
К этому органу профессионально принадлежали те так называемые «военные специальные
референты», которых генеральный штаб направлял в свои полномочные представительства
за рубежом, поручая им выполнение задач военного атташе. Выполнение миссии военного
атташе производилось тайно военные специальные референты назначались на скрывающие их
должности консула или дипломата. Скрывать работу своих военных атташе Венгрия вынуж
дена была потому, что решением мирного договора, заключенного в Трианоне, она не имела
возможности устанавливать военных дипломатических связей с другими государствами.
Задача военных специальных референтов заключалась в сборе различного рода политической,
военно-политической и военной информации, которая могла иметь значение с точки зрения
ревизионистской политики вообще и для проведения некоторых запланированных акций в
частности. Генеральный штаб, который оказывал большое влияние и на формирование внеш
ней политики контрреволюционной Венгрии,с помощью сети военных специальных референ
тов мог осуществлять свою руководящую и контролирующую роль также и в полномочных
представительствах Венгрии за границей. В 1920 году было создано восемь мест пребывания
военных скрытых атташе за рубежом, а именно: в Париже, Риме, Варшаве, Вене, Берлине,
Праге, Бухаресте и Белграде.
Lajos

Ärokay

ERRICHTEN DER ERSTEN GEHEIMEN AUSSENDIENSTPOSTEN
FÜR MILITÄRATTACHES UNGARNS, 1920—1923
Resümee
Im Dezember 1919 wurde die Zentralstelle des Aufklärungsdienstes der Horthy—
Armee reorganisiert die sich zuerst als Oberkommando Gruppe II., ab April 1920
als Generalstab Abteilung 2, und nach Juli 1921 als Militärische Hauptverwaltung
(geheimer Generalstab) Abteilung 2 benannt, betätigte.
Zu diesem Organ gehörte sich beruflich die sog. Fachreferenten für Militärfragen
an, die vom Generalstab zu den diplomatischen Vertretungen Ungarns — in Eigen
schaft als Militärattaches — delegiert wurden. Die Delegierung fand geheim statt:
die Fachreferenten für Militärfragen wurden entweder als Konsuln oder diploma
tische Mitarbeiter in getarnten Positionen eingestellt. Die Bestimmungen des Frie
densvertrages von Trianon machten eine Tarnung notwendig; diese ermöglichten
nämlich Ungarn nicht militärdiplomatische Kontakte herzustellen.
Die Fachreferenten für Militärfragen hatten die Aufgabe, sich alle Informationen
vom politischen militärpolitischen und militärischen Charakter einzuholen, die all
gemein gesehen entweder in Hinsicht auf die Politik der Revision oder zur Ab
wicklung einiger geplanten Aktionen von Wichtigkeit hätten sein können. Der Ge
neralstab, der einen starken Einfluß auch auf die Gestaltung der Außenpolitik des
konterrevolutionären Ungarns ausübte, konnte seine lenkende und kontrollierende
Rolle sogar in den diplomatischen Vertretungen durch das Fachreferentennetz für
Militärfragen geltend machen. Im Jahre wurden 8 Posten errichtet, namentlich in
Paris, Rom, Warschau, Wien, Berlin, Prag, Bukarest und Belgrad.
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NÉMETH ISTVÁN
A MAGYAR—NÉMET KATONAI KAPCSOLATOK KÉRDÉSÉHEZ
(1928—1934)
Az 1927. április 5-én aláírt olasz—magyar barátsági és együttműködési szer
ződés volt az első jelentősebb lépés Magyarország külpolitikai elszigeteltségé
nek feloľdásához. Magyarország ekkor Olaszországban vélte megtalálni azt a
politikai és katonai szövetségest, aki támogatja közép-európai újjárendezési tö
rekvéseit. A sovány eredményeket felmutató olasz orientációjú külpolitika, s
a remélt hatékony olasz katonai támogatás elmaradása azonban csalódást oko
zott magyar hivatalos körökben. Ennek láttán már Bethlen miniszterelnöksége
idején megjelent az egyoldalú olasz orientáció enyhítésének szándéka, amely
a meglevő kapcsolatok fejlesztésével egyidejűleg intenzívebb németbarát poli
tika folytatását követelte, az olasz—német együttműködés kialakításaiban pe
dig közvetítő szerep vállalására kínálkozott fel. E célkitűzés megvalósításá
ban tradicionális német orientáltsága miatt is készséges partnernek bizonyult
a magyar vezérkar, amelynek vezetői 1929 elején egyébként is megfogalmazták
a politikai és katonai vezetés szorosabb együttműködésének követelményét és
szövetségi rendszer kiépítését a revíziós külpolitikai célok megvalósítása ér
dekében. Ennek igényét Rőder Vilmos tábornok, vezérkari főnök sürgette a
Legfelső Honvédelmi Tanács 1929 áprilisi ülésén, amikor kifejtette: „Katona
politikai helyzetünk súlypontja ma teljesen külpolitikai téren van: külpoliti
kai előfeltételek nélkül nem hogy támadó háborúra nem lehet gondolnunk, de
még csak egy a'dött helyzet előnyeit sem tudjuk kihasználni, sőt még az ehhez
szükséges katonai előkészületeket sem valósíthatjuk meg. Ha külpolitikai cél
jaink eléréséhez a hadsereg közreműködése szükséges (akár mint előzmény, akár
mint követelmény), ahhoz ennek megfelelően kell a hadseregnek a cselekvési
előfeltételeket megadni, éspedig minél valószínűbb és minél közelebb az eshe
tőség, annál alaposabban és annál hamarabb." 1 Gömbös Gyula 1929 októberi
honvédelmi miniszteri kinevezését követően a vezérkar befolyása túlnőtt a had
seregen, és egyre nagyobb beleszólást követelt magának az ország bel- és kül
politikájának irányításába. A magyar katonai vezetés külpolitikai tevékeny
sége az 1920—30-as évtized fordulóján elsősorban a katonai egyenjogúság el
érésére irányult, amelyhez a Népszövetség leszerelési konferenciáján való rész
véttel kínált alkalmat. A vezérkar emellett széles körű hírszerző tevékenységet
folytatott, amelynek hatásköre nem rekedt meg a számára elsődleges fontossá
gú kisantant államok és a Szovjetunió irányában folytatott hírszerzésnél, ha
nem minden országról és minden fontosabb kérdésről igyekeztek tudomást
1 Hadtörténeti Levéltár (HL), Tanulmányok gyűjteménye. 2015. sz. Idézi: Dombrády Loránd: Adalékok a magyar
uralkodó osztályok katonapolitikájához (1927—193C). Hadtörténelmi Közlemények, 1977/1.11. o.
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szerezni. Rendszeres összefoglalóik, katonai, politikai, gaz'd'asági helyzetmegíté
léseik felhasználása, aktív információs együttműködésük a külügy- és belügy
minisztériummal, a magyar—olasz és magyar—német viszonylatú katonadiplo
mácia szerves beépülése a kétoldalú kapcsolatokba, majd aktivitásuk a német—
olasz—magyar blokk létrehozásában pontosan igazolta közelkerülésüket a kül
politikai döntésekhez. 2
Az 1920—30-as évek fordulóján a magyar—német kapcsolatok még messze
elmaradtak a magyar kívánalmaktól. A német mezőgazdaság védelmére az
1920-as évek közepén hozott, s egyre átfogóbb rendszert képező állami intéz
kedések ugyanis fokozatosan gátat emeltek a tradicionális magyar exportcik
kek (gabona, sertés, szarvasmarha) németországi bevitele elé, s így megakadá
lyozták a német viszonylatban erősen passzív magyar külkereskedelmi mérleg
kiegyensúlyozását, amelyet a magyar kormány a Németországba irányuló ag
rárkivitel fokozása révén kívánt elérni. A német agrárvédelmi rendszer kiépí
tése egybeesett a német ipar külföldi értékesítési piacainak visszaszerzési tö
rekvésével, mivel Németországnak jóvátételi kötelezettségeit és kölcsöneit ke
reskedelmi mérlege aktívumából kellett fizetnie. E céltudatos német gazdaság
politika egyre súlyosabb helyzetbe hozta Magyarországot, ezért mezőgazda
sági termékei exportjának kikényszerítését, valamint az önálló magyar ipar
fejlesztés ösztönzését értékvámok bevezetésével és ipari protekcionizmus foly
tatásával vélte megvalósítani. A magyar agrártermékek bevitele előtti német
elzárkózás lehangoltságot eredményezett az eredetileg leginkább németbarát
konzervatív és agrárkörökben, amely természetszerűleg tükröződött a két or
szág diplomáciai érintkezéseiben.
A magyar politikusok megnyilvánulásaiban a gazdasági kapcsolatok elégte
len szabályozása a magyar—német politikai kapcsolatok egyedüli mércéjévé
vált. A politikai és gazdasági kérdések szétválaszthatatlanságával érveltek, s
a két ország politikai viszonyának alakulását a kereskedelmi szerződéskötés
sikerétől tették függővé. A weimari korszak német politikája ezzel ellentét
ben a gazdasági és politikai kérdések szétválasztását vallotta, gazdasági ügyek
ben kérlelhetetlennek bizonyult, S nem kezdeményezte a két ország viszonyá
nak javítását. 1928 elején az eltérő érdekek miatt megszakadtak az 1920. évi
legnagyobb kedvezmény elvén alapuló ideiglenes kereskedelmi szerződés fel
váltását célzó magyar—német kereskedelmi szerződési tárgyalások; csupán
1931 júliusában írták alá a Magyarországra nézve meglehetősen sovány ere'dményt felmutató kereskedelmi szerződést. Az időközben kirobbant pénz- és hi
telválság miatt Magyarország kötött devizagazdálkodást vezetett be, transzfer
moratóriumot rendelt el, amely megbénította a két ország kereskedelmi for
galmát. A fizetési forgalom új alapokra helyezésére a kölcsönös beszámítás
(clearing-egyezmény) látszott a legalkalmasabbnak ; ennek alkalmazásáról a két
fél 1932 márciusában állapodott meg. A Magyarországon érdekelt legnagyobb
német cég, az IG-Farben gazdasági befolyásának megőrzéséért kompenzációs
üzletekkel próbálkozott, s magyarországi áruvásárlásainak németországi érté
kesítési hasznából finanszírozta Magyarországra irányuló exportjának egy ré
szét. Az egyre passzívabbá váló magyar—német kereskedelmi mérleg egyensú
lyát a német kereskedelempolitika szigora miatt azonban sem a clearing-egyezménnyel, sem á. kompenzációs üzletekkel nem sikerült megvalósítani. Egy 1932
december eleji német külügyi hivatali állásfoglalás teljes külpolitikai érdek
közösséget csak a leszerelési kérdésben állapított meg; a határrevízió konkrét
2 Lásd: Vargyai Gyula: Katonapolitika és külpolitika Magyarországon a harmincas évek első felében. Valóság,
1978/2. 49—60. o.
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céljait eltérőnek ítélték, sőt kijelentették, hogy é területen Németország és Ma
gyarország nem tud közösen fellépni és nem várhatja el a másik fél aktív tá
mogatását sem. A magyar ambíciókkal ellentétben politikai éťd'ektelenséget
nyilvánítottak ki Magyarország délkelet-európai szerepét illetően.
Német részről a Franciaországtól politikai és katonai függőségben álló kis
antant államok gyengítését hatalompolitikai megfontolásokból ugyan kívána
tosnak tartották, de azt alárendelték e három országhoz fűződő jelentős gazda
sági érdekeiknek. A gazdasági kapcsolatok terén is be kellett érniök a német
politikai vezetés ígéretével, hogy a gazdasági prosperitás visszatértével a né
met piac nagy lehetőségeket nyit meg a magyar termékek értékesítése előtt,
amelyet a német mezőgazdaság intenzívebbé válásának további folyamata sem
akadályozhat meg.:í
A gazdasági és politikai érdekeket éveken keresztül egymástól elkülönítve
kezelő, s ebből következően a magyar gazdasági érdekeken részvétlenül átsikló német álláspont csupán Hitler 1933. január 30-i kancellári kinevezését kö
vető hónapokban változott meg. A magyar diplomaták és politikusok kitartó
közbenjárásának eredményeképpen a német—magyar politikai érdekközösség
német részről történt elfogadása — s ebből adó'd'óan Magyarország megkülön
böztetett kezelése — kedvezően hatott a német—magyar gazdasági kapcsolatok
fejlődésére.
Kölcsönösen sok keserű szó és vádaskodás hangzott el a magyarországi né
met kisebbség kérdésében. A nézeteltérések főként a magyarországi né
metség iskolaügye, kulturális és politikai tevékenysége, a birodalmi németségi
szervezetek magyarországi agitációja, a magyar és a Magyarországgal szomszé
dos államok német kisebbségének — a magyar revíziós célok szolgálatába ál
lítandó — egyeztetett fellépése körül éleződtek ki, s mindvégig súlyosan meg
terhelték a magyar—német — egyébként barátinak jellemzett — kapcsolatokat.
Ilyen körülmények között a hivatalos magyar—német kapcsolatrendszeren
belül csupán a gazdasági világválság megrázkódtatásait is visszaesések nélkül
túlélő magyar—német katonai kapcsolatok voltak töretlenek. Egyenletes fejlő
désük — a hadsereg szerepének 1929—30-tól mindkét országban egyre növekvő
politikai befolyásával4 párhuzamosan — tevékenyen hozzájárult a magyar—né
met gazdasági és politikai kapcsolatok normalizálódásához, majd a későbbi
években az országot nemzeti tragédiáiba sodró magyar—német viszony szoro
sabbá fonódásához.
3 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), Bonn. Pol. Abt. II, Ungarn. Pol. 2. Bd. 4. 1932. dec. 1.
4 Az NSZK-ban ,,a Reichswehr szerepe a weimari köztársaság felszámolásában" kérdéskör vitái az 1950-es években
éleződtek ki az NSZK-nakr az Európai Védelmi Közösségben való részvétele, s a NATO keretében létrehozandó
Bundeswehr alakítása kapcsán, amikor a parlamenti demokrácia — fegyveres hatalom viszonyát a weimari köztársa
ság példáján kezdték vizsgálni. A vitát J. W. Wheeler-Bennet angol történész Seeckt tábornok állítólagos „apolitikus"'
magatartásáról írt munkája: The Nemesis of Power. The German Army in Politics 1918—1945. London, 1953. (Német
kiadása: Die Nemesis der Macht. Düsseldorf, 1954.) indította el. Lényegesen kiegyensúlyozottabb képet adott G. A.
Craig: The Politics of the Prussian Army, 1640—1945, Oxford, 1955. (Németül: Die preussisch-deutsche Armee 1640—
1945. Düsseldorf, 1960.) c. műve. Sokkal szélesebb forrásbázisra (az NSZK-ba időközben visszajuttatott archív forrá
sokra és vezető katonai személyiségek hagyatékára) támaszkodott F. L. Carsten összefoglaló jellegi! munkája: Reichs
wehr und Politik 1918—1933. Köln—Berlin, 1964. A kutatás 1960-as évek végi eredményeit foglalta össze Ii. Wohl
feil: Heer und Republik. In: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1(548—1939. Frankfurt am Main, 1970.
A Reichswehr felelősségét tárgyalja a weimari köztársaság megszüntetésében H. Herzfeld: Das Problem des deutschen
Heeres 1919—1945. Laupheim, 1952. és K. D. Bracher: Die deutsche Armee zwischen Republik und Diktatur (1918—
1945). In: Schicksalsfragen der Gegenwart, Handbuch politisch-historischer Bildung. Bd. 8. Tübingen, 1958.
A kutatási érdekeltségek változását jelzik az 1970-es években született feldolgozások, amelyek a weimari köztársa
ság fegyverkezési problematikáját, általában a militarizmus kérdését, valamint a Reichswehr és az ipar kapcsolatát
elemezték. B vonatkozásban mindenekelőtt K.-J. Müller—E. Opitz: Militär und Militarismus in der Weimarer Repub
lik (Düsseldorf, 1978); E. W. Hansen: Reichswehr und Industrie. Rüstungswirtschaftliche Zusammenhänge und
wirtschaftliche Mobilmachungsvorbereitungen 1923—1932 (Boppard am Rhein, 1978); M. Geyer: Aufrüstung oder
Sicherheit. Die Reichswehr in der Krise der Machtpolitik 1924—1936 (Wiesbaden, 1980); Andreas Hittgruber: Gross
machtpolitik im 20. Jahrhundert (Droste, Düsseldorf, 1974) és uő: Die Reichswehr und das Scheitern der Weimarer
Republik, I n : Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie (Droste, Düsseldorf 1980. 177—192. o.) c. munkák emlí
tendők.
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A két ország magas rangú tisztjeinek szoros kapcsolattartásán, kölcsönös,
rendszeres látogatásain túlmenően — amelyek során katonai és politikai kér
déseket vitattak meg — a magyar—német katonai együttműködés legfontosabb
területét az 1920—30-as évek fordulóján meginduló haditechnikai és kiképzési
együttműködés, majd a hírszerzési és hírcseremegállapodások rendszere, illetve
a genfi leszerelési konferencián történő egységes fellépés jelentette.
1. Magyar—német haditechnikai és kiképzési

együttműködés

A Magyarország katonai ellenőrzését ellátó Szövetségközi Katonai Ellenőrző
Bizottság' 1927. március 31-én befejezte több mint hatéves tevékenységét, s át
adta helyét a Nemzetek Szövetsége időszaki ellenőrző bizottságának. 5 A ma
gyar katonai vezetés, amely már az ellenőrzés bevezetése előtt, majd később
annak idején kisebb-nagyobb sikerrel megkísérelte a rendelkezések kijátszá
sát, a fegyveres alakulatok és bizonyos hadianyagok átmentését, a kényszerítő
körülmények enyhülésével, s az ország gazdasági helyzetének bizonyos fokú
javulásával egyidejűleg hozzálátott hadseregfejlesztési programjának kidolgo
zásához és megvalósításához. A Koronatanács 1927. december 20—30-i ülésein
határozat született a honvédség fejlesztési programjának végrehajtásáról; 6 a
nagyratörő hadseregfejlesztési, majd egy jól felszerelt magyar elithadseregről
kialakított elképzelések az ország egyre súlyosabb gazdasági és pénzügyi ne
hézségei miatt csupán vágyálmok lehettek a katonai vezetés számára. Ezért á
magyar és a német hadsereg haditechnikai és fegyverzetfejlesztési
törekvései
közös nevezőt találtak ugyan, de az együTEműködés érdemi elmélyülését a part
nerek eltérő gazdasági, tudományos és műszaki teljesítőképessége és lehetőségei
meglehetősen szűk korlátok közé szorították.
A német hadseregfejlesztés komplex, szisztematikus munkálatai az 1920-as
évek közepén megkezdődtek, s elsősorban a versailles-i szerződés határozatai
nak és „réseinek" maximális kihasználására, a hadsereg és a haditengerészet
harckészségének emelésére törekedtek. Előkészületeket tettek a tömeghadsereg
létrehozására, újjászervezték és kiépítették a határőrséget, felkészültek a moz
gósítás személyi és hadigazdasági feltételeinek megteremtésére. Fontos feladat
nak tartották a modern hadsereg fejlesztéséről, a hadsereg tökéletesítéséről és
modernizálásáról folytatott elméleti vitákat.
A hadvezetés Truppenamtj a (Csapathivatal) leplezett vezérkari funkciót töl
tött be; szellemi és szervezeti vezetésével betiltott fegyverfajtákat fejlesztettek
és próbáltak ki az országon belül és a határokon kívül, s előkészítették tömeg
gyártásukat. Kidolgozták új kiképzési rendszerüket és korlátozott számban meg
kezdték a jövő új fegyverzetéhez szükséges személyzet kiképzését. Az 1924—
1929-es évek előkészületi intézkedései teremtették meg a német hadsereg későb
bi dinamikus fejlesztésének alapjait és legfontosabb feltételeit. A titkos fegy
verzet- és eszközfejlesztés — amelyre 1924—28 között összesen 198,7 millió
RM-et 7 költöttek — főleg a légierő, a tüzérség, a páncélos fegyvernem, a har
ci gázok és a híradás területére irányult.
A német I. W. G. és a magyar Haditechnikai Intézet szakemberei az első vi
lágháború befejezése után is kapcsolatban maradtak egymással. Németországi
5 Godó Ágnes: A Horthy-rendszer nemzetközi és katonai helyzete 1921—1927-ben. Hadtörténelmi Közlemények,
1961/2. 560—561. o.
6 Godó Ágnes: A Horthy-fasizmus agresszív katonai terveinek előtérbe kerülése az 1927—29-es években. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1962/1. 92—93. o., ill. Dombrády Loránd: i. m. 9. o.
7 Mari Nuss: Militär und Wiederaufrüstung in der Weimarer Bepublik. Zur politischen Bolle und Entwicklung der
Reichswehr. Berlin, 1977. 220. o.
4 Hadtörténelmi Közlemények
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és magyarországi alkalmi találkozásaikon megvitatták a haditechnikai újítá
sokat és eszmecserét folytattak haditechnikai nézetekről. Megbeszéléseiken el
sősorban a korszerű tüzérségi anyag, a tüzérségi lőpor, a légvédelem és a gázvédelem kérdéseit érintették. A felszerelések különbözősége azonban kizárta a
részletekbe menő tárgyalásokat. 1927 után e kapcsolatok rendszeresebbé vál
tak, s a két vezérkar (pontosabban: A HM VI. osztálya és a Truppenamt) szint
jére emelkedtek.
1927—28-ban a honvédség szakértőit mindenekelőtt a német tüzérség és a
motorizált tüzérség tapasztalatai érdekelték, amelyekről többek között magyar
részről Fischer Lajos vkszt. ezredes^ a HM VI—1 osztályvezetője tárgyalt Ber
linben a Reichswehrministerium (RWM — Birodalmi Véderőminisztérium) had
műveleti osztályának tüzérségi szakelőadójával, illetve a Truppenamt főnöké
vel, Werner von Blomberg tábornokkal. 8 A látogatás során bemutatták neki
az új gyalogsági fegyverek és lövegek kísérleti példányait, s megbeszélték fej
lesztésük irányelveit. 9
1928 júniusában a RWM válaszolt a német motorizált ütegek szervezetére
vonatkozó magyar kérdésekre. 10 A HM VI. osztály további érdeklődést mu
tatott a motorizált ütegek szervezeti felépítése iránt, s a pontos műszaki ada
tok megszerzésére utasította a berlini magyar katonai attasét." Teljes betekin
tést nyert a német motorizált tüzérség szervezeti és műszaki kérdéseibe Deák
honvéd tüzérszázados, akit három és fél hónapig a német motorizált tüzérség
hez osztottak be. 12 Fegyverzeti együttműködésre irányuló magyar törekvést je
leztek az ún. Gebauer-féle, vadászrepülőbe építhető géppuska szabadalma el
adása körüli mérlegelések. A magyar fél a gyártási jog megvételének lehető
ségéből Olaszországot sem zárta ki, előnyben azonban a németeket részesítette;
a találmány továbbadásától azt remélték, hogy szoros katonai kapcsolatban
mara'd'nak a németekkel és ennek fejében német találmányokat is megszerez
hetnek. Az eladás lebonyolításával a Danuviát bízták meg, amelyet utasítások
kal láttak el.13 A katonai vonatkozású magyar találmányok közül a golyóálló
benzintartályt és a tábori konyhát is felajánlották a német félnek.14
Az 1928 szeptemberi, Görlitz környékén tartott őszi hadgyakorlaton a
Reichswehr meghívására Janky Kocsárd lovassági tábornok, a honvédség fő
parancsnoka, Rőder Vilmos altábornagy, vezérkari főnök és Decleva Zoltán al
ezredes, szárnysegéd vett részt. Fogadta őket Hindenburg birodalmi elnök és
Heye tábornok, a hadvezetés főnöke;15 a látogatás során megismerkedtek az új
gyalogsági fegyverek és lövegek kísérleti példányaival, „tmelyek tanulmányo
zására azután a 3/a. osztály vezetője lett kiküldve. Ekkor kerültek szóba azon
irányelvek, illetve követelmények, melyek a gyalogsági és tüzérségi lőfegyve
rek tökéletesítésénél és kiegészítésénél (mérvadók."16
A magyar—német fegyverzeti együttműködésről kétéves szünet után a Rumpelles altábornagy vezette magyar katonai bizottság 1931. április 27—30. kö
zött tárgyalt a berlini Waffenamtban. Rumpellest megismertették a német ha
diipar új termékeivel. A magyar katonai attasé a látogatásról szóló jelentésé
ben részletesen felsorolta a német tüzérség új kísérleti lövegtípusait, amelyek
8 HL HM 1931. Ein. VI—2. Sztojákovics jelentése, 1931. aug. 14.
9 HL HM 1931. Ein. VI—2. 120 427 Sztojákovics jelentése, 1931. máj. 2.
10 HL HM 1928. Ein. VI—2. 20 607. 1928. ápr. 15.
11 Uo. 1928. aug. 29.
12 Uo. Sztojákovics jelentése, 1928. okt. 12.
13 HL HM 1929. Ein. VI— 1. 1929. jan. 5.
14 PA AA Geheimakten, Pol. 13. II. b. Militärangelegenheiten, 1928. dec. 10., ill. 1929. júl. 9.
15 Országos Levéltár (OL) Kuni. pol. res. 1928—21/7—4052 Wettstein tanácsos jelentése Walkó külügyminiszter
nek, a honvédség főparancsnokának látogatásáról (Berlin, 1928. okt. 6.)
16 HL HM 1931. Ein. VI—2. 120 427 Sztojákovics jelentése, 1931. május 2.
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véglegesítését legkésőbb 1934 végéig tervezték. Ezek között a Krupp és a
Rheinmetall cég által — a versailles-i békeszerződés tiltó rendelkezéseit ki
játszva — gyártott könnyű és közepes lövegek (10,5 cm-ies tábori ágyúk és 14,9
om-es tábori tarack) is szerepelték. Sztojákovics (később Sztójay) Dönie berlini
magyar katonai attasé a német Waffenamt vezetőinek meghívását javasolta,
akik különösen „a Bofors-féle anyag és a légvédelmi automatáink iránt érdek
lődnek, s alkalmat lehetne adni ezek megtekintésére". 17
A Rumpelles vezette bizottság látogatását követően a vezérkar főnöke a né
met—magyar fegyverzeti együttműködés szorosabbá tételét javasolta a honvé
delmi miniszernek.18 Rőder Vilmos rámutatott arra, hogy a németek az utóbbi
években a magyarok számára sok tekintetben „hézagpótló" eredményeket ér
tek el haditechnikai vonatkozásban, s szorosabb együttműködésre is hajlandók.
Ennek eredményessége érdekében mindenekelőtt — az olaszokkal történt meg
állapodáshoz hasonlóan — a két vezérikar kapcsolatának szorosabbra fűzését
ajánlotta, amelynek előkészítésére a berlini katonai attasé megbízását javasol
ta. Gömbös honvé'd'elmi miniszter mindenben egyetértett a javaslatban foglal
takkal, 19 s 1931 júliusában utasították Sztojákovicsot, kezdjen tárgyalásokat a
németekkel a fegyverzeti együttműködés újrafelvételéről, amelynek előfeltétele
a két vezérkar együttműködésének megalapozása.20 A német hadvezetés főnö
ke készséggel hozzájárult a bizalmas együttműködés felvételéhez és folytatá
sához a fegyverzet taktikai és technikai kérdéseiben. 21 Magyar részről azonnal
konkrét tervet dolgoztak ki a műszaki kapcsolatok felvételére. A HTI parancs
noka közös műszaki albizottságok megalapításáról tárgyalt, így viszonyúk még
szívélyesebbé és szorosabbá vált.22 A német hivatalos műszaki körök előzékeny
ségét azok magyarországi tartózkodásakor hasonlóan viszonozták, s kívánsá
guknak megfelelően bemutatták nekik a magyar légvédelmi felszerelést, az új
tüzéranyagokat és a hajmáskéri kísérleti telepet — jelentette a HTI a katonai
főcsoport főnökének.23
Az 1930-as évek elején tervbevett honvéd gépkocsicsoport felállításánál a
HM VI. osztály a német hadseregben rendszeresített új típusú 1,5 tonnás te
hergépkocsik és 1,5 tonnás Mercedes tehergépkocsik behozatalát tervezte, ame
lyek bemutatójára végül is 1933. november 18-án került sor Németországban.27'
1934 végén a honvédelmi minisztérium további érdeklődést mutatott az 1000
cm3 körüli német kisteherautók műszaki paraméterei iránt, mivel a jövőben —
az eddig használt olasz kocsikkal szemben — a németektől kívántak vásárolni. 25
Rendszeres együttműködés alakult ki a kiképzési tervek átadásában és a köl
csönös vezénylések vonatkozásában. A RWM „szigorúan bizalmas" kezeléssel a
magyar vezérkar rendelkezésére bocsátotta az 1927. évi csapatgyakorlatok alkal
mával gépkocsikon végrehajtott csapatszállítások, valamint az 1928 őszi gyakor
latokon a gépkocsi-alakulatoknál szerzett tapasztalatait, 26 amelyek a hadsereg
motorizációjának előkészületeit jelezték. A német hadvezetés részéről meglehető
sen bensőséges gesztusnak tűnt, hogy a magyar vezérkar rendelkezésére bo
csátotta 1927. évi 32 oldalas szemleészrevételeit.27
»
17 HL HM 3 931. Ein. VI—2. 120 427 Sztojákovics jelentése, 1931. máj. 2.
18 HL HM 1931. Ein. VI—1. 105 260. Idézi: Csak szolgálati használatra! Iratok a Horthy-hadsereg történetéhez
1919—1938. Budapest, 1968. 305—306. o.
19 Csak szolgálati használatra! I. m. 305. o.
20 HL HM 1931. Ein. VI-4-l. 105 306 Idézi: Csak szolgálati használatra! I. m. 306. o.
21 H L HM 1931. Ein. VI—1.105 422 Sztojákovics jelentése, 1931. aug. 14.
22 Uo. 1931. szept. 17.
23 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 612. 1933. nov. 22.
24 HL HM 1933. Ein. VI—2. 105 590. 1933. nov. 13.
25 PA AA Pol. 13. II. h. Militärangelegenheiten, 1934. nov. 8.
26 H L HM 1929. Ein. VI—2. ]4 226 Sztojákovics jelentése, 1929. jún. 27.
27 HL HM 1928. Ein. 5146. 1928. ápr. 12.
4*
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Magyar részről megkülönböztetett figyelemmel kezelték a német katonai at
tasé és egyéb német kiküldöttek magyarországi tartózkodását. A külföldi ka
tonai attasék magyar katonai gyakorlatokon való részvételét egyébként 1928
februárjában szabályozták, amikor is kimondták, hogy „külföldi katonai atta
sék lehetőleg ritkán vegyenek részt katonai gyakorlatokon", de „ha meghívá
suk elkerülhetetlen, olyan gyakorlatokra szóljon, ahol kevés alkalom van har
cászati elveinkbe és alkalmazásukba betekinteni. Hajmáskérre... külföldiek
elvileg ne hívassanak meg. A német kiküldöttekre, akiknek jelenléte egyébként
is titkos, a fenti megállapítások egyelőre nem vonatkoznak". 28 1929-ben — a
RWM költségvetésének csökkentése miatt — nem tartottak nagyobb katonai
gyakorlatokat. A berlini katonai attasé ezért utasítást kért, „kieszközölje-e tiszt
jeinknek német csapatokhoz és parancsnokságokhoz való beosztását". A VI.
osztály a tervezett vezénylést — amelynek anyagi fedezete a kiképzési csoport
főnökség 50 000 Pengős előirányzatával rendelkezésre állt — a német gyakor
latok megrövi'dítése ellenére is szükségesnek tartotta, „miután a vezénylések a
kiképzés terén értékes tapasztalatokat eredményezhetnek". 29
1929 januárjában a magyar vezr**kar elrendelte a német zsoldos kiegészítési
rendszer felderítését, mivel valószínűnek tartották, hogy „a németeknek sike
rült az antanttal szemben valami kibúvó megoldást találni, melyet privát egyé
nek óvatosságból nem árulhattak el."30 A RWM-ben a 2. (szervezési) osztály
foglalkozott a békeszerződés kijátszásával, illetve a szolgálati idő megrövidí
tése útján nagyobb számú ember kiképzésének tervezetével. Mozgósítás ese
tén a hadsereg megháromszorozódását tervezték, s a szükséges létszám feltöl
tésekor a rövidített kiképzés útján nyert személyekkel számoltak. A százado
kat három, törzslegénységi csoportra osztották, amelyek a,8—12 napos rövidített
kiképzés végrehajtását gyakorolták. 31 Német részről érdeklődést mutattak -és
tájékoztatót kértek a békeszerződés határozatainak túllépéséről és ennek az an
tant-országokkal szembeni biztosítása magyar tapasztalatairól. 32 1931 már
cius elején a RWM a magyar kiképzési tapasztalatok átengedését kérte, mert
rövidesen át akarták térni a sorozatos és rövid kiképzésre. Főleg az érdekelte
őket, hogy a különböző fegyvernemeknél végrehajtott 5 hónapos kiképzés ered
ménye megfelelt-e a követelményeknek, vagy új kiképzési célok kitűzése, eset
leg a kiképzési időszak megváltoztatása vált szükségessé.
Az 193|1. március 194 vezetési értekezlet döntése a T—3 osztály vezetőjének
kérését elvileg teljesíthetőnek ítélte azzal a megszorítással, hogy kizárólag csalk
szóbelileg történhet, s az adatokat a RWM-ben a legszigorúbb titoktartással
kezelik. A német fél tájékoztatása április 9-én történt meg.33
A RWM 1931. április 1-től kezdve megváltoztatta tisztképzését, s az elméleti
kiképzés mellett fokozta a gyakorlati kiképzést. Az új kiképzési terv szerint a
hadnagyi rendfokozatot 3% év alatt érik el. A magyar vezérkar beszerezte a
RWM összefoglalóját a „Waffenschulék"-ról és az attasé október elejére az il
letékes osztályvezető kiküldését kérte a német tisztképzés tanulmányozására. 34
Megküldte a Waffenschulék tan- és vizsgarendjét is.35
1931. május 29-én az attasé német motorizált gyalogezred gyakorlatáról és
annak tapasztalatairól jelentett, s mellékelte a német összefoglalót.36 1931
28 HL HM 1928. Ein. VI—2. 1928. febr. 7.
29 HL HM 1929. Ein. VI—2. 105 494. 1929. jún. 28.
30 HL HM 1929. Ein. VI—1. 1929. Jan. 19.
31 HL HM 1931. Ein. 124 100. Sztojakovics jelentése, 1931. dec. 4.
32 HL HM 1931. Ein. 118 529. Sztojakovics jelentése, 1931. jan. 24.
33 HL HM 1931. Ein. 119 371. Sztojakovics jelentése, 1931. márc. 6.; a vezetési értekezlet döntése: uo. március 19.,
a tájékoztató megtörténtének regisztrálása uo. április 9.
34 HL HM 1931. Ein. VI—2.120 971. Sztojakovics jelentése, 1931. május 30., ill. uo. uő. 121 229. 1931. június 12.
35 HL HM 1931. Ein. VI—2.122 794. Sztojakovics jelentése, 1931. szept. 19.
36 HL HM 1931. Ein. VI—2.120 972. Sztojakovics jelentése, 1931. máj. 29.
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augusztusában Adam tábornok, a német vezérkar főnöke megküldte az 1930
szeptemberi nagy német keretgyakorlatok 76 oldalas, rajzmelléklettel ellátott
értékelését. 37 1931 decemberében Groener altábornagy levélben köszönte meg
Gömbösnek a Magyarországon járt német tisztek meleg és bajtársias foga'dtatását. Egyúttal kiemelte a két hadsereg között fennálló szívélyes viszonyt és
köszönetet mondott azokért az értékes szolgálati tapasztalatokért, amelyeket a
német tisztek Magyarországon szereztek.38
A magyar katonai vezetésnek továbbra is részletes betekintése volt a német
kiképzési tervekbe. Az 1933-*as tervezetet áprilisban küldte meg a berlini ma
gyar katonai attasé, 39 május elején pedig a német hadvezetés főnöke által ki
adott, az 1932—33-as kiképzési évre vonatkozó észrevételeket szerezte meg.40 Rö
videsen pedig az 1933. évi csapatgyakorlatok tapasztalatairól jelentett. 41 A né
met hadvezetés az 1933-as évre nem tervezett nagyobb gyakorlatot, ezért a ma
gyar vezérkar az év elején nem számolt magyar tisztek németországi vezénylé
sével. A berlini magyar katonai attasé 1933 július közepén azonban három, ma
gyar tiszt vezénylését kérte a német hírgyakorlatokra. 42 A gyakorlat célja an
nak kipróbálása volt, hogy a híradó csapat félállandó vezetékek építése mellett,
lépést tud-e tartani az előrenyomulásban levő seregtestek előrehaladásával. 43 Az
elmaradt nagyobb gyakorlatért „mintegy kárpótlásul" őszi gyakorlatot tartot
tak, amelyre meghívták a Berlinben akkreditált katonai attasékat. A benső
séges német—magyar katonai kapcsolatokat jelezte, hogy a T—3 osztályvezető
helyettese bizalmasan közölte Miklós Bélával, az új magyar katonai attaséval:
„nem olyan gyakorlatról van szó, amelyet barátaiknak mutatnak". 44
1934-ben már nagy ütemben folyt a német repülőalakulatok felállítása, bár
ezek katonai formációként még nem szerepelhettek. Rejtésükre ezért különböző
fedőszerveket használtak: Verkehrsfliegerschule, Deutscher Luftsport Verban'ď,
Erprobungsstelle, Flugbereitschaft des Luftfahrtministeriums, Versuchstelle.
Milch légügyi államtitkár készségesen mutatta az alakulóban levő repülőegy
ségeket az 1934 novemberében Berlinbe látogatott két magyar repülőtisztnek,
mert — mint mondta — „feltétlenül számítanak a magyar fegyverbarátságra".
A megtekintett katonai repülőtereken 1—1 ezred állomásozott, s az iskolagépek
száma több helyen a százat is meghaladta. 45
Miklós Béla a Légügyi Minisztériumban tett látogatása során fontos infor
mációkat kapott a német katonai repülés helyzetéről. Milch államtitkár kifejez
te reményét, hogy 1934-ben felállításra kerülnek a katonai légierők Német
országban, amelynek korábbi szervezését politikai okokból nem akarják meg
kezdeni és nem akarnak elébe vágni Hitler Reichswehr-fejlesztési tervének.
Nagy ütemben folyt a tisztek és altisztek pilótakiképzése, beleértve a repülő
szakszemélyzetet is, akiknek számát az attasé 800—1000-re, a sportrepülőkét 2—
3000-re, a repülőgépek számát pedig 400—600-ra (közöttük 50—100 bombázó)
becsülte. A kiképzéssel párhuzamosan a fő hangsúlyt a repülőgépgyárak tel
jesítőképességének növelésére helyezték. A gyártást a legapróbb részletekig
megszervezték és mindent előkészítettek a szériagyártásra. Főleg vadász- és fel
derítő gépek gyártására készültek fel, „amennyiben azonban szomszédjaik a
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bombavető gépek számát nem korlátozzák, úgy ők is kénytelenek lesznek bom
bavető gépeket építeni" — jelentette az attasé. 46
Az 1930-as évek első felében magyar légierő kifejlesztése a gazdasági válság
kirobbanása következtében csupán elméleti síkon folyhatott. 1933. július l-re
ugyan 1328 főre emelték a légierő legénységét/17 a katonai költségvetésből való
szűkös részesedése (1935-ben 6,55%) miatt csak 1935—36-ban történtek szer
vezeti intézkedések, ill. ekkor fogadták el a légierő fejlesztési tervét, s döntöt
tek összesen 190 német repülőgép vásárlásáról előbb 24 millió, majd további
30 millió márka értékben. 48
Az 1920-as évek második felében Németországban fellendült a haüelméleti
tevékenység, erősödtek az idegen hadseregek felépítésének, fejlődésének és be
vethetőségének kiértékelési munkálatai. Széles körű vita bontakozott ki a jövő
háborújának jellegét illetően. Arra a megállapításra jutottak, hogy a háború
a társadalom minden területére kiterjed, elmossa az arcvonal és a hátország
különbségét, s nemcsak fegyveres, hanem gazdasági és propagandaháború is
lesz.49
A magyar katonákra főleg Hans von Seeckt tábornok katonaelméleti tevé
kenysége hatott: magukévá tették és a magyar viszonyokkal nem számolva
alkalmazni kívánták az „elit hadseregről" alkotott nézeteket. Werth Henrik tá
bornok, a Hadiakadémia parancsnoka 1930-ban írt tankönyvében Seeckt elmé
letét elfogadva kifejtette, hogy a jövendő háború totális harc lesz, amelyben a
technikai fejlődés eredményeképpen az új, támadó harceszközök — repülők,
harckocsik — döntő tényezővé válnak s a többi fegyvernem rovására fognak
szaporodni. Az új harci eszközök közül elsősorban a repülőgépnek tulajdonított
meghatározó szerepet. A gazdasági és technikai előfeltételek hiánya azonban
meghiúsította a Werth által elképzelt magyar elit hadsereg létrehozását. 50 ,
2. Magyar—német hírszerzési

együttműködés

A német—magyar katonai kapcsolatok legbensőségesebb s legrendszeresebb
együttműködését a hírszerzési, majd később a hírcsereegyüttműködés képezte,
amelynek létrejötte szorosan kapcsolódott a német—olasz hírszerzési összeköt
tetés megszervezésében vállalt magyar közvetítő szerephez. A német fél ugyanis
már 1928 őszén felkérte a magyar hírszerzést: vállaljon közvetítést a német—
olasz viszonylatban ; a magyar vezérkar ekkor még nem tartotta „eléggé köz
vetlennek" az olasz—magyar katonai viszonyt és nem vállalta az esetleges olasz
visszautasítás kudarcát. A vezető német katonai körök fokozott katonapolitikai
aktivizálódása (orientálódás egyrészt Olaszország, másrészt a Szovjetunió felé)
láttán azonban Ruszkay Jenő, a HM VI—2 osztály vezetője 1929. február 15-én
javasolta a vezérkarnak : értesítsék a németeket, hogy a magyar hírszerzés kész
közvetítő szerepet vállalni a német—olasz hírszerzési összeköttetés megszerve
zésében, s egyúttal puhatolózik ezügyben az olaszoknál. Az osztályvezető felve
tette azt is, hogy a magyar hírszerzés használja fel a német hírszerzés főnökének
szovjetunióbeli kiküldetését magyar hírszerzési célok elérésére. Ebben az eset40 HL HM 1933. Ein. VI—2. 124 109 1933. dec. 2.
47 Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő létrehozásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos elméleti
tevékenység (1930—1944). Hadtörténelmi Közlemények, 1981/3. 453. o.
48 Uo. 461—462. o.
49 Karl Nuss: i. m. 175—176. o.
50 Dombrády Loránd: Adalékok a magyar uralkodó osztályok katonapolitikájához (1927—1936). Hadtörténelmi
Közlemények, 1977.1. sz. 6—7. o., ill. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő létrehozásával és továbbfejlesz
tésével kapcsolatos elméleti tevékenység (1930—1944). Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 3. sz. 452. o.
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ben vagy őt kérnék meg bizonyos feladatok elvégzésére, vagy pedig a Szovjet
unióba utazó német küldöttségben magyar hírszerző tiszt is helyet kapna. A ja
vaslataiban megfogalmazott „feladatok végrehajtására az idegen hadseregek
közötti összeköttetések legkevésbé gyanút keltő és emellett legszokásosabb esz
közét, a hírszerzési összeköttetést használnék fel. Minden más kapcsolat, legyen
az anyagi, kiképzési vonatkozású vagy félhivatalos látogatás jellegével bíró, ne
hezebben magyarázható és nagyobb feltűnést kelt." 51
Javaslatai megbeszélésére Ruszkay Jenő 1929. április 14—26 között látogatást
tett Németországban. Mindenütt barátságosan fogadták: Berlinben találkozott
a T—3 osztály és az Abwehr—Abteilung 52 vezetőivel, a hadügyminiszterrel,
valamint Blomberg, Stülpnagel, Busche és Schleicher tábornokokkal. A hírszer
zési szakkérdéseken kívül „intimebb" beszélgetés keretében megismerkedett
többek között Blomberg „kedvenc témájával", a német—olasz katonai kapcso
latok kérdésével. Ruszkay felkérésére Kühlenthal ezredes, a T—3 osztály vezető
je — szovjetunióbeli utazása kapcsán — ígéretet tett a magyar felderítési igé
nyek teljesítésére. Nem tapasztalt idegességet a párizsi repülési tárgyalások 53
ügyében; megismerkedett azzal a német véleménnyel is, amely belátható időn
belül számolt a Rajna-vidék francia megszállásának megszüntetésével. Általános
és feltűnő érdeklődést tapasztalt „a balkáni és különösen a jugoszláv kérdés
iránt". A német tisztek megerősítették a német—olasz hírszerzési összeköttetés
közvetítésére vonatkozó korábbi kérésüket.
Ruszkay látogatása a német—magyar hírszerzési együttműködés megindulá
sát jelentette. „A hírszerzési szakmába vágó megbeszélt tárgyak felöleltek miáltalunk átadott francia híranyagot, valamint a németek által rendelkezésre bo
csátott anyagot Lengyelországnak és lengyel úton kisantant államoknak Danzigon keresztül eszközölt hadianyagszállításokról adott pontos és értékes anyagot.
Kiterjedtek azonkívül a megbeszélések egyes konkrét kém védelmi kérdésekre,
valamint a német hírszolgálati szervezet úgy berlini központjában, mint egy vi
déki hadosztály állomásán való részletes tanulmányozására." 54
1929 májusában Blomberg, Stülpnagel és Busche tábornok látogatott Buda
pestre a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök vendégeként. Fogadta őket
Horthy és Bethlen, megkoszorúzták a millenniumi emlékművet és részt vettek az
ismeretlen katona emlékkövének felavatásán. Schoen budapesti német követ
szerint „a magyar tisztek szimpátiája erősebb a németek felé mint az olasz
iránt." 55 Blomberg „a magyar hadsereggel nagyjában és egészében elégedett"
volt, s elismeréssel szólt arról, hogy a magyaroknak van a legjobb repülőgéppus-

51 HL HM 1929. Ein. VI—2. 1929. február 15.
52 A német hírszerző szervezet két részből állt. A T—3 osztály a Truppenamthoz (Csapathivatal) tartozott és az
idegen hadseregek nyilvántartásával foglalkozott. Az Abwehr-Abteilung a véderőminisztérium (Reichswehrministerium — RWM) kötelékébe tartozott, s hírszerzéssel, ill. kémelhárítással foglalkozott.
53 Az első világháború győztes hatalmai által 1919-ben létrehozott CINA (Conférence Internationale de Navigation
Aérienne) Magyarországot is meghívta az 1919. évi párizsi légiegyezmény revíziója céljából 1929. június 10-re össze
hívott konferenciára. A CINA revíziójának kérdését Olaszország már 1927-ben felvetette. A júniusra tervezett kon
ferencia összehívásának indítéka Wegerdt német közlekedési minisztériumi tanácsosnak kormánya részéről sugalma
zott cikke volt, amelyben Németország a CINA-hoz való csatlakozás feltételéül a légi egyezmény és a versailles-i
békeszerződés légiforgalmat korlátozó határozatainak revízióját jelölte meg. A CINA — amint a magyar kormányhoz
intézett meghívójából kiderült — elfogadta a Wegerdt-cikket a tárgyalások alapjául. Németország — a légügyi korlá
tozások esetleges lebontását remélve —- a konferencián való részvételét attól tette függővé, hogy azon több más, nem
tagállam is részt, vesz. A tiltó rendelkezések ellenére a Kereskedelemügyi Minisztériumon belül 1928-ban létrehozott
magyar Légügyi Hivatal abban az esetben javasolta a magyar részvételt, ha a konferencián Németország is részt vesz.
A HM VI. csoport véleménye szerint „a CINA-hoz csatlakozás feltételeinek minimuma a polgári légügyre vonatkozó
összes korlátozásoknak a Népszövetség által is elismert teljes megszüntetése volna megállapítandó." A Légügyi Hiva
tal 1929. június (J-án azt jelentette a honvédelmi miniszternek, hogy „Párizsban a Kereskedelemügyi Minisztérium
részéről Szentkeresztessy Henrik vkszt. alezredes, légügyi igazgató vesz részt." (HL HM 1929. Ein. VI—1. 105 405.
1929. ápr. 20., ill. VI—1. 105 457. jún. 6.)
54 HL HM 1929. Ein. VI—2. 1929. ápr. 27.
55 PA AA Pol. Abt. I I , Ungarn, Pol. 2. Bd. 3. Schoen jelentése, 1929. máj. 29.
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kájuk.56 A német tisztek azonban nem tudták megállapítani, meddig mentek el
a magyarok az olasz—magyar katonai kapcsolat kiépítésében,57
A berlini magyar katonai attasé, Sztojákovics Döme tábornok, szoros hivatali
és baráti kapcsolatot alakított ki a véderominisztérium magasrangú, vezetői vei;
rendszeresen megtárgyalták az aktuális katonai és politikai helyzetet, ame
lyekről aztán részletesen jelentett. A RWM egy magasrangú tisztje — aki el
ismerően szólt a német—magyar katonai viszony fejlődéséről — 1929 elején
már a jövőre irányuló német katonai célokat is összegezte Sztojákovicsnak: a
memeli terület, a lengyel korridor és Felső-Szilézia visszaszerzése, kisebb határ
kiigazítások a lengyel határon, és az Anschluss. Elzász—Lotharingiára ugyanak
kor nem tartottak igényt.58 így a kapcsolattartás e módja még a szervezett és
megállapodásokban rögzített hírszerzési együttműködés kialakulása előtt a hír
szerzési együttműködés fontos összetevője lett. 1931 júliusában Sztojákovics „az
orosz helyzetről" folytatott hosszabb eszmecserét Hofmeister vk. századossal, a
T—3 osztály orosz referensével.59
A két vezérkar tájékoztatta egymást a kölcsönösen érdeklődésre számot tartó
kérdésekről: a német véderominisztérium kívánságára a magyar fél megküldte
az 1931. évi francia nagygyakorlat anyagát, a RWM a kisantant katonai, illetve
vezérkari főnökeinek konferenciájáról szóló híranyagát. 60 1931 augusztus végén
Stomm őrnagy, londoni magyar katonai attasé utasítást kért a londoni német
katonai felderítéssel való bizalmas együttműködésre; az angolok jóindulatának
megőrzését és az addig kiépített külkapcsolatok fenntartását célzó szeptemberi
vezérkari válasz szerint a „németekkel való adatcsere és együttműködés oly
mértékig kívánatos, amíg az saját helyzetét angolokkal szemben nem veszélyez
tetheti". 61 A HM VI-2 osztály 1932 februárjában egy esetleges, Németország el
leni lengyel katonai akció varsói híreit továbbította az Abwehr-Abteilungnak
s egyúttal francia vonatkozású, *d'e Varsóból származó hírrel is szolgált, amely
szerint a franciák felemelt békeállománnyal gyakorlatot terveznek a német ha
tár mentén, s Franciaország, amennyiben biztonságát veszélyeztetve érzi, nem
csak a Rajna-vľdék, hanem egyes kikötők megszállására is készül.62 „A RWM
hálásan köszöni az átengedett adatokat, amelyeket igen értékesnek minősített
és kifejezetten arra kért, hogy a jövőben is bocsássuk rendelkezésükre a hoz
zánk beérkező, e tárgyra vonatkozó jelentéseket" — nyugtázta elégedetten
Sztojákovics. Von Bredow ezredes, az Abwehr-Abteilung vezetője készségesnek
mutatkozott a hasonló vonatkozású német híranyagok, összesített tájékoztatók
átengedésében; ezáltal biztosított volt a híranyagok folyamatos cseréje.63
A német elismerés után a VI—2 osztály nagy buzgalommal folytatta a fran
cia vonatkozású hírszerzést. Utasították az olaszországi magyar katonai attasét
is, hogy e kérdésben vegye fel az érintkezést az olasz vezérkar főnökével. Ered
ményt azonban nem tudtak felmutatni: az olaszok nem rendelkeztek biztos hí
rekkel a német határon történő esetleges francia előkészületekről és hírszerzé
sük különböző nehézségekbe ütközött.64 1932. március 26-án von Bredow ezre-
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des Ruszkayhoz intézett levelében mondott külön köszönetet a németek érdek
lődésére számot tartó, Franciaországról szóló anyag átengedéséért. 65 .
Német részről jónéven vették és bátorították a magyar kül- és katonapolitika
tevékeny szerepét a német—olasz közeledésben. Ezt erősítette meg Curtius né
met külügyminiszter Károlyi magyar külügyminiszterrel 1931. május 22-i genfi
találkozásán, amikoris Curtius a német—olasz bizalmas jóviszony ápolását kí
vánatosnak tartotta és nagy súlyt helyezett a magyarok közvetítő szerepére. 66
A német—olasz katonai közeledés — lassú tempóban — 1930-ban indult meg,
s a kezdetben szerény keretek között felvett katonai érintkezés abban mutat
kozott meg, hogy szorosabb társadalmi érintkezésbe léptek az olasz katonai
attaséval, Rámába küldték Riehthofen repülőszíázadost és lovastisztet vezényel
tek Pinerolóba.
A német—olasz közeledést a németek részéről akadályozta, hogy nem sokra
becsülték az olaszok megbízhatóságát és az olasz hadsereg értékét. Német rész
ről kezdetben attól is tartottak, hogy a német—olasz közeledés esetében a fran
ciák fokozott nyomásával kell számolniuk, amellyel szemben az olaszok nem
tudnak megfelelő ellenszolgáltatást nyújtani, s esetleges katonai konfliktus ese
tén nem Olaszország, hanem Németország lenne a főhadszíntér. Mielőtt a né
met—olasz katonai kapcsolatok további kimélyítéséről határoztak volna, 1931
augusztus—szeptemberben Fischer ezredest, a T—3 osztály vezetőjét két tisztje
kíséretében Olaszországba küldték. Mivel Fischer „a német—olasz közeledést
illetőleg az elégedetlenek együttműködésének barátja" volt, s a RWM-ben a ka
tonapolitikai kérdések szakértőjének számított, az olasz hadsereg értékéről alko
tott véleménye mérvadó volt a német hadvezetésnek az olasz kérdésben elfog
lalt álláspontjára. 67
1931 októberében Sztojákovics hosszas beszélgetést folytatott Fischer ezre
dessel és Tippelskirch őrnaggyal, a T—3 osztály olasz alcsoportjának vezetőjé
vel olaszországi tapasztalataikról. „Mindketten nyíltan hangoztatták, hogy össz
benyomásuk az olasz hadseregről igen jó és hogy az ifjúság katonai nevelése
mély benyomást tett r á j u k . . . összvéleményük az, hogy ha az olasz nemzet és
a hadsereg még egynéhány évig a jelenlegi irányban halad, vagyis hogyha
Mussolininak döntő befolyása ezen időre biztosítva marad, az; új olasz haderő
és hadiértéke nem lesz összehasonlítható a háborúelőtti hadsereg értékével.
Komolyan számba veendő tényező lesz az európai hadseregek sorában, súlya
azonban számarányától és felszerelésének korszerűségétől fog függni." Sztojá
kovics azt is megtudta, hogy Brüning kancellár azon benyomással tért vissza
Rómából, hogy az olasz rendszer nem állandó jellegű, s ,,hogy komoly és a
messze jövőbe kiható politikát az olaszokkal nem lehet csinálni". A magyar ka
tonai attasé ezért úgy ítélte meg a kialakult helyzetet, hogy a német katonák
ki fogják mélyíteni az olasz hadsereggel katonai kapcsolataikat, a német kül
politika azonban — míg azt a Centrumhoz tartozó Brüning vezeti — „a gaz
dasági megoldás felé törekedve, természetesen a franciákkal való megalkuvás
lehetőségét fogja keresni" s tartózkodni fog az Olaszországihoz való közeledés
től, mert az fokozná az általános helyzet nyugtalanságát. 68
1932 márciusában a német—olasz katonai és hírszerző közeledés további je
leit látva a VI—2 osztály úgy vélekedett, hogy az olasz—német hírszerző együtt
működés általában megfelel a magyar katonapolitikai érdekeknek, de fontosnak
tartotta az erről való pontos tájékozódást. Utasították a római magyar katonai
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attasét: szerezzen minél részletesebb felvilágosítást von Bredow ezredes közelgő,
1932 áprilisi olaszországi tárgyalásainak anyagáról
esetleges létrejövő
megegyezés méreteiről". Kívánatosnak tartották, hogy az attasé „minden tola
kodás látszata nélkül" találkozzon von Bredow-val, s azt ajánlották, ennek el
érésére támaszkodjon a német nagykövetséghez beosztott Richthofen százados
ra.69 A Richthofennal való kapcsolatfelvétel eredményesnek bizonyult. Von
Bredow ezredes Olaszországba történő megérkezésekor előbb a magyar katonai
attaséval tárgyalt, s csak azután vette fel az érintkezést az olasz hadsereg és
haditengerészeti vezérkar hírszerző irodáinak főnökeivel — Sogno ezredessel és
Lais sorhajókapitánnyal —, akikkel „a kémvédelem tekintetében létesítendő
együttműködésről" tárgyalt. Látogatása végén Bredow elégedetten nyilatkozott
a magyar attasénak tárgyalásai eredményéről. A magyar attasé olasz forrás
ból azt is megtudta, hogy az olaszok a magyar—olasz együttműködéshez ha
sonló bensőséges kapcsolat kialakítására törekednek a németekkel, s „a né
met—olasz együttműködésnek határozottabban körvonalazott terepe van (cél
zás Franciaországra), mint a mi együttműködésünknek, mert a kisentente egyes
államainak és Lengyelországnak viszonya és magatartása az olaszokkal, illetve
velünk szemben különbözően értékelendő". 70
A német hírszerző szervezet sajátosságai folytán a német—magyar hírszerző
összeköttetés külön-külön zajlott az egymással mellérendelt, s ugyanakkor kü
lönféle alárendeltségű Abwehr-Abteilunggal és a T—3-mal. Mindez hátrányt
jelentett a magyar vezérkar számára, mert a legfontosabb katonai végmegíté
lések nem jutottak birtokukba, s abban sem lehettek biztosak, hogy csereanya
guk egyik, vagy másik osztályhoz való juttatásával nem sértettekbe német ér
zékenységet. Mindezen kérdéseket Ruszkay Jenő 1932. április 27—május 2-i
berlini látogatása során tisztázták. A hírszerzési és hírcseremegállapodást von
Bredow (Abwehr-Abteilung) és Fischer (T—3) ezredesekikel tárgyalta meg. Vég
legesen tisztázták az összeköttetés módját; megállapodás született, hogy min'den
magyar csereanyag az Abwehr-Abteilungnak megy, „külön megjegyzéssel azon
esetben, ha ezen csereanyag a T—3 ügykörébe tartozik, vagy annak kívánságá
ra küldetik el. Ez esetben az Abwehr-Abteilung anyagunkat tudomásulvétel
után haladéktalanul a T—3-nak küldi meg. A T—3 ügykörébe tartozó össze
foglaló végmegítélések, viszonzás ellenében ugyancsak ezen az úton fognak
futni." 71 A részleteket illetően megállapodtak abban, hogy cseh vonatkozásban
— az eddigi esetenkénti kérdéseken túlmenően — ezentúl minden lényegesebb
híranyag kölcsönösen és automatikusan kicserélendő.
Román és jugoszláv vonatkozásban alap- és összefoglaló megítéléseket cse
rélnek, s először a németek küldik el megítéléseiket és összefoglalásaikat, ame
lyekre azután a magyar fél ugyanolyan mértékben válaszol. Lengyel és szov
jet vonatkozásban a német fél hajlandónak mutatkozott bárminemű szovjet
híranyagot a magyarok rendelkezésére bocsátani; cserében lengyel vonatkozású
felderítési kérdéseik megválaszolását kérték, amelyben a varsói magyar katonai
attasé segítségére is számítottak. Ruszkay Jenő a kérést azon „feltétellel" fo
gadta el, hogy csaik általános összefoglalókra számíthatnak, mert a lengyelor
szági magyar katonai attasé nem folytathat offenzív felderítést. Jelentésében
ezután mégis azt fejtegette, hogy a magyar katonai attasé „ily értelmű igény
bevétele nem látszik aggályosnak, mert egyrészt még őneki sem kell tu'd'nia,
hogy az adott feladatok nem kizárólag a mi részünkre oldandók meg, más-
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részt a németeket különösen érdeklő kérdések amúgyis a katonai attasé álta
lános feladatai közé tartoznak." 72
Megállapodtak abban is, hogy elvben esetről-esetre cserélhetők általános ka
tonapolitikai, valamint egyes hadseregekre vonatkozó összefoglaló értékelések.
Általános elviként elfogaditák, hogy az egymástól kapott híranyag nem adiható
tovább harmadik félnek. Ruszkay berlini látogatása során cseh, jugoszláv, szov
jet, távol-keleti és defenzív vonatkozású híranyagot kapott a németektől, to
vábbá tíz bizalmas jelentést legkülönfélébb tárgyakban, amelyekre magyar ál
lásfoglalást kértek. „Ezzel — jelentette a tárgyalások eredményét összegezve
— a hírszerző összeköttetés a német vezérkarral elérte a jelen körülmények kö
zött még kívánatos legmagasabb fokot, amelynek fönntartása a mostani kato
napolitikai helyzetben reánk nézve kívánatos és hasznos". 73
A két ország vezérkara közötti rendszeres hírcsere 1932—1933 fordulóján in
dult meg. Ennek keretében tájékoztatták egymást az érintett országok hadse
regének erejéről, haderejéről, mozgásáról, tagozódásáról, a vasutak teherbírá
sáról, az iparvállalatok termeléséről, az illető ország hírszerző szolgálatának
tevékenységéről stb. Az értékelések átadása mellett lehetőséget teremtettek egy
más kérdéseinek megválaszolására is. A magyar hírszerzés számozott, ún. „Lis
te" formájában küldte — hozzávetőlegesen kéthetente — jelentéseit, elsősor
ban a kisantant országokról (kiemelten Csehszlovákia és Románia), valamint
Franciaországról, a Szovjetunióról és Lengyelországról. A németeknek nyúj
tandó használható csereanyag érdekében erősítették hírszerzési tevékenységü
ket Lengyelország vonatkozásában.
1933 január és 1934 szeptember között a magyar hírszerzés 50 „Listet" kül
dött a németeknek; fontos és sürgős híranyag érkezése és késői futárindítás
esetében néhány alkalommal magánlevél formájában. A német Abwehr-Ab
teilung a kisantant országairól, Franciaországról, a Szovjetunióról és Jugoszlá
viáról ún. „Brief" formájában küldte jelentéseit másfél év alatt összesen 34 al
kalommal.
Fischer ezredes (T—3) 1932 októberi budapesti látogatásakor azt tervezte,
hogy a két osztályvezető — esetleg szakközegeik bevonásával — a rendelkezé
sükre álló összes nyilvántartási anyag alapján beható eszmecserét folytat a
cseh haderőről, Csehszlovákia viszonyairól és ellenállóképességéről s a kisantanton belüli szerepéről. „Itteni kívánságra különösen szóba kerülne még a
legújabban kimélyedő cseh—lengyel viszony és a cseheknek Németország ellen
való esetleges fellépése, amire a cseh hadsereg a legújabb, de még ellenőrzésre
szoruló hírek szerint a lengyelek támogatására kötelezve volna." Fischer köze
lebbről is meg akart ismerkedni a magyar katonai viszonyokkal s látogatást
szándékozott tenni vezető katonai személyiségeknél. Miután Fischer a RWMben nagy befolyással bír, előnyös lenne — ajánlotta Sztojákovics —, hogy meg
felelő benyomásokkal térjen vissza; alkalmat kellene teremteni számára a hon
védség valamely csapattestének vagy intézményének meglátogatására. 74
A német—lengyel viszonyt Fischer ezredes továbbra is feszültnek jellemez
te s nem zárt ki esetleges lengyel akciót Gdansk, vagy Kelet-Poroszország ellen.
A lengyelek úgy érzik — folytatta —, hogy az idő ellenük dolgozik; biztosnak
tartják, hogy a Rajna-vidék megszállása és a jóvátételi fizetések kedvező
elintézése után a németek elérik a fegyverkezési egyenjogúságot, majd felvetik
a korridor, illetve a keleti határ revíziójának kérdését. Ezért véleményük sze
rint meg kell előzni az erősödő német nacionalizmust és kész helyzetet kell te72 Uo. 309—310. o.
73 Uo. 311—312. o.
74 HL HM 1932. Ein. VI—2. 121 519 Sztojákovics jelentése, 1932. aug. 6.

— 39B —

remteni. A jelenlegi helyzetben bizonyosnak tartották, hogy pl. Gdansk (len
gyel) megszállásába a Népszövetség (Franciaország és Angliával az élén) még
belenyugodna. Később ez már kérdésesebb volna, s a német birodalom ereje
egyre növekszik. Fischer ezért arra kérte Sztojákovicsot, hogy eddigi megál
lapodásaik szerint mielőbb juttassanak el hozzá minden erre vonatkozó lengyel
hírt. 75
A VI—2 osztály továbbította értesüléseit a kisantant országok 1931. évi prá
gai konferenciájáról, amelyet francia kezdeményezésre hívtak össze. A konfe
rencián állítólag megegyezésre jutottak a Németország elleni közös katonai fel
lépést illetően. Erősebb határmegszállást helyeztek kilátásba abban az esetben,
ha „a Hitler-párt uralomra jutása és így a német külpolitika új iránya a fran
ciákat »veszélyeztetve« utóbbiakat a Rajna balpartjának esetleges újabb meg
szállására kényszerítené". Csehszlovákia főleg a bajor határ mentén, Jugoszlá
via és Románia — adandó alkalommal — az osztrák és magyar, illetve a ma
gyar határ mentén lépne fel.76
Fischer ezredes budapesti látogatása során értékes információkat kapott a cseh
hadsereg értékéről, mozgósítási terveiről stb. Tárgyalt Rőder Vilmos tábornok
kal is, aki — más tisztekkel együtt — mentegetőzve nyilatkozott a leszerelési
kérdésben tanúsított óvatosabb magyar magatartásról.. Magyar részről rámutat
tak, hogy a németek nem mindig mutatnak olyan megértést és kellő támoga
tást e kérdésben, amely megfelelne a két ország hadserege közötti barátságnak.
Ennek oka egyrészt a némettől eltérő magyarországi viszonyokban rejlik. Ma
gyarország — ismeretesen — régóta kiszabadult a békekötésék béklyójából, az,
erre vonatkozó kötelezettségek ellenére pl. bevezette az általános hadkötelezett
séget és nem tartja magát a megállapított csapat- és fegyverzeti előírásokhoz.
Ezért különösen óvatosan kell lépnie, nem exponálhatja magát annyira, hogy
elkerülje az esetleges szankciókat. Ezzel összefüggésben Magyarországon aggód
va szemlélik Lengyelország és Csehszlovákia közeledését, s esetleges közös in
tervenciós terv létrejöttétől tartanak. Fischer ezredes azonban nem osztotta ezen
nézeteket. Fischer minden megbeszélésén találkozott a német—olasz kapcsolatok
további kiépítését szorgalmazó kívánsággal.
Fogadta őt Gömbös, aki von Schleicher véderőminiszterhez intézett kíván
ságai közvetítésére kérte az ezredest. Gömbös Schleicher befolyásának érvé
nyesítését szorgalmazta a két ország közötti gazdasági kapcsolatok gon'd'osabb
kezelésében, a német agrárpolitika Magyarországon teljességgel ismert köve
telményeinek ellenére. Magyarország legnagyobb gondjának a kisebbségi kér
dést nevezte meg; e területen több megértést kért a magyar kívánságok iránt.
Meg kell kísérelni — mondta —, hogy nyílt beszédben érjenek el fordulatot.
Egyúttal nagyobb expozét adtak át Fischernek a kisebbségi kérdésről. Gömbös
végezetül arra utalt, hogy a magyar részről kívánatosnak tarják a német—olasz
viszony elmélyítését, amit a németek érdekében is tanácsosnak és lehetséges
nek tart. 77
Német részről „határozottan eredményesnek" tartották Fischer budapesti lá
togatását — biztosította a magyar katonai attasét Hammerstein gyalogsági tá
bornok, a Heeresleitung (hadvezetés) főnöke és a Külügyi Hivatal egy magas
rangú tisztviselője. „Egyrészt a HM VI—2 osztállyal való még szorosabb együtt
működést eredményezte, másrészt fokozta tekintélyünket. Utóbbit úgy katonai
tekintetben, amennyiben megállapította a VI—2 osztály magas színvonalát és
75 HL HM 1932. Bln. VI—2. 121 531 Sztojákovics jelentése, 1932. aug. 6.
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az általános katonapolitikai helyzetnek vezető körökben való szakszerű és ve
lük egyetértő tárgyilagos megítélését, valamint politikai vonatkozásokban,
amennyiben az új vezetésnek határozott és céltudatos fellépése mély benyomást
tett reá." Schleicher nagy jelentőséget tulajdonít a német—olasz kapcsolatok
nak — jelentette Sztojákovics —, s azok további kiépítését katonai és politikai
téren egyaránt tervbe vették.78
1932 november elején Patzig sorhajókapitány, az Abwehr-Abteilung új ve
zetője Sztojákovics tábornoknak a magyar—osztrák hírszerzési együttműködés
gondolatát vetette fel, amely kapcsolat főleg a cseh vonatkozású hírszerzést
érintené. Patzig korábbi bécsi látogatása alkalmával puhatolózott Ronge nyu
galmazott tábornoknál, az osztrák katonai hírszerzés létrehozójánál, aki tanács
adóként még mindig jelentős befolyást élvezett. A VI—2 osztály ezért utasította
a bécsi magyar katonai attasét, hogy elvben nem zárkózik el az esetleges
együttműködés elől, előfeltételül azonban a kölcsönös lehetőségek és kilátások
tisztázását állította. Berlinbe küldött válaszukban köszönetüket fejezték ki a
„jóindulatú kezdeményezésért", amelyet szívesen fogadtak. 79
A német sugallatú magyar—osztrák hírszerzési együttműködés részleteiről
Ruszkay és Plaschek tábornok (az osztrák HM 1. osztály vezetője) 1933. már
cius 9—10-i bécsi tárgyalásán állapodtak meg. Ennek értelmében a magyar és
osztrák fél jugoszláv és cseh viszonylatban hírcserekapcsolatba lépett, „amely
nek alapja a két államra összeállított defenzív segédletünk és járőrsegédle
tünk". Az érintkezés aktuális hírek cseréjére, rádiólehallgatásra, táviratanya
gok kölcsönös megküldésére is kiterjedt. Az osztrák szervek kötelezettséget vál
laltak a magyar offenzív szervek támogatására Ausztriában. 80
A magyar hírszerzés vezetői pontosan tudták, hogy e megállapodás normális
viszonyok között inkább az osztrákoknak kedvez; a magyarok részére előnyt
főleg kritikus katonapolitikai helyzetben jelent. A magyar—osztrák hírcsere
megállapodás elmélyülését az őszinteség hiánya zavarta; a rendelkezésre álló
források meglehetősen laza kapcsolatról tanúskodnak. 81
A német—magyar hírcsereforgalom intenzitását mutatta, hogy 1933 elején
az évi összefoglaló jelentés összeállítása előtt a VI—2 osztály szükségesnek tar
totta az újonnan beérkezett híranyagok közös megbeszélését. Mivel nagy súlyt
fektettek a személyes tárgyalásokra és a személyi összeköttetés fenntartására,
Vatíay Antal vkszt. őrnagy és Adelmann János vkszt. százados 1933 április vé
gi berlini, az Abwehr-Abteilungnál, illetve a T—3-nál tett látogatását a sze
mélyi összeköttetés felvételére is felhasználták. 82
1933 márciusában — német kérésre, csereanyagként — a VI—2 osztály be
indította a Franciaország részéről indítandó preventív háború eshetőségére és
lehetőségére vonatkozó felderítést.83 1933 decemberében Stülpnagel ezredes, a
T—3 oszfály vezetője, von Linstow százados, a T—3 lengyel előadója és Himmer
őrnagy, az Abwehr-Abteilung defenzív vezetője látogatott Budapestre. A ma
gyar katonai vezetőkkel folytatott tárgyalásaikon részletesen megbeszélték az
általános politikai és katonapolitikai helyzetet. Számba vették a német—cseh,
német—lengyel, német—orosz és német—olasz viszonyt. Nagy teret szenteltek
a francia—cseh katonai szerződés megvitatásának és az ebből adódó cseh kö
telezettségeknek Németország és Magyarország ellen. Megvitatták a kisantant
78 HL
79 HL
80 H L
81 HL
jan. 8.)
82 HL
83 HL

HM
HM
HM
HM

1932. Bln.
1933. Ein.
1933. Ein.
1933. Ein.

VI—2. 123 563 Sztojákovics jelentése, 1932. dec. 3.
VI—2.122 953 Sztojákovics jelentése, 1932. nov. 4., az utasítások nov. 9.
VI—2. 119 493 (1933. máj. 14.)
VI—2. 120 820 (1933. máj. 29.), 123 934 (1933. nov. 28.); 1934. Ein. VI—2. 118 145 (1934.

HM 1933. Ein. VI—2. 120 171 (1933. ápr. 24.)
HM 1933. Ein. VI—2.120 178 (1933. ápr. 22.)
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együttműködését, a Magyarország elleni erőmegoszlást, főleg a cseh fejlesztési
terveket és a cseh hadsereg hadiszervezetében végrehajtott változásokat. 84
Ugyanakkor adta át Stülpnagel a VI. osztálynak a „H. DV. 300 Truppenführung,
I. Teil" jelzésű titkos szolgálati könyvet, amelyet az olasz vezérkar csak néhány
hónappal később kapott meg.85
Hennyey Gusztáv, aki 1933 május—1937 május között a VI—2-es osztályt
vezette, alosztályvezetője kíséretében 1934. június 16—27: között Németország
ba látogatott. Münchenben az Abwehr vezetőjével, Berlinben Beck altábor
naggyal, a vezérkar főnökével, Reichenau tábornokkal, a miniszteri hivatal ve
zetőjével, Stülpnagel ezredessel, a T—3 osztály és Patzig sorhajókapitánnyal,
az Abwehr-Abteilung vezetőjével folytatott megbeszéléseket.
Valamennyien kitüntető szívélyességgel, a magyar—német barátság ismételt
hangsúlyozásával fogadták őket, s a tárgyalások „a legmesszebbmenő őszinte
ség, nyíltság és jóakarat" jegyében folytak, amelyet a megbeszélések eredményei
is kifejeztek.
Tisztázták az ideiglenes német—magyar feszültség okát, amely a Rosenbergcsoporttól (az NSDAP Külügyi Hivatalának vezetője) származott és Magyaror
szággal szemben a várakozó álláspontra helyezkedés gondolatát tartalmazta,
míg Romániával és különösen Jugoszláviával szorosabb kapcsolatok kiépítését
tervezte. E tervet a Külügyminisztérium és a hadvezetőség nyomására azonban
elejtették, s a feszültség teljes mértékben megszűntnek tekinthető — nyugtat
ta meg Hennyeyt a T—3 osztály vezetője.
Kitértek Magyarországnak a kisantanttal szemben elfoglalt helyzetére, a né
met—cseh, a német—lengyel, a német—osztrák, a német—orosz, a francia—
orosz viszonyra, s a távol-keleti helyzetre. Legnagyobb részletességgel Csehszlo
vákia vonatkozásában egyeztették nyilvántartásukat. A cseh vonatkozású ha
sonló híranyagot a T—3 osztály eltérően értékelte, s a német központ csak hoszszabb viták után fogadta el a magyar álláspontot.
Megállapodás történt az Abwehrrel többek között az 1934 szeptemberi cseh
hadgyakorlat kölcsönös lehallgatásában, román vonatkozásban pedig az Abwehr-híranyagok továbbításában. Az Abwehr kérte Hennyeyt, hogy a madridi
német követ szorosabb kapcsolatot építhessen ki Csáky gróf követségi taná
csossal, mert a közeljövőben német hírszerző irodát szándékoznak felállítani
Madridban. Hennyey jelentésében azon indokkal javasolta e kapcsolat létesí
tését, hogy ezáltal „Spanyolországon kívül egyéb hírekhez is juthatunk". 86
Hennyey Gusztáv emlékirataiban később így vélekedett a magyar—német
hírszerzési együttműködésről: „munkánk súlypontját Csehszlovákia képezte,
amelynek során különösen szorosan együttműködtünk a Canaris vezette német
Abwehrrel... Nem volt köztünk semmi titok, nyílt anyagcsere állt fenn, sza
bályos időiközönként meglátogattuk egymást Budapesten, illetve Berlinben. ..
Berlini tartózkodásom alatt állandóan fogadtak és gyakran meghívtak vezető
katonai személyiségek, mint Ludwig von Beck vezérezredes, a vezérkar főnöke
és más urak, s ezáltal jobb bepillantást nyertem a viszonyokba."87
Kommunistaallenességükfoől adódóan a magyar és német fél között rendsze
res információcsere alakult ki a német és nemzetközi kommunista
mozgalom
megítélésében is. A mindenkori berlini magyar követ rendszeresen megkapta
a német belügyminisztérium vagy egyéb biztonsági szervek (pl. a „Berliner
Reichskomissar für Bewachung der öffentlichen Ordnung") összefoglaló jelen84
85
86
87

HL HM 1933. Ein. VI—2. 123 778 (1933. nov. 9.)
H L HM 1934. Bln. VI—2. 119 726 (1934. március 21.)
HL HM 1934. Bln. VI—2.121 582 Hennyey jelentése, 1934. június 28.
Hennyey, Gustav: Ungarns Schicksal zwischen Ost und West. Lebenserinnerungen. Mainz, 1975. 37. o.

— 398 —

f

téseit a kommunista mozgalmak helyzetéről és politikai törekvéseiről. Az 1927
végi jelentés például részletesen foglalkozott a Kommunista Internacionálé, a
Szovjetunió, továbbá Németország Kommunista Pártja (KPD) önvédelmi szer
vezete, a Roter Frontkämpferbund tevékenységévgel. 88 A honvédelmi miniszté
rium jelentést kapott a német kommunista mozgalom 1928 őszi helyzetéről, 89
majd megkapta a német baloldali mozgalmak 1927—1929. évi összefoglalóját.90
Saját használatra német kommunista szerzők írásait is lefordítottak.
A német nagyipar támogatását élvező „Vereinigung für Freie Wirtschaft
E. V." néven Berlinben működő, „gazdasági felderítéssel és a kommunizmus
terjedésének ellenőrzésével" foglalkozó iroda „a kommunizmus kérdését" ta
nulmányozó alcsoportja előadásokat rendezett külföldi diplomaták részére, ame
lyekre meghívták a magyar követséget is. „Az előadó Hans Danckswerts, ki
egyébként személyesen ismeri a belügyminisztérium vörösvédelmi szerveit,
élénk szavakkal hirdette a kommunizmus állandó terjeszkedésiét és a világfor
radalom előkészítésére való törekvését.- Részletesen előadta a kommunistáknak
a német birodalomban felépített szervezetét" — jelentette Sztojákovics. 91
3. Német és magyar jobboldali félkatonai szervezetek

kapcsolatai

A Stahlhelm 92 és a 'magyar frontharcosok kapcsolatának szorosabbra fogá
sában a Stahlhelm lépett fel kezdeményezőén. Vezetősége 1928 augusztus elején
felkereste Wettstein berlini magyar ideiglenes ügyvivőt, a követség tanácsosát,
s közölte vele, hogy a MOVE meghívására német, török és bolgár tisztekből álló
küldöttséggel szeretne részt venni a budapesti Szent István-napi ünnepségeken.
E hivatalos látogatás során kifejezésre juttatnák „a volt központi hatalmak had
seregeinek fegyverbarátságát és a német nemzeti körök magyar barátságát".
Walkó Lajos külügyminiszter 1928. augusztus 8-i távirati utasítása a tervezett
látogatástól való eltekintést kérte, mivel a Szent István-napi ünnepségeket nem
tartotta alkalmasnak politikai jellegű tüntetésre. E döntés „meglehetősen lehangolólag hatott", ezért von Stefany őrnagy, a Stahlhelm berlini szervezetének
vezetője szükségét látta, hogy körvonalazza Wettsteinnek szervezete célkitűzé
seit. Előadta, hogy „a német társadalom nemzeti érzésű rétegei rendkívül el
vannak keseredve a birodalom jelenlegi politikai és gazdasági helyzete miatt".
A Stahlhelm tagjait már nehezen lehet együtt tartani, s ha „a nemzeti moz
galomhoz fűzött reményeik belátható időn belül nem teljesülnek, ezek is a
kommunisták karjaiba vetik m a g u k a t . . . a birodalmi kormány a baloldali moz
galmakkal szemben semmi gerincet nem mutat". Megítélése szerint nagy felelős
ség terhelte a Reichswehr vezetőségét is, mert „teljesen a hatalom új birtoko
sainak zsoldjába szegődött és mindent elkövetett a jobboldali szervezetek le
fegyverzésére." „A bolsevizmus elleni védekezés" ezért arra készteti a Stahl
helm Vezetőségét, hogy szorosabb külpolitikai kapcsolatokat teremtsen e ve88 HL HM 1928. Ein. VI—2. (1928. február 5.)
89 Uo. 1928. december 20.
90 HL HM 1929. Ein. VI—2. sz. n. 96. doboz.
91 HL HM 1930. Ein. VI—2. 14 484 (1930. június 14.)
92 A .,Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten" (Acélsisak — A frontkatonák Szövetsége) 1918-ban alakult, s 1930 eïoiï
Németország legjelentősebb katonai tömegszervezete volt; 1932-ben 340 000 tagot számlált. Vezetőinek, az egykori
császári tiszteknek és junkereknek antidemokratikus politikai programja revansháborút, imperialista diktatúra meg
valósítását célozta; a katonai kiképzés folyamatába az ifjúság azon részének bevonására törekedtek, akiket a Reichs
wehr nem tudott átfogni. Különböző politikai árnyalatok soviniszta és revansista erőit tömörítette; soraiba számos
kispolgár és félrevezetett dolgozó is tartozott, akik áldozatául estek a „frontszocializmus" demagóg jelszavának. Jól
lehet nyilatkozataikban állítólagos pártok fölöttiségüket hangsúlyozták, valójában a jobboldali pártokhoz vonzódtak:
1929-ig a DNVP (Német Nemzeti Néppárt) és a DVP (Német Néppárt) iránt, azután majdnem kizárólag a DNVP és
1932-től egyre erőteljesebben az NSDAP (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) iránt érdeklődtek. 1933-ban be
olvadt az SA-ba, majd 1934 elején ,.Nazionalsozialistischer Deutscher Frontkämpferbund (Stahlhelm)"-ra keresztelték
s rövidesen feloszlatták. (Lásd: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland. 1830—1945. Leipzig, 1970. 2. k. 654. o.)
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szélyt szintén felismerő országokkal. Először Magyarországgal szeretne köze
lebbi kapcsolatba lépni, majd Olaszországgal és Angliával. Olasz részről egyéb
ként már régóta érdeklődést mutattak a németországi jobboldali mozgalmak
iránt. Véleménye szerint a déltiroli kérdést „magasabb célok érdekében telje
sen ki kell kapcsolni", az tulajdonképpen nem német, hanem osztrák problé
ma, s ezért teljesen indokolatlan „Olaszországot az egész németség ellenségé
nek tartani". A Stahlhelm azt remélte, hogy — tekintettel a magyar—olasz „kö
zelebbi viszonyra" — a magyarok elősegíthetik a német—olasz közeledést.
Wettstein értékelésében kétségbe vonta ugyan a Stahlhelm politikai tervei
nek eredményességét, a Stahlhelmmel „esetleg indirekte felveendő közelebbi
kapcsolatot" azonban „a bolsevizmus elleni közös küzdelemmel" s azzal indo
kolta, hogy e „szervezet a mi érdekünkben is álló német—olasz közeledés elő
mozdítását vette fel programjába és a burgenlandi, valamint a kisebbségi kér
désben a német közvélemény többi részével ellentétben a magyar állásponttal
szemben megértést tanúsít." 93
A Stahlhelm vezetője, Wagner őrnagy 1930-ban több vezetőségi taggal együtt
Budapesten járt és hosszabb eszmecserét folytatott Gömbös honvédelmi minisz
terrel. 94
1931 április elején a Stahlhelm vezetősége — a Frontharcosok Országos Szö
vetsége elnökségének meghívása alapján — ismét puhatolózott a berlini ma
gyar követségen Stahlhelm-delegáció részvétele ügyében a június 7-i miskolci
frontharcos napon. Khuen-Héderváry ikülügyminászterihelyettes nemleges vá
lasza — többszöri sürgetés után — 1931. május 23-án érkezett meg; eszerint
Gömbös személyesen beszélt Stefanyval és kérte, álljanak el a tervtől. 95
Miniszterelnöki kinevezése után Gömbös már nem gör'd'ített akadályt a Stahl
helm magyarországi látogatásai elé. A Stahlhelm delegációja részt vett az 1932es és 1933-^as frontharcos napon; utóbbin a német küldöttség vezetője már a né
met és magyar frontharcosok közös „vágyára" („szabadság, nagyság és dicső
ség") is utalt. 96
1933 júniusában megkezdődtek a Hitler-Jugend magyarországi kirándulásá
nak előkészületei. A külügyminisztérium közölte Masirevichcsel, hogy a „szó
banforgó . . . diákcsoportot a miniszterelnök úr tekinti vendégeinek". 97 Gömbös
azt kérte, hogy a csoport összlétszáma ne haladja meg a száz főt, magyarorszá
gi tartózkodásuk időtartama pedig a 8—10 napot. Hozzáfűzte azonban, hogy
„a magyar királyi kormány a baráti jó viszonyra tekintettel, mely a két ország
között fennáll és amelyet felelőtlen elemek esetleges incidensek provokálásával
zavarhatnának, kénytelen ragaszkodni ahhoz, hogy a kirándulás résztvevői se
uniformisban, se pedig jelvényekkel vagy zászlócskákkal ellátva ne legyenek."98
Az 1933 augusztus második felére tervezett utazás megbeszélése során Nabersfoerg, a Mittelstelle Deutsche Jugend vezetője megemlítette Haubert magyar
sajtóelőadónak, hogy „a Hitler-Jugend a napokban baráti megállapodást kö
tött az olasz ballilával, s örömükre szolgálna, ha ilyen megállapodásra juthat
nának a magyar ifjúsággal is". Masirevich örvendetesnek tartotta, ha a magyar
ifjúság — a cserkész-világszövetséghez tartozástól függetlenül — szorosabb kap
csolatba lépne „a hasonlóan hazafias beállítottságú német és olasz ifjúsággal",
s az esetleges közös táborozások a baráti viszony szorosabbra fűzését eredmé93 OL Küm. pol. res. 1928—21/7—3132.
. 94 OL Kflm. Pol. res. 1931—21/7—1498 Wettstein szig. biz. levele Károlyi külügyminiszterhez a Stahlhelm rész
vételéről a miskolci frontharcos napon. 1931. április 8.
95 Uo. 1931. május 23.
96 Der Angriff, 1933. október 3.
97 OL Küm. K 83 Berlini követség, 1933. június 21.
98 OL Küm. K 83 Berlini követség, 1933. június 27.

— 400 —

nyeznék, s azt, hogy „a német és olasz ifjúság mind nagyobb megértést tanú
sítson a mi nemzeti törekvéseinkkel szemben". 99
Ugyanebben az időben futott he a iberlini SA-vezető magyarországi látogatá
sának kérése,100 amelyet a külügyminisztérium — a világ Jamboree-ra, az olasz
avantgardisták látogatására és a tervezett Hitler-Jugend látogatásra hivatkozva
— a következő évre kért elhalasztani. 101
A Hitler-Jugend 1933 augusztusi magyarországi látogatásának viszontmeghívásaként 1934. július 8—17. között ötven magyar levente németországi kör
utazást tett, amelynek során Passauból a birodalmi posta három autóbuszán
München, Rothenburg ob der Taube, Frankfurt am Main, Mainz, Köln, Kassel
útvonalon jutottak el Berlinbe és Potsdamba. A csoportot fogadta Göring és
Hitler is; utóbbi majdnem egy órát szentelt nekik. 102
A Frontharcosok Országos Szövetsége 1934. október 6-ára nemzetközi front
harcos napra, ill. kongresszusra hívta meg az európai frontharcos szervezete
ket. Az összejövetel célja a frontharcosok szorosabb érintkezésének felvétele
volt, hogy ,,a frontharcos szellem erőteljesebb befolyást nyerjen a politikai dol
gok menetére". Bejelentették részvételüket az osztrák, német, olasz és francia
frontharcosok.103 A Stahlhelm (ill. most már: Nazionalsozialistischer Deutscher
Frontkämpfer-Bund) 7 napos budapesti látogatást tervezett, amelynek részle
teiről pontosan tájékoztatta az utazásban részt venni szándékozókat. Felkérte
őket egyenruhahozatalra is, hogy „ezáltal Budapesten az egységes felvonulás
lehetséges legyen". Az előkészületek nagy ütemben folytak; többek között
30 000 magyar, 1300 német, 200 osztrák, 150 olasz és 6 francia frontharcos rész
vételére lehetett számítani.104 Szeptember 29-én azonban a budapesti rendőr
főkapitányság váratlanul betiltotta a frontharcos-kongresszus megtartását. In
doklásukban arra hivatkoztak, hogy a „nemzeti munkahét" rendezvényeivel
egybeeső frontharcos-kongresszus idejére a rendőrség — nagy megterhelése
miatt — nem rendelkezik elégséges erővel a rend és a biztonság fenntartására.
A laptudósítók emellett rámutattak, hogy a magyar kormány külpolitikai és
belpolitikai megfontolások miatt tiltotta be a frontharcos találkozót. Nézetel
térésektől tartott a különböző nemzetiségű részvevők között, továbbá helyte
lenítette a magyar frontharcos-szövetség elnöke, Takách-Tolvay külpolitikai
orientációját és egyre ellenzékibbé váló politikáját. 105 így a „nemzeti munka
hét" rendezvényei nélkülözték ugyan a frontharcos találkozó eseményeit, a Ma
gyarországi Német Népművelődési Egylet felhívására a Budapest környéki né
m e t községek lakossága azonban aktívan kivette részét annak eseményeiből.100
4. Együttműködés

a genfi leszerelési

konferencián

1925. szeptember 25-én a Nemzetek Szövetsége hatodik ülésszaka elhatározta
a fegyverzet csökkentését egyezményben rögzítő nemzetközi konferencia össze
hívását. Első lépésként konferencia-előkészítő bizottságot alakítottak, amely
1926 májusa és 1930 szeptembere között hat ülésszakot tartott. Az előkészítő

99 OL Küm. K 83 Berlini követség. Masirevich jelentése, 193:3. július 15.
100 OL Küm. Pol. res. 1933—21/7—472 (2337) Masirevich jelentése, 1933. július 29.
101 OL Küm. K 83 Berlini követség. Apor tanácsos levele Masireviehnek, 1933. augusztus 4.
102 Bundesarchiv (BA), Koblenz, l i 43 11/1501. A Jugendführer des Deutschen Reiches (Abt. „Ausland") jelentése
a kancelláriának a magyar leventék németországi utazásáról (1934. július 27.)
103 Berliner Volks-Zeitung. 1934. szeptember "30.
104 Stahlhelm Zeitung, 1934. szeptember 9.
105 Berliner Volks-Zeitung, 1934. szeptember 30.. Le Temps, 1934. október 2,
100 Der Tag, 1934. október 4.
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bizottság 1930. december 30-án terjesztette be jelentését; A Nemzetek Szövet
sége Tanácsa elhatározta, hogy a jelentést megkül'di az egyes államoknak és
1932-re nemzetközi konferenciát hív össze. Tagjain kívül részvételre kéri fel a
Szövetségen kívüli Szovjetuniót és az Egyesült Államokat is. Egyben megbízta
a főtitkárt, szerezze be az államoktól a fegyverzetükre és az egyéb technikai
elemre vonatkozó kimutatásokat. 107
A magyar katonai vezetés a tervezett fegyverkezési egyenjogúság megvaló
sításához támogatókat, illetve szövetségest keresett. Siegler Géza ezredes a Nép
szövetség 1930 decemberi XI. közgyűléséről küldött jelentésében kitért a le
szerelési konferenciával kapcsolatos munkálatokra, s szoros kapcsolat létreho
zását javasolta az e kérdésben „érdekközösségben" lévő államok — elsősorban
Németország és Olaszország — illetékes közegeivel. „Velük az egész leszerelési
komplexumot le kell annak idején tárgyalnunk, akár egyenként, akár közösen.
Ezen gondolatról itt úgy a német, mint az olasz katonákkal beszéltem, kik azt
valamennyien épp oly fontosnak tartják, mint m a g a m . . . Ha összetartunk, nem
fogják ügyünket oly könnyen egyszerű mosollyal elintézni tudni." 108
A német, osztrák és magyar katonai követelések összhangba hozását tűzte ki
•céljául ezen országok katonai szakértőinek 1931. március 26-i bécsi informatív
jellegű értekezlete. Schönheinz német, Siegler Géza magyar ezredes, az osztrák
Keppelmüller tábornok és Vivzorin ezredes megállapodott abban, hogy csak a
teljes jogegyenlőségen alapuló szerződést fogadnak el; követendő taktikaként
pedig valamennyi európai állam teljes leszerelését, vagy pedig a meglévő fegy
verkezési fok felemelését fogják követelni. Utóbbi elképzelést a Népszövetség
egységokim anyának 8. paragrafusiára alapozták, amely minden államra nézve
elismerte az országhatárok biztosításának jogát. Az értekezlet határozata alap
ján Siegler Géza összeállította a magyar katonai követeléseket, s a teljes ka
tonai szabaü'ság visszanyerését célzó javaslatait 1932 áprilisában bizalmas ma
gánlevél formájában eljuttatta Gömbösnek.109
1931. április 15-én Gömbös Gyula honvédelmi miniszter Bethlen István mi
niszterelnöknek küldött titkos előterjesztésében a magyar kormány álláspont
jának rögzítését és a közelgő genfi leszerelési konferencián részt vevő szemé
lyek kijelölését sürgette. Az előterjeszités egyúttal módszertani tanácsokat tar
talmazott a kormányállásfoglalás kidolgozásához.110 Előterjesztése mellékle
tében Gömbös részletesen kifejtette álláspontját, s ezzel a későbbi magyar ál
láspont alaphangját is megadta. „Az ún. leszerelés terén elérendő . . . végső cé
lunk csak teljes katonai szabadságunk visszanyerése lehet, vagyis felfegyverzé
sünk olyan mértékben, mint azt katonai helyzetünk, politikai céljaink meg
kívánják, s az ország pénzügyi helyzete megengedi, anélkül, hogy ebbe bár
mely külső hatalomnak joga legyen beleszólni". El kell érni az egyenlőség elvé
nek elismerését, a nagy fegyverkezési különbségek megszüntetését. Mivel ez
többi állam leszerelésével nem érhető el, elkerülhetetlenül szükséges „a mi leg
alább részbeni felszerelésünk elérése". Minimális katonai követelésnek az álta
lános védkötelezettség bevezetését, „hadianyagállományunk megfelelő minimá
lis kiegészítését", a többiek rendelkezésére álló fegyverek engedélyezését, s a
mozgósítási előkészületek terén szabad kéz lehetőségét határozta meg. „Nem
elégedhetnénk meg avval — folytatta —, ha az egyenjogúság helyreállítását
s a fegyverkezések terén fennálló különbségek kiküszöbölését egy későbbi idő
pontra helyeznék kilátásba, mert kérdéses, hogy az ilyen ígéretek beváltására,
107
108
109
110

Hajdú Gyula: A leszerelés. Budapest, 1961. 54—55. o.
HL HM 1930. Ein. VI—1. 9375/Hr. Siegler Géza jelentése, 1930. január 16. 104. doboz. .
HL VKF—1926—34. Leszerelési konferencia. Gyűjtő. Siegler Géza jelentése. Idézi: Rózsai Ágnes: i. ni. 635. o.
HL HM 1931. Ein. Bév. 106 135 fogalmazvány. Lásd: Csak szolgálati használatra! I. m. 295—297. o.
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ha egyáltalán, mikor kerülne sor."111 Amennyiben a minimális célok elérésére
nincs kilátás, a konferencia megbuktatására kell törekedni, de „esetleges meg
valósítására teen'd'ő lépéseinknél óvatosság szükséges, nehogy a megbukás ódiu
ma reánk legyen hárítható". A leszerelési konferencián való együttműködést
illetően elsősorban a leszerelt államokra és Olaszországra gondolt, de mind
azokkal hajlandónak mutatkozott tárgyalni az együttes fellépésről, akiktől a
legcsekélyebb támogatást várhatta. 112
A leszerelési konferenciát előkészítő nemzetközi bizottság felszólítására vala
mennyi kormánynak határozott és számokban kifejezett javaslatokkal kellett
érkeznie a konferenciára. Ezért a magyar kormány számára is szükségessé vált
a konferencián követelt számok megállapítása és azok megindoklása. E köve
telés alapjául Magyarország abszolút szükségletének (besoin absolu) megállapí
tását tartották, „amelyet a magyar kormány a mai katonapolitikai helyzet fi
gyelembe vételével szükségesnek tart területének külső' támadás és belső fel
forgató tendenciáik elleni megvédésére." A VI—1 osztálynak kiadott miniszteri
utasítás szerint a számok és indokok megválasztásánál nem szabad teljesen el
árulniuk a valóságot, azokat továbbra is katonai titokként kell kezelni; „a
szomszédaink helyzetéről hozandó számoknak pedig bizonyíthatóknak kell len
niük, tehát lehetőleg csak nyíltan hozzáférhető adatokon kell alapulniuk." A
miniszteri utasítás elvileg célszerűnek tartotta magasabb számok követelését a
ténylegesen elérni óhajtott kontingenseknél; óvatosságból pedig az indokok
kezelésénél felhívta a figyelmet arra, hogy azoknak el kell terelni a figyelmet
mindazon momentumokról, „amelyeket mi saját mozgósítási előgondoskodásainkból és hadműveleti terveinkből felfedni nem akarunk". 113
A VI—l-es osztály 1931. július 16-án készítette el Magyarország abszolút vé
delmi szükségletének általános kereteit áttekintő tanulmányát, amelyet arra a
vezérgondolatra építettek, hogy Magyarország létérdekéből adódóan kénytelen
minél nagyobb katonai erőkifejtést szorgalmazni biztonsága érdekében. Ma
gyarország nélkülözi biztonságát — írták — „megcsonkítása folytán katona
politikai tekintetben és gazdasági inferioritása", valamint földrajzi viszonyai
miatt.
A haderő nagyságát és szervezeti kereteit illetően a háborús szükségletből
indultak ki és ebből vezették le a békehaderő körvonalait. Az első világháború
tapasztalatai alapján az ország hadilétszámát a 8 683 000 fős lakosság 15%-ban,
1300 000 főben állapították meg, akiknek zömét mozgósítás útján hívnák be.
Az emberanyag nagyfokú igénybevételét a kellő számú hadigépek, illetve meg
felelő hadiipar és nyersanyag hiányával magyarázták. A véderőrendszer — vé
lekedtek — csakis az általános védkötelezettségen alapulhat, mert a trianoni
békeszerződés érvényben levő toborzásos zsoldos rendszere megmutatta, hogy
ezen katonák „nagy hányada a társadalom salakjából ered". Az „ütőképes bé
kehaderő létszámát" a hadilétszám legalább 10%-ában, illetve az összlakosság
1,5%-át kitevő 130 000 főben határozták meg, amelyben a honvédség mellett
a vámőrség és a folyamőrség is helyet kapott. A rendészeti szolgálatot teljesítő
fegyveres testületeket (csendőrség, rendőrség) és a pénzügyőrséget nem számol
ták e kontingenshez. (Megjegyzendő: az összeállítás készítői érzékelték, hogy a
lakosság ilyen nagy százalékának fegyver alatt tartása a kihasználás szélső ha
tárán mozog, azonban úgy vélekedtek, hogy a létszám csökkentésével az ország
biztonsága is csökkenne. Eközben a kisantant országok békehaderejének létszá
mára hivatkoztak, amely Csehszlovákiában 130 000, Romániában 186 000, J u 
i n Uo. 298—299. o.
112 Uo. 300. o.
113 HL HM 1931. Ein. VI—1. 105 316 (1931. július 4.)
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goszláviában 112 000 fő volt. A szolgálati időt 14—18 hónapban állapították
meg (a fokozott műszaki ismereteket igénylő tüzérségnél, légierőnél, műszakiés híradó csapatnál 18, a gyalogságnál 14 hónap) a 18—50 évig terjedő életkor
ban. E szolgálati idő mellett elengedhetetlennek tartották a hadseregen kívüli
előképzést, a már kiképzett tartalékok esetében a hadialkalmasságnak fegyver
gyakorlatokon végzendő utóképzését és ellenőrzését. Teljes egyenjogúságot kö
veteltek a hadseregszervezést illetően is; az eddig tiltott fegyvernemek és fegy
verek rendszeresítését: .közepes- és nehéztüzérséget, páncéljárműves csapatot és
főleg a repülőerők rendszeresítését.
Természetesnek tartották a már engedélyezett harci eszközök relatív szapo
rítását, valamint a tisztikar továbbképzését is. A hadianyag biztosítása terüle
tén korlátozás nélküli előállítást és tárolást, nyersanyagtartalék képzést, általá
ban olyan mérvű hadiipari és általános felkészültséget, amely alapján három
hónapig viselhető védelmi háború. A költségvetés tekintetében semmilyen kor
látozást nem vállaltak. 114 •
A leszerelés kérdésében megnyilvánuló német—olasz—magyar állandó kap
csolat és egyeztetett taktika szükségességét hangoztatta Curtius német külügy
miniszter Károlyi Gyula külügyminiszterrel lezajlott 1931. május 22-i genfi ta
lálkozóján. „Felfogása teljesen fedi a mi felfogásunkat" — jelentette Károlyi.
Curtius kívánatosnak tartotta továbbá ,,a német—olasz bizalmas jó viszony ápo
lását", amelyben „a mi közbenjáró szerepünkre is nagy súlyt helyez".115
Genfben 1931 májusától 'kezdve állandó érintkezés állt fenn a német és ma- "
gyár katonai szervek között. Szeptemberben Curtius és a magyar leszerelési
delegációt vezető Apponyi Albert gróf genfi megbeszélésein a két kormány meg
egyezett a leszerelési kérdésben való együttes cselekvésről. A részkérdésekben
Frohwein tanácsos és Siegler ezredes állapodott meg. A leszerelési konferencián
való együttműködés további részleteinek megbeszélésére novemberben magyar
tisztek érkeztek az RWM-be. „Magyarországnak a leszerelési kérdésben azono
sak az érdekei velünk, ezért a leszerelési konferencián természetes szövetsége
sünk lesz" — jelentette Frohwein Köpkének, a német Külügyi Hivatal egyik
igazgatójának.116
1931 októberében a Népszövetség XII. közgyűlésén a leszerelési kérdések meg
beszélései során Siegler ezredes a németek részéről eleinte ugyan kisebb tar
tózkodást érzett, amelyet a Magyarországnak nyújtott francia pénzügyi segít
ségnek tulajdonított. Érzése szerint azonban a német kételyeket sikerült ész
revétlenül eloszlatnia. Jelentése kapcsán Rőder Vilmos vezérkari főnök szük
ségesnek tartotta utasítani a berlini katonai attasét, hogy ha „ottani katonai
körökben hasonló jelenséget észlelnek .. . mutasson rá, hogy a francia tőkét és
politikát éppen úgy nem zárhatjuk ki számításainkból, mint a németek ma
guk. Ezzel szemben semminemű katonai vagy politikai lekötöttségünk nincs,
katonapolitikánk pedig a németekkel szemben mindenkor az eddigi teljes őszin
teség álláspontján marad". 117
A nemzetközi leszerelési konferencia 1932. február 2-án nyílt meg Genfben.
A konferencián az Apponyi Albert gróf vezette magyar delegáció kormányuta
sítása a teljes fegyverkezési egyenjogúság elérését, s az Előkészítő Bizottság
által összeállított lefegyverzési egyezménytervezet megtámadását tűzte ki cé
lul.118 A delegáció többségét katonai szakértők alkották, s összességében nagy
114 HL HM 1931. Ein. VI—1.105 316 (1931. július 16.)
115 HL HM 1931. Ein. VI—2. Napi jelentés Károlyi és Curtius genfi találkozójáról (1931. május 22.)
116 PA AA Pol. Abt. II. Ungarn, Pol. 2. Bd. 4. Frohwein feljegyzése Köpkének a leszerelési kérdésről (1931. no
vember 13.)
117 HL HM ,1931. Ein. VI—2. 123 471 (1931. október 22.)
118 Rózsai Ágnes: i. m. 636. o.
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aktivitást fejtettek ki. Siegler ezredes folyamatosan tájékoztatta a vezérkart a
konferencia menetéről, az egyes bizottságok munkájáról, az ott felmerült ja
vaslatokról, illetve közölte javaslatait a magyar állásfoglalások kidolgozására.
Csupán 1932-ben több mint 60 jelentést küldött haza.119
A genfi német delegációt Heinrich Brüning kancellár vezette; a fődelegátus
Rudolf Nadolny követet a Werner von Blomberg tábornok vezette katonai szak
értői csoport segítette munkájában. A német delegáció 1932. február 18-án ter
jesztette elő fegyverkezési egyenjogúságát követelő javaslatait. Az eltérő érde
kek miatt azonban konstruktív együttműködés nem alakult ki az üléseken, sőt
1932 nyarán és őszén a leszerelés kérdésében erőteljes konfrontációra került
sor. Németország az egyenjogúság elismerését, a felszerelési egyensúly helyre
állítását követelte azáltal, hogy a felfegyverzettek szereljenek le a német szint
re, továbbá azt, hogy a békekötés korlátozó határozatai helyébe a mindenkire
egyformán érvényes leszerelési konvenció lépjen. Enyhítésképpen kijelentették,
hogy nem vennék teljesen igénybe az egyenjogúságot, e megállapításukat azon
ban nem pontosították.
A franciák vezette tábor nem gondolt a leszerelésre, azt még elvileg sem óhaj
totta elismerni, s a leszereltek részére — némi lényegtelen enyhítéssel — ér
vényben akarta tartani a békeszerződések határozatait. Ezeket a konvencióba
beépítve, s a leszereltek által önként elismerni tervezte. Konstantin von Neurath
német külügyminiszter közölte a konferencia elnökével, hogy az eddigi meg
állapodások messze elmaradnak az 1919-es versailles-i ígéretektől, 120 ezért a je
lenlegi helyzetben Németország a konferencián való mindennemű együttműkö
dést az egyenjogúság elismerésétől teszi függővé; egyúttal elutasította a meg
hívást a szeptember 21-én kezdődő leszerelési büró tárgyalásaira. 121
1932. július 20-án lezárult a genfi leszerelési konferencia első szakasza. A fél
éven keresztül folytatott tanácskozások végeredménye mindössze egy „záró- j
jegyzőkönyv* volt, amely a teljes meddőséget leplezte, s csupán általános elvi
megállapodásokat tartalmazott. Nem sikerült írásba foglalni még a további
fegyverkezések tilalmát sem, továbbá az egyes államok hadierejének és hadi
anyagának számszerű korlátozását. A leszerelési konferenciától a magyar kor
mány nem remélt különösebb eredményt, mert érzékelte, hogy „a francia ér
dekkör egységes és eltökélt leszerelni akarásával szemben a világ egyéb álla
mai nem tudtak a leszerelés érdekében összefogni".122
Az angol kormány memorandumban foglalt állást a német követelések el
len. Nem tagadta ugyan az egyenjogúság elvi jogosultságát, ennek határait
azonban a leghatározottabban korlátozta. Véleménye szerint a versailles-i szer
ződés 5. szakasza mindenképpen mérvadó, s ennek határozatai csak közös meg
állapodások alapján változtathatók meg. Herriot francia miniszterelnök szep
tember 16-án Gramat községben tartott beszédében kijelentette, hogy a német
kormány de facto a Reichswehr felfegyverkezésére törekszik. A hadsereg mo
dernizálására kívánt hadianyag, a milíciarendszer tervezett életbe léptetése és az
ifjúság neveltetésére máris kiadott rendelet a német kormány militarista törek
véseit bizonyítja. Franciaország továbbra is ragaszkodik a versailles-i szerző
dés pontos betartásához. Papén kancellár interjúban válaszolt Herriotnak; nem
119 Csak szolgálati használatra! I. m. 303. o.
120 A versailles-i szerződés kilátásba helyezte, hogy a legyőzött államok leszerelése után a győztes országok is meg
egyeznek egymás között hadseregük és fegyverzetük lényeges csökkentésében. A flottára vonatkozó egyezménytől
eltekintve egyezmény azonban nem jött létre, több állam — közöttük Franciaország — fenntartotta, ill. növelte
háborús haderejét. Lásd: Sz. Ormos Máriai A fegyverkezés kérdése az európai diplomáciában Hitler hatalomrajutása
után (1933—1934.) Századok, 19(50/2—3. 403—404. o.
121 Carl Hans Hermann: Deutsche Militärgesehichte. Eine Einführung. München, 3. Auflage, 1979. 418. o.
122 HL HM 1933. VI—1. 9150. Emlékirat az 1933/34 Fr. évre. (Az emlékirat a megelőző évi, 1932/33 Fr. évre
szóló emlékirat megállapításaira hivatkozik.)
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a Reichswehr felfegyverzéséről van szó — hangsúlyozta —, hanem az egyen
jogúság helyreállításáról. A felszerelési egyensúly pedig a többi államok lesze
relésével érendő el. Ismételten kifejtette, hogy a németek a versailles-i szerző
dés 5. szakaszának hatályon kívül helyezését kívánják, s azt, hogy a létrejövő
leszerelési konvenció keretén belül felszerelésüket „a nemzeti és szociális kö
vetelményeiknek megfelelően alkothassák, s . . . a felszerelési faktorok értékelés
tekintetében is egyforma elbírálás alá essenek." Az inkriminált német rendelet
pedig csak „az ifjúság testi megerősödését és a bajtársiasság fejlesztését cé
lozza."
E nyilatkozatokkal egyidőben azonban az angol kormány élénk diplomáciai
tevékenységet fejtett ki a németeknek a leszerelési konferencián való újbóli
részvétele érdekében. Ezért Londonban tartandó konferenciára hívta meg a né
met, francia, olasz és amerikai képviselőket.
A berlini magyar katonai attasé e kérdést is megtárgyalta Schönheinz tá
bornokkal, a RWM Truppenamt „Völkerbundsabteilung" (Népszövetségi Osz
tály) vezetőjével, aki szerint a német kormány a londoni konferencián ragasz
kodni fog az egyenjogúság elismeréséhez, s enélkül nem tér vissza a leszerelési
konferenciára, illetve a büro tárgyalásaira. Amennyiben pedig a leszerelési kon
ferenciát nélkülük folytatnák, „komolyan aktuálissá válna Németország
Népszövetségből való kilépésének kérdése." A londoni tárgyalásokon a néme
tek kerülni fognak mirid'en konkretizálást — fejtegette Schönheinz —, mert az
önként vállalt korlátozások Londonban, de a leszerelési konferencián is vég
zetes következményekkel járhatnak. A franciák ugyanis a konvenció határozványai betartásának ellenőrzésére a legszigorúbb rendszabályokat akarják elfo
gadtatni, amely meggátolná a titkos fegyverkezést, ennek napvilágra kerülése
pedig megdöntené az ország nemzetközi megbízhatóságát. Ezért a németek
egyenlőre tartózkodnak a nagyobb mérvű fegyverkezéstől, elhalasztják a
Reichswehr átszervezését „ . . . amíg a leszerelési konferencia csődje be nem áll.
Persze a végtelenségig nem óhajtanak várni. Mindenesetre kerülni fognak min
den provokációt és elsősorban a demilitarizált zónában nem tesznek semmit"
— jelentette az attasé. 123
1932. december 11-én a londoni konferencián megállapodás jött létre, amely
ben az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és Olaszország elismerte Né
metország és a leszerelt államok egyenjogúságát.124 A megállapodás gyengítette
ugyan a versailles-i hatalmak további érvelési lehetőségét, a németek számára
ennek elismerése aláírása pillanatában csupán elvi jelentőséggel bírt. Nem tette
lehetővé egyetlen német katona bevonultatását sem az engedélyezett 100 000
fő felett, mivel a jogegyenlőséget gyakorlatilag a fegyverzet mértékének vala
mennyi résztvevő számára megállapított időpontjára helyezte kilátásba. A ver
sailles-i szerződés katonai előírásai továbbra is változatlanok maradtak; a 213.
cikkely további érvényben maradása a feltételek megsértésének gyanúja ese
tén — a Népszövetség Tanácsának többségi határozata alapján — ellenőrző bi
zottság kiküldését, igazolódásuk esetén pedig katonai szankciók alkalmazását
tette lehetővé.125
A genfi magyar delegáció továbbra is a német és magyar misszió egységes
fellépését szorgalmazta. Pelényi követ és Siegler ezredes 1932. december 15-én
Weizsäckernél járt, hogy 1933. január 23-ra mindenképpen biztosítsák a német
és magyar kormány közötti megbeszéléseket, később esetleg az osztrák kormány
bevonásával is. Az eddigi fegyverzetkorlátozási számok kemény követelése he
rn HL HM 1932 Bln. VI—2. 122 512 Sztojákovics jelentése, 1932. okt. 6.
124 C. H. Hermann: Deutsche Militärgeschichte. I. m. 418. o.
125 Sz. Ormos Mária: A fegyverkezés kérdése. I. m. 403. o.
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lyett bizonyos taktikai változásokat javasoltak, s a minőségi leszerelés vonatko
zásában mérsékeltebb, az angolszász állásponthoz közeledő pozíció elfoglalását
ajánlották (pl. a 10,5 cm-es ágyúra a minőségi leszerelés továbbra is kívána
tos, szükség esetén azonban mégis egyet lehet érteni a 15,5 cm-es legfelső ka
liberrel).126 1933 január elején a miniszterelnökség megküldte Rőder Vilmos
nak a francia és angol leszerelési javaslatok német véleményezését, amely álta
lában fedte az egyenjogúság, a leszerelés és a biztonság kérdésében elfoglalt
magyar álláspontot.127
1933 január 26-án Nadolny német követnél megbeszélésre gyűltek össze a
német, a magyar, az osztrák és a bolgár delegáció vezetői, hogy megállapod
janak a leszerelési konferencián „tanúsítandó általános magatartás és a fran
cia terv általános megvitatásával szemben tanúsítandó elvi magatartásban". 128
A megbeszélés eredményéről Masirevich követ értesítette az olasz delegáció
tagokat, akik eddig nem változtatták meg a magyar álláspontot nagyjából fedő
álláspont j ukat. 129
1933. februárban nézetkülönbségek jelentkeztek a magyar delegáció katonai
és polgári tagjai között. Ezzel magyarázható Siegler ezredes 1933. február 28-án
Gömböshöz írt levele, amelyben Apponyi Albert grófnak a tárgyalásokon foly
tatott nézeteiről panaszkodik. Siegler szerint Apponyi azon a véleményen van:
a nyugati országok kormányai nem tudnak kitérni közvéleményük nyomása
elől, hogy a leszerelés terén közös megegyezéssel komoly csökkentéseket hajt
sanak végre. „Felfogása szerint a közvélemény egy sovány eredménybe csak
azon feltétel mellett nyugodna most bele, ha a további leépítésre ígéretet kap,
amely ígéret betartását azután követelni fogja. Ezért hiszi, hogy a mostani le
szerelési konferenciát továbbiak fogják követni, s innen ered a szakaszonkénti
leszerelésben való hite. Ö eredménnyel akar hazatérni még ha csak kicsi is."
Siegler szerint a világ még nem érett komoly leszerelésre, s a leszerelési kon
ferencia nem vezet komoly leszerelésre; abban is kételkedett, hogy további
konferenciák belátható időn belül összehívhatok lesznek. Ezért most nem szabad
arra építenünk — érvelt Gömbösnek —, hogy beérjük egy kezdeti eredménnyel;
arra kell törekedni, hogy már a jelenlegi konferencia megszüntesse a fegyver
kezési különbségeket. Nem szabad elfogadni egy nem kielégítő megoldást, mert
ennek terheit később és nehezebben lehet majd lerázni, mint a békeszerződések
szigorú határozatait, amelyeket már többen igazságtalannak tartanak. „A kevés
eredmény azonban a mi helyzetünkben rosszabb, mint a semmi eredmény, mert
kevesebb kilátással jár, hogy azon belátható időn belül változtatni lehessen,
mintha a mai helyzet maradna meg még átmenetileg." 130
A• leszerelési konferencia tárgyalásai kevés haladást mutattak; az ellentétek
az 1932. december 12-i öthatalmi megegyezés ellenére továbbra is fennálltak;
a megegyezés nem hozott enyhülést a német—francia viszonyban. 131 A konfe
rencia egyre pesszimistább hangulatban folytatta munkáját, amelynek további
menetét mind többen egyre kétségesebben ítélték meg. Különböző tervek me
rültek fel a konferencia elnapolására, amelyeket a német delegáció határozot
tan ellenzett. E helyzetet MacDonald Genfbe érkezése változtatta meg; március
16-án tervének váratlan ismertetésével elérte a konferencia további folytatását.
Tervezete előnyét értékelve Siegler rámutatott, hogy általa háttérbe szorult a
biztonság kiépítésén alapuló francia terv és „elvétetett a leszerelni nem akaró
126
127
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129
130
131

PA AA Pol. Abt. II. Ungarn, Pol. 2. Bd. 4. Weizsäcker genfi jelentése (1932. dec. 16.)
HL HM 1933. Ein. VI—1.105 017 (1933. jan. 5.)
HL HM 1933. Ein. VI—1.105 032 Kivonat az 1933. jan. 26-i eseménynaplóból.
Uo. Siegler jelentése, 1931. jan. 28.
HL HM 1933. Ein. VI—1. A leszerelési konferencia gyűjtője (131. doboz.) 1933. febr. 28.
HL HM 1933. Ein. VI—1.105 093 Siegler jelentése, 1933. márc. 5.
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franciáktól ama lehetőség, hogy a tervüket — és különösen annak európai pak
tumát — ellenző országokra háríthassák adott esetben a konferencia sikertelen
ségének az ódiumát." 132 A MacDonald-leszerelési terv minden állam részére
konkrét számokban állapította meg a haderő békelétszámát és hadianyagát s
az így meghatározott hadseregszervezetre való áttérést fokozatosan, átmeneti
szakaszokban vélte megvalósíthatónak. Az angol tervezet a francia leszerelési
javaslattal ellentétben nem a biztonságot állította a felszereléscsökkentés elő
feltételéül, hanem azt a felszereléscsökkentések végrehajtása útján vélte elér
hetőnek.133
Tánczos lovassági tábornok, Masirevich rendkívüli követ és Siegler ezredes
javaslatára 1933. március 23-án Nadolny német követnél a négy leszerelt állam
delegációja egyeztette a MacDonald-tervezettel kapcsolatos állásfoglalását. Jól
lehet az angol tervezet katonai vonatkozásai egyik leszerelt államnak sem felel
tek meg teljesen, mégis megállapodtak abban, hogy , , . . . avval szemben az ál
talános helyzetre és a felelősség kérdésére való tekintettel pozitív álláspontot
fogunk elfoglalni és lehetőleg minden kritikától tartózkodunk az általános vitá
ban." Meghatározták a felszólalások sorrendjét, amely szerint elsőként a ma
gyar delegáció, majd az osztrák, a bolgár és végül — hosszabb beszédben — a
német delegáció szólal fel. Megegyeztek abban, hogy a delegációk felszólalá
saikban megemlékeznek egymásról, a kisantant közös fellépésével szemben ki
domborítandó „a leszerelt államok szolidaritását". Követelni fogják továbbá az
egyenjogúság gyakorlati megvalósítását és a fegyverkezés számottevő csökken
tését. A megbeszélésen Nadolny megismételte kormánya álláspontját, amely
szerint Németország csak olyan leszerelési egyezményt ír alá, amely „kvalitatív
téren azonnal meghozza az egyenlőséget, kvantitatív téren pedig egy arányos
kiegyenlítést". Az értekezlet után a magyar delegáció még külön megvitatta
a német delegációval a Comission Générale-ban Tánczos tábornok által tartan
dó beszéd előkészített szövegét.134
Az 1933 április 20-i miniszterelnöki konferencia kapcsán kiadott kormány
utasítás a magyar delegáció általános irányvonalául továbbra is a németekkel
és az olaszokkal való szoros együttműködést szorgalmazta. Hozzáfűzték azon
ban, hogy a német delegáció túl merev eljárása esetén a magyar delegáció
vezetőjének idejében utasítást kell kérnie kormányától. 135
1933 április végén—május elején a leszerelési konferencián kedvezőtlenebbé
vált a légkör, mert a német belpolitikai események miatt Anglia fokozottabban
támogatta a francia álláspontot,136 s május közepére a konferencia az eddiginél
is súlyosabb válságba jutott. A franciák és az angolok a Reichswehr feladására
akarták rábírni Németországot. Egymást követték a németellenes határozatok;
május 12-én pl. a Stahlhelmet és az SA-t is az engedélyezendő német haderő
létszámába sorolták. A szavazás során csupán Magyarország sorakozott fel a
határozatot ellenző Németország mellé, Olaszország és Ausztria tartózkodott a
szavazástól. E magyar lépés rendkívüli elismerést váltott ki Berlinben. A bu
dapesti német követ Kánya külügyminiszternél tett látogatása során kiemelte,
hogy „a magyarok — akik egyébként mindig azonos állásponton voltak a le
szerelés kérdésében a németekkel — a német politikai alakulatok jellegéről
történt fontos szavazás alkalmával is mellettünk foglaltak állást".137 1933. má132 HL HM 1933. Ein. VI— 1.105 128 Siegler jelentése, 1933. márc. 17.
133 Emlékirat az 1933/34 Fr. évre. HL HM 1933. VI—1. 9150. 11. o. A MacDonald-tervnek a szárazföldi had
erőre vonatkozó előirányzatait közli Sa. Ormos Mária: i. m. 409. o.
134 HL HM 1933. Ein. VI—1. Siegler jelentése, 1933. ápr. 3.
135 HL HM 1933. Ein. 105 211 A kormányutasítás pontosán körvonalazta a MacDonald-íéle egyezménytervezet
politikai részével kapcsolatos magyar álláspontot, illetve még egyszer pontosította a szárazföldi leszereléssel, a fai i s m 
erőkkel, a légierőkkel, a költségvetéssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos magyar törekvéseket.
136 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 220 (1933. máj. 4.)
137 OL K 83 Berlini követség. Kánya külügyminiszter bizalmas levele Wettstein tanácsosnak. (Bp., 1933. máj. 25.)
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jus 16-án Roosevelt elnök kiáltványában kijelentette, hogy az USA támogatja
a MacDonald-tervezetet s az államokat a támadó háborúik kizárására és meg
nemtámadási paktumok kötésére szólította fel. E felszólítás nyomán előbb Hit
ler 1933. május 17-én a Reichstagban tartott híres „békebeszédében" fogadta e]
tárgyalási alapul az angol tervezetet, lemondva minden támadó fegyverről,
majd a német delegáció utasítást kapott a MacDonald-terv megvitatására irá
nyuló német készség bejelentésére.138 A német törekvések a köztük és az angol
szászok közötti feszültség csökkentésére, valamint a franciáknak a hadianyag
csökkentés kérdésében való nyílt színvallás tételére irányultak. Nadolny — a
Hitler-beszéden túlmenően — nemcsak tárgyalási alapnak fogadta el az angol
egyezménytervezetet, hanem a kötendő egyezmény alapjául is. Visszavonta a
hadseregek egységesítése ellen beadott indítványt és kilátásba helyezte egyéb
indítványok visszavonását. 139
A magyar vezérkar 1933. június 1-én lezárt, az 1933/34 felriasztási (Fr.) évre
szóló emlékirata a leszerelési konferencia munkájáról megállapította, hogy a
majdnem másfél éve folyó leszerelési konferencia — a német egyenjogúság elvi
elismerését kivéve — eddig semminemű gyakorlati eredményre nem vezetett
a résztvevő államok három fő csoportjának ellentétes érdekei következtében.
A francia főcsoport (Franciaország, Belgium, Lengyelország és a kisantant or
szágok) beállítottsága alapvetően leszerelésellenes, törekvésük „saját felfegyverzettségük csorbítatlan fenntartása és fegyverkezési szabadságuknak teljes
megóvása mellett volt világháborús és jelenleg csak politikai ellenfeleiknek,
így főleg Németországnak, még azt a katonai ütőképességét is csökkentsék, me
lyet azoknak a békeszerződésekben annak idején meghagytak (a Reichswehr
helyettesítése milíciával, a polgári repülés nemzetköziesítése, hatásosabb ellen
őrzés stb.)". 140
A fennálló helyzet revízióját követelő államok (Németország, Magyarország,
Bulgária és az elégedetlen Olaszország) törekvése a békeszerződések katonai
határozatainak hatálytalanításával a gyakorlati fegyverkezési egyenjogúság el
érésére irányult, hogy azután — szabad megegyezés alapján — a felfegyverzett
államok katonai ütőképességének bizonyos fokú csökkentését, illetve saját ka
tonai erejük emelését érjék el.
A harmadik csoportba tartozó államok (Anglia, USA stb.) érdeke, hogy ne
legyen háború, s a béke fenntartása se kerüljön túlságosan sokba; beállítottsá
guk ezért mérsékelten leszerelésmelletti és felszerelésellenes. A leszerelési kon
ferencián arra törekedtek, hogy az állig felfegyverzett államok bizonyos mér
tékben csökkentsék katonai ütőképességüket, másrészt pedig meg akarták aka
dályozni a leszerelt államok katonai erejének növekedését. 141
E törekvések azonban a genfi tárgyalásokon nem mutatkoztak meg ilyen
markánsan. Az államok nem játszottak nyílt kártyákkal, valódi szándékaikat
taktikázással leplezték, mert egyikük sem akarta magára vállalni a konferencia
sikertelenségének felelősségét. A franciák minden csökkentés előfeltételéül biz
tonságukat állították be, s jól tudták, hogy teljességgel lehetetlen biztosítékaik
teljesítése. Németország és Magyarország a minden állam fegyverkezési egyen
jogúságán alapuló teljes leszerelést követelte, s tisztában volt azzal, hogy szom
szédaik sohasem lesznek hajlandók az ő mértékükre leszerelni. Az emlékirat
készítői szerint a konferencia sikerét rendkívüli akadályok gátolják, amelyek a
138 Sz. Ormos Mária: i. m. 414. o.
139 H L HM 1933. Ein. VI—1.105 28(5. Siegler jelentése a leszerelési konferencia 1933. május 19—június 1. közötti
állásáról.
140 Csak szolgálati használatra! I. ni. 323. o.
141 Uo. 323—324. o.
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tárgyalások során egyre kirívóbban jelentkeztek; „a konferencia eredménye
képpen legfeljebb annyit érhetünk végül el, hogy a jelenlegi mérvű és módszerű
honvédelmi tevékenységünket a jövőben remélhetőleg nyíltan folytathatjuk
majd."142
1933. június 29-én a leszerelési konferencia második ülésszakát — elsősorban
francia és angol kívánságra — október 16-ig elnapolták. A németek megváltoz
tatott taktikája — amely elfogadta tárgyalási alapul az angol egyezményterve
zetet — a francia delegációt olyan konkrét döntések elé állította volna, amelyek
ben nem akart enge'dni. Minden halogatás ugyanis a versailles-i szerződés meg
hosszabbítását jelentette, s ezért egyezett a francia érdekkel. A konferencia el
napolása ellen csak Németország foglalt állást; a magyar delegáció ugyan támo
gatta a német delegációt, de tartózkodott a szavazástól. „Az elnapolás a mi
szempontunkból is a legelőnyösebb" — jelentette Siegler, érzékeltetve egyúttal
a német és magyar álláspont eltérését.143 Hasonlóan nem talált megértésre
Siegler részéről az 1933 júliusi berlini tárgyalásokon Hendersonnak átadott né
met memorandum sem, mert ezt „főleg a francia érdekcsoport által különösen
erőszakolt biztonság és ellenőrzés kérdésében a francia állásponttal szemben
jelentős mérvű és Magyarország szempontjából határozottan hátrányos enge
dékenység és közeledés jellemzi."144
Siegler szerint Németország engedékenységének bevallott célja annak meg
akadályozása, hogy Franciaország a leszerelési konferencia esetleges kudarcá
nak ódiumát Németországra háríthassa. Jelentésében kétségbe vonta a német
taktika helyességét, mert Franciaország szilárdan tartja magát a leszerelést
elutasító magatartáshoz, sőt az egyezmény elfogadását további követelésekkel
igyekszik majd lehetetlenné tenni. Részletesen kimutatta, hogy a „táma'd'ó" fo
galmának és az „ellenőrzés" rendszerének kérdésében tanúsított német „enged
mények" nem felelnek meg a magyar érdekeknek. 145 Ugyanezt a kemény, en
gedményekre semmi hajlandóságot nem mutató magyar állásfoglalást rögzítette
Rőder vezérkari főnök a külügyminiszter részére készült, a leszerelési konferen
cián képviselt magyar irányelveket összefoglaló feljegyzésében.146
A Hendersonnak Berlinben átnyújtott német memorandumról az 1933. szep
tember 13-i miniszterelnöki értekezlet foglalt állást. Határozata az agresszort
illetően kimondta, hogy elvileg az agresszor merev meghatározása magyar szem
pontból továbbra is hátrányos; a magyar delegáció az olasz és angol delegáció
val együtt tágabb értelmezésű szöveg bevételére törekedjen. Amennyiben e
két delegáció is az agresszor merev meghatározását fogadná el, a magyar
delegáció a német memorandumban lefektetett álláspontot képviselje. Az ellen
őrzés területén a magyar delegáció elvileg min'dig a legenyhébb ellenőrzési le
hetőség mellett foglaljon állást. Elve az egyoldalú ellenőrzés megszüntetése és
a végrehajtásban minden államra kötelező azonos ellenőrzés. A magyar dele
gációnak határozottan elleneznie kell a békeszerződések által előírt eddigi hely
zet megvizsgálását, s ez nem lehet feladata sem a létesítendő ellenőrzésnek,
sem a leszerelési konferenciának. 147
1933 szeptemberében Genfben folytatódtak a nagyhatalmak képviselőinek
142 Uo. 324. o.
143 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 350 Siegler jelentése, 1933. júl. 1.
144 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 423 Siegler jelentése, 1933. aug. 10.
145 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 423. (1933. aug. 10.) A „támadó" fogalmának meghatározását Németország
hajlandó volt a francia és szovjet (Litvinov) megfogalmazásában elfogadni. „A magyar álláspont szerint a »támadó«
fogalmának merev meghatározása... érdekeinknek sem politikai, sem hadászati szempontból nem felel meg." Az ellen
őrzés terén Németország hajlandó volt az automatikus és időszaki ellenőrzés rendszerét is magáévá tenni, míg a magya
rok „csakis a teljes fegyverkezési egyenjogúság gyakorlati érvényesülésén alapuló" olyan ellenőrzést fogadtak el,
amely nemcsak a „leszerelt államok ellenőrzésének fenntartását és szigorítását célozza."
146 HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 483 (1933. szept. 13.)
147 HL HM 1933. Ein. VI—2. 122 628 Értekezlet a miniszterelnöknél (1933. szept. 13.)

— 410 —

tárgyalásai. A formailag magánbeszélgetés jellegű tárgyalásokba nem kapcsol
ták be a kisebb hatalmakat, *d'e a magyar delegáció szoros kapcsolatot tartott
a franciák és németek között közvetítő olasz és természetesen a német dele
gációval. Amikor pedig a német delegáció körében többen úgy vélekedtek, hogy
az olaszok magukévá tették a francia álláspontot, Siegler tábornok közvetítése
állította helyre az összhangot a két delegáció között. A németek és franciák
lényegében kitartottak eredeti álláspontjuk mellet, 'de mindkét fél bizonyos
hajlandóságot mutatott egyezmény kötésére, jóllehet a másiktól vártak enged
ményeket. Október elején befejeződött a tárgyalások első szakasza, s a tárgyaló
felek egymás nézeteinek megismerése után hazautaztak jelentéstételre és to
vábbi utasításokért. 148
1933 októberében felgyorsultak az események. Siegler október 11-én Schönheinz altábornaggyal hosszasan megtárgyalta a német delegáció és a többi
nagyhatalom közötti tárgyalások részleteit, s már az ismét teljesen azonos né
met és magyar álláspontról jelentett. 149 Október 14-én Simon angol külügy
miniszter a konferencia bürójában beterjesztett javaslata — amelyet Francia
ország, az USA és Olaszország is elfogadott — az angol álláspont megváltozását
és a francia követelésekhez való csatlakozását jelentette. Simon javaslata a le
szerelést két időszakra osztotta, s a MacDonald-terv szerinti 5 év helyett 8
évre nyújtotta; az első időszakban történne a szárazföldi hadseregek egysége
sítése és az általános érvényű ellenőrzés bevezetése, amelynek eredményességé
től függne a második időszakban végrehajtandó tényleges leszerelés és egyen
jogúság megvalósítása. A javaslat szerint a már leszerelt hatalmak nem kezd
hetnék meg azonnal a fegyverkezést.
A javaslat elfogadása után Németország visszavonult a leszerelési konferen
ciától és Japánnal együtt kilépett a Népszövetségből. Német katonai körök
megítélése szerint 1933 október elején Genfben olyan helyzet alakult ki, amely
ben a német birodalom „minden erőfeszítése ellenére" egyre jobban sarokba
szorult. A Népszövetségből való kilépéssel dokumentálni akarta, hogy a lesze
relés kérdésében nem enged álláspontjából „és elmúlt az idő, amidőn, mint ed
dig, Németországot jogaiból való engedékenységre lehet kényszeríteni". A pró
baidő elteltével nem bíztak a franciák leszerelési szándékaiban, a konferencia
eredménytelenségét pedig John Simon angol külügyminiszter magatartásának
tulajdonították. Csalódást váltott ki az olasz támogatás elmaradása. Elhatároz
ták, hogy a továbbiakban Németország csak az egyenjogúság elvén alapuló tár
gyalásokon vesz részt. Miklós alezredes, az új berlini magyar katonai attasé azt
is megtudta Stülpnagel ezredestől, hogy a tél folyamára tervezett Reichswehr
fejlesztési és átszervezési terveket óvatosságból nem hajtják végre.150
Németország kilépése a Népszövetségből megnehezítette Magyarország hely
zetét. Siegler szerint hiányozni fog „a legyőzöttek érdekeinek védelmében a
legnagyobb súllyal rendelkező Németország. Ausztria és Bulgáriának legalábbis
passzívnak nevezhető magatartása folytán érdekeink védelmében a legyőzöttek
közül egyedül maradván, az esetleges tárgyalásoknál magunkra leszünk utalva."
A német visszalépés kedvezőtlenül hat az olasz—német és angol—német vi
szonyra, illetve a magyar érdekek olasz és angol részről várt támogatására.
Szerinte a megváltozott helyzetben is fenn kell tartani a leszerelési követelmé
nyeket (általános védkötelezettség, rövid szolgálati idő, a tényleges helyzetnek
megfelelő állományok és hadianyag követelése). A tárgyalások folytatódása
esetén a Simon-féle javaslatot még tárgyalási alapul sem lehet elfogadni — ta
ws HL HM 1933. Ein. VI—1. 105 516 Siegler jelentése, 1933. okt. 4.
149 H L HM 1933. Bln. VI—1. 105 540. Siegler jelentése, 1933. okt. IC.
150 H L HM 1933. Bln. VI—2. 123 310 (1933. okt. 20.)
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nácsolta —, s „azonosítani kell magunkat a német követelésekkel anélkül, hogy
a németeket a leszerelési konferencia elhagyásában, még kevésbé a Népszövet
ségből való kilépésben követnénk". 151 A magyar kormány rendszeresen infor
málta a német kormányt a genfi tárgyalások menetéről. 152
A német kormány a Népszövetségből való kilépését az 1933. november 12-i
Reichstag-választásokkal erősítette meg, amelynek során már csak náci kép
viselők ültek a parlamentben. Ezek az események élénk diplomáciai jegyzék
váltáshoz vezettek. Németország a leszerelési kérdéssel foglalkozó memorandu
mában (1933. 'december 18.) egyenjogúságot követelt, egyidejűleg azonban a had
erő 300 000 fős korlátozását javasolta. Franciaország ellentervére Németország
1934. január 19-én foglalt állást.
1934. február 6-án Simon az angol alsóházban kifejezésre juttatta Németor
szág egyenjogúságát a fegyverkezésben. A birodalom fegyverkezését erőtelje
sen ellenezték Belgiumban is: Brocqueville gróf miniszterelnök 1934. március
6-án a belga szenátusban kijelentette, hogy a német felfegyverzés feltartózta
tásának egyedüli eszközét egy preventív háborúban látja. Mindezek ellenére
a tárgyalások tovább folytak.153 Megszakításukra 1934. április 17-én Franciaor
szág részéről került sor, miután nyilvánosságra kerültek a német katonai
költségvetés adatai. A német külpolitika hallani sem akart többé Genfről.
A fegyverkezés kérdésében Németország azon az állásponton van, hogy. tekintet
nélkül Franciaország ellenkezésére, a 300 000 főnyi Hitler-hadsereg felállítását
lehetőleg 1934. november l-ig megvalósítja — jelentette Hennyey 1934 júniusá
ban berlini megbeszéléseiről.15'1

Hitler 1933. január 30-i kancellári kinevezését követően a magyar diplomá
cia élénk aktivitást fejtett ki a magyar—német gazdasági és politikai együtt
működés szorosabbra fonása érdekében. Gazdasági téren a kezdeti sikertelen
ségek után csak 1934 elején tapasztalható előrehaladás, melynek eredményeként
Németország 1934-ben már 24%-kal részesedett a magyar összkivitelben.
A magyar—német gazdasági kapcsolatok szabályozásával egyidejűleg magyar
részről egyre erőteljesebben jelentkezett a külpolitikai együttműködés szoro
sabbá tételének kívánsága. A magyar kormányt nyugtalanította a kisantant
országok aktivitása és bizonyosságot óhajtott, vajon Németország nem jut-e
gazdasági és politikai megállapodásra a kisantant országaival. Masireviöh
magyar k"övet már 1934. január 11-én Bülow német külügyminisztériumi állam
titkárnál tett látogatása során felvetette: a magyar kormány német—magyar
konzultatív paktum kötésével közös politika folytatására gondol a kisantant
országok vonatkozásában. Mivel e magyar kezdeményezés egyáltalán nem illett
bele a közép-európai befolyás megszerzésére irányuló német törekvésekbe,
Masirevich javaslatát Bülow, majd egy héttel később Neurath külügyminiszter
is elutasította, azzal az indoklással, hogy nem híve a felesleges szerződéseknek,
s Németország Magyarországhoz fűződő kapcsolatai barátságosak, amelyet írá
sos biztosíték sem tud „szilárdabban megalapozni".155
1934 március közepén a német—magyar konzultációs paktum meghiúsulása
és Gömbös közelgő római látogatása ismét némi idegességet vitt a két ország
151
152
153
154
155

ÖL HM 1933. Ein. VI—1.105
HL HM 1934. Ein. VI—2.121
C. H. Hermann: i. m. 420. o.
HL HM 1934. Ein. VI—2. 121
PA AA Geheimakten, Ungarn,

540 Siegler jelentése, 1933. okt. 16.
582 Hennyey jelentése berlini megbeszéléseiről (1934. jún. 28.).
582 Hennyey jelentése, 1934. jún. 28.
Pol. 2. Neurath feljegyzése, 1934. január 18.
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kapcsolataiba. Március 9-én Masirevich a római konferenciáról tájékoztatta a
Külügyi Hivatalt: az olasz kormány arra a gondolatra jutott, hogy politikai
területen demonstratív jelleget kölcsönöz a találkozónak, s azt kívánja, hogy
Olaszország, Magyarország és Ausztria között fennálló szerződéseket valami
lyen formában összekösse egymással. Magyarország szilárd elhatározása: nem
lép be semmiféle exkluzív megegyezésbe, sokkal inkább azon fáradozik, hogy
Németország számára nyitva hagyja a lehetőséget a megfelelő időpontban tör
ténő csatlakozáshoz.156
Olaszország a német—magyar kereskedelmi megállapodások ellenlépéseként
— az 1934 márciusában Rómában megtartott gazdasági tárgyalások kapcsán —
az olasz—magyar—osztrák kapcsolatok szorosabbra fonásával reagált. A német
orientációjú Gömbös — mivel a német—magyar egyezmény a búzaexport vo
natkozásában nem nyújtott kellő támogatást — elsősorban gazdasági megfon
tolásokból közeledett Olaszországhoz. Az 1934. március 17-én aláírt római jegy
zőkönyvek ezen túlmenően azonban politikai együttműködést is rögzítettek,
amelyek megerősítették Ausztria függetlenségét, bizonyos támogatást nyújtot
tak a magyar revizionizmusnak, s — a német befolyás gyengítése érdekében —
az eddiginél szilárdabb keretet teremtett Olaszország közép-európai pozíciójá
nak megerősítésére.157 A gazdasági megegyezések mindenekelőtt Magyarország
gabonaexportját kívánták támogatni; ellenszolgáltatásként Magyarország vám
engedményt nyújtott és lényegesen kibővítette behozatali kontingenseit. Az
egyezmény összességében bizonyos gazdasági javulást ígért mindhárom ország
nak; Olaszország részesedése a magyar külkereskedelemben két év alatt 7,8%ról 13,6%-ra növekedett. 158 A német—magyar konzultatív szerződés kérdésének
március 16-i, a római tárgyalások alatt történt ismételt felvetését a német dip
lomaták „rossz ízűnek és alibikeresés-jellegűnek" tartották. 159
Bülow a budapesti német követnek küldött információjában meglehetősen
ingerült hangot ütött meg. A Magyarország és Olaszország közötti konzultatív
paktum ellen semmi kifogásunk nem lenne — írta —, de a Magyarország és
Németország közötti szoros baráti viszonynak nem felel meg, ha most Magyar
ország, Olaszország és Ausztria olyan egyezményben találkozik, amelynek fél
reérthetetlenül Németországellenes éle van. A magyar kormánynak a konzul
tatív szerződés kötéséről szóló, Németországnak tett javaslatát nem a német—
magyar viszony megszilárdításának lépéseként értékelte, hanem alibikeresés
nek a római konzultatív szerződésben való szándékozott részvételre. Ne csinál
jon titkot abból — szólította fel Mackensen követet —, hogy a német—magyar
viszony jövőbeni alakulását jelentősen befolyásolják majd a római konzulta
tív paktum gyakorlati kihatásai. 160
Kôpke, a német külügyminisztérium politikai osztályának vezetője az ügyről
készített összefoglalójában leszögezte, hogy a Magyarországgal szembeni né
met politika csak általános irányvonallal rendelkezik, amely nem kötelezi őket
minden egyes konkrét esetben pontos, precíz magatartásra. Mivel e kapcsolat
a két nép érdekközösségének és szövetségének természetes kifejezője, kihatá
sai nem utolsósorban Magyarország magatartásától is függnek. Magyarország
nem követelheti érdekeinek tekintetbe vételét Németországtól, ha ő figyelmen
kívül hagyja a német érdekeket. A magyaroknak tisztában kell lenniük azzal,
hogy ha a németek nem is szándékoznak politikai kombinációkba bonyolódni
156
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Uo. Köpke összefoglalója a német—magyar konzultatív paktumról és a római konferenciáról (1934. március 20.)
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a kisantant országaival, ezen államokkal szembeni álláspontjuk nem azonos
Magyarországéval és a német kereskedelempolitikát nem irányítják politikai
szempontok, jóllehet — mint a Magyarországgal kötött legutóbbi gazdasági
egyezmény mutatja — készek barátaiknak jelentős áldozatot hozni.161
1938—39-re Németország győzelmével befejeződött a nagyhatalmak versen
gése a Duna-völgyi térség gazdasági majd politikái hegemóniájáért. Pozíciója
Ausztria bekebelezésével és Csehszlovákia feldarabolásával lényegesen megerő
södött; befolyását egyúttal nem csupán bilaterális külkereskedelmi kapcsola
tokra, hanem az országok gazdaságába történő behatolásra is alapozta. 1939ben Magyarország összkivitelének 52,4%-a irányult Németországba, Németor
szágból származó behozatala pedig összbehozatalának 52,5%-át tette ki. A ma
gyarországi német tőkebefektetések az összes külföldi befektetések több mint
50%-át adták. 162 Gazdasági-politikai behatolását megkönnyítette, hogy a kezde
ményezés a felkínálkozás Gömbös részéről indult meg.
A magyar katonai vezetés pedig — az ország kül- és belpolitikájának folya
mataiba való egyre szélesedő befolyása és beleszólása révén — végül is a ma
gyar—német politikai és katonai együttműködés elmélyítésén munkálkodott,
s háttérbe szorították mindazon mértéktartóbb erőket, amelyek óvtak Magyaror
szágnak a németek oldalán történő világháborús részvételétől.
Иштван Немет
К ВОПРОСУ ВЕНГЕРО—НЕМ ЕДКИХ ВОЕННЫХ СВЯЗЕЙ
(1928—1934 ГГ.)
Резюме
На рубеже 1920—1930 годов в интересах внешне-политической консолидации и еще более
эффективного обоснования своих ревизионистских планов венгерское правительство наряду
с развитием уже установленных связей с Италией сделало попытку наладить связи с Герма
нией. Премьер-министр Венгрии Иштван Бетлен считал, что тактически сближение с Герма
нией можно будет осуществить путем предложения посредничества между Германией и
Италией. Однако,так называемая «реализующая» внешняя политика Германии, связанная с
именем Густава Штреземана, весьма сухо реагировала на венгерское сближение, преследо
вавшее целью установление более тесных двусторонних связей. После смерти Штреземана
внешняя политика Германии, возглавлявшаяся канцлером Брюнингом, и министром иностран
ных дел Куртиусом, придерживалась среднего пути умеренных и осторожных требований.
Поддержание со стороны Германии ревизионистских требований Венгрии и Италии повре
дило бы предусмотренному наращиванию немецкого влияния в юго-восгочной Европе.
Немецкие политики хорошо знали, что Германия может стать естественным центром притя
жения юго-восточных стран в Европе лишь только тогда, если ни одна из них не будет чувство
вать угрозы по отношению к ней. Поэтому в интересах осуществления своих экономических
и политических целей Германия не оказала предпочтения Венгрии, более того, отказ от ввоза
в Германию традиционных венгерских экспортных товаров вызвал разочарованием в венгер
ских правящих кругах и еще более усугубил венгеро—немецкие политические отношения.
Острые дебаты проходили также и по вопросу немецкого национального меньшинства в
Венгрии.
Единозначно безоблачной областью официальных венгеро—немецких связей являлись
становившиеся всё более тесными военные контакты, которые с 1929-—1930 годов, опираясь
на всё возрастающее политическое влияние армии в обеих странах, а затем и приход к власти
Гёмбёша и Гитлера — активно содействовали нормализации венгеро—немецких экономиче
ских и политических связей и установлению всё более тесных венгеро—немецких отношений,
которые в конечном итоге ввергли страну в национальную трагедию. В формировании этой
роковой политики руководящая роль принадлежала Дьюле Гёмбёшу, который с 1929 года
в качестве министра обороны, а затем с октября 1932 года и как премьер-министр Венгрии —
в соответствии со своей германофильской ориентацией настаивал на угулублении также и
военных связей.
ш
161 Но. Корке 1934. тйгсшв 26-1 ов&ъе{о^]&Щ&.
162 ЕапЫ вубгду: 1. т . 346—347. о.
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Интенсивному сотрудничеству обеих армий в области развития военной техники и воору
жения препятствовало различие материальных, технических и научных возможностей партне
ров. Они взаимодействовали в обмене программами и методами боевой подготовки, итогами
смотров, войсковых учений и маневров, а также в области обоюдных командировок специа
листов. Наиболее систематические связи были установлены между отделами разиедки; в
соответствии с соглашениями, заключенными в мае 1932 года, начался взаимный автомати
ческий оГ>мен информацией, касавшейся стран Малой Антанты, Польши, Франции и Совет
ского Союза. Были созданы возможности также и для ответа на взаимно интересующие их
вопросы.
Поддерживавшие постоянный контакт зенгерская и немецкая делегации выступили с согла
сованной тактикой на начавшейся в феврале 1932 года Женевской конференции по разоруже
нию где они ставили своей целью достижение полного военного равноправия.
Istvän

Nemeth

ZUR FRAGE DER UNGARISCH—DEUTSCHEN MILITÄRISCHEN
BEZIEHUNGEN (1928—1934)
Resümee

•«,

In Interesse der außenpolitischen Konsolidation, der noch wirksameren Fundierung
ihrer revisionistischen Pläne machte die ungarische Regierung um die Wende der
1920—30-er Jahre, bei einer gleichzeitigen Weiterentwicklung der vorhandenen Beziehungen zu Italien, den Versuch, die Verbindungen zu Deutschland auszubauen.
Ministerpräsident Istvän Bethlen meinte taktisch so, daß die Annäherung zu
Deutschland durch die Vermittlung zwischen Deutschland und Italien auszuführen
sei. Die mit dem Namen von Gustav Stresemann verbundene sog. Erfüllungspolitik
reagierte jedoch auf die Annäherungen seitens Ungarns, die beiderseitigen Beziehungen enger zu knüpfen, ziemlich gleichgültig. Nach Stresemanns Tod betrat Deutschlands Außenpolitik unter Leitung vom Kanzler Brüning und Außenminister Curtius den Mittelweg, gemäßigte und vorsichtige Forderungen zu stellen. Die Unterstützung der revisionistischen Forderungen Ungarns und Italiens hätte gegen den
geplanten deutschen Einfluß in Südosteuropa gewirkt; man wußte nun zu gut:
Deutschland könne nur in dem Falle zum natürlichen Gravitationszentrum dieser
Staaten werden, wenn sich keiner von ihnen bedroht fühle. Deshalb zog Deutschland
im Interesse seiner wirtschaftlichen und politischen Ziele Ungarn nicht vor; noch
dazu wurden die politischen Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland durch
die Enttäuschung belastet, daß Deutschland abgelehnt hatte, die traditionellen Exportwaren aus Ungarn einzuführen. Es fanden auch zugespitzte Diskussionen über
die Fragen der deutschen Minderheit in Ungarn statt.
Einen eindeutig reibungslosen Bereich der ofiziellen Verbindungen zwischen den
beiden Staaten vertraten die immer engeren militärischen Verbindungen. Ab 1929—
30, parallel mit deim wachsenden Einfluß der Armee auf die Politik beider Staaten,
später dann mit der Machtergreifung von Gömbös und Hitler trugen sie dazu bei,
daß die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen normalisiert wurden. Durch
die enger verknüpften Beziehungen zwischen den beiden Staaten wurde das Land
in eine nationale Tragödie mitgerissen. In der Gestaltung dieser folgenschweren und
verhängnisvollen Politik spielte Gyula Gömbös, — ab Oktober 1929 als Verteidigungsminister, ab Oktober 1932 als Ministerpräsident — die führende Rolle, der
entsprechend seiner deutschen Orientation nach bemüht war, auch die militärischen
Verbindungen zu vertiefen.
Eine intensive Zusammenarbeit beider Armeen in der Rüstungstechnik und -entwicklung wurde durch die unterschiedliche finanzielle, technische und wissenschaftliche Lage der Partner begrenzt. Es wurde im Austausch der Ausbildungspläne und
-lösungen, der Besichtigungsbemerkungen bei Truppen- und Rahmenübungen und in
bezug auf die gegenseitige Befehlsführung zusammengearbeitet. Zu einer weitaus
regelmäßigen Verbindung kam es zwischen den Abteilungen des Abwehrdienstes: Im
Sinne ihrer Vereinbarungen vom Mai 1932 lief der gegenseitige und automatische
Informationstausch über die Staaten der kleinen Entente, über Polen, Frankreich
und über die Sowjetunion an. Auch zur Erörterung der Fragen vom beidersetigen
Interesse wurden Möglichkeiten geschaffen. Die ungarische und die deutsche Delegation, die miteinander ständig Kontakt hielten, traten auf der Genfer Abrüstungskonferenz im Februar 1932 mit einer vereinbarten Taktik auf, wo von ihnen die
Durchsetzung der vollständigen militärischen Gleichberechtigung zum Ziel gesetzt
wurde.
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KÖZLEMÉNYEK

V. I. ANANYEV
SIPEK (SIPKA) LAJOS INTERNACIONALISTA PARANCSNOK*

Az orenburgi kormányzóságban — az eddigi ismereteink szerint — több mint
5000 internacionalista harcolt a szovjethatalomért. Közéjük tartozott Sipek
Lajos is.
Sipek (Sipka) Lajos hivatalnokcsaládban született 1894-ben Budapesten. Két
polgárit végzett, s már 14 éves korától kereskedelmi alkalmazottként kereste
a kenyerét. A kereskedelmi iskolát munka közben, magánúton végezte el. Tagja
lett a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének és így kapcsolatba került
a Magyar Szociáldemokrata Párttal. Támogatta a sztrájkokat, s mint fiatal ke
reskedelmi alkalmazott, közel került a Magánalkalmazottak Szakszervezete ve
zetőihez, köztük Vágó Bélához.
1914-ben kirobbant a világháború, s Sipeket — mivel középiskolát végzett —
önkéntes-tanfolyamra vezényelték. Ennek elvégzése után hadapród őrmesteri
rendfokozattal került ki 1915 januárjában a harctérre. Galícia területén had
osztályának sok katonájával és tisztjével együtt orosz fogságba esett. 1915 szep
temberétől Orenburg mellett, a Meno voj -Dvorban berendezett hadifogolytábor
ba került. Itt tett szert „eszmei vértezetére". Itt végezte el a különleges „politi
kai egyetemet". 1
A hadifoglyok nagy csoportjával együtt a biztosító társaság székházának épí
tési munkálataihoz irányították. Latyakban, rekkenő hőségben, fagyos szélben,
megerősített őrség mellett kényszerítették őket napi 15 órai munkára. Itt, az
építkezésen került közel a bolsevikokhoz és a tőlük kapott megbízatás alapján
fejtett Si agitációt a hadifoglyok körében, magyarázta Leninnek az imperialista
háborúval, a békével és a forradalommal kapcsolatos nézeteit. Hamarosan
megkezdték a marxi és lenini nézetek gyakorlatba való átültetését is: Sipek
Lajos, Oleander Pál, Lukács József, Halász Ferenc, Gyurkó Rókus kezdemé
nyezői lettek egy szociáldemokrata szervezet megalakításának a táborban élő
magyar hadifoglyok között. Az említett csoport határozottan fellépett az im
perialista háború ellen, támogatta a kizsákmányoltak osztályharcát a kizsák
mányolók ellen, és felszólította a hadifoglyokat, hogy legyenek szolidárisak az
orosz proletariátussal.
Sipeket és társait politikai tevékenységük miatt és azért, mert az orenburgi
munkások sztrájkját támogatva a foglyok tömegesen hagyták ott munkahelyü
ket, visszatoloncolták a hadifogolytáborba, majd a vizsgálati fogházba zárták.
* Sipek Lajost, mint internacionalistát, Sipka Lajosként ismerték a Szovjetunióban. A jelen tanulmány néhány
-életrajzi adatot, mely a Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és polgárháborúban c ,
1967—1968-ban megjelent dokumentumkiadvány névmutatójában szerepel, helyesbít. — A szerk.
1 Orenburgi Területi Állami Levéltár (a továbbiakban — OTÄL) 2837, fond, 1. leltár, 5. ü. i. 1. í.
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Amikor Pétervárott győzött a fgeyvers felkelés és megalakult Lenin elnök
letével a szovjet kormány, Orenburgban Dutov atamán raga'dta magához a ha
talmat és kísérletet tett a forradalmi hullám megállítására, Szibériának és Turkesztánnak Oroszországtól való elszigetelésére. Az az internacionalista hadi
fogoly csoport, melyhez Sipek is tartozott, a szovjethatalom győzelméért küz
dött. Ezért kellett elszenvedniük a dutovisták korbácsát, a kegyetlen megalázta
tásokat. Mindez azonban hiábavalónak bizonyult, a foglyokat nem lehetett meg
félemlíteni. Határozottan szembefordultak a fehérkozákok ellenforradalmi dik
tatúrájával. 2
1918. február 20. nagy nap volt Sipek Lajos életében. Mint a magyar szociál
demokrata csoport tagját, felvették az OK(b)P soraiba. Ez nagy megtiszteltetés
volt és az iránta való bizalom jelének lehetett tekinteni. Egész további élete
folyamán a lenini párt soraiban küzdött a párt programjának, a Nagy Október
eszméinek a megvalósításáért, az új társadalom építéséért.
A jelzett időben bízta meg a Forradalmi Katonai Bizottság és az orenburgi
városi pártbizottság azzal a feladattal, hogy hadifoglyokból szervezze meg a
Vörös Gárda internacionalista osztagát. E fela'd'atnak a megvalósításában részt
vett a magyarok közül Oleander Pál, Lukács István, Gyurkó Rókus, a szerb
F. A. Juricsek, az osztrák F. Bauer. így alakult meg az „Emigráns Kommunisták
Légiója", amelynek a soraiban egy hónap múlva már 382 harcos küzdött. A
parancsnok Sipek volt, politikai biztosul Oleandert nevezték ki. A légiót a 104.
tüzérezred kaszárnyájában helyezték el. Harcosait világháborúban használt
puskákkal és régi mintájú Berdan-puskákkal fegyverezték fel. Kezdetben a
légióban nem mindenkinek jutott fegyver. 3
Az egység kitűnt fegyelmezettségével és jó harcászati ismereteivel. A pa
rancsnokság utasítására a légió egy sor harci feladatban vett részt, melyek a
kormányzósági székhely körzetében folytak Dutov erői ellen. Részt vettek
Orenburg védelimében, a rejtőzködő fehérkozákók elfogásában és lefegyverzésé
ben. A légió minden nap megerősített őrséget adott a hadifogolytábornál. Erre
azt követően került sor, hogy a régi hadsereg alakulatai teljesen leszereltek.
Az internacionalista harcosok tanúbizonyságot tettek bátorságukról, amikor a
dutovisták április 4-én váratlanul támadást indítottak. A légió gépfegyveres osz
taga visszaverte a fehérkozákok minden rohamát, melyet a helyi katonai fő^parancsnokság ellen intéztek. A harc közben kialakult a Vörös Ha'd'sereg egy
ségeinek, a munkásosztagoknak és az internacionalistáknak az együttműködé
se. Közös erőfeszítéssel 12 óra alatt megtisztították a várost a fehérkozák óiktól.
Az Orenburgi Kormányzósági Szovjet helyettes elnöke, I. D. Martinov viszszaemlékezésében a fehérkozákók áprilisi támadása kapcsán a következőket
írta: „Az Internacionalista Légió, amely a katonai biztosság rendelkezésére ál
lott, elsőnek szállt harcba a város védelmében, amíg nem sikerült mozgósítani
a munkások erejét. Szeretném megemlíteni az Internacionalista Légió, különö
sen a géppuskások hősiességét."4
A párt kormányzósági bizottsága és a kormányzósági szovjet végrehajtó bi
zottsága megbízásából Sipek az orenburgi kormányzósági Cseka mellett 1918
június 26-i tanácskozáson, amelyen Orenburg védelmének kérdését tárgyalták
meg, Oleander és Sipek a parancsnokság javaslatát támogatta, amelynek a lé
nyege az volt, hogy a vörös erők zöme Aktyubinszkba vonuljon vissza. Az
„Emigráns Kommunisták Légiója", a „Szamarai Kommunárok", az orenburgi
2 Uo.
3 A Szovjet Hadsereg Központi Állami Levéltára (a továbbiakban— SZHKÁL) 28 361. fond, 2. leltár, 74.fi.i. 8. f.
4 Za vlaszty szovjetov. Orenburg, 1957.182. o.
6 Hadtörténelmi Közlemények
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muzulmán zászlóalj, a kormányzósági csekista osztag komoly segítséget nyúj
tott a katonai alakulatoknak és a munkásosztagoknak az értékek, a katonai
felszerelések és a szerszámok bevagonírozásához és a mintegy 100 szerelvény
őrzéséhez, amelyek elhagyták az orenburgi pályaudvart. Az úton a dutovistá'k
minden támadását visszaverték. Az alakulatok szerencsésen megérkeztek Aktyubinszkba. 5
Sipek szervező tehetsége akkor mutatkozott meg, aimikor a Turkesztán! Had
sereg parancsnoka, G. V. Zinovjev, azt a feladatot adta neki, hogy — támasz
kodva az „Emigráns Kommunisták Légiójára" — szervezze meg a 3. internacio
nalista ezredet. Ebben segítségére voltak a légió alparancsnokai, valamint az
orenburgi muzulmán osztag parancsnoka, S. H. Uszmanov. A szervezés július
15-től augusztus első harmadáig tartott. Más alakulatok internacionalista al
egységeinek, továbbá a Kazahsztánból és Közép-Ázsiából érkező önkéntesek
bevonása révén az ezred létszáma meghaladta a 2000 főt. Az ezred állományá
hoz három magyar század tartozott, két század tatárakból és baskírokból állott,
egy századot alkottak a németek, az üteg kiszolgáló személyzete cseh és szlo
vák volt, a románok külön szakaszba kerültek. Az egységben, amely testvéri
szolidaritást vállalt a szovjetek köztársaságával a világ valamennyi kizsákmányolójával való harcban, mintegy 30 nemzetiség harcolt együtt, akiket a népek
közötti béke biztosításának a vágya fűtött.
Sikerült ezzel együtt feltölteni az ezred parancsnoki állományát is. Az ezred
parancsnokává a lengyel származású K. Belewiczet nevezték ki, aki a cári
hadseregben vezérkari százados volt és jól ismerte a katonai tudományokat.
A szolgálatvezető, s egyben parancsnokhelyettes Gyurkó Rókus lett, a hadtáp
szolgálat élére F. Bauer került, a tüzérüteg parancsnoka I. Beran lett. A magya
rokból állott első zászlóalj Gábor D. (?) parancsnoksága alá került, a parancs
nokhelyettes Sipek Lajos lett. 6
Az Aktyubinszktól északra indított első támadás alkalmával (1918 augusztu
sa—szeptembere), melyet a Turkesztáni Hadsereg indított, az internacionalista
ezred részt vett Karatugaj, Kurály, Martuka felszabadításában. Harcosai roha
mozták meg Jajszán állomását, amely háromszor cserélt gazdát. Itt, Jajszán
alatt semmisítették meg a vörös katonák — az ezred magyar századai —, Gá
bor D. (?) és Sipek Lajos parancsnoksága alatt Dutov „arany századát", amely
kimondottan az egykori orosz és az osztrák—magyar hadsereg volt tisztjeiből
állott. A Dutov szolgálatában álló lap arról siránkozott, hogy az említett tiszti
századot „a vörös magyarok koncolták fel".7
Szeptember végéig Jajszánt végleg birtokba vették a vörös zászlóaljak, és
az Orenburg irányába való előrenyomulás bázisává tették. Hamarosan ide he
lyezte át harcálláspontját a Turkesztáni Hadsereg.
Az Aktyubinszki Front csapatainak konferenciája határozatának értelmében,
G. V. Zinovjev hadseregparancsnok 1918. december 29-én parancsot adott a
második támadásra. A hadseregparancsnokság ezúttal eltekintett a vasúti há
ború bevett gyakorlatától, azaz hogy páncélvonattal az élen a vasútvonal men
tén nyomuljon előre. A vörös ezredek, mint tábori csapatok, a dűlőutakon és a
havas sztyeppén meneteltek, s csak őket követték a vasúti szerelvények. Ez a
harceljárás biztosította a legjobban a sikert és megnehezítette az ellenség ellen
tevékenységét.
A támadó csapatokat tüzelte a vágy, hogy mielőbb találkozzanak Oreniburg5 OTÁL 2837. fond, 1 leltár, 5. ü. i. 1. í.
6 Samil Uszmamv: Put y legiona. Kazany, 1975. 70—74. o.; Kezdetben ezt az egységet a III. Internacionálérót
elnevezett légiónak, majd a 3. internacionalista ezrednek nevezték.
7 V. I. Ananyev: V borbe rozsgyennoje brasztvo. Cseljabinszk, 1966. 84. o.
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ban a nyugati irányból előretörő 1. Forradalmi Hadsereggel. Miközben legyűr
ték az ellenség ellenállását és visszavetették ellenlökéseit, a Turkesztáni Hadse
reg alakulatai felszabadították Szagarcsint, Akbulakot, harccal elfoglalták Csaskan állomást, elérték Grigorjevka és Ugolnoje kozák települést. Ezt követően
Ileokaja Zascsita felszabadítása volt a feladat, amely a fehérek fő ellenállási
pontjának számított.
Akbulakban Sipek megbetegedett. Kiütéses tífuszt kapott és december 31-én
megvált ezredétől. Az aktyubinszki katonai kórházba szállították. Gyógyulása
után érkezett vissza a már felszabadított Orenburgba. Egységét nem találta ott:
a 3. internacionalista ezredet időközben az orenburgi hadosztály első dandárának alárendeltségében harcba vetették az ufai irányban.
A parancsnokság utasítására Sipek Lajos visszatért Aktyubinszkba. 1919
február közepétől az Aktyubinszk védelmével megbízott parancsnok, A. N. Malisevezkij rendelkezésére bocsátották. Az ő parancsa alapiján fogott Ihozzá egy új
osztag szervezéséhez, volt hadifoglyokból. Ezt a feladatot is sikeresen teljesí
tette. Legyőzve minden nehézséget, megszervezte a III. Intemacionálérol elne
vezett légiót, amely 560 főből állott. Ennek az egységnek a parancsnoka Sipek
lett, helyettese pedig A. Z. Zsukov. A légió három gyalogsági századból és Jovasfelderítő alegységből állott. Az alegységek mindegyikének megvolt a pa
rancsnoka is. 8
Az internacionalista egységben pártsejt is működött. A kommunisták, a poli
tikai munkások hozzáértéssel szervezték a politikai nevelő és a kulturális-felvilágosító munkát. A harcosok mindig követhették az eseményeket, ismerték
a harci események menetét, céltudatosan készültek fel a harcokra.
1919 áprilisának elején az internacionalista légiót Aktyubinszk védelmének a
balszárnyára vezényelték. A perovszki osztaggal karöltve az internacionalisták
április 4-én hátba támadták a fehérgárdistákat és visszavonulásra kényszerítet
ték őket. A vörös lovasok 15 versztányi távolságig űzték maguk előtt a fehérgárdistákat az Orszkba vezető úton. 9
Hamarosan azonban kedvezőtlenné vált a katonai helyzet. A dutovisták fo
kozták nyomásukat Aktyubinszk védelmére. A bekerítés és a hátországgal való
kapcsolat elvesztésének a veszélye miatt a szovjet parancsnokság elhatározta a
város kiürítését.
A visszavonulás alkalmával a végbiztosító osztagban találjuk az internacio
nalista légiót is. „Valamennyi hadműveletben — írta későlbib Sipek Lajos —
légióm a legf el el ősségtelj esebb feladatokat teljesítette, amelyeket a front pa
rancsnoksága bízott rá, így az egységek visszavonulásának a fedezését és az
ellenség feltartóztatását." 10 Az internacionalista légió parancsnoka nem min
dennapi képességekről tett tanúbizonyságot.
Április 27-én a Turkesztáni Szovjetköztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa
jóváhagyta az Aktyubinszki Front Forra'dalmi Katonai Tanácsának összetételét.
Ez volt Szovjet Turkesztán negyedik frontja. 11 A frontparancsnokság harc
álláspontja Dzsurun állomáson volt. Más ezredékkel együttműködve az in
ternacionalista harcosok részt vettek a Kandagacs, Akkemir és Tyemir tele
pülésekért vívott harcokban. A szovjet egységek visszaverték a fehérek roha
mait, akik megkísérelték az előrenyomulást a vasútvonal mellett és megkapa
rintani az állomásokon veszteglő szerelvényeket. Az ellenséggel az összetűzé
sek váratlanul kezdődtek, de néha több napig is eltartottak.
8 OTÁL 2837. fond, 1. leltár, 5. ü. i. 2. f.
9 A Marxizmus—Leninizmus Intézete mellett működő Központi Pártarchívum. Moszkva (a továbbiakban —
MLI KPA) 17. fond, 65. leltár, 320. ő. e. 17. í.
10 OTÁL 2837, fond. 1. leltár, 5. ü. i. 3. f.
11 Gyirektyivi komando ván y i ja frontov Kraszoj Armii (1917—1922). Moszkva, 1972, 2. k., 793. o.
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Április 27-én a perovszki osztag és az internacionalista légió súlyos harcot
vívott Kandagacs állomásnál. Az internacionalisták keményen tartották állá
saikat. Pontosan célzott tüzük és határozott ellenlökéseik hatására az ellenség
kénytelen volt visszavonulni Akkemirhez. A magyarok egy százada és egy kis
élelmiszert gyűjtő osztag Tyemir kőből épült iskolájában elbarikádozta magát
és több mint egy napon át ellenállt a városba betört támadóknak, akik a 9.
orenburgi kozákezredhez tartoztak. A fehérkozákok, végül, mivel élőerőben
nagy veszteséget szenvedtek, elhagyták Tyemirt. 12
Az áprilisi harcok folyamán a III. Internacionálé nevét viselő légió sorai is
megritkultak. Hogy az egység harcképességét megőrizze, a parancsnokság elha
tározta, hogy Emba állomásra tartalékba helyezi. Az első vonalban a cselkári
osztag váltotta fel a légiót. A felváltást követő néhány órán belül a cselkáriak
kritikus helyzetbe kerültek. A még közelben levő internacionalisták segítettek
nekik állásaik megtartásában. 13
Elkeseredett harcok folytak Emba állomásért is. Miután a fehérek kezén le
vő Aktyubinszkból tekintélyes lovas és gyalogsági erőket vontak előre, néhány
üteg és nagyszámú gépfegyver támogatásával június 26-án hajnali öt órakor
a fehérgárdisták támadást intéztek az 55. sz. kitérőnél húzódó vörös állások el
len. Az internacionalisták a támadást tüzérségi, gépfegyver- és puskatűzzel
fogadták. Az ellenség erőfölényben volt, és — tekintet nélkül a veszteségekre
— fokozta nyomását. A fehérkozákok átkeltek a folyón, bal szárnyukkal meg
kerülték Embát és kijutottak az 56. sz. kitérőig. A ren'dkívül kényes helyzetben
a Vörös Hadsereg zászlóaljai naplemente után visszavonultak Embából.
A bekerítésből való kitörés érdekében egyes alegységeknek szuronyrohammal kellett utat törniük. A III. Internacionálé nevét viselő légió az Embáért
folyó harcok alkalmával 30 embert vesztett.14
Az Aktyubinszki Front június 27-én kelt parancsa köszönetet mondott az
Embáért folyt harcok részvevőinek. A leginkább kitűnt parancsnokokat és har
cosokat Vörös Zászló-rend kitüntetésre terjesztették fel.15
Az Aktyubinszki Front harcaihoz nagy segítséget nyújtott a Turkesztáni
Köztársaság Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Forradalmi Katonai
Tanács és a Szovjetek Központi Végrehajtó bizottsága. Lényeges támogatást
'nyújtott a Különleges Bizottság is, amelyet a Turkesztáni Kommunista Párt
(TKP) III. 'kongresszusán elfogadott határozat értelmében hozták létre P. A. Kobozewel az élen. Az említett bizottság távolíttatta el a parancsnoki pozícióból
.G. A. Koluzájevet határozatlansága miatt, valamint azért, mert nem volt képes
megfelelően irányítani a csapatok harcát. A frontparancsnoki tisztségre A. F.
Asztrahancevet, a front Forradalmi Katonai Bizottsága tagjává pedig I. G. Bregadzét nevezték iki. Megváltozott magának a frontnak az elnevezése is, június
28-tól Északkeleti Frontnak nevezték.16
Az említett Különleges Bizottság javaslata alapján a frontra új egységeket,
fegyvereket és felszerelést irányítottak. Még ezt megelőzően megérkezett a
frontra Koluzájev osztaga, mintegy 600 ember. 1919. május 13-án a Külföldi
Munkások és Parasztok Kommunista Pártjának Területi Bizottsága azzal a ja
vaslattal fordult a Turkesztáni Köztársaság Forradalmi Katonai Bizottságá
hoz, hogy egészítsék ki Koluzájev osztagát 500 mozgósított kommunistával.
Ezt a javaslatot elvetették. Mindössze egy internacionalista századot küldtek a
12 SZHKÁL 28 361. fond, 1. leltár, 427. ü. i. 4. f.
13 Uo.
14 Inosztránnaja vojennaja intyervencija i grazsdanazkaja vojna v Szregynyej Ázii i Kazahsztanye. Alma-Ata,
1903. 1. k., 317. o.; SZHKÁL 28 3(51. fond, 1. leltár, 427. ü. i. 4. f.
15 I. m. 318. o.
l ö Gyirektyivi komándovanyija frontov... 2. k., 795. o.
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frontra kiegészítésként.17 Kusztanajból a frontra irányítottak egy osztagot,
amelyből megalakult a 4. kusztanaji ezred. Irányítottak i'd'e egységeket és al
egységeket Taskentből, Ferganából, Szamarkandból és más városokból is.
Jelentős feltöltést kapott a III. Internacionáléról elnevezett légió is. A légió
parancsnoksága és pártsejtje a Kazahsztán területén dolgozó hadifoglyok közül
toborozta a pótlást. A kommunisták egy részét pártmozgósítás útján irányí
tották a légióhoz. Rövid idő alatt kiegészítésként 800 internacionalista érkezett.
Oleander Pál megállapítása szerint ekkor az egység létszáma elérte az 1340
embert. 18
Érkeztek az Északkeleti Front állományába internacionalisták Turkesztán
területéről a későbbi hónapokban is. így példának okáért augusztus 6-án Tas
kentből küldtek két, volt hadifoglyokból álló menetszázadot. Az említett menet
alakulatokat Buharából, Szamarkandból, Kokandból és más városokból tobor
zott internacionalistákból állították össze, ötvenegy internacionalista szolgált
az Északkeleti Front híradós osztagának állományában. 19
A harcok közepette egyre erősödött a külhoni internacionalisták testvéri
barátsága a szovjet néppel. Ez tükröződik az orszki osztag zászlaján levő
szimbolikus képben is. Ezen a szovjetek országának munkása és parasztja nyújt
kezet a magyarnak. A kép alatt a következő jelszó áll: „Éljen a III. Kommu
nista Internacionálé szoros szövetsége!"20 Az osztag harcosai, akik a helyi la
kosság soraiból kerültek ki, és az internacionalisták gyakran nyújtottak egy
másnak segítséget az ellenséggel vívott harc folyamán.
A parancsnokság azzal a céllal, hogy emelje az Északkeleti Fronton levő
csapatok harcképességét, átszervezést foganatosított. A kis osztagokat az 1. és
a 2. északi ezredbe vonták össze. Koluzajev osztagát anarchista megnyilvánu
lások miatt feloszlatták. A Taskentből iďe vezényelt 1. orenburgi vegyes ezred
kiegészítést kapott. 1919 júliusának végén, más alegységek mellett, az említett
ezrednek két internacionalista zászlóalja volt, köztük a III. Internacionáléról
elnevezett légió. A zászlóaljak magyar parancsnokai Varga János és Sági János
voltak.
Internacionalisták voltak a század-, szakasz- és különítményparancsnokok.
A tüzérosztálynak Lukács Pál, a lovasfelderítő különítménynek Szabó István
volt a parancsnoka. Az internacionalisták többségét volt magyar hadifoglyok
alkották. Szolgáltak ezen kívül soraikban németek, osztrákok, lengyelek, csehek,
románok. Csupán az első zászlóalj második százada állott oroszokból, tatárok
ból, baskírokból és kazahokból. 21
Július utolsó hetében az Északkeleti Front csapatai az ellenség túlerejével
álltak harcban. A 23-ra virradó éjszaka az ellenség három csoportja indított
támadást Szoljonnaja és Ulipa állomások ellen, valamint a 65. sz. vasúti kitérő
nél. Miután birtokba vette Ulipát, az ellenség elvágta a front egységeinek viszszavonulási útját Szóljonnajából. A vörös zászlóaljak néhány órán belül elhagy
ták az állomást. Reggel 5 órakor a harcban állók támogatására sietett az 2.
orenburgi vegyes ezred. A szerelvényt a 67. sz. vasúti kitérőnél hagyták el, szá
zadai — harcalakzatba szétbontakozva — támadásba mentek át északkeleti és
délnyugati irányban. Erős tüzük hatására északra hátrált az ellenfél. Csatlakoz
tak az 1. északi ezredhez és egyesült erővel nyomták vissza az ellenséget Szol
jonnaja állomásig. A 65. számú kitérő után az ellenséges utászok felrobbantot17 Az Üzbég Szovjet Szocialista Köztársaság Központi Állami Levéltára (a továbbiakban — ÜSZSZK KÁL) »
17. fond, 1. leltár, 11. ü. i. 15. f.
18 MLI KPA 71. fond, 15. leltár, 320. ü. i. 39. f.
19 / . Sz. Szologiib: Inosztrannije kommunnyiszti v Turkesztanye (1918—1921 gg.) Taskent, 1961.119. o.
20 SZHKÁL 2540. fond, 1. leltár, 1. ü. i. 52. f.
21 MLI KPA 71. fond, 15. leltár, 320. ü. i. 31. f.
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tak két hidat, amellyel feltartóztatták a csapatokat. A vörös harcosok beásták
magukat a 66. sz. kitérőnél levő magaslatokon és befejezték előnyomulásukat. 22
Annak reményében, hogy pánikot okoz az ellenség soraiban, a front Forra
dalmi Katonai Tanácsa parancsot adott, hogy július 24-én 3 órára készítsenek
elő táma'd'ást Szoljonnaja irányában. Az első vonalba érkeze'tt — Karacsokatból — a kommunista ezred. A bal szárnyat az irgizi osztag és az internaciona
lista légió alkotta. A tervezett támadást azonban nem sikerült megvalósítani.
Csapataink támadásának megkezdése előtt fél órával, az ellenség erőteljes
rohamokat indított a front 30 versztányi szélességében. Súlyos harc bontakozott
ki, amely mintegy 18 órán át tartott: a fehér egységek ugyanis erősítést kap
tak Embából és Irgizből, s nem küzdöttek lőszerhiánnyal. Ezredeink a legne
hezebb körülmények között hátráltak Cselkárig. Tekintettel arra, hogy a vörös
harcosoknak mindössze egy órai harchoz elegendő lőszerük volt, késő este
megkezdődött ennek a városnak a kiürítése is. Sikerült az állomásról kimene
kíteni minden gördülő anyagot, az értékeket, az élelmet, evakuáltak minden
intézményt. Az utolsó végbiztosító járőr a 26-ra virradó reggel hagyta el Csel
kárt. 23
Ahogy a front törzsének hadműveleti naplójában áll, ezekben a felmorzsoló
harcokban az ellenség nem kevesebb mint 2000 embert vesztett. A mi veszte
ségünk nem hala'd'ta meg a 300 embert. A front Forradalmi Katonai Tanácsa
is közvetlenül részt vett a harcokban. 21 A parancs kiemelte a harcosok „áll
hatatosságát és becsületességét". Voltak esetek, amikor a lelkesedés fokozása
érdekében, az ellenség határozott nyomásának közepette, a parancs vétele után
valamennyi komisszár és az egész parancsnoki állomány a katonák élére állt,
és személyesen vezette a rohamot. 25
A front egységei Aralszkoje Morje állomásig hátráltak. A harcmezőn az orszá
gunk nemzetiségeinek soraiból kikerült harcosok és a külhoni internacionalis
ták a gyakorlatban valósították meg a jelszót: „Inkább meghalni, de nem vissza
vonulni az Aral-tó mögé!"
Az Északkeleti Front harcosai felfogták az ellenség nyomását. A kolcsakisták
és a dutovisták nem tudtak tovább előrenyomulni, nem sikerült egyesülniök a
Turkesztánban harcoló fehérekkel, a baszmacsoknak nevezett nacionalista el
lenforradalmárokkal. Az ellenség terve, hogy Közép-Ázsiába betörve egyesít
heti a szétszórtan harcoló és főleg a hegyek közé szorult ellenforradalmi erőket,
megtört a turkesztáni vörös egységek határozott ellenállásán.
1919 áprilisától Szovjet Turkesztán másodszor is el volt vágva Szovjet-Orosz
országtól, s a küzdelem a teljes bekerítettség állapotában folyt.
A harctevékenység sikeréhez Sipek Lajos magyar internacionalista is hozzá
járult a maga beosztásában. A kritikus időpontban az Északkeleti Front parancsnokhelyettesi tisztét töltötte be. Harcostársa, A. Z. Zsukov, visszaemléke
zésében így emlékezik meg róla: „Sipka elvtárs, amikor a front parancsnokának
helyettese volt, nem hagyta el a tűzvonalat és nem hagyott ki egyetlen ütkö
zetet sem, sem az Aralszkoje Morje állomásnál, sem a győzelmes előnyomuláskor addig az időpontig, amikor egyesültünk az első hadsereggel. S mindezalatt
semmi sem történt személyes és bátor részvétele nélkül." 26
Azoknak, akik leginkább kitűntek az Aralszkoje Morje állomás védelmében,
órát adományoztak. Az órára a következő feliratot vésték: „A Munkás-Paraszt
22
23
24
25
20

Inosztránnaja vojennaja intyerveneija... 1. k. 320. o.
Uo. 321—322. o.
Uo. 323. o.
MLI KPA 549., fond, 4. leltár, 28. ü. i. 1C5. f.; SZHKÁL 138. fond. 1: leltár, 95. ü. i. 283. f.
OTÁL 2837. fond, 1. leltár, 5. ü. i. 13. f..
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Hadsereg becsületes harcosának — az összoroszországi Központi Végrehajtó
Bizottság nevében." A kitüntetettek között volt Sipek Lajos is.
1919. szeptember 13-án Mugodzsarszkaja állomásnál a Turkesztáni Köztársa
ság Északkeleti Frontjának alárendeltségébe tartozó kazalinszki csoport egy
ségei találkoztak az I. Forradalmi Hadsereg csapataival, amelyek felszámolták a
fehérgárdisták déli hadseregét. Az Északkeleti Front megszűnt létezni. Az
1919. október 3-án kiadott különparancs kimondta a front törzsének a fel
oszlatását is.
Sipek Lajos visszakerült a régi beosztásába: mint a III. Internacionáléról
elnevezett légió parancsnokát irányították alakulatával és más egységekkel
együtt Taskentba. A légió harcosait október 7-én itt ünnepélyesen fogadták.
Az alakulatnak a Turkesztáni Köztársaság Népbiztosainak Tanácsa, valamint
Forradalmi Katonai Bizottsága átnyújtotta a Turkesztáni Köztársaság Közpon
ti Végrehajtó Bizottsága által adományozott megtisztelő forradalmi vörös
zászlót. Az ünnepség alkalmából válaszbeszédében Sipek kijelentette, hogy a
külhoni internacionalisták addig nem engedik ki kezükből a fegyvert, amíg
Turkesztán területéről minden betolakodót és f ehérgárdistát <ki nem űznek.27
A 2. internacionalista zászlóaljat (a volt III. Internacionálé nevét viselő lé
giót) az orenburgi vegyes ezred állományában Sipek parancsnoksága alatt a
Kaszpin túli arcvonalra irányították. Ide érkezett október közepén a kommu
nista ezred is. Mindkettőt a Kaszpin túli hadseregcsoportba osztották be.
Az említett egységek beérkezése után a frontparancsnakság támadásba ment
át. Mindkét egység bekerült abba az átkaroló seregcsoportba, amely az Ashabadba vezető vasútvonal mentén a bal szárnyon nyomult előre. Október 17-én
a vörös harcosok ifélszabadították Kizil-Arvatot, 28 az időíközben beállott had
műveleti szünetben pedig buzgón készültek, hogy végső csapást mérjenek az
ellenségre. Az említett csapatok soraiban volt néhány internacionalista alegy
ség is.
1919 decemberének elején a Káspin túli Front felújította a támadást. Az
internacionalisták részvételével "december 6-án felszabadították Kazandzsikot.
Ennek az eseménynek az Izvesztyija c. lap külön cikket is szentelt.29
Sipek zászlóaljparancsnok internacionalistáit Perevalnaja—Dzsebel irányába
vezette. Közvetlen együttműködésükkel szabadították fel a szovjet egységek
Ajdint, Nyeftyannaját és Kraszovodszkot 1920. február 6-án.
A front győzelme alkalmával a küzdelem leginkább kiemelkedő részvevőit
kitüntetésben részesítették, a Vörös Zászló-rendet adományozták nekik. A ki
tüntetettek között internacionalisták is akadtak: név szerint Sági, Peczöl, Mi
hály. Az 1921. március 31-én rendezett ünnepi est alkalmával nyújtotta át a
kitüntetéseket M. V. Frunze az arra érdemesítetteknek. A Turkesztáni Front
parancsnoka rövid beszédében magasra értékelte az internacionalistákat, mél
tatta bátorságukat, állhatatosságukat, magas fokú öntudatukat. 30
Miután kiűzték az ellenséget a Kaszpin túlról, az internacionalisták 2. zászló
alját Novaja Buharába és Mérvbe vezényelték. A megnevezett városokban az
alakulat harcosai őrszolgálatot teljesítettek az OSZSZK képviselete mellett.
A külhoni internacionalisták komoly érdemeket szereztek a Turkesztáni Köz
társaság védelmében. A Turkesztáni Köztársaság Forradalmi Katonai Taná
csának volt elnöke, D. P. Szalikov írta a következő sorokat: „Az 1918 elején
27 Uo. 2. f.
28 Inosztrannajá vojennaja intervenycija... 2. k. 289. o.
29 Izvesztyija, Taskent, 1919. december 10.
30 Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és polgárháborúban. Budapest, 1908.
2. k. 334—335. o.
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alakított internacionalista egységek, melyeket az Asthabaidi, az Oreníburgi és
a Ferganai Frontra irányítottak, a legjobb oldalaikról mutatkoztak be, ugyan
akkor a katonai fegyelem is a kellő színvonalon állt soraikban. Meg kell mon
dani, hogy a harccselekmények alkalmával az internacionalisták hősiesen küz
döttek a szovjetek hatalmáért az ellenforradalmi hadseregek ellen."31
A külhoni internacionalisták több mint két esztendeig küzdöttek a polgár
háború frontjain Közép-Ázsiában. 1920 májusától kezdődött meg alakulataik
átcsoportosítása Ukrajnába.
A helyzet megváltozása kihatott a Sipek Lajos parancsnoksága alatt álló in
ternacionalista zászlóalj további sorsára is. A zászlóalj személyi állománya
közös gyűlésre jött össze. A parancsnok javaslatára határozatot fogadtak el:
kérték, vezényeljék az állományt a frontra, hogy részt vehessenek a burzsoáföldesúri Lengyelország és Vrangel csapatainak a szétverésében. A Turkesztáni
Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsa teljesítette a kérést.
1920. június 20-án a zászlóalj megérkezett Csardzsujba. Az alegységet, mint
a Kaszpin túl tartózkodó néhány más internacionalista osztagot is, az 1. tur
kesztáni internacionalista ezredben vonták össze. Július első felében az egység
a Délnyugati Front állományába került.
A köztársaság Forradalmi Katonai Bizottságának parancsa alapján az ezredet
a 13. Szovjet Hadsereg rendelkezésére bocsátották. A 42. hadosztály 124. dandárához osztották be. Az 1920. július 7-i állapot szerint az ezrednek 1053 — főleg
magyar — harcosa volt. Az első időben Szabó Sándor volt a parancsnok, majd
Varga János. 32
Július és szeptember között az 1. turkesztáni ezred védekező és támadó har
cokban vett részt a Dnyeper bal partján és Észak-Tauriábán. Az internaciona
listák kitartóak és állhatatosak voltak az Orehovért, Pologiért, Mihajlovkáért,
Vasziljevkáért és más helyiségekért folyó harcokban. A többi egységgel karölt
ve csapást csapás után mértek Mahnó bandáira.
A nehéz harcok után, az elszenvedett veszteségek következtében, a dandár
rövid pihenőt biztosított az ezred személyi állománya számára. Az ezredet Caredarevka községbe vonták vissza. Október elején a 13. hadsereg Forradalmi
Katonai Tanácsa parancsának értelmében az egység internacionalista harcosait
leszerelték.33
Október 15-én Sipeket a parancsnokok egy csoportjával a Központi Evakuációs Bizottsághoz irányították. Felajánlották neki, hogy utazzon haza egy volt
hadifoglyokat szállító szerelvénnyel. Ez azonban nem volt megvalósítható, mi
vel Magyarországon Horthy véres ellenforradalmi terrorja dühöngött, kegyet
lenül elbántak a kommunistákkal, a forradalmi érzelmű munkásokkal, üldöz
ték azokat az internacionalistákat, akik egykor az intervenciósok és ellenfor
radalmárok ellen harcoltak Oroszországban. (Az ezred harcosaira számított a
Szovjet-Oroszországiban működő „Magyarország Forradalmi Bizottsága" elne
vezésű emigráns kormány is egy esetleges magyarországi fegyveres felkelés
esetére. Az internacionalistákat szervező központi parancsnokság vezetője,
Kovács Imre, az említett bizottság megbízásából illegálisan Magyarországon
járt és megállapította, hogy egy ilyen felkelés feltételei akkor pillanatnyilag
hiányoztak. A küzdelmet a Második Magyar Tanácsköztársaságért a párt ille
gális újjászervezésével kellett kezdeni, amit ekkor a fehérterror kegyetlen ül
dözésén kívül is számos tényező akadályozott. — A szerk.) A körülmények
31 SZHKÁL 28 361. fond, 1. leltár, 538. ü. i. 28. f.
32 Magyar internacionalisták... 2. k. 495. o.
33 Uo.; OTÁL 2837. fond, 1. leltár, 5. ü. i. 2. f.

— 424 —

ilyen alakulása következtében a magyar elvtársak százai maradtak a szovjet
ország területéri.
Sipek Lajos azt kérte, hogy vezényeljék Orenburgba az orenburgi megerődí
tett körzet parancsnokának alárendeltségébe. Az összoroszországi Fővezérkar
teljesítette kérését. A megerődített körzet törzsparancsnokaként 1920. december
1-től 1922 februárjáig teljesített szolgálatot. Tevékeny részvételével 'dolgozták
ki és valósították meg azokat az intézkedéseket, melyek segítségével felszámol
ták a kulák bandákat az orenburgi járás területén. 34
Ezt követően mintegy 15 esztendeig (1937. november 18-ig) Sipek Lajos Orenburgfban dolgozott. Felelős állásokat töltött be állami intézményeknél, a keres
kedelmi és a szövetkezeti apparátusban (tagja és szektorvezetője a Nemzetközi
Munkássegély orenburgi kirendeltségének, igazgatója a vörösgárdista és parti
zán veteránok zártkörű társaságának, tröszt részlegvezető, áruforgalmi hivatatali áruosztályvezető is volt Orenburgban.) Megválasztották a városi szovjet új
jáválasztását lebonyolító bizottság tagjának, tagja lett annak a. bizottságnak,
amely a kereskedelmi vállalatok pénzügyeit vizsgálta. Felügyelője volt a RAP—
szövetkezeteknek. Folyamatosan végzett társadalmi munkát is.35
A különböző munkakörökben kezdeményező készségről, munkaszeretetről és
fegyelemről tett tanúbizonyságot. Igényes volt mind magával, mind munkatár
saival szemben. Munkatársai szerették és tisztelték. Elméletileg is képezte ma
gát esténként a katonai továbbképző tanfolyamra járt.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tizedik évfordulóján a volt vörös
gárdisták és vöröskatonák egy csoportjával együtt az orenburgi városi tanács
kitüntetésre terjesztette fel. 1928 februárjában, a Vörös Hadsereg születésnap
ja alkalmával, a Szovjetunió Hadügyi és Haditengerészeti Népbiztossága dísz
oklevéllel tisztelte meg. Ez alkalommal az SZSZSZK Forradalmi Katonai Taná
csa táviratban üdvözölte, melyben reményét fejezte ki, hogy Sipek Lajos a
továbbiakban is az első sorokban menetel majd a szocializmusért vívandó elkö
vetkező csatákban. 36
A levéltárakban fennmaradtak az orenburgi területen, Kazahsztánban és
Közép-Ázsiában harcolt 'külhoni internacionalisták hőstetteiről szóló vissza
emlékezések, vélemények és jellemzések. Azok a kiemelkedő párt- és katonai
vezetők, parancsnokok, akik az orenburgi területen is tevékenykedtek (A. A.
Korosztyeljev, I. D. Martinov, A. Z. Zdovnov, D. P. Szalikov, A. E. Levasov),
nagy tisztelettel és rokonszenvvel nyilatkoznak Sipek Lajosról, aki országunk
ban a polgárháború négy frontján volt parancsnoka egy internacionalista ala
kulatnak. A E. Levasov, a Vörös Gárda egykori orenburgi parancsnoka, majd a
Keleti Front keleti hadseregcsoportjának parancsnoka: így ír róla: „A polgár
háború története a Vörös Gárdánk és Vörös Hadseregünk soraiban harcoló
internacionalisták sok érdemét jegyezte f e l . . . A proletárforrád'alom szolgála
tában szerzett érdemek nem kis hányadát" kell az internacionalista egységek
olyan szervezőinek, parancsnokainak a javára írni, mint amilyen Sipka volt.""'

34
35
36
37

OTÁL;uo. 21. f.
Orenburgi Terület Pártarchívum 1. fond. 3. leltár, 697. ü. i. 1—40. f.
OTÁL 2837. fond, 1. leltár, 5. ü. i. 3. f.
Uo. 5. f.
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NAGY GÁBOR
ADALÉKOK KOMAROM MEGYE FELSZABADÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ
(1944. december 24—31.)
1944 november közepén a 3. Ukrán Front csapatai, Mohácstól délre, erőszakos
átkelést hajtottak végre a Dunán és megkezdték Dunántúl felszabadítását. Az
57. tábori és 4. gárdahadsereg december 9-ig felszabadította Baranyát, Tolnát,
továbbá Somogy és Fejér megye nagy részét. A 2. Ukrán Front 46. hadseregé
vel együttműködésben elérték az Érd, Velencei-tó, Balaton közötti terepszakaszt.
Ekkor a német „Dél" hadseregcsoport azt a feladatot kapta, hogy akadályoz
za meg Budapest felszabadítását és a szovjet csapatok előnyomulását Bécs felé.
Friessner, a hadseregcsoport parancsnoka, a december elején megerősítésül
kapott 3., 6. és 8. páncélos hadosztályból, valamint három „Párduc" osztályból
támadó csoportosítást hozott létre azzal a céllal, hogy Magyarországon nagy
támadó hadműveletet indít, amely a „Késői szüret" (Spätlese) fedőnevet kap
ta. A Hitler által jóváhagyott ellencsapás azt tűzte maga elé, hogy megsem
misíti a 3. Ukrán Front Dunántúlon levő hadseregeit és stabilizálja a német
védelmet a Duna jobb partján. A támadás megindítását december 20-ára ter
vezték, de a felázott terep miatt elhalasztották.
Később hiába jött meg a hideg idő, végrehajtására nem került sor, mert a
Dunától északra a 2. Ukrán Front december 14-én betört a német védelembe.
Ez arra kényszerítette Friessnert, hogy a támadó csoportosításlból a 8. páncélos
hadosztályt átdobja a Dunától északra levő arcvonalszakasz megerősítésére.
December 19-én a szovjet csapatok áttörték a fasiszták védelmét és elérték a
Börzsöny hegység nyugati szélét. Ekkor Guderian 1 , hogy elkerüljék a kataszt
rófát, parancsot adott, ihogy Komáromon 'keresztül a 8. páncélos hadosztály után
indítsák útba a 3. és 6. páncélos hadosztályt, páncélos osztagaik nélkül. 2 Ezzel
a támadó csoportosítás felbomlott, támadás helyett a fasiszta csapatoknak de
cember végéig súlyos védelmi harcokat kellett vívniok.
Miközben a német „Dél" hadseregcsoport ellencsapását tervezte, a szovjet
legfelsőbb főparancsnokság utasítására a két ukrán front is támadásra készült.
Azt a parancsot kapták, hogy északról és délnyugatról, Esztergom általános
irányában, mérjenek csapást az ellenségre, vágják el a budapesti csoportosítás
útvonalait, kerítsék be és semmisítsék meg a körülzárt erőket, szabadítsák
fel Budapestet. 3
A 3. Ukrán Front azt a feladatot kapta, hogy a Velencei-tó körzetéből ki1 H. Guderian német tábornok, a német szárazföldi csapatok (OKH) vezérkar főnöke volt 1944. július 21-től 1945!
március 29-ig.
2 HL Filmtár, 1253. sz. tekercs. Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd (a továbbiakban —• KTB/Hgr. Süd) 1944.
12. 19., 7. o.
3 Arhív MO SZSZSZR, f. 243, op. 2900, gy. 1553, li. 15—32.
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indulva Bicske—Esztergom irányban mért főcsapással törje át az ellenség vé
delmét; Esztergom—Neszmély szakaszon jusson ki a Dunához, vágja el a né
met és szálasista csapatok nyugati irányú visszavonulási útvonalait. Ezzel egyidöben erőinek egy részével keleti irányban kellett támadnia Bicske körzeté
ből, s a 2. Ukrán Fronttal együttműködve megsemmisíteni a budapesti német—
nyilas csoportosítást és elfoglalni a fővárost.4
A támadásna készülő 3. Ukrán Front előtt a Duna és Balaton között a 6. né
met hadsereg egy része és a 3. magyar hadsereg, a Balaton és a Dráva között
a 2. páncélos hadsereg tevékenykedett. A front feladatát, a 4. gárdahadsereg
gel, a 46. hadsereggel, az 5. gárda-lovas-, és a 18. harckocsiha*dtesttel a rossz
időjárási viszonyok ellenére, a terveknek megfelelően, december 20-án kezdte
meg. A hadseregek lövészhadtestei az első napon — a gyalogságot közvetlenül
támogató harckocsik hiányában — mérsékelt sikereket értek el. Ezért Tolbuhin
marsall december 21-én ütközetbe vetette a front gyorscsoportját, hogy meg
törje a német páncélosok ellenállását. Ennek hatására felgyorsult a csapatok
előnyomulása, a német páncélos hadosztályok nyugat felé kényszerültek viszszavonulni.
December 23-án a szovjet csapatok (már tíz-tizenöt kilométerre megközelítet
ték Komárom megye déli határát. A német—nyilas csapatok védelmében héza
gok tátongtak. A visszavonuló csapatok Csákvár, Szár, Űjbarok, Óbarok, Bics
ke, Tök, Páty, Törökbálint községekben körkörös védelemre rendezkedtek be,
úgy igyekeztek megállítani az előretörő 31. lövészhadtestet és a front gyors
csoportját, a 18. harckocsihadtestet. 5
December 24-én derült, hideg idő köszöntött be, s a fagy hatására javult az
utak állapota. A Csákvár és Szár közötti területen előrenyomult a 31. lövészha'dtest. Tőle jobbra a 18. harckocsihadtest a reggeli órákban megkezdte Bicske
ostromát. A németek mindenképpen tartani akarták ezt a harcászatilag fontos
út- és vasúti csomópontot. A falu védelmére előrevonták harckocsi- és gyalogos
tartalékaikat. A 18. hadtest 110. dandára hat órakor délkeleti irányból. kezdte
meg támadását Bicske ellen. Hét órakor délről a 32. dandár is harcba lépett.
Ezzel egyidőben a 181. dandár nyugati irányból, a vasút mellett rohamozta az
ellenség állásait.
A németek elkeseredetten ellenálltak. Az utcakereszteződéseknél ágyúkat ál
lítottak fel, a házakban harckocsikat rejtettek el és onnan lőtték a táma'd'ó
szovjet csapatokat. Ennek ellenére a dandárok 10 órára birtokba vették a köz
ség központját.
A hadtest 170. dandára a reggeli órákban nem vett részt Bicske ostromában,
Q hanem nyugatról biztosította a hadtestet, közben elfoglalta Űjbarok-pusztát és
tovább nyomult előre Óbarok irányába. Az volt a feladata, hogy elvágja a
Bicske—Tatabánya országutat és megakadályozza, hogy az ellenség Bicskéről
Felsőgalla felé visszavonuljon. A dandár főerői nyugat felől megkerülték
Óbarokot és 10 órakor rohammal bevették a települést. Ezzel nyugat felé el
vágták a Bicskén harcoló fasiszta csapatok visszavonulási útját. Óbárokon egy
harckocsizászlóaljat hátrahagyva, a dandár tovább folytatta támadását és 11
órakor északnyugatról megrohamozta Bicskét. A német—magyar csapatokat vá
ratlanul érte a hátukba mért csapás, nehézfegyvereiket és szállító eszközeiket
elhagyva pánikszerűen visszavonultak észak—északnyugati irányba a Gerecsé
be. Tizenkét órára megszűnt az ellenség szervezett ellenállása, tizenöt órára
teljesen megtisztították a települést.
4 Uo.
5 KTB/Hgr. Süd 1944. 12. 23. 5. o.
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Még folytak a harcok Bicskén, amikor a hadtestparancsnok kivonta onnan
a 110., 181., majd a 170. dandárt, hogy folytassák támadásukat Esztergom irá
nyába. A 110. dandár tizenkét óra után Many, Zsámbék, Perbál, Tinnye felé
visszaszorította a 271. népi-gránátosíhadosztály maradványait, nem találkozott
komoly ellenállással, 16 óra 30 perckor előrevetett zászlóaljával elfoglalta a
tinnyei vasútállomást. Ezzel elvágta a Budapest—Komárom vasútvonalat és
az 1. számú országutat. Egész éjszaka harcolt a főváros irányába visszavonuló
német utóvédekkel. A dandár főerői este birtokba vették Tinnyét és felké
szültek, hogy folytassák támadásukat Piliscsaba felé.6
A 32. dandár, miután befejezte* Bicske megtisztítását, előrenyomult a 110.
dandár után és éjszakára egy-egy zászlóaljával körkörös védelemre rendezke
dett be Tinnyén, Perbálon és Tökön, azzal a feladattal, hogy megakadályozza
a fasiszta erők visszavonulását Budapestről nyugat felé.
A 181. dandár Zsámbéktól nyugatra Szomor irányába támadott. Az éjjeli
órákban átlépte Komárom megye határát, majd szétverte az ellenség utóvédjeit és 25-én hajnali 4 órakor elfoglalta Szomort, 6 órakor pedig Dágot. A 170.
dandár, Mány érintése után, szintén átlépte a megye határát és Szomoron ke
resztül haladva Baj na irányába támadott. 7
A szovjet csapatok előnyomulását a „Dél" hadseregcsoport képtelen volt meg
állítani. Hitler hiába váltotta fel Friessnert Wöhlerrel, csodát az új parancsnok
sem tudott tenni. Esztergom és a Gerecse védelmére a 271. népi-gránátoshad
osztály maradványain kívül csak a magyar „Hetzer"-osztályt tudta alkalmazni.
A „Dél" hadseregcsoport, miután összes tartalékait kijátszotta, jelentette Guderiannak, ha új erőket nem kap, iképtelen megakadályozni Budapest bekerítését,
sőt a főváros eleste is csak napok kérdése. A német főparancsnokság — mérle
gelve a Budapest körzetében kialakult kritikus helyzetet — úgy döntött, hogy
Varsó körzetéből átdobja Dunántúlra a IV. SS páncélos hadtestet, azzal a fel
adattal, hogy foglalja vissza a Balaton és Duna között húzódó Margit-vonalat 8
és semmisítse meg a Budapestet nyugatról bekerítő erőket. Guderian 24-én
délután negyed ötkor közölte Wöhlerrel, hogy Hitler Budapestet nem adja fel.
A IV. SS páncélos hadtest első szállítmányai december 27-én beérkeznek Ko
márom körzetébe. Addig Budapesten mindenkit, aki fegyvert tud fogni, harcba
kell vetni. 9
December 25-én tovább tartott a tiszta napos idő, napközben —5 fok volt a
hőmérséklet. A szovjet csapatok tovább folytatták támadásukat. A 18. harc
kocsihadtest 110. dandára reggel hét órakor elfoglalta a Pilisvörösvártól nyu
gatra levő hágót és vasúti alagutat, közben több, nyugati irányba tartó szállítóés menetoszlopot semmisített meg. A 181. dandár Dág irányából Dorog—Eszter- ,
gom felé támadott. A fasiszta csapatok harckocsikkal és tüzérséggel makacsul
védték Dorogot, ezt a fontos bányaközpontot és közlekedési csomópontot. A
dandár tizenegy órakor délről megrohamozta a községet, de támadása sikertelen
volt, három harckocsit vesztett. A következő rohamot csak a 32. dandár (meg
erősítve egy rohamlöveg ezreddel) beérkezése után szervezték meg. Rövid tü
zérségi előkészítés után, 16 órakor, a két dandár köribevette a falut és délen —
az út mentén elhelyezkedő rohamlöveg ezred tüzérségi tűzbiztosítása mellett —
megrohamozták. Kétórás elkeseredett harc után 18 órára toirtoklba vették Do
rogot.10
6 Arhív MO SZSZSZR, f. 21, op. 2537, gy. 4. li. 1—10.
7 Uo. li. 11—12.
8 HL Filmtár, 1251. sz. tekercs, Anlage 66.19. sz. irat. A Margit-vonalat Guderian parancsára 1944 szeptemberében
kezdték építeni, Dráva—Balaton—Székesfehérvár—Velencei-tó—Budapest—Börzsöny terepszakaszon.
9 KTB/Hgr. Süd. 1944. 12. 24., 8—10. o.
10 Arhív MO SZSZSZR f. 21. op. 2537, gy. 4, li. 12—13.
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A 170. dandár a déli óráikban elfoglalta Sárisápot, majd Tokodot. 15 órakor
délről egy kilométerre megközelítette Tatot. Itt azonban az ellenség páncélo
sainak és tüzérségének az ellenállásába ütközött. A dandárparancsnok goríd'os
felderítés után előrevonta főerőit, majd 16 órakor keletről és délnyugatról
megrohamozta a községet és 'kétórás heves harc után, 18 órára, megtisztította
az ellenségtől. Elérte a Dunát és elvágta az Esztergom és Komárom közötti
vasutat és országutat. 11
A 4. gárdalhaidsereg 31. lövészhadteste december 24-én elfoglalta Szárť, imajd
az 5. gárda-lovashatesttel együttműködésben 25-én éjjel egy órakor a Csákvár
és Szár közötti arcvonalszakaszon, áttörve a fasiszták védelmét, birtokba vette
Vérteskozmát, Kőhányás pusztát. Ezután átlépte Komárom megye határát,
majd Várgesztes, Vértessomló elfoglalása után a Környe és Oroszlány közötti
terepszakaszon harcolt az 1. magyar huszárhadosztály 2. ezredével. Ezzel egyidőben a lovashadtest egy dandára, a lövészhadosztályokkal együttműködés
ben, elfoglalta Szár vasútállomást, átlépte a megye határát, majd tizenkét órá
ra Felsőgallát birtokba véve toválbíb nyomult előre Tatabánya, Bánhida felé.
A lovashadtest egy dandára ezzel egyidőben elfoglalta Csákvárt és Csákberény
irányába támadott. 12
A szovjet csapatok december 25-én elért sikereiről a „Dél" hadseregcsoport
hadműveleti naplójában a következőket jegyezték fel: „Erős szovjet lövész és
páncélos magasabbegységek, Budapesttől nyugatra és északnyugatra, feltartóz
tathatatlanul nyomultak előre. Birtokba vették a hegyvidék nyugati kijáratait.
Budapestről nyugatra páncélos erőik széles arcvonalon támadnak Esztergom
irányába, több szakaszon elvágták a Budapest—Bécs műutat. A főváros után
pótlására már csak az Esztergomból a Pilis hegységén keresztül Pilisszentlélek,
Pomázon át vezető út szabad."13
Wöhler új csapatokat kért elöljáróitól, mert máskülönben képtelen megvé
deni Esztergomot, visszafoglalni az elveszett területeket és biztosítani Buda
pesttel az összeköttetést. Guderian megígérte, hogy a kérelmet előterjeszti Hit
lernek és gyalogos hadosztályok átadására tesz javaslatot. Addig Zámoly kör
zetéből vonjon ki páncélosokat és akadályozza meg a szovjet csapatok előretö
rését Komárom irányába. Az erdős-hegyes területen támadó szovjet lövészhad
osztályokkal szemben hiányzott a német gyalogság, ezért képtelenek voltak előnyomulásukat megállítani. 14
A Balaton és a Duna között védekező 6. német hadsereg parancsnoka az új
magasabbegységek beérkezéséig azt a feladatot kapta, hogy a védelmének nem
rohamozott szakaszairól kivont erőkkel reteszelje el a szovjet csapatok áttörés
sét. Mozgósítson minden rendelkezésre álló erőt, még a magyarokat is. Védje
meg Komáromot és a várostól délkeletre levő olajfinomítókat, mert a további
harcokhoz az üzemanyag létfontosságú, s ha az szovjet kézbe kerül, képtelenek
lesznek felmenteni Budapestet. Az esztergomi hídfő védelmének súlya a légvé
delmi és a magyar páncéltörő tüzérségre hárult. Ennek ellenére a helyőrség azt
parancsot kapta, hogy egy zászlóaljjal tegye szabaddá a Budapest felé vezető
utat.
December 26-án az előző naphoz hasonló időjárási viszonyok között folyta
tódtak a harcok. A 18. hadtest főerői Esztergom ostromára készültek. A 110.
dandár átadta arcvonalszakaszát a 46. hadseregnek és felkészült a németek eset
leges ellenlökésének az elhárítására Dorog irányában. A 181. és 32. dandár
11
12
13
14

Uo.
Arhív MO SZSZSZR f. 5, op. 6742. gy. 1, li. 30—38.
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éjjel egy órakor elérte Esztergomtábort, megsemmisítve az ellenálló helyőrsé
get 4 órakor délről elérte Esztergom déli szélét és azonnal rohamra indult. A
hídfőt védelmező német és magyar csapatok szívósan védekeztek. Erre a had
testparancsnok előrevonta a 32. dandárt és egy rohamlöveg ezredet. Gondos
felderítéssel tisztázták az ellenség elhelyezkedését. A 181. és 32. dandár kelet
felé megkerülte a várost, majd a rohamlöveg ezred és a tüzérség rövid tűzcsapásai után, kelet—délkelet irányból mérve főcsapásukat, megrohamozták a várost.
A rohamlöveg ezred délről az út mellett támadott és súlyos csapásokat mért a
keleti irányiban tevékenykedő ellenséges tüzérségre. A dandárok ötórás nehéz
harc után vették birtokba Bsztergomot, tizenegy órakor jelentették Tolbuhin
marsallnak, hogy a városban minden ellenállás megszűnt. Ezzel befejezték Bu
dapest teljes (körülzárását.15
Balek tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka, 10 óra 25 perckor jelentette
Wöhlernek, hogy a szovjet csapatok betörtek az esztergomi hídfőbe és hogy
megakadályozza átkelésüket a Dunán, felrobbantotta Párkánynána és Eszter
gom közötti hidat. 11 óra 40 perckor már azt jelentette, hogy a Duna déli part
ján semmiféle német erő nem tartózkodik. Mindössze az Esztergomtól nyugat
felé vezető országúton igyekszik egy osztály erejű páncélos csoport megakadá
lyozni a szovjet csapatok előnyomulását nyugat felé.1"
A 170. dandár 25-én éjszaka körkörös védelmet foglalt Tatnál. Reggel előre
vetett osztaga megkezdte előnyomulását Nyergesújfalu felé, 11 órakor elérte a
községet, ahol a német harckocsik és tüzérség akadályozták további előrehala
dását. Főerőivel délről megkerülte a települést, majd elkeseredett utcai harcok
után a védekező csapatokat a Dunához szorította és 16 órára birtokba vette a
községet. Ezután védelmet foglalt dél—délnyugat iránnyal, imiköziben a fasiszta
csapatok — harckocsik és rohamlövegek fedezete mellett — visszavonultak nyu
gat felé.17
A Tatabánya—Bánhida felé támadó 31. lövész- és 5. gárda-lovashadtest to
vább nyomult előre a Gerecse és a Vértes hegységben, tizenkét települést fog
lalva el. A lovashadtest egy dan'dara késő délután Felsőgalláról Alsógalla—Ta
tabánya—Bánhida felé támadott, egy másik Környét és Kecskédet ostromolta.18
A 6. német hadsereg parancsnoka a tatabányai iparvidék védelmét a Pappecsoportra bízta, míg a megye déli részére és Mór védelmére a 4. lovasdandárt
dobta át. Közben a hadsereg törzse felterjesztette Wöhlernek a Budapesten kö
rülzárt csapatok kiszabadítására készített ellencsapás tervét.
December 27-én tovább süllyedt a hőmérséklet, napközben —10 fokot mér
tek. A változó felhőzet és a reggeli köd korlátozta a látási lehetőségeket. A
„Dél" hadseregcsoport hadműveleti naplója szerint a nyolc napja tartó szovjet
támadás ezen a napon érte el tetőfokát. Esztergom elfoglalása után Budapest
ellen koncentrált támadás indult. Ezzel egyidőben nagy tömegű gyalogság in
dult a Vértes hegységen keresztül Komárom irányába. A Duna partján a túl
erőben levő páncélosok tovább nyomulnak előre Dunaalmás felé.19
Valójában azonban inkább a bekerítő hadművelet befejező szakaszáról be
szélhetünk. A 31. lövészhadtest csapatai (kijutottak a front gyorscsoportja által
elért terepszakaszra, ez lehetővé tette, hogy Tolbuhin marsall új feladatot állít
son a gyorscsoport elé. A 18. harckocsilhadtest azt a feladatot kapta, hogy a 31.
lövészhadtest Esztergomba beérkezett lövészalegységeinek megerősítésére hagy15
16
17
18
19

Arhív MO SZSZSZR f. 21, op. 2537, gy. 4, li. 13—14. p.
KTB/Hgr. Süd 1944. 12. 27. 9. o.
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ja hátra a városban a 181. harckocsidandárát azzal a feladattal, hogy ne engedje
az ellenséget nyugati irányiba kitörni Budapestről. Fő erejével támadjon nyu
gati irányba és estére jusson ki a Dunaalmás—Tóváros—Tata—Vértesszöllős
terepszakaszra.
A 181. dandár negyvenhét T—34 harckocsival, a lövészcsapatokkal együtt
működésben, szilárdan tartotta a várost. Körkörös védelmet épített 'ki és jár
őrözést folytatott az Esztergom—Pilisszentlélek, illetve a Dorog—Tinnye közöt
ti utakon.
A 170. dandár, huszonkilenc T—34 harckocsival, egy rohamlöveg ezreddel és a
megerősítésül kapott tüzérséggel 27-én reggel 5 órákor felújította támadását.
Nyergesújfaluból kiindulva a Duna déli partján, a műúton nyomult előre Lá
batlan—iSüttő irányálban. A hátráló néimet utóvédék Pisz'kétől egy kilométerre
heves harckocsi- és tüzérségi tűzzel megkísérelték útját állni a "dandárnak. Az
ellenálló erők megsemmisítése után azonban a szovjet csapatok 10 óra 30 perc
kor (bevonultak Piszkére és Süttőre. A süt'tői vasútállomáson a dandár három
vonatszerelvény javítására váró harckocsit és páncélos járművet zsákmányolt.
(51 harckocsit, 18 páncélos járművet és 25 tehergépkocsit). 20
A terepviszonyok nem tették lehetővé, hogy a dandár manővereket hajtson
végre, ezért kénytelen volt a műúton arcból támadni az ellenséget. A visszavo
nuló németek felrobbantották az összes hidat, átereszt, ezzel erősen lefékezték
a dandár előnyomulását. Csak a hidak és átereszek helyreállítása és az ellenség
páncélosainak, tüzérségének a leküzdése után tudta folytatni támadását. Dél
után három órakor elérte Neszmélyt, amelyet hat harckocsi és egy üteg tüzér
ség védett. Keletről megrohamozta a községet és heves harcok után nyugat felé
visszaszorította Dunaalmásra a németeket. További előnyomulásának azonban
útját állták a két település között felrobbantott hidak. Miután lehetetlen volt
megkerülni az akadályokat, 27-én este a dandár hozzálátott az átkelés műsza
ki biztosításának az előkészítéséhez.
A 110. dandár, amelynek állományában harminchárom T—34 volt, 27-én reg
gel 4 órakor Szomor—Tinnye körzetéből Tarján felé táma'dott. Nyolc órakor
a község nyugati szélén páncélosokkal és tüzérséggel megerősített gyalogos cso
portba ütközött, amely lezárta az Agostyántól délkeletre levő Bocsájtó völgyet.
A dandár megtörte a németek ellenállását, tovább támadott északnyugatnak,
elfoglalta Vértestolnát, Tardosbányát. Miután felderítette a Bocsájtó völgyet
védelmező németek állásait, rövid harc után kiverte őket a hágóból, majd, nem
szakadva le a visszavonuló ellenségről, betört Agostyánba és délután két órára
elfoglalta azt. Ezután megkapaszkodott az elért terepszakaszon, bevárta a 32.
dandárt, és együtt támadtak tovább Tóváros irányába. A hátráló fasiszta csa
patok a községből keletre levő vasútvonal mellett új védelmi vonalat építettek
ki.
December 27-én a kora hajnali órákban az 5. lovashadtest súlyos harcokat
vívott az ellenséggel, amely ellenlökésekkel akarta visszaszorítani a 'dandárokat
az erdős-hegyes területre. Reggel egy lovasdandár, lövészegységekkel együttmű
ködve, elfoglalta Alsógallát, Tatabányát, Bánhidát, majd — átadva arcvonal
szakaszát a 31. lövészhadtestnek — délnyugatra fordult és a hadtest másik két
dandárával együtt, Környe és Oroszlány körzetében megállította a németek
ellenlökéseit.21
A „Dél" hadseregcsoport új erők bevetésével mindent elkövetett, hogy a Vér
tes hegységből a síkságra kifutott szovjet csapatok Komárom felé való előnyo/
20 Aihív MO SZSZSZR f. 21, op. 2537, gy. 4, li. 14—15.
21 Arhív MO SZSZSZR f. 5, op. 6742, gy. 1, li. 48.
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múlását megakadályozza. Szilárd védelmet igyekezett létrehozni a bánhťďai
vasútállomás — Bánhi'da északi széle — Környe—Bókod—Pusztavám—Mór—
Bodajk terepszakaszon. Komárom megyében különösen megerősítették Környét
és Kecskédet. Ä Dunától ideire Almásfüzitő, Naszály, Táváros védelmére min
den nélkülözhető erőt előrevontak.
A hadseregcsoport törzse lázasan dolgozott Budapest felmentési tervén és
annak anyagi-technikai biztosításán. A német főparancsnokság felhívta Wöhler
figyelmét, hogy a támadáshoz szükséges üzemanyagot a megszállása alatt levő
almásfüzítői és szőnyi olajfinomítóidból kell /biztosítania. Ennek megfelelően
Grohlmann, a hadseregcsoport vezérkari főnöke, rendkívüli intézkedéseket kö
vetelt Balok tábornoktól az üzemanyag előteremtésére. Helytelenítette, hogy a
hideg beköszöntése után indokolatlanul pazarolják a (benzint. Felhívta a figyel
mét, hogy a magyarok megengedhetetlenül sok üzemanyagot igényelnek gépko
csijaik számára. Végül Kovács tábornoktól (a HM képviselője a hadseregcsoport
nál) azt kérte, hogy a szovjet csapatok közeledtére szétfutott munkásokat a legdrasztikusabb eszközökkel is kényszerítsék a munka felvételére. Meg kell in
dítani sőt fokozni kell a termelést — moridotta.
Külön intézkedéseket hoztak Komárom és az olajfinomítók védelmére, hogy
biztosítsák a IV. SS páncélos hadtest kirakodását és az üzemeket, nehogy a
szovjet csapatok kezébe kerüljenek. 22
December 28-án a hideg idő tovább tartott, a hőmérő higanyszála —6, —8
fokig süllyedt. A párás levegőben a látási viszonyok rosszabbodtak, napköz
ben többször havazott. Az arcvonalon az erőviszonyok kiegyenlítettebbé váltak.
Neszmély, Agostyán, Bánhida elfoglalása után szaporodtak a német ellenlö
kések.
A 3. Ukrán Front alapjában befejezte budapesti bekerítő hadműveletét. Esz
tergom, majd Neszmély elfoglalásával létrehozta a bekerítés belső és külső arc
vonalát. A Dunától északra a 2. Ukrán Front, Párkánynána elfoglalásával, szin
tén végrehajtotta Budapest körülzárását.
A szovjet csapatok Komárom megye területén helyi jellegű támadásaikkal
kedvezőbb terepszakaszok birtokba vételére törekedtek. A 18. harckocsihad
test 170. 'dandára 28-án a hajnali órákban leküzdötte a Neszmélytől nyugatra
levő átszeldelt terepet és a reggeli órákban megrohamozta Dunaalmást. Egy
zászlóalja keletről, a második — az Ádám-major elfoglalása után — délről, a
harmadik pedig, megkerülve a települést, elvágta a Dunaalmás—Tóváros or
szágutat. Dunaalmáson a németek körkörös védelemre berendezett, szilárd el
lenállási csomópontot építettek ki. A helységnek nagy volt a harcászati jelentő
sége, mert kapuját jelentette a Gerecse erdős-hegyes vidékének és a Duna déli
partján vezető műútnak. A község fő utcáján tizenkét páncélos tevékenykedett,
a házak áttört falai mögött és a harckocsi veszély es irányokban három páncél
törő tüzérüteg lövegei foglaltak tüzelőállást. Ezenkívül egy német gyalogezred
védte a falut. December 23-tól 31-ig Dunaaknáson szakadatlanul ïolytak a harcok. A dan'd'árparancsnok rohamcsoportokat szervezett, amelyeknek a hónap
végére sikerült a fasiszta csapatokat a vasútállomástól ötszáz méterre nyugat
felé visszavetni.
A 110. és a 32. dandár 28-án reggel tovább támadott Baj és Tóváros irányába, súlyos harcok után leküzdötték a német tüzérség ellenállását, elfoglalták
Bajt és kijutottak a'Tóvárostól keletre húzódó vasútvonalig, itt azonban szervezett ellenállásba ütköztek. Év végéig elkeseredett harcok folytak Tóvárostól ke-

22 KTJB/Hgr. Süd 1944. 12. 27. 8—9. o.
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létre. A fasiszták arra törekedtek, hogy a szovjet csapatokat visszaszorítsák a
sík vidékről. 23
Az 5. gárda-lovashadtest a nap folyamán Környét, Kecskédet, JBokodot roha
mozta, sikert azonban csak Környétől északnyugatra, a Bánhida—Kisbér
vasútvonal átvágásával ért el.
A megszilárduló német védelem mögött lázas tevékenység folyt. Komárom
körzetébe egymás után futottak be a IV. SS páncélos hadtest vonatszerelvényei.
Hitler az ellencsapás gyalogsággal való biztosítására Komárom körzetébe útba
indíttatta a 711. és 96. gyaloghadosztályt is. Mivel a drákói intézkedések el
lenére az olajfinomítók není tudták előteremteni az ellencsapáshoz szükséges
üzemanyagot, a központi tartalékból 500 tonna benzint utaltak ki a „Dél" had
seregcsoportnak.
December 29-én a lehűlés mérséklődött. A megismétlődő hóesésben csak he
lyi jellegű harcokra került sor. A németek fokozták felderítésüket. Az ellen
csapásra készülő csapatok megindulási állásainak a biztosítására a beérkezett
3. SS páncélos hadosztály egy ezredét a Neszmélytől és Dunaalmástól nyugat
ra levő síkságon védelembe rendelték.
December 30-án a lehűlés tovább mérséklődött, a változó felhőzet mellett a
terep egyes mélyebben fekvő részeit köd borította. Csak Dunaalmás—Tóváros—
Vértesszöllős—Környe körzetében került sor kisebb összecsapásokra.
December 30-án este Guderian közölte Wöhlerrel, hogy az ellencsapást Buda
pest felmentésére január 1-én, Komárom D. körzetébőr kell megindítani. Továb
bi halasztásra nincs lehetőség, mert a bekerített csapatok nem tudnak sokáig
ellenállni a szovjet hadseregek rohamainak. 24
December 31-én az időjárás tovább enyhült, megkezdődött az olvadás, a látá
si viszonyok megromlottak, amelyet a hóesés még fokozott. A helyi jellegű har
cok tovább tartottak. Dunaalmásnál a 170. dandár a falu nyugati szélén levő
útkereszteződéstől nyolcszáz méterre visszaszorította a németek védelmét és az
országútról lőtte az allmásfüzítői olajfinomítót. Tóváros, Vértesszöllős, Bánhida,
Környe és Bókod körzetében kisebb összecsapások voltak.
A „Dél" hadseregcsoport az utolsó előkészületeket tette a támadásra. Az ellen
csapásban résztvevő csapatoknak összesen hetvenhat szerelvénye érkezett be,
a lőszer- és üzemanyag-szállítmányok is megfelelő mennyiségben futottak be.
December 31-én befejeződött a budapesti bekerítő hadművelet. Tolbuhin mar
sall, a 170. dandárt kivéve, amelyet Dunaalmás biztosítására visszatartott, ki
vonta gyorscsoportjait az arcvonalból. Ezzel egyidőben parancsot adott a 4.
gárdahadseregnek, hogy 31. lövészhadtestével menjen át vé'ďelembe a Duna
almás — 294. magassági pont — Ferenc-major—Szomor—Tóváros keleti széle
— Vértesszöllős nyugati széle — Bánhida—Rigó-puszta—Környe K.—Majkpuszta—Vértessomlyó—Oroszlány—Pusztavám terepszakaszon.
A védelembe átment csapatok azt a feladatot kapták, hogy zárják le a Buda
pest felé vezető utakat és szilárd védelemmel akadályozzák meg a körülzárt
fasiszta csapatok felmentését, illetve kitörését nyugat felé.
A harcok Komárom megye területén azzal, hogy a németek 1945. január else
jén délután a Komáromtól délre levő körzetből megindították a „Konrád I."
elnevezésű ellencsapásukat Budapest felmentésére, tovább folytatódtak. Ez
azonban már a magyarországi hadműveletek következő szakaszához tartozik-

23 Arhív MO SZSZSZR f. 21, op. 2537, gv. 4., li. 15—16.
24 KTB/Hgr. Süd 1944. 12. 30. S—9:-o.
7 Hadtörténelmi Közlemények
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MOLNÁR JÓZSEF
A MAGYAR SZABADSÁG ÉRDEMREND
1946. MÁJUS 10-TÖL OKTOBER 14-IG ADOMÁNYOZOTT VÁLTOZATA
A demokratikus Magyarország első kitüntetése, a Magyar Szabadság Érdem
rend, 1 két időszakban és három típusváltozatban került adományozásra:
— első ízben 1946. május 10-től 1948. január l-ig,az
a) a numizmatikusök körében ,,Krisztusrejes"^nék2 elnevezett (1. sz. kép)
(a továbbiakban — Érdemrend I.) és a
b) a Kossuth-címeres (2. sz. kép), majd pedig
— másodízben 1957. november 1-től 1958. április 4-ig a
c) a népköztársaság-címeres típus.
Az a) változatú érdemrendről, amelyet 1946. május 10-től október 14-ig ado-

1. kép. A Magyar Szabadság Érdemrend első, ún. „Krisztusfejes" változata
1 Dr. Besnyő Károly: A Magyar Népköztársaság kitüntetései. Budapest, 1979. l Ä a „ _ , „ , „ . m . ,. , .
2 Az Érdemrend I. jelvényének előlapján a Kossuth-fej és az azt övező MAGYAR SZABADSÁGÉRT felirat olyan
látszatot kelt, mintha Krisztus töviskoronás fejének ábrázolása lenne. Az 1946. október 14-től 1948. január l-ig ado
mányozott, az Állami Pénzverőben készített érdemrendeken (a továbbiakban — Érdemrend II.) a körfehrat a jelvény
hátlapjára került, az említett látszat elkerülésének okáért.
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mányozott a köztársaság elnöke (1. sz. táblázat), mind ez ideig nem jelent meg
kutatásra épült publikáció. A kutatás során olyan irattári, vagy más hitelt ér
demlő írásos dokumentációt, amely az Érdemrend I. jelvény, vagy szalag formá
jának leírását, vagy egyáltalán létezését bizonyítaná, nem találtunk.
Az írásos dokumentumok hiánya ellenére, az Érdemrend I. adományozását
és egyben hivatalosságát az bizonyítja, hogy a már említett időszakból — 1946.
május 10 —október 14. — a Magyar Szabadság Érdemrenddel kitüntetett élő
személyek birtokában, múzeumokban hagyatékként kezelve, és elhunyt kitün
tetettek hozzátartozóinál kizárólag „Krisztusfejes" példányokat találtunk a ku
tatás során (2. sz. táblázat). E közvetlen tárgyi bizonyítékok létezése mellett nem
kerülte el figyelmünket az Érdemrend II. 1947. december 10-én — több mint
egy évvel az Érdemrend I. adományozási időszaka után — jóváhagyott alap
szabályának 10. pontja, amely a szabályoknak meg nem felelő jelvények vise
lése megtiltását tartalmazza.3 Ilyen kitételnek egy alapszabályban csak akkor
van értelme, ha létezett, vagy létezik az alapszabályban meghatározottól eltérő
formájú olyan jelvény, amelyet egy adott időszakban viseltek. A 10. pontban
foglalt utalás nem lehet más mint az Érdemrend I. viselésének betiltása. Ež az
egyetlen írásos dokumentum, amely iközvetve következtetni enged az Érdem
rend I. létezésére. A fentiekből kitűnik, hogy kutatásunk tárgyát képező érdem
rend nem más, mint a Magyar Szabadság Érdemrend legkorábbi típusváltoza
ta. Alapítása előzményeinek, majd további történetének feltárása feleletül és
magyarázatul szolgál egy sor választ váró kérdésre.
A kutatási munkát megkönnyítette, hogy számos olyan személy tudott szó
beli és írásos információt adni, aiki tevőlegesen is részt vett a kitüntetés alapí
tási okmányának kidolgozásában, a jelvény- és szalagforma kialakításának el
döntésében, valamint a gyártási munkában.

Az alapítás és az előzmények
A felszabadulás, a demokratikus Magyarország létrejötte kitüntetéstörténe
tünkben is új fejezetet nyitott. A Horthy-rendszer alapította kitüntetések, cí
mek és rangok viselésének betiltása és eltörlése, valamint a Szálasi-rendszer
adományozta kitüntetések érvénytelenítésének folyamata 1945-től egészen 1947ig tartott. 4
A Magyar Köztársaság megaiakulása — 1946. február 1. — már olyan állam
formai és államjogi stabilitást jelentett és fejezett ki, amely lehetővé, sőt kö
telezővé tette egy új kitüntetésrendszer alapítását olyan külföldi és hazai ál
lampolgárok számára, akik a iköztársaság létrejöttének érdekében és támoga
tásában kimagasló érdemeket szereztek.5
Jelentőségében és időrendiségében a fentieket megelőzte az a reális igény,
hogy a független és demokratikus Magyarország első kitüntetettjei azok legye
nek, akik fegyverrel harcoltak annak megszületéséért, és mindenekelőtt azok,
akik életüket áldozták a partinzánharcokban és az ellenállási mozgalomban.
Egy ilyen kitüntetés lehetőségének gondolata már 1944-ben a Szovjetunióban
tevékenykedő magyar partizánok közösségénél felvetődött. Alapját annak a
fegyveres harcnak a ténye jelentette, amelyet a magyar partizánok folytattak
4

3 A Magyar Szabadság Érdemrend alapszabályai. Magyar Közlöny, (a továbbiakban — MK) 1947. december 20.
288. szám.
4 Honvédségi Közlöny (a továbbiakban — HK) 1945. március 1., I. évf. 1. sz.: 1945. március 15., I. évf. 2. sz.;:
1945. augusztus 1., I. évf. 13. sz.; MK 1946. december 28., 296. sz. 24 476/1946. ME. számú rend.
5 MK 1946. december 28., 296. sz. 24 549/1946. ME számú rend.
7*
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a hitleri fasiszták ellen. Létrehozásának realitása 1944 elején érlelődött meg,
azon az emlékezetes rovnói partizán-továblbkópzési napon, amikor a magyar par
tizánoknak, hősies magatartásuk elismeréséért, szovjet kitüntetéseket adomá
nyoztak. Az átadáskor Vas Zoltán — az egyik partizániskola vezetője — beje
lentette, hogy a fegyveres harcokban szerzett érdemeik elismeréseként a parti
zánok, hazatérésük után, magas kitüntetésben részesülnek.
A felszabadulást követően — 1945 júniusában — megalakult a Magyar Par
tizánok Bajtársi Szövetsége6 (a továbbiakban — Szövetség). Az elnökségi és a
választmányi üléseken gyakran felmerült a kitüntetés kérdése. Két ok is indo
kolta annak mielőbbi megoldását: az egyik a korábban tett ígéret valóra vál
tása, a másik nyomós ok az volt, hogy azokat a nem magyar harcostársakat,
akikkel együtt — vagy akiknek parancsnoksága alatt — tevékenykedtek magyar
partizánok, a közös fegyveres múlt emlékére, és egyúttal hős tetteik megbe
csülése jeléül, ugyancsak megilleti magyar kitüntetés. Nem lehetett figyelmen
kívül hagyni, hogy ebben az időszakban a magyar partizánok közül számosan
kapták meg a „Győzelemért" szovjet, és a „Budapest elfoglalása" emlékére ala
pított ugyancsak szovjet emlékérmet is, de a Jugoszláv Népköztársaság kormá
nya is kitüntetett ebben az időben — jugoszláv partizánegységekben harcolt —
magyar partizánokat. A kitüntetéseket ünnepélyes külsőségek között adták át,
amiről a sajtó is beszámolt. A Szövetség vezetőségének tehát a nemzetközi kap
csolatok miatt is napirenden kellett tartania a kitüntetés problémáját.
1946 elején a Szövetség — érdemrend alapítására vonatkozó — előterjesztését
a Magyar Kommunista Párt vezetősége elfogadta. A Szövetség vezetősége úgy
tervezte, hogy 1946. május 11—12-én megrendezésre kerülő I. Országos Kong
resszusán a partizánok első csoportjának a kitüntetéseket átadják. Ez az el
képzelés, rendkívül kifejező és impozáns megnyilvánulásnak ígérkezett, de
ugyanakkor igen gyorsan végrehajtandó feladatsorozat megoldását igényelte.

2. kép. A Magyar Szabadság Érdemrend
második, ún. „Kossuth címeres" változata
-6 Szabad Nép, 1946. május 5. sz.
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Nem kevesebbről volt szó, mint arról, hogy párhuzamos munkában szinte napok
alatt kell elkészíteni és elfogadtatni az alapítási törvényjavaslatot, felterjeszteni
és jóváhagyatni az adományozásra méltó személyek névjegyzékét. Nagy körül
tekintést és felelősséget jelentett az érdemrend jelvényének és szalagjának meg
terveztetése és elkészíttetése is.
A munkák elvégzésének oroszlánrésze a Szövetségre hárult. Erre emlékezik
vissza dr. Kovács István a Szövetség akkori jogásza:
„ . . . kaptuk az értesítést emlékezetem szerint 1946. év elején, hogy a Párt
vezetősége elfogadta a Partizán Szövetség előterjesztését a Magyar Szabadság
Érdemrend alapítására.
Nyomban lelkes munka kezdődött. Személyi vonalon megindult a kitüntetés
re érdemes személyek kiválasztása, felsorolása, amit abban az időben káder
munkának neveztek. De megindult a szervezeti felépítés a jogszabály és az alap
szabály előkészítése is, ami, mint a Szövetség jogászának, nagyrészt az én fel
adatom volt. A törvénytervezetet a különböző vezetőkkel koordinálva, a kapott
útmutatások szerint én öntöttem jogi formába és azt a szövetség vezetőségének
egyetértése után a Párt és a kormány illetékes szervei elé terjesztettük. Emlé
kezetem szerint nemcsak a Honvédelmi Minisztériumban, hanem a Belügymi
nisztériumban és a miniszterelnökségen is államtitkári szinten tárgyaltunk a
törvénytervezetről. A tárgyalásokon én is részt vettem és sehol sem merültek fel
akadályok a kitüntétésalapítás előtt, elvileg mindenki egyetértett, csak amint
az akkori idők pártéletében szokásos volt, á részletekben vetődtek fel külön
böző, olykor lényegbevágó ellenjavaslatok.
Az igazsághoz tartozik, hogy magában a Szövetség vezetésében is voltak né
zeteltérések és viták. Kezdetben ahhoz a szigorúan vett elvi alaphoz ragasz
kodtak, hogy az ezüst kitüntetés kizárólag csak azoknak jár, akik fegyveres be
vetésiben vették részt, a többiekét pedig az ún. bronz kitüntetés illesse meg." 7
1946. május 3-án a Szövetség kérésére a honvédelmi miniszter törvényjavas
latot terjesztett a nemzetgyűlés elé az érdemrend alapítására. A törvényjavas
lat miniszteri indoklásából és a képviselőház, illetve a nemzetgyűlés bizottsá
gának jelentéséből idézünk részleteket, amelyek érdekesnek mondhatók, de nem
kerültek be sem az alapító törvénybe, sem az érdemrend alapszabályába :
„A különböző mértékű érdemek megfelelő jutalmazása érdekében két osztá
lyú érdemrend alapítása látszik szükségesnek. Szükséges továbbá az a rendel-*
kezes is, hogy a jelvény a kitüntetett személy halála után a törvényes örökösre
szálljon át, egyrészt az érdemrend értékének növelése céljából, másrészt azért,
hogy a vértanúhalált halt szabadságharcosoknak adományozott érdemrend jel
vénye az örökösöknek az örökhagyó szellemét megörökítő emlékül szolgáljon."
Az 1. § (2) bekezdésben a „fokozat" szót iktatta be a bizottság az „osztály" szó
helyébe. Ez az új megjelölés határozottan utal arra, hogy „a fokozatok szerinti
megkülönböztetés nem a kitüntetett személy polgári, vagy katonai rangjához,
hanem a szaibadsághiarcban szerzett érdemek nagyságáihoz igazodik". 8
A Nemzetgyűlés az alapításról szóló törvényjavaslatot elfogadta, amely az
1946. évi VIII. törvényként lépett hatályba.
Az adományozási előterjesztést a Szövetség és a Honvédelmi Minisztérium
1946. május 7-én felterjesztette a Miniszterelnökségre. Egyidejűleg felterjesz7 Dr. Kovács István (1912. Budapest) 1934-ben jogi diplomát szerez. 1943-tól tagja a Kommunista Pártnak. Részt
vesz a partizánmozgalomban. A felszabadító szovjet csapatokkal tér haza. A Szövetség jogásza, majd mint főosztály
vezető jogtanácsos tevékenykedik. Számos hazai és külföldi kitüntetés — a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst, a
Munka Érdemrend arany fokozata, a Szocialista Hazáért Érdemrend, a Munkás Paraszt Hatalomért Emlékérem —
tulajdonosa. 1946-ban a Szövetség ügyésze. 1981. október 28-i visszaemlékezése a szerző birtokában.
8 Magyar Törvénytár. Corpus Juris ^Hungarici. Alapította: Dr. Márkus Dezső. Millenniumi Emlékkiadás. 1946.
évi törvénycikk a „Magyar Szabadság Érdemrend" alapításáról. 28. o.
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tés készült a felszabadító harcokban részt vett külföldi állampolgárok kitünte
tésére is.9 A két feladat — a törvényibe iktatás és a felterjesztés — ilyen gyors
megoldását az tette lehetővé, hogy a Magyar Kommunista Párt és a Nemzet
gyűlés előtt megfelelően indokolt volt az érdemrend alapítása, a Szövetség és
a Honvédelmi Minisztérium illetékesei előtt ismert volt a kitüntetésre előter
jesztett személyek partizán- és ellenállási, valamint a felszabadító harcokban
folytatott tevékenysége.
A készítés

körülményei

A tervezési és gyártási munkák megszervezésére és lebonyolítására-a Szövet
ség vezetősége kapott megbízást.10 Arra a kérdésre, hogy a Szövetség kit kért
fel az érdemrend formai megtervezésére, vagy az, hogy a Kossuth-arckép és a
MAGYAR SZABADSÁGÉRT körfelirat kinek a javaslatára került az érdem
rend előlapjára, mind ez ideig nem sikerült megbízható választ adni.
Az érdemrend két fokozatának — ezüst és bronz — jelvényeit az 1945-ben
alakult Nemesfémipari Munkások Szakszervezetének Jelvénykészítő Üzeme —
Budapest, VII., Rózsa u. 25. sz. — gyártotta. Levéltári források hiányában idé
zünk a Szövetség egyik akkori vezetőségi tagjának visszaemlékezéséből:
„ . . . Határozottan emlékszem arra, hogy a Rózsa utcai jelvénykészítő üzem
ben gyártották le az érdemrendek jelvényeit. A Partizán Szövetség egyes tag
jai és az üzem ifjúmunkásai között még a felszabadulás előtt munkásmozgalmi
kapcsolat alakult ki, és ez a későbbiek során fenn is maradt, így kézenfekvő
nek látszott, hogy az üzemet kérjék fel a jelvények elkészítésére. Az üzem akko
ri gyártási technológiáját a kézi munka, sajtolás, vésés, reszelés, fűrészelés jel
lemezte. Ilyen módszerrel készültek a jelvények .. "n
A j el vénykészítés „hősi korszakának" hangulatát idézi az üzem egykori ve
zetője:
„. .. Mintegy tizedmagammal, 1945. március 1-én, a párt és a szakszervezet
inspirálására megalakítottuk a Nemesfémipari Munkások Szakszervezetének
Jelvényikészítő Üzemét Budapest, VII., Rózsa utca 25. szám alatt. Az üzem előd
jét, amely szintén jelvények készítésével foglalkozott, kirabolva, a berendezési
tárgyakat összetörve hagyta örökül az utókorra a nyugatra távozott Fricker
Adolf német származású tulajdonos. Petróleumlámpánál, kézi sajtolással, az
egyáltalán fellelhető fémanyagokból megkezdtük az 1945. május 1-i jelvények
készítését. 1946 elejére némileg rendeződtek a viszonyok és májusban már közel
100 fővel, villanyfény mellett folytattuk a — nagyon fontos propagandacélokat
szolgáló — jelvények gyártását. Ahogy visszaemlékszem, 1946 áprilisában, vagy
májusában történhetett, hogy a Partizán Szövetség vezetősége kéréssel fordult
az üzemünkhöz, hogy — a megadott rajzok alapján — gyártsunk egy Kossuth
arcképével díszített jelvényt. A négy lemezrétegfből összeállított kitüntetés tulaj9 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) 1946/eln. 14 690. sz.; külföldi kitüntetésére 1. HL HM 1946/eln:
19 789.
10 Gábor István (1909) a Magyar Partizán Szövetség ny. főtitkára, számos magyar és külföldi kitüntetés — többek
között a Szocialista Hazáért Érdemrend, a Munka Vörös Zászló Érdemrendje, a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst
és bronz fokozatának — tulajdonosa visszaemlékezése, 1981, február 24. (a szerző magángyűjteményében). 1946-ban,
a Szövetség főtitkáraként, a vezetőségi tagokkal egyetértve dönt az Érdemrend I. szalagforma járói.
11 Kovács István (1917) az Országos Fordító- és Fordítást Hitelesítő Iroda Szakszervezeti Bizottságának ny. titkára.
A doni áttöréskor átáll a szovjetekhez. 1943 decemberében az 1. Magyar Partizáncsoport tagja. Hazatérése után,
1946-ban, a Magyar Partizánok Bajtársi Szövetségének vezetőségi tagja. Számos magyar és szovjet kitüntetés — a
többek között a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, a Magyar Népköztársaság Érdemrend V. fokozata
és a Vörös Csillag Érdemrend — tulajdonosa. 1981. október 28-i visszaemlékezése a szerző magángyűjteményében.
1946-ban, a Szövetség vezetőségi tagjaként, részt vesz az Érdemrend I. jelvénye gyártásának megszervezésében.
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doniképpen a „Magyar Szalbadság Érdemrend" jelvénye volt, amelyből mintegy
300—500 db-ot gyártottunk le." 12
Tényként állapíthatjuk meg, hogy a jelvények durván kidolgozottak, ez rész
ben adódik a kézi megmunkálásból és a kisüzem hiányos felszereléséből, vala
mint a gyártáshoz rendelkezésre álló igen rövid időből (3. sz. kép).
A jelvény és a szalag leírása
Az ezüst fokozat jelvénye három, egyenként 1—1,5 mm vastagságú, egymásra
forrasztott ezüstlemezből készült kompozíció. A jelvény előlapjának kiemelkedő
része egy 25 mm átmérőjű lemezkorong, amelyben Kossuth félbalra néző dom
ború képmása látható a MAGYAR SZABADSÁGÉRT körfelirattal. E mögött
van egymásra forrasztva két sugárszerűen rovátkázott, 43—43 mm átmérőjű,
ötágú lemezcsillag oly módon, Ihogy együtt a Kossuth képet övezve egy szabá
lyos, tízágú csillagot alkotnak. A jelvény hátlapjának felső harmadában 3 mm-

3. kép. Durván kidolgozott készítmény
12 Egri Tibor (1915) ny. honvéd ezredes, volt katonai attasé. 1946-ban a Rózsa utcai Jelvénykészítő üzem vezetője.
1933-tól vesz részt a munkásmozgalomban. 1935-óta a Kommunista Párt tagja. A felszabadulás után szakszervezeti
vonalon dolgozik. 1948-tól a honvédség tagja. 12 kitüntetés — többek között a Szocialista Hazaért Érdemrend, a Ki
váló Szolgálatért Érdemrend és a Munkás Paraszt Hatalomért Emlékérem — tulajdonosa. Visszaemlékezése (1981.
február 24.) a szerző magángyűjteményében.
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es kézi beütésű sorszám, az alsó harmadában pe'dig 4 mm-es nagyságú, fix gépi
beütésű „1946" évszám látható (4. sz. kép). A jelvény kb. 700-as finomságú
ezüstből készült, súlya 28 gramm. A bronz fokozat jelvénye az anyag minősé
gétől és a súlytól eltekintve azonos az ezüst fokozattal. Anyaga sárgaréz, súlya
20 gramm. Mind az ezüst, mind a bronz jelvények, a már említett gyártástech
nológia miatt gyengén sikerült ötvösmunkák.
Mindkét fokozat szalagjaként az 1923—1945 között adományozott, Horthykorszakbeli „Katonai Szolgálati Jel" kitünitetésszalagját13 használták fel oly
módon, hogy a 40 mm széles szalag piros középrészéből 6—7 mm-t hosszirány
ban bevarrtak, és így nyerte a szalag a 33i—34 mm szélességét. Egy-egy kitün
tetéshez 130 mim hosszú anyagból, ötszög alakra hajtogatva, imajd összevarrva
alakították ki a szalagot (4. sz. kép). Az egymásra hajtogatott szalagvégeket a
hátsó oldalon két patentkapoccsal erősítették egymáshoz.
A kitüntetéshez rendszeresített szalagsávon az Érdemrend I. jelvényének
15 mm átmérőjű, egy darabból préselt kisebbített mása volt viselhető.1'4
A jelvény tízágú csillag-formájának keletkezésére, több hasonló tartalmú
visszaemlékezés közül, elegendőnek tartunk egyet idézni :
„ . . . pártközi konferenciát hívtak össze, amelyen többek között a felszabadu
lás utáni első kitüntetés, a Magyar Szabadság Érdemrend formai kialakításá
nak eldöntése is napirendre került. A javaslatot a kommunista pártot képvise
lő egyik államtitkár terjesztette elő, amelynek lényege: egy ötágú csillag kö
zéprészében MAGYAR SZABADSÁGÉRT körfelirattal övezett Kossuth képet
ábrázoló kitüntetés volt. A Kossuth-arcképpel és a felirat szövegével megjegy
zés nélkül egyetértettünk, de az ötágú csillag szimbólum körül heves vita ala
kult ki. A koalíciós pártok képviselőinek többsége nem értett egyet az ötágú
csillag alkalmazásával.. . Végül is arra a kompromisszumos megoldásra jutot-

4. kép. A hátlapon olvasható év- és sorszám
18 FeUzeghy Ferenc: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Budapest, 471—472. o.
14 HK 1940. október 15., II. évi. 32. sz. 27 305/EIn.
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tűnik, hogy két ötágú csillag összekomponálásával egy tízágú csillag övezze a
Kossuth képet.. ."fö
Az érdemrend szalagja sajátos kialakításának történetét — más írott forrás
hiányában — ugyancsak egy visszaemlékezésből idézzük :
„ . . . Jellemző volt az akkori időkre, (még nem működött szalagkészítéssel
foglalkozó üzem — !M. J.) Ihogy kénytelenek voltunk az érdemrend szalagját
egy már régebben szőtt nemzetiszínű szalagból kialakítani. A nemzetiszínt meg
felelőnek találtuk, de a régi háromszög alakú formát elvetettük és a spanyol,
illetve francia érdemrendek hosszúkás alakja mellett döntöttünk, így jött létre
az érdemrend különleges formájú szalagja."16
Ha elfogadjuk a modern értelemben vett hazai kitüntetés születése kezdeti
időpontjának a Mária Terézia által 1757-ben alapított Katonai Mária Terézia
Vitézi Rend-et, akkor az azóta eltelt közel 230 év alatt megjelent több mint
200 fajta és fokozatú kitüntetésszalag között nem találunk egyetlen, az Érdem
rend I. szalagjával azonos formát.
Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy ezt a formát nem valaki „kü
lönlegességet kreálni vágyó" elgondolása szülte, hanem egy nemzeti és egyben
nemzetközi szabadságharcos — még a formákban is újat kifejezni akaró — szö
vetség tagjai.
Az adományozás adatai
Első alkalommal — a Szövetség vezetősége elgondolásainak és terveinek
megfelelően — 1946. május 11-én, a Szövetség I. Országos Kongresszusán, a
partizánok első csoportja részesült a kitüntetésben. Ekkor 139-en az Érdem
rend I. ezüst-, (I. osztályú)17 84-en a bronz (II. osztályú) fokozatot kapták.
Ugyanekkor 96 hősi halott partizánt is kitüntettek (posztumusz) az ezüst, illet
ve a bronz érdemrenddel (5. sz. kép).
Az ünnepélyes aktust idézve, ide kívánkozik az Üj Szó miájus 8-i közlemé
nye:
„ . . . A szombati első kongresszusi nap ünnepélyes megnyitásán a Zeneaka
démián — ahol a külföldi küldöttségek is felszólalnak — nagy jelentőségű ak
tus zajlik le: mintegy 200 magyar szaba'd'sághősnek ez alkalommal adját át a
»M a g y a r S z a b a d s á g é r t« 18 érdemrendet.
A kitüntetettek között vannak többek között: Nógrádi Sándor államtitkár,
Tömpe András rendőrezredes, GÖrgényi Dániel ezredes, Szalvay Mihály alezrredes, Dékán István rendőrőrnagy." 19 •
Második alkalommal augusztusban az ellenállási mozgalom hősi halottainak
és vezető egyéniségeinek, valamint a felszabadításban résztvevő külföldi kato
naszemélyeknek adományozták a magas kitüntetést.
Az Űj Szó szeptember 8-i száma a következőkben tájékoztat a kitüntetettek
ről:
„Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke a honvédelmi Miniszternek a
15 Zentai Vilmos (1899) ny. honvédelmi államtitkár. 1918—1948-ig az SZDP tagja. 1945—1947-ig a Politikai
Bizottság tagja. 1946-ban, mint honvédelmi államtitkár, részt vesz azon a pártközi konferencián, amelyen napirendre
kerül az Érdemrend I. jelvényformájának megvitatása. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatják és életfogytiglani
börtönre ítélik. 1953-ban rehabilitálják. A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatának és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Visszaemlékezése (1981. április 27.) a szerző magángyűjteményében.
16 Lásd a 10. sz. lábjegyzetet.
17 A Tett c. folyóirat május 11-i száma, a Kongresszusra emlékezve, ,,I. és II. osztályú fokozat" megnevezést
használ a kitüntetettek felsorolásánál, annak ellenére, hogy az érdemrend alapítási törvényében és az alapszabályban
az „ezüst" és a „bronz" a hivatalos f okozati megjelölés.
18 Helytelen a megnevezés, helyesen : Magyar Szabadság Érdemrend.
19 Új Szó, 1940. május 8.
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5. kép. Az első alkalommal kitüntetettek névsora

miniszterelnök útján tett előterjesztésére a Magyar Szaba'd'ság Érdemrenddel
tüntette ki a Vörös Hadseregnek azokat a tisztjeit, akik a magyar szabadság
kivívásában és a magyar demokrácia megerősítésében kimagasló érdemeket sze
reztek.
A kitüntetettek a következők: Klement Jefremovicš Vorosilov, a Szovjetunió
marsallja, Iván Sztyepanovics Konyev, a Szovjetunió marsallja, Fedor Ivanovics Tolbuhin, a Szovjetunió marsallja, Rodion Jakovlevics Malinovszkij, a
Szovjetunió marsallja . . . "
A Vörös Hadsereg 70 tisztje között, akiket a Magyar Köztársaság elnöke a
Magyar Szabadság Érdemrenddel kitüntetett, a Vörös Hadsereg magyar nyelvű
lapjának, az Űj Szónak tizenhárom szerkesztője és munkatársa szerepel: Illés
Béla alezredes, az Űj Szó főszerkesztője, Kassai Géza helyettes főszerkesztő,
Vladimir Tyerentyev gárdaőrnagy, Rudolf Garasin őrnagy, Ráth Károly kapi
tány, Gyáros László kapitány és Wagner Anna, az Űj Szó szerkesztői, Szabó
Ferenc főhadnagy, Oľd'ner Vladimir főhadnagy, Gerőné Fazekas Erzsébet, dr.
Mérai Ferenc, Lévai Béla és Zsombor János, az Űj Szó munkatársai. 20
A katonai ellenállási mozgalom hősi halottainak kitüntetését az alábbi szö
vegű dokumentum tanúsítja:
<
„Miniszter Úr !
A köztársasági elnök a katonai ellenállási mozgalomban résztvett alább fel
sorolt hősi halottak részére Miniszter Űr előterjesztésére a. Magyar Szabad
ság Érdemrend ezüst fokozatát adományozta: Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzetgy. képviselő, Csernetzky Béla hmtk. ezredes, Farkas Imre t. zls. Györffy
László rep. alezr. Jáky József hmtk. ezr. Kiss János altbgy. Kiss József újság
író, Messik Károly zls., Nagy Jenő vörgy., dr. Neményi Vilmos, Németh László
János zls. Odescalchi Miklós t. őrnagy. Széchenyi Pál zls. Tartsay Vilmos vk.
ezredes.
Kérem Miniszter Urat, hogy fent nevezettek hozzátartozóinak a mellékelt
kitüntetéseket kézbesíttetni szíveskedjék."21
Harmadik alkalommal, szeptemberben, magyar rendőr- és szovjet katona
tisztek kapták meg az érdemrend ezüst, illetve bronz fokozatát.
Negyedik alkalommal októberben mindössze két személy részesült a kitün
tetésben. 22
1946. október 14-ét követően újabb adományozásra csak 'december hónap
ban került sor, de akkor már az Érdemrend Il-t kapták a kitüntetették.
Az adományozások — idő, fokozat, darabszám és állampolgárság szerinti —
megoszlását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

20 Űj Szó, 1946. szeptember 8.
21 HL 1946/eln. 24 957.
22 Dr. Tildy Zoltán (1917) fotóművész. A budapesti egyetem jogi karán tanul. 1938-tól a Pesti Napló, majd a Ma
gyarország lapkiadó munkatársa. 1944. márciustól októberig a Gestapo tartja fogva. 1946-tól a Magyar Állami Erdő
gazdasági Üzemek igazgatója. Balázs Béla-díjas (1969) érdemes művész. 1962—72-ig az Országos Természetvédelmi
Tanács főtitkára. A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatának tulajdonosa. A dr. Tildy Zoltánnal 1981. október
29-tól 1983. március 24-ig folytatott levelezés anyaga (a szerző gyűjteményében) bizonyítja az utolsó Érdemrend I.
adományozását.
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6. kép. Adományozási
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okirat

1.

II. o.
bronz
db
összesen

8

219

100

53

9

112

53

3

5

3

a2

6

2

—

—

—

2

—

277

139

68

20

345

ezüst
db

I. o.
ezüst
db

209

92

10

59

44

szeptember

7

október

május23
augusztus

összesen

táblázat

I. o.
ezüst
db
összesen

II. 0.
bronz
db

1946

sz .

külföldi

magyar

II. 0.
bronz
db

Ezüst és b r o n z összesen

159

504

A feldolgozott dokumentumok szerint az Érdemrend I. kitüntetésből mind
össze 504 db került adományozásra. Eltekintve a külföldi kitüntetettek számá
tól, hazai vonatkozásban alig több mint 400 adományozott Érdemrend I. léte
zése bizonyítható.
A szám szerinti összehasonlítás érzékeltetésére felsoroljuk néhány ran
gos kitüntetésünk adományozási 'darabszámát :24
Magyar Szabadság Érdemrend (Érdemrend II.) közel
Vörös Csillag Érdemrend 1977-ig adományozott közel
Munka Vörös Zászló Érdemrendje 1977-ig adományozott közel
Szocialista Hazáért Érdemrend, egy alkalommal adományozott
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem adományozott közel

3 500
1 500
570
9 514
116 003

db
db
db
db
db

A kitüntetések darabszámainak felsorolásával mindössze azt akarjuk iga
zolni, hogy az Érdemrend Ï. 504, illetve 400 példánya — történelmiséget! kívül — numizmatikai ritkaságnak is minősíthető.
A jelvények elő- és hátlapjain tapasztalt

eltérések

A gyártás folyamatánál a kézi munka pontatlansága, a verőszerszámok gyen
ge anyagminősége és helytelen kezelése következtében igen gyakoriak a jelvé
nyek előlapján levő különböző eltérések. Ilyenek: a Kossuth-arekép vonásainak
elmosódottsága, a MAGYAR SZABADSÁGÉRT körfelirat betűhiányossága, a
csillagszárak hosszának különbözősége és súlybeli eltérés az azonos fokozatú
jelvények között.
Amint a ibélyegek tév-, vagy Ihiibás nyomatú példányainak csakis a filatelisták körének ivan jelentősége, hasonlóan a jelvények (veretein tapasztalt eltéré
sek is csak a numizmatikusok érdekkörébe tartoznak.
23 A Magyar Közlöny 1946. május 25-i 118. számában és az 5. sz. képen felsorolt kitüntetett személyek száma között
1—3 fő eltérés mutatkozik. A táblázatban a Magyar Közlöny adatait használtuk.
24 Lásd az 1. sz. lábjegyzetet.
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A. jelvények hátlapján levő év- és sorszámozás igen különböző, mind az év
szám, vagy a sorszám hiányát, mind a számok méreteit tekintve. Az irattári
anyagok között végzett kutatás során mind ez ideig nem kerültek elő olyan
a'datok, amelyek az adományozott érdemrendek, vagy az elkészült jelvények
sorszámozására, vagy annak rendszerére utalna. Ennek hiányában azt a mód
szert kellett választani, hogy megtekintünk minden föllelhető és elérhető ki
tüntetést. Sikerült végül is a legkülönbözőbb helyeken létező 50 darab jelvényt
megvizsgálni. Igaz, hogy ez nem több mint 10—12%-a a már korábban ismer
tetett 400—500 adományozott érdemrendnek, de mégis alapot szolgáltáthat egy
általános következtetés levonásához.
A kitüntetések vizsgálatának célja a legtöbb esetben az, hogy nagy valószí
nűséggel, vagy teljes biztonsággal megállapítsa, »melyek és milyenek: az ado
mányozott, az elkészült, de adományozásra nem került, a kópia, vagy utángyár
tott és a hamisított példányok. Vizsgálatunkat mi is ennek érdekében és figye
lembe vételével folytattuk.
A jelvények számozásának megtekintése, azok találhatósági, illetőleg őrzési
helyétől függően, lehetőséget nyújtott számos kitüntetett élő személlyel való be
szélgetés folytatására. A tulajdonos érdemrentljének és adományozási okiratá
nak megtekintése egyértelműen igazolta az érdemrend adományozott (eredeti)
voltát.
A korábban említett 50 db megtekintett jelvény között 10 db sorszámozatlan
példányt találtunk, ezek — értelemszerűen — nem is kerülhettek a táblázatba.
A I., II. és III. alatt felsorolt kitüntetettek érdemrendjei kétséget kizáróan
adományozott példányok. Tekintet nélkül arra, hogy melyik hónapban és mi
lyen fokozatban adományozták az érdemrendeket, az év- és sorszámozás vala
mennyinél azonos technológiával és mérettel került a jelvény (hátlapjára. Ez
döntő bizonyítak arra, hogy csakis azok az Érdemrend I. jelvények adományo
zottak, amelyek évszáma (1946) 4 mm-es nagyságú, fix gépi beütésű számokkal,
sorszáma pedig 3 mm-es, kézi beütésű számókkal van ellátva. A számformák és
elhelyezésük a 4. sz. képen jól felismerhetők. Minden más, a fentiektől eltérő
számozású jelvényről, amelyekkel találkoztunk (5—6—7 mm számnagyságú,
domborított formájú évszámos és kézi beütésű sorszámos, sorszám nélküli fix
gépi beütésű évszámos, év- és sorszám nélküli) megbízható pontossággal állít
hatjuk, hogy nem a'd'ományozott példányok. Ezt az állításunkat az is alátá
masztja, hogy ezeket a darabokat kivétel nélkül magángyűjteményekben ta
láltuk és adományozásuk — személy és időpont tekintetében — nem azonosít
ható. A jelvények eredetét tekintve csak feltételezésre alapozhatunk, mely sze
rint a Rózsa utcai üzemben több jelvényt készítettek, mint amennyi adomá
nyozásra került, és a többlet mennyiség „szétszóródott". A későbbiek során eze
ket a példányokat valamilyen módon év- és sorszámoztak, vagy számozás nélkül
hagyták. Magam is találkoztam év- és sorszám nélküli olyan jelvénnyel, amelyet
annak idején a Rózsa utcai üzemből az a szakmunkás vitt el emlékként, aki
a jelvények verésén dolgozott.
A szalagok változatai
A kitüntetések eredetiségének vizsgálatánál, a falerisztika25 fogalmai szerint,
a jelvény és a iszalag valódiságának mérlegelése azonos jelentőségű. A textil25 Bolsaja Szovetszkaja Enciklopédija. Moszkva, 1977. 3. kiadás, 27. k. 576. o.
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A megtekintett érdemrendek
adományozási idő, találhatósági hely, fokozat és sorszámozás
szerinti kimutatása
2. sz. táblázat
Sorszámok

Adományozás
ideje
(1946)

május

augusztus
október

május
augusztus
1 -vV~-

május
augusztus

Találhatóság és őrzési helyek
1983. január 1.
I. Kitüntetett élő személyeknél:
Dékán István
Gábor István
Dr. Kovács István
Kovács István
Lévai Béla
Major Tamás
Zentai Vilmos
Dr. Tildy Zoltán
II. Elhunyt
kitüntetettek
családtagjainál:
Dr. Ajtay Miklós
Görgényi Dániel
Tokai Mihály
Csűrös Lajos
III. Múzeumokban
hagyatékként:
Kassai Géza
Szalvay Mihály
Bajcsy-Zsilinszky Endréné
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Dr. Mihályfi Ernő
IV. Múzeumokban

/

V.

gyűjteményként.

Magángyűjteményekben:

összesen
Ezüst és hronz összesen

bronz
fokozat

ezüst
fokozat

1118
1117
22
119
210
2
252
287

151
ÜÜ5

26
255

,102
146
8
7
114
50

204, 206,
373

33, 96, 99,
122, 126,
150, 174
235, 253
286, 297

27, 94, 205,
210, 248,
298, 455,
460

25

15
40

bői készült szalag a viselés során, az idő múlásával jobban elhasználódik, ko
pik, szennyeződik, mint a fémből készült jelvény. Ezért gyakori a régi kitünte
tések szalagjának elhasználódása, végül megsemmisülése. Ennek következmé
nye az a kényszerű gyakorlat, hogy a régi kitüntetéseik szalagjainak nem kis
hányadát az évek múlásával az eredetihez hasonló szalaggal pótolják.
Igen sok olyan „Krisztusfejes" éťdemrend létezik, amelynek szalagja nem
eredeti, noha az adományozott kitüntetések szalagjainak elhasználódásáról nem
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7. kép. Adományozási okirat
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beszélhetünk, mert viselési lehetőségük mindössze néhány hónapra korlátozó
dott, és a tulajdonosok — attól függően, hogy melyik hónapban kapták az ér
demrendet — maximum 3—4 alkalommal tűzhették azokat ruházatukra.
Az eredetit pótolni és utánozni igyekvő szalagkészítmények gyakori megje
lenésének az a magyarázata, hogy nagy számú szalag nélküli, adományozásra
nem került jelvény „szóródott"' szét egy bizonyos időben — valószínűleg a
gyártás helyéről — és ezek felszalagozása történt az utólagos készítményekkel.
Talán nem is szükséges megemlíteni, hogy ezek az új szalagos érdemrendek
magángyűjtemények darabjai.
Felismerésükhöz nem szükséges különösebb szakismeret, mert az eredetiek
annyira sajátosak (a Horthy-korszak kitüntetéseinek ripsz-moaré anyaga, a
hosszirányú összevarrás, az oxidált patentkapcsok, a különleges forma), hogy
rápillantással is megállapítható egy szalagról eredetisége, vagy „hamissága".
összegzés- és tanulságképpen annyit megjegyezhetünk az elmondottakból,
hogy adott esetben egy pillantást kell vetni a kézbevett Érdemrend I. jelvényé
nek hátlapjára az év- és sorszámozás megállapítására, egy pillantást a szalagra
— és teljes biztossággal véleményezhetjük annak adományozott, vagy „szétszóródásból" származó voltát.
Adományozási

okiratok

Az Érdemrend I. adományozási okirata formáját tekintve A/4 méretű irodai
papíron, teljes szövegében gépelve készült (6. sz. kép). Az okiraton az érdemrend
sorszáma nincs feltüntetve. Nagy a valószínűsége annak, hogy a sorszámozásról
nem történt nyilvántartás. Ezt a feltevést igazolja az 1946. augusztus 26-án kel
tezett miniszterelnöki átirat is, amely a Honvédelmi Minisztérium állományá
ba tartozó 37 személy kitüntetésének megküldését dokumentálja. 26 Az átirat
belső oldalán a (következő szövegű kézzel írott — H. M. szárnysegédi — megjegy
zés olvasható: „Láttam: Megjegyzem, íhogy érem több van mint okmány. Tudo
másul vétel végett közlőim, hogy a HM úr a kitüntetéseket személyesen adja
át..."
A fenti sorok azt bizonyítják, hogy a küldött okmányok és érmek között
számozás szerinti egymáshoz tartozási kapcsolat nem volt, mert ellenkező eset
ben a megjegyzés föltétlen utalt volna az x-y-z sorszámú érdemrendekhez tar
tozó hasonló számozású okmányok hiányára. Az átirattal küldött kitüntetések
bizonyíthatóan sorszámozottak voltak, Zentai Vilmos honvédelmi államtitkár
ezüst fokozatú 252. sorszámú érdemrendjét is ez az átirat dokumentálja.
1946. szeptember 6-án a magyar szabadság kivívásában és a magyar demok
rácia megerősítésében szerzett kimagasló érdemeik elismeréséül 79 külföldi ál
lampolgárral egyidőben és egy csoportban kitüntetett magyar haditudósító 27
(bronz fokozat 210. sorszám) adományozási okiratában szintén nincs utalás az
ér'd'emrend sorszámára (7. sz. kép).
Feltételezhető, hogy az érdemrendek sorszámozásának gondolata, majd alkal
mazása olyan megfontolásból született, hogy az rangot adjon az érdemrendnek
és egy bizonyos sorolást jelentsen a tulajdonosnak. Az utóbbi feltevés valószí
nűségének bizonyítására idézünk egy visszaemlékezésből :
„Az első változatú érem hátlapján a sorszám is feltüntetésre került és a ki
sebb szám bizonyos rangsorolást is jelentett."
26 Lásd a 21. sz. lábjegyzetet.
27 MK 1946. szeptember 6., 202. sz.
8 Hadtörténelmi Közlemények
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Ez a feltételezett rangsorolás már az első csoportos adományozás (május 10.)
után elvesztette jelentőségét, mert — és most újból idézünk a fenti visszaem
lékezés egy további részéből —:
„Talán még említést érdemel, hogy az első kitüntetések után sok probléma
merült fel a rangsorolással. Számosan kapták meg a II. bronz kitüntetést olya
nok, akik összehasonlítva, több, ezüsttel sorolt kitüntetettnél nagyobb érdemeket
tudtak felmutatni. Több esetben orvosolni is kellett a méltánytalanságot. Ez is
magyarázata annak, hogy egyesek bronz és ezüst kitüntetéssel is rendelkeznek".
1946 decemberében, az Érdemrend I-el kitüntetett személyek megkapták a
megfelelő fokozatú Érdemrend II. kitüntetést, 1946. december 21-i keltezésű,
előre nyomtatott, névre szóló oklevél kíséretében. A kicserélt érdemrendek
visszaadására nem történt intézkedés.
*
Az Érdemrend I. történetének kutatása nem fejeződött be. Reménykedünk
abban, hogy az összegyűjtött anyag közreadása után segítséget kapunk mind
azoktól, akik hitelt érdemlő ismerettel, vagy dokumentummal rendelkeznek
a még fehér foltok eltüntetésélhez. Nem tudtuk ez ideig felderíteni az Érdemrend
I. jelvényének tervezőjét, a verőszerszámok hollétét, a szalagok készítésének
helyét, körülményeit, a vert jelvények számát, a sorszámozás rendszerét. Pon
tosítást, vagy megerősítést igényelnek azok a megállapítások, amelyek csak
feltételezésen, vagy következtetésen alapulnak. Még számos olyan kérdés lehet
séges, amely minden igyekezetünk ellenére is elkerülte figyelmünket a kuta
tás során, de a történet teljessé tételéhez föltétlen válaszadásra vár.
Végül köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki mindazoknak akik segítő
kezet nyújtottak a munkához.
Meghatározó volt az a segítség amit az Elnöki Tanács illetékeseitől biztatás,
majd egyetértés formájában kaptunk a kutatás megkezdésére és folytatására.
Nélkülözhetetlennek bizonyult a múzeumok, levéltárak és könyvtárak dolgozói
nak szakmai segítsége és nem utolsó sorban a gyűjtőtársak áldozat- és szolgá
latkész támogatása.
Külön kell megemlékeznünk és köszönetet mondanunk azoknak a partizánés ellenállási mozgalomban résztvevő és az Érdemrend I-el kitüntetett szemé
lyeknek, akik visszaemlékezéseik megírásával és rendelkezésünkre (bocsátásá
val a legnagyobb segítséget nyújtották a munkánkhoz.
Minden lehetőséget megkaptunk és éltünk is azok felhasználásával annak
érdekében, hogy az Érdemrend I. históriájának felderítésével majd feldolgozá
sával szerényen hozzájáruljunk kitüntetéstörténetünk gazdagításához.
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OKMÁNYTÁR

DÁVID GÉZA—FODOR PÁL
MAGYAR VONATKOZÁSÚ TÖRÖK ALLAMIRATOK A TIZENÖTÉVES
HÁBORÚ KORÁBÖL

.

II. RÉSZ*
14.
1603 április»?
[Orhonlu: 51. sz.]
Telhisz. [Felséged] szolgája, a Belgrádban levő vezír Murád pasa által küldött
levél
Korábban tudomása volt [felségednek] arról, hogy ezen a vidéken a végbeliek
zsoldjában milyen hiányosságok vannak. Mivel a legtöbb végbeli jön kérni a zsold
ját, többször küldtem előterjesztéseket és leveleket, [kérve], hogy zsoldjuk küldes
sék el. Mivel nyoma sincs a pénznek, az összes zsold kérésére érkező Belgrádban van,
s naponta határozottan és durván mondogatják: „Zsoldot!" Mindnyájukat olyan ígé
retekkel nyugtatgattuk, s azt válaszoltuk, hogy „már éppen jön a pénz", és hogy „a
pénz, ami jön, 300 ezer flórinál több [lesz], s amikor megérkezik, mindnyájan ki
fogtok engesztelődni". Amikor az a valós h í r megjött, hogy az érkező pénz épphogy
csak 200 ezer arany, [felséged] szolgája, a defterdár [felséged] e szolgájához jött, s
[elmondta], hogy az elküldött pénz állítólag nem több 200 ezer aranynál. Arra a
zsoldra viszont, amit ki kell adnunk, lia csak Egerrel, Temesvárral, Székesfehérvár
ral, Kanizsával és tartozékaival, valamint a kapi kulufakal [számolunk], 300 ezer
florinál több pénz kell. Ezeken kívül árpára és élelem vásárlására legkevesebb 100
ezer flori szükséges, aminek előteremtéséhez hozzá kell kezdeni, az összegyűjtésére
pedig törekedni. Hiszen ha mostanában az élelemvásárlásra a katonák összegyülekezése előtt nem fut be 100 ezer flori Belgrádba, és a katonák jövetele előtt Budán
és Székesfehérvárott 150 ezer kile 98 élelmet nem készítünk elő, később akárhány 100
ezer flori jön is, nincs semmi haszna; minden dolog a maga idején és évszakában
végzendő el. Főleg [az a furcsa], hogy mióta a boldogságos küszöbhöz fordultunk,
csak 10 jük akcse lett összeszedve, míg a költségünk 230 jüknél több. Namármost,
holminkból és ingóságainkból nem tudunk [mit] zálogba adni, sem valahonnan köl
csönt szerezni. Rumélia adóinak java a fővárosba került. A Budát védő vezír, Mehmed p a s a " néhány parancsot küldött Bosznia felé, de hogy ott zavargás támadt, egyet
len akcsét sem sikerült begyűjteni. Valóban, ha a végbeliek és az itt levő kapi kulu
zsoldjára és a hadjárat szükségleteire érkező pénz [csak] 200 ezer flori, akkor sehogy
sem lehet zsoldot osztani; nem elég a zsoldra, s akkor még honnan teremtsük elő az
élelemvételre és a hadjárat más szükségleteire [a pénzt]? Hála Istennek, [fel
séged] részleteiben ismeri az itteni helyzetet, nem is szükséges, előterjesztést tenni
róla. Mégsem maradt olyan részlet, amelyet hírül ne adtunk volna a végek helyze
tét, a szükséges pénzt és a [hadi] szükségleteket illetően. Legyen méltányos a gyen* Az okmánytár első része a Hadtörténelmi Közlemények 1983/2. számában jelent meg.
97 Terminus post quem: 1603. március 25.; az iratban említett sevvál hónap 12. napja. Terminus ante quem:
1603. május 11.; az iratban említett zilkáde hónap vége.
98 Kile: területenként változó űrtartalmú súlymérték; legismertebb fajtája az isztambuli kile, amely 25,0 kg-nak
felelt meg.
99 Lala Mehmed pasa, budai beglerbég 1601. október 15—1002 július vége kőzött.
8*

— 451 —

gékkel szemben! Mit mondjunk a végbelieknek? [Most] nincs idő a hanyagságra és
a halogatásra. Annyi a nehézség és a megpróbáltatás! Időben intézkedni kell, hogy
minden dolognak az előkészítése időben megtörténjék. Meddig tart még a gond és a
szenvedés ? Ha öntől nem kapunk segítséget, mit tegyünk mi ? Azaz, ha ezúttal gyorsan
és idejében nem érkezik meg 400 ezer flori összeg és a korábban kért lőpor és kanóc
s más, a hadjárattal kapcsolatos dolog, hanem késlekedne, amivel csak telne az idő,
[és minden] elhúzódna, s ha a katonák nem jönnének korábban a végekre, mint a
megelőző években, akkor a szolgálat egyáltalán nem a kívánalmak szerint fog tör
ténni, s a hadjárat szükségképpen el lesz hanyagolva. Mivel a kán őjelessége itt van,
a hit és a birodalom legfontosabb ügyei közül való törekednünk arra, hogy a hadjá
rat ezúttal mindenképpen korábban legyen, és eszerint [kell] fáradoznunk. Minden
bizonnyal katonáinknak jóval korábban meg kell jönniük, bőséges pénzellátmányunk
nak és élelmiszerünknek pedig zilkáde hónap végéig (1603. május 11-ig) meg kell ér
keznie. Úgyhogy, ha az említett időpontig nincs előkészítve és nem érkezik meg, Is
ten óvjon minket, s tarthatunk attól, hogy teljes kár éri a jól védett tartományokat.
A bentről jövő kémek és foglyok hírül adták, hogy a nyomorult hitetlenek meg
valósították azokat a határozatokat, amelyekben dőre szokásuk szerinti törvényke
zésükön megállapodtak. Azt is elmondták, hogy felkészültek arra, hogy mielőtt ka
tonáink megérkeznek, az átkozottak három-négy helyről várainkra támadnak, s így
megosztanak és zavarba hoznak [minket]. A pesti ügy fölöttébb nagy önbizalmat
adott az átkozottaknak. Talán, ha az Isten útmutatásával lehetséges lett volna az
iszlám katonák lovait Mohács mezején legeltetni, nem ezután kellene pénzért és ka
tonáért esedezni, hanem rögtön [lehetne] szolgálni. És az összes szolgálat előre
haladása éppen állhatatosságunkon, igyekezetünkön és törekedésünkön múlik. A kán
őjelességének Ahmed aga [nevű] szolgája a zsold miatt még mindig itt van, s amíg
zsoldjukat meg nem kapja, kizárt, hogy elmenjen. A végbeliek is várva várják zsold
jukat, és ha célunk a várak védelme és őrzése, a padisahi országrészek figyelemmel
tartása, valamint a hadjáraton fényes siker elérése, akkor rögtön, késlekedés nél
kül, a szükségesnél [is] több pénz és hadi ellátmány is bőségesen készíttessék elő, s
fáradozzanak idejuttatásán. Ha így történik, remélhető, hogy a magasságos Isten aka
ratából jól fognak szolgálni, és különféle fényes sikert és dicséretes hódítást fognak
megvalósítani. Mióta itt vagyok, bármi is lett a hadjárattal kapcsolatban elrendelve,
éjjel és nappal törekedtem annak megvalósítására, hiba és hiányosság nem történt.
[Felséged] Székely Mózes [nevű] szolgáját azért várakoztattuk ilyen sokáig, mert
nem volt kéznél pénzünk. Bárkit is akarunk szolgálatra fogni, azt mondja: „Előbb
adja ki a zsoldunkat, aztán parancsoljon szolgálatot!" Nincs már képünk bárkinek
is bármit szólni. De mitévők legyünk? Mindegyikőjüket oly nehezen küldtük szol
gálni ! Most főleg a fflotta kiadásaira kell egy egész kincstár. Egyszóval, pénz nélkül
nem lehet szolgálatot végrehajtani; a pénzküldés ügyében rögtön siessenek, gyorsan
küldjenek pénzt! [Felséged] e szolgájának a tiszteletre méltó Damaszkusz (Sam)
kincstárában is .maradt 3400 florija, s most több ezer flori kell, hogy [felséged] e
szolgája rendezetten és tökéletesen [felszerelve] induljon hadba. Ebben az ügyben
jótéteményt kérek, hogy a fennmaradó flori elküldessék. Most a dzseláli[k elleni] 100
hadjáratra megint csak a túlsó 101
part ikatonái lettek kijelölve, s úgy halljuk, hagy ta
lán személyesen a janicsár aga
is [oda] megy. Abban az esetben a ruméliai had
járatra igen kevés katona jön. Amikor a janicsár aga [ide] jött, milyen sok jani
csár jött! Ha az aga
a másik irányba megy, bizonyos, hogy csupán a kethüdával és
a szekbán basival 102 egyáltalán nem fognak jönni a janicsárok. Ha így van, ezen a
részen csak a ruméliai katonák maradnak, s az meg ismert, hogy ők mifélék. Azt
is beszélik, hogy közülük is jó pár ezer a Duna partjára lett kirendelve. Pedig hát
a ruméliai katonákból egyetlen személynek sem szabadna eltávoznia, egy helyen
kellene lenniük. Nincs a láthatáron senki más, aki szolgálna, mint a ruméliai ka
tonák. És három bölük mégis a túlsó partra lett kirendelve! A sžilahtár alakulat
legénységének nagy része itt van, van aki várvédő és van aki [a hadszíntéren] szol
gál, és némelyikük Pécs és Bosznia területén van szétszórva és szétosztva. Űgyhogy
amennyiben a szilahtár alakulatot nem nevezik ki újra Ruméliába, nincs lehetőség
arra, hogy az ezen a részen levők arra az oldalra menjenek háborúba és [ott] szol
gáljanak. Küldessék tiszteletre méltó parancs arra nézve, hogy a szilahtár alakulat
a szilahtár agával, Hüszrev agával együtt ismét ezen a részen szolgáljon. Az említett
100 A 16. sz. végi—17. sz. eleji anatóliai felkelések résztvevőit hívták dzseláliknak, egy 16. sz. eleji lázadó neve
után.
101 Bosztaudzsibasi Ferhád aga, 1011-ben (1602—1603) töltötte be ezt a tisztet; v. ö. Kavánin-i jenicseriján,
Istanbul, Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi, Revan 1319. fol. 171 a.
102 Szekbán basi: a janicsárok 65. ortájának (egységének), a szekbánokuak (kutyapecéreknek) a parancsnoka,
a janicsár aga után a testület rangban második vezetője.
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Hüszrev aga [felséged] hűséges, öreg és tapasztalt szolgája. Mivel az erdélyi vila
jetben levő Marosillye (Ilov) nevű vár ura, a Bethlen Gábor (Péten Gabor) nevű bég
a fő emberek közül öt lovastiszttel, mintegy 500 lovassal és botokkal [felszerelt] ka
tonával sevvál hónap 12. napján (1603. március 25.) Temesvárra jött, és Bektás pasa
[zsoldfizetési] ígéretére [hozzánk] csatalkozott, szükséges, hogy a nevezett naptól
ezeknek is a Székely Mózes embereinek megállapított zsold rendeltessék és tisztelet
ben tartassék. Mivel [felséged] Székely Mózes [nevű] szolgája is átkelt a túlsó
partra, 103 a nevezett is az említett legénységnek 5000 florit kér. A mostani pillanat az
alkalom pillanata, nem a garasoskodás ideje. Ha módom lenne rá, egyáltalán nem ha
boznék feláldozni minden vagyonom. [Felséged] szolgája, a defterdár pedig, mivel
nem tudott akcsét kölcsönbe kapni, minden vagyonát zálogba csapta. Ilyen fontos
szükségletek vannak, mit tegyünk? Várjuk a pénz mielőbbi megérkezését. Mit érünk
200 ezer florival? Tehát rögtön utána még 200 ezer flora küldessék, úgy, hogy a végbelieket ki tudjuk elégíteni, s hogy a hadjárat szükségleteit időben sikerüljön biz
tosítani. Amennyiben még 200 ezer arany rögtön nem küldetik, sem a zsoldot nem
ltudjuk] kiadni, sem az élelmet előkészíteni, s akkor ez ok lesz arra, hogy a had
járat ebben az évben késedelmet szenvedjen. Eszerint legyen az igyekezet, s időben
küldessék el! [Felséged] szolgája, a defterdár szívével, fejével és vagyonával szol
gál, minden dologban a legnagyobb mértékben igyekszik. [Felséged] e szolgája a ne
vezettet jónak találta. Nemcsak művelt és becsületes, hanem igyekszik s buzgól
kodik, s a padisah érdekében minden tőle telhetőt megtéve szolgál. [Felséged] tud
ja, hogy mindenképpen megbecsülésre
méltó. A nevezettet meg kell tisztelni és jó
indulattal kell vele bánni. 104 Amikor a nyomorult hitetlenek flottája azon volt, hogy
Komárom (Komran) alatt teljes számban
összegyülekezzék, egy bizonyos számú saj
kájuk pedig lejött
Dzsánkurtarannal 105 szembe, a korábban Buda védelmére küldött
106
500 dzsebedzsi
20 sajkával ment el. féltek [ugyanis] hajóval menni. Végül, ha
[másként] nem lehet, szárazföldön küldetnek el. Akár a janicsárok felkelésének
ügyében, akár más ügyekben [felséged] helyes megítélése mindenütt ismertté vált.
Sose szűnjék meg [felséged] a vallás és a birodalom számára hasznos dolgokat
megvalósítani. De mindenütt adót fizetnek, néhány 107
helyen pedig tugrás [parancso
kat] írtak, mindezért a világ nagy zűrzavarba került.
Remélem, hogy erre is meg
felelő intézkedéseket igyekszik [felséged] találni. A dicsőséges és hatalmas Isten
adja meg [felséged] minden intézkedéséhez a sikert! összegezve: most az szük
séges, hogy rögtön bőséges pénz [jöjjön], s mindenfelé határozott és szigorú, ne
mes parancsokkal minél előbb emberek küldessenek. [Különben] mint más évek
ben, a hadjárat szükségszerűen megkésik.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Tudomásul vettem.
15.
1603 április második fele108
[Orhonlu: 71. sz.]
A megboldogult nagyvezir, Jemiscsi Haszán pasa telhisze
Jóakarója, a [tatár] kán által a [felséged] szolgájának, Ahmed belgrádi íődefterdárnak küldött levél a következőket tudatja: Az volt a szándékunk, hogy a mostani
[1011. év] sevvál hónap 27-ik napján (1603. április 9.) az összes tatár katonával el
indulunk a pécsi szandzsákból, s az ellenség országába behatolunk annak lerombo
lására. Űgy egyeztünk meg, hogy Mehmed pasa boszniai beglerbég, a pozsegai
szandzsákot beglerbégként bíró Musztafa109pasa, más bégek és agák s a közemberek
nagy sokaságban kivonulnak, a tomasini
hídon átkelnek, s a tatár sereg is mellé
jük adatik és elküldetik. Amikor az említett Mehmed pasa a Musztafa pasa alá tar
tozó boszniai sereg [gel] a megegyezés szerint errefelé tartott, 1000 lovassal és gya103 V. ö. a 18. sz. irattal.
104 Mindez Ahmed belgrádi f-ődefterdárra vonatkozik, 1. a 12. sz. irat elejét.
105 Dzsánkurtaran: jelentése „Lélekmentő", kisebb török erősség Adony közelében.
106 Dzsebedzsi: a szultáni szerájban illetve a várakban a katonai alakulatok hadfelszerelésének előkészítésével,,
őrzésével, javításával megbízott fegyverkovács.
107 A korabeli visszaélések egyik kirívó példáját említi, amikor hamis szultáni kézjeggyel (tugrával) ellátott pa
rancsokat készítettek illetéktelen személyek és ezekkel jogtalanul adót szedtek.
108 Terminus post quem: 1003. április 9.; az iratban említett sevvál hónap 27. napja.
109 Tamási, feltehetőleg Drávatamási.
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lógóssal találkozott össze a111generális1*10 seregéből, akik a szlovéniai (Iszlaven) határ
hoz közel fekvő Viravitcse
nevű helyet akartak megütni. Nagy harc támadt közöt
tük, s Allah kegyelméből az iszlám sereg kerekedett felül. Ezer hitetlenből 10 lovas
menekült meg, a többit kardélre hányták. Mindez legyen a nagy hódítások bevezeté
se, s az egy igaz vallás érdekében sok fáradozás történjék! Egyébként [a parancs és
a rendelkezés nagyságos padisahomé].
16.
1603 április második fele112
[Orhonlu: 68. sz.]
A tatár kán, Gázi Giráj kán jelentése
Már korábban jelentés tétetett arról, hogy a tatár sereg kiküldetett az átkozott hi
tetlenek országába, [minek folytán] tartományaik elpusztíttattak. Mivel a boszniai
beglerbég, Mehmed pasa és a Pozsegában tartózkodó Musztafa pasa részére az a hír
küldetett, hogy az elbizakodott hitetleneket — akik azt mondták: „nyár lett, lehe
tetlen, hogy a tatárok benyomuljanak tartományunkba, hiszen mocsaras, erdős vi
dék ez" — meg kell leckéztetni, s e célból némi katonát is felkészítettek, magunk
is kivonultunk az egész tatár sereggel
Szlovénia tartományába. A Kanizsán állo
másozó vezirrel, Haszán pasával1113
és
a
pécsi
katonasággal sevvál hónap utolsó nap
ján (1603. április 11.) a Vranicse *1'4 nevű vár alá értünk, amikor a nevezett Mehmed
pasa és Musztafa pasa is megérkezett a boszniai sereggel. A nevezett
helyről elindul
tunk, s nagy hegyeken és erdőkön átkelve déltájban a Zsatik 115 nevű várhoz érkez
tünk. Ekkor az őrházban levők tüzet nyitottak, de a gázik ezzel mit sem törődve fel
gyújtották az őrházukat. Csupán egy hitetlen menekült el, de futás közben az is kéz
re került. Azonban a nevezett várat mély vízzel teli nagy árok vette körül, ezért a
város felgyújtásához és a vár lerombolásához a gázik — mondván: „ha ezzel
foglal
kozunk, sokat kell vele időzni" — nem járultak hozzá, hanem a Vralar 110 nevű
vár alatt letáborozva minden oldalról megrohanták azt; miután kirabolták, haladék
talanul lángba borították. Az átkozottak palánkjaikba vonultak vissza, s tüzelni kezd
tek. Mivel közeledett az este, a gázik visszahúzódtak, nehogy veszteség érje őket,
s a vár elé telepedtek. Reggel felállították az ágyúkat azzal a szándékkal, hogy a pa
lánkjaikat szétrombolják, de amikor a hozzáértők azt mondták: „itt a hitetlenek töb
bé nem vetik meg a lábukat", innen is felkerekedtünk, s miután zilkáde hónap el
sején (1603. április 12.) elhaladtunk a Kopranicse 117 nevű vár előtt, a gáziknak por
tyát engedélyeztünk. A hősök megeresztették a kantárszárat, s a hitetleneknek meg
mutatták az utolsó ítéletet. Az említett Kopranicse nevű vártól egészen a Várasd
(Varazsdin) nevű vár kerületéig — aminek távolsága kilenc mérföldet tesz ki — ju
tottak el aznap estig, s a két hely között levő ismeretlen nevű falvakat, palánko
kat és várakat a tatárok kivétel nélkül felgyújtották, a férfiakat, nőket és gyer
mekeket foglyul ejtették, vagyonukat elrabolták. Ezenkívül a nogaj bég, Kászim bég
a nogaj katonákkal átkelt a Dráva nevű hely (sic!) túlsó partjára, s számtalan fog
lyot ejtett. A nevezett hónap második napján (április 13.) a portyára elment gázik
épen és gazdagon visszatértek. Amint megérkeztek,
[felséged] e szolgája sem tét
lenkedett; a nevezett helyhez közeli Ráda 118 nevű vár külvárosát felégettük, javait
elraboltattuk. A benne tartózkodó hitetlenek a templomokba menekültek, mire fel
állíttattuk velük szemben az ágyúinkat és támadást intéztünk ellenük. Minthogy nem
tudtak ellenállni, kegyelmet kértek, s mivel kapitányaikkal együtt kijőve megadták
magukat, kegyelmet kaptak. Ezután az egész iszlám sereg visszafordult a szerzett fog
lyokkal; sűrű erdőkbe értünk, nem tudtunk átmenni rajtuk. Fejszékkel vágtunk

110
111
112
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114
115
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117
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Talán megint csak Hermann Rosswormot érti rajta.
Verőce (Virovitica, Virovititz), ma Virovitica (Jugoszlávia).
Terminus post quem: 1603. április 13.; az iratban említett zilkáde hó 2-a.
Tirjáki Haszán pasa; v. ö. a 21. jegyzettel.
Valószínűleg ez is Verőcével azonos.
A közölt átírás alapján nem sikerült azonosítani.
Nem azonosítható helység.
Kapronca, ma Koprivnica (Jugoszlávia).
Rácsa, ma Rača, Bjelovártól délkeletre (Jugoszlávia).
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utat, számos
nehézség árán keltünk át. Rovistén, 119 Giranicsén, 120 Pilavincsén, 121 De123
rikniszén
és egyéb ismeretlen nevű palánkokon és várakon kívül, amelyekre viszszatérőben bukkantunk, nyolc palánknak, várnak és palotának láttuk el a baját;
összes falvaik és városkáik rommá lettek. így olyan fényes tetteket vittünk véghez,
amilyenek már régen nem sikerültek. [Felséged] e szolgája olyan helyekre jutott
el, ahová eddig még senki, s jelenti, hogy a felséges érdekeket teljes erővel szolgálja.
17.
1603 április második fele123
[Orhonlu: 62. sz.]
A krími kán, Gázi Giráj kán jelentése
[Felséged] e szolgája a tatár sereggel eljött, és [1011. rebiüláhír hónapban]
(1602. szeptember 18—október 16.) Belgrádban találkozott [szultánom] szolgájával,
a szerdárral, Haszán pasa nagyvezírrel. Abban az időben Budát hitetlen sereg szo
rongatta; amikor meghallották, hogy [felséged] szolgájának Pécsett jelöltek ki téli
szállást és a tatár sereg arra a vidékre érkezett, otthagyták Budát és eltávoztak. Né
hány napra rá befagytak a vizek, s ekkor a jégen keresztül
kétszer rendeltünk el
portyát a Muraközbe (Medjemorja), egyszer a Karka 124 nevű helyet ütöttük meg,
egyszer a Rába menti tartományokba csaptunk be, egyszer Sárvár, Tokaj és Szécsény (Szecsen) vidékét, egyszer pedig a sebesi és lugosi tartományokat pusztíttattuk
el és raboltattuk ki. így értünk el nagy sikereket. Azonban nagy izgalomban va
gyunk amiatt, hogy a boldogságos udvartól mind ez ideig semmi hír nem érkezett,
és az odaküldött Ali mirza nevű emberünknek sincs nyoma. Mivel eddig tél volt, az
ellenségnek nem volt ereje mozgolódni. Most azonban, hogy a tél elmúlt és az idő
megjavult, s Pest vára is a kezükben van, bizonyos, hogy mindenfelől támadni fog
nak és seregeiket Buda ellen vezetik. A Budán levő kevés katona a nevezetteknek
nem lesz képes válaszolni, a tatár sereg pedig az ágyúknak és puskáknak nem fog
tudni ellenállni, ezért most fontos, hogy a janicsár legénységet, a ruméliai és a töb
bi kijelölt sereget rögvest küldjék el. Mindeddig — minthogy a vizek be voltak
fagyva — a tatár sereg portyákat vezetett a hitetlenek országába, élelmet juttatott
el Budavárába, a lehetséges mértékben a szolgálatot hiánytalanul ellátta. Amikor a
jegek elolvadnak, a tatár sereg vad csapattá válik; fékentartása nagyon nehéz oly
módon, hogy jóindulat nem nyilvánul meg iránta. A tatár sereg állapotát, az el
lenség előkészületeit, s a Budán bezárt katonák rossz helyzetét azért jelentettük
részletesen, hogy később ne kapjunk szemrehányást azért, mert nem tudattuk. = Azt
jelenti a [kán], hogy amennyiben még az alkalom elmúlása előtt teszünk valami
lyen intézkedést, a szolgálatot a kívánalom szerint ellátják; ha viszont nem, bizo
nyosan a szomorúság és a megbánás következik. Ezen szolgálat [elvégzése] céljá
ból szolgái agáját, Musztafa agát küldte el. Boldogságos padisahom! A ruméliai se
reg és a budai végekre rendelt többi katona sürgős kivezénylése és az egyéb had
felszerelés előkészítése végett mindenfelé több alkalommal küldtünk ki kapidzsikat
határozott, magas parancsokkal. Nagy figyelmet fordítottunk a katonák kiállítására
irányuló igyekezetre és fáradozásra. Éjt nappallá téve ezután sem mulasztunk el
egy percet sem a fontos ügyek intézésében. Egyébként a parancs és a rendelkezés
boldogságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Mindenfelé küldj ismét erős parancsokat és kiváló kapidzsikat! Igyekezzenek a
katonákat kivezényelni a hadjáratra!
,

119 Feltehetőleg Rovišée (Jugoszlávia).
120 A helynév helyes olvasata valószínűleg Granica, pontos helye ismeretlen.
121 A hangalak alapján inkább (Gornje-, Stare-) Plavnice helységgel (Jugoszlávia) azonosítható, de nem kizárt,
hogy Plavšinac rejlik mögötte.
122 Nem azonosítható helység.
123 Terminus post quem: 1603. április közepe; az előző két irat alsó időhatára. Mivel az azokban leírt eseményekről
a jelen telhisz már csak utalásszerűén emlékezik meg, mintegy összefoglalja tartalmukat, náluk valamivel később
keletkezhetett.
124 Kirka, ma Krka, Ljubjanától délkeletre (Jugoszlávia).
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18.
1603 ápriis második fele125
[Orhonlu: 115. sz.]
Az elhunyt és megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa 126 telhisze ,
Az Ahmed belgrádi fődefterdár által [felséged] e szolgájának küldött levél [a kö
vetkezőket tudatja:] Székely Mózes költségei és egyéb felszerelése elő lett készítve,
majd átkelt a pancsovai oldalra s 5000 főnyi tatár is mellé adatott. Az erdélyi bégek
közül idejött a Gábor 127 nevű bég és hódolatát tette. Mikor Belgrádba érkezett, tisz
teletadásban részesült és ő is Székely Mózes után küldetett. Ezután két ágyú külde
tett el Hadzsi kethüdával, aki a Csakova 128 nevű helyen találkozott
Bektás pasával
és Székely Mózessel, s elvitte önálló[ságról szóló?] levelét; 129 az a levél ugyanúgy
küldetett el.130
Ezután zilkáde hónap 4-ik napján (1603. április 15.) ismét ember érkezett;
Sebes várát
a megadás után a benne levőknek adták. Mikor a kulcsát áthozták,
Székely Mózes kapitányt nevezett ki a várba, majd néhány nagy ágyút kihoztak
onnan. Ezután Lúgosba is embert küldtek, és amikor a vár megadását követelték, a
benne levő ellenség két táborra szakadt: az egyik a vár átadását kívánta, a másik
pedig ellenezte azt. Végül ölre mentek, és az ellenállás
pártján állókat lekaszabolták.
A vár parancsnokát, a Huszár Péter (Huszári Pétre) i:il nevű átkozottat élve elfogták,
jelenleg is [felséged] szolgája,132Bektás pasa kezében van. A várat a hatalmas
szul
táni134 erő révén meghódították,
s a nevezett várhoz közel fekvő Zsidva 133 és Bogcsa
[nevű] várakat szintén elfoglalták, a bennük tartózkodó katonák pedig Székely
Mózeshez csatlakoztak. Mivel az innenső temesvári végek lovasai és bizonyos menynyiségű magyar vitéz is megérkezett és csatlakozott, az említett Bethlen Gábor (Betlen Gabor) mellé adattak, ágyúvontatókká tétettek és előre vonultak. Nyomukban
[felséged] szolgái, Bektás pasa és Székely Mózes vonultak ágyúkkal, zarbuzánokkal,
gyalogokkal és lovasokkal. A Vaskapun belül, egy Sebesvárosnak 135 nevezett helyen
2000 nemese [katona] állt védelemben; egyenesen azok felé vették útjukat. Az er
délyiek nap mint nap csapatostól jönnek és csatlakoznak; ez a szép hódítás az ön
kiváló igyekezetével valósult meg. Remélhető, hogy szívének bőséges kegyével sok
szép hódítás történik még, és az egész erdélyi tartomány a birtoklás kardjáé lesz.
[Felséged] szolgája, Bektás pasa az erdélyiek magához édesgetésében és az említett
várak meghódításában nagy szolgálatokat tett. Méltó arra, hogy boldogságos padisahom szép figyelme reá irányuljon.
A megboldogult Ahmed szultán'136 hán őfelségének nemes válasza :
Hála Istennek, jól intézkedtél és készültél elő. Az ottani gáziknak legyen tiszta a
lelkiismeretük, jól szolgáltak.
19.
1603 május 137
[Orhonlu: 45. sz.]
Vezír Jemiscsi Haszán pasa telhisze
A hitvány szolga előterjesztése ez: Boldogságos padisahom! [Felséged] szolgái, a
lovas szpá'hik, a jobb és bal oldali gurebák és a jobb oldali ulufedzsik összes agáik125 Terminus post quem : 1603. április 15. ; Székely Mózes átkel a Vaskapun, ill. az iratban említet í zilkádt' hónap 4-e.
Terminus ante quem: 1603. április 20. körül; az irat szerint a Bethlen vezette előhad Szászsebes felé tart, tehát
a levélíró legutóbbi hírei Gyulafehérvár ostromának megkezdése (április 22.) előttről valók; v. ö. ehhez Várfalvi Nagy
János: Székely Mózes. III. rész. Századok III/1869, 713—14. o.
126 Lala Mehmed pasa 1604. augusztus 5-én lett nagyvezír, tehát a másoló hibájából szerepelhet itt ezzel a ranggal.
127 Bethlen Gábor.
128 Csakova (Csakovár), ma Ciacova, Temesvártól délre (Románia).
129 Valószínűleg a Székely Mózesnek 1603 márciusában adományozott szultáni ahdnáméról van szó.
130 Karánsebest április 11-e előtt néhány nappal foglalták el.
131 Berehidai Huszár Pétert Basta nevezte ki lugosi és karánsebesi bánná. Szamosközy szerint a vár bevétele után
a tatár katonák Bektás pasa akarata ellenére felkoncolták; v. ö. Erdély története. Budapest, 1977. 280—8]. és 468. o.
132 Lúgos bevétele 1603. április 11-én történt.
133 Zsidovin, ma Jidovin, Német-Bogsántól nyugatra (Románia).
134 Német-Bogsán, később Bogsánbánya, ma Bocsa Romána, Resicabányától északnyugatra (Románia).
135 Szászsebes, ma Sebes (Románia).
136 A másoló újabb tévedése: I. Ahmed szultán csak 1603 decemberében lépett trónra.
137 Terminus post quem: 1603. május 3.; Nuh pasát anatóliai szerdárrá és vezírré nevezik ki {Orhonlu: i. m., 46. o»
2. j.).
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kal, a magas porta janicsárjaival és más kapi kuluval a magyar hadjáratra lettek
kirendelve, míg [felséged] szolgái, a szilahtárok és a bal oldali ulufedzsik agáik
kal és bizonyos mennyiségű janicsárral és kapi kuluval az anatóliai gonosztevők
megfékezésére kinevezett szolgája, Nuh pasa szerdár mellé lettek kijelölve. Nagy
ságos padisahom! Korábban mindnyájan a magyar hadjáratra mentek volna, zsold
jukat ott vették volna fel. Mivel most szükségessé vált, a kulok azon része Anatólia
irányába lett kirendelve, s ezért [felséged] szolgája, Nuh pasa a vele küldött kul
legénység zsoldját kéri. Az ebben az ügyben küldött levele telhisz formájában
[felséged] magas trónusa lábához küldetett; amíg azok is valamiképpen meg nem
kapják zsoldjukat, a helyzet nincs megoldva. Amíg a kul legénység meg nem kapja
zsoldját, [felséged] szolgájával, Nuh pasával nem indul Burszából. A nagyságos
padisahom által [adni] kegyeskedett 400 ezer floribol 100 ezer flori azért jött, hogy
a [felséged] szolgájával, Nuh pasával kirendelt kul legénység zsoldjára elküldes
sék. Abban az esetben a magyar hadjáratra 300 ezer flori küldetik. Abban az ügy
ben, hogy az említett 400 ezer floribol 100 ezer flori a [felséged] szolgájával, Nuh
pasával kirendelt kul legénységnek, 300 ezer flori a magyar hadjáratra küldessék, a
parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
A megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Tudomásul vettem, tégy így !
20.

1603 május 138
[Orhonlu: 33. sz.]
Vezír Jemiscsi Haszán pasa telhisze
A hitvány szolga jelentése ez: Boldogságos padisahom! Amikor a nagyúri kengyel
hez előterjesztettem, hogy a hadjáraton részt vevő kulok zsoldjára hatszor százezer
flori szükséges, 400 ezer f lórit kegyeskedett [adni]. Nagyságos padisahom! Most a
[felséged] szolgájával, az anatóliai részek szerdárjával, Nuh pasával kirendelt szi
lahtárok, baloldali ulufedzsik, janicsárok és más kapu kuluk zsoldja 136 jük akcse,
s ha azt a mennyiséget odaküldjük, akkor a magyar hadjáratra csak 300 ezer arany
mehet. Ennyi pénz azonban semmiképpen sem elegendő a magyar hadjáratra kiren
delt kul legénység zsoldjára. Nagyságos padisahom! Ha [felséged] szolgája a helyzet
állását boldogságos padisahommal nem tudatja, Isten ellen való vétek, s nagyságos
padisahomnak e szolgája iránti kegyessége hiábavaló. S mit tegyen most [felséged]
szolgája, a hadjárat szerdárja? Ha a hadjáraton ennyi kapi kulu összegyűlt, minden
képpen felvesz két zsoldot. A kul csak kul marad, nincs meg zsold nélkül. S mi ez a
kért pénz a kul zsoldjára? Ebben az ügyben a kegy [megadása] kegyes padisahomé.
Boldogságos padisahom! Ha tehát az említett 400 ezer floribol 100 ezer f lórit a go
nosztevők elleni [hadjárat] szerdárjának, vezír Nuh pasának, 300 ezer florit pedig
vezír Mehmed pasának 139
ezen alattvalójának, a magyar [hadjárat] szerdárjának,
kell elküldeni, abban az esetben a magyar hadjáraton részt vevő kul zsoldjára ezen
mennyiségű pénz nem elég. A kul, az ország és a kincstár nagyságos padisahomé.
Az ügyben boldogságos padisahom tudja a legtöbbet.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Ennyi pénzt adtunk, mit akarsz még? őseim üdvösségére, ha még egyszer kérsz,
méltó vagy a büntetésre.
21.
1603 május 140
[Orhonlu: 81. sz.]
Telhisz. Az elhunyt és megboldogult Jemiscsi Haszán pasa vezírhez Mehmed pa
sától érkezett jelentés
138 Nagyjából egyidejű lehet az előbbi telhisszel.
189 Lala Mehmed ruméliai beglerbéget 1602 december/1003 január hónapban nevezték ki magyarországi fő
vezérré.
140 Terminus post quem: 1603 április közepe; az irat szerint Mehmed pasa a 16—17. sz. telhiszekben említett por
tyák után találkozott Gázi G i rá j kánnal.
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[Felséged] szolgájának, Mehmed pasának jelentése, aki jelenleg a magyarországi
részen fővezér: [felséged] e szolgájához, amikor korábban Buda védelmét látta el,
parancs érkezett, amely a fővezéri feladattal bízta meg. Ezért eltávozott Budáról,
és Pécsett találkozott Gázi Giráj kán őjelességével. Megtárgyalták a hadjárat kérdé
seit, s a részleteket is megvitatták. Az alávaló hitetlenek Budavára iránti vágyódása
és mohósága igen erőssé vált, s a tél óta nagy előkészületeket tettek és munkálkod
tak — katonáikat a végekre hozták. Bizonyos, hogy hamarosan Budára vagy valami
más helyre fognak rátapadni. Amelyik oldalról korábban indulnak el a sereggel, az
a fél előbbre jut. Mivel az átkozottak katonáinak java gyalogos és puskás, az iszlám
katonáinak zöme viszont lovas, kevés közte a gyalogos, s más, puskához szokott mes
ter pedig alig van, ezért az összecsapás idején és a várostromnál komoly nehézsége
ket kell elviselni. Mielőtt [felséged] e szolgája Budáról Pécsre érkezett, [felséged]
szolgája, Gázi Giráj kán személyesen, együtt a tatár katonákkal, valamint Pécs,
Szigetvár és Pozsega szandzsákok katonáival és [felséged] szolgájával, a boszniai
beglerbéggel, Mehmed pasával, meg a Boszniából jövő gyalogos katonákkal Szlovénia
(Izlovin) és a Muraköz (Medjumurje) irányába behatolt, s a szultáni birodalom csa
táiban határtalan és számtalan palánkjukat, városkájukat [és] falujukat gyújtották
fel, a férfiakból és a nőkből számos foglyot ejtettek, [azaz] remekül vitézkedtek.
Ahová most [felséged] szolgája, a kán eljutott, oda mind ez idáig az iszlám egyet
lenegy katonájának sem sikerült eljutni. Ebben a szent évben időben induljanak el
otthonról és küldessenek el a szultáni hadjáratra az összes ruméliai
timárosok és
más javadalmak birtokosai, s ha [felséged] szolgája, a janicsár aga141 is bőven kül
dene janicsárokat, akkor a magasságos Isten kegyelméből, a próféták és a szentek
közbenjárásának, valamint boldogságos padisahunk áldásának kegyéből bizonyára
tökéletesen [lehet] szolgálni. A lelkem egy kismadár, legyen feláldozva a szultáni
érdekeknek. [Felséged] korábbi fővezéreinek bőségesen adatott katona és pénz,
széles körű meghatalmazás és kedvezés, s [úgy] mennyi szép hódítást vittek végbe!
Amikor még Pécsett volt[am], a fővárosból [felséged] szolgájával, Abdullah agával
érkezett pénzt, 200 ezer f lórit [felséged] szolgái, Murád pasa a belgrádi vezír és a
defterdár ígéretük szerint teljes egészében a korábbi zsoldokra fizették ki. Mivel
nem volt elég, nyilvánvaló, hogy a többi zsoldra és a hadjárat szükségleteire [még]
mennyi pénz kell. Gyorsan küldessék elegendő mennyiségű pénz és bőséges katona,
végül pedig megfelelő puskás janicsár az agájukkal, [felséged] szolgájával. Egyéb
ként a parancs és a rendelkezés magasságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Mehmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Tudomásul vettem.
22.

1603 szeptember közepe1'»2
[Orhonlu: 31. sz.]
1012. rebiüláhir hónap második napján, csütörtökön, 143 a déli ima idején a tatár
kán ő j élességétől emberek érkeztek a fővárosba, és két élő hitetlen magyar nyelvet
hoztak. Elmondták, hogy a [tatár sereg] 10—15 ezer hitetlent kaszabolt le akkor,
amikor Havasalföldön át Magyarországra tartott. Az örömhírért kaftánt kaptak,
így szolgáljon tudomásul.
23.

1601. július 22. és 1603. október 4. között14'1
[Orhonlu: 94. sz.]

'

Vezír Jemiscsi Haszán pasa telhisze
Boldogságos padisahom! Szilisztrából jó hírek érkeztek. A Havasalföld és Erdély
felől a Duna ezen oldalára átkelt és lázongásba, valamint gaztettek elkövetésébe
141 V. ö. a 101. jegyzettel.
142 Terminus post quem: 1603. szeptember 9.; az iratban említett 1012. rebiüláhir hó 2.
143 Az átszámítási táblázatok szerint ez a nap péntekre esett.
144 A megadott dátumok Jemiscsi Haszán pasa nagyvezírségének idejét fogják közre; közelebbi datálást az irat
szövege nem tesz lehetővé.
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kezdő mintegy 6000 hitetlen ellen a Szilisztrában levő katonák kivonultak és mind
nyájukat levágták. A magasságos Isten kegyéből a padisahi birodalom harcaiban
teljes mértékben dicséretes sikert értek el. Sose szűnjék meg az iszlám sereg győzni,
a gonosz ellenség pedig vereséget szenvedni.
24.

1604 második fele145
[Orhonlu: 142. sz.]
Ez a telhisz a megboldogult nagyvezíré, Mehmed pasáé
Boldogságos padisahom! Amennyiben Kanizsa felől méltóztatna érdeklődni, [a
helyzet a következő]: a korábban beterjesztett
jelentésnek megfelelően Kanizsát vé
delmező szolgája, Haszán pasa vezír146 a magasságos Isten segedelmével a kanizsai
várat oly rendkívüli alapossággal megépítette, hogy nem kétséges: a korábbinál sok
szorosan erősebb és szilárdabb lett. A környéken levő engedetlen falvakat néhányszor
feldúlta, bőséges zsákmányt ejtve számos foglyot és állatot hajtott el, mire a lázadó
ráják kénytelenségből meghódoltak, s a várba ki-be járva kenyeret, mézet, zsiradékot
és eleséget hordanak. Jelenleg az ottani vidékeken levő lázadó falvak behozatalát és
az élelem beszedését kezdte meg. A magasságos Isten segedelmével így áll a helyzet
azokon a végeken boldogságos padisahom boldogságos napjaiban. Azonban a kémek
és az elfogott147nyelvek hírei szerint az arrafelé állomásozó Fekete Herceg, Varadéi
generális fiai, valamint az összes szlovéniai (iszloven) és horvát sereg gyülekezőben
és összeállóban van, s bizonyosan az a szándékuk, hogy — óvjon tőle a magasságos
Isten — amint a Pozsegában állomásozó boszniai beglerbég a boszniai sereggel el
indul és csatlakozik hozzánk, kimenve a pozsegai síkra az eszéki hídhoz vonulnak,
hogy azt lerombolják és így kárt okozzanak. Ezenkívül a végvidéki beglerbégek is
folytonosan erről tesznek jelentést. Kívánatos, hogy mielőbb vagy a boszniai begler
bég lássa el a védelmet azon a részen, vagy helyette még több katona rendeltessék
oda, s azokkal védelmeztessék. Ha a boszniai beglerbéget arra a részre rendeljük,
mellettünk se beglerbég, se sereg nem marad; miképpen szálljunk szembe a hitetle
nek seregével? Ha a boszniai beglerbéget magunkkal visszük, a pozsegai részeik vé
delmére milyen sereget jelöljünk ki? Helyzetünk fölöttébb súlyos a teljes seregnél
küliség miatt. Egyáltalán nem tudjuk, mitévők legyünk. Az Ür őfelségének kegyel
mén és jóindulatán áll minden. Boldogságos padisahomtól pedig alázatosan azt kér
jük, hogy az itteni iszlám sereg és e szolgája érdekében ne méltóztassék takarékos
kodni jó imáival és szép kegyeivel. A [parancs és] a rendelkezés boldogságos padisahomé. Kérjük, hogy a túloldali sereget méltóztassék és kegyeskedjék utánunk
küldeni.
Az elhunyt és megboldogult Ahmed szultán hán 148 őfelségének nemes válasza:
Tudatod, hogy Kanizsa szilárdan megcsináltatott; élj boldogul! Ez az, amit tőled
elvárok; jó imáim kísérjenek!
25.
1604 vége149
[Orhonlu: 158. sz.]
A hitvány szolga jelentése a következő:
Ezen redzseb 'hó negyedik napján (1604. november 26.) e szolgához megérkezett
padisahunk őfelségének boldogságot adó hatt-i hümájunja. Nagyúri értelme szerint
megparancsoltatott, hogy írassék a valóságnak megfelelő magyarázat és részletes

145 Terminus post quem: 1604. augusztus 5.; Lala Mehmed pasa nagyvezírségének kezdete.
146 Tirjáki Haszán pasa.
»
147 Kétséges, hogy e név mögött valóban a királyi hadsereg valamelyik tábornoka rejtőzne. Könnyen lehet, hogy
a „ceneral Varadel'in ogullari" helyett „ceneral ve
ogullari"-t („a tábornok és
fiai"-t)
kellene olvasni.
L. ehhez pl. a 3. sz. iratot, ahol a „ceneral veZirin oglu ve Kara Hersek" („a tábornok, a Zrínyi fiú és a Fekete Her
ceg") kifejezés áll.
148 I. Ahmed, uralkodott 1603—1617. között.
149 Terminus post quem: 1604. november 26.; az iratban említett [1013.] redzseb hó 4. napja.
<
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[beszámoló] Esztergom be nem vételéről,'150 arról, hogy kik voltak az okai annak,
hogy a szép idő ellenére Kászim napja 151 előtt több nappal a sáncokat elhagyták és
az ágyúkat elvontatták, valamint az alávaló hitetlenekkel a békéről és a megegyezés
ről, illetve az Erdély uralkodójára vonatkozó dolgokról. A nemes parancs boldogságos
padisahunk őfelségéé. Hogy az említett vár elhagyására, az ágyúknak a sáncokból
való kivontatására, s a szép idő és a katonák jó erőnléte, valamint a bőséges élelem
dacára Kászim napja előtt huszonhárom nappal a hadjáratból való visszafordulásra
kik adtak okot, az korábban megíratott és a nagyúri kengyelnek jelentetett. Annak
igaz voltára nézve,
hogy [mindezek] oka [felséged] szolgája, a janicsár aga, Musztafa a
zagardzsi basi,152 Davud a topcsi basi,153 a főcsaus 1M és a kethüda jeri 155 volt, tanúnk
az összes janicsár, a bölük halki, többen a nagyúri seregben jelen levő ulemák, kegyes
személyek, sejhek és kádik közül, és még más iszlám katonák is. Ha a magasságos
Isten úgy akarja, a megfelelő helyen az igazság szavát kimondják, s a dolog igazsá
gáról tanúskodni fognák. Ezen győzedelmes hadjáratban [felséged] szolgája, a jani
csár aga és az említett négy tiszt miatt teljes volt a zűrzavar, s mivel a padisah szol
gálatában nemtörődömök és hanyagok voltak, [felséged] szolgái, a janicsárok a
sáncokban e szolgához jöttek és panaszkodtak, ami boldogságos padisahunk őfel
ségének már jelentetett. Hatalmas padisahunk őfelségének nagy ősei idejében a sán
coknál a bölük halki látta el az őrszolgálatot, és a meghódított várak régen a jani
csárok hősiessége eredményeként, Isten kegyelméből lettek meghódítva. Ebben a szent
évben egymással összefogva az összes kapi kulu minden erejét beleadta, a bölük
halki az őrszolgálatot ellátta, a janicsárok pedig a sáncokban igyekeztek és fáradoz
tak; szolgálatukban nem volt hiba. Azonban a nevezett aga a négy említett tiszttel
nemcsak a kapi kulut, hanem az összes katonát elhidegítette a szolgálattól, min
denkihez elkedvetlenítő szavakat szóltak, s emellett a kul [legénységet] félrevezet
ték — így nyilvánvaló, hogy ők voltak az okai a sáncok elhagyásának, az ágyúk elvontatásának és később a nagyúri seregre való rátámadásnak is. Mivel azonban
megtudták, hogy a részükről az említett módon megnyilvánult tettek hatalmas pa
disahunk őfelségének tiszteletre méltó fülébe jutottak, mostantól azon igyekeznek és
fáradoznak, és a janicsároknak azt sugalmazzák és arra próbálják rávenni őket, hogy
amikor a boldogság küszöbéhez és a szultáni divánhoz érkeznek, a janicsárok ne
egyék meg a diván [által adott] ételt; és ehhez hasonló, képzelgéseik szerinti ürü
gyekkel lázadást eredményező dologra próbálják rávenni és rábírni a janicsárokat.
Ügy hogy, ha a nevezett agát és az említett tisztéket meghagyják mostani helyze
tükben és pillanatnyilag birtokolt tisztségükkel vonulhatnak be Isztambulba, akkor
nem fogják nyugton hagyni a janicsárokat, és általános lázadásra fogják rávenni
őket, és bizonyos, hogy hatalmas padisahunk őfelségét fogják nyugtalanítani. Az
örök Isten őfenségének szent nevére és boldogságos padisahunk őfelségének dicső
jótéteményeire mondom, ebben az ügyben nem írtam meg nem történt dolgot — Is
ten mentsen tőle —, és hogy senki iránt nem érzek utálatot vagy haragot. Ez az
igazság és a tény. Boldogságos padisahom! Ha ebben a szent évben nem15esikerült is a
Bolondvár
birtoklás kardját Esztergom
várára rátenni, ezzel szemben Pest, Hatvan,
(Belindvar) és Lak (Laf)157 vára ismét elfoglaltatott és meghódíttatott, s a jól védett
birodalomhoz hozzá lett illesztve és csatolva. Esztergom vára elfoglalása és meghódí
tása során [felséged] e szolgája, valamint az iszlám katonái részéről nem fordult
elő semminemű gondatlanság, hanyagság vagy hiba, és a szükséges kitartás ügyében
nem mutatkozott hiány. Ebben az áldott évben csupa nehéz helyzetet ismertünk meg,
de ha a magasságos Isten is úgy akarja, jövőre a boldogságos szultáni harcokban a
foglalás és a hódítás könnyen fog sikerülni. Az ezen győzelmes hadjáratban végrehaj
tott szolgálaton kívül Erdélyországban — amelynek uralmi rendszere királyság volt,
a jól védett birodalomnak pedig tartozéka, s amely teljes mértékben kicsúszott kar
dunk birtoklása alól és a hit ellenségeinek kezébe került — a magasságos Isten őfen
sége kegyelméből és boldogságos padisahunk őfelsége magas támogatásának áldásából
[felséged] eme alázatos szolgája szép előkészületekkel egymásnak ugrasztotta és
összeveszítette a magyarok népét a bűnös nemesével, [így most], ahogy célunk
volt, ellentét van közöttük, egymással harcolnak és küzdenek, s többször hadakoztak
150 Esztergom ostroma 1604. szeptember 19—október 13. között zajlott.
151 Kászim napja Szent Demeter napjával (október 26.) esett egybe.
152 Zagardzsi basi: a janicsár testület 64. egységének, a vadászkutyák gondozóinak vezetője.
153 Topcsi basi: az udvari tüzéralakulatok parancsnoka.
154 Főcsaus (bas ça vus): a janicsárok 5. aga bölükjének (a janicsár aga alá tartozó egyik alegységnek) vezetője
és az egész testület első csausa.
155 Kethüda jeri: a janicsárok kethüdájának (v. ö. 85. j.) helyettese.
156 Pest 1604. szeptember 5-én, Hatvan szeptember első felében lett ismét a törököké.
157 Bolondvár a mai Balatonszemes közelében, Lak pedig az egykori öreglak helyén állt, a jelenlegi Somogy megye
területén.
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és csatáztak. Az erdélyi magyarok népe győzött, az átkozott nemese pedig vereséget
szenvedett; több ezer nyomorult lovas és gyalogos lett a magyarok kardjának zsák
mányává. Isten kegyelméből Erdély tartománya a korábbiakhoz hasonlóan a jól vé
dett birodalom részévé vált, s a szultáni parancs szerinti jelenlegi ura, Báthori
Bocskai István őszintén, engedelmesen és szolgálatkészen tevékenykedik padisahunk
nagyúri érdekében. A rossz cselekedetű bécsi király ősi országában néhány várra
rátámadt, [mire] a környékükön található városok és falvak lakosai alávetették
magukat. Ezután nem egyezkedett a nemesével, hanem vívott és harcolt vele, [majd
amikor] béke és egyezség jött köztük létre, azt az említett Bocskai István megírta
[felséged] e szolgájának és levélben tudatta. Ezen szolgálaton kívül a koppányi
szandzsákhoz tartozó, korábban a jól védett birodalom részét alkotó, majd az alá
váló hitetlenek kezébe került Bolondvár várának — mely a helyes út tüskéinek és a
hit ellenségeinek átkelőhelyévé, lovas és gyalogos gaztevőinek menedékévé vált —
újból a birtoklás kardja alá vonása a fontos dolgok közül való volt, ezért a hadjá
ratból visszatérőben a szultáni seregből a ruméliai és más katonák közül egy bizonyos
létszámú158katona le lett választva és az anatóliai beglerbég, [felséged] szolgája,
lett élükre és vezérüknek kinevezve, s amikor odaértek, Isten kegyelmé
Ali pasa
ből elfoglalták és meghódították. Az azon a részen levő Lak (Lak) várát pedig ki
javították és rendbehozatták, s közülük legénységet és agát neveztek ki beléje, [s
így] kellőképpen birtokba vették. Mivel az említett két vár ekként megszereztetett,
a koppányi, pécsi, szekszárdi (Szekszan) és simontornyai (Simontorna) szandzsákok
lakói biztonságba kerültek az alávaló hitetlenek gaztevőinek rossz szándékától, s a
padisah idejében nyugalomban élnek. A történteknek megfelelően lett a nagyúri
kengyel elé terjesztve, hogy ily módon ebben a szent évben mennyivel nagyobb
szolgálatot tettünk, mint a többiben. Egyébként a parancs és a rendelkezés boldog
ságos padisahomé.
26.

1606 eleje 159
[Orhonlu: 111. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
A hitvány szolga jelentése ez: Nagyságos padisahom! A nagyúri hadjáratból való
visszatérés és a Belgrádba érkezés után a tatár sereget a Belgrád környéki városokba és
falvakba szétosztván a tartomány népétől a szokásnak megfelelően élelmet és takar
m á n y t rendeltünk számára. A
kán fiának, Toktamis szultánnak az aladzsahiszári 160
szandzsákhoz tartozó ürgübi 161 kerületet adtuk téli szállásul, udvari népének pe
dig, amely vele együtt részt vett a nagyúri hadjáraton, megadtuk a zsoldját. De
végén apja, a kán oldalán tartózkodó udvari nép számára nem jutott zsold, mivel
nem volt [elég] pénz. Most jött a hír, hogy a kán fia a téli szállásra rendelt tatár
sereggel együtt felkerekedett és a Krím irányába elment. Nagyságos padisahom!
Különös népség a tatár. Bármennyire is megtisztelik, sosem elégedett. Most, hogy
zsoldjukat megadtuk és mindegyiknek téli szállást biztosítottunk, a kán fiával fel
kerekedtek és elmentek. Miután [ez a dolog] felséges tudomására jut, a parancs
és a rendelkezés nagyságos és boldogságos padisahomé.
A megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Tétessék intézkedés!

s 158 Kezsdehán Ali pasa a következő évben az anatóliai lázadók ellen vonuló sereg egyik vezetője lett, de sikertelenége miatt lefejezték.
159 Mivel a 29. sz. telhisz Lala Mehmed Isztambulba menetelét és Toktamis elvonulását összetartozó eseményekként
adja elfl, s mivel Lala Mehmed 1606 január közepén indult útnak, a tatárok elvonulása is 1600 elején történhetett.
160 Ma Kruse vac (Jugoszlávia).
161 Ma Prokuplje, NiStől délnyugatra (Jugoszlávia).

— 461 —

27.

1606 március—április 162
[Orhonlu: 141. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
Hatalmas padisahom egészséges legyen! Áldott, boldogsággal összefűzött felséges
kézjele megérkezett, melynek fennkölt tartalma szerint tudomására jutott, 163
hogy a
spanyol király és Bocskai békülni akarnak, s Bocskai ráállt az egyezségre;
mél
tóztatott érdeklődni, hogy e szolgájának van-e tudomása a dologról, s elrendelte,
hogy az igyekezet ennek megakadályozására és meggátolására fordíttassék. A pa
rancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé. Akit ők Spanyolország királyának
'mondanak, az a pápa és a bécsi király (sic!). Már jó ideje annak, hogy [felséged]
e szolgája tudja ezt a dolgot — korábban többször jelentettem már nagyúri kengye
léhez. A részükről pápának nevezett átkozott az a hitetlen, aki az összes hitetlen
vallási vezetője, nehézségeiket megoldja, s gonosz elképzeléseik szerint bűneiket
megbocsátja. Minden hitetlen bizalommal és hittel viseltetik az említett átkozott
szavai iránt. Sokféle bonyodalom okozására képes átkozott ez. Bocskai király és a
hozzá tartozó hitetlenek szintén ennek a felekezetnek és szektának a követői. Mind
azonáltal a boldogságos padisahomhoz való csatlakozást és meghódolást követően
ellenségeskedés tört ki közöttük, számos csatát és ütközetet vívtak egymással; az átko
zottak igen sérelmezték, hogy a nevezett Bocskai a magas birodalomnak meghódolt,
s a magyarokat elválasztotta
a nemese hitetlenektől. Ezért Bocskai alattvalóinak
rengeteg pénzt, a Herceg16'1 területén fekvő várakat és falvakat adományoztak és
ajándékoztak, azonkívül további kedvezésekre tettek ígéretet. Megnyerése érdekében
Bocskai királyhoz is számtalanszor fordultak ilyen ajánlattal. A boldogságos udvarba
és [felséged] e szolgájához küldött leveleiben a vallására esküdött, hogy részéről
árulás nem fog történni. Elképzelhető, hogy részéről árulás fog történni. Azonban a
magyarok nem egy felekezethez tartoznak, többféle is van nekik. Minden hitetlen
a világi élet felé hajlik. Rendkívül mohón vágynak a pénz és a birtok után. Ha az
általuk pápának nevezett átkozott csábítására a magyarok a nemese királynak vetik
alá magukat, Bocskai király oldalán kevés katona marad. Félő, hogy ebben az eset
ben az átkozottak megragadják az alkalmat, s Bocskainak és a birtokában levő tar
tományoknak károkat okoznak. Régi szokás a barát iránt jóindulattal lenni, az ellen
ség felé pedig barátságot színlelni. [Felséged] e szolgája embereket küldött Bocs
kaihoz — egyesek még Belgrádból, mások később küldettek oda; mindeddig nem tér
tek vissza. De igaz, nincs felőle kétség, hogy a pápa és a bécsi király a Bocskaival
való megegyezésre törekszik. Márpedig ha az említett módon a nemesek a magyarok
többségét ismét magukhoz fordítják, komoly nehézségeket okoznak. Magyarországon
sok év fáradozása vész kárba, újra teljes készülődésre, hadjáratra lesz szükség.
A végeken levő várak védelmét ellátó janicsárok elszéledtek, [korábbi] helyeikre
távoztak. A szekbán basinak határozottan meg kell parancsolni, hogy megint térjenek
vissza a számukra kijelölt helyekre. A végek védelmére ugyanis nagyon kevés
katona maradt. Nagy odaadást és igyekezetet kell most tanúsítani. Nagyságos padi
sahom! Az elmúlt év óta két ízben ajándékoztatott és küldetett szolgája, Bocskai
király részére pompás díszruha, ékes kard és tőr, tökéletes
paripa és királyokhoz
illő, általuk „koronának" nevezett [uralkodói] fejék.165 Most megint itt az ideje
a kegy kinyilvánításának. Ha ezúttal is méltóztatna kardot és kaftánt adományozni,
nem csekély haszonnal járna, ha egyik emberünkkel sietve elküldenénk. 166 Ez ügy
ben a parancs nagyságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Vedd a kincstárból!

162 Terminus post quem: 1606. március 16.; Lala Mehmed pasa visszaérkezése Isztambulba; v. ö. Orhonlu: i. m.,
112. o. 2. j . A telhisz egyik mondata — „egyesek még Belgrádból, mások később küldettek oda" — arra mutat, hogy
Isztambulban íródhatott.
163 A januárban-februárban Bécsben folytatott fegyverszüneti és béketárgyalásokra utal.
164 Mátyás főherceg.
165 Bocskai először 1604. november 19-én kapott Hűszejn bég révén hatalmi jelvényeket és ajándékokat a töröktől
(v. ö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, 5. k. 295. o.). Ezt követően 1605. szeptember 14-én, a megyesi országgyűlésen
adtak át neki újabb ahdnámét és jelvényeket (uo., 306. o.), majd 1605. november 11-én Lala Mehmed nagyvezír
nyújtotta át Festen a szultán által küldött koronát.
166 V. ö. a 34. sz. irattal.
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28.

1606 április 167
[Orhonlu: 123. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
Mikor [felséged] eme szolgájának a boldogságos udvarba kellett jönnie, Belgrád
ból kegyes parancsokkal és eme iszolgájánaik leveleivel Bocskai királyhoz (küldtem
Mehmed müteferrikát, 168
aki ezt a levelet írta és küldte: A nekünk adott írásokkal
Kassa várába mentünk,
és Bocskai királynak minden levelet és szóbeli üzenetet
átadtunk. Bár szavainkat és leveleink tartalmát hittel és bizalommal fogadta, fölöt
tébb fájlalta, hogy ön (ti. a nagyvezír) a boldogságos udvarba távozott. Illésházy,
akit korábban a bécsi királyhoz küldött a békéért, még nem tért vissza Bécsből,169
s türelmetlenül várják. Bocskai királynak a nemesével 170
is békét akar szerezni, de a
nemese ravaszdi népség. Esztergom várának megvétele
után számos segélykérőt
küldött Frengisztánba, s most azt reméli, hogy a frenkektől hamarosan komoly se
gítség érkezik. Mivel Bocskai királynak nincs ereje ahhoz, hogy a magyaroknak zsol
dot adjon, errefelé teljes a zűrzavar. Mint tudtam, s most titkos úton hírül is vettem,
a ravasz nemesek arra készülnek, hogy adandó alkalommal a magyarokat akár zsold
fizetéssel, akár más úton Bocskaitól eltántorítsák, s még mielőtt a mi seregünk meg
indulna, a Frengisztámból érkező segítséggel a jól védett országnak kárt okozzanak.
Most az kell: fordítsunk figyelmet arra, hogy elégséges pénzzel és sereggel időben
odaérjünk. Amennyiben elhanyagolnánk, későn és felkészületlenül vonulnánk ki,
bizonyos, hogy a nemese mind Bocskainak, mind a jól védett [birodalomnak] kárt
fog okozni. [Ezt] jelenti [a követ].
A megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
Tudomásul vettem.
29.
1606 április—május 8. között 171
[Orhonlu: 116. sz.]
Az elhunyt és megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
Boldogságos padisahom! Bár a keleti részek fővezérségének ügyét megírtam, és ál
dott nagyúri kengyeléhez jelentettem, nem kegyeskedett válaszolni. Ezért jelenleg
bizonytalanságban vagyunk afelől, ki lesz [felséged] szerdárja. Különösen azért,
mert szükséges, hogy szerdárok vonuljanak ki két irányba is teljes hadseregükkel.
Én, [felséged] szolgája, még Belgrádban tartózkodtam, mikor172levelekkel embert
küldtem szolgáihoz, a budai beglerbéghez és Bocskai királyhoz,
s tudattam, hogy
nagyúri rendeletre a boldogságos udvarba távozom. Alig hogy az említett emberem,
[felséged] szolgája odaérkezett, a nemese hitetlenek értesültek a perzsiai helyzetről.
Ezért, s mert [felséged] szolgája Belgrádba ment, az átkozottak agyát teljéséggel
befonták a lázadó gondolatok. Bár a béke jóvoltából [felséged] végvidéken tartóz
kodó szolgáival, az emirekkel és beglerbégekkel szemben barátságot színlelnek, nyil
vánvalóan arra készülnek, hogy a magyar rablókat magukhoz vonják és az első adan
dó alkalommal a jól védett országra támadjanak és károkat okozzanak. Kevés az
idő, a legfontosabb most mindkét oldalon a hadianyagok és a seregek előkészítése.
Mert ha egy nap kitör [a hadjárat], és az ügyintézés késedelmet szenvedett, utána
már fölöttébb nehéz lesz előkészületeket tenni. Mint ahogy a nagyúri kengyelhez kö167 Az előző iratnál mindenképpen később keletkezett, mivel abban a nagy vezir arról tudósít, hogy követe (Mehmed
müteferrika) még nem érkezett vissza Bocskaitól. Ennek ellenére az itt elbeszélt cselekmények korábbiak.
168 Bocskai és Illésházy levelezéséből kitűnik, hogy Uzun Mehmed müteferrika 1606. január 21. előtt néhány nappal
érkezett Bocskaihoz Kassára (v. ö. Szilágyi Sándor: Bocskai István és Illésházy István levelezése 1605—1606-ban.
Történelmi Tár, 1878. 57—58. o.); megbízatásának teljesítése után hamarosan visszaindulhatott, mert Bocskai 1606.
február 3-án írt levelében úgy vélekedett, hogy a követ már Nándorfehérvárrá ért {Szilágyi S.: i. m., 66. o.)
169 Illésházy István 1606. január 7. és február 9. között tárgyalt Bécsben.
170 Esztergomot 1605. október 3-án vették be a törökök.
171 Terminus post quem: 1606. március 16.; Lala Mehmed nagyvezír visszaérkezése Isztambulba. Terminus ante
quem: az 1014. év vége; 1606. május 8. Az irat végén szereplő Naszuh pasa szerdári kinevezése Pecsevi szerint 1014-ben
történt (v. ö. Orhonlu: i. m., 100. o. 3. j . ) ; a keleti szerdárság ügyében kelt telhiszek alapján csaknem bizonyos, hogy
a halogatások folytán áprilisnál korábban nem kerülhetett sor Naszuh kinevezésére.
172 V. ö. a 28. sz. telhisszel.
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zös egyetértéssel jelentettük, a keleti részek szerdárjáról a korábban betérjesztetteken kívül más megoldást nem találhatunk. Bárkinek is szólna magas fermánja, a pa
rancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé. Nagyságos padisahom! A vallás és a
birodalom fontos érdeke, hogy mindkét oldalon megtegyük az előkészületeket. Mi
kor [felséged] e szolgája Belgrádban, a kán fia pedig a tatár csapatokkal azon a
vidéken telelt, a bécsi király és a hozzá tartozó átkozott hitetlenek nem mertek a
jól védett országra támadni. A hitetleneknek tudomására jutott, hogy [felséged] e
szolgája padisahi rendeletre a boldogságos udvarba 1 jött, [felséged] szolgája, a kán
fia pedig a Krím irányába eltávozott. Nem kétséges, hogy mondván: „itt az alka
lom", azon lesznek és fáradoznak, hogy — óvjon tőle a magasságos Isten — az otta
ni végeken valahol kárt okozzanak. Ezenkívül [felséged] szolgája, Bocskai király
egyedül maradt. Fontos, hogy ő is valamiképpen segítséget kapjon. A legfontosabb
dolgok közül való, hogy a keleti részekre kinevezendő szerdár [kijelöltessék] és a
magyarországi részek ellátmányáról gondoskodás történjék. Én, [felséged] szolgá
ja, nagy igyekezettel és az alvást száműzve, oly mértékben, ahogyan tőlem telik, a
két oldal hadjárati előkészületeivel foglalkozom. Miután [ezek a dolgok] felséges
tudomására jutnak, a parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
A megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Naszuh pasa 173 legyen keleten a szerdár!
30.

1606 április—május 174
[Orhonlu: 121. sz.]
Mehmed pasa nagyvezír telhisze
Boldogságos padisahom! Mikor a magasságos Isten segedelmével Esztergom várát
bevettük, különös ágyúk és harci eszközök kerültek elő benne. A felvonulási he
lyekre szórva és egymásra hányva zarbuzánokat, néhány sosem látott forgó nadifot 175
és ágyúkat találtak. Boldogságos padisahom! Megszemlélés végett ezek az ágyúk mö
göttünk jöttek, s most érkeztek meg. Olyan ágyúk ezek, hogy érdemes látni őket, s
felséges tekintetét
is magukra fogják vonni. Hol vetődik rájuk áldott, felséges tekin
tete? A kösk176 elé küldjük? Bármelyik helyen parancsolná látni, kegyeskedjék ma
gas jelt [adni], hogy arra a helyre vigyék őket. Ebben az ügyben a rendelkezés
nagyságos padisahomé. Boldogságos padisahom! Miután felséges tekintete az említett
ágyúkra rávetődött, ne a Tophánéba 177 adjuk, hanem a szultáni palota kiszögellésen i78 állítsuk fel őket, hogy el ne vesszenek; az Üszküdárból átjáró népben és az el
lenség kémeiben nincs hiány, s ha meglátják [ezeket], tisztelet ébred bennük az
ellenség iránt. Miután [ez a dolog] felséges tudomására jut, a parancs és a rendel
kezés boldogságos padisahomé.
A megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
A kösk elé küldd !
31.
1606 április—május 179
[Orhonlu: 133. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
A hitvány szolga jelentése ez: Nagyságos padisahom! Ennek előtte három udvari
173 Naszuh pasa vezíri rangban az anatóliai lázadók elleni hadjárat egyik vezetője volt, tevékenységét azonban
sorozatos kudarcok kísérték. Ennek ellenére a jelen irattal megkapta a perzsiai hadjárat fővezérséget, ezt azonban még
elindulása előtt elvették tőle és Lala Mehmed nagyvezírre ruházták át; Jíaszuh pasának ekkor a bagdadi beglerbégséget adományozták (v. ö. Orhonlu: i. m., 107. o.).
174 Terminus post quem: 1606. március 16.; Lala Mehmed visszaérkezése Isztambulba. Terminus ante quem:
1606. május 22. vagy 24.; Lala Mehmed helyére Dervis pasa kinevezése nagyvezírre (Orhonlu: i. m., 118. o. 1. j . ) .
A lassan szállítható ágyuk a nagyvezír után néhány héttel érkezhettek a fővárosba, így a telhisz valószínűleg április—
májusban íródott.
175 Ismeretlen sző.
. 176 Az ún. Alaj kösküről, a szultáni palota egyik kiszögellésén épített pavilonról van szó, amit III. Murád emeltetett.
177 Topháne: összefoglaló elnevezése az ágyúöntő műhelyeknek és szertáraknak, amelyek az Aranyszarv-öböltől
északra helyezkedtek el; innen kapta később a városrész is a nevét.
178 A törökül Szarajburnu-nak nevezett fok az egykori Isztambul legészakkeletibb pontja az Aranyszarv-őből
és a Márvány-szoros találkozásánál.
179 Terminus ante quem: 1606. május 22. vagy 24.; Lala Mehmed helyére Dervis pasa kinevezése a nagy vezíri
posztra. Az irat tartalmából csak arra következtethetünk, hogy valamikor 1(506 tavaszán keletkezett. Minthogy azon
ban a hadelosztás megtörténtéről, sőt annak tapasztalatairól is beszámol, feltételezhetően a felkészülés későbbi szaka
szából, április—május hónapból származik.
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lovas alakulat (bölük halki) a magyarországi részekre, három udvari lovas alakulat
pedig a keleti hadjáratra lett kirendelve. Mivel az anatóliai tartomány rommá és
pusztasággá változott, az anatóliai hadjáratra az udvari lovas alakulatból sokan
nem mentek el, s mondván: „A magyarországi hadjáratban is bölük halki és bölük
agák vannak", a legtöbbjük a magyarországi hadjáratra ment; ott kényszerrel és erő
szakkal újra és újra zsoldot vett fel, amivel kétségtelenül jogtalanságot követett el a
kincstárral szemben. Mivel a magyarországi részen most védelem lesz, a hat udvari
lovas alakulat a keleti hadjáratra legyen kirendelve és menjen oda; mert különben,
boldogságos padisaihom, ezeknek az udvari lovas alakulatoknak a többsége az ana
tóliai tartomány elpusztulása miatt nem megy oda, hanem az említett módon a ma
gyarországi részekre vonul, a leírt módon újra és újra zsoldot vesz fel, s bizonyos,
hogy jogtalanságot követ el a kincstárral szemben. Az összes udvari lovas alakula
toknak és agáiknak a keleti részekre való kirendelése és figyelmeztetése ügyében
a parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
így cselekedj !
32.

1606 május közepe180
[Orhonlu: 124. sz.]
A megboldogult vezír, Mehmed pasa telhisze
A hitvány szolga előterjesztése ez: Boldogságos padisahom! Mikor [tegnap] a ma
gas dívánban [felséged] szolgáival, a vezírekkel az előterjesztés meg lett vitatva,
[felséged] e szolgája kapott parancsot a keleti szerdárságra. A parancs és a rendel
kezés boldogságos padisahomé. Olyan szolga vagyok, aki szívvel-lélekkel azon van,
hogy bármiféle parancsot is kap, tőle telhetően a felséges érdekeket hűségesen és
őszintén szolgálja. Akár a keleti, akár a magyar [ügyekről], akár a nagyúri flotta
fontos dolgairól [van szó], részletesen meg kell beszélni őket, [mivel most, hogy]
boldogságos padisahomnak való leírásukra nem volt idő, nem lettek leírva. Ha [fel
séged] e szolgája a nagyúri parancs szerint a keleti részekre megy, akkor most, mi
dőn az ily hosszú éveken keresztül Magyarországra fordított fáradozás és az elköl
tött kincs Isten kegyelméből meghozta gyümölcseit, s Erdély uralkodója, Bocskai
király, a magyarok népének többségével nagyságos padisahomnak engedelmeskedik
és "aláveti magát, a nemese néppel pedig ügyeskedések révén a béke és a barátság
alakulófélben van, komolyan félhetünk attól, hogy ha a gonosz kizilbasoknak 181 az
iszlám seregeire mért csapásai ismertté válnak és [felséged] szolgájának a janicsár
agával és más kapi kuluval a keleti részekre való kinevezését és elindulását hírül
veszik, s ha erre a nemesek és frenkek megragadják az alkalmat és élnek a lehető
séggel, és elindulnak azzal a céllal, hogy a jól védett birodalomra támadjanak, ab
ban az esetben az említett Bocskai király nem fog tudni velük szembeszállni, a ruméliai beglerbég csupán a ruméliai katonákkal nem lesz képes az ellenség kártevéseit
megakadályozni, s így a budai, a boszniai és a temesvári végeket kár fogja érni. Ké
sőbb már igen nehéz lenne előkészületeket tenni ennek megakadályozására. [Fel
séged] e szolgája a nagyúri parancs értelmében lóhalálában egyedül jöttem el Bel
grádból, s embereimnek, [felséged] szolgáinak lovai, tevéi, öszvérei, sátrai és más
hadi felszerelései mind Belgrádban maradtak. Ha ma futárként embert küldenénk,
nagy erőfeszítések árán sem tudnának 40 napon belül ideérni. Ha [felséged] nagy
úri szándéka az volt, hogy a keleti szerdárság dolgát e szolgájára ruházza, már ak
kor magas parancsot kellett volna adnia, amikor arcdörzsölésre a fővárosba jöttünk,
s abban az esetben a lehetséges előkészületeket mostanáig már megtettük volna,
így nemcsak a szolgálat szenved késedelmet, hanem az említettek szerint Magyaror
szágot illetően is nagy félelemben vagyunk^- aztán ne róják föl bűnül e szolgájának.

180 Terminus post quem: 1014. muharrem 1. (1006. május 9.); Lala Mehmed pasát Kjátib Cselebi szerint 1014.
muharrem hónapban nevezték ki keleti szerdárrá. Terminus ante quem: 1606. május 22/24.; Lala Mehmed halálának
napja.
181 Kizilbas: jelentése vörös fej. Eredetileg annak a vörös turbánt viselő türkmén törzsszövetség tagjainak a neve,
akik a Szafavida-dinasztiát megalapító I. Iszmailt a perzsa trónra segítették. Hamarosan így nevezték aztán magukat
a perzsákat is. Emellett egy kisázsiai siita szekta is a kizilbas nevet viselte.
9 Hadtörténelmi Közlemények
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Amíg [felséged] e szolgájának említett hadi felszerelése Belgrádból meg nem érke
zik, kénytelen-kelletlen várakozni kell. Nem lesz lehetőség arra, hogy időben a szol
gálati helyünkre érkezzünk, s ebben a szent évben nem fogjuk tudni szolgálatunkat
ellátni; már csak védekezésre lesz lehetőség. Aztán [felséged] e szolgájának ellen
felei megragadva az alkalmat azt fogják mondani, hogy „nem intézte az ügyeket, nem
látta el a szolgálatot", s azon lesznek, hogy boldogságos padisahunkat haragra gerjeszszék. [Felséged] e szolgája olyan szolga, aki nagyságos pàdisahom inasa, a vallás
és a birodalom jóakarója, s aki ereje szerint őszintén szolgál. S nincs másom bol
dogságos padisahomon kívül. Szükséges, hogy [felséged] e szolgája a dolgok állá
sát valósághűen megírja és boldogságos padisahómmal tudassa. A bécsi király és a
frenkek erős ellenségek, s [felséged] nagy ősei őfelségéi—kegyelmezzen nekik a
magasságos Isten — midőn harcoltak és küzdöttek, háborúztak és hadakoztak elle
nük, sokat fáradoztak és [számos] nehézséget viseltek el. Egyetlen ellenséget sem
szabad lenézni. A jelenlegi helyzetben, legyen az a Kelet, vagy Magyarország, vagy a
nagyúri flotta, mindegyikre nézve komoly előkészületekre és igyekezetre van szük
ség; mert csupán az egyikkel törődve a lázadást és a kártevést nem lehet elháríta
ni. [Ezek] a vallás és a birodalom ügyei, az előkészületek megtétele a fontos ügyek
közül való. Mert különben a végén nehézségek lesznek. [Felséged] e szolgájától
és többi szolgáitól szolgálatot várnak. S én nem vagyok boldogságos padisahomnak
olyan szolgája, aki nemes szolgálatától húzódoznék és vonakodnék. Legyen az a
Kelet, vagy Magyarország, bármelyik irányba is [szólna] magas parancsa, magasz
tos igyekezete és jó imái áldásával, amennyire tőlem telik, szolgálni fogok. Ebben az
ügyben bármelyik irányba szólna nagyúri parancsa, a magas jel megadása ügyében
a parancs nagyságos padisahomé.
A megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza :
Menj a keleti részre!
33.

1604—1606 között182
[Orhonlu: 112. sz.]
Az elhunyt és megboldogult nagyvezír, Mehmed pasa telhisze
Boldogságos pàdisahom! [Felséged] szolgája, Jeremiás (Eremje) moldvai vajda
a korábban esedékes elszámolással, a mostani szultáni hadjáratra követelt élelem
mel és lóval, a szultáni hajóhad számára kért faggyúval, a nagyúri éléstár részére
igényelt méhviasszal, a Krímbe adni szokott évi adóval, valamint azokkal a fizet
ségekkel, melyekkel a korábbi hadjáratok bizonyos terhei miatt kezébe adott men
tesítő levelek szerint tartozott, semminemű hátralékban nem maradt. Ekkor a bol
dogságos udvarban tartózkodó embereit előhozhattuk, s miután sokféle igyekezettel
és fáradsággal elfogadtattuk velük, hogy akár tetszik, akár nem, 20 jük akcsét fi
zessenek, 4 jük akcsét átadtak, 16 jük akcse pedig a szultáni konyha részére vásároit
juhok felhajtóinak utaltatott át. Mindezt egyéb ügyeikkel együtt részletesen írásba
foglaltuk, és a korábban elhunyt padisah — részeltesse Allah kegyelmében — őfel
ségének tiszteletre méltó idejében a kezeikhez adott nemes paranccsal, s a rajta
levő hatt-i hümájunnal együtt [felséged] nemes kengyeléhez beterjesztettük. Erre
magas parancsa jelent meg arra nézve, hogy [felséged] szolgálójától, Jeremiás vaj
dától 40 ezer florit követeljünk. A parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
Ök a padisahi parancs szerint elrendelt 40 ezer flori megadását legbelsőbb köteles
ségüknek tudják. A helyzet az, hogy ebben az áldott évben a keleti hadjárat élelmé
re 35 ezer kile lisztet — melynek értéke 35 jük akcse —, 30 ezer [kile] árpát —
melynek értéke 12 jük akcse —, a magyarországi hadjáratra az ágyúkhoz és zarbuzánokhoz 50 lovat — miknek értéke 15 jük akcse —, az említett szultáni hajóhad
számára faggyút, a nagyúri éléstár részére pedig 5 jük akcse értékben méhviaszt
[vetettünk ki rájuk]. Az említett dolgok értéke a teherhordó állatokéval együtt
67 jük akcséra rúg, ami a rájuk írt 20 jük akcséval megtetézve összesen 87 jük ak
csét tesz ki. Mindezeken kívül biapnyos anyagok és eszközök [biztosítását], me
lyeknek beszerzése máshonnan nem lehetséges, szintén a nevezettekre hárítottuk.
Amennyiben az elrendelt 40 ezer florit beszedjük tőlük, bizonyos, hogy amikor az
említett élelemre, lóra és egyéb anyagra a pénz megadása szükségessé válik, a had
járati igények kielégítetlenek maradnak, s halasztást szenvednek. Az [itt] leírt dol182 Az irat Lala Mehmed pasa nagyvezírségének idején, közelebbről nem meghatározható időpontban keletkezett.
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gok beszerzése máshonnan nem lehetséges. A nagyúri kengyelhez jelentettük, hogy
[felséged] szolgái, a szultánátus vezetői számára helyesnek látszott, hogy az emlí
tett módon legyen, [azaz a 40 ezer f lórit ne hajtsuk be tőlükl. A vallás és a biroda
lom számára szintén ez a megfelelő. A parancs és a rendelkezés boldogságos padisahomé.
Az elhunyt és megboldogult Ahmed szultán hán őfelségének nemes válasza:
40 ezer f lórit akarok!
34.

1606 július 183
[Orhonlu: 153. sz.]
A megboldogult nagyvezír, Dervis pasa 184 telhisze
A jelenlegi magyar király, Bocskai István levelének fordítása:
A világ menedékéül szolgáló boldogságos padisah részéről számos jótétemény nyilvá
nult meg [irányunkban], de mi nem voltunk képesek azoknak megfelelően szolgál
ni; kérjük, az irántunk való jótéteményekről ne feledkezzék meg; s ha úgy méltóz
tatna megítélni, hogy valami lényeges dolog nem «valósult meg, az azért szenvedett
halasztást, mert közben fölöttébb fontos dolgok merültek fel. Ha a hatalmas Isten is
úgy akarja, a vége jóra fordul. Az említett meggyőződés alapján a boldogságos pa
disah őfelségével való tanácskozás után meg kell lennie amaz ügy eredményének,
amiben hittünk. A végekre m i n d ez ideig nem jött olyan éleselméjű, használható és
kiváló ügyintéző, az egyezményeket [oly] szívósan betartó személy, mint a szerdár,
Mehmed pasa nagyvezír. Röviden: a szavak eredménye javulás lett. S mivel meg
parancsoltatott, hogy „akár békét kötöttél, akár nem, bárhogy is lenne,
egy követtel
hírt kell küldened", egy komoly követet jelöltünk ki és küldtünk el.183 Amikor meg
érkezik, minden dolgot tudatni fog — a részletesen tudtára adott híreket (sic!). A
most küldött követem hamarosan megérkezik — adjon hírt, s jelentse, hogy hűen ki
tartunk az egyezségben, [tehát hogy] az irántam való jótéteményt és kegyet a szí
vemben őrzöm. Mostantól fogva semmi lehetősége nincs annak, hogy életem hátra
levő részében valaha is megfeledkezzem róla. Egy-két nappal ezelőtt jött [felséged]
szolgája, Uzun írnok 186 Kassára, hogy a boldogságos padisahunk által elfogadott
ahdnámékat [átadja], a [felséged] ezen szolgájának küldött kardot [felövezze],
a kaftánt és a díszruhát feladja; s ezenkívül fölöttébb nagy tiszteletet mutatott [fel
séged] e szolgája iránt. Azon jótétemény ellenében mi is szívből fogunk különféle
képpen szolgálni. Remélhető, hogy boldogságos padisahunk teljesen megbízik [ben
nünk], s ezután is könnyű lesz a szíve. A nemese kezéből
a Tokaj nevű nagy várat
a dicséretre méltó és hatalmas Isten a kezünkbe adta. 187 Abba a várba tavaly Basta
György különböző helyekről bőséges katonai és anyagi segítséget juttatott el, [de]
most a 'hatalmas Isten őfensége nagyságos padisahunk szerencsét hozó közbenjárására
azt a várat a mi kezünkbe adta, hasznavehető vitézeinkkel oda bevonultunk, s re
méljük, hogy ezután is számos dicséretes tettet sikerül véghezvinni.

183 Termimis post quem: 1(506. június 19.; Bocskai István IUésházyhoz írt levelének kelte, amelyben beszámol
a török követ látogatásáról (v. ö. Szilágyi 8.: i. m.j TT. 1878. 290—91. o.); itteni levele feltehetően még júliusban el
jutott Isztambulba.
184 Dervis pasát egy adat szerint 1006. május 22-én, egy másik szerint viszont május 24-én nevezték ki nagyvezírré; v. ö. Orhonlu: i. m., 118. o. 1. j .
185 Bocskai 1606. április 29-i levele szerint ez a követ Kőrössy István volt, „kit ez esztendőre kapitihajánknak
küldöttünk"; v. ö. Szilágyi S.: i. m., TT. 1878. 82. o.
186 Uzun Mehmed müteferrika, aki már januárban is járt Bocskainál; v. ö. 28. sz. irat ill. Szilágyi S.: i. m., 290—
91. o.
187 Tokaj várát a német őrség 1606. március 22-én adta fel Bocskainak; v. ö. Szabó Károly: Bocskai István politikár
levelezése. Történelmi Tár, 1882. 26. o.
9*
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VARSÁNYI PÉTER ISTVÁN
HETVÉNYI ISTVÁN EMLÉKIRATA
Részletek egy 1848-as honvéd visszaemlékezéséből
Az 1848—1849-es forradalom és szabadságharc részvevőinek tollából számos
napló, emlékirat, visszaemlékezés látott napvilágot. Volt nemzetőrök, honvédek
(többségükben tisztek) elevenítették fel élményeiket, rajzolták meg — más és
más szemszögből — a feledhetetlen tizenhét hónap képét. A véletlen mégis tar
togat számunkra meglepetést. A nem várt szerencse ugyanis egy soproni család
féltve őrzött relikviájaként juttatta kezünkbe Hetvényi István honvéd emlék
iratát.
Érdekesen alakult — az események nyomán, vagy azok hatására — szerzőnk
névhasználata. 1848—1849 hadjáratait Simstich István* néven küzdötte végig;
kényszerkatonáskodását a császári 39. Don Miguel gyalogezrednél viszont már
Hetvényi Istvánként töltötte. Az ellentmondás feloldása olvasható az itt közölt
szemelvényünk II. fejezetében. Mindenesetre ez utóbbi nevet hivatalosan 1871ben vette fel.
Simstich István 1827. február 6-án született Győrben, egy „gazdálkodó győr
városi polgár" családjában. Tanulmányait az újvárosi evangélikus elemi iskolá
ban kezdte, a gimnázium alsó osztályait szintén szülővárosában, s ugyanannál
a felekezetnél abszolválta. Ezt követően iratkozott be a Benedek-rendi főgim
náziumba, az első bölcsészeti osztály elvégzésére. A következő tanévben azon
ban már Pápán, a református kollégiumban találkozunk nevével.
Pápán ért el hozzá az 1848. március 15-i pesti események híre. Szerzőnk nem
zetőr lett, majd a győri toborzás első napján (1848. június 4.) felcsapott katoná
nak: az 5. honvédzászlóalj kötelékébe lépett. Nem volt ugyan közvetlen felettese,
de éppen ennél a zászlóaljnál, s éppen Győrött találkozott Görgei Artúr száza
dossal. Simstich-Hetvényi István azok táborába tartozott, akik elítélték a hon
védsereg későbbi vezetőjét, nem kímélve őt az „áruló" titulustól sem. Vélemé
nyünk szerint ezt az ítéletet inkább későbbi olvasmányai, semmint személyes él
ményei alapján fogalmazta 'meg. Visszaemlékezésről lévén szó, győri találkozá
sukat is e szemüvegen át nézi, s minősíti.
Az 5.v honvédzászlóaljat 1848 augusztusában — a szerb felkelés erősödtével
— a Délvidékre vezényelték. Komáromig gyalog, onnan hajón tették meg az
utat Bajáig, majd szekereken a Bács-Bodrog megyei Verbászig. Közölt részle
tünk ennél az időpontnál, és ennél a helynél kezdődik.
Szerzőnket vissza-visszatérő betegsége akadályozta meg abban, hogy hadtesté
vel nagyobb ütközetben vehessen részt. Mint látjuk, még tanúja Csantavéren
Esterházy gróf és tiszttársai dezertálásának, a parancsnokváltásnak (Vécsey
* A hivatalos okmányok szerint nem ez volt a pontos neve, hanem Siebenstich István. így szerepel a születési anya
könyvben, a belügyminiszter névmagyarositási engedélyén(1871). Mivel szerzőnk mindig a Simstich nevet használta.
tiszteletben tartjuk és akceptáljuk a név e változatát.
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Hetvényi István
(1824—1904)
Karoly gróf); de Szegeden, illetve Hódmezővásárhelyen kénytelen maradni
s a korháza agyat nyomni, míg katonatársai a tavaszi hadjáratra készülődtek
a Tisza vonala mögött. 1849 kora tavaszától — a szegedi IV. hadtest tüzéreként
— vett reszt Szeged védelmében a támadó osztrák-^szerb haderővel szemben **
Innen indulnak 1849. április 14-én a Délvidék felszabadítására. A bács-bánáti
hadtest 1. hadosztályának katonájaként (itt volt parancsnoka Kohlmann
ezredes) három jelentős ütközetben harcolt: a Torontál megyei Mokrinnál (ápri
lis 23.), Melencénél (április 29.) és Tomasevác-Uztiin térségében (május 7)
Az augusztus 19-i fegyverletétel, a majd három esztendeig tartó kényszer„*LAn e m l é * i r a t e r é f ï e »-Részletek Hetvényi István 1848-as honvéd emlékiratából" címen megjelent a Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. kötetében. Szeged, 1983. 199—211. o.
megjeleni a íanvumá
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szolgálat után, 1852. május 2-án szabadságolták, s hazatérhetett Győrbe. Még
ekkor is nagy erőpróba várta: megtalálni helyét a civil életben, megfelelő foglal
kozást keresni (a volt honvédeket nem mindenütt fogadták bizalommal).
Simstich-Hetvényi István egy ideig bátyja, s a győriek régi foglalkozásával
kereste meg kenyerét: hajózásból élt, úgynevezett burcsellás volt. 1855-ben
segédtanítónak hívták a Győr megyei Kispécre, 1856-ban lett Győrújfalu evan
gélikus iskolájának rendes tanítója. 1858-tól nyugdíjazásáig Enesén oktatta az
elemi iskolás gyermekeket, közben tanítói oklevelet szerzett a soproni tanító
képzőben (I860).
1864 nyarán házasságot kötött Szilágyi Zsuzsannával. Emlékiratának egyik
mondata ragadta meg figyelmünket: „Az eskető lelkész volt Haubner Máté
szuperintendens, aki a lakodalmi ebéden is jelen volt Győrben Matild leányával."
Haubner Máté 48-as szereplésért megjárta Kufstein várbörtönét, ahová — s ez
abban a korban feltűnést keltett — Matild lánya is elkísérte, osztozva atyja
megpróbáltatásaiban.
Simstich-Hetvényi István tanító életének-munkájának gazdag tapasztalatait
kisebb-nagyobb cikkekben tette közkinccsé, amelyek „A győrvidéki tanító
egyesület értesítőjében",*** a „Nép kertésze" és a „Gazdasági lapok" című kiad
ványokban jelentek meg. Nyugdíjas éveit Sopronban élte, e városban hunyt el
1904. április 3-án, 77 éves korában.
Hetvényi István emlékiratát 1881. június 12-én kezdte írni Enesén, az utolsó
bejegyzés 1887. május 22-re datálható. A 323 oldalas kézirat unokájánál, dr.
Várhelyi Lajosné Hetvényi Erzsébetnél maradt meg Sopronban, s neki köszön
hetjük, hogy most az abban foglaltakat publikálhatjuk. Történészeink azonban
ismerték a szerzőnkkel történteket, Urbán Aladár az 5. honvédzászlóaljról írt
munkáiban, mint forrásra, Hetvényi Istvánra is hivatkozik.**** Ennek az a
magyarázata, hogy a negyvenes években Kuszák István regényes önéletrajz
formájában könyvet jelentetett meg, amelynek nyersanyagát jelen emlékiratunk
szolgáltatta.***** E könyv szerzője azonban az „eredeti részeket" átalakította,
a „fölösleges részeket" elhagyta, a „hiányzó mozzanatokat" beírta. Minket azon
ban más elv vezérel: az eredeti forrásig megyünk vissza; s azt az igazi, esetleg
„fésületlen" formájában kívánjuk a históriai kutatás rendelkezésére bocsátani.
Terjedelmi okokból — mostani közleményünkben — mi is kénytelenek voltunk
az elhagyás eszközéhez nyúlni. Kihagytuk a csak személyes, de közérdeklődésre
nem számító részeket, a későbbi olvasmányokból át vetteket, az emlékirat vége
felé mind gyakrabban előforduló ismétlődéseket. Éltünk az átalakítás — úgy
véljük megengedhető — jogával is, amikor a szöveget többnyire mai helyesírás
sal közöljük; a neveknél, s csak a korra'jellemző néhány kifejezésnél maradtunk
meg az eredeti írásmódnál.
Méltán vetődhet fel az olvasóban a kérdés: szerzőnk mi újat, mennyiben ad
mást a forradalmi-önvédelmi harcról eddig kialakult ismereteinkhez? Bevallhat
juk, nem sokat. De mi újat nyújthat mindahhoz egy közkatona? Ha csak nem
azt, ahogy ő látta az eseményeket. 1848—1849 hétköznapjait, a közhonvéd min
dennapi életét hozzák közelebb hozzánk e sorok. A túloldalt álló, de nem mindig
ellenségként szemlélt szerbeket; a tiszti ranglétrán protekcióval felkapaszkodó
katonatársakat ; a korabeli honvédkórházakat, az akkori gyógy- és bánásmódot ;
a bácskai hadsereg visszavonulását kísérő szerepcserét a vezető poszton: az
összeomlás keserves napjait; a kényszerbesorolás kiskapuit és sorscsapását; s
a több ezer magyar honvéd és tiszt sorsává lett császári szolgálatot. Szerzőnk
meglehetős tárgyilagossággal ábrázolja azt az áldatlan pusztítást is, ami a dél
vidéki harcok kísérője és következménye volt.
• * * Megemlítjük az egyik érdekes cikkét: „Az 1848—9-ik évi szabadságharcz története. Előadva a népiskola 5-ik
és 6-ik osztályában". Megjelent az említett lap XV. évf. 10—11. számában (1892. október—november).
* * * « Urbán Aladár: A győri 5. honvédzászlóalj toborzása 1848-ban. Arrabona, 1969.103—176. o.; uő.: A nemzet
őrség és honvédség toborzása 1848 nyarán. Budapest, 1973.
***** „Ébren a magyar. Egy 1848-as honvéd néptanító megemlékezései" Hetvényi István feljegyzései alapján
közreadta Kuszák István. Győr, 1948.115 o.
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Meggyőződésünk,^ hogy a m i k o r mindezt a m a i olvasó kezébe adjuk,
v é g e z t ü n k haszontalan m u n k á t .

nem

I.
1

Bajáról kocsikon mentünk Verbászig. Első nap Stanicsicsig 2 mentünk, s itt be
lettünk szállásolva. Stanicsics nagy falu volt, s lakosai mind rácok 3 voltak. Parancso
latban ki lett adva, hogy itt már ellenség földjén vagyunk, vigyázzunk magunkra
jól, s éjjel ne egyenkint szétszóródva, hanem amennyire lehet, csoportosan háljunk
az udvaron. Délben házigazdánk igen sovány ebédet adott. Lapos szeletekre pré
selt tehéntúró, kenyér és kútvíz volt az ebéd. Mi béketűréssel költöttük el száraz
ebédünket, reményelvén, hogy majd estére jobbat kapunk; de bizony este megint
csak a déli tehéntúrót hozták az asztalra. Erre Szabó Laci (ki utóbb kapitány lett)
elkezdte a puska tusát verni a földhöz, s pörölt és lármázott a silány vacsora miatt.
Persze a háznépe egy szót sem értett, csak azt látta, hogy rossz kedvünk van, és hogy
a tehéntúró nem kelendő. Kérdezték, hát mit adjanak? nincs egyebük (nemo nista).
Én mondtam, hogy süssenek tojásból rényét, de ezt nem értették. Egyikünk elkez
dett kodácsolni, úgy mint a tyúk, s én ujjommal az asztalra írtam a tojás alakját.
Erre a rácok egyszerre mondták: „jájá, jója". 4 Azután a háziasszony azonnal sütött
egy jó tál rényét, amelyet mi jóízűen elköltöttünk.
Másnap reggel ismét kocsin folytattuk utunkat. Délelőtt 11 óra tájban értünk Szivaczra. 3 Itt várakoznunk kellett, míg új előfogatokat rendeltek számunkra. Szivacz
lakosai legnagyobb részt református vallású svábo'k voltak. Addig míg az előfogatok
előállottak, szétmentünk a faluban ki erre, ki arra. Amint Szabó Lacival ketten
mentünk az utcán, találkoztunk egy szénás szekérrel. Ennek gazdájától kérdeztük,
hogy hol kaphatnánk a faluban pénzért aludt tejet? Azt mondta, hogy csak men
jünk ő vele. Mi mentünk, s elvezetett bennünket a maga házához, ahol megvendé
geltek bennünket aludt tejjel, s a pénzt sem fogadták el. Itt jókedvű és kedélyes sváb
nők voltak. Egyik csúfolta a szivaczi sváb 'nemzetőröket, hogy milyen mulatságos
őket nézni, mikor exercíroznak. 6 Amidőn deflíroznak, 7 majd egyik, majd a másik
veszti el a fapapucsát, s mindég kilépnek a sorból, keresik, felhúzzák, s újra belép
nek a sorba, de alig lépnek egyet-kettőt, megint leesik a lábukról a fapapucs. Itt
megköszönvén a szíves vendékszeretetet, visszamentünk a gyülekezőhelyre, ahol is
mét kocsikra ültünk, s folytattuk utunkat Verbász felé. Napnyugotkor értünk Verbászra. A falun kívül leszálltunk a kocsikról. Elébünk jött egy lovashuszár ordinánc
valami jelentéssel. Egy Beké nevű kadét az Alexander ezredtől, 8 akit Győrben is
mertem látásból, szintén elébünk jött. Mi sorakoztunk és indultunk, mire a Bajá
ról velünk jött zenekar rázendítette a Rákóczy indulót, s zeneszóval vonultunk vé
gig Verbász hosszú utcáján. A falu alsó szélén, Ó-Verbásznál volt a tábor. Az előre
küldött kvártélycsinálók elfoglalták számunkra a táborhelyet, s elkészítették a menázsit. A számunkra kijelölt helyen hosszú sorban égtek a tábori tüzek, melyek meg
világították a tért; mert ekkor már setét volt. Amint megláttuk a tábori tüzeket, nagy
örömmel felkiáltottunk: a'h, de szép regényes életünk lesz! Mindenfelé élénk zsibon
gás volt, s hallatszott a lovak nyerítése. Éppen úgy tetszett, mintha egy nagy orszá
gos vásáron lettünk volna, mert még a lacikonyhák sem hiányoztak, melyekben a
katonák jó kedvvel beszélgettek és borozgattak.
Táborhelyünket elfoglalván, fegyvereinket gulyába raktuk, s az Isten szabad ege
alatt szépen elhelyezkedtünk. Megvacsoráltunk, s hosszabb beszélgetés után lehe
veredtünk a zöld pázsitra, s oly jól elaludtunk, mintha csak odahaza a vánkosokkal, dunnával, paplannal megvetett kényelmes ágyban hevertünk volna.
Azonban nem tartott soká pihenésünk. Egyszercsak verik a dobot, s kiáltozzák:
fegyverre! fegyverre! jönnek a rácok! Itt vannak a rácok! Mi egyszerre fegyvert
ragadtunk, a tölténytáskát és tarisznyát a nyakunkba akasztottuk és sorakoztunk.
Egy perc alatt készen állott a zászlóalj az indulásra. Csakúgy égtünk a harci vágy
tól; de ez alkalommal nem lett a harcból semmi. Mintegy 5 percig álltunk csata1 Verbása — község Bács-Bodrog megyében; m a : Vrbas — J .
2 Sztanisios (őrszállás) — község Bács-Bodrog megyében; ma: Stanišič — J.
3 Bác — a magyarországi szerbek elnevezése ; a felkelők segítségére érkező fejedelemség! szerbek megkülönböztető
neve: szerviánusok.
4 Jója — ezerb jajé : tojás.
5 Szivacs—község Bács-Bodrog megyében; ma: Sivac — J.
6 Egzecíroztat, egzercíroztat: gyakorlatoztat, fegyelmezi
7 Defliroz — ném. defilieren: díszmenetben felvonul.
8 Alexander ezred — az I. Sándor orosz cár (1777—1825) nevét viselő 2. gyalogezred.
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készen, azután vezényelték: fegyvert gulyába! Azt mondta a kapitányunk, hogy té
vedés okozta a riadót. Lefeküdtünk, de alighogy elaludtunk, ismét feldoboltak ben
nünket. Megint sorakoztunk, de megint csak gulyába rakatták velünk a fegyvert.
Ismét valami költött okot mondtak, mely miatt a riadót verték. Mindez csak próba
volt, hogy tudunk-e hirtelen sorakozni. Egyéb zavar nem történt, minthogy többnek
a fegyvere elcserélődött.
Másnap vagy 'harmadnap délelőtt mintegy 10 óra tájban nagy lárma támadt tá
borunkban. A nagy lárma közül kihallatszottak ezen kiáltások: „ne ereszd a disznót,
üsd le a disznót!". Amint feltekintettünk, csakugyan láttunk egy félhízott nagy fe
hér disznót táborunkban szaladni, amelyet azonnal husángokkal, dorongokkal le is
ütöttek. Azonnal leölték, feltisztították, feldarabolták, s húsát zászlóaljunkban szá
zadonként, s azután szakaszonként kiosztották. A mi szakaszunkra mintegy két font
esett. Nem tudom, kik ették meg. Én nem ettem belőle. Azonnal keringett egy mese,9
hogy egy rác család Ó-Verbászon kocsira pakolt, és át akart szökni Szent-Tamásra
a rácokhoz. A kocsin zsákban két magyar emberfejet találtak, melyet magukkal akar
tak vinni, hogy a szenttamási rácoknál felmutassák, kik a mesebeli hír szerint da
rabonként egy-egy aranyat fizettek a felmutatott magyar emberfejekért. És ezen szök
ni akaró rác család szalasztotta volna el a disznót. Ebből természetes, hogy egy szó
sem volt igaz, hanem a disznó valamely házból szaladt ki, s a faluból a tábornak
szaladt, azonnal valóságos ellenség kezébe esett, s gazdája iránt való hűtlenségeért
életével fizetett. Ezen disznó gazdája
panaszra ment a térparancsnoksághoz. A tér
parancsnok volt valami Berhtold. 10 A közlhonvédek úgy mondták ki: Bethold.
Másnap már megkaptuk a parancsot, hogy az 5-ik zászlóaljnak Verbászról el kell
menni Futakra. Mi ekkor még nem tudtuk, hogy ez a disznó végett történt, de az
őrnagy tudta, aki evégett hosszú orrt kapott. Igyekezett is ezért a zászlóaljon amint
csak lehetett, bosszút állni. Az augusztusi forróságban anélkül, hogy az szükséges
lett volna, egy napon két napi utat tetetett meg velünk. És midőn a nagy meleg
ben a zászlóalj eltikkadt, a zászlóalj előtt lovagolva (mintha most is látnám azt a
hosszú fekete embert, Horvát Lajos nevezetű volt) 11 összekáromolva bennünket,
így szólt: „most mutasd meg a vitézségedet!". Délután mintegy 4 óra tájban elértük
a második státiót, Kiszácsot.' 2 Ez egy tót falu volt. Jóravaló luteránus tótok lakták.
Itt beszállásoltak bennünket, hol házigazdánk egy nagy lábos mákos mácsikkal várt
bennünket ebédre; amely azonban se mézet, se cukrot nem látott, de még zsír is
oly csekély mértékben volt rajta, ha volt rajt, hogy azt észre sem lehetett venni. De
mi azért nem hagytuk szégyenben a mákos mácsikot, hanem jóízűen elfogyasztot
tuk. Este alighogy lefeküdtünk, de többen még le sem feküdtek, verték a riadót,
fegyverre! fegyverre! fegyverre! hangzott mindenfelé, rajtunk ütöttek a rácok! Né
hány perc alatt a zászlóalj együtt volt csatakészen. Amiért másnap a napiparancs
ban meg is lettünk dicsérve. Azonban ellenségnek híre sem volt. Ez ismét csak
próba volt, hogy elő tud-e a zászlóalj fáradtsága dacára is rögtön állani. A zászló
alj azonban dicséretesen kiállotta a próbát. Csupán arra lett figyelmeztetve, hogy
a fegyverkezésnek kisebb zajjal és lármával kellett volna történni.
Másnap elértük Futakot, 13 s Ó-Futakon az elköltözött rácok által üresen hagyott
házakba be lettünk szállásolva. Futak két részre oszlott: Ó-Futakra és Üj-Futakra.
Ó-Futak volt a kisebb rész, itt rácok laktak; a nagyobb rész volt Ű j - F u t a k ; itt svá
bok laktak. Ezen két rész azonban csak egy községet képezett, s laktak Ó-Futakon
is svábok. A rácok, anélkül, hogy kényszerítve lettek volna, elhagyták lakásaikat, s
a magyarokkal ellenséges állást foglaló rácokhoz költöztek, akik ezen a vidéken, Fu
takkal átellenben, a Duna jobb partján, Cserevicza falu körül voltak csoportosul
va, s hír szerint cseresnye fából készült, s erős vaskarikákkal megerősített ágyúik
voltak. Azonban, hogy valóban igaz volt ez, biztosan nem tudom. A Duna jobb part
ján szőlővel beültetett halmok voltak, s távcsövön lehetett látni, amint itt dolgoztak
és sáncokat készítettek. Futakon igen finom dohány termett, mely azonban nagyon
erős volt.
Óvatosságból, hogy a rácok ránk ne gyújtsák a házat, az udvaron háltunk. Itt
néhány nap voltunk csak. Elmentünk innét Vizicsre. Ez egy major volt, Csereviczához
átellenben. Egy tölgyes erdő volt itt, egy vadászlak és egy nagy juhakol. Ebbe vol-

9 Szenttamás — község Bács-Bodrog megyében ; ma : Srbobran — J.
10 Berchtold, Philipp von (1780—18(i2) es. kir. altábornagy, a szerb felkelők ellen összpontosított csapatok fő
parancsnoka.
11 Az 5. honvédzászlóalj parancsnoka nem Horvát Lajos, hanem Horváth Dániel volt; szerzőnk következetesen
a téves nevet használja.
12 Kiszács — község Bács-Bodrog megyében ; ma : Kisač — J.
13 Futak — község Bács-Bodrog megyében; ma: Pntog — J .

— 472 —

tunk beszállásolva. Szent-Tamás meg lett a magyarok által támadva, 14 s azért lett
zászlóaljunk iderendelve, 'hogy a szenttamási és a csereviczai rácok közt a közleke
dést elzárjuk. Mintegy 3 vagy 4 nap voltunk itt, s azután visszamentünk Futakra, s
a svábokhoz lettünk beszállásolva. Innét előőrsre és éjjel patrolba jártunk.
Itt történt, hogy minden századból kellett 4 honvédet küldeni Verbászra a tüzé
rekhez. Én régtől fogva szerettem volna tüzér lenni, azért Koróda kapitányt meg
kértem, hogy hadd menjek én is a tüzérekhez. A kapitány kérésemet teljesítette,
s augusztus 22-én át lettem helyezve a tüzérekhez. Én az első századnál voltam; ka
pitányunk 15Koróda nevű volt, tót nemzetiségű. Később hallottam róla, hogy a ká
rai erdőnél elesett; a szájába kapott egy puskagolyót. Akik ezen századtól lettünk
küldve, lehúztak rólunk minden ruhát, csupán a bakkancsot hagyták meg; ingbengatyában bocsátottak el bennünket. Azt mondták, hogy majd ott kapunk tüzéri ru
hát, de bizony nem kaptunk. Egész késő őszig ingben, gatyában, köpönyeg nélkül
kellett kujtorognunk. Nekem szerencsére volt még egy deák kori civil nadrágom; ezt
viseltem, másként egészen gatyában kellett volna lennem késő őszig, amidőn is egy
Deutsch nevű zsidó hadnaggyal küldtek számunkra Futakról nadrágot és kitlit, 16
s úgy emlékszem, köpönyeget is. Addig míg ezen ruhát meg nem kaptuk, midőn már
hideg éjszakák és csípős derek voltak, kaptunk a tüzérségnél egy hosszú szűrt és
egy dolmányszűrt. Utóbb azonban ezeket ismét beszedték. Ruházatunkat Futakon el
vették, de a fegyvert és tölténytáskát a 60 tölténnyel meghagyták, s velünk kellett
cipelni Verbászra, ahol azután egy társzekérre felraktuk, s ott maradtak mindaddig,
míg október hónapban ismét vissza nem kellett mennünk Futakra a zászlóaljhoz.
Augusztus 22-én bocsátottak el bennünket Futakról gyalog; csupán a podjász szá
mára kaptunk egy kocsit.
Mintegy 24-en voltunk. Mi azonban nem mentünk tovább
gyalog, mint Pirosig. 17 Itt a bíróhoz mentünk, s kértünk kocsikat. Ez a jámbor, be
csületes ember ki is rendelte számunkra a kocsikat, s így Pirostól Verbászig kocsin
mentünk.
Itt be lettünk szállásolva, s másnap beosztottak bennünket a különféle ütegekhez.
Voltak itt 6 és 12 fontos gyalog és 6 fontos lovas ütegek. 12 fontos gyalogüteg kettő
volt. Én a 12 fontos gyalogütegek egyikéhez kerültem. A két üteg együtt volt.
A katonaság közt mindenfelé az azelőtt egy héttel történt szenttamási támadásról
folyt a beszéd; amely támadás azonban sikertelen volt. Egy német tiszt eredt töb
bünkkel beszédbe. A nemzetőrökről beszélt, hogy mily kevés hasznukat lehet venni
a csatában. Erre kérdezte közülünk egy, hogy hát a honvédek 'hogyan viselték ma
gukat? Amire a tiszt németül így felelt: „Ein Honvéd — ich find — auf ihnen sich
Ungarn verlassen kann". A honvédekre rábízhatja magát Magyarország. A honvé
deknek a szabadságharc alatti hősies magaviselete csakugyan fényesen igazolta a tiszt
ezen állítását.
Tüzéreink, akikhez minket honvédeket beosztottak, osztrák tüzérek voltak fekete
sárga zászlókkal az 5-ik tüzérezredtől; mely ezred az önvédelmi harc kiütése előtt
Pesten feküdt, s austriaiak, csehek és morvákból állott. A katonai vezényszó német
volt.
Tehát rendes császári királyi katonaság harcolt velünk a lázadó rácok ellen, aki
ket a bécsi kormány másrészről titkon segélyezett és ellenünk bujtogatott; oly ígé
reteket tevén, amit megadni esze ágában sem volt. Tudniillik önálló vajdaságot ígér
tek akácoknak. 1 8
Azért szörnyű igazságtalan ráfogás volt Magyarországra, hogy ez fellázadt ural
kodója ellen. Magyarország nem lázadt fel, hanem csak védelmezte magát a láza
dó rácok, később nyilván ellenünk támadó Austria ellen.
Én, Falk Sándor, Huszár Imre és még néhányan az 5-ik zászlóaljtól összekerültünk
egy üteghez. Egy német káplár, aki engem átvett, nyájasan fogadott, s beosztott egyik
ágyú személyzetéhez, akik a gyepszélen egy házhoz voltak beszállásolva. Itt egy tü
zér, aki ezen a napon szakács volt, azonnal tálalt számomra — minthogy déltájban
14 A magyar hadsereg 1848. augusztus 19-én tett másodszor kísérletet Szenttamás bevételére (az első július 14-én
volt). Az akcióban 8 sor- és 3 honvédzászlóalj vett részt 5 ütegnyi tüzérség támogatásával. A kísérlet nem végződött
sikerrel.
15 Kacs — község Bács-Bodrog megyében; ma: Kaó — J. A kácsi csata 1849. június 7-én volt.
l ö Kitli — a szerző magyarázata: „vászony foszlány, egy nyári kabát csinvatból, ilyent jelenleg a katonaság nem
visel".
17 Piros — község Bács-Bodrog megyében; ma: Rumenka — J.
18 Az 1848. május 13—15-én Karlócán ülésező szerb nemzeti gyűlésen merült fel az autonóm szerb vajdaság (Bácska,
Baranya, Temesköz, Szerémség) létrehozásának gondolata, óhaja. Ez az elképzelés — a magyar forradalom ellenében —
egyelőre kedvezett a Habsburg kormányzatnak, következésképp támogatásukat Bajačié patriarcha és D. Stratimirovié is élvezhette. Csakhogy az „önálló" vajdaság léte éppúgy sértette a Habsburgok összbirodalmi érdekeit, mint
egy esetleges győztes magyar forradalom, ezért is került sor felszámolására 1860. december 27-én. Spira György:
A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980.
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volt — egy tányér gulyásos húst. Szerette a személyzet, hogy tudtam velők németül
beszélni.
Délután kivonultunk az ágyúkhoz. A két 12 fontos üteggel a Ferencz csatorna jobb
partjáról átmentünk a bal partra, s a csatornától mintegy puskalövésnyi távolságra
éppen a rögtönzött akasztófa mellett — melyre az ellenség kémjeit akasztották fel —
szálltunk táborba. Két négyszegletesre faragott, mintegy 4 öl magas fenyő volt le
ásva, s ezekre volt keresztülfektetve egy körülbelül 3 öles gerenda. Ez volt az akasztó
fa. Ekkor nem lógott rajt senki, de amikor mintegy 3 héttel azelőtt zászlóaljunkkal
Verbászra jöttünk, akkor lógott rajt két rác kém. Csak távolról láttuk, mert az 5-ik
zászlóalj tábora akkor a csatorna jobb felén volt.
A Ferencz csatorna jobb oldaláról a balfelére való átköltözésünk félnapi időt vett
igénybe; mert a Ferencz csatornán az átjáróknál többnyire csak úszó hidak voltak,
melyeket csupri-nak hívtak, s ezek ágyúinkat nem bírták meg, azért el kellett ke
rülnünk a legközelebbi lábas hídig, s ezen mentünk át.
A számunkra kitűzött helyen a mezőn felállítottuk ágyúinkat, s táborunkban a
gyepre letelepedtünk. Ekkor már este volt, s a levegő jól meg volt hűvösödve. Litz
főhadnagy ütegparancsnokunk engem
meglátott, hogy egy ingben vagyok, rám kiál
tott: „Wo hast du deinen Rook?" 19 Én mondtam, hogy nincs kabátom. Hát hová lett?
— kérdezte ismét. Én mondtam, hogy a zászlóaljnál maradt. Amidőn a gyepen éj
jelre lefeküdtünk, két német tüzér engem közbevett, s mindegyik juttatott köpönye
ge széléből egy kis darabot. így aludtam át minden nagyobb baj nélkül az éjszakát.
Utóbb csináltunk gunyhókat, melyekbe szalmát hintettünk, s így köpönyeg nélkül is
jól át lehetett aludni a nyári rövid éjszakát.
Néhány nap múlva, aug. 31-én igen megbetegedtem. Erős lázaim voltak, s a gyom
rom semmit sem tűrt meg magában. Nem lehet csudálni, hogy a hűvös éjszakákon
át minden takaró nélkül, az ingben igen meghűltem. Jelentettem magamat maródi
nak. (Maródi annyit tesz, mint gyengélkedő, beteg.) Ütegünknél Sebő Imre honvéd is
maródi volt. Kettőnket békéseitek a faluba az orvoshoz. Az orvos megvizsgált ben
nünket, s azonnal ott marasztott. Egy félszerbe vittek, ahol már több beteg volt, s
délután (szept. 1-sőn) elszállítottak bennünket Szabadkára, a kórházba. Az úton a
kocsiról folyvást hánytam, mert igen nagy szomjúságom volt, s amint vizet ittam,
azonnal kihánytam. Gyomor kátárusom, vagyis gyomorhurutom volt, amit a gyo
mornak áthűlése okozott.
Este 8 óra tájban értünk egy nagy faluba, ahol az első státio volt; de a falu nevére
már nem emlékszem. Itt kocsikat kellett cserélni, de a falu bírája és az elöljárók
igen nagy nehézségnek találták ily későn kocsikat előállítani; ajánlották, hogy in
kább szállást adnak, s reggelre előállítják a kocsikat. Mi betegek jobban is szeret
tük volna a beszállásolást, de a bennünket szállító altiszt nem engedett, s a kocsik
végre mégis előállottak. Míg az utcán a kocsikra vártunk, megláttam, hogy a túlsó
soron — mert ez egy igen széles utca volt — egy gyógyszertár van; odamentem, s
kértem valami gyomorerősítőt. Angolkeserűt adtak, de a pénzt nem fogadták
el. Ez a gyomromat egy kissé megerősítette, s akkor éjjel már többet nem hánytam.
Űjra kocsikra ültünk, s késő éjjel megérkeztünk Szabadkára. Reggelig senki sem
vett át bennünket. A gimnázium téglázott folyosóján a téglákon kellett oly betegen
minden takaró nélkül feküdnünk reggelig(...).
Reggel elhelyeztek bennünket, kit ide, kit oda, mert több helyen voltak rögtön
zött kórházak. Az egész transzportból én magam kerültem egy kórházzá alakított
parasztházba, amelyben két egymásba nyíló szoba volt. Én a külső szobában kaptam
ágyat. A földön fekvő szalmazsákokon feküdtünk. Velem
egy szobában egyne
hány székely és egy huszár volt a császár huszárezredtől. 20 Ez a fentebb említett
szenttamási támadás alkalmával sebet kapott. Ugyanis egy ágyúgolyó alfelét horzsol
ta meg; vagy értelmesebben mondva, segge partjából egy darab húst elhordott. El
beszélte, hogy azon alkalommal csupán a véletlennek köszönheti élete megmara
dását. Káplárja kérte, hogy nyújtsa át neki kulacsát, hogy hadd igyék; s amint a ku
lacsot átnyújtandó, jobb felé áthajolt, horzsolta meg az ágyúgolyó. Ha egyenesen ült
volna, akkor a derekán ment volna keresztül a golyó. Egy káplárnak pedig ugyan
ez alkalommal a lábát vitte el egy ágyúgolyó. Ez könyörgött, hogy lőjék agyon,
ötét egy podjászos kocsira tették fel, amelyen két hordó bor volt, sebjével nem is
gondolva, első gondja volt azt vizsgálni, hogy van-e a kocsin nádcsíve. Amint ezt ta
lált, gondolta magában, no most már jó helyen vagyok, s nekihasalt egyik hordónak,
és jót ivott belőle.
19 ,,Hol van a kabátod?" (ném.).
20 Császár huszárezred — Ferdinánd császár nevét viselő 1. huszárezred.
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A betegápolók itt huszárok voltak, s nagyon kellemetlen volt a betegeknek, amint
sarkantyúikkal folytonosan zörögtek. Másnap ezen huszárok elmentek, s asszonyok és
férfiak jöttek helyökbe, akik a betegeket ápolták. A huszárokkal a katonaorvos is
elment, s helyébe egy civil orvos jött, egy igen nyájas fiatalember, zsidó. Amidőn vizs
gálni jött, mindég így szólított: „No, hogy van barátom?". Ennek panaszkodtam,
hogy a lázon kívül a mellyem is fáj. Azt hittem, hogy ez attól van, hogy az ágyúk
kal való gyakorlatoknál igen sokat kellett futni; pedig most tudom, hogy a hüléstől
a gyomor volt megdagadva, s ettől fájt a mellyem is. Az orvos szívatót adott a melylyemre, mely hólyagakat szítt, azután apróbb kelések támadtak, melyeik csak né
hány hónap múlva gyógyultak be. A forradások most is meglátszanak, s úgy hiszem,
evégett nem nőtt mellyemen sohasem szőr. Körülbelül egy hét alatt felgyógyultam,
s ekkor több lábadozókkal együtt kikvártélyoztak bennünket a városba. Én töb
bed magammal a Tyúk utcába kerültem. Itt összejöttem és megismerkedtem egy
Kaszt János nevű győrszigeti fiúval, aki a császár huszároknál volt. Ez kölcsönözte
nekem kitlijét, s míg néhány nap itt voltunk, azt viseltem(...).
Jöttek azután hozzám látogatni katonapajtások, akik azon utcában voltak beszál
lásolva. Kaszt Jancsi 'huszár, egy baka a Prinz Preus ezredtől 21 és még egynehány.
Arról folyt a beszéd, hogy kinek milyen kvártélya van. A Prinz Preus katona azt
mondja, ahol ő szálláson van, az van felírva a házra: „Tyúk utca". Azt hitte, hogy
itt majd bizonyosan tyúkhús levest kap. De bizony nem kapott. Igen rossz ellátása
volt. Ezen említett ház az utolsó volt, amint az utcából kifelé megy az ember a jobb
kéz felőli soron. Azontúl a szőlők kezdődtek. Ide reggel kisétáltunk, s éppen a sző
lőérés levén, a szőlősgazdáktól sok szőlőt kaptunk. Igen jó magyar nép volt itt.
Innét talán mintegy harmadnapra, szeptember 15-én ismét elvittek bennünket Verbászra, a táborba.
Ütegünket megtaláltam azon a helyen, ahol elhagytam. Ekkor már kapott az üteg
szűrőket, melyekből én is kaptam azonnal egy hosszú, és egy dolmány szűrt. Most
már nem fagyoskodtam, s a szeptemberi hűvös éjszakákon a hosszú, fehér szűrben
jóízűen aludtam.
Szép szeptemberi napok voltak. Kárloviczról 22 'hoztak táborunkba kocsikkal árul
ni jó édes burgundi fajú fekete szőlőt. — Kárlovicz a rácok kezében volt; egyesség
folytán azonban a házaikat és szőlőiket odahagyott magyarok hazamehettek szőlőiket
leszüretelni. Innét hozták elárusítás végett táborunkba a szőlőt.
Minthogy már az éjszakák hűvösek voltak: gunyhókról kellett gondoskodnunk.
Azért ástunk mintegy harmadfél láb mély gödröket, s ezeknek összerequirált doron
gokból és deszkadarabokból tetőjét csináltunk, s ezt beraktuk szalmával. Egy ily
gunyhóba belebújtunk tízen-tizenketten, s mind eső, mind hideg ellen igen jól vé
dett bennünket.
Szabadkáról való visszaérkezésem után egy pár napra nagy készülődés történt
Szent-Tamás ostromához. Nagy sánckosarakat fontak, melyek földdel voltak megtöltendők. Két mozsárágyút is hoztak, amelyekből bombák lettek röpítve.
Vasárnap délelőtt volt, szeptember 20-dika. Másnap, szeptember 21-ikén reggelre
volt tervezve a szenttamási támadás. Délelőtt mintegy 10 óra tájban — tudniillik
vasárnapon — a gunyhóban voltam, s kívülről hangosan kiáltották nevemet :
„Simstich!". Én kiáltottam: „hier". Azt hittem, hogy talán valamelyik altiszt hív.
Kimentem a gunyhóból, hát Német Józsi barátom volt, győri fiú, aki oskolatársam
volt Győrben Turcsányinál a 4-ik osztályban, a bencéknél a 6-ik osztályban és Pá
pán a 8-ik osztályban, akkor pedig szintén honvéd a 2-ik zászlóaljnál, mely zászlóalj
akkor szintén Verbászon volt, a Ferencz csatorna jobb kéz felőli részén. Megtudta,
hogy én itt vagyok a tüzérségnél, átjött, s fölkeresett. Elmondta, hogy az utóbbi
napokban minő meglepetés érte. ö a 2-ik zászlóaljnál mint közhonvéd szolgált, s
ki lett nevezve egyszerre hadnagynak. Mutatta bátyja, Német Samunak — aki Pes
ten ügyvéd volt — a levelét, melyben ezeket írta: „Közbejárásomra tegnap kinevez
tettél hadnagynak a főherczeg által (István nádor). A napokban el fog menni ki
nevezési okmányod zászlóaljadhoz. Amint megkapod, azonnal siess Pestre. Majd Pa
lit is ide segítjük (Német Pali Német Józsinak öccse, közhonvéd volt az 5-ík zászló
aljnál). Ide mellékelek
útiköltségnek 10 forintot. Többet nem küldhetek, mert Verbászra delizsáncz 23 nem megy; ily közönséges levélben pedig ha a posta észre veszi,
hogy pénz van, büntetés nélkül felbonthatja."
Bátyja protectiója folytán tehát Német Józsi közemberből egyszerre hadnaggyá
lett. S csakugyan rövid idő alatt Német Pali is megkapta a hadnagyságot. Ily pro21 Prinz Preus ezred — a 34. „Porosz herceg" (Prinz von Preussen) gyalogezred.
22 Kárlovicz (Karlóca) — szerémségi város, a patriarcha székhelye; ma: Sremski Karlovci — J .
23 Delizsánc — személyszállító postakocsi.
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tectiók útján történtek 48-ban a legtöbb előléptetések. (Nem áll az, amit Podmániczky
báró emlékiratában mond, „hogy a protectió ez időben még nem uralkodott, hanem
Debrecenben burjánzott az ki!") Akinek protectora nem volt, ha még úgy megérdemlette volna is az előléptetést, biz az többnyire csak visszamaradt. Sok jeles ta
nulótársam volt mind Győrben, mind Pápán, akikkel csak mint közhonvédekkel ta
lálkoztam. Ellenben egy igen mafla gyerek oskolatársam volt Pápán, akit midőn tisz
ti ruhában, aranyrojtos karddal láttam meg Verbászon, majdnem hanyatt estem csudálkozásomban, hogy ez a mafla hogyan vihette fel tisztségre; de mióta tudom, hogy
bátyja egy előkelő állást foglalt el a törvényhozó
testületben Pesten (országgyűlési
elnök volt, Pázmándy Dénes kömlődi birtokos 24 ), semmit sem csudálkoztam. Inkább
csudálom azt, hogy egyszerre őrnaggyá nem nevezték ki: mert hisz ez is megtörtén
hetett volna.
Német Józsi adós volt nekem 9 húszassal, vagyis 3 ezüstforinttal, amelyről az írás
beli elismervény mai napig megvan. (...) Azt mondta, hogy majd ha még egyszer
összejövünk, megadja; nem is gondolván arra, hátha nem fogjuk egymást többé lát
ni. Nem is láttuk egymást többé soha, mert Német Józsi Brányicskónál elesett, még
pedig a 25
magyarok golyójától, mert midőn egy honvédcsapat retirálni akart, Guion
tábornok hátulról közibük lövetett. így kényszerítette katonáit a további harcolásra, s a győzelmet ki is vívta; mely győzelemről elnevezték Guiont a branyicskói
hősnek.
Egy kis idő múlva — éppen midőn a menázsit költöttük el a táborban — jött ló
háton néhány tiszt által kísérve Mészáros Lázár hadügyminiszter. Néhány barát
ságos szót is intézett hozzánk. Kérdezte, hogy mit csinálunk? hogy érezzük magun
kat? Mi felálltunk és katonásan köszöntöttük s feleltünk, hogy jól érezzük magun
kat. Ezzel továbblovagolt szemlét tartani a tábor felett; mert a másnap bekövet
kezett szenttamási ostromnál Mészáros Lázár volt a fővezérünk.
Délután kirukkoltunk parancsolatra. Ütegparancsnokunk, egy hadnagy (mert Litz
főhadnagy elment tőlünk) igen derék, becsületes és jó német ember volt; tűzmesterségről léptették elő hadnagyságra. Ez lelkünkre kötötte, hogy a holnapi támadásnál
bátor vitézséget tanúsítsunk és jól lőjünk, mert ha jól lövünk, az érdem és dicső
ség egészen a mienk. Az ő érdeme csak abban áll, ha ágyúink számára jó helyet, jó
állást tud kiválasztani. Ha jól lövünk — így szólt — délre könnyen Szent-Tamásban
lehetünk.
Mi igen jól lőttünk, de Szent-Tamást ez alkalommal mégsem vehettük be. Különö
sen lelkünkre
kötötte azt is: hogyha közülünk valaki megsebesül — s nekünk netalán
retirálnunk 20 kellene — azt ne hagyjuk a csatatéren, hanem ha máshova nem, az
ágyú láfétájára is tegyük fel, nehogy a rácok kezébe kerüljön. (Láféta az ágyúnak az
ágya, amelyben az fekszik.)
A parancsolatról szétoszlottunk. Mindenkinek jó kedve volt. Azonban a magyar
ügy iránt a német tüzérek rossz hangulatot tanúsítottak. Azt mondták többen: a rá
cok a császár mellett harcolnak a magyarok ellen; ők is a császár katonái, tehát miért
harcoljanak ők a rácok ellen? Mi közük őnekik Magyarország ügyeihez? Elvárom —
szólt egy — ha majd meglátják a rácok feketesárga zászlóinkat, hogy lőnek-e majd
ránk? Hogyne lőnének? — szólt egy másik — ha mi azokra lövünk, csak kell magu
kat védelmezniök.
Ilyen szóváltás folyt egy ideig. Minthogy azonban a dolgon változtatni nem lehetett,
mindenki belenyugodott sorsába, s nyugodtan várta az órát, melyben Szent-Tamás
ellen indulni fogunk. Ezalatt beestvéledett. A lovak az ágyúk előtt álltak, s mi tü
zérek az ágyúk mellett feküdtünk le, készen várva az indulási parancsszót.
Mintegy éjféltájban indultunk meg. Elinduláskor „Jézus segíts meg!" hangzott egyik
szekerészünk ajkáról, ki ezen szavakkal indítá meg lovait. Engem igen kellemesen
lepett meg ezen áhítatos magyar szó hallása, mert a szekerészeink lengyelek voltak,
s én nem tudtam, hogy magyar is van köztük. 'A tüzérség akkor nem úgy volt szer
vezve, mint most. Lovas tüzérek helyett akkor szekerészek voltak (Furvizerek). Ezek
nek szürke frakkjuk volt kék hajtókával, a tüzéreknek pedig barna frakkjuk veres
hajtókával. A szekerészeknek csákójuk volt, a tüzéreknek azonban egyforma volt az
egyenruha. A szekerészeknek, vagyis lovas tüzéreknek olyan egyenruhájuk volt,
mint a gyalog tüzéreknek. Barna posztó attila veres zsinórzattal, cinből csavart som
gombokkal, kék posztó francia nadrág ujjnyi széles veres zsinórral; fekete posztó
csákó magyar nemzeti színű rózsával és lószőr forgóval; a rózsa alatt volt címlemez
ből Magyarország címere.
24 Pázmándy Dénes (1816—1856) 1848. július 10-én lett az alsóház elnöke. Űgy véljük, kivételes, egyedi esetbô
általánosít itt szerzőnk.
25 Guyon Richárd (1813—1856) honvéd tábornok, hadtestparancsnok.
>
26 Retirálás — retiráda (ol.—ném.): visszavonulás, hátrálás.
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Hogy kelleténél előbb ne érjünk Szent-Tamás alá, igen lassan mentünk, és útköz
ben többször meg-megálltunk. Valahányszor megálltunk, én fehér szűrömmel lefe
küdtem, és addig, míg újra indulni kellett, jóízűen szundikáltam. Nem féltem és nem
aggódtam semmit. A német tüzérek azonban szörnyen trémáztak, és folyvást fo
hászkodtak.
Közeledett már a reggel, amidőn egy Dózsa nevű honvéd tüzér így szólt hozzám:
„Hol leszünk egy óra múlva?" Egy óra múlva — feleltem én — már tűzben leszünk;
mert az ütközetet, csatát így szokták nevezni. „Ott ám — válaszolt ez — az égben".
Az égben? — szóltam én — oda bizony én még most nem megyek! Éljen a haza!
Mindjárt fut az ellenség — bátorítottam Dózsát.
Ekkor szeptember 21-dike volt, 1848. Mi ágyúinkkal lassan előrehaladtunk. Né
hány perc múlva egymás után három puskalövés hallatszott. Amint körültekintet
tünk a reggeli szürkületben, előttünk láttuk Szent-Tamás tornyát. Ezen három puska
lövés jel volt a székely zászlóaljtól, hogy az a számára kijelölt helyre már megér
kezett. Erre a rácok jelét adták, hogy ők is ébren vannak, s megszólaltatták ágyúi
kat sáncaikból.
Links aufmarschieren! 27 — hangzott erre nálunk a vezényszó, s tizenkét 12 fon
tos ágyúink nagy zörgéssel balra felmaséroztak. Ugyanez történt a munitiós kocsik
kal, 40 lépésnyi távolságra az ágyúk mögött. Néhány másodperc alatt ágyúink le vol
tak mozdonyozva, s azonnal megszólaltak. Míg azonban ez megtörtént, addig már a
rácok gránátokkal lövöldöztek ránk, ami által munitiós kocsiink veszélyezve voltak,
hogy valamelyiket
felrobbantják. Azért újra hangzott a vezényszó: „Munitions Karren
retirieren!" 28 Erre munitiós kocsiink megretiráltak ; de ezalatt hatalmas ágyúink már
elkezdtek dörögni, s golyóink erősen reszkedtették a levegőt, amire a rácok vetágyúja
csakhamar elnémult, s csak hat és három fontos ágyúikkal lövöldöztek ránk. Amire
azután munitiós kocsiink az ágyúk mögött rendes helyeiket ismét elfoglalták.
Mi honvédek, mint újoncok, a 7-ik és 8-ik számot foglaltuk el. 1—5. számok az
ágyút kezelték, 6. szám a munitiós kocsiból a töltényeket adta ki, a 7-ik és 8-dk szám
bőr tarisznyában a töltényeket hordta a munitiós kocsitól az ágyúhoz. Két töltényt
vitt egy egyszerre tarisznyájában.
Az ágyú következőképp kezeltetett: 1. szám a töltényt az ágyú szájába tette, 2.
sz. a töltényt a törlő nyelével az ágyúba beletolta és lövés után az ágyút kitörölte.
3. sz. irányzott. 4. sz. az ágyút a kanóccal elsütötte. 5. sz. a mozdonyfával irányzás al
kalmával az ágyú láfétáját, az irányzó által adott jelre, jobbra vagy balra emelte, s
ha az irányzó elesett vagy megsebesült, akkor az 5. szám helyettesítette.
Kora reggeltől délután mintegy fél ötig azon egy helyből folytonosan tüzeltünk.
A lovas üteg tőlünk balra valamivel előbbre állott, mint mi. Annak helyét változ
tatni kellett. Egy keveset meghátráltak, s ott meg is tartották állásukat, míg nem
estefelé visszavonultunk.
Miránk is sűrűn jártak a rácok golyói, és sok lovainkat ellőtték. Egy tüzér felvett
egy hatfontos golyót, mely három lovat megölt. Reggel mindjárt a tüzelés kezdete
kor közülünk egy német tüzért ért egy ágyúgolyó. A gyomrát csúsztatta meg. Sértés
ugyan nem történt rajt, de azért az ágyútól úgy kellett elvezetni. Amint vezették,
szörnyen jajgatott, mintha most is látnám. Két óra múlva meghalt. Szintén még reg
gel, amint töltényt vittem az ágyúhoz, a hangról észrevettem, hogy felém jön egy
golyó. Én hirtelen levágtam magamat a földre, s csak sapkámat csúsztatta meg, s le
is vitte fejemről; a muníciós kocsinál pedig ugyanezen golyó egy lónak az orrát
vitte el, azután a szügyébe ment. Amint a földre lecsaptam magamat, az ágyúnál
mondta egy német tüzér: „Dieser ist schon weg" (Ennek már vége). Nagy csudálkozásukra azonban én felugrottam, felvettem a sapkámat, és szaladtam a töltények
kel az ágyúhoz.
Ágyúink annyira kitüzesedtek, hogy le kellett a tüzelést állítani. Egyik üteg lőtt,
a másik szünetelt. Az ágyúk előtt egy nagy sajtárban víz volt; ebbe lett mártva a
törlő, s'úgy lett vele az ágyú kitörölve. Ez azért történt, hogy ne melegedjenek az
ágyúk olyan hamar meg. Egy szünetelés alkalmával — már délután — én az ágyú
mögött feküdtem, s itt két arasznyira tőlem csapódott le egy háromfontos golyó,
azután felugrott, s továbbment. Azt mondhatom, hogy itt a rácok jól lőttek. Beszél
ték is nálunk, hogy osztrák tüzéreik voltak. Egy golyó meg, szintén 3 fontos, egy öl
nyire tőlem csapódott le a földre, azután az is továbbment. Kiáltozták utána a kato
nák: „Vigyen az ördög!". Egy másik, szintén nem messze tőlem, egy lónak a patáját
vitte el. Délután tőlünk egy Elek nevű honvéd tüzérnek a cipője sarkát vitte el egy

27 „Balra felvonulni!"
28 „Lőszeres targoncákat visszavonni!"
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kartácsgolyó, s Eleknek a lába bokában kificamodott. Egy munitiós kocsinknak meg
a kerekét törte össze egy ágyúgolyó. Azonnal tettek helyébe egy rezerva kereket.
Ennyi baleset fordult elő nálunk. Azonban sokkal többen estek el a gyalogságnál
és huszároknál. Egy Alexander ezredbeli gyalogkatonának, éppen amint lőtt, mind
a két karját elvitte az ágyúgolyó. Huszár Imre beszélte, hogy ő — minthogy mint
maródi a podjászos kocsiknál volt — nézte, amint az orvosok a sebesülteket kötöz
ték. Ha valamelyiknek keze vagy lába volt ellőve, vizes szivacsot tettek a szájába,
hogy ne kiálthasson, s egy-kettő, s már el volt fűrészelve keze vagy lába, s azután
gyorsan bekötötték.
Mi elfoglalt állásunkról tüzeltünk, távolról meghallottuk az előnyomuló gyalog
ságtól a dobszót. Én folytonosan figyelemmel kísértem 29
a dobszót, hogy nem verik-e
a takarodót, mert ez retirálást jelent. Ordinaire marsot vertek. Ez előrenyomulást
jelent. Mindég bíztam, de hiába volt. Délután láttuk Mészárost. Szomorúan ült a lo
ván. Végre délután, mintegy négy vagy fél öt tájiban, megkezdtük a visszavonulást.
A mellettünk levő lovasüteg mintegy 80 lépésnyire visszavonult. Ezalatt mi folyto
nosan lőttünk. Itt ez állást foglalt, s újra elkezdett tüzelni. Ezután meg mi vonul
tunk vissza vontatókötélen, s újra állást foglalva ismét elkezdtünk lőni. Ekkor meg
a lovas üteg hátrált. így történt, a visszavonulás mígnem a lőtávolságon kívül vol
tunk.
Minden jó eredmény nélkül kellett Szent-Tamásról visszavonulnunk. Pedig jó
reménységgel voltunk, mert gránátjainkkal Szent-Tamást felgyújtottuk. Láttuk a tü
zet. Nagyon égett. Azt gondoltuk, hogy már az egész helység ég. Később hallottuk
meg, hogy 7 ház égett el.
Amint a lőtávolságon jól túl voltunk, megállapodtunk, s a szép zöld pázsiton meg
pihentünk. Itt kaptunk kenyeret és bort. Huszár Imre nevetve jött elébünk. Ez volt
hozzá első szavam — Bajza szavait „A vezér búcsúja" című költeményéből idézve:
„Éltem gyakran percen állt, de nem leltem a halált". Huszár Imre pedig csak vigyor
gott. Azután elbeszélte, hogy nézte, hogy a sebesülteket hogyan kötözték. Amint már
fentebb leírtam.
Itt amint megpihentünk, újra megindultunk. Visszatértünk Verbászra, s régi tá
bori helyünket újra elfoglaltuk. Itt sátoraink előtt letelepedve, beszélgettünk aznapi
élményeinkről. Egy Fernbach nevű német tüzér felmutatott egy hatfontos golyót ezen
szavakkal: „Diese Kugel hat drei Pferde Kaput gemacht" (Ez a golyó három lovat
megölt).
Másnap vagy harmadnap egy délelőttön, átmentünk Huszár Imrével a Ferencz csa
torna jobb partján táborozó 2-ik honvédzászlóaljhoz, pápai iskolatársainkat meg
látogatni. Sok jó ismerőssel találkoztunk itt. Hodosi, Márkus, Szilágyi, Györfy és sok
mások voltak itt, akik a pápai kollégiumból állottak be honvédeknek. Azután egy
őrmester vonta magára mindenki figyelmét, aki Pesten volt honvédöltönyöket faszol
ni 30 a zászlóalj számára, s maga már egészen adjusztálva volt. Nagy érdekeltséggel
vizsgáltuk áttiláját, mert ekkor még a zászlóaljak csak kifliben voltak, s így az áttila
még újság volt. Barna posztóból volt veres zsinórzattal, cinből öntött csavart som
gombokkal. Többen fitymálták a bélését, mert biz az csak durva vászonnal volt bé
lelve, mire egy öreg katona így szólt gunyhója ajtajából: „Hja, ennyi embert nem
lehet selyembe öltöztetni". Igaza volt.
Itteni táborzásunk alatt történt, hogy egy székely egy német tüzért egy kardcsa
pással agyonvágott. Ez egy reggelen történt, mely esetet azon nap délutánján ekkép
beszélt el nekünk egy székely: „Nagyon éhesek voltunk, akkor jöttünk haza előőr
ségből; cimboráink a tábori mészárszékben voltak húsért. Egyik pajtásunknak már
akart a mészáros adni húst, amire odaugrott égy béka nadrágú nímét (az i-t és e-t
— mint a székelyek beszélni szoknak — igen megnyújtotta) pajtásunkat félrelökte,
és ő vette el a húst; erre pajtásunk kirántotta a kardját, s úgy vágta fejbe, hogy az
egyszerre kilehelt a világ kimínyin; mert úgy tekintjük ám mi már az embervért,
mint a kutyavért".
A székelyek határőrök voltak, s minden székely született katona. Egyenruháik s
fegyvereik odahaza is folytonosan házuknál voltak. Egyenruhájuk: feketesárga zsi
nóros magyarnadrág, barna frakk, széles, idomtalan csákó és fekete szíjak, lábukon
bakancs. Később azonban honvéd egyenruhát kaptak. Nagyon összetartó népség
volt. Jellemzi őket a következő eset: 1849-ben Perlaszon 31 Kis Vincze őrnagy táborá
ban volt egy székely zászlóalj. Ezeknél egy székelyt valamely kihágásáért meg akart

29 Szokásos, közönséges menet.
30 Faszolni — ném. fassen: vételez.
31 Periasz — község Torontál megyében; ma: Perlez — J .
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a kapitány botoztatni. A század délutáni parancsolatra ki volt rukkolva; kitették a
padot, s elővezették a megbotozandó székelyt. Feküdjék le! — parancsolá neki a ka
pitány. Amire ez — székelyes kiejtéssel — az utolsó szótagokat szörnyen meg
nyújtva így szólt: „Én le nem fekszeem". Feküdj le! — ismételte a kapitány. „Nem
één" — felelt ismét a székely. Fogjátok meg ezt a betyárt, és fektessétek le! — pa
rancsolá a kapitány. Erre öten-hatan egyszerre kiléptek a glédából (sorból), s ezekkel
a szavakkal szállottak szembe a kapitánnyal: „Ne mondjanak ám minket betyároknaak! mert nem vagyunk ám mi betyárook; mi becsületes honpolgárok vagyuunk;
van nekünk odahaza házunk, telkünk s gazdaságuunk; mi csak a hazát védelmezni
jöttüünk; de pajtásunkat nem engedjük megbotoznii, mert ez védelmez minket a
csatában, mi meg őteet; azért megbotozni nem is engedjüük, készebbek mind agyon
verjük a tisztjeinkeet". Erre az egész század elkezdett zúgni a tisztek ellen, s szé
kely pajtásukat nem engedték megbotozni.
A szeptember 21-diki szent-tamási támadás után még mintegy három hétig vol
tunk a verbászi táborban, amidőn egyszercsak (október 8-án) jött a parancs, hogy
12 fontos ütegeink Pestre mennek, s az itteni német tüzérséghez beosztott honvédek
nek vissza kell menni zászlóaljukhoz. Mi honvédek ezt nagyon zokon vettük. Azt
hittük, hogy a német tüzérparancsnokság nem akar bennünket tűrni, s elkezdtük zúg
ni, zavarogni és a dolgot feljelentettük Beöthy Ödön kormánybiztosnak. 32 Ez össze
szidta a német teremtésüket, s azonnal jött és utánanézett a dolognak; de ő is azon
meggyőződésre jutott, hogy nekünk csakugyan vissza kell mennünk zászlóaljunkhoz,
mert ezen rendelet felsőbb hadparancsnokságtól jött.
Beöthy Ödön — mintha most is látnám kis kerékkalapjával, setétkék kabátjá
ban — alacsony, köpcös ember volt, s mintegy 60 éves lehetett. A szabadságharc be
fejezte után ő is külföldre menekült, s jelenleg Hannoverben, a hamburgi sírkert
ben van eltemetve, ahol latin feliratú síremléke van, és sírja díszes vasrácsozattal
van kerítve.
Visszakaptuk gyalogsági fegyvereinket, s ezekkel október 10-én megindultunk ko
csikon. Első nap Kiszácsig mentünk. Itt be lettünk szállásolva. Kiszács lakosai jóra
való lutheránus tót emberek, úgy mint első ízben, most is igen barátságosan fogad
tak bennünket, s éjszakára jó ágyat készítettek. Másnap Futakra értünk, s itt be
rukkoltunk zászlóaljunkhoz, mely egy serház istállójában volt elszállásolva. Boron
gós, komor őszi nap volt.
Horváth Lajos helyett ekkor már Tót József volt az őrnagy, aki előbb kapitány
volt. Ez nem ember, hanem egy durva, goromba vadállat volt. Érdemei ugyan nem
voltak, de mégis feltűnővé, sőt híressé tette magát éktelen, cifra káromkodásai ál
tal. Ennek minden második szava átok és szitok volt. Mintegy 15 esztendeig rágta a
bagót, mint közember egy gyalogezrednél, s az önvédelmi harc kitörése alkalmával
úgy felvitte Isten a dolgát, hogy az 5-ik zászlóaljhoz egyszerre kapitánynak lett ki
nevezve, s rövid idő alatt, mint a zászlóaljnál a legöregebb kapitány, őrnaggyá lett. 33
Amint Futakra értünk, ezen őrnagy lakásához mentünk magunkat jelenteni, hogy
megérkeztünk. Nem volt odahaza, amiért is az udvaron várakoztunk. Nemsokára
jött egy parasztkocsin. Amint az udvarra beért, ráordított a rác kocsisra: „megállj!
az istenedet, akit imádsz!". Erre az előfogatos paraszt megállt. Tót József ezután
miránk kiáltott: „No, hányan lettek közülök őrnaggyá? Egy sem? Én azt hittem, mi
kor elmentek a zászlóaljtól, hogy mind őrnaggyá fog lenni". Mondhattuk volna neki:
„Hisz tudhatná őrnagy úr magáról, hogy az őrnagyságot nem szórják oly könnyen,
hisz mi még csak négyhónapos katonák vagyunk". Ezután bementünk utána az iro
dába. Itt átvette az átadó irományokat, s azután berukkoltunk ki-ki a maga száza
dához.
Éppen ekkor ették a menázsit a serház udvarán. Egy Kutasi Tivadar nevű cimbo
rám nagy örömmel jött elejbém, a húsrészét hozta kezében, s megkínált vele, hogy
fogadjam el; de én szépen megköszöntem a jószívűségét, mondván, hogy én már
ettem ebédet. Kimutatták a helyünket az ököristállóban. A jászolba raktuk podjászainkat, s éjjel az előtt feküdtünk szép sorjában.
Itt kiütött a honvédek között a kolera járványbetegség. Sokan meghaltak ezen
nyavalyában. Meghalt a kolerában néhány tiszt is. Éjjel mellőlem vittek el egy
honvédet a serház istállóból a kórházba, akin kiütött a kolera. Én így gondolkod
tam magamban: „csak görcsöket ne érezzék, addig nem félek a kolerától". Nem telt
32 Beöthy Ödön (1796—1854) ellenzéki liberális reformpolitikus. 1848. augusztus 26-tól délvidéki kormánybiztos.
33 Ez a karrier — már ahogy szerzőnk leírja — nehezen hihető el. Tóth József előzőleg főhadnagy lehetett. Nem
képzelhető el, hogy az elsőként kinevezett tisztikarban valaki is százados lett volna, ha előtte a sorezredeknél nem
szolgált /<?hadnagyként. V. ö. Urbán A.: i. m. 409. o.
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bele több egy negyed óránál, hogy nekem is húzta a görcs a lábamat, de azután
elaludtam, s így elmúlt a görcs is, és reggel jó egészségben keltem fel.
A folytonos őszi hideg esőzésekben igen sokat szenvedtünk. Az előőrségen tüzet
raktunk, s a tüzet körülfeküdtük. Gyakran megtörtént, hogy a tűz egyikre vagy má
sikra rápattant, s a köpönyege kiégett. Ha az őrnagy meglátott valakit, hogy a köpö
nyege bármi csekélyen is meg volt pörkölve, azonnal öt napi fél zsoldra büntette.
A botbüntetések honvédeknél ekkor még nem volt megengedve.
Talán egy hét múlva Futakról Verbászra mentünk. Ott néhány nap táborban vol
tunk, s azután be lettünk a faluba szállásolva, többnyire a rácok által üresen hagyott
házakban. Csak akik előőrségi szolgálaton voltak, azok voltak táborban.
Itt én is megbetegedtem. Erős harmadnapos lázam volt, aminek következtében kór
házba kellett mennem Verbászon, ahol az iskolák voltak átalakítva kórházakká. Az
egymás mellett levő evangélikus és református templomok átellenében volt iskolá
ban voltam. Az iskolai padokra voltak rakva szalmazsákok, ezeken feküdtünk. Vala
mi Szabó nevű zászlóalji főorvos gyógykezelt bennünket. Fekete szakállú, durva,
goromba egy ember volt. Hántató és ismét hántató volt általános orvossága, össze
szidta a szegény betegeknek a puskakerülő teremtésüket. Egy németnyelvű beteg
honvéd nem tűrhetvén a sok szenvedést és goromba bánásmódot, éjjel kiment és bele
ugrott a kútba és belehalt. Másnap mindenütt keresték, de nem találták; míg végre
a kútban is megnézték, ahol azután meg is találták. Itt egy bő kút volt, mely a szom
széd házzal közös volt. Fele a kútnak egyik udvarban, fele pedig a másik udvarban
volt, s mindegyik udvarban volt külön egy veder. Azon komikus eset adta itt elő
magát, hogy mivel a mi udvarunkról ember halt a kútba, tehát nem merítettek belőle
vizet, hanem átmentek a szomszéd uvarba, s ott merítettek ugyanazon kútból vizet,
s hozták át mihozzánk.
Sokan meghaltak itt, akik még néhány hét előtt a legépebb és legegészségesebb
fiúk voltak. Minthogy pedig a betegek száma napról napra szaporodott, annyira,
hogy a kórházzá átalakított helyiségek nem bírták a betegeket befogadni; ugyanazért
a már lábadozó betegeket elszállították Kulára, mely szomszéd falu volt Verbásszal,
s itt magánházakba beszállásolták őket. Én is ekkor már a lábadozók közé tartozván,
szintén elmentem Kulára. Este szállítottak bennünket kocsikon, s mire állomásunkra
értünk, már jó setét volt, s a házakban már gyertyák égtek. Kula a Ferencz csatorna
két partján fekszik. Minket Kis-Kulán szállásoltak be.
Az előző években, mint deák, a nyári vakációk alatt két-három ízben is voltam
bátyámmal a hajónkkal az alföldön, Bács megyében és a Bánságban. A hajóra való
köteleket Kis-Kulán szoktuk csináltatni Wodring Mihály kötélgyártónál, akinek
házánál már két ízben voltam, s így ismertem, bátyámmal pedig éppen igen jó ba
rátságban volt. Igen derék, barátságos és vendégszerető emberek voltak nejével
együtt. Református vallásúak.
Egy rác kisbíró szállásolt be bennünket. A beszállásolandó honvédek mind előre
tolakodtak, hogy minél előbb szállást kapjanak. Én készakarva utoljára maradtam,
amire a kisbíró már annyira kifogyott a szállásokból, hogy gondolkodóvá lett, en
gem most már hova tegyen. Én kérdeztem tőle, hogy ismeri-e Wodringot, amire kér
dezte, a fiatalt vagy az öreget? Mondtam, az öreget. Erre nem szólt semmit, hanem
csak ment előttem. Amint Wodring háza elé értünk, az öregúr éppen az utcaajtóban
állt. Goszpodine! (Uram!) szólt a kisbíró rácul, itt Van egy katona. Jól van, felelt
Wodring szintén rácul, s engem, ámbár nem ismert, de azért barátságosan fogadott,
s bevezetett házába. Itt volt egy alacsony öregúr, elszegényedett táblabíró, Divéky
nevezetű, Wodringnak mindennapi vendége. Ö mindjárt beszédbe eredt velem, kér
dezték, hová való vagyok; én mondtam Győrbe. Sok jó ismerősöm van nekem ott
— szólt Wodring — a kereskedők és hajótulajdonosok közül, akik nálam szoknak
dolgoztatni. Én is voltam már — szóltam én — Wodring úrnak két ízben is becses
házánál. Erre Wodring nagyot nézett, de én nem vártam be további kérdéseit, hanem
bemutattam magamat, hogy én a Szimstichnek öccse vagyok. „A Szimstichnek!" —
kiáltott fel csudálkozva. És ezen perctől fogva nem úgy tekintettek, mint beszállá
solt katonát, hanem mint kedves vendéget és családtagot. Másnap egy Schramm nevű
káplár, győri fiú is oda kvártélyoztatta magát. Wodring megtudta, hogy Nagy Sán
dor is itt van, akinek apját jól ismerte, mert nála szokott dolgoztatni, általam meghí
vatta, laktársa, Bolla Sándorral együtt, ebédre.
Wodring beszélte, hogy Kulán egy rác kémet akasztottak fel, s rendes bakó
hiányában egy szabólegény ajánlkozott a hóhér szerepére. Akit fel kellett akasztani,
suszter volt, s így a szabó a susztert akasztotta fel. Ez a szabó egy szatócsboltban két
ostort vett, s abból csinált akasztózsineget, de az elszakadt, s a suszter leesett. Azután
egy istrángot hoztak, s azzal akasztotta fel. Hogy ily botrányos eset többször elő ne
adja magát, Wodring mint kötélgyártó készített rendes akasztózsineget, s az illető
10 Hadtörténelmi Közlemények

481

.

,

hatóságnak átadta. Ezért azután — amint később hallottam — 1849-ben, amidőn a
magyar hadsereg Bács megyéből kivonult, a rácok szegény Wodringon bosszút állottak.
Egyszer csak jött a parancs, hogy vissza kell mennünk a zászlóaljhoz, s másnap
indulunk Verbászra. Ezen rögtöni és váratlan parancsból azt következtettük, hogy
zászlóaljunk elmegy Verbászról, valószínűleg Pestre; mert egy huszárzászlóalj ment
is Kulán keresztül felfelé. Ezen sejtelmünk azonban nem teljesült. Másnap a kocsik
előálltak, felültünk, és visszamentünk Verbászra. Én egy rácok által üresen hagyott
házba kerültem, mintegy hatodmagammal. Későbben pedig egy szárazmalomba let
tem szállásolva. Innét minden második napon előőrségre mentünk, ahol mindég
egy nappalt és egy éjjelt töltöttünk táborban.
Az előőrségi táborban földbe ásott kunyhók voltak, melyek náddal voltak fedve.
Ezen kunyhókban köralakban újabb gödör volt ásva gyűrű formára, s a közepe
kiásatlan maradt tüzelőhelynek. A gunyhók oldalában köröskörül szalma volt. A
tüzelőhelyet köralakban körülültük úgy, hogy lábunk a körülbelül másfél láb mély
gödörben volt. Sokszor megesett, hogy a kunyhó meggyulladt és leégett (...). Sokszor
megtörtént az, hogy amint az elfázott őrszem, miután felváltották, bement a kunyhó
ba, leült a tűz mellé, s elaludt, álmában kinyújtotta a lábát, bele a tűzbe, s leégett
lábáról a bakancs. A másik meg fekve a hátát fordította a tűz felé, s úgy melege
dett. Annak meg a patrontáskában robbant fel a töltény. Ily események napirenden
voltak.
Itt is fordultak elő kolera esetek, és többen közülünk meghaltak. Egy Peller nevű
volt asztalos legény, őrvezető volt velem szállásom egy hetvenkedő pökhendi fráter.
Ez egyszercsak rosszul lett, bevitték a kórházba, s másnap már halva volt. Nekem
kellett neki a verbászi temetőben sírt ásatni. Ugyanitt halt meg Bolla Sándor is,
Bolla Mihály győri evangélikus elemi tanítónak a fia, az, akit fentebb említettem,
hogy Kulán szintén velem volt, s házigazdám, Wodring Mihály Nagy Sándorral
meghívta ebédre.
Dolgunk Verbászon monoton egyformasággal folyt. Minden második napon elő
őrségre mentünk. Itt töltöttük a karácsonyt és az 1849-ik újévet is. Igen nagy hide
gek voltak. A lovak az előőrségen éjjel az ágyúk előtt majd megették egymást.
A nagy hideg miatt folytonosan kapálódtak és harapdálták egymást.
Január havában jött egy parancs, hogy akik a múlt nyáron a tüzérségnél voltak,
tetessenek át a Verbászon állomásozó gyalog és lovasütegekhez. így történt, hogy én
ismét át lettem helyezve a tüzérség egy lovas ütegéhez Verbászon.
A tüzérséghez lett áthelyezésem után már csak néhány napig voltunk Verbászon,
mert
a hadügyministeriumtól rendelet jött, hogy Bács megye és a Bánság kiürítessék34 s a magyar hadsereg zöme inkább az országba betört Windischgräz had
serege ellen mozgósíttassék.
Az osztrák tüzérek, akik közé ismét be lettünk osztva, itt már mondogatták, hogy
ők a rácok ellen szívesen, de Windischgräz ellen nem harcolnak. Amire az lett nekik
mondva, hogy csak addig legyenek nyugodtan, míg Szegedre érünk; a magyar tüzérBég ott majd át fogja venni az ágyúkat, s ők majd a várban töltények készítésével
lesznek foglalkoztatva. Sokan azonban nyilatkoztaik, hogy ők az ötödik tüzérezredtől
át akarnak jönni hozzánk rendes honvédeknek, akik azután a magyar alkotmányra
letették az esküt, s megkapták a felpénzt. Hogy mennyit kaptak, arra már nem em
lékszem, hanem többet kaptak, mint mi kaptunk.
Január havában tehát Vécseynek hadteste, 35 melynél én voltam, megindult Szeged
felé.36 Az 5-ik zászlóalj, amelytől én a tüzérekhez átjöttem, néhány nappal már előbb
megindult, mint mi.
34 Az Országos Honvédelmi Bizottmány 1849 januárjában kezdte meg a felkészülést az ellentámadásra. Ehhez
a délvidéki csapatokat is a Tisza vonala mögé rendelték.
35 A szerző jegyzete: Midőn a bácskai hadsereg a parancsolatot kapta, hogy a Tiszához vonuljon Szegedre, és
azután a császári hadakkal szembeszálljon, még gróf Esterházy Sándor volt a főparancsnok. Hanem a megindulás
után mintegy két nap múlva Nádosy ezredessel átszökött az osztrákokhoz.
36 A szerző jegyzete: Bizonyosan ugyan nem tudom, de úgy gondolom, hogy (Esterházy) Szent-Tamásra ment
a rácokhoz, mert ez volt a legközelebbi állomása az ellenségnek, s más tiszteket is tudok, hogy ide szöktek. A kezdet
ben győzelmes Windischgräz egy kiáltványt bocsátott a magyar ministerium parancsnoksága alatt szolgáló császári
királyi tisztekhez, hogy térjenek vissza a császár iránti hűségre. Ezen felhívás a tisztek közt nagy zavart idézett elő,
és sokan titkon átszöktek a császáriakhoz. Gróf Esterházy Sándor is átszökött az ellenséghez ; de hogy az egész had
testet is magával nem vihette, ebben nagy akadályul szolgált neki gróf Vécsey Károly. Feketicstől az első állomás volt
Csantavér. I t t beszállásoltak bennünket. Épen vasárnap volt. Amint emlékszem, ezen háznak egy silány kis emeletje
volt. I t t a tisztek haditanácsot tartottak. Jól emlékszem, amint a tisztek egyremásra jöttek és mentek csörömpölve
kardjaikkal; hogy azonban miről folyt a tanácskozás, erről persze a közkatonaság semmit sem tudott. Itt Vécsey elébe
vágott Esterházy főparancsnok azon szándokának, hogy vagy az egész hadtest felbomlik, vagy átmegy vele az osztrá
kokhoz. Itt Vécsey határozottan ellene szegült Esterházynak, s ezt és Nádasy ezredest hazaárulónak mondta, a többi
tiszteket pedig a haza iránti hűségre buzdította. Az ezután következett éjeién Esterházy Nádasy ezredessel átszökött
az ellenséghez; másnap pedig a fővezérséget, mint a hadtestben a legöregebb tábornok, gróf Vécsey Károly vette át.
Ez volt Vécseynek az osztrákok előtt azon szörnyű nagy bűne, amiért a 9 bitófán kiszenvedettek közt őneki kellett
az utolsónak lenni. Azt mondta Haynau: ,,Ha százan volnának is, akkor is utolsó volna Vécsey".
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Végre mi is megindultunk egy zúzmarás januári reggelen. Első napon Feketicsig 37
mentünk. Itt be lettünk szállásolva. Feketicsen igen jóravaló magyar nép lakott.
A szállást adó gazdák reggel zsírt adtak, hogy azzal arcunkat dörzsöljük be, azt
mondván, az megóvja a bőrt a kirepedezéstől.
Reggel ismét indultunk tovább, de amint a faluból kiértünk, kint a havon megál
lítottak bennünket; mert az osztrák tüzérek fellázadtak, s azt mondták Esterházy
generálisnak, hogy ők egy lépést sem tesznek Windischgräz ellen, mert testvéreik
ellen nem akarnak harcolni. Egy fiatal bajusztalan tüzér, aki jól bepálinkázott, leg
jobban szájaskodott a generális előtt, amiért Esterházy őt egyszerre fegyver közé
vetette, s azonnal összeállította a rögtönítélő bíróságot, mely állott a hadbíró, egy
főhadnagy, egy hadnagy, egy őrmester, egy káplár, egy őrvezető és egy közemberből.
Rögtön agyon akarta őtet lövetni; a plébánost is kihozatták Feketicsről, hogy őt meg
gyóntassa; de a hadbíró ellenezte a rögtöni agyonlövetést, azt mondta, hogy a többi
majd még jobban elkeseredik ennek az esete fölött, akikkel ezalatt szintén lerakat
ták kardjaikat, glédába állították őket fegyver nélkül, s a huszárokkal körülöttük
négy sorfalat képeztettek, úgy hogy egészen be lettek kerítve.
A rögtönítélő bíróság összeállt egy körbe. Az elítélendő tüzértől megkérdezte Es
terházy, hallotta-e a hadi törvényt (III-ik), amely azt mondja: „aki feljebb valójá
nak ellene szegül, akár ontatott vér, akár nem, háború idején golyóval és porral (Mit
Pulver und Blei) büntetendő". A tüzér azt felelte, hogy hallotta. Ekkor a rögtön ítélő
bíróságnak meg lett mondva, hogy a hadbíró majd a szomszédjának valamit súg, ez
azt tovább súgja a szomszédja fülébe, ez ismét tovább, míg végre az utolsó vissza
súgja, amit a szomszédja neki súgott, a hadbíró fülébe. Megoktatta továbbá Esterházy
tábornok a rögtönítélő bíróságot, hogyha a körülsúgás megtörténte után a hadbíró
azt fogja mondani: „Aki velem egy véleményen van, az ragadja meg oldalfegyve
rét!". Azt is mondta, hogy a hadbíróval mindenkinek egy véleményen kell lenni.
Erre azután a hadbíró a szomszédjának valamit súgott, ez továbbsúgta, a másik
ismét tovább, míg körülment. A hadbíró nem hívta fel a bíróságot az oldalfegyverek
megragadására. Amire azután a rögtönítélő kör feloszlott. A plébános hazament, a
tüzért pedig fegyver között kísérték Szeged felé.
Ezután a lefegyverzett tüzérekhez fordult Esterházy, és megdorgálta őket engedetlenségökért. Ezek azt mondták, ők testvér j eik ellen nem harcolnak. Esterházy azt
mondta, azok el akarják venni országunkat. Nézzétek, hisz én is császári-királyi
katona vagyok, én is azon császárnak az alattvalója vagyok, akinek ti, nekem is fe
kete-sárga zsinórzatom van (mert huszár generális volt). Csak Szegedre érjünk, úgy
sem kelletek azután. Nem lesz rátok szükségünk, de addig kell, hogy az ágyúk mel
lett helytáll j átok. Ezen beszéd persze mind németül folyt. Ezután Semsei kapitány,
a 6 fontos gyalogüteg parancsnoka, a lelkére beszélt az ő népének, hogy ne hagyják
cserben az ágyúkat, hanem foglalják el azok mellett ismét helyeiket. Amire azután
odarohantak a kardokhoz, kikereste mindenik a maga kardját, azután elfoglalták
ismét helyüket az ágyúk mellett. Azon tüzérek pedig, akik már átallották hozzánk,
szidták őket. Egy azt mondta, hogy közibük kellene kartácsolni, azt érdemelnék.
Ezután folytattuk utunkat, s aznap Csantavérig 38 mentünk, másnap pedig Hor
gasig.39

Szeged elhagyása u t á n a következő útvonalon vonul hadosztályával: N a g y kikinda—Moferin—Törökbecse—Frányova. 1849. április 30-án Melence térségében
ütköztek meg a szerb—osztrák erőkkel. Nagybecskerek érintése u t á n Uzdin és
Tomasevác vidékén isimét csatára k e r ü l t sor; majd levonulnak a D u n a melletti
Pancsovára. Míg ők végigmasírozzák a Bánságot (Nagybecskerek, Aradác, P e r 
iasz), azalatt — szerzőnk szavaival — „ . . . a z ország többi részeiben m i n d e n f e 
lé nagy diadalt a r a t t a k a m a g y a r fegyverek".
1849. augusztus elején Nagybecskerekről Temesvár i r á n y á b a indították a h a d 
osztályt, s mivel időközben a csiászári h a d a k megszállták a várost, Lúgosra v o 
nultak t o v á b b . A világosi fegyverletételt követően még h a t n a p i g voltak fegy
verben a V a s k a p u szorosnál. Kitörési kísérletük sikertelensége után,
augusztus

37 Feketics (Báesfeketehegy) — község Bács-Bodrog megyében ; ma : Feketié — J.
38 Csantavér — község Bács-Bodrog megyében; ma: Öantavir — J.
39 Horgos — község Csongrád megyében ; ma : Horgos — J.
10*
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19-én szánták el m a g u k a t a fegyverletételre. Egyetlen m o n d a t az emlékirat
ból: „Szomorú volt, m e r t huszárnak a lova, tüzérnek az ágyúja, b a k á n a k a szu
rony j a szinte a lelkéhez látszott forrva lenni, s azt hitte, h a attól megválik, szí
v e megszakad".
II.
A fegyverletételi szándék az osztrákoknál már be lévén jelentve, augusztus 19-én
reggel megindultunk az osztrák tábor felé. Egy falun kellett keresztülvonulnunk, s
azon túl volt az osztrákok tábora. A falu bejáratához érvén, itt kétfelől egy-egy len
gyel dzsidás lóháton állott, akik az előőrséget képezték. Egészen mozdulatlanul ál
lottak, mint egy szobor, s köztük vonultunk el. A falun túl már találkoztunk osztrák
katonasággal, akik mindenféle ocsmány szavakkal illettek és szidalmaztak bennün
ket: „Ezek azok az útonállók? Ez azon korcs fajzat?". Ezektől vérszemet kapva az
oláh parasztok, azok is szidtak bennünket.
Az osztrákok táborához érve, átvették fegyvereinket, s mi fájdalom! az osztrákok
foglyai lettünk 1849. augusztus 19-én.
Augusztus 20-án, éppen Szent-István király napján ébredtünk először fel az osztrá
kok táborában. Mindenki szomorú és lehangolt volt. Egy így szólt hozzám: „Szomorú
névnapja van!". Kis Vince őrnagy néhány honvédtiszttel fel s alá lovagolt lassú lé
pésben a táborban. Lova többször ágaskodott. „Ne köszöntgess édes lovam — így
szólt ő — nincs kinek köszöntgetni...".
Itt még a készletben volt, s velünk ide áthozott kenyeret kikaptuk. Szeidl Flór
főhadnagy ütegparancsnokunk a magyar bankjegyekben nála volt öt napi Iehnungot
is kiadta; de a magyar bankóknak itt már hasznát nem vehettük.
Augusztus 21-én megindítottak bennünket vasasnémetek kíséretével Temesvár
felé. Reggel indultunk meg. Legelöl két vasasnémet ment lóháton, és két honvédtiszt
gyalog, utánuk a többi honvédek, s közben-közben vasasnémetek lóháton. Reggel
hamar, a megindulás után a két tiszt, és a közelükben levő honvédek között — már
nem emlékszem mi végett — szóváltás támadt, s a honvédek azt mondták a tisztek
nek: „hát minek adtak el bennünket?". Amire egyik tiszt azt felelte: „Mi nem adtunk
el, hanem veletek együtt mi is el lettünk adva."
Délután elértünk egy nagy faluba. Itt egy fél órai pihenőt tartottunk. Az oláh pa
rasztok kezdtek itt bennünket csúfolni és szidni, sőt némelyek oly szemtelenek vol
tak, hogy a közelükben levő honvédeket kezdték botokkal ütni, bízván a vasasné
metekben, hogy azok védelme alatt bármiféle garázdaságot lehet a honvédeken el
követniük. De a honvédek sem dugták a zsebükbe a kezüket, nekirohantak botokkal
az őket bántalmazó oláhoknak, amire azok egy épülőfélben maradt üres házba me
nekültek. A honvédek ide is utánuk nyomultak, s kezdték őket derekasan döngetni.
Erre ki akartak ugrálni az ablakokon, de ott is honvédek állottak botokkal, akik
őket visszaverték. Nem tudván most az oláhok sem az ajtókon, sem az ablakokon
kimenekülni, elkezdtek kétségbeesésükben irtózatosan ordítani. A vasasnémetek a
lóháton nevették őket. A honvédek végre megelégedvén a mulatságot, ott hagyták
őket. Amire azután nemsokára megindultunk Lúgos felé. Lúgosra érve megállapod
tunk, tábort ütöttünk és ott megháltunk. Lúgos városa adott számunkra 50 akó bort,
melyet a német katonák segítettek meginni, és több darab marhát. A marhákat itt
levágták, s a húst szekerekre rakták, s csak harmadnapra osztották ki a Temesvár
melletti táborban, midőn már a hús meg volt romolva.
Lúgoson egy napot töltöttünk táborban. A város lakosai kisétáltak ide, megnézni
a tábort. Itt hallottam, amint egy osztrák őrmesterrel egy lugosi fiatal nő beszélge
tett. Kérdezte a nő az őrmestertől, hogy mi fog majd a honvédekkel történni? Az
őrmester német nyelven — mert így folyt a beszélgetés — hencegve és a honvédség
iránt mutatott megvetéssel azt felelte: „A tisztek mind fel lesznek akasztva, a többi
közül pedig mindegyik 50 botot kap az alfelére, s azután el lesz kergetve". (...)
Temesvár alatt több napot töltöttünk táborban. Minden nap egy csapatot vezettek
be a városba a hadsorozó bizottság elé. Itt mindenki meg lett az orvos által vizs
gálva, s aki katonának alkalmasnak találtatott, azt azonnal bent fogták; aki pedig
alkalmatlan volt, attól köpönyegét elvették, s egy útlevéllel — úgynevezett Laufpaszszal — elbocsátották. Igen sokan voltak, akik nem váltak be, ezeket mind elbocsá
tották. Akadt ezek közül olyan — a többek közt egy Méncsik nevű honvéd — aki
másnap egy csapattal újra beszökött, és egy barátjának, Maráczinak útlevelet szer
zett.
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Engem a hideg lelt, amitől igen rossz színben voltam, s nagyon le voltam sová
nyodva. Ennél fogva reményem volt, (hogy talán engemet is elbocsátanak. — Egy
Szentgáli nevű tüzérkáplár cimborámmal egy reggelen mi is egy csapathoz csatla
koztunk, melyet bekísértek a városba, mert egyesek nem bocsáttattak a vonalon ke
resztül. A városból ki lehetett jönni a táborba, de be nem.
Szentgálival elmentünk a sorozóbizottsághoz, hogy magunkat megvizsgáltassuk.
A kapunál fegyveres őr állott, be be lehetett menni, de ki, igazolvány nélkül senkit
sem bocsátottak. Az előszobában levetkőztünk. Szentgáli ment be előbb a bizottság
elé. Neki volt két darab ezüst kétforintosa. Ezt észrevétlenül az orvos markába nyom
(Alkalmatlan). Engem beírtak
ta. Az orvos megvizsgálta, s azt mondta: „Untauglich"
a 3-ik határőri garnizon batalionhoz Brodba. 40 Szentgáli — mint katonának alkal
matlan — útlevelet nyert.
Kimentünk az előszobába, s felöltöztünk. Mit csináljak most? — szóltam Szentgáli
hoz. A podjászom kint van a táborban, s már nem eresztenek ki. Azt mondta: szökj
el. Sok gondolkodni való idő nem volt. Szentgáli megindult kifelé, s vitte kezében
az igazolványt, talán az őr azt hitte, hogy nekem is van, nem szólt semmit, és én
szépen kijutottam a kapun. A városból azonban nem lehetett kimenni máshová,
mint csak a táborba; ez pedig szintén körül volt kerítve fegyveres őrökkel, akik
senkit sem eresztettek a vonalon keresztül. — Kimentem tehát a táborba, s ott m a 
radtam addig, míg a mi csapatunkra nem került a vizsgálat. Ekkor ismét a sorozóbizottság elé kerültem. Megvizsgáltak, s ismét alkalmasnak találtak. Besoroztak a Don
Miguel 39. gyalogezredhez. Előbb pedig a 3-ik helyőrségi zászlóaljhoz soroztak, s így
ezen második megvizsgálás úgy látszik, egy fordulatot képezett egész életemre. —
Először Simstich Istvánnak írattam be magamat. Másodszor pedig attól féltem, hogy
a névről felismernek, nevemet Hetvényire magyarosítottam; ami később sok akadá
lyul szolgált, mert törvényesen mégcsak 1871-ben magyarosíthattam. 41 A sorozóbizottság elnöke egy Lambacher nevű Don Miguel ezredbeli kapitány volt, aki későbben
a 15-ik századnál kapitányom lett.
Feleskettek bennünket, s egy kaszárnyaudvarba bezártak. Amidőn ezen kaszárnyá
hoz kísértek, egy puszta, hazátlan térségen kellett keresztülmennünk. Itt találkoztam
egy Csipak nevű volt honvéddel, akinek egy falába volt. Ö velem volt honvéd az
5-ik zászlóaljnál. Azonnal ráismertem, ő meg énrám. Hamarjában elmondta, hogy
egy ágyúgolyó elvitte a lábát. Boldognak tartottam őt, hogy most legalább szabad,
míg mielőttünk egy setét jövő állott.
A számunkra kijelelt kaszárnyaudvar kerítését egyfelől a kaszárnyaépület, más
felől pedig a várfal (bástya) képezte. Itt is lehetett az ostrom nyomait l á t n i . . . Ezen
kaszárnyaudvarban kínos napokat éltünk át. Két nap semmit sem kaptunk enni.
Azután minden nap egy fél komiszkenyér helyett egy negyedet kaptunk. Ezt egy
szerre megettük, s másnapig ismét semmit sem ettünk. Az udvarban egy csigás kút
volt két vederrel; s ezen kútban igen jó víz. Éhségünkben nagyokat ittunk belőle, s
némileg ez is táplált. — Egy pár honvéd a bástya mellett, a volt mosókonyhában,
az első napon egy sarokba összesepert szemét között száraz kenyérdarabokat talált.
Erre egy bográcsban vizet forraltak, s a szemétből kiszedett komiszkenyérdarabokat
beledobálták, sót tettek rá, s pompás levesök lett. Én sóvárogva néztem, amint jóízűen
megették. Szerettem volna enni belőle, de nem volt hozzá jogom.
Két napi koplalás után az élelmezési tiszt, egy Kásztl nevű kapitány egy reggelen
fehér lovon a kaszárnyába jött, s azt kérdezte: „Mit akarok? Enni-e vagy hazamen
ni?". — Egy apagyilkos nem érdemelne nagyobb gyűlöletet, mint ezen gazember;
n e p ezért, mert a tőlünk elhúzott tömérdek sok kenyér árát mind zsebre rakta, ha
nem azon lelketlenségért, hogy a mi kínoztatásunk felett még élcelt.
Nagyon jellemző az,, hogy az egész 1848/9-iki hadjárat alatt a magyarok részéről
ilyen, de semmiféle lopás soha elő nem fordult; az egész hadsereg mindég rendesen
lett élelmezve, hiány sohasem volt semmiben sem. De amint az osztrákok kezébe
kerültünk, csaknem halálra koplaltattak bennünket, s a tőlünk elhúzott élelmiszerek
árát mind az illető tisztek rakták zsebre. Dusek magyar pénzügyminisztert 42 meg
számoltatta az osztrák kormány, s ez az utolsó fillér hovafordításáról is számot tudott
adni, az osztrákoknak nem csekély bosszúságára, mert ezek minden áron oda töre
kedtek, hogy a magyaroknál lopásokat és sikkasztásokat fedezzenek fel, ami azonban

40 A katonai határőrvidéken állomásozó bródi ezred 3. zászlóaljá
é i A Belügyminisztérium 12 023/1871. sz. intézvényében engedélyezte Siebenstieh István vezetéknevének Hetvé
nyire történő változtatását.
42 Duschek Ferenc (1797—1873) a Szemere-kormány pénzügyminisztere, várfogságot szenvedett. Megjegyezzük::
nemcsak a „számadás" róható terhére, hanem az is, hogy a császáriak kezére adta az aranytartalékokat.
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minden erőlködésük dacára sem sikerült. Ellenben az osztrákoknál a lopások és sik
kasztások napirenden voltak . . .
Augusztus 31-én este a kaszárnyaudvarból egy sáncba vittek bennünket. Itt kikap
tunk 5 napra való kenyeret, viszont víz nem volt, úgyhogy majdnem elvesztünk
szomjan. Itt hozták közibünk a besorozott honvédtiszteket is, akiket azonban a sánc
belső végén külön telepítettek le, s ezek és a többi honvédek között fegyveres kato
nák egy kordont képeztek.
Másnap, szeptember 1-én megindítottak bennünket (...). Nagy-Becskerek felé men
tünk. Itt állomást tartottunk, s a város alatt tábort ütöttünk. Ide jöttek ki az asszo
nyok Becskerekből, és salátát tejfellel leöntve és földibodza befőttet árultak. Itt egy
Kernreiter nevű honvédtüzér káplár a csapattól elmaradt. Egy becskerekei Leni
nevű szép leány, akivel már előbbször ismeretsége volt, elrejtette.
Előbb még, mintsem Nagy-Becskerekre értünk, Párdány nevű nagy falun men
tünk keresztül. Igen nagy melegség volt, majd eldűltünk a szomjúság miatt. Vasárnap
volt, s a házak előtt mindenütt sok nép állott, s minket bámult. Egy rác asszony szerb
nyelven így kiáltott ránk: „Ugye kutya, jó volna, ha egy ital vizet adnék? Adnék
ám, ha mérget tehetnék bele".
Nagy-Becskerekről Titelig mentünk. Itt a Tiszán hajóhídon keltünk át, s azután
megállapodtunk; azon hosszú fekete-sárga kapus épület mellett ütöttünk tábort,
amelybe a sajkások télre sajkáikat szokták berakni. Hideg esős éjszaka állott be,
s akinek köpönyegjük nem volt, a tűz mellett dideregtek. Én a tarisznyámat a fejem
alá tettem, s köpenyemmel a fejemet is betakartam, jóízűen aludtam egész éjsza
kán át.
Másnap folytattuk utunkat, s Titelen alul, ahol a Tisza a Dunába ömlik, átkeltünk
dereglyéken a Dunán. A Duna jobb partján Sósvár nevű falu van, ahol megállapod
tunk, s a falu mellett tábort ütöttünk. A táborcsinálók előrementek, s a velük szállí
tott húst a falu népe közt kiosztották. Minden paraszt kapott 12 emberre 6 font
húst, hogy azt főzzék meg. A mi emberünk, egy vén rác, a húsnak legalábbis kéthar
madrészét ellopta, s egy kis bográcsban hozott 12 ember számára egy kis gulyásos
húst, 4 embernek is csak szűken lett volna elég. Mi a kapitánynál panaszt tettünk,
A rác azzal mentegette magát, hogy a gyerek főzte, ő nem tudja, hogy mit csinált
vele; de a kapitány nem elégedett meg ezzel, hanem a vén zsiványt lehúzatta a gyepre
és tizenkettőt ráveretett, mi pedig koplaltunk.
Másnap ismét továbbmentünk, s egészen Eszékig13 mindég táborban háltunk. Eszé
ken lettünk először házakhoz beszállásolva. Innét négyen, 3 fehérvári fiú és egy
Klindzsár nevű tótországi sokacz fiú, szökést kíséreltek meg, de a horvát őrjárat
mindjárt korán reggel elfogta, és visszakísérte őket. Mindegyik 100 botütésre lett
ítélve. Büntetésüket útközben a gyepen ki is kapták. Mindegyik kapott mintegy 60
botütést, a többit elengedték.
Schlavonia (Tótország) és Horvátország (Varasdin város) felé mentünk. Itt minden
felé nagyon sok alma volt. A fák alja tele volt velük.
A földről szabadon szedhet
tünk, senki sem szólt érte. Stájerországban Márburgig 44 mentünk gyalog. Itt
láttunk
először vasutat. A vaspályái vonatra ültettek bennünket, és Merzuschlagon 45 keresz
tül mentünk Bécsbe. Becsuktak egy kaszárnyába, melyben szalma volt a padlóra
hintve, mely tele volt tetűvel, amit az osztrák császári-királyi katonák hagytak ott.
Ezen útban is igen sok éhségben szenvedtünk, mert nem lehetett mindenütt ele
gendő kenyeret kapni, s a hiányzó kenyér árát a csapatvezető tiszt, egy granicsár
(határőr) kapitány pénzben vette fel, de a pénzt köztünk ki nem osztotta. Bécsben
egy Brikl nevű dommiguel ezredbeli kapitány vett át tőle bennünket. Itt a granicsártiszt felkérte Brikl kapitányt, hogy kérdezze fel a sorban álló csapatot, hogy
van-e valakinek panasza a granicsár kapitány ellen? Brikl felkérdezte a csapatot, de
nem tudtuk, hogy miféle nehézséget ért a kérdést intéző kapitány, s így senki sem
felelt. Néhány nap múlva mondták többen, hogy még több napi kenyér követelésünk
van hátra. Amire Brikl kapitány azt felelte: „Bécsben fel lettetek k é r d e z v e . . . Ak
kor nem szólt senki, tehát most már a felszólalás későn van". Ilyen gyalázatos eset
a magyar kormány alatt sohasem fordult elő . . .
A bécsi kaszárnyából éjjel vezettek bennünket az osztrák államvaspályához. Igen
jól emlékszem, a Szent István templom előtt mentünk el. Innét vaspályán mentünk
Pardubitzig (Csehországba).
Ott beszállásoltak bennünket, s másnap gyalog mentünk
Königgräzbe. 46 Déltájban érkeztünk meg, egy kaszárnyaudvarba. Itt cseh katonák
43
44
45
40

Eszék — Verőce megye székhelye ; ma : Osijek — J .
Marburg — ma : Maribor — J.
Mürzzuschlag — helység Stájerországban.
Pardubitz, ma: Pardubice — CS; Königgrätz — ma: Hradec Králové — CS.
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kész ebéddel vártak bennünket, de a sót nem tették addig a húslevesbe, míg mind
egyikünk 2 krajcárt nem fizetett.
Egy kaszomatában voltunk dec. 31-ig. Kaptunk köpönyegeket, nadrágokat, fehér
neműt, nyári foszlányt (kitlit), bakancsokat, csákót és fegyvert. Waffenrokkot (katonakabát) még csak Prágában kaptunk. 1849. dec. 31-n Szilveszter napján reggel el
indítottak bennünket Königgrazből Prága felé. Gyalog mentünk Pardubitzig, ahol
csatlakoztak hozzánk a Dommiguel ezredbe besorozott olyan katonák, akik Török
országból jöttek vissza Hauslab osztrák tábornokkal. 47
Párdubitzon estve vasútivonatra ültünk, s éjjel érkeztünk Prágába. Karolinenthal
külvárosban, 48 az akkoriban új, háromemeletes kaszárnya első emeletére lettünk
beszállásolva. Itt a kiköltözött katonaság által még el nem vitt ágyakon volt szalma
zsákokra lefeküdtünk, ahol azután az 1850-ik új év reggelére virradtunk fel. Reggel
eljöttek a német katonák, s elvitték az ágyakat és szalmazsákokat, s mi az utána kö
vetkező éjszakán a padlón háltunk; csak 3-án kaptunk bútorzatot és rendes ágy
neműt.
Azonnal megkezdtük a katonai szolgálatot. Minden harmadnap ránk került a
vártára való menetel. Néhány nap múlva a Hracsánra, 49 a Burgfoa mentünk vártára,
ahol a bécsi udvari tanács által a trónról lelépni kényszerített, becsületes és jólelkű
V-ik Ferdinánd király lakott. 50 Mindjárt a bejáratnál jobbra az első emeletben la
kott, mely alatt a vártaszoba volt. Amint déli 12 órakor az őrség felváltása történt,
a király az ablaknál állt és lenézett. — Minden nap 90 ember tett a Burgban szolgá
latot, mely alkalommal Ferdinánd király magánpénztárából minden közember fe
jenként 6 ezüst kr., az őrvezető 9 kr., a káplár 12 kr., az őrmester 15 kr., a hadnagy
1 ft, a kapitány 2 ft. tiszteletdíjat (Gratis-LÖhnung) kapott.
Én a legelső alkalommal avisió poston 51 voltam, csak úgy fegyver nélkül, ahon
nét jelentenem kellett a zsinórposzton álló őrnek, ha valami főherceg vagy öreg
tábornok jött, hogy az „Queraust" kiálthasson.
Itt egy arra menő úr előttem megállt, és beszédbe eredt velem. Magyar nyelven
kérdezte, hogy hová való vagyok? Én feleltem: Győrbe. Erre azt mondja: „Én is
győri vagyok". Azután rám néz, s azt mondja: „Ugye ö n deák volt?". Amire feleltem:
Igenis az voltam. Mondtam, hogy Győrben és Pápán jártam iskolába. Erre azt mond
ja, ő is Győrben járt a hencekhez. Elmondta, hogy kik voltak a tanárjai, s kérdezte,
kik vannak életben. Akiket előszámlált, úgymint:
Kucsera Márián, Már Bonifácius,
Sztánke Leánder Valérián, Simon Zsigmond 52 nekem is mind tanáraim voltak.
Mondtam, hogy Kucsera Márián — aki az én időmben akadémiai igazgató volt —
meghalt, a többi mind életben van. Azután a politikára tért át, s kérdezte: „Mit
gondol barátom, hátra van-e még a feketeleves?". Csak annyit mondtam, hogy „meg
lehet". Amire ő ismét válaszolt: „Én azt mondom, hogy hátra van, különösen Austria
ca nézve". Amint azután elment, hozzám lépett egy kis öreg ember, aki az udvar
szolgai személyzetéhez
tartozhatott, s monda német nyelven: „Ez az úr a GenerálCommandónál 5:! van hivatalban" (.. .)
Prágában rendesen folytattuk a katonai szolgálatokat. Körülbelül egy hétig telje
sítettem közemberi szolgálatot, azután őrvezetői és tizedesi szolgálatokat tettem. Itt
kaptunk egy új zászlót, mert a Dommiguel ezred 3-ik zászlóaljának zászlója az
1849-ik évi szabadságharc alatt elveszett. Egy Szupkay nevű ezredkáplán szentelte
fel a karolinthali gyakorlótéren nagy ünnepéllyel. Egy tábori kápolna volt felállítva,
amelyben a felszentelés történt. A kápolna mellett volt egy tábori szószék, ahol
Szupkay alkalmi predikátziót tartott. A bevezetés szórul-szóra így kezdődött: „A
legnagyobb öröm tölti el szívemet e mai napon, Keresztény vitézek! A Dommiguel
ezred 3-ik zászlóaljának zászlószentelési ünnepélyén, .melyhez hasonló öröm a ti szí
veteket is méltán töltheti eil, Keresztény vitézek! Mert ezen zászlót egy olyan fejede
lemtől kapjátok, aki kiragadott benneteket a porból; kiragadott a csábítások és álhazaszeretet ördögi bilincseiből...".
Augusztus hónapban, 1850-ben egy felszólítás jött az ezredparancsnokságtól minden
47 Hauslab osztrák generális 1849. október 13-án kezdte meg működését a török földre menekült magyar honvédek
között. „Minden menekvőt visszatérésre szólítottak, a császár kegyelmet biztosítván a bűnbánóknak,, a közlegény
ségnek generálpardon (általános bűnbocsánat) hirdettetik" — írta tevékenységéről Perczel Miklós naplójában. V. ö.
Pénzel Miklós: Naplóm az emigrációból. Budapest, é. n. 49—51. o.
48 Karolienthal — ma: Kralovska záhrada (Prága).
49 Hradzsin (Hradčany) városnegyed Prágában.
50 V. Ferdinánd (1793—1875) magyar és cseh király; I. Ferdinánd néven osztrák császár. 1848. december 2-án
mondott le Olmützben.
51 Avisió post — jelző őrszem.
52 Szerzőnk tanárai: Kucsera Marián Mihály (1793—1847); Maár Bonifác János (1788—1855) magyar és világ
történelem tanára; Stanke Leander József (1800—1855) a filozófia tanára; Simon Zsigmond Antal (1814—1891).
53 Főhadparancsnokság.
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századhoz, hogy akinek kedve volna a zenekarhoz menni, az jelentkezzen. Én, mint
hogy a hangjegyeket ismertem, és a hegedűn is tudtam némüleg játszani, jelentkez
tem, így a 15-ik századtól át lettem helyezve a zenekarhoz (...). Nekem klarinétot
adtak, később pedig saját kértemre kisfagottot és hegedűt.
Volt a zenekarnál nyolc 13—15 éves fiúgyermek, akik az ezred költségén lettek ne
velve zenészekké. Ezek részint árva katonagyermekek, részben pedig cseh paraszt
gyermekek voltak, akiket egy Scsásznyi nevű zenész szedett össze, és akiknek az
iskolázásra még igen nagy szükségük volt. Tehát engem tettek ezeknek tanítójukká
és nevelőjükké, és minden egyéb szolgálat alól fel lettem mentve. (...)
Theresienstadtban 54 1850 ősszel egy este, amidőn a zenekarnak nagyobb része a
színházban volt, a színházi zenekarban zenélni, egy főhadnagy jött be nagy lármá
val a kaszárnyába, s kiáltott: hol a banda? Mi mondtuk, hogy a színházban. Haza kell
hívni — parancsolá — és ki kell rukkolni. Zeneszóval lesz a takarodó. Németország
ban háború van! Mi csak bámultunk, hogy mit lármáz ez? Amire ismét ránk kiáltott:
Talán nem is tetszik?! Amire azután mi erős éljent kiáltottunk. — Azonnal ment izenet a színházba, hogy a zenekarnak ki kell rukkolni. Kirukkoltunk tehát, s zeneszó
val és a magyar katonaság folytonos éljenzésével bejártuk a várast. Amint egy ka
szárnya előtt mentünk el, amelyben cseh katonaság volt, az emeletről egy cseh ka
tona gúnyból lekiáltott: „Éljen Kossuth!", amire a magyar katonák ismét rákiáltot
ták: „Éljen!". Ezen németországi háborús 55 hírekről olvastam későbben, hogy azok
csak tüntetések (Spiegelfechterei) voltak .. ,
Harmadnapra el is indultunk Szászország határszéle felé. Teplitzig 56 mentünk. Itt
beszállásoltak bennünket a városba. Én többedmagammal a Vasgolyóhoz címzett ven
déglőben voltam szálláson, ahol igen jó helyem volt; ahonnét naponként zenegya
korlatra jártunk a próbaterembe, mely a gőzmalom volt. Ügy éreztük itt magunkat,
mintha ismét a deákélet került volna vissza. Teplitzben töltöttük a karácsony ünne
peket és az 1851-ik újév napját. Február hónapban azonban jött a parancs, amely
nek következtében ismét visszamentünk Theresienstadtba, ahol egy kaszárnyában
kaptunk állandó lakást.
Theresienstadtban 1851-ik évi őszig voltunk. 1851-ben egyszer odahaza voltam
Győrben két heti szabadságra . . .
1851-ben ősszel parancsolatot kaptunk Theresienstadtból való kimasérozásra. Tirol
ország fővárosába, Insbruckba mentünk. Nekem az ezredtől különválva, a podjászos
szekerekkel kellett mennem, mert ezekkel a drága hangszerek lettek ládákban szál
lítva, amelyek gondos felügyeletet igényeltek, azért ezek mellé, mint megbízható
altisztet, engem rendeltek . . .
Utunk Bajorországnak egy csúcsán, Reichenhallon 57 ment keresztül. Én harmad
magammal kvártélyt csinálni mentem. Igen szép, derült őszi nap v o l t . . . Egy bajor
csendőrrel is találkoztunk. Az országút mellett egy helyen, amint egy hegyről men
tünk le, egy útmutató tábla volt: „12 Meilen von München". 58 Amint beljebb halad
tunk Tirolországba, mindég hidegebb lett a levegő, úgy hogy mire Insbruckba ér
tünk, már hó is esett. Insbruckban egy szép kaszárnyába lettünk beszállásolva, mely
hajdanában a jezsuiták zárdája volt; de Második József elvette tőlük, és kaszárnyává
alakította át.
Itt azonnal megkezdődtek rendes katonai szolgálataink, nekem pedig folytatnom
kellett növendékeimmel a tanítást, és minden reggel a ferencrendiek templomába
kellett őket vezetnem misére, ahol Szupkay az ezred lelkésze misézett, s akinek
ezen fiúk közül kettőnek mindennap ministrálni kellett.
Ezredesünk igen nagy kedvelője volt a cigányzenének, azért vonós hangszerekkel
felszerelt zenekart alakíttatott, s addig kutatott az ezredben, míg egy cimbalmon
játszani tudó cigány fiúra nem akadt. Leitmeritzen volt egy hangszerkészítő, ki is
merte a cimbalom hangszert; ennél készíttetett egy cimbalmot 50 váltó forintért.
Ezen zenekar Insbruckban az operaszínházban is többször fellépett.
Miksa bajor főherceg,59 királynénk atyja, 1852-ben tavasszal, mint vendég, Erzsé
bet l e á n y á v a l . . . Innsbruckban volt, s a Burgban volt szállva, ahol estéli zenét csi
náltunk neki. Az első emeleten a terem ablakai ki voltak tárva. Mi a többek között
54 Theresienstadt — helység Csehországban ; ma : Terezin — CS.
55 Helyesbítenünk kell szerzőnket. 1850-ben Poroszország uniós terveket dolgozott ki (március—áprilisban Erfurt
ban a jövendőbeli alkotmányt is kidolgozták), ami Ausztria (és Oroszország) nemtetszését váltotta ki. A két vezető
német állam között ekkor a fegyveres összeütközés fenyegetett; végül is Poroszország visszakozott (olmützi szerződés,
1850. november). Véleményünk szerint ennek a konfliktusnak hatását élte át szerzőnk. Tokody-Niederhauser: Német
ország története. Budapest, 1972. 182—183. o.
56 Teplitz — ma: Teplice — CS.
57 Reichenhall — ma: Bad Reichenhall — NSZK.
58 „12 mérföld Münchentől."
59 II. Miksa. Wittelsbach (1811—1864) 1848-tól bajor király, s nem főherceg.
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egy Walzert játszottunk, mely alkalommal királynénk — akkor még mintegy 15 éves
leányka — az ablak szélére ült, és kezével a háromnegyed taktust ütötte.
Ez alkalommal Miksa főherceg meglátogatta ezredesünket és ezredünket. A zene
karnál is volt, s itt igen megtetszett neki a cimbalom; mert Miksa főherceg igen nagy
kedvelője volt a zenének, s hír szerint ő volt Bajorországnak legkitűnőbb citerása.
Ezredesünk megígérte neki, hogy fog számára a leitmeritzi hangszerkészítőnél cim
balmot rendelni, s Brüll zenésszel el fogja neki Münchenbe küldeni. Ezen ajánlatot a
főherceg igen szívesen f o g a d t a . . . Amidőn Miksa főherceg ezredesünkkel a zenekar
szobáin végigment, tanítványaim éppen akkor készítették a havi próbairatokat, me
lyek a főhercegnek igen megtetszettek és megdicsérte. Kérdezte az ezredestől: ez a
káplár vitte ezen fiúkkal ennyire? Az ezredes felelt: igen.
Amint a főherceg elment, az ezredes visszajött, egyenesen hozzám és kérdezte tő
lem, hogy akarok-e szabadságra menni? Amire feleltem: igen kérném ezredes urat,
ha szabadságra mehetnék. Amire az ezredes felelt: tehát tett hű szolgálataiért sza
badságra bocsátom. Ezzel elment, de néhány perc múlva ismét visszajött és kérdé: de
szívesen megy-e? Én feleltem: nagyon szívesen; mert — felelte az ezredes — hű fá
radozásait másként is meg tudom jutalmazni. — Ha akartam volna, Nagyváradra
mehettem volna a katonanevelő intézetbe tanítónak, de nagyobb vágyam volt haza
menni. Tehát 1852-ben május hó 2-ik felében Insbruckból — egy szabadságra menő
csapattal — eljöttem. — Utunk Salzburgon, Linzen és Pozsonyon vitt keresztül...
Amint Insbruckból kijöttünk, az ezred muzsikaszóval kikésért, s a város szélén az
ezredes lóháton megállt, s az egész csapatnak egyenként kellett előtte elmenni, s
mindegyikkel kezet fogott.

SZEMLE

SZABÖ LÁSZLÓ
A N A G Y TEMETŐ
(Przemysl ostroma 1914/1915)
(Kossuth

Könyvkiadó,

A mai nemzedék a lengyel Przemysl
város nevét, mondhatni, alig ismeri. Még
a történelemben, sőt a hadtörténelemben
jártasak is csak annyit tudnak róla, hogy
az első világháborúban, 1914/15-ben,
nagy csaták színtere volt, nagyon sok
osztrák—magyar katona halt meg ott,
vagy esett a cári orosz hadsereg fogsá
gába.
Hogy tulajdonképpen ki győzött — ha
ez a kifejezés Przemysl nevével kap
csolatban egyáltalában használható —,
hogy milyen veszteségei voltak a Köz
ponti Hatalmaknak, főként a város erőd
rendszerét védő osztrák—magyar hadse
regnek és a támadó, majd az erődrend
szert elfoglaló orosz cári hadseregnek,
és hogy ezek a hatalmas áldozatok —
bármelyik oldalon — megérték-e a kitű
zött és vélt imperialista célt, hosszú ideig
nem volt közismert.
Erről a ma is időszerű és több mint fél
évszázad múltán is fájdalmas témáról
ad tudományosan népszerű feldolgozást
Szabó László hadtörténész könyve.
Az első világháború császári és kirá
lyi hadvezetése, majd a horthysta had
történetírás, Przemysl védőinek hősiessé
gét glorifikálva, elhallgatta a küzdelem
értelmetlenségét: a maga idejében is
rosszul, szervezetlenül, műszakilag gyen
gén megerődített erődrendszer tarthatat
lanságát, az oda beosztott osztrák Land
wehr és magyar népfelkelő dandárok
ból szinte találomra verbuvált, kiképzet
len, harcértékben még póttartalékosok
nak sem számító védőőrség igen csekély
katonai és erkölcsi erejét, a védőrend
szer műszaki kiépítésének elhanyagolt
ságát, sőt az erre fordítandó összegek elsikkasztását, mindezeken kívül a tüzér
ség gyenge és korszerűtlen tűzerejét, nem
utolsósorban az első világháborúban már
hasznavehetetlen lövegeket, az 1867-ben
rendszeresített gyalogsági fegyvereket stb.
A híres (inkább hírhedt) cs. és kir.
nagyvezérkar hötzendorfi Conrad tábor
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nok által vezetett törzse semmibe vette
az alárendelt csapatok nehézségeit, még
arra sem volt gondja, hogy a hadműve
leti egységekhez besorolt erőket megvá
logatta volna, így fordulhatott elő, hogy
a przemysli védelemben magyar honvéd,
közös, tiroli császárvadász, Landwehr.
Landsturm stb. egységek egy hadműve
leti egységen belül kerültek bevetésre,
a hadműveletek megkezdésekor, részben
egyenruha nélkül, s mire a békebeli (nem
tábori!) egyenruhákat kiosztották, a szi
várvány minden színében pompázott a
legénység (piros bosnyák fezek kevered
tek sötétkék és fehér császári zubbonyok
kal, a huszárok piroskék mentéivel, zöld
színű császárvadász-tollakkal) — a leg
jobb célpontot mutatva az ellenségnek.
A védelmi felkészülés utolsó időszaká
ban derült ki, hogy az erődrendszer ha
tékonyságának növelése érdekében egyes
falvakat le kellett rombolni és lakossá
gukat evakuálni, emiatt a városban fel
szaporodó polgári lakosságot is el kellett
látni, ö k később növelték az erődrend
szerben rekedt ellátatlanok számát, mert
ellátásukról központilag! nem gondoskod
tak.
Megoldatlan volt és maradt mindvé
gig a hadsereg téli ruházattal és egész
ségügyi
felszerelésekkel,
különösen
gyógyszerekkel való ellátása, ami miatt
a fertőzött vizek okozta kolerajárványt
sem lehetett leküzdeni. Ezek az okok
halmozottan növelték a veszteségeket és
fokozottan ásták alá a hadsereg és a pol
gári lakosság erkölcsi ellenállóképessé
gét.
Mindezek a körülmények együtt eleve
meghatározták, hogy a Kárpátok észak
keleti kijáratánál, a San folyó, több fő
útvonal és vasúti csomópont védelmét
ielentő przemysli stratégiai kulcspont
nem volt alkalmas egy túlerőben levő
ellenséges támadás elhárítására.
Ha még hozzászámoljuk azt a szeren
csétlen körülményt is, hogy a világhá-
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ború előkészítő szakaszában kirobbant
Redl-botrány főszereplője, a cs. és kir.
hadsereg magasrangú vezérkari tisztje a
cári hadsereg hírszerzője volt és meg
bízói számára időben adott át (minden—
a cári hadvezetés számára fontos — had
műveleti értesülést, így a przemysli vé
dőrendszer pontos műszaki adatait is, az
orosz hadvezetésnek elegendő lett voľna
a város bekerítése után a védők kiéheztetése és a részleges felmorzsolás takti
kája is.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy mindezen kedvezőtlen körülmények
ellenére a cs. és kir. seregtestek, főleg a
védelem magyar honvéd csapategységei,
a város kétszeri bekerítése során hősie
sen helytálltak, sikeresen végrehajtottak
több ellentámadást, nem egyszer 50—
75%-os saját veszteségek és az ismerte
tett nehézségek ellenére is.
A város második, hosszabb körülzárá
sa teljesen felmorzsolta a védők erejét,
az emberállomány szinte elfogyott, az
életben maradottak is betegek voltak; az'
állatállományból a még használható lo
vakat is fel kellett áldozni, hogy élelem
hez jussanak, így a védőőrség parancs
nokságának — mert a felmentési kísér
letek rendre meghiúsultak — a fővezér
ség hozzájárulása mellett nem volt más
lehetősége, mint a kitörés megkísérlése.
Több ellenséges hadsereg gyűrűjében a
kitörést mindössze 49 zászlóalj, 2 lovasszázad, 13 üteg és 5 műszaki század haj
totta végre, jobban mondva azok, akik
ezekből a leharcolt, kiképzetlen és kiéhe
zett egységekből megmaradtak. Zrínyi
sem indított a körülzárt Szigetvárból re
ménytelenebb kitörést, hár itt a város
parancsnok bízott még a „meglepetés ere
jében". A kitörési kísérlet természetesen
elbukott.

Még a cári hadvezetés is értékelte a
vár hősies védelmét és Przemysl fog
lyait annak megfelelő elbánásban része
sítette.
Megérte-e az első világháború első évé
ben hozott iszonyatos áldozat (a mind
két oldalon egy millióra becsülhető vesz
teség) a kitűzött célt?
Az Osztrák—Magyar Monarchia áldo
zatul dobott katonatömegei nem tudhat
ták, hogy az imperialista Ausztria és Né
metország vezetői több mint fél évszá
zadon át (szinte az 1848/49-es szabad
ságharc kényszerszövetsége óta a krími
majd a balkáni érdekellentétekig) mi
lyen diplomáciai harcot folytattak Ke
let-Európa és Dél-Európa birtoklásáért.
A kormányok hol egymással, hol a ké
sőbbi ellenséggel összejátszva igyekeztek
hatalmi céljaikat érvényesíteni, amíg a
szerbiai pánszláv mozgalom letörésére
irányuló osztrák törekvések és az ezzel
ellentétes anarchista csoportok mögötti
cári körök megérlelték és kiváltották az
első világháborút.
Ebben a hatalmi harcban minden sze
repet játszott, csak az áldozatul dobott
katonák és ártatlan polgári lakosok mil
lióinak sorsa nem számított. Erre a poli
tikára csak az 1917. évi Nagy Októberi
Szocialista Forradalom, illetve a had
színtér másik oldalán az 1919-es Magyar
Tanácsköztársaság tettek pontot.
Szabó László hadtörténész tudományos
kutatásokon alapuló műve az első világ
háború keleti hadszínterének legered
ménytelenebb csatáihoz kalauzolja el az
olvasót és világítja meg számunkra, miért
kellett magyar katonák tömegeinek ide
gen érdekekért áldozni életüket. Przemysl
védői a dilettáns hadvezetés áldozatai
voltak.
Windisch
Aladárné

BÉKÉS REZSŐ
TRUMAN ÁRNYÉKA
Kontinuitás és változások a második világháború utáni amerikai
globálstratégiában
(Zrínyi Katonai Könyv-

és Lapkiadó,

Békés Rezső külpolitikai újságírót el
sősorban azok az olvasók ismerhetik,
akik az USA második világháború utáni
politikája iránt érdeklődnek. A szerző
nyomon követi a második világháború
utáni amerikai globálstratégia állandó és
változó elemeit. Azokat a folyamatokat,

Budapest,
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összefüggéseket mutatja be, amelyek a
második világháborút követő hideghábo
rútól a nixoni—kissingeri enyhülési po
litikáig, ill. innen visszakanyarodva is
mét a hidegháborús politikához vezettek.
A könyv három részre tagolódik. Az
első rész Truman hatalomra jutásáról,
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{1945. április 12.) az antifasiszta koalíció
növekvő ellentéteiről és a hidegháborús
politika kibontakozásáról szól. A máso
dik részben nyomon követhetjük a szov
jet—amerikai globális erőegyensúly ki
alakulását (1953—1968), ami Eisenhower,
Kennedy és Johnson elnöksége idején
ment végbe. A harmadik rész részlete
sebben foglalkozik a nixoni—kissingeri
politikával, amely a szovjet—amerikai
együttműködés elmélyítésére, a politikai
és katonai enyhülés megteremtésére irá
nyult. Az enyhülési politika aláásása már
Ford elnöksége alatt megindult. A táma
dás azonban — amely az enyhülés ered
ményeinek felszámolására és az ameri
kai katonai erőfölény visszaszerzésére
irányult — csak Carter elnöksége alatt
indult meg.
A szerző a hidegháború kibontakozá
sát 1945 áprilisa és 1946 márciusa közötti
időszakra teszi. Állításának igazolásaként
az új amerikai vezetésnek a teheráni és a
jaltai megállapodásokkal ellentétes poli
tikáját említi: a lend-lease szerződés fel
függesztését, az Egyesült Államok meg
változott álláspontját Németország és
Lengyelország jövőjét illetően, és az
atomzsarolást a Szovjetunió irányában.
Bizonyítja, hogy Truman tudatosan
rombolta a bizalmat, amely a szovjet—
amerikai együttműködés alapja volt,
szándékosan hintette el a gyanakvást,
mérgezte meg a nemzetközi légkört egy
új világuralmi globálstratégia megalapo
zása és elfogadtatása érdekében.
Békés Rezső szerint a további politikai
lépések már mind a kibontakozott hideg
háborús tendenciát erősítették. így pl.:
1947. március 12-én az Egyesült Államok
kongresszusához küldött elnöki üzenet,
mely a politikai köztudatba „Trumandoktrína" néven vonult be. Ebben az
USA, mint a tőkés világ vezető nagyha
talma, globális érdekeit az egész világon
kész megvédeni és ennek érdekében kész
katonai erőt is alkalmazni, bárhol, ahol
ezt szükségesnek ítéli. Az amerikai fel
fogás szerint a Szovjetunió mindenek
előtt a vele közvetlenül határos tőkés
államokat fenyegette elsősorban, így a
Truman-elv alapján az ún. „déli válságív" országainak megerősítését tűzték ki
célul. Ez Görögországot, Törökországot
és — részben — Iránt foglalta magában.
Az 1949. január 20-án előterjesztett
„Négy pont" is a hidegháborút erősítet
te. Ez a négypontos terv már nemcsak a
kapitalista Európának ígért amerikai
pénzügyi és műszaki segítséget a tőkés
rendszer stabilizálásához, hanem LatinlAmerika, a Közel- és Közép-Kelet, Dél
kelet-Ázsia, valamint Afrika országai
nak is. A gazdasági függés szorosabbá
tételét a katonai integráció követte: 1949.

április 4-én megalakult a NATO s ezzel
teljessé vált a hidegháborús politika.
A hidegháborús külpolitikával egyide
jűleg Truman és a mögötte álló tőkés
csoportok az amerikai belpolitikai életet
is „újjászervezték". Kíméletlenül leszá
moltak a liberálisokkal és a baloldali
nézeteket vallókkal, gondoljunk csak az
Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottság, ill. ' Joseph McCarthy hírhedt
tevékenységére. Truman már 1947-ben
új törvényt hozott az „Állambiztonság
ról", amely centralizálta az USA kül- és
belbiztonságával foglalkozó intézménye
ket. Két új hatalmi-biztonsági szervet
hozott létre: az egyik a Nemzetbiztonsági
Tanács, a másik a Központi Hírszerző
Hivatal volt. A trumani politika az USA
világuralmi törekvéseinek megvalósítá
sára, a Szovjetunió és a népi demokra
tikus országok befolyásának visszaszorí
tására és a felszabadító mozgalmak el
fojtására irányult. E hidegháborús poli
tika súlyos külpolitikai konfliktusokhoz
vezetett, többek között a berlini válság
hoz (1948 június) és a koreai háborúhoz
(1950 június).
A hidegháborús politikát hirdetve ju
tott hatalomra az Eisenhower-kormány is
(1953 január), bár hatalomra kerülésekor
már az Egyesült Államoknak jelentős
katonai és gazdasági nehézségei voltak.
Az USA gazdasági fölénye ugyan még
érvényesült a tőkés világgazdaságban, a
nyugat-európai szövetségesek és Japán
azonban már kezdtek vetélytársakká vál
ni. Az USA-nak sikerült katonai támasz
pontokkal körülvenni a szocialista orszá
gokat, katonai szövetségbe tömöríteni
szövetségeseit, bevetni a hidegháborús
nyomás, fenyegetés minden eszközét, de
a trumani elképzeléseket így sem sike
rült megvalósítani. Ezért az új kormány
szakított a trumani „feltartóztatási" po
litikai stratégiával s helyette a „felsza
badítás" doktrínáját hirdette meg. E kon
cepció alátámasztására született meg a
„tömeges nukleáris megtorlás" katonai
doktrína. Az USA nagyszabású nukleá
ris fegyverkezését jelezte: az atom — ill.
a hidrogénbomba tökéletesítése, nukleá
ris fegyverek felhalmozása, e fegyverek
célba juttatására alkalmas stratégiai
bombázók tömeges gyártása.
1953-tól a nemzetközi politikai életben
a hidegháborús és az enyhülésre irányuló
törekvések egyidejűleg voltak jelen. Sztá
lin halála után az új szovjet vezetés viszszatért a békés egymás mellett élés Le
nin által kidolgozott alapelveihez és ak
tív békeoffenzívába kezdett: 1954—55-ben
számos javaslatot tett egy európai kollek
tív biztonsági rendszer megteremtésére és
hozzájárult az osztrák államszerződés lét
rejöttéhez. (1955. május 15.)
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A Szovjetunió békekövetelése és a nuk
leáris fegyverkezés által okozott félelem
azt eredményezték, hogy 1955. július 18án Genfben megtartották az első kelet—
nyugati csúcstalálkozót (Potsdam után).
A Szovjetunió és az Egyesült Államok
közti viszony megújulásának kezdetét je
lezte Nixon moszikvai ill. Hruscsov Wash
ington! látogatása
1959-ben.
Eisen
hower — nyolcéves elnöki periódusa
alatt — megérezte a politikai erőviszo
nyok változását. Belátta, hogy a Szov
jetunió szándékainak és törekvéseinek fi
gyelembevétele nélkül nem lehet globális
politikát folytatni. Észrevette a fejlődő or
szágok jelentőségét, s azt is, hogy az
USA-nak más módon kell hozzájuk vi
szonyulnia, ellenkező esetben a fejlődő
világ a Szovjetunióban keres támaszt.
Eisenhower felismerte a megváltozott
helyzetet, politikája azonban mégsem ezt
tükrözte.
A 60-as évek elejére a nemzetközi erő
viszonyokban minőségi változás állt be,
a legmarkánsabb változás éppen a kato
nai erőviszonyokban történt. Az 50-es
évek végére a szovjet hadseregi nagy
mennyiségű hadműveleti, harcászati és
hadászati atomfegyver birtokosa lett,
korszerűsítette hadászati bombázó légi
erejét, majd rövidesen kifejlesztette in
terkontinentális rakétáit is. Ennek nagy
politikai jelentősége volt, hiszen ezzel
megszűnt az USA területi sérthetetlen
sége és katonai fölénye.
A megváltozott nemzetközi és katonai
viszonyok között az amerikai politikai
és katonai doktrína már nem felelt meg,
hiszen a dullesi „tömeges megtorlás"
alapján az USA egy háborús konfliktus
esetén két alternatíva között választha
tott: vagy kénytelen a számára előnyte
len békét is elfogadni, vagy vállalja az
atomvilágháború kirobbantását. Az ame
rikai politikai és katonai doktrínák meg
változtatására — amely jobban alkalmaz
kodott az új nemzetközi viszonyokhoz és
az amerikai monopoltőke érdekeihez —
Kennedy kormányzása idején került sor.
Az új politikai doktrína a „fellazítás"
lett, míg a „tömeges megtorlást" a „ru
galmas reagálás" váltotta fel.
A „fellazítási" politika a katonai esz
közök helyett a gazdasági, ideológiai és
a kulturális eszközöket helyezte előtérbe.
Ezek segítségével próbálták elérni a
Szovjetunió és a szocialista országok kö
zötti kapcsolatok lazítását, a nemzetközi
munkásmozgalom egységének a megbon
tását, a marxizimus—leninizmus lejáratá
sát.
Mindezek a „békés átmenet" keretében
megvalósuló restaurációt szolgálták vol
na. A megváltozott politikai célokat az
új katonai doktrína is támogatta, felad

va a nukleáris haderők prioritását, a
'hangsúlyt a korlátozott háborúk megví
vásához szükséges szárazföldi és tenge
részeti erőkre helyezte át. Kennedy és az
őt támogató északkeleti monopoltőke
hajlandó volt bizonyos változásokat vég
hez vinni az amerikai stratégiában, de
nem adták fel azt a reményt, hogy az
USA rövid időn belül ismét megszerzi a
katonai fölényt, amely átváltható lesz
politikai fölénnyé a szocialista országok
kal szemben. Ez az ellentmondás jól jel
lemzi a Kennedy-kormány tevékenységét :
egyrészt tárgyalások kezdeményezése a
vitás kérdések megoldására, másrészt
merev ragaszkodás az amerikai érdekek
védelmére (pl. az 1963 augusztusi atomcsend-egýezmény ill. a kubai válság).
A politikai enyhülés kibontakozása és
térhódítása a Nixon-kormány idejére
esik (1969—1974). Jelentős eredmények
születtek Európában éppúgy, mint a
szovjet—amerikai
kapcsolatok
terén.
Nixon elnökké választása idején az ame
rikai nagytőke politikameghatározó cso
portjainak jelentős része elfogadta azt a
gondolatot, hogy az Egyesült Államok
nak realista módon, rugalmasabban kell
alkalmazkodnia a megváltozott világhely
zethez. Az USA vezetői, mindenekelőtt
Nixon elnök, és nemzetbiztonsági tanács
adója, Kissinger, a két nagyhatalom kö
zötti stratégiai egyensúly létre j öttébői azt
a következtetést vonták le, hogy kerülni
kell az olyan szituációkat, amelyek a
Szovjetunióval való közvetlen katonai
iszembekerüléshez vezetnek. Szerintük a
szovjet—amerikai viszonyban, de a nem
zetközi kapcsolatokban is, a konfrontá
ció korszakáról át kell térni a tárgyalá
sok korszakára.
A nemzetközi változások felismerése az
„amerikai mindenhatóság", az „amerikai
vezető szerep" eszméjének felülvizsgála
tához vezetett. Rájöttek arra, hogy az
erőnövekedés nem jelenti többé azt, hogy
az USA nagyobb mértékben képes lakos
ságának védelmet nyújtani, a katonai erő
(növekedése pedig nem vonja maga után
a politikai befolyás növekedését. Az első
tétel magában foglalta a Szovjetunióval
való fegyverkezés-korlátozási ill. leszere
lési megállapodások lehetőségét, a máso
dik pedig egy új politikai-katonai doktrí
na szükségességét. Ez a „Nixon-doktrínával" teremtődött meg.
A doktrína szerint az imperialista ha
talmak összefogása szükséges a szocialis
ta világrendszer ellen, mert így tudják
csak megakadályozni a szocializmus to
vábbi térnyerését, politikai, gazdasági te
kintélyének növekedését. A doktrína nem
módosította az USA külpolitikájának
alapelveit és céljait, de jelentős tartalmi
és módszerbeli
változásokat
hozott.
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Hiányzott a szocialista világrendszer
megsemmisítésére irányuló nyílt, közvet
len fenyegetés, nagyobb hangsúlyt kap
tak benne a békés egymás mellett élés
feltételei között alkalmazható gazdasági,
diplomáciai, ideológiai, kulturális eszkö
zök és módszerek.
Nixon kényszerű távozása után (1974
augusztus) úgy látszott, hogy az új elnök
politikájában nem lesz lényeges eltérés
a nixoni—kissingeri külpolitikai irányvo
naltól s az amerikai kormány tovább
ra is prioritást biztosít a Moszkvával
folytatott párbeszédnek. Az események is
ezt látszottak bizonyítani: 1974 október
ben Washingtonban megtartották a szov
jet—amerikai energetikai bizottság ülés
szakát, Moszkvában pedig nem sokkal
ezután a szovjet—amerikai kereskedelmi
és gazdasági tanács ülésezett. A legna
gyobb jelentőségű esemény mégis Ford
1974 novemberi vlagyivosztoki utazása
volt.
Ugyanakkor Reagan előretörése a Re
publikánus Pártban azt bizonyította, hogy
erősödik azoknak a köröknek a nyomá
sa, amelyek az enyhülést „egyirányú ut
cának" tartották. Ezek azt vallották, hogy
az Egyesült Államok katonai erő tekin
tetében lemaradt, ill. hátrányba került a
Szovjetunióval szemben. Ezért szerintük
nagyszabású fejlesztésre van szükség
mind a hadászati fegyverek, mind a ha
gyományos harceszközök terén, a száraz
földi haderőknél, a haditengerészetnél és
a légierőknél egyaránt.
Az enyhülési politika elleni támadá
sok már jelezték, hogy az amerikai ural
kodó csoportokon belül erőeltolódások
mentek végbe: a keleti partvidékkel
szemben megerősödtek a kaliforniai és a

déli tőkés csoportok. Ezek a körök támo
gatták Carter elnökké választását, is,
Forddal szemben. Carter, és tanácsadója
•Brzezinski, politikájukkal mindinkább
eltávolodtak a nixoni—kissingeri vonal
tól és a hidegháborús időszakra emlékez
tető intézkedéseket hoztak. Ilyenek: a
„Carter-doktrína", (1980. január 23.)
amelyben az USA életfontosságú érdek
szférájának nyilvánította a Perzsa-öböl
térségét, az „59. számú elnöki dekrétum",
amely lényegében a korlátozott nukleá
ris háborút akarta törvényesíteni, s olyan
hadászati felkészülést sürgetett, amely le
hetővé teszi, hogy az USA hadereje ki
sebb arányú nukleáris, csapást mérjen a
Szovjetunió katonai és polgári létesítmé
nyeire.
Különös veszélyessége e dekrétumnak
abban van, hogy katonalilag lejjebb szál
lította az atomháború küszöbét, másrészt,
hogy igyekezett hozzászoktatni az euró
pai országokat és népeket az atomfegy
verrel vívott korlátozott háború lehető
ségéhez s az ilyen háború megnyerhetőségéhez. A könyv befejező részében Rea
gan hatalomra jutását és az USA várha
tó politikáját ismerteti a szerző.
A recenzens a könyv fő érdemét abban
látja, hogy az amerikai globálstratégia
bemutatásán keresztül elősegíti az Egye
sült Államok külpolitikai döntéseinek
jobb megértését, s ezáltal a bonyolult
nemzetközi viszonyokban való könn) r ebb
eligazodást.
A bőséges életrajzi adatok, melyek ren
geteg hasznos és érdekes információt tar
talmaznak, nemcsak növelik a könyv ér
tékét, hanem olvasmányosabbá és érde
kesebbé is teszik azt.
Okváth Imre

VOENNO-BLOKOVAJA POLITIKA IMPERIALIZMA
Isztorija i szovremennoszty
(Vojenizdat,

Moszkva, 1980. 453 o.)

Napjainkban már könyvtárnyira tehető
a katonai tömbökkel, katonai szövetsé
gekkel foglalkozó nemzetközi és hazai
szakirodalom és publicisztika. Ez a szak
irodalom a világ katonai, politikai, ka
tona-politikai eseményeinek felgyorsulá
sa, változása révén egyre inkább növek
szik. A közelmúltban szovjet és NDKbeli (had)történész kollektíva vállalkozott
az imperialista katonaitömb-politika tör
ténetének, változásának napjainkig terje
dő feldolgozására. A szerzői együttes Zsi-

lin altábornagynak, a Szovjetunió Hon
védelmi Minisztériuma Hadtörténelmi
Intézete parancsnokának és Brühl vezér
őrnagynak, az NDK Hadtörténelmi Inté
zete parancsnokának, mint szerkesztők
nek a vezetése alatt széles áttekintését
adja az imperializmus huszadik századi
katonaitömb-politikájának, ki- és átala
kulásának.
A kötet nemcsak az — kezdetben fő
leg — Európára jellemző katonai szö
vetségek, katonai tömbök történetét tár-
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gyalja, hanem részletes, átfogó képet ad
az Európán kívüli, napjainkban fel-fel
bomló, újjászerveződő és létező ázsiai, af
rikai és dél-amerikai katonai szövetsé
gekről is.
A szerkesztők, a leglogikusabbnak tűnő
kronológiai sorrendet választva, kilenc
fejezetben tárgyalják a kötet címében
szereplő témát.
Az első fejezet, amely „Az imperializ
mus katonaitömb-politikájának lényege"
címet viseli és a téma bevezetésének, fel
vázolásának is tekinthető, három alfeje
zetben tárgyalja ezt a kérdést.
Az első alfejezet a marxizmus—leni
nizmusnak a katonaitömb-politika létre
jöttéről, reakciós jellegéről kialakult és
elfogadott megállapításait tartalmazza*
elméleti síkon vizsgálva és jellemezve ezt
a problémát.
A második alfejezet az immár imperia
lista katonaitömb-politika kialakulásának
szakaszait tárgyalja. A szerzők három fá
zisát különböztették meg ennek a politi
kának. Ezek a szakaszok lényegeben a
világtörténelem jelentős eseményeihez
kapcsolódnak és kötődnek, így ez a há
rom szakasz kronologikus bontást kap.
AZ első szakasz az imperializmus ki
alakulásától a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom győzelméig tart. A második
szakasz az első szocialista állam létre
jöttétől a második világháború befejezé
séig terjedő időszakot öleli fel. A harma
dik szakasz 1945 végével kezdődött és
napjainkban is tart. (Talán, mivel a tör
ténetírás a hidegháború kezdetét Chur
chill fultoni beszédéhez [1946. március
5.] kapcsolja, lehetett volna ezt az idő
határt is választani, jóllehet a második
világháború befejezése jelentős módosu
lásokat hozott a szövetségesek egymás
hoz fűződő viszonyában.)
A harmadik alfejezet napjaink impe
rialista katonaitömb-politikájának szo
cialistaellenes
jellegével
foglalkozik,
amelynek egyértelmű célja a két világ
rendszer egyre élesedő ideológiai, poli
tikai harcában az imperialista erők győ
zelemre vezetése, adott esetben a katonai
erő alkalmazásával.
A kötet második fejezete az első világ
háború befejezése után létrehozott szov
jetellenes katonai szövetség összeomlását
tárgyalja a külföldi intervenció és a pol
gárháború (1917—1922) időszakában. A
kötet szerkesztői ebben a részben is há
rom alfejezetre bontva, kronologikus sor
rendben tárgyalják, vizsgálják a történé
seket. Rámutatnak az imperialista ka
tonaitömb-politikában a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom hatására létrejött
változásra. A korábban egtymás ellen har
coló imperialista hatalmak közös, új el
lenséget láttak a fiatal szovjet államban.

Bizonyos esetekben együttműködés is ki
alakult a vesztes és a győztes hatalmak
között. (Pl. a német és az osztrák—ma
gyar hadseregek csapatainak szerepe a
megszállt oroszországi területeken!)
Változtak a formák és a viszonyok
is. A kezdeti, a belső ellenforradalmi erő
ket támogató, jelentéktelenebbnek tűnő
segítségnyújtást (hadfelszerelés, tanács
adók stb.) a nyílt katonai beavatkozás
váltotta fel (angol, francia, amerikai,
japán stb. erők partraszállása Oroszor
szágban és aktív részvétele a harcok
ban). Az eredmény ismeretes: a fiatal
szovjet állam 'mind a külső, mind a belső
ellenség támadását visszaverte, és rövid
időn belül jelentős világipolitikai és ka
tonai tényezővé vált.
A munka következő fejezete a máso
dik világháborús imperialista katonai
tömbök kialakulásának körülményeit és
tevékenységük kezdeti szakaszait, vala
mint egy szovjetellenes katonai szövetség
létrehozásának sikertelen kísérleteit tár
gyalja. Ismeretes, hogy a Szovjetunió a
kapitalista országok időről-időre megúju
ló ellentéteit, valamint az első világhá
ború utáni békeszerződéseket követő elé
gedetlenséget kihasználva, mindig megta
lálta azokat a diplomáciai lehetőségeket
(Rapalló, szovjet—francia, szovjet—cseh
szlovák, szovjet—német
szerződések),
amelyek lehetetlenné tették egy szovjet
ellenes, egységes katonai koalíció létre
jöttét. Ugyancsak ez a fejezet tárgyalja
a második világháború imperialista ha
talmak között lefolyt szakaszának —
— 1939—1941 — eseményeit, amely egyéb
ként a brit—francia katonai és politikai
szövetség kudarcának és összeomlásának
látványos időszaka volt.
A kötet negyedik fejezete a második
világháború 1941—1945 közötti időszakát
öleli fel. Ezekre az évekre esett az 1941re kialakult két nagy koalíció, az anti
fasiszta és a német—olasz—japán fasisz
ta katonai tömb harca. Ebben az időszak
ban a katonai szövetségek a korábbiak
kal ellentétben merőben más tartalom
mal telítődtek. Létrejött egy antifasisz
ta koalíció, amelynek vezető hatalmai a
szocialista Szovjetunió (!), a kapitalista
világ első számú hatalmassága az Ame
rikai Egyesült Államok (!), valamint
Nagy-Britannia és az ún. „társult hatal
mak". Velük szemben állt a hitleri Né
metország, a Mussolini vezette Olaszor
szág és a fasiszta Japán szövetsége va
lamint a „csatlós államok".
A kapitalista világ számos országa, a
vezető imperialista nagyhatalmak, saját
nemzeti létük megvédése érdekében, szö
vetségre léptek, az ugyancsak létében fe
nyegetett szovjet állammal a fasizmus el
len. Ez a katonai, politikai szövetség
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azonban a fasiszta koalíció vereségével
szinte azonnal felbomlott. Űjra előtérbe
kerültek a társadalmi rendszerek közötti
különbözőségek, antagonisztikus ellenté
tek.
Ezt tárgyalja az ötödik fejezet, amely
„Az imperializmus katonaitömb-politiká
jának agresszív jellege a második világ
háború után" oímet viseli. Ebben a rész
ben a nemzetközi erőviszonyok változá
sait, a gazdasági tényezők megnövekedett
szerepét, a hidegháború megindulásának
körülményeit követhetjük figyelemmel,
értő
(had) történészek
kalauzolásával.
Ezek a második világháború befejezését
követő események, változások néhány év
alatt elvezettek a legnagyobb imperialis
ta katonai szövetség, a NATO létrejötté
hez.
A hatodik fejezet teljes egészében az
Észak-Atlanti
Szerződéses
Szervezet
(NATO) húsz évének (1949—1969) törté
netét tárgyalja, jelentős teret szánva a
NATO létrejötte körülményeinek ismer
tetésére, csakúgy mint a kapitalista vi
lág legnagyobb katonai szövetsége céljá
nak, katonai, politikai szervezete felépí
tésének, illetve ezek változásainak bemu
tatására. Ugyancsak ebben a fejezetben
kaphatunk rövid áttekintést a NATO el
lenforradalmi megmozdulásokat, szervez
kedéseket támogató szerepéről, aktivitá
sáról (pl. Eisenhower-doktrína stb.).
Természetesen a világban az ötvenes
hatvanas években felgyorsult események
hatása nemcsak a szocialista és a legfej
lettebb kapitalista országokat érintette,
hanem a nemzeti önállóságjukat elnyerő
afrikai, ázsiai országokat is. A nemzeti
függetlenné válás nem jelentette egyút
tal azt is, hogy ezek az országok a szocia
lista, vagy az ún. „harmadik utas" tár
sadalmi, politikai fejlődést választják.
Számos ország az egykori gyarmattartó
ország társadalmi, politikai berendezke
dését követve építette fel saját államát
és számos esetben csatlakozott különbö
ző katonai tömbökhöz is. Ezek, a zömmel
az ötvenes években létrehozott katonai
szövetségek, amelyekben mint vezető,
„szellemi" irányító ott található az Ame
rikai Egyesült Államok, illetve NagyBritannia és Franciaország, a szakiroda
lomban, a „periférikus imperialista ka
tonai tömb"-ök elnevezést kapták. Ezen
katonai szövetségek Ázsia, Afrika, LatinAmerika különböző régióiban találhatók,
illetve voltak találhatóak. Legismerteb
bek közülük a OENTO, SEATO, ANZUS
stb.
A szerzők egyébként ebbe a „perifé
rikus" kategóriába sorolnak néhány —
véleményem szerint klasszikus értelem
ben vett — katonai tömbnek nem igen

tekinthető szervezetet is, pl. Arab Ligát.
Ugyanebben a fejezetben szólnak a tanul
mányok írói a nemzeti felszabadító moz
galmak kérdéseiről,
összetettségükről,
amelyek időnként két-három tőkés or
szág között laza katonai együttműködést
hozhatnak létre. így volt ez pl. a hatva
nas-hetvenes években amikor Portugá
lia és a Dél-Afrikai Köztársaság az an
golai és mozambiki felszabadító mozgal
mak ellen időleges katonai „szövetséget"
hozott létre. Ez a fejezet egyébként az
1945 és 1969 között eltelt huszonöt év
eseményeit tekinti át, de egy-egy táblá
zat, kimutatás segítségével rövid, vázla
tos kitekintést nyújt a későbbi időszakra,
így pl- jelzi a már megszűnt katonai
tömböket (Bagdadi Paktum, CENTO stb.),
tömör, értékelő áttekintést ad felbomlá
suk körülményeiről.
A kronologikus sorrend megkövetelte
forma következtében a nyolcadik fejezet
az 1970-es évek katonaitömb-politikájá
val foglalkozik.
A taktika és stratégia változásait, a
kapitalista országoknak a katonai erők
növelésére hozott intézkedéseit vizsgál
ják a szerzők. Részletesen tárgyalják a
NATO kibővítésének, fejlesztésének fo
lyamatát, a jelentősebb eseményeket, va
lamint az ázsiai, afrikai térségben- tett
újabb imperialista erőfeszítéseket, ame
lyek új katonai tömbök összekovácsolá
sára irányultak.
Végezetül, a végkövetkeztetések levo
nása előtt, átfogó képet adnak a kötet
szerzői a „Szovjetunió vezette szocialista
államközösség"-nek a békeszerető erők
kel együtt, az imperialista katonaitömb
politika ellen, a béke megőrzéséért ví
vott harcáról.
Nem egyszerű a könyvről végső meg
állapítást, véleményt adni, azt azonban
mindenesetre elmondhatjuk, hogy a
szovjet és az NDK-beli (had)történészek
kutatási eredményeinek a jelenlegi ál
lását, a marxista—leninista (had)történet
írás véleményét, ismereteit adja a cím
ben szereplő „imperialista katonaitömbpolitiká"-ról. Hasznosak lehetnek az ol
vasók számára a kötetben található, kü
lönböző időszakokról közölt, összehason
lítási lehetőséget nyújtó adatok — a fegy
verkezés részesedése a nemzeti jövede
lemből, a hadsereg létszámai stb.
Ezen hadtörténeti vonatkozások ellené
re a kötet inkább a hadtudomány, a ka
tonapolitika iránt érdeklődőknek ajánl
ható, bár bizonyos hadtörténeti megálla
pításai, adatai jelentős segítséget nyújt
hatnak az 1917—1945 közti időszak (had)
történetét kutató szakemberek számára
is.
Szakoly Sándor
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HISTORIE A VOJENSTVI
(Csehszlovákia, 1980)
A csehszlovák hadtörténeti és társada
lompolitikai folyóirat 1980-ban közre
adott tanulmányaiból két kérdéscsoportot
szeretnék kiemelni és ismertetni: a Cseh
szlovák Néphadsereg történetét a máso
dik világháború, az antifasiszta ellenál
lás időszakában és a háború utáni fej
lesztés szakaszában, valamint a CSKP
helyét és szerepét a hadsereg fejlesztésé
ben, politikai életének kialakításában és
irányításában.
Václav Gada: „Csehszlovákia Kommu
nista Pártja megalakulásának 60. évfor
dulója elé" c. cikkében (6. szám. 3—17. o.)
a párt megalakulásának közelgő évf ordu- t
lója (1921. május 14—16.) elé tekintve
elemzi a párt eddigi politikai irányvona
lát, a társadalmi átalakulásban játszott
kimagasló szerepét, de néhány olyan
problémát is, amely a párt útját termé
szetszerűen kísérte. A szerző hangsúlyoz
za, hogy a CSKP megalakulása és tevé
kenysége olyan történelmi esemény,
amelyhez a marxista történészek minden
generációjának vissza kell térnie. A párt
megalakulását a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom determinálta két vonat
kozásban is. Az új típusú forradalmi
párt megalapítása az egész nemzetköze
munkásmozgalom objektív fejlődésének
elválaszthatatlan része, amelyhez — és
ez a második vonatkozás — a létrejött
csehszlovák állam, mint a Közép-Európá
ban végbemenő forradalmi változások
következménye nyújtott minőségileg új
platformot. A szerző áttekinti az 1917—
1920-as időszakot, mint a párt megalaku
lását előkészítő és a jobboldali szociál
demokráciával folytatott harc folyama
tát, különös tekintettel a németországi
és magyarországi forradalmi munkásmoz
galom radikális jellegétől való eltérésre,
valamint a Szlovákia területén működő
német és német—magyar szociáldemok
rata szervezetek oppozíciós állásfoglalá
sára. Kiemeli a szerző a Szovjetunióból
hazatérő csehszlovák vöröskatonák szere
pét a párt megalakulásáért vívott harc
ban, miután Lenin egyenes kívánságára
beléptek a szociáldemokrata pártba, hogy
annak balszárnyát erősítsék. A Magyar
Tanácsköztársaság megdöntését követően
számos tapasztalt pártmunkás települ le
Szlovákiában és erősíti a baloldal hely
zetét. Ilyen feltételek között — a centris
tákkal való szakítás után — került sor a
CSKP alakuló kongresszusára és a III.
Internacionáléhoz való csatlakozásra. A
Komintern III. Kongresszusán Lenin sze
11 Hadtörténelmi Közlemények

mélyes befolyására vetették fel a két párt
egyesülésének kérdését. Erre a CSKP
egyesülési kongresszusán (1921. október
30—november 11.) került sor, amely az
új típusú forradalmi párt létrehozása fo
lyamatának záró mozzanatát jelentetté.
A háború előtti időszak történetével
foglalkozik Jan Anger: „A hadsereg hely
zete a burzsoá Csehszlovák Köztársaság
politikai rendszerében, a 30-as évek ele
jén" (2. szám, 74—100. o.) c. cikke is. A
tanulmány a csehszlovák hadügy átfogó
története feldolgozására és összegzésére
irányuló széles körű hadtörténeti kutató
munka szerves része. A szerző célkitűzé
se az akkord időszak hadseregfejlesztésé
re leginkább befolyást gyakorló cseh pol
gári és reformista pártok és más szubjek
tumok koncepcióinak analízise és szin
tézise. Ilyenek: a főparancsnok kabinet
irodája, a nemzetvédelmi minisztérium,
a hadsereg parancsnoki kara és egyes
honvédelmi szervezetek.
A polgári-demokratikus állam politikai
rendszerében meghatározó szerepe volt a
30-as évek elején T.-G. Masaryk katona
politikai és ideológiai koncepciójának,
amelynek biztosítania kellett az uralkodó
burzsoázia nézeteinek szintézisét és loja
litását a hadsereggel szemben. Az ún.
„demokratikus hadsereg" ideológiai kon
cepciója bonyolult osztály-, nemzetiségi
és általános politikai tényezőkből tevő
dött össze, a „politikamentesség" és a
„humanitás" jelszavára épített, A bur
zsoá jobboldal Masaryk koncepciójával
szemben sokkal konzervatívabb álláspon
tot,képviselt és főleg a polgári-demokra
tikus belső kapcsolatok és viszonyok ki
alakítását ellenezte a hadseregben; sok
kal inkább M. R. Štefánik légionárius ha
gyományai szellemében való fegyelmi és
nevelési, valamint ideológiai befolyásolá
si konstrukciót helyezte előtérbe. A had
sereg parancsnoki karának zöme össze
tételéből — a volt osztrák—magyar had
sereg tisztjeinek hatásából — adódóan ez
utóbbi álláspont mellett állt ki.
Az egyes irányzatok konfrontációja
egyre kevésbé tette lehetővé a koalíciós
pártok és kormányzat egységes katona
politikai és ideológiai irányvonalának ki
alakítását és realizálását.
Karel Richter két részes tanulmánya
,,A csehszlovák hadsereg keleti csoport
ja" és „A katonai ellenállás új perspek
tívái" címmel (2. szám, 56—73. és 4. szám
58—82. o.) azt az időszakot jellemzi,
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amelyben a csehszlovák légió tagjai Len
gyelország leverését követően szovjet te
rületre kerültek át. Ez bonyolult idősza
kot jelent a csehszlovák külföldi katonai
ellenállás történetében. A burzsoá hadse
reg reprezentánsai első ízben érzik ma
guk körül a szocialista állam atmoszfé
ráját, amely nemcsak politikailag, hanem
osztályszempontból is eltérő közeg a sa
játjuktól. Sor kerül itt két világnézeti
szféra első konfrontációjára, amely — a
körülmények összetettsége dacára —
mégis megteremti a szükséges alapokat
a későbbi kölcsönös megértéshez, a szov
jet hadsereggel való szövetség és együtt
működés keretei között.
A szovjet vezetés számára sem jelen
tett egyszerű feladatot egy olyan döntés
meghozatala, hogyan bánjon egy körül
belül zászlóaljnyi szervezett katonai erő
vel, amely a kialakult helyzet folytán a
nyugat-ukrajnai
hadműveleti térségbe
került. A döntés megszületett és a szov
jet vezetés teljes megértését tükrözte. 'Le
hetővé tette a katonai szervezet fenntar
tását és működését, mégpedig a cseh
szlovák hadseregben érvényes szabályza
tok szellemében. Svoboda alezredes veze
tésével ez a zászlóalj és a Szovjetunió
területére került másik szervezett alaku
lat, az ún. Kvasilov-csoport egyesült. A
Gottwald-féle moszkvai csehszlovák ve
zetés befolyására sikerült megakadályoz
ni a csehszlovák egység nyugatra törté
nő átszállítását, amely a londoni emig
ráns kormány befolyása alá kerülését je
lentette volna. A külföldi katonai ellen
állási mozgalom a Szovjetunió területén
egyre inkább haladó jelleget öltött, pol
gári ellenállási csoportból antifasiszta
ellenállássá alakult át és kész volt a
szovjet hadsereg oldalán a fegyveres küz
delemben részt venni. Ebben az időszak
ban egyre markánsabban kerül előtérbe
Ludvik Svoboda alakja, aki a Szovjet
unióval való szoros szövetség feltétlen
híve, egyre tudatosabban és pozitívabban
foglal állást az ellenállás kommunista
vonala mellett, a népi és demokratikus
forradalomba torkolló út mellett.
František Nesvadba a „Prága felszaba
dításáért vívott harcok történetéhez" c.
tanulmányában (1. szám, 22—39. o.) fel
adatának tekinti, 'hogy szovjet dokumen
tumokra támaszkodva mutasson rá a
szovjet hadsereg prágai hadműveletének
legjelentősebb mozzanataira és néhány
olyan új ténnyel egészítse ki, amelyeket
a levéltári okmányok tanulmányozása
alapján rögzített. Az 1., 2. és 4. Ukrán
Frontot érintő nagyarányú hadműveletet
gyakran „ünnepi" menetnek tüntetik fel,
olyan időpontban, amikor a német had
erő már nem tanúsított komoly ellenál

lást. A szerző cikkében azt bizonyítja,
hogy ez a támadó hadművelet a szovjet
hadsereg súlyos harci útjának betetőzése
volt, olyan támadó tevékenységet igé
nyelt, amely komoly áldozatokat köve
telt. Sajátossága volt a harckocsi-seregtestek széles körű manőverezése annak
érdekében, hogy a nagy létszámú és szí
vósan ellenálló ellenséges csoportosítást
gyors ütemben és hadászati méretekben
bekerítsék, majd kapitulációra kénysze
rítsék. A három ukrán front vesztesége
8 ezer halottat és 28 ezer sebesültet tett
ki. Ebből a harcból derekasan vette ki
részét az 1. csehszlovák hadseregközvet
len hadtest, amelynek dicső harci útja a
főváros felszabadításával 1945. május
9-én fejeződött be. A prágai hadművelet
a Csehszlovákia felszabadításáért vívott
hét hónapos küzdelem győzelmét és egy
ben a háború befejezését jelentette Euró
pában. Ez a fegyvertény lett a csehszlo
vák—szovjet fegyverbarátság és szövet
ség történetének egyik legfontosabb mo
mentuma.
JiU Bilek „A hadsereg és a nép egysé
ge elvének érvényesülése a Csehszlovák
Néphadsereg fejlesztésében 1948—1955
között" című tanulmányában (1. szám,
40—59. o.) a hadsereg és a nép egységé
ről szóló lenini tanításból kiindulva vizs
gálja a hadseregfejlesztés jellegét és tar
talmát ebben az időszakban. Az 1948 feb
ruári győzelmes fordulat szükségszerűen
vetette fel azt a kérdést, milyen legyen
Csehszlovákia és hadserege további fej
lődésének útja. A párt vezető szerepének
érvényesülése a politikai és társadalmi
élet szféráiban törvényszerűen kiterjedt
az. ország védelmi képességével és
a hadsereg építésével kapcsolatos kér
désekre is. A köztársasági elnök első, a
hadseregre vonatkozó parancsa 1948. jú
nius 16-án jelent meg és meghatározta a
hadseregfejlesztés és a véderő fokozásá
nak távlati feladatait. A CSKP IX. kong
resszusa 1949 májusában már rögzítette
dokumentumaiban az új szocialista típu
sú hadsereg, építésének elveit és céljait.
Ezek között a legfontosabbak: a párt ve
zető szerepének biztosítása, a hadsereg és
a nép egységének megszilárdítása, a fej
lesztés osztály-alapokon történő végre
hajtása, a szocialista internacionalizmus
elvének érvényesítése. A kitűzött célok
elérése érdekében elsősorban az új pa
rancsnoki kart kellett létrehozni a had
seregben, leküzdeni a reakció ellenállá
sát és a hadseregen belüli befolyását,
megteremteni a hadseregi pártszerveze
tek működési feltételeit, meghatározni a
hadsereg helyét és szerepét a társadalom
egészében és megalapozni a szakmai ki
képzést segítő pártpolitikai munkát. Bár
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ebben az időszakban a személyi kultusz
káros hatására több olyan intézkedés szü
letett, amelyek végrehajtása gyengítette
a hadsereg és a nép egységét, mégis szá
mos olyan pozitív eredmény született,
amely a későbbiekben hozzájárul az
egység lenini elveinek érvényesítéséhez
és a hibák kiküszöböléséhez. 1955-ben, az
európai szocialista országok politikai és
katonai együttműködése új szervezeti
formájának
bevezetése előestéjén, a
Csehszlovák Néphadseregi valóban népi
hadsereg volt, amely szorosan kapcsoló
dott a dolgozó néphez és annak szocialis
ta jövőjéhez.
Václav
Stefánsky
„A Csehszlovák
Néphadsereg szocialista jellegének elmé
lyítése a CSKP XI. Kongresszusának idő
szakában" c. tanulmányában (4. szám,
83—105. o.) A CSKP katonapolitikai
irányelveit tárja fel a kongresszus elő
készítése időszakában, abból a tényből
kiindulva, hogy az SZKP XX. kongreszszusát megelőző időszakban bekövetkező
enyhülés a nemzetközi helyzetben —
1956-ban a Magyarországon lezajlott el
lenforradalmi események, valamint a
Közel- és Közép-Kelet térségében — ki
alakult feszültség következtében leféke
ződött. A szocialista országok közössége
előtt az a feladat állt, hogy egyrészt vé
delmi képességük fokozásával, másrészt
még intenzívebb békepolitikájukkal és a
nemzetközi fórumokon tett javaslataik
kal, a békeszerető erők közös fellépésé
nek reális lehetőségét kihasználva, meg
akadályozzák egy esetleges háború kirobbantását. Ennek kapcsán új megvilágítás
ba és előtérbe került az ország osztály
alapokon nyugvó és internacionalista jel
legű védelmének erősítése, a CSKP ve
zető szerepének maradéktalan érvénye
sítése a hadseregben, valamint a fegy
veres erők szocialista jellegét erősítő
ideológiai és pártpolitikai munka kibon
takoztatása.

A tudományos-technikai forradalom
okozta minőségileg új helyzet törvény
szerűen új követelményeket támasztott a
hadsereg korszerűsítésével, de a személyi
állomány szakmai és politikai felkészült
ségével szemben is. A népgazdaságban
érvényesülő
takarékossági
tendencia
ugyanakkor bizonyos ellentmondást szült
a hadsereg szükségletei és az anyagi
technikai ellátás lehetőségei között. Sür
gető feladatként jelentkezett a honvédel
mi törvény felújítása, valamint a hadse
regi kádermunka minőségi javítása.
A CSKP XI. Kongresszusa 1958 júniu
sában megállapította, hogy alapjaiban
kialakult a valóban népi hadsereg, amely
osztályalapokon épül fel, egységes a dol
gozó néppel és annak érdekeit képviseli.
Feladatként szabta még a következő idő
szakra a hadseregi káderek osztálytuda
tának és politikai érettségének minőségi
fokozását, a pártosság elmélyítését mun
kájukban, a parancsnokok és törzsek ka
tonai-szakmai ismereteinek és szervező
képességének emelését, a káderek na
gyobb stabilizáltságának biztosítását és a
szükséges káder-tartalék kialakítását.
Összességében megállapítható, hogy a
CSKP XI. Kongresszusa értékelte a ka
tonapolitikai eredményeket, amelyek a
szocializmus építésének időszakában szü
lettek, jóváhagyta azon feladatok helyes
ségét, amelyeket a CSKP 1956. évi orszá
gos konferenciája tűzött ki e területen és
tovább fejlesztette azok irányvonalát.
Űj, igényes feladatokat szabott meg, ame
lyek szorosan összefüggtek a Csehszlovák
Néphadsereg szocialista jellegének vég
leges kiépítésével. Pontot tett az előző
időszakban előfordult negatív jelenségek
és helytelen gyakorlat értékelésére és po
zitív irányba terelte a még fellelhető ma
radványaik kiküszöbölését.
Nádor Tibor

KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF
„A HADTÖRTÉNELEM KORUNK

OSZTALYHARCABAN"

Az NDK Nemzeti Néphadseregének tudományos ülése Karl Marx születésének
165. és halálának 100. évfordulója alkalmából
1983. március 24-én (Potsdamban az
NDK Hadtörténelmi Intézete adott otthont
annak a nagyszabású tudományos ren
dezvénynek, amely a Kari Marx-emlék
évre tekintettel, életművéből kiindulva,
a hadtörténelmet, mint a magas szintű
harckészültség és a szükséges harci erő
hatékony tényezőjét vizsgálta korunk
osztályharcának összefüggéseiben.
Az
ülésen részt vettek az NDK Nemzetvé
delmi Minisztériumának
vezetői, az
NSZEP Központi Bizottságának képvise
lői, az NDK társadalomtudományi inté
zeteinek vezetői, az NDK Nemzeti Nép
hadseregének, Határőrségének és Polgári
Védelmének vezető beosztású parancsno
kai és politikai munkásai, továbbá az
NDK-ban ideiglenesen állomásozó szov
jet katonai erők parancsnokának politi
kai helyettese, valamint a testvéri had
seregek hadtörténelmi intézeteinek kép
viselői.
Az ülést Prof. dr. Reinhard Brühl ve
zérőrnagy, az NDK Hadtörténelmi Inté
zetének parancsnoka nyitotta meg. Üdvö
zölte a megjelenteket, majd azt hangsú
lyozta, az ülés ahhoz kíván hozzájárulni,
hogy Kari Marxnak a német hadtörté
nelemmel kapcsolatos elméleti és mód
szertani felismeréseit még jobban, még
céltudatosabban és még hatékonyabban
lehessen alkalmazni.
Ezt követően Heinz Hoffmann hadse
regtábornok, az NSZEP KB Politikai Bi
zottságának tagja, az NDK nemzetvédel
mi minisztere tartotta meg referátumát.
Bevezetőben kiemelte, hogy a Marx ál
tal megalapozott, Engels és Lenin által
továbbfejlesztett hadelméletből és kato
napolitikai nézetekből a szocialista német
államot védő haderők új ösztönzéseket és
indíttatásokat kívánnak nyerni, hogy a
jövőben is hűen és felelősségteljesen tel
jesíthessék
osztálymegbízatásukat,
az
NDK védelmi erejének állandó fokozásá

val megóvják a népeket egy harmadik
világháborútól és biztosítsák a fejlett
szocializmus építését német földön. A tu
dományt forradalmi erőnek tekintve
nemcsak ideológiai-elméleti területen,
hanem a gyakorlatban is fontos szerepet
játszik a gazdaság, politika és háború
összefüggéseiről szóló marxi elmélet.
Az előadó ezt követően a marxi—lenini
hadtörténelemnek,
mint
tudományos
diszciplínának a párt ideológiai harcá
ban betöltött szerepét elemezte. Hang
súlyozta, hogy Marxnál a hadtörténelem
is a munkásosztály és pártja számára ki
dolgozott forradalmi stratégia és taktika
egyik szükségszerű eleme volt. Az osz
tályharc formáiba beleértette a fegy
veres harcot is, így a proletariátusnak
ezt is el kell sajátítania, hogy teljesít
hesse történelmi küldetését, a kizsákmá
nyolás, elnyomás és háború nélküli világ
megteremtését. Marx és Engels a had
történelmet kiemelte egyes események
esetleges felfedéséből és leírásából, sőt
a hadtörténelmi folyamatok tudományos
kutatásának és az abból következő tör
vényszerűségek feltárásának
szintjére
emelte. Ennek eredményeként pedig tu
dományos érveket adtak a munkásosz
tálynak, amelyek segítségével az felis
merheti a háború valódi okait és jelle
gét, így létérdekeinek megfelelően fog
lalhat állást és eleget tehet felszabadító
és békeküldetésének. Marx és Engels szá
mára a katonai erő alkalmazása mégis
az utolsó eszköznek számított, amelyet a
burzsoázia kényszeríthet rá az alapvetően
békeszerető és békére hajló proletariá
tusra. Ezt a gondolatot éppen napjaink
ban szükséges nyomatékosan hangsúlyoz
ni. Mivel azonban szükség lehet a fegy
veres erő alkalmazására, a hadügy és a
háborúk elemző kutatása korunkban is
elengedhetetlen. Eközben a hadelméle
tet és a katonapolitikát mindenkor, az
adott konkrét szociális-gazdasági és tár
sadalmi-történelmi feltételekből kell leve-
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zetni. így az eddiginél nagyobb figye
lemmel kell feltárni a kapitalizmusból a
szocializmusba való átmenet korában a
nemzetközi erőviszonyok ellentmondásos
fejlődését, mindenekelőtt azokat a mód
szereket, amelyekkel az imperializmus
meg akarja akadályozni a forradalom
továbbterjedését. A kapitalizmus általá
nos válságával összefüggésben a hadtör
ténelem adhat választ a válság és háború
összefüggésének kérdésére, ez a válasz
viszont a vezető katonai személyiségek
számára tanulságos, és ezáltal a hadtör
ténelem a párt politikai harcában érté
kes eszköz. Ugyanakkor a hadtörténelem
a hadseregre és háborúra vonatkozó, azo
kat történetiségükben vizsgáló és össze
függéseiben elemző tevékenységével erős
fegyver az ideológiai harcban is. A had
történelem tanulmányozása koncentrál
tan közvetíti azokat az ismereteket, ame
lyek szükségesek a helyes döntésekhez
és amelyek egyúttal erősítik az ügyünk
legyőzhetetlenségébe vetett hitet és meg
győződést. Ezek az ismeretek ugyanakkor
ösztönzőleg hatnak a hadelmélet terén
is.
Előadása következő részében Heinz
Hoffmann az imperializmus háborús elő
készületeinek leleplezésével kapcsolato
san szólt a hadtörténészek felelősségéről.
Kiemelte, hogy éppen a hadtörténelem
tudományos művelése jelentősen hozzá
járul ahhoz, hogy feltárjuk, milyen konk
rét történelmi, gazdasági és politikai
okok eredményezik a kizsákmányoló tár
sadalmak háborúit, hogyan keresnek ki
utat az uralkodó osztályok társadalmuk
belső nehézségeiből és válságából hábo
rús kalandok révén. A kapitalista társa
dalmi rendszer általános válságfolyama
tának kiéleződésével fokozódott az im
perialisták kiszámíthatatlansága és a koc
káztatásra való hajlandósága. Az Egye
sült Államok kormányzata a világtörté
nelem legnagyobb szabású fegyverkezési
programjával kíván abba a helyzetbe ke
rülni, hogy mindenfajta háborút sikere
sen vívhasson meg. Ez a szocializmussal
való „totális szembekerülés" politikájá
nak irányvételét jelzi. A politikai zsaro
láson és a gazdasági gyengítésen túlme
nően így a szocializmust építő országok,
elsősorban a Szovjetunió, nyílt, akár
fegyveres megtámadásával is számolnunk
kell. Az USA-imperializmus képviselői
viszonylag nyíltan beszélnek arról, hogy
még ebben a században meg kell semmi
síteni a szocializmust, mint világrend
szert, és biztosítani kell saját világural
mukat. Az erre való készülődés jegyében
az általános fegyverkezés a társadalmi
élet minden területére kiterjed, ugyan
akkor a katonai stratégia különleges he
lyet foglal el a politikai döntéshozatal

ban. Az USA fő szövetségesének, az
NSZK-nak a kül- és hadpolitikájában is
éleződő agresszivitással kell a jövőben
számolni. Ennek jegyében a két világ
rendszer határán minőségileg megújítják
a külföldön levő, eddig is legerősebb
amerikai a'tomfegyver-arzenált. Ez együtt
fog járni, ahogyan erre egyes jelekből
már következtetni lehet, újabb antikom
munista és szovjetellenes támadásokkal,
amelyek a szocialista világrendszer belső
bomlasztását célozzák. Fel kell tehát ké
szülnünk az imperialista hazugságok és
történelemhamisítás leleplezésére.
Ezt követően az NDK nemzetvédelmi
minisztere a szocializmus és a béke dia
lektikájáról szólt. A marxizmus klasszi
kusainak ezzel a hadelméleti és hadtör
ténelmi örökségével kapcsolatosan első
ként azt hangsúlyozta, hogy a nemzetkö
zi helyzet veszélyes kiéleződése időszaká
ban is elsődleges az életért, a békéért ví
vott küzdelem. A szocializmus és a béke
lényegi egységét már Marx hangsúlyoz
ta, a békeharc a munkásmozgalomnak
kezdettől fogva hagyománya. A békéért
és biztonságért vívott küzdelem korunk
ban nagy erőfeszítéseket igényel, fenn
kell tartani a katonai egyensúlyt, hogy a
szocialista államok elháríthassák az ag
resszív imperialista politikából fakadó
veszélyeket. A iNATO által erőltetett
fegyverkezés a szocialista védelmi koalí
ciótól óriási erőfeszítéseket kíván meg.
Társadalmi fejlettségéből fakadó minden
előnyét, minden erőforrását tudatosan
és tervszerűen mozgósítani kell minden
szocialista országnak, hogy az imperialis
ta agresszoroknál jobban felkészült le
gyen a fegyveres harcra. Csakis akkor
győzhetik le a béke erői békében az ag
resszort, miközben határozott politikai és
katonai cselekedettel elhárítják az im
perialista ellenforradalmi diverziókat.
Csakis akkor akadályozhatják meg a há
borút, ha azt az imperializmus számára
halálos kockázattá teszik. Meggyőződé
sünk, hogy korunkban a háború nem el
kerülhetetlen sorsszerűség, meggyőződé
sünk, hogy az emberiségnek nem kell el
pusztulnia. A szocializmus erőpozíciói
láttán az imperializmus mindeddig helyi
háborúkkal próbálkozott. A hadtörténé
szek állandó feladata, hogy ezek elemzé
sével a levonható hadművészeti és had
tudományi következtetésekhez hozzáse
gítsenek. Ugyanígy feladatuk, hogy a
Varsói Szerződésben egyesült szocialista
fegyveres erők hadgyakorlatainak gazdag
tapasztalatát feltárják a jelenlegi és jö
vendőbeli feladatok megoldása számára.
A béke védelme és a szocializmus továb
bi erősítése a hadtörténészektől további
erőfeszítéseket igényel az ideológiai harc
még hatékonyabb támogatása területén
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is. Ennek érdekében a kutatási eredmé
nyeket, meggyőző módon közvetítve, át
kell adni az oktatás és propaganda szá
mára.
Befejezésül Heinz Hoffmann az NDK
hadtörténelmi kutatása számára össze
foglalta a legfontosabb napi feladatokat.
Ezek : az NDK Nemzeti Néphadserege,
Határőrsége és Polgári Védelme történe
tének eddiginél intenzívebb kutatása és a
kutatási eredmények hasznosítása elsőd
legesen a fegyverbarátság területén, a
NATO haderőinek és katonai doktríná
jának folyamatos kutatása, az elméleti,
anyagi és ideológiai téren való háborús
előkészületek elemzése, az 1945 óta ki
robbantott háborúk és háborús konflik
tusok feltárása, a kutatási eredmények
átadása a hadelméleti munka számára,
az 1945 előtti német hadtörténelemről
eddig szerzett ismereteket gazdagító ku
tatások, a csapattörténetírás meggyorsí
tását szolgáló segélynyújtás.
A nemzetvédelmi miniszter referátu
mához elsőként dr. Egbert Fischer ezre
des (Wilhelm Pieck Katonapolitikai Fő
iskola) szólt hozzá. Korreferátumának té
mája az volt, miként fogták fel a mar
xizmus—leninizmus klasszikusai a szocia
lista hazafiság és a proletár internacio
nalizmus egységét a szocializmus védel
mében. Kiemelte, hogy korunk jelenlegi
osztályösszeütközései egyértelműen bizo
nyítják, mennyire nem lehet megérteni
és megoldani a béke és szocializmus meg
védésének, a világforradalmi folyamat
előrehaladásának' kérdését a nemzeti és
nemzetközi jegyek dialektikájának mély
elemzése nélkül. Az így felismert fejlő
dési tendenciák fokozzák a felelősséget,
hogy korunk minden politikai és katonai
kérdését osztályalapon közelítsük meg.
A szocializmus világméretű győzelmének
nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a
proletariátus minden országban legyőzze
saját burzsoáziáját és azzal szemben
megteremtse a proletárdiktatúrát az el
ért siker megőrzése érdekében. A külső
ellenforradalmi támadások ellen pedig a
győztes szocialista forradalomnak meg
felelő védelmet biztosító új típusú hadse
reget kell létrehoznia. Miután a szocializ
mus több országban győzött, természetes
a közös katonai szervezet, a harcközösség,
a fegyverbarátság. Az imperialista pszi
chológiai hadjárat éppen ezt szeretné
szétroppantani, amikor a nemzeti sajá
tosságok túlhangsúlyozásával igyekszik
éket verni a szociálist» országok és had
seregeik közé.
Ezt követően Kurt Gottwald vezérőr
nagy (Nemzetvédelmi Minisztérium) Kari
Marx hadelméleti örökségéről, a Nemze
ti Néphadseregben folyó hadtudományi

munkásság alapjáról beszélt. Hangsú
lyozta, hogy egyetlen kizsákmányoló osz
tály sem hagyja el a történelem színpa
dát, míg az uralma fenntartását célzó
harc minden lehetőségét ki nem próbál
ta, így ma jelentős helyet foglal el a had
tudományi munkában mindazoknak a fo
lyamatoknak az elemzése, amelyek a
NATO imperialista agressziójának előké
születi szférájába tartoznak. Ugyanilyen
fontosak a Varsói Szerződés vezető szer
vei és csapatai közti együttműködés tofokozását célzó vizsgálatok.
A külföldi résztvevők közül kapott szót
Prof. dr. Pavel Andrejevics Zsilin altá
bornagy, a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának levelező tagja, a szovjet
Hadtörténelmi Intézet parancsnoka. Kor
referátumában a katonai káderek kikép
zésével és nevelésével kapcsolatosan szólt
a hadtörténelem szerepéről és funkciójá
ról. Bevezetőben kiemelte, hogy a had
történelem a hadelmélet és a katonai
gyakorlat számára az általánosítható har
ci tapasztalatok megőrzője. De a mar
xizmus klasszikusai számára a hadtör
ténelem tanulmányozása azt is lehetővé
tette, hogy jobban behatoljanak a há
ború és politika kölcsönös összefüggései
be és ezek elemzésével kidolgozzák a
forradalmi munkásmozgalom stratégiá
ját és taktikáját, viszonyát a háborúhoz,
hadsereghez, militarizmushoz és a saját
katonai szervezetekhez. Ezek alapján,
folytatta az előadó, a szovjet hadtörté-'
nelem a honvédő harcok feltárásával és
bemutatásával a hazafias és proletár in
ternacionalista nevelést, a katonai ta
pasztalatok kutatásával és általánosítá
sával a hadügy gyakorlati fejlesztését, a
hősiesség, bátorság és áldozatkészség fel
tárásával és népszerűsítésével a szovjet
haza és a testvéri szocialista országok
védelmére irányuló készség fejlesztését
segíti. Mindez egybefonódva és egjyüttesen jelentős szerepet játszik a katonai
káderek kiképzésében és nevelésében —
fejezte be sok példával alátámasztott fej
tegetését a korreferens.
Siegfried Meusel alezredes (Zabéit ma
gasabbegység) korreferátumában a csapattörténctírásnak a politikai-ideológiai
munkában játszott szerepét elemezte. Be
számolt arról, hogy az egyes alegységek
ben működő hagyományőrző körök a
névadó forradalmi életpályájának bemu
tatása, a helyőrségi forradalmi hagyo
mányainak ébrentartása mellett nagy fi
gyelmet fordítanak az alegység történe
tére, az abban korábban szolgáltak tel
jesítményére is. Ebből nő ki a csapat
krónikát meghaladó szintű csapattörté
netírás. A kiemelkedő teljesítmények
megismerése hasonlók elérésére ösztö-
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nöz, és ezt az agitációs és propaganda
munka tudatosan hasznosíthatja.
Ezután Prof. dr. Wilhelm Nordin al
tengernagy (Karl Liebknecht Haditenge
részeti Főiskola) a hadtörténelmi isme
reteknek és tapasztalatoknak az oktatás
ban való hasznosításáról szólt. Kiemelte,
hogy Kari Marx életműve a tudósé és a
forradalmáré, így a hadtörténelem poli
tikai-ideológiai funkciójára helyezik a fő
hangsúlyt. A háborúk és a hadművészet
tanulmányozásával kívánják elevenné
tenni a hallgatókban a haladó és for
radalmi katonai hagyományokat. Külön
figyelmet fordítanak a saját haderőnem
múltjának elemzésére. E tárgy oktatása
egyidőben tudatformáló és a gyakorla
tot befolyásoló hatású. A hatás fokozá
sát segítik elő az önképzőköri kabinet
foglalkozások.
Prof. dr. Ernst Diehl, az NSZEP KB
tagja, a KB mellett működő Marxizmus—
Leninizmus Intézet igazgatóhelyettese, az
NDK Történelemtudományi Tanácsának
elnöke „Hadtörténelem és szocialista tör
ténelemtudat' címmel tartott korreferá
tumot. Ebben azt hangsúlyozta, hogy a
(hadtörténelmi kérdésekkel, a forradalmi
munkásosztály katonai teljesítményeivel,
a párt hadpolitikai kérdéseivel, a prole
tariátus fegyveres harci hagyományaival
való foglalkozásnak régóta szilárd helye
van a történelemtudományi intézetekben
folyó kutatómunkában is, ahogyan azt
számos publikáció tanúsítja.
Prof. dr. Wolfgang Scheler sorhajóka
pitány (Friedrich Engels Katonai Aka
démia) a háborúra és hadseregre vonat
kozó marxi—lenini elmélet és a szocia
lista békestratégia dialektikáját vizsgálta
hozzászólásában. Kiemelte, hogy nap
jainkban a munkásosztály, a szocializmus
legalapvetőbb érdeke a béke,, ezért a szo
cialista békestratégia az uralkodó és ez
határozza meg, hogy a háborúra és a
haderőkre vonatkozó tanok közül melyek
kerülnek előtérbe és e téren milyen el
méleti kérdések megoldása válik elsőd
legessé. Ezek közül azt elemezte, hogy
a háború ugyan továbbra is a politika
más, erőszakos eszközökkel való folyta
tása, azonban a háború történelmi meg
jelenési formájában beállt alapvető vál
tozás következtében az imperializmus
akarata ellenére a nukleáris háború már
irracionális, objektíve nem alkalmas a
politika folytatására. A szocializmus bé
kestratégiájának ez az alapja és ez ha

tározza meg katonai erőfeszítéseit is,
amelyek arra irányulnak, hogy lehetet
lenné tegyék az atomfegyverekkel vívan
dó háborút ereményező globálstratégiai
szituációt.
Befejezésül Prof. dr. Gerhard Förster
ezredes (Hadtörténelmi Intézet) korrefe
rátuma hangzott el az ideológiai küzde
lemből fakadóan a hadtörténelemre há
ruló feladatokról. Hangsúlyozta, a mai
polgári hadtörténetírás arra kényszerül,
hogy ideológiailag elleplezze az imperia
lizmusban a nép és a hadsereg között
éleződő objektív ellentmondást. Ennek
elérésére differenciálás nélküli képet ad
nak a hadtörténelemről, sőt visszaélnek
haladó hagyományokkal is, amelyeket
beépítenek
reakciós
koncepciójukba.
Mindez azt jelenti, hogy a marxista—le
ninista hadtörténelemnek még intenzí
vebben, sokoldalúbban és differenciál
tabban kell szembeszállnia a polgári had
történetírással a kutatás, publikálás', ok
tatás és propaganda területén egyaránt.
A tudományos ülés Ernst Hampf altá
bornagy (Nemzetvédelmi Minisztérium)
zárszavával ért véget. Ebben kiemelte,
hogy Karl Marx tanítását forradalmár
harcosok új generációi naponta újra élet
tel töltik meg. A felszólalások tanúsí
tották, hogy eleven örökség a szocializ
mus és a béke egysége, ez testesül meg a
szocialista haza fegyveres védelmében, a
szocialista fegyveres erők ezzel a békét
is biztosítják. A hadtörténelem a maga
tudományos eszközeivel ehhez úgy já
rul hozzá, hogy leleplezi az emberiség
és haladásellenes imperialista rendszert,
háborús előkészületeit és békét veszé
lyeztető stratégiáját. A hadtörténelem
a haderőkben folyó politikai-ideológiai és
hadelméleti munka alkotórésze, amely a
személyi állomány felkészítésében, kom
munista nevelésében és személyiségfor
málásában nélkülözhetetlen.
Befejezésül feltétlenül meg kell emlí
tenünk, hogy a honvédelem erősítése ér
dekében a hadtörténelmi kutatás, okta
tás, publikálás és propaganda terén vég
zett kiemelkedő érdemeiért Erich Honecícemek, az NSZEP KB főtitkárának,
az NDK Nemzetvédelmi Tanácsa elnö
kének nevében Heinz Hoffmann hadse
regtábornok, nemzetvédelmi miniszter
ezen a tudományos ülésen nyújtotta át
a Scharnhorst-érdemrendet az NDK
Hadtörténelmi Intézetének, amely most
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
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sz. 48—51. p.
Cousine, A.—Gourmen, P. : Prohorovka,
1943. július 12. — RHA, 1980. 2. sz.
189—223. p.
Csujkov, V. : A nagy Lenin ösztönzött
bennünket. (Sztálingrádi csata.) —
Kommuniszt, 1980. 9. sz. 82—92. p.
Dobiegala, H.: A „Westerplatte hősei" el
nevezésű 1. páncélosdandár harcai a
gdanski Tengermelléken — WPH, 1980.
4. sz. 3—36. p.
Dolhanoszov, T. A.: A szovjet hadsereg
egy ezredparancsnokának visszaemlé
kezései a lengyel földön vívott har
cokról. — WPH, 1980. 1—2. sz. 215—
227. p.
Doroba, Z.: A lengyel hadsereg a Ten
germellékért folytatott harcokban. —
WL, 1980. 3. sz. 88—93. p.
Dzipanow, R.: Az 1. Lengyel Hadsereg
a Tengermellékért folytatott harcban.
— WPH, 1980. 1—2. sz. 107—130. p.
Frolov, R.: A 136 gárda lövészezred tá
madása erdős-hegyes terepen 1944
szeptemberében. — VIZS, 1980. 5. sz.
54—57. p.
Grigorovics, D. F.: Harcban Krakkó fel
szabadításáért a fasiszta iga alól. (Viszszaemlékezés.) — UIZS, 1980. 5. sz. 111—
120. p.
Har'kov, B.: A 112. lövészhadosztály har
cai Sztálingrádnál. — VIZS, 1980. 3.
sz. 36—43. p.
Kaluckij, N.: Megerősített lövészszázad
harcfelderítése Perelesz'e körzetében,
1943. november 21—27. — VIZS,
1980. 5. sz. 49—53. p.
Kozlov, L.: A Visztulától az Oderáig. —
RMSov, 1980. 1. sz. 39—42. p.
Larin, A. F.: A Vörös Hadsereg segítsé
ge Ukrajna lakosságának a felszaba
dítás folyamán. — UIZS, 1980. 2. sz.
92—95. p.
Moszkov, L: A frontharcosok dicsőségét

Felszabadító
hadműveletek
Bulgária és Jugoszlávia

Románia,
területén

Alferov, Sz.: Fegyverbarátság a Szovjet
Hadsereg és a Bolgár Néphadsereg kö
zött a második világháború befejező
szakaszában. — VISZ, 1980. 3. sz. 3—
18. p.
Anics, N.: A fasizmus elleni harcban J u 
goszlávia külön arcvonalat tartott és
hatalmas áldozatokat hozott. — VD,
1980. 3. sz. 72—90. p.
Aszenov, M. : A Bolgár Néphadsereg rész
vétele a hitleri Németország elleni há
borúban, 1944—1945. — VISZ, 1980. 2.
sz. 25—34. p.
Balinov, A.: Pontos statisztikai adatok a
Bolgár Néphadsereg részvételéről Bul
gária felszabadításában. — VISZ, 1980.
2. sz. 53—68. p.
Bosnjak, L.: Néhány harcászati tapaszta
lat a szabotázsról a népi felszabadító
háború folyamán. — VOG, 1980. 1. sz.
75—89. p.
Dimitrov, D. P.: A Szovjet Hadsereg, a
Bolgár Néphadsereg és a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg együttműkö
dése a bolgár honvédő háború máso
dik időszakában. — VISZ, 1980. 1. sz.
28—42. p.
Gincsev, G.: A Bolgár Néphadseregnek
nyújtott szovjet segítség a második vi
lágháborúban. — VISZ, 1980. 1. sz. 43—
55. p.
Gosztony, P.: Románia 1944 augusztusá
ban. — ÖMZ, 1980. 1. sz. 48—54. p.
A harc a megszállók ellen az első és leg
fontosabb feladat. (Dokumentumok.) —
VOG, 1980. 2. sz. 392—395. p.
Hodzsa, F.: Koszovó szerepe a jugoszláv
népek és nemzetiségek harcában a fa
siszta megszállók ellen. (Nemzetiségek
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Kopaohik-hegységben (1944. augusz
tus.) — VOG, 1980. 1. sz. 43—73. p.
Visnjic, P.: Valjevo felszabadítása 1944
szeptemberében. — VOG, 1980. 3. sz.
157—175. p.
Vitanov, P.: A hazafias népfront-bizott
ságok szerepe a bolgár honvédő hábo
rú előkészítésében és vezetésében. —
VISZ, 1980. 3. sz. 33—45. p.
Vitanov, P.: A 2. bolgár hadsereg koszo
vói hadműveletének megszervezése és
vezetése Bulgária 1944—45. évi honvé
dő háborújában. — VOM, 1980. 3. sz.
68—81. p.

a népi felszabadító háborúban.) — VD,
1980. 1—2. sz. 117—133. p.
Hreckovski, S.: A dilji katonai körzet a
népi felszabadító háború alatt. — VOG,
1980. 3. sz. 113—155. p.
Kalamov, Hr.: A Bolgár Néphadsereg
technikai biztosítása a honvédő hábo
rú idején, 1944—1945-ben. — VISZ,
1980. 2. sz. 69—79. p.
Koszaski, N.: Az 1944—1945. évi bolgár
honvédő háború néhány sajátossága. —
VISZ, 1980. 1. sz. 3—12. p.
Kovacevic, S. G.: A nemzeti felszabadí
tó mozgalom egysegeinek harci tevé
kenysége Grahovo — Krivosija térsé
gében 1941 decemberében. — VOG,
1980. 1. sz. 183—206. p.
Ljubicic, N. : Az erős népi felszabadító
harc Jugoszláviában létfontosságú volt
az összes antifasiszta erők számára. —
VD, 1980. 3. sz. 65—71. p.
Mernie, M.: Ifjú muzulmán zászlóalj
Plav és Gusinje térségében. — VOG,
1980. 1. sz. 105—122. p.
Miért harcolnak a partizánok? (Doku
mentumok.) — VOG, 1980. 2. sz. 358—
360. p.
A népi felszabadító partizánkülönítmé
nyek feladata. (Dokumentumok.) —
VOG, 1980. 2. sz. 356—358. p.
Nikolic, D.: A fegyveres erők pártpoli
tikai szerveinek alapvető jellemzői a
népi felszabadító háborúban. — VD,
1980. 1—2. sz. 134^156. p.
Orlovic, D.: Támadás Udbina ellen. 1942.
augusztus 22—25. — VOG, 1980. 3. sz.
221—241. p.
!A partizánkülönítmények harcosainak
esküje. (Dokumentumok.) — VOG,
1980. 2. sz. 360. p.
A partizánkülönítmények vezérkarának
rendelete a foglyokkal való bánásmód
ra. (Dokumentumok.) — VOG, 1980. 2.
sz. 363—364. p.
Paie, I.: Tito beszédei a harcoló csapa
tok előtt. — VD, 1980. májusi külön
kiadás, 817—328. p.
Radovanov, M.: A Szerémségben a népi
fels'zabadító háborúban folytatott fegy
veres -harc sajátosságai. — VD, 1980.
5. sz. 105—109. p.
Ruszev, A t : A 3. „Georgi Dimitrov" nér
pi felszabadító dandár éjszakai harc
tevékenysége. — VOM, 1980. 1. sz. 78—
89. p.
Ruszev, At.: A 3. „Georgi Dimitrov" né
pi felszabadító dandár létrehozásának
és tevékenységének visszhangja. —
VISZ, 1980. 4. sz. 102—113. p.
Trgo, F.: Jugoszlávia
felszabadulása
1944—1945. — VOG, 1980. 1. sz. 11—
39. p.
Visnjic, P.: A csetnik főerők veresége a

Magyarország,

Ausztria és
felszabadítása

Csehszlovákia

Dudoladov, M. : Min net. [Budapest ak
namentesítése.] — F, 1980. 3. sz. 12—
13. p.
Fomin, V.: Harcban a szabadságért. 35
év szabad hazában. — F, 1980. 7. sz.
5—6. p.
[Galicsan] Galitsan, A.: Csehszlovákia
felszabadítása. — RMSov, 1980. 4. sz.
20—22. p.
Hősök vallomásai. [Részletek a „Hősi ha
lottak szava" c. gyűjteményből.] — F,
1980. 9. sz. 10—11. p.
Husak, G.: A szovjet hadsereg csehszlo
vákiai felszabadító tevékenységének
történelmi jelentősége. — Kommuniszt, 1980. 6. sz. 90—100. p.
Mondral, C.: Miért szeretem Magyaror
szágot?
[Visszaemlékezés.] — LE,
1980. 12. sz. 22—23. p.
Nesvadba, F.: A prágai felszabadító har
cok történetéhez. — HV, 1980. 1. sz.
22—39. p.
Neszvitenko, N.: Csepel parancsnoka volt
(Hja Sevcsenko). — F, 1980. 5. sz. 10—
11. p.
Pech, P.: A Moravská Ostrava-i hadmű
veletről. (1945. május 5.) — BP, 1980.
4. sz. 5—7. p.
Pljacsenko, P.: Különleges feladat. 1—
2. r. (Visszaemlékezés a Balaton térsé
gében folytatott harcok egyik epizód
jára.) — VIZS, 1980. 6. sz. 44—51., 9.
sz. 36—41. p.
A prágai hadművelet. („A második vi
lágháború története" c. mű 10. köteté
ből ford. F. Nesvadba.) — HV, 1980. 1.
sz. 12—21. p.
Terehova, G.: A katona szemével és szí
vével. 35 év szabad hazában. — F,
1980. 7. sz. 4—5. p.
Tolubko, V.: Harcban Csehszlovákia fel
szabadításáért. — VIZS, 1980. 5. sz.
29^-35. p.
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A berlini hadművelet,
háború befejező

az európai
eseményei

Alferov, F.: A Visztula—oderai hadműve
let. — VIZS, 1980. 2. sz. 43—44. p.
Bagramjan, H.: A nagyszerű esemény,
amit nem lehet elfelejteni. [A fasiz
mus felett aratott győzelem 35. évfor
dulója.] — Kommuniszt, 1980. 8. sz.
60—73. p.
Bielejewski, E. : Az 1. Kosciuszko gyalog
hadosztály felderítői az oderai és a ber
lini harcokban. — PWL, 1980. 4. sz.
41—45. p.
Bouczak, J. : A berlini hadművelet egész
ségügyi biztosítása. — MW, 1980. 10. sz.
119—126. p.
Bulücsev, I.: Az 1. Ukrán Front híradása
a visztula—oderai hadműveletben. —
VIZS, 1980. 2. sz. 16—21. p.
Chelicki, E. : Győzelmes finálé a fasiz
mus feletti győzelem 35. évfordulóján.
— Przeglad Öbrony Terytorium Kraju,
1980. 1. sz. 10—16. p.
Chruscinski, Cz.: Hogyan kapitulált a
„Festung Breslau". A történelem lap
jaiból. — LE, 1980. 5. sz. 18. p.
Czezof, T.: Győzelmi lobogó a fasiszta
Berlin romjain. A történelem lapjaiból.
— LE, 1980. 5. sz. 17—18. p.
A győztes harcosok befejező menete. (A
győzelmi díszszemle.) — VIZS, 1980.
6. sz. 37—43. p.
Hecht, R.: Az 1945-ben legyőzött európai
államok. — ÖMZ, 1980. 6. sz. 447—
454. p.
Herman, M.: A berlini hadművelet a má
sodik világháború fináléja Európában.
— MW, 1980. 5. sz. 120—132. p.
Kessler, H.: A fasizmus felett aratott tör
ténelmi győzelem tanulságai időszerűb
bek, mint valaha. — M, 1980. 4. sz.
3—8. p.
Kiszelev, A.: A berlini hadművelet 35.
évfordulójára.
(Dokumentumok.) —
VIZS, 1980. 5. sz. 65—67. p.
Lazutkin, Sz.: Az 543. lövészezred harca
Oppelnért. — VIZS, 1980. 1. sz. 34—37. p.
Mai, J. : A 2. Belorusz Front a berlini
hadműveletben, 1945-ben. — MG, 1980.
3. sz. 344—358. p.
Morozov, V.: A győzelem éve, 1945. —
F, 1980. 9. sz. 6—7. p.
örökké emlékezetes győzelem. (A győ
zelem 35. évfordulóján.) — PWL, 1980.
4. sz. 38—40. p.
Sehovcov, N. I.—Kravcsenko, I. M.: A
Szovjet Fegyveres Erők kiemelkedő
győzelme az 1945. évi európai hadjárat
ban. — VM, 1980. 4. sz. 39—48. p.
Sobczak, K.: A szovjet hadsereg döntő
szerepe a hitleri Németország feletti
győzelemben. — WPH, 1980. 1—2. sz.
81—106. p.
Stapor, Z.: A fasizmus felett aratott győ

zelem 35. évfordulója. — MW, 1980. 5.
sz. 109—119. p.
Stapor, Z.: A második világháború ber
lini fináléja. — WL, 1980. 4. sz. 55—
58. p.
Szamszonov, A. M.: A győzelem felé ve
zető út. (A Nagy Honvédő Háború.) —
VI, 1980. 5. sz. 3—17. p.
Szemirjaga, M. I.: A szovjet fegyveres
erők felszabadító küldetése. — UIZS,
1980. 5. sz. 18—30. p.
Szidorov, A. L: A szovjet hadsereg fel
szabadító küldetése a második világhá
borúban. — VISZ, 1980. 4. sz. 3—14. p.
Szimonjan, R.: A felderítés tapasztalatai
a felkészülés időszakában és a front
támadó hadművelet folyamán. (A ber
lini hadművelet.) — VIZS, 1980. 11. sz.
17—22. p.
A szovjet fegyveres erők kiemelkedő fel
szabadító küldetése. — VIZS, 1980. 5.
sz. 3—11. p.
Tobiasz, J.: Győzelmi jelentés (1945). —
WPH, 1980. 1—2. sz. 187—196. p.
Tolubko, V. F.: A fasizmus szétzúzásá
nak döntő ereje — a Szovjetunió. —
VI., 1980. 4. sz. 21—35. p.
Záron, P.: A fasizmus feletti korszak
alkotó győzelem és jelentősége a szo
cializmus békés fejlődése szempontjá
ból. — MW, 1980. 5. sz. 96—108. p.
Zimin, Ja. G.: A második világháború
befejezése Európában. — NNI, 1980.
4. sz. 165—175. p.
Zincsenko, F.: A győzelem zászlaja a.
Reichstag felett. (Visszaemlékezés.) —
VIZS, 1980. 4. sz. 53—59., 5. sz. 58—
64. p.
Zsilin, P.: A fasizmus felett aratott tör
ténelmi jelentőségű győzelem. — MZS,
1980. 5. sz. 30—43. p.
[Zvenzlovszkij]
Zvenzlovski, A.: A ber
lini hadművelet. — RMSov, 1980. 4. sz.
17—19. p.
Távol-keleti

hadszíntér

Beloborodov, A.: Mandzsúria dombjain.
(Visszaemlékezés.) — VIZS, 1980. 12.
sz. 30—35. p.
Kalasnikov, K. A távol-keleti határokon.
(Visszaemlékezés.) — VIZS, 1980. 8. sz.
55—61. p.
[Kutov] Choutov, Z.: Hegyeken és siva
tagokon keresztül. (A Bajkálon túli
Front mandzsúriai támadó hadművele
te 1945 augusztusában a japán hadse
reg ellen.) — RMSov, 1980. 11. sz. 40—
42. p.
Loszkutov, Ju.: A 292. lövészhadosztály
átcsoportosításának
tapasztalatai
a
mandzsúriai
hadművelet
előkészítő*
időszakában. — VIZS, 1980. 2. sz. 22—
28. p.
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Szavin, A.: A japán militaristák agreszszivitása. — VIZS, 1980. 8. sz. 68—75. p.
Szidorov, A.: A japán imperializmus
szétzúzása. — VIZS, 1980. 8. sz. I l 
lő, p.
Szologub, V.: Pártpolitikai munka a
szeiszinszki
deszant-hadműveletben.
(1945. augusztus.) — VIZS, 1980. 9. sz.
65—67. p.
Antifasiszta ellenállási mozgalom és
partizánharcok a második
világháborúban
Azjaszszkij, N.: A partizánok részvétele
a „Közép" hadseregcsoport szétzúzásá
ban. — VIZS, 1980, 3. sz. 29—35. p.
Bányai László: Magyarok részvétele a
romániai antifasiszta mozgalomban. —
RRH 1980. 2—3. sz. 457—466. p.
Benser, G. : 1945: az antifasiszta ellenál
lástól az antifasiszta — demokratikus
átalakulásig Németországban. — ZG,
1980. 4. sz. 311—323. p.
Bystrický, J.: A Szlovák Nemzeti Fel
kelés támogatása a Szovjetunió részé
ről. — BP, 1980. 8. sz. 3—5. p.
Dobski, J.—Suliga, J.: Cserkészek Kielce
vidékén a háború és a megszállás ide
jén, 1939—1945 között. — WPH, 1980.
4. sz. 127—154. p.
Finker, K.: Antifasiszta ellenállási moz
galom a Wehrmachtban. — WPH,
1980. 4. sz. 69—86. p.
Gmitruk, J.: A Paraszt Zászlóaljak sza
botázs-, felforgató- és harctevékenysé
ge Kielce körzetében, 1939—1945 kö
zött. — WPH, 1980. 3. sz. 183—226. p.
Hrisztov, F.: A BKP illegális fegyveres
erőinek hozzájárulása az 1944. évi
szeptember 9-iki felkelés győzelmé
hez. — VOMj 1980. 5. sz. 72—84. p.
Jancsev, V.: Néhány szempont az együtt
működőkről és a partizánokat segítők
tevékenységéről a fegyveres harc kez
deti szakaszában (1941. június—1942.
július). — VISZ, 1980. 3. sz. 19—32. p.
Judenkov, A. F.: Partizánok együttmű
ködése a Vörös Hadsereg egységeivel.
— UIZS, 1980. 5. sz. 31—43. p.
Klemperer, K. V.: Hit, vallás, egyház
és a nemzeti szocializmussal szembe
ni német ellenállás. — VFZ, 1980. 3.
sz. 293—309. p.
Kljuenko, D. M. : A Vorosilovról elneve
zett kirovográdi földalatti szervezet. —
UIZS, 1980. 2. sz. 95—100. p.
Krajewski,
M. R.—Suszynski, S.: A
„Znak" elnevezésű titkos földalatti
szervezet tevékenysége és a Honi Had
sereg (AK) Dobrzyn környékén 1939—
1945 között. — PH, 1980. 4. sz. 773—
792. p.
Kumanev, G. A. : A szovjet népi partizán

mozgalom a hitleri hódítók hátorszá
gában, 1941—1944. — RIHM, 47. sz. 1980.
180—188. p.
Nedevszka, E.: A fegyveres harc kezde
te a Jamboli pártkörzetben, 1941—
1942-ben. — VISZ, 1980. 1. sz. 183—
189. p.
Oszeraner, M.: ö t hadsereg katonája.
Antifasiszta harcosok a Nagy Honvédő
Háborúban. — NDK, 1980. 5. sz. 10—
11. p.
Richter, K.: A katonai ellenállás új pers
pektívái. [A cseh—szovjet katonai
együttműködés kezdetei a Nagy Hon
védő Háborúban.] — HV, 1980. 4. sz.
58—82. p.
Voichita, V.: A hadsereg a román anti
fasiszta ellenállási mozgalomban. —
RIHM, 48. sz. 1980. 134—146. p.
Háborús bűnök
Beckmann, O.: Katyn. Egy háborús bűn
elleplezése. — BZK, 1980. 4. sz. 137—
165. p.
Eichholtz, D.: A „Nagygermán Biroda
lom" és a „Keleti terv". Azonosságok
és különbségek a fasiszta megszállási
rendszerben. — ZG, 1980. 9. sz. 835—
841. p.
Goldhagen, E. : A Holocaust (tömeges
népirtás) a szovjet propagandában és
történetírásban. — VFZ, 1980. 4. sz.
502—507. p.
Johnson, T. M.: A győzteshez hozzá
tartozik a zsákmányolás. — AR, 1980.
7. sz. 42—46. p.
Miletic, A.—Obucina, B.: A jasenovaci
„Gradina" koncentrációs tábor, 1941—
1945. — VOG 1980. 1. sz. 209—230. p.
Noszkova A. F.: Népirtó megszállás. (A
nyugat-európai országok megszállása a
németek által a második világháború
elején.) — VI, 1980. 5. sz. 86—100. p.
Romano, J.: Adalékok a német meg
szállók és kiszolgálóik bűneinek ta
nulmányozására, amelyeket a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg és a Parti
zán Alakulatok sebesültjeivel és egész
ségügyi személyzetével szemben követ
tek el. — VOG, 1980. 1. sz. 125—158. p.
Rostowski, D: 1945 április végén a 2.
Lengyel Hadsereg sebesültjein elköve
tett SS-bűntettek. — MG 1980. 4. sz.
454—460, p.
(Ernst) Thälmann gyilkosa háborítatlanul
él az NSZK-ban. Részlet a dr. Fried
rich Karl Kául professzorral készített
interjúból. — NDK, 1980. 4. sz. 12—
13. p.
Wolf, D.: Hol rejtőzik Mengele, a hóhér?
— NDK, 1980. 8. sz. 14—15. p.
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utáni
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Alekszejev, A. Ju. : India és a biztonság
az Indiai-óceánon. — NAA, 1980. 1. sz.
91—98. p.
Arnold, A. S. : Zimbabwe hazafias erői
nek harca a nemzeti fügetlenségért
és a demokráciáért. — MG, 1980. 6. sz.
670—684. p.
Baatz, W.: A nyugatnémet-imperializmus
katonai befolyása Afrikában. — MG,
1980. 4. sz. 402>—413. p.
Broz, I.: A szovjet—csehszlovák kapcso
latok, 1945—1980. — HV, 1980. 3. sz.
23—38. p.
Christienne, Ch.—Buffotót, P.: A francia
légierő alkalmazása egy új típusú há
borúban: az indokínai háború (1946—
1954). — RIHM, 49. sz. 1980. 183—
191. p.
Colon, W. : A Smith különleges harci kö
telék a koreai háborúban. — Infantry,
1980. 1. sz. 35—37. p. '
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— 512 —

Martel, A.: A második világháborúról,
mint nemzeti próbatételről. — Straté
gique, 1980. 3. sz. 79—106. p.
Miehalon, R.—Vernét, J.: A francia had
sereg alkalmazkodása a XVIII. század
végén a közel-keleti
hadszíntéren.
(Egyiptom, 1798—1801.) — RIHM, 49.
sz. 1980. 67—144. p.
Puvis, J.: Theobald Puvis zászlóaljpa
rancsnok emlékei az 1823. évi spanyol
országi hadjáratról. — RHA, 1980. 4.
sz. 23—44. p.
Bemard de Susbielle tábornok emlékei
Párizs 1871. évi megszállásáról. —
RHA, 1980. sz. 64—82. p.
Jugoszlávia
Apoštolskí, M.: Tito — Jugoszlávia népei
és nemzetiségei forradalmának straté
gája. — VD. 1980. májusi különki
adás, 264—273. p.
Bakarics, V. : A szocialista és a népi fel
szabadító forradalmak
korszakának
nagy személyisége, Tito. — VD, 1980.
májusi különkiadás, 24—39. p.
Gosnjak, L: Tito — a forradalom straté
gája és a néphadsereg megteremtője. —
VD, 1980. májusi különkiadás, 254—
263. p.
Ilics, Sz. : össznépi védelmi háború —
— egyetlen háború amit vívtunk. —
— VD, 1980. 6. sz. 48—50. p.
Jugoszlávia népi felszabadítási harcának
fejlődése a nemzetközi események tük
rében. (Dokumentumok) — VOG, 1980.
2. sz. 409—418. p.
Kardelj, É.: Tito a történelem válaszút
jain. — VD, 1980. 1—2. sz. 7—37. p.
Kardelj, E : Tito alkotó szerepe a jugo
szláv népi felszabadító felkelés és szo
cialista forradalom politikai és kato
nai stratégiájának megfogalmazásában
és megteremtésében. — VD, 1980. má
jusi különkiadás, 55—105. p.
Kljakovic, V.: Tito. az államférfi 1941—
1945. — VOG, 1980. 2. sz. 183—202. p.
Ljubicic, N. : Tito a háborúk történetének
legjelentősebb hadvezérei közé tarto
zik — VD. 1980. májusi különkiadás,
40—54. p.
Loncarevic, G.: Tito alkotásai teljes tu
dományos feldolgozásának szükséges
sége és ösztönzése. — VD, 1980. májusi
különkiadás, 292—295. p.
Mali, M.: Tito katonai művei kifejezik
forradalmi tevékenységének eredmé' nyeit. — VD, 1980. 4. sz. 13—22. p.
Népi tisztek és tiszthelyettesek. (Doku
mentumok.) — VOG, 1980. 2. sz. 406—
407. p.
Nikolovski, B.: Kardelj alkotómunkája a
nemzeti kérdésben társadalmunk vé
12 Hadtörténelmi Közlemények

delmi képességének erősítése szem
pontjából. — VD, 1980. 1—2. sz. 38—
57. p.
Pavlovié^ A.: A jugoszláv légierő hábo
rús doktrínájának fejlődése az 1919—
1941 közötti időszakban. — GRV, 1980.
5. sz. 39—42. p.
Pavlovié, A.: A jugoszláv légierő hadmű
vészetének fejlődése az 1919—1941 kö
zötti időszakban. — GRV, 1980. 6. sz.
47—56. p.
Roksandic, D. : A Jugoszláv Kommunista
Ifjúsági Liga és a sziszeki, valamint a
bánijai területi if júságii szervezet a né
pi felszabadító háború időszakában,
1941—1942. — VOG, 1980. 1. sz. 161—
180. p.
Stambolic, P.: Tito korszakalkotó részvé
tele a jugoszláv forradalom minden
időszakában. — VD, 1980. májusi kü
lönkiadás, 233—234. p.
Temalovic, E.: Tito — a légierő és a lég
védelem megteremtője. — VD, 1980.
májusi különkiadás, 282—285. p.
Tito, J. Broz: Fegyveres erőink és össz
népi védelmünk a béke biztos garan
ciája. — GRV, 1980. Különszám, 54—
70. p.
Tito, J. Broz: Tudomány a honvédelem
szolgálatában. — VD, 1980. májusi kü
lönkiadás, 221—229. p.
Trgfo, F.: Tito, egy korszak meghatározó
személyisége. — VOG, 1980. 2. sz. 171—
179. p.
Tuic, D.: Tito — a JiKSZ szervezeteinek
építője a fegyveres erőknél. — VD,
198Ö. májusi különkiadás, 175—185. p.
Ulepic, Z. és munkatársai: A légierő és
a honi légvédelem parancsnoki kara
emlékezik főparancsnokára. Tito hoz
zájárulása a légierő és a honi légvé
delem fejlesztéséhez. — GRV, 1980.
Különszám, 71—132. p.
Vego, <M. iN.: Jugoszláv szárazföldi erők:
Pillantás a múltba és a ijelenre. — MR,
1980. 11. sz. 1(4—27. p.

Kuba
Larin, E. A.: Milyen zászló alatt szolgált
Narciso Lopez tábornok? (A nemzeti
mozgalom Kubában a 19. sz. közepén.)
— NNI, 1980. 4. sz. 142—150. p.
Scseglov, A.: 'Harc a hadsereg megnye
réséért a kubai forradalom idején. —
VIZS, 1980. 12. sz. 40—45. p.
Lengyelország
Baranowski, K.: Hadkiegészítés a régi
Lengyelországban. — WL, 1980. 10. sz.
84—87. p.
Brzezinski, St.: Káderek képzése a Len-
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•gyei Néphadsereg harckocsi- és gépe
sített csapatai számára, 1943—1945-ben.
— WPH, 1980. 4. sz. 37—68. p.
Chrzanowski, W.: Parancsnokságok (tör
zsek) hadműveleti-harcászati képzésé
nek egyes szempontjai a Lengyel Nép
hadseregben 1945—1955 között. — MW,
1980. 10. sz. 127—135. p.
Cytowski, J.: A lengyel katonai taninté
zetek díszelgési hagyományai. — PWL,
1980. 8. sz. 49—57. p.
Dzipanow, R. : A lengyel nép részvétele
a hitleri Németország feletti győzelem
ben. — VOG, 1980. 3. sz. 267—287. p.
Frejtag-Mika, iE.—Putkiewicz, W. M.: Az
állami fegyverkereskedelem Lengyel
ország két háború közötti védelmi-gaz
dasági potenciáljának alakításában. —
PH, 1980. 3. sz. 537—544. p.
Crot, L. : A Lengyel Néphadsereg főpa
rancsnoka Michal Zymierskinek, Len
gyelország marsall j ának 90. születés
napjára. — WPH, 1980. 3. sz. 9—58. p.
Honkisz, W. : A Lengyel Hadsereg tiszt
helyetteseinek politikai nevelőmunkája
történetéből (1943—1945). (Az 1. lengyel
hadsereg politikai-nevelő tiszthelyette
si karának felállítása és kiképzése.) —
WPH, 1980. 3. sz. 84—103. p.
Honkisz, W.: A politikai nevelőtisztek
felkészítése
a
harctevékenységekre
(1943. május—1945. május). — PWL,
1980. 2. sz. 124—131. p.
Jablonski, K.: Nevelés a hadsereg és a
béke szellemében, il—2. ,r. — WL, 1980.
10. sz. 21—25., 11. sz. 42—45. p.
Jaruzelski, W. : A Lengyel Néphadsereg
teljesíti kötelességét a párttal, a néppel
és a szocialista hazával szemben. —
WPH, 1980. 1—2. sz. 10—16. p.
Jaworski, M.: A katonák részvétele Len
gyelország északi és nyugati területei
nek integrációjában, 1945—1948 között.
— WL, 1980. 10. sz. 88—90. p.
Kaminski, J. : A szocialista védelmi dokt
rína. A nemzeti és internacionalista
probléma a lengyel munkásmozgalom
katonai elméletében és gyakorlatában.
— WPH, 1980. 1—2. sz. 31—80. p.
Kowalski, J.: Lengyelország passzív lég
oltalmi felkészítésének helyzete a két
világháború közötti időszakban. —
Przeglad Obrony Terytorium Kraju.
1980. 4. sz. 110—118. p.
Krupa, T.: Az oktató-nevelő munka né
hány problémája Lengyelország bizton
ságának veszélyeztetése és a háború
időszakában, 1939—1945. — Przeglad
Obrony Terytorium Kraju, 1980. 1. sz.
116—120. p.
Lawski, J.: Katonai szolgálat Lengyel
ország nyugati és északi területein
(1945—1949). — WPH, 1980. 3. sz. 59—
83. p.
Lewczuk, B.: A Varsói Egyetem (tartalé

kos tiszti) katonai stúdiumának törté
nete (1950-től napjainkig). — WL, 1980.
10. sz. 39—41. p.
Michniewicz, J. : Részt vettem a wroclawi
győzelmi díszelgésen
(1945. május
26-án). — PWL, 1980. 4. sz. 52—53. p.
Michta, N.: Lengyelország hozzájárulása
a fasizmus feletti győzelemhez. 'Tanul
ságok mára és holnapra. — MW, 1980.
5. sz. 59—71. p.
Rawski, T.—Tarczynski, M.: Lengyel hoz
zájárulás a hitleri Németország felett
aratott győzelemhez, 1939—1945. —
WPH, 1980. 1—2. sz. mell. 1—128. p.
Sielicki, F.: A T. Kosciuszkóról elneve
zett 1. gyaloghadosztály katonáinak
szabadideje. — WPH, 1980. 1—2. sz
197—214. p.
Sikorski, F.: Visszaemlékezés a reakciós
földalatti mozgalmakkal vívott harcok
ra 2. r — WPH, 1980. 4. sz. 87—
126. p.
Tarczynski, M. : Az 1830. novemberi fel
kelés 150. évfordulójára. Tornász Lubienski megjegyzései „A tábornokok és
tisztjelöltek" c. cikkéhez. (Vita.) —
WPH, 1980. 4. sz. 205—214. p.
Tarczynski, M.: Vita Tadeusz Kosciusz
kóról. Életrajz, legenda és mítosz. —
WPH, 1980. 1—2. sz. 228—243. p.
Wróblewski, J.: A 30. „Szudéta" ezred
ben. Visszaemlékezés — részlet. —
WPH, 1980. 3. sz. 162—172. p.
Wróblewski, W.: A fontosabb államigaz
gatási-politikai objektumok légvédel
mének néhány problémája 1944—1945ben Lengyelország területén. — MW,
1980. 8. sz. 103—123. p.
Magyarország
Bányai László: Magyarok részvétele a
romániai antifasiszta mozgalomban. —
RRH, 1980. 2—3. sz. 457—466. p.
Benda Kálmán: Fegyver, fegyver kévántatik és jó vitézi elszántság. Zrínyi
Miklós (1620—1664.) — Magyar Hírek
(Kanada), 1980. 25—26. sz. 10—11. p.
Engelmayer Ákos: Emberek az ember
telenségben. [Lengyel menekültek Ma
gyarországon a második világháború
idején.] — LE, 1980. 12. sz. 17—21. p.
Fábián Ernő: Bethlen Gábor politikájá
nak realizmusa. — KO, 1980. 4. sz.
255—261. p.
Lagzi István: Lengyel polgári és katonai
menekültek evakuálása Magyarország
ról, 1939—1940-ben. — WPH, 1980, 3.
sz. 104—161. p.
Nowak, J. R.: Lengyelek és magyarok a
második világháború időszakában. —
LE, 1980. 4. sz. 17—19. p.
Plaschka, R. G.: Polától Takuig. A nagy
hatalmak követelései Kínával szemben
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és az Osztrák—Magyar Monarchia rész
vétele a Kína elleni tengeri interven
cióban 1900-ban. — RIHM, 45. sz. 1980.
43—57. p.
Steinberg, V. A.: Az imperialista inter
venció a Magyar Tanácsköztársaság
ellen. (1919.) — (NINI, 1980. 6. sz. 40—
46. p.
Varga Béla—Kovács Imre: Lengyel me
nekültek és francia hadifoglyok Ma
gyarországon 1939—1945. — Űj Látó
határ, 1980. 3. sz. 363—375. p.
Nagy-Britannia
Cosgrove, R. A.: A Ibúr háború és a brit
háborús törvény korszerűsítése. — MA,
1980. 3. sz. 124—127. p.
Gueritz, E. F.: Szent háború: katonai erő
és vallás. — RUSI, 1980. 1. sz. 14—20. p.
Marini, A. J.: A haditengerészeti erők
politikai
befolyása.
Nagy-Britannia
1699, 1739. Egyesült Álamok 1798, 1804.
— MA, 1980. 4. sz. 171—176. p.
Németország
Auerbach, H.: Haditengerészeti flották a
Keleti-tenger térségében a 17. század
közepén és kísérlet egy brandenburgi—
porosz haditengerészet létrehozására,
— MG, 1980. 4. sz. 433—445. p.
Auerbach, H.: A brandenburgi—porosz
haditengerészet a 17, század második
felében. — MG, 1980 6. sz. 697—709. p.
Bock, H.: Reform és forradalom. A Steinféle Porosz reformminisztérium helye a
haladás és reakció közötti harcban. —
MG, 1980. 5. sz. 599—614. p.
Cluet, M.: Légiveszély és a harmadik bi
rodalom építészete. — RHA, 1980. 4. sz.
147—174. p.
Doepner, F.: 50 év katonai szolgálat. (Az
1930. évi tisztjelölti tanfolyam.) — EW,
1980. 4. sz. 191—196. p.
Gibas, M.: A háború utáni forradalmi
válság időszakának fegyveres harcai a
Weimari Köztársaság idején a Német
'Kommunista Párt történeti képében. —
MG, 1980. 5. sz. 554—562. p.
Güth, R. : Kiképzés és katonai vezetés a
birodalmi haditengerészetnél. 1—2. r.
— TRP, 1980. 2. sz. 147—151. 3. sz.
239—243. p.
Gotschlich, H.: A „Fekete-Vörös-Arany
Zászló" Szervezet. [Köztársaságpárti
háborús veteránok magdeburgi szerve
zete]. Megalakulása és tevékenysége a
kezdeti időszakban. 1924. — MG, 1980.
1. sz. 33—40. p.
Gotschlich, H.: A „Fekete-Vörös-Arany
Zászló" Szervezet és az antifasiszta el
lenállás (1930—1933). — MG, 1980. 5. sz.
534—546. p.
12*

Hammond, K.: Hindenburg — újraérté
kelés. — AQ, 1980. 1. sz. 68—76. p.
Hansen, E. W.: Gazdasági érdekek figye
lembevétele a Weimari Köztársaság
ban. A Gazdasági Leszerelési Iroda. —
VFZ, 1980. 4. sz. 487—501. p.
Hennicke, O.: A „Vörös Ruhr-hadsereg"
politikai és katonai karaktere. — MG,
1980. 3. sz. 300—314. p.
Hubatsch, W. : Karl von Stein és a porosz
katonai reformok. — WR, 1980. 2. sz.
37—41. p.
Kaulisch, B.: A császári német haditen
gerészeti vezetés tengerentúli támasz
pontpolitikája a 19. század végén és az
első világháborúban. Dokumentumok.
— MG, 1980. 5. sz. 585—598. p.
hampe, J.: A német forradalmi szociál
demokrácia parlamenti harca a flottára
vonatkozó törvényjavaslat ellen, 1897ben. — MG, 1980. 2. sz. 190—196. p.
Maurach, B.: A német hadifoglyok élete
a Szovjetunióban, szovjet szemszögből.
— EW, 1980. 2. sz. 81—83. p.
Rempel, G.: Gottlob Berger és a WaffenSS toborzása, 1939—1945. — MM, 1980.
1. sz. 107—122. p.
Schmidt, D.: Haderők és néptömegek a
porosz hadügy polgári átalakulásának
kezdetén. — MG, 1980. 5. sz. 547—
554. p.
Vogel, D.: A bajorországi alkotmányozó
bizottsági tárgyalások katonai aspek
tusai 1814/15-ben. (Dokumentumok). —
MM, 1980, 1. sz. 123—148. p.
Wollstein, G.: Rudolf Nadolny — külügy
miniszter (1947/1948) „használaton kí
vül". — VFZ, 1980. 1. sz. 47—93. p.
Zoellner, K.-P.: N[ikolaj] E[rasztovics]
Berzarin — Berlin első szovjet pa
rancsnoka. — MG, 1980. 3. sz. 323—
330. p.
Német D e m o k r a t i k u s Köztársaság
Glaser, G.: A katonapolitika az NDKnak a béke megerősítéséért és a szo
cialista építés megszilárdításáért foly
tatott küzdelmében, 1955/1956. — ZG,
1980. 6. ßz. (511—526. p.
Heitzer, iH.: A Szovjetunió általi felsza
badítás és az antifasiszta-demokratikus
átalakulás kezdete. — ZG, 1980. 8. sz.
711—729. p.
Höhn, H.: A szárazföldi csapatok beve
tési elveinek elsajátítása és alkalmazá
sa a Nemzeti Néphadseregden (1956—
1961). — MG, 1980. 5. sz. 556—572. p.
Német

Szövetségi

Köjztársaság

Bieber, H.: Kommentár a Bundeswehr
25 éves fennállásához. — WT, 1980. 11.
sz. 11. p.
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Ewert, K.: A*szárazföldi haderő egész
ségügyi szolgálata. (25 éves a Bundes
wehr.) — TRP, 1980. 11. sz. 925—931. p.
Fischer, H.: Nemzeti gyásznap a világ
háborúk halottainak emlékére. — KTR,
1980. 6. sz. 297. p.
Goch, H.: Harcos csapatok. (25 éves a
Bundeswehr.) — TRP, 1980. 11. sz.
905—912. p.
Goebel, D.: Vezetési csapatok. (25 éves a
Bundeswehr.) — |TRP, 1980, 11. sz.
901—905. p
Haun, I.—Hubler, R.: Harctámogató csa
patok. (25 éves a Bundeswehr.) — TRP,
1980. 11. sz. 913—919. p.
Henne, C. S.: Harminc éves a műszaki
segédszolgálat. — EW, 1980. 9. sz. 458—
459. p.
Ilsemann, C. G.: A 25 éves Bundeswehrről. — WT, 1980. 7. sz. 19—35. p.
Marohl, H. : A Bundeswehr építése 1956—
1964 között. — TRP, 1980. 11. sz. 886—
888. p.
Niesters, M.: Csapatrepülő erők. (25 éves
a Bundeswehr.) — TRP, 1980. 11. sz.
920—922. p.
Philipp, M. : '„A nem katonaviselt" tiszt
jelölt 1956-ban. (Bundeswehr tisztkép
zés 1956—1957-ben.) — TRP, 1980. 11.
sz. 888—891. p.
Rauch, E.—Haak, E.: Technikai csapa
tok. (25 éves a Bundeswehr.) — TRP,
1980. 11. sz. 922—925. p.
Rautenberg, H.: A lérierő koncepciói a
himmerodi emlékiratban (1950. októ
ber.) — RP, 1980. 11. sz. 931—940. p.
Reichert, R.: Szárazföldi csapatok ne
gyedszázados fejlődése. — TRP, 1980.
11. sz. 891—899. p.
Rullkötter, H. : Katonai kiképzés — teg
nap és ma. 1—2. r. — KTR, 1980. 4. sz.
161—162., 5. sz. 224—225. p.
Schaeder, C. : 9500 katona jött a határőr
ségtől. (A Bundeswehr magját képez
ték a létrehozáskor.) — TRP, 1980. 11.
sz. 882—886. p.
Schultz, H.: A német új rafegyvérzés di
lemmája a második világháború után.
— AQ, 1980. 2. sz. 189—204. p.
Schulz, S.: 25 éves a Bundeswehr. —
TRP, 1980. 11. sz. 879—882. p.
Thomas, S. : Az NSZK remilitarizálása és
a New York-i külügyminiszteri konfe
rencia, 1950. — ZG, 1980. 10. sz. 932—
947. p.
Thomas, W. : A Szárazföldi Erők Hivatala
és elődei. 1—2. r. TRP, 1980. 5. sz.
376—382,, 6. sz. 465—469. p.
Wenner, H. : 25 éves a nyugatnémet szá
razföldi haderő. — TRP, 1980. 11. sz.
899—901. p.
Wörner, M.: A 25 éves Bundeswehrről.
— WT, 1980. 7. sz. 58—60. p.

Olaszország
Bess, C : Az olasz pénzügyőrség kétévszázados története. — RM, 1980. 6. sz.
9—16. p.
Bovio, O.: Isonzói gépesített dandár. Had
történelmi áttekintés. — RM, 1980. 6.
sz. 50—55. p.
Cerbo, G. : A szardíniái hadseregtől az
egységes olasz hadseregig. — RM, 1980.
6. sz. 100—104. p.
Mustacciuoli, O.—Mumoli, G.: Az olasz
műszaki fegyvernem, 1815—1945. —
RM, 1980. 3. sz. 25—40. p.
Ricci, A.: Katonaföldrajzi kaleidoszkóp
— történelmi visszapillantás. — RM,
1980. 6. sz. 90—96. p.
Románia
Antip, C : A hadsereg szerepe a szocia
lista Románia kulturális életében. —
RIHM, 48. sz. 1980. 167—177. p.
Antip, C.—Bantea, E. : A szocialista Ro
mánia katonai doktrínájának alapjai,
elvei és fejlődése. — RIHM, 48. sz. 1980.
5—18. p.
Cazanisteanu,
C: A román hadsereg
szervezeti felépítésének fejlődése és
ennek hatása a társadalmi-politikai,
valamint tudományos-technikai fejlő
désre. — RIHM, 48. sz. 1980. 108—120. p.
Ceauxescu, I.: A hadsereg szerepe a ro
mán nép történetében. — RRH, 1980.
2—3. sz. 371—388. p.
Ceausescu, I.: A totális népi háború esz
méje a román nép függetlenségi har
caiban. — RIHM, 48. sz. 1980. 100—
107. p.
Cernovodeanu, P.—Stanciu, L: A romá
nok és az amerikai polgárháború. —
RRH, 1980. 4. sz. 599—626. p.
Nicolae, C : A haladó katonai hagyomá
nyok a román nép tudatában. —
RIHM, 48. sz. 1980. 121—133. p.
Olteanu, C. : Az állandó hadsereg meg
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— RIHM, 48. sz. 1980. 75—83. p.
Oprita, C. : A román hadsereg oktatási
rendszerének fejlődése a háború utáni
években. — RIHM, 48. sz. 1980. 157—
166. p.
Pascu, S.: A román paraszthadseregek a
középkorban. — RIHM, 48. sz. 1980.
84—99. p.
Stefanescu, S. : A dáko-román hagyomá
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hérgárdisták és intervenciósok elleni
harcban. — MG, 1980. 2. sz. 197—204. p.
Bugaj, N.—Kuzmin, G. : M. V. Frunze —
Kolcsak és Vrangel legyőzője. — MG>
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Katonai Akadémia. — VIZS, 1980. 12.
sz. 84—86. p.
A foradalmi harc, a kommunista építés
és a béke győzelmes zászlaja. — VM,
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özselcuk, iN.: Török dandár részvétele a
koreai háborúban (1950. június 25—
1953. július 27.). — RIHM, 46. sz. 1980.
253—272. p.
Soysal, L: Törökország szövetségesei a
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sall. (80 éve született.) — VIZS, 1980.
3. sz. 93—96. p.
Bovio, O. : A hadtudomány nagyjai : Piero
Pieri. — RM, 1980. 1. sz. 107—110. p.
Sztepanov, N.: Katonai szervező: N. I.
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TANULMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS
AZ ÁRPÁD-KORI KIRÁLYI VARMEGYE FELBOMLÁSA
ÉS HADAKOZÓ NÉPEINEK SORSA

A XIII. század folyamán Magyarországon a királyi vármegyék felbomlottak.
Szétesésük, katonai szervezetük gyengülése már a tatárjárás krónikásának, Rogenusnak is feltűnt. Leírása szerint az ispánok egyszerű harcosoknak néz
nek ki. 1
Pesty Frigyes Szalay Lászlóval egyetértve megállapítja, hogy a várszerkezet
bomlása természetes és „haladó (!) fejlemény". Csodálkozik azon, hogy a ha
nyatlás olyan sokáig tartott s a banderiális rendszer kialakulásáig „nem történt
nagyobb baj". V. István és IV. László győzelmeiben a várkatonaságnak már
kevés szerepe lehetett. 2
Pestynek igaza van abban, hogy a XIII. szazad utolsó harmadában a várkato
naság szerepe már meglehetősen csekély. De mint a későbbi 'kutatás megálla
pította, a bandériumok, vagyis a feudális urak magánhadseregei már léteztek
a XIII. században; királyaink éppen magánhadseregek felállítása céljából jut
tattak földadományokat a harcias nemességnek, nagyrészt éppen a királyi vár
megyék földjeiből s a várkatonaságnál korszerűbb, nehezebb fegyverzetű har
cosok kiállítására ösztönözték őket.3
Ezt részben már Károlyi Árpád is felismerte. Megállapítja, hogy a XII—
XIII. századi külső hadjáratokban a nemzetségi birtokon élő magyar nem volt
köteles részt venni. Ha mégis részt vett, ezért adománybirtokot kapott, s ezek
mind a várbirtokból kerültek ki. A várbirtokok elosztogatásából a nagyurak,
de rajtuk kívül a középrétegek is hasznot húztak. 4
A várföldek elosztogatasa II. András koráiban volt legnagyobb mértékű, való
színűleg azért, mert az igen aktív külpolitikát folytató, talán könnyelműségre
is hajlamos király ilyen módon akart külföldi hadjárataiban jól felihasználható
haderőre szert tenni. Hogy II. András birtokpolitikája nem volt visszafordítható,
az bizonyítja a legjobban, hogy végül utóda, a várföldéket eleinte visszaszerezni
igyekvő IV. Béla sem tehet mást: kénytelen folytatni a birtok osztogatás poli
tikáját. 5
1 Rogerius: Carmen miserabile. I n : Gombos: I I I . k. Budapest, 1938. 2070. o. „...vires comités non habebant, et
cum incedebant, simplices milites propter diminueionem comitatuum putabantur."
2 Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története, különösen a X I I I . században. Budapest, 1882. 141—
148. o.
3 Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori alkotmány és közigazgatástörténet köréből. Buda
pest, 1912. passim. — Váczy Péter: A román és gót stílus kora, Magyar művelődéstörténet I. k., Budapest, é. n. 150. o.
— Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. (A hűbériség és rendiség problémája.) Mátyás
király Emlékkönyv (szerk. Lukinich Imre) I., Budapest, 1940. 314—327. o. — Mályusz E.: A magyar köznemesség
kialakulása. Sz, 1942. passim.
4 Károlyi ÁrpáU: Az Árpádok, mint a magyar nemzeti királyság és társadalom szervezői. In : Árpád és az Árpádok,
(szerk. Csánki Dezső) Budapest, 1908.
5 Domanovszky Sándor: A harmincadvám eredete. Budapest, 1916. passim. — Rugonfalvi Kiss István: I I . Endre
birtokreformja, a perpetuitás. Debreceni Szemle, 1927. 39—44. o. — Hóman—Szekfű: Magyar történet. 6. kiadás,
Budapest, 1939.1. k. 563. o. — Mályusz E.: i. m. (1940) 318. o. — Székely Gy.: A világi uralkodó osztály szerkezetének
és kultúrájának fejlődése az Árpád-kori Magyarországon. Vasi Szemle, 1970.108. o.
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A királyi vármegye bomlását tárgyaló alapvető jelentőségű tanulmányában.
Molnár József leírja, hogy a feudális nagyibirtok növekedése és koncentrációja
a XIII. század dereka körül kibontakozó árutermeléssel együtt megtámadja
a várföldéket, majd eltünteti a különbségeket a királyi birtokokon élő népek
egyes csoportjai között. Megszűnik a különbség az udvarnok, a tárnok, a
castrensis között. A várjobbágyak nagy része királyi servienssé válik.
A királyi megye III. Béla korában már bomlani kezd, de katonai erői 1241-re
még nem semmisültek meg egészen. Hadakozó várjobbágyok és castrensisek
még 80—90 évvel a bomlási folyamat kezdete után is léteznek. A bomlás ellen
hat átmenetileg az 1222-es Aranybullán s IV. Béla földvisszaszerző politikáján
kívül a várjobbágyok és várnépek ellenállása is. A muhi csatában még jelentős
lehetett a várjobbágyok s várnépek szerepe. Hihetőleg sokan estek el közülük,
mert a későbbi királyi adományokban sók üres várföld szerepel. A tatárjárás
után IV. Béla már nem az összes eladományozott várföldét akarja visszaszerez
ni, hanem csak a jogtalanul elfoglalt várföldeket. De érdekközössége a várjob
bágyokkal és castrensisekkel megmarad. Előfordul, hogy a várjobbágyok a ki
rály által szabályosan eladományozott földeket is visszaszereznek. A király
azonban egyre újabb adományokra kényszerül, egyre több várföldet húz ki a
várjobbágyak, várnépek talpa alól. Végül a gazdagabb yárjóbibágyók megkísér
lik földjeiket nemesi birtokká változtatni, igyekeznek bártokaikat kiszakítani
a várföldek közösségéből. A várjobbágyok és várnépek külön célokat kezdenek
követni.
A királyi megye bomlásának fordulópontja az 1250-es évek végére s az
1260-as évek elejére tehető. Ekkor tűnnék fel a castrensisek által elhagyott
földek s az úri magánhadseregekiben szolgáló várjobbágyok. Az 1270-es évekre a
királyi megye jóformán eltűnik. 6
A várföldek teljes visszavételének kísérlete 1228-tól 1231-ig és 1236-tól
1239-ig tartott. 1228—31-ben a várföldvisszavételekben Rákos István szerint
csak várjobbágyok szerepelnek. 1236—39-ben a várjobbágyok a várispánság
erősítésén kívül már saját tulajdonukat is igyekeztek gyarapítani. A várföld
egy része már magántulajdonba kerül, vagy legalábbis ilyen irányban fejlődik.
Nem akarták, hogy a már egyszer elkülönített várjobbágyi földek ismét diffe
renciálatlan (várnépekkel közös) várföldek legyenek, s e téren ellentétbe kerül
tek a királlyal. 7
Bolla Ilona szerint a várjobbágyok, hogy önállóságukat megtartsák, igyekeztek
a királyi birtok bomlását akadályozni. A várföldek szétszóródásának akadályo
zása azért is érdekük volt, mert a várnépek munkájának gyümölcsét bizonyos
főkig ők is élvezték.8
Kristó Gyula szerint a XIII. század elején a várjobbágyok ellenezték a vár
földek eladományozását, mert — önálló birtokaik még nem lévén — az arisz
tokrácia függésébe, sőt az alávetett, birtoktalan népesség közé süllyedhettek.
A várnépék is ellenezték a várföldek eladományozását, mert nem voltak anynyira elnyomva, mint a magánbirtok népei — katonai szolgálatot is teljesítet
tek. Olykor a várjobbágyokkal együtt igyekeztek gátat vetni a földelkülönítéßeknek. A várföldek visszavétele során, mely akció 1221-ben indul meg, a vár
jobbágyök és várnépek segítségével fogják perbe a várföldek elfoglalóit, néha
sikerrel. E mozgalmakból egyre észrevehetőbben válnak ki a már saját földet

6 Molnár József: A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. HK 1959, 222—252. o.
7 Rákos István: IV. Béla birtokpolitikája. Acta Universitatis Szegedinensis. Acta Iuvenum, Sectio Philologies et
Historica, Tomus I I I . Szeged, 1971.1—15. o.
8 Botta Ilona: Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi R^gestrum megvilágításában. Annales Uni
versitatis Scientiarum Budapestiensis Sect. Hist. 1. tom. Budapest, 1957. 84—105. o.
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szerezni akaró várjobbágyok, E törekvések csak némileg lassították a királyi
megye bomlásának folyamatát. 9
A királyi várföldek eladományozásának folyamatát s az azok visszaszerzésé
re irányuló törekvéseket okleveles adatokkal is igazolhatjuk.
II. András király a zalai vár földjeiből 7 ekényi birtokot adományoz Fábián
nak és Vincének, kik orosz, lengyel, német földön és Szlavóniában bizonyítot
ták be hűségüket, birtokaik pedig az Imre király elleni belháborúban elpusz
tultak. 10
András király Botch fia Tamásnak adományoz — hű szolgálatáért — eav
nógrádi várföldet. Az adomány ellen Vilmos és társai, nógrádi várjobbágyok
tiltakoztak, de pervesztesek maradtak. 11
Hasonlóképpen pervesztesek maradnak a hon ti és bolondod várjobbágyok
Rudgwer ispán fia Hernynus ellenében, Mt András király megerősít birtoká
ban.12 András egy 1220-as okleveléből kiderül, hogy Osiu ispán fiainak, Beludnak és Oslu-nak, még a Szentföldre indultakor a királyi udvarnokok földjét
adta, de ezt visszavette tőlük, mikor az udvarnokföldeket visszavették. Ezért
most kárpótlásul két, a soproni várföldekből kiszakított földet ad nekik. 13
1228-ban András meghagyta Oslu ispán fiát, Tamást egy 3 ekényi föld birto
kában, s elutasította a soproni várjöblbágyok igényét, melyet az örökadományok
Béla ifjabb király idején történt visszavétele alkalmából emelték.14 Nem vár
földet, de a királynéi praeco-knak a komáromi vár kerületében elterülő 5 eké
nyi földjét kapja Wigman nembeli András ispán egy ausztriai hadjáratban tett
szolgálataiért. 15
IV. Béla a várföldek visszaszerzésének akciójával kapcsolatban megállapítja
10 Ethuruh nemzetségbeli és 12 Mogor nemzetségbeli, Pozsony megyei mansioról (!), hogy a szent király jobbágyai közé tartoznak. 16 Roland nádor és Vince
nyitrai püspök, mint a váraktól elidegenített királyi birtokok visszaszerzésére
kiküldött királyi bírák, Sápi Batónak ítéltek két pozsonyi várföldet. 17 Ügy
látszik megállapították, hogy ezek szabályszerűen eladományozott várföldek
voltak.
IV. Béla parancsára Bazin földjét, mely egykor a pozsonyi várhoz tartozott,
Kozma és Achilleus comesek birtokában hagyják, vitézségüket és hű szolgá
lataikért. 18 Az adományozott föld több helyen határos a pozsonyi várjobbá
gyok és castrensisek földjével. Pál mester, pozsonyi prépost, mint Béla király
által kijelölt bíró, megállapítja, hogy az a 60 hold föld, melyet Endus, Chap
és Myku, a karakói vár jobbágyai várföldnek mondanak, nem az, hanem Mag
nus Detre comes fiai, Detre és Miklós öröklött földje s nem tartozik a várhoz, 19
A várföldek visszaszedése idején előfordult, hogy olyan várjobbágyok, kdk
azt állították magukról, hogy a serviensek közé emelték őket, visszakerültek a
várjobbágyok közé, mint Heym és Cheyd fiai s rokonaik, zalai várjobbágyok. 20
9 Krütó Gyula: Az aranybullák évszázada. Budapest, 1976. 52—53., 89. o. Kristó Gy. szerint egy-egy királyi „vár6zerkezet"-et utólag aszerint minősítettek megyének vagy várispánságnak, hogy milyen nagy volt. Azokat nevezték
várispánságoknak, melyek területi hatásköre kisebb volt, így földállománya az adományozások következtében előbb
fogyott ki, s nem válhatott a kialakuló nemesi vármegye névadójává. (Krütó Gy.: A locsmándi várispánság és felbom
lása. Soproni Szemle, 1969.133. o.)
10 1211 Zala megyei Oklevéltár I . 4. Reg. Arp. 263.
11 1217 ÁUO X I . 139., Reg. Arp. 315.
12 1219 ÁUO VI. 402., Reg. Arp. 352.
13 1220 Fejér 111/1. 300., Reg. Arp. 358.
14 1228 ÁUO VI. 455., Reg. Arp. 445.
15 1235 ÁUO VI. 567., Reg. Arp. 538.
16 1240. jún. 18. Sopron vára ÁUO I I . 101., Reg. Arp. 685.
17 1255. dec. 13. HO VI. 84.
18 1256. jún. 29. Á U O II. 269., Reg. Arp. 1091. és 1092.
19 1257. júl. 27. O L D L 40.041
20 1257. júl. 8. Á U O VII. 452., Reg. Arp. 1155.
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Várföldről vitáztak András varasdi comes ós István szlavón bán előtt a zagoriai várjobbágyok Jákó fiaival Vratizlaus-szal és Noretával. 21 A zobori konvent
és a banal várjobbágyok közötti vitában Vince nyitrai püspök, Béla király által
a banai várföldek visszaszerzésére küldött bíró, egy két ekényi föld ügyében
a zobori konvent javára döntött. 22
1261-lben Béla király a honti várthoz tartozó Szászd földjét két honti várjob
bágynak, Márton fiainak, Istvánnak és Mikének adományozza. Testvérük,
Chepan, a király hadjáratában halt meg, ők pedig szolgálatokat tettek a vártól
elidegenített javak visszaszerzésében.23 A várjobbágyok tehát nemcsak a vár
nak szerezték vissza a földjeit, hanem maguknak is szereztek birtokot, amivel
viszont újra csak a vár földjeit csökkentették. A somogyi várföldekből és a ki
rályi praeco-k földjéből kap adományt az 1260-as morvamezei csatában vitéz
kedő Koaznai-i Cosmas, Mich bán testvére, ki Fülöp zágrábi püspökkel együtt
vett részt a csatában, s ott meg is sebesült.24 A Pacha-i várjobbágyok és Gurka
fiai, Carachinus és Péter Pacha-i nemesek földjeinek vitás határait járta meg
Dénes országbíró és zalai ispán, Béla király megbízásából Zala megyében a
várföldek felülvizsgáló ja. 25
A várföldekből, melyek egyre fogytak, még IV. László is adományozott.
1289-ben megerősítette V. István adományát a zalai vár földjeiből Royk-i Márk
cornes fia Benedek mester udvari nótárius és testvérei részére. 26 IV. László ko
rában tis előfordult még, hogy várjobbágyok ellen kell nemeseket megvédeni.
Ez derül ki László király év nélküli okleveléből, melyben megparancsolja Már
ton fia István, Ders, Demeter és Byter comeseknek, hogy Miklós, Benedek és
Péter csitári nemeseket védjék meg a Hont megyei Csitár nevű föld birtokában,
amit a várjobbágyok a királyi megbízott által végzett határjárás révén a vár
hoz csatoltak.27 E határjárás természetesen történhetett régebben is, de a ne
mesek még László korában is úgy érezték, hogy királyi támogatásra szorulnak
a várjobbágyokkal szemben.
A várföldek visszaszerzése során egyes emberek társadalmi helyzete is kétes
sé vált. így 1255-ben Benedek esztergomi érsek, aki a várföldek visszaszerzésé
re delegált bíróként működött, a nyitrai Urost, akit Sándor, István és társaik —
szolgagyőri várjobbágyak — azzal vádoltak, hogy Galgóc vártól elidegenült
várjobbágy, e vád alól felmentette, miután az tanúkkal igazolta, hogy szabad
származású ember, s a szolgagyőri várhoz sohasem tartozott. 28
Igen érdekes oklevél IV. László valószínűleg 1290-ben .kiadott oklevele,
melyben megparancsolja Ugocsa megye minden nemesének, várjobbágyának,
várnépének, a szabad falvak hospeseinek és bármilyen kondíciójú lakosának,
hogy Mihály comes fiait, Istvánt és Pált, mint comes parochialis-t fogadják.29
Az oklevél szerint Ugocsa megye területén 1290 táján is funkcionált még a kirá
lyi megye, mert szó esik várj obb ágy okról és castrensisekről, a megye területén
élő nemeséket is a megyéhez tartozókként említi, valamint a libera villák hospe21 1258 Smicikkm V. 109.
22 1258 Nyitra. OL DL 50.578
23 1261. aug. 11. HO VIII. 81., Reg. Arp. 1203.
24 1261. aug. 21. ÁUO VIII. 1., Heg. Arp. A megadományozott közelharcban tüntette ki magát, „...congreta (!)
milícia nostra processimus íacie ad faciem pugnaturi." Ez arra vall, hogy nehéz fegyverzete volt.
25 1263 OL DL 50.406
26 1289. febr. 2. HO I . 78., Reg. Arp. 3515.
27 ? év május. Buda. Mon. Strig. I I . 266., Reg. Arp. 3573.
28 1255 OL DL 40.037 A várjobbágy szabadsága nem teljes (plena) hanem feltételes „királyi" libertás. Ezzel szem
ben Uros „plena libertas"-sal bíró szabad lehetett.
29 1290. jún. 18. Csanád. ÁUO I X . 564., Reg. Arp. 3561. „...universis nobilibus, iobagionibus castri, castrensibus, et
aliis omnibus, tam hospitibus liberarum villarum, quam aliis cuiscumque condicionis hominibus in comitatu Ugacha
constitutis." Tolna megye szervezete sem bomlott még fel 1279-ben. A szekszárdi konvent 1279-es oklevelében szerepel
nek Gedekch tolnai maior exercituß, Búdon fia Pál centurio, Péterfia Péter maior castri, Péter, István, Miklós és Micus
fia Gook várjobbágyok és Fábián tolnai comes curialis. (Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Budapest,
1879. 62. o.)
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seit is. Nem szerepelnök viszont a Zala megyében már 1232-toen említett szolgabírák (iudices servientium). 30 A comes parochialis hatásköre kiterjedt a megye
területén élő nemesekre és hospesekre is. Nehezen érthető, miért nevez meg az
oklevél két személyt comes parochialis-ként. Fő- és alispánról lenne szó? Fivér
aligha lehetett főispán fivérének alispánja. A fő- és alispán között általában
familiárisi viszony volt, s a két funkció, eddigi ismereteink szerint, csak a
XIV. században válik külön. 31
A királyi vármegye hivatásszerűen hadakozó vezető rétege a várjobbágyság
volt. A XIII. század első felében a várjobbágyok a várföldek szolgálati birto
kain kívül más természetű birtokokkal is rendelkeztek. Holub József megállapí
tása szerint nem álltak nagyon messze a nemesektől, mert nevük mellett gyak
ran szerepel a „comes" cím, sőt néha nemzetségüket is megjelölik. A század
derekától „nemes várj obbágyoknak" is nevezik őket. Birtokaik méretét nem
ismerjük, de tény, hogy azok jövedelméből nemcsak megéltek és katonáskod
tak, de ügyes gazdálkodás esetén új birtokot is tudtak szerezni. Szolgálati bir
tokaik mellett öröklött birtokaik is voltak. 32 Waldapfel Eszter szerint a várjöbbágy a várföldből bírt birtokait csupán haszonélvezetre birtokolta. Nem is
egy birtoktestben volt ez, hanem évenként a várbirtok más-más részében.
E haszonélvezeti jogot örökíti át fiaira anélkül, hogy e föld tényleges urává
válnék. Ezen kívül vannak egyéni eladható, cserélhető birtokai is. E birtokokhoz
nem tapadnak külön kötelezettségek. Ezek a vártól távol is lehetnek, a vár kö
telékébe birtokjogilag nem tartoznak, de a comes iurisdictüójánák alá vannak
vetve. 33 Bodolay Gyula háromféle várjöbbágybirtokot ismer: 1. csak haszon
élvezetre kapott várföldet; 2. adomány útján szerzett, iure hereditario a fiaira
örökíthető földet és 3. vásárolt birtokot. 34
Mályusz Elemér szerint a várj obbágy ok nagy részének birtoka elég volt ah
hoz, hogy nehéz fegyverzetet szerezzen be magának. „Nobilis" jelzőjük éppen
ezt mutatja. A nehéz fegyverzet drága volt. 1220-ban, s 1291-ben is, egy páncél
10 márka, azaz 40 ökör volt. Egyes várjobbágyok „comes" címet viseltek, kegy
urak voltak, szolgákat, szabadosokat vásároltak, életmódjuk, katonai szolgála
tuk nem tért el a nemesekétől. III. András korában volt olyan várjobbágy, aki
saját költségén fogadott fel fegyvereseket. Egyes várj obbágy ok saját várat is
építettek. 35
A várjobbágyok birtokaival számos oklevél foglalkozik.
1209-ben földet vásárol Poch nádor, mosoni ispán egy Mochorial nevű vár
jobbágytól, akinek tehát ekkor már szabad rendelkezésű, eladható földje is
volt.36 Valószínűleg várjobbágy lehetett Socols „jobbagio", ki egy ekényi föld
jét 7 márkáért adta el.37 A várjobbágyok nemcsak földbirtokok, hanem vám
jogok bírására is törekedtek. 1226Jban Bars megyei várjobbágyok a garamszentbenedeki konventtel pereskednek egy vám egyharmadáért. A perdöntő pár
viadalra azonban nem állnak ki, inkább lemondanak követelésükről. 38 Miklós
nádor, soproni ispán, kártérítést ítél meg több somogyi várjobbágy ellen, kik
eladták földjüket a pannonhalmi apátnak, de azután letagadták az eladást,
30 A nemesi megye kialakulásáról, a szolgabírákról 1. Tagányi Károly: Megyei önkormányzatunk keletkezése
Budapest, 1899. passim. — Török Pál: A nemesi vármegye kialakulása. Kolozsvár, 1907. passim. — Holub József:
Zala megye története a középkorban. I . k. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs, 1929.
31 Holub J.: A főispán és alispán viszonyának jogi természete. Fejérpataky-Emlékkönyv. Budapest, 1917. 186—
2 1 1 . o.
32 Holub J.: i. m. (1929) 115. és köv. o.
33 Waldapfel Eszter: Nemesi birtokjogunk kialakulása a középkorban. Sz. 1931.134. és köv. o.
34 Bodolay Gyula: Hűbéres királyi serviensek a X I I I . században. Pécs. 1940.
35 Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Sz, 1942. 299—301. o.
36 1209 ÁUO VI. 334., Beg. Arp. 244.
37 1210 Cod. Dipl. Slov. Tom. 1.129—130. o.
38 1226 Mon. Strig. I. 261.
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egy kápolnát felégették és más károkat is okoztak.39 Hangsúlyozzák földjeik
szabad elidegenít het őségét Fechyr fia Pál és Farkas fia András soproni vár
jobbágyok. 40 Az esztergomi káptalan bizonyságlevele szerint a barsi várjobbá
gyok is eladhatták földjüket Borch fia Leustachius comesnek.41 Bork trencséni várjobbágy pedig a maga részére vásárol földet.42
A szabad rendelkezésű földekkel bíró várjobbágyok földbirtokperekbe keve
redtek nemesekkel is. Ilyen pert dönt el a szolgagyőri várjobbágyok és Henrik
fiai között a nyitrai káptalan, 43 a borsodi várjobbágyok és Guka comes között
pedig András borsodi comes és három bírótársa, mint Béla ifjabb királytól ki
küldött bírák. 44 Előfordult, hogy a nemes és várjobbágyok közötti birtokper
ben általában „erősebb" félnek számító nemes, így Sebus comes, egyezkedésre
kényszerül perbeli ellenfeleivel, a pozsonyi várjobbágyokkal. 45 Buda soproni
várjobbágy viszont olyan módon egyezett ki a borsmonostori apátsággal, hogy
lemondott követeléséről.46 Az Izsák comes-szal egyezkedő soproni várjobbágyok
előkelőségét mutatja, hogy nemzetségük is van: a Kér nemzetségből valók.47
A Kuroh nemzetségből való Baka soproni várjobbágy pedig már olyan jómódú,
hogy egy monostornak adományt ad.48 A Salamon nemzetség nemesei s a po
zsonyi várjobbágyok közötti birtokperben perdöntő baj vívásra került sor, mely
ben a várjobbágyok bajvívója maradt alul.49
Előfordult, hogy rokonaikkal közösen bírt földet adtak el várjobbágyok, így
Fülöp gömöri várispán közlése szerint Simon, Póka, Stryznoe fia Hunt, Egidius
fia Zalamch gömöri várjobbágyok. Az eladáshoz rokonaik is hozzájárultak. 50
Corla fiai és a zágrábi vár többi nemes jobbágyai a zágrábi várföldek vissza
szerzésekor be tudják bizonyítani Odra földjéről, hogy az „örökös birtokuk",
s visszanyerték azt az erőszakosan elfoglalva tartó Irozlow fia Ivántól. 51 A vár
jobbágyok saját birtokait a várföldektől célszerű volt pontosan elkülöníteni.
Ezt tette István szlavón bán és styriai helytartó Riuche megyében. 52
A várjobbágyok néha bűncselekmények elkövetése miatt vesztik el földjüket,
így vesztik el Bars megyei földjüket a tolvajságban elmarasztalt János és Boba,
Inonus fiai, szolgagyőri várjobbágyok. 53 IV. Béla 1263-ban Lőrinc főasztalnokmesternek és soproni ispánnak adományozza a locsmándi ispánságot. Ezzel
együtt neki adományozza a keltjobbágyok földjeit is, de nem adományozza neki
a megyében fekvő, nemesek és nemes várjobbágyok földjeit.54 A várföldek és
a vármegye területén fekvő várjobbágyi birtokok közötti különbséget jól érez
teti IV. Béla 1267-es oklevele, melyben a király Bogizlaus, Uz, István, Bertalan,
Domonkos és Marcellus Hont megyei várjobbágyoknak egy Hont megyei föld
jükért cserébe a honti vár földjeiből ad egy birtokot. 55
39 1226. ? okt. 26. után, PK. I . 676.
40 1227 HO I . 8. ,,...hy poptili essent filii jobagiontim predicti caBtri terrain ßuam libère et nulla prohibicione interv e n i e r e vendere possint."
41 1228 ÁUO VI. 460.
42 1229 Cod. Dipl. Slov. I. 253—254.
43 1229 HO V I I . 16.
44 1230 HO V n . 18.
45 1231 ÁUO VI. 500.
46 1235 ÁUO X I . 275.
47 1237 OL DL 61137., HO I I I . 2., Urk. Burg. 1.175.
48 1237 Fejér TV/1. 75.
49 1239 ÁUO V n . 83.
50 1244 körül HO VIII. 45. „...quandam terram eorum, quam in communi habebant." Hihetőleg nem várföldről,
hanem közösen bírt — talán nemzetségi — földről van szó.
51 1249 OL DL 37580.
52 1255 ÁUO VII. 395., Smiiikltu IV. 613.
53 1258. febr. 24. in insula Leporum. OL DL 58396. ; Beg. Arp. 1753.
54 1263. dec. 17. ÁUO V I I I . 50., Beg. Arp. 1372. „...prediis aç terris illorum, qui in numerum jobagionum castri
de novo sunt computati." Nem tudjuk persze mit jelent ez a „de novo" — talán 1263 táján is emelkedtek fel várnépi
elemek a várjobbágyok közé? —„...exceptis possessionibuB nobilium hereditariis empticiis atque donativis salvis
nihilomimus terris nobilium jobagionum castri in terra dicti comitatus distentions" Locsmánd megye eladotnányozá8ára 1. még Krittó Gy. i. m. (1969.)
55 1267 Turul, X I I I . (1928) 81., Beg. Arp. 1558.
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Nemesek és várjobbágyok közösen is bírhattak földet. 1268-ban, a győri káp
talan bizonysága szerint, gencsi nemesek és vasvári várjobbágyok (qui filii
Jobagionum San cti Regis dicuntur) elkülönítették addig közösen bírt földjei
ket.56 Szinte valószínűtlenül gazdag lehetett a Reich nemzetiségből való Csépán
fia Lampert soproni várjobbágy, aki 150 ekényi földet adományozott volna a
ciszterciek Szűz Mária monostorának. 57 Egyes oklevelek a soproni várjobbá
gyokat 1269-ben páncélosoknak (pancerati) nevezik, nehéz fegyverzetükre
utalva. 58
A várjobbágy szabad rendelkezésű földjét el is zálogosíthatta, mint Miklós
zágrábi várjobbágy tette 1271-ben a zágrábi káptalan bizonyságlevele szerint. 59
Az 1270-es években a legtöbb várjobbágynak volt már szabad rendelkezésű bir
toka. Erre vall, hogy mikor IV. László király Fulkus fia Farkas mesternek ado
mányozza Gergely, Petk, Uros, Vitáios és János nógrádi várjobbágyok földjét,
ezeket a királyi tálhordók (bacciniferi) egy Fejér megyei földjével kárpótolja,
nehogy földönfutók legyenek. A magánbirtok nélküli várjobbágyok tehát föl
dönfutóknak érezték magukat, ami annál inkább érthető, mert az eltartásukat
biztosító várföldek többségét már eladományozták, 60 A magánbirtokokkal ren
delkező várj obbágy ok és várispánjuk között birtokcsere is jöhetett létre, így
Máté fia István barsi ispán s néhány barsi várjobbágy között. Birtokaik kevert
állapotban (mixtim) voltak, ezért történt a csere. 61 Előfordult, hogy á várjob
bágy jobbmódú volt, mint a nemes. Bodó és Simon,*meg Simon fiai Lodomér és
Bodor egresdi nemesek, birtokukat szegénységük miatt adták el Péntek fiainak,
Sebestyén és Márton trencséni várj obbágy oknak.62 Máskor a várjobbágy adja
el — királyi engedéllyel — birtokát, mint Kuney fia Csépán ungi várjobbágy,
hogy eleget tehessen a királyi szolgálatnak. 63 Hasonlóképpen királyi engedélylyel adják el Wolf, Valent, György, István, Benedek, Dank, Simon és rokonaik,
ungi várjobbágyok, örökölt birtokukat — szegénységük miatt. 64
A vagyonos várjobbágynak rabszolgái is voltak, mint Bothow pozsonyi vár
jobbágynak, ki felszabadította Zelew nevű ancilláját és annak Pál nevű fiát.65
Az összes Szolnok megyei várj obbágy beleegyezése kellett ahhoz, hogy Sake
fia Endre, Simon és fia Jakab és Marcel fia János szolnoki várjobbágyok
eladhassák örökölt földjüket Borsa nembeli László erdélyi vajdának. A vár
jobbágyok közössége tehát ebbe is beleszólhatott, "valószínűleg azért, mert az
eladott várjobbágyi földeket pontosan el kellett határolni a várföldektől és
más várjobbágyok földjeitől.60 Előfordul, hogy a király a várjöbbágy földjét
hűtlenség miatt elkobozza. Ez történt III. András idejében több mosoni vár
jobbágy földjével.67 A várjobbágy birtoka sok esetben egyenlő értékű lehetett
a nemesi birtokkal. Erre következtethetünk Martonos Bars megyei nemes vár
jobbágy birtokcseréjéből: Csák mester várnagyával, Bogy oszló fia Bálint ne
messel cseréli ki birtokát. 68 A várjobbágynak örökölt szolgája is lehetett, ilyet
56 1268 HO I . 38.
57 1269 Fejér IV/3. 541. „...terram centum et quinquaginta iugerum." (?!)
58 Ratz, Alfred: Valbach—Kapuvár—Bobuth. Landestor und Gyepü-system der Rabnitzlinie. Wissenschaftliche
Arbeiten aus dem Burgenland, Heft. 35. Festschrift für Alphons A. Barb. Eisenstadt, 1966. 484. o. „terra panceratorura castri Supruniensis." Úgy látszik ez időben a soproni várjobbágyok nehéz fegyverzetűek voltak. Nem tudni,
hogy a IV. Béla féle hadseregreform során váltak-e azokká, bár nagyon valószínű. (V. ö. Malyusz E. i. m. 1942.)
Ebből az adatból persze nem következtethetünk arra, hogy más megyék várjobbágyai is nehéz fegyverzetűek voltak
ezidőtájt, de arra sem, hogy nem voltak azok, csak mert nem nevezik őket „paneerati"-nak.
59 1271 ÁUO X I I . 45.
60 1275. jan. 29. ÁUO X I I . 131. ; Reg. Arp. 2590.
61 1275. (jún. 17—szept. 3.) ÁUO IX. 118., Keg. Arp. 2607. és ÁUO I X . 133.
62 1276. febr. 29. Győri Történeti és Régészeti Füzetek, I I I . (1865.) 111. o.
63 1276. márc. 26. Buda. ÁUO X I I . 172., Heg. Arp. 2699.
64 1283 Sztáray O. I . 29., Keg. Arp. 3236.
65 1287 ÁUO IV. 305. Az ancillák nem köthettek házasságot. Pál apja könnyen lehetett Bothow várjobbágy is.
66 1291 ÁUO X. 84. „processus metorum definiuntur et determinantur de voluntate et consensu omnium iobagionum
Castri de Zonuc, videlicet Ade, Marci üli Belus; Pauli et Abrahe fratrum eiusdem et Scénke, Tobias..."
67 1295 ÁUO V. 122.
68 1300 HO VIII. 412.
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ad el Balázs pozsonyi várjobbágy Ábrahám pozsonyi alispánnak, 69 s ugyancsak
„servus hereditarius" Benedek, pozsonyi várjobbágy János nevű, emberölésben
bűnös szolgája.70
A várjobbágyok birtoklására vonatkozó oklevelek közül csak a legtanulságosabbakat, a legérdekesebbeket említettük meg. Ezek, s a hasonló tárgyú többi
oklevél, szemléletes képet festenek a különböző jellegű birtokokkal rendelkező,
azokat egyre inkább szabad rendelkezésúekké tenni igyekvő várjobbágyokról,
akiknek egy része a nemesség szintjére emelkedett, hogy azután a nemességbe
olvadjon, s annak egyik alkotórészévé váljék. 71
A várjobbágyok helyzete nem volt egységes, társadalmi rétegződés figyelhető
meg közöttük. 72 E rétegződés a várispánságok bomlásának idején is megfi
gyelhető. IV. Béla királynak 1241-ben vizsgálatot kellett tartania négy, német
földről hazánkba vándorolt, Trencsén megyei szabad hospes ügyében, kiket Pós,
András és Ipolit trencséni várjobbágyok a trencséni vár szállásadó jobbágyai
nak mondtak. A vizsgálat megállapította, hogy a négy hospes (Bense, Pepryle,
Cepk és Hoztyna) szabad állapotú, s egyetlen szolgálatuk hat mansio után egy
fegyveres kiállítása. 73 A szállásadó várjobbágyok a várjobbágyság alsó rétegé
hez tartoztak. A szállásadó várjobbágyot általában a király emelte fel a vár69 1294 ÁUO V. 100.
70 1294 ÁUO V. 101.
71 A várjobbágyok birtokviszonyaival foglalkozó oklevelek (a teljesség igénye nélkül.): 1231 Fejér IDľ/2. 225.,
Beg. Arp. 474. — 1231 Fejér III/2. 254., Reg. Arp. 597. — 1232 ÁUO VI. 515. — 1232 Smičiklas H l . 369. — 1233
ZiO IX. 130.. Heg. Arp. 521. — I I . András kora. ÁUO I. 346. — 123C ÁUO VII. 26. — 1238 ÁUO VII. 57. — 1238
körül. ÁUO VII. 57., Reg. Arp. 630. — 1238 körül. ÁUO I I . 91. — 1239 ÁUO VII. 91. — 1239 ÁUO X I . 309. — 1239
Fejér IV / l . 165. — 1240 ÁUO VII. 111. — 1240 Fejér IV / l . 192. — (1240) ÁUO VII. 100., Reg. Arp. 691. — 1242
ÁUO VH. 129. (Az oklevél dátuma a Mon. Strig. szerint 1262. máj. 24.) — 1243. ápr. 23. ÁUO VII. 133., Reg. Arp.
739. — 1243 OL DL 86.823 — 1244 ÁUO VII. 184. — 1247. május 25. OL DL 86.580 — 1248 ÁUO VH. 270. — 1248
ÁUO U . 206. — 1249 ÁUO H . 242. — 1249 PR VLLT. 290. — 1249 ÁUO VLT. 288. —1249 Smičiklas IV. 402. és 412. —
1251. május OL DL 37.563. — 1251. aug. 31. Buda. OL DL 41.991. — 1251 HO VIII. 57. — 1251 OL DL 40.027. —
1252. ápr. 25. ÁUO I I . 224., Reg. Arp. 1971. — 1252. ápr. 25. ÁUO VII. 340., Reg. Arp. 970. — 1252 Smičiklas IV.
517. — 1253. ápr. 14. ÁUO I I . 232., Reg. Arp. 989. — 1254. ápr. 5. OL DL 91.845., Beg. Arp. 1006. — 1255. febr. 2 1 .
ÁUO X I . 410., Beg. Arp. 1031. — 1255 Fejér TV/2. 328. — 1255 Smičiklas IV. 616. — 1255 Fejér TV/2. 336. — 1256.
okt. 6. Fejér TV/2. 368., Beg. Arp. 1102. — 1256 Fejér IV/2. 363. — 1257. márc. 28. HO VLT. 67., Beg. Arp. 1138. —
1257. (márc. 30. körül) Smičiklas V. 75., Beg. Arp. 1143. — 1257. márc. 28. HO VLT. 67., Beg. Arp. 1139. — 1257.
márc. 30. HO VII. 69., Beg. Arp. 1141. — 1257. márc. 30. körül. ÁUO VII. 453., Beg. Arp. 1144. — 1257. okt. 11.
HO VII. 71., Beg. Arp. 1161. — (1257.) okt. 19. Csepel. ÁUO I I . 299., Beg. Arp. 1165. — 1259. szept. 1. in magna
insula. HO I I . 7., Beg. Arp. 1220. — 1259 Smičiklas XV. 191., Beg. Arp. 1758 a. — 1261 ÁUO X I . 510. — 1261 Smi
čiklas V. 197., Beg. Árp. 1270. — 1262. nov. 25. Pozsony P B I I . 317. — 1262 P B n . 320. — 1262 ÁUO I I I . 31. —
1263 ÁUO VIII. 74. — 1263 HO V í n . 94. — (1263 ?) aug. 28. Verőce. HO V í n . 91., Beg. Arp. 1348. —1264 P B
I I . 326. — 1264 Smičiklas V. 327. — 1204 OL DL 39.970. — 1264. ápr. 10. Smičiklas V. 294., Beg. Arp. 1402. — 1264
ÁUO V í n . 91., Beg. Arp. 1413. — 1265. jan. 27. Smičiklas V. 330., Beg. Arp. 1433. — 1265. ápr. 16. HO VI. 130.,
Beg. Arp. 1442. — 1265 Fejér IV/3. 301. — (1265 körül) Fejér IV/3. 302., Beg. Arp. 1475. — 1266. jún. 23. Iuxta
Budynum. Mon. Strig. I. 536., Beg. Arp. 1850. — 1266 ÁUO X I . 563. — 1266 Fejér IV/3. 380. — 1266 Beg. Arp.
1852. —1207. febr. 23. Zágráb. Smičiklas V. 424. —1267 ÁUO VIII. 173., Beg. Arp. 1871. — 12Q8Fejér VLT/1. 349. —
1268 HO VLT. 111. — (1268, vagy 1269) OL DL 105.228., Beg. Arp. 1269. — 1268 Patak ÁUO VHI. 202., Beg. Arp.
1886. — 1269 OL DL 40.078. — 1269. jan. 17. HO VI. 155. — 1209 ÁUO VLTI. 234., Beg. Arp. 1648. — 1269 körül.
HO VI. 163. —1270 ÁUO X I . 602. —1270 ÁUO X. 245. —1270 HO VI. 175., Beg. Arp. 2050. — 1272 HO VI. 185. —
1272 OL DL 71.844. — 1273 OL DL 40.112. — (1274.) aug. 16. Lipcse. ÁUO I X . 555., Beg. Arp. 2530. — 1274. szept.
3. után. ÁUO I X . 83., Beg. Arp. 2547. — 1274 ? Beg. Arp. 2575. — 1275. máj. 30. Beg. Arp. 2601. — 1275. júl. 5.
Szalóki völgy. ÁUO I X . 123., Beg. Arp. 2616. —1275 szept. Beg. Arp. 2652. — 1276. jan. 9. Beg. Arp. 2687. — 1276.
febr. 29. HO VI. 214. — 1276. (szept. 2. után) ÁUO X I I . 166., Beg. Arp. 2740. — 1276 ÁUO IV. 75. — 1276 OL DL
86.845. — 1277. febr. 27. Smičiklas VI. 182., Beg. Arp. 2767. és 2769. — 1277. ápr. 25. Crisii. Smičiklas VI. 198. —
1278. jún. 13. HO VII. 166. — (1278.) aug. 0. Pozsonynál a táborban. Fejér V/2. 501., Begr Arp. 2887. — 1278 Beg.
Arp. 2915. —1278 OL DL 69.978. — 1279. júl. 8. ZW 1.137., Reg. Arp. 2990. — 1279 OL DL 92.656. — 1279 Palásthy
Pál: A Palásthyak. I . k. Budapest, 1890. 9. o. — 1279. (jún. 23. előtt). Fejér V/2. 500., Beg. Arp. 2953. — 1279 ÁUO
IV. 206. — 1280. aug. 19. Beg. Arp. 3070. — 1280 OL DL 80.850. — 1280 ÁUO X I I . 314. — 1282. aug. 5. Patak
vára alatt. HO VI. 279., Beg. Arp. 3154. —1282. (szept. 3. előtt) ZiO I . 51., Beg. Arp. 3167. — 1283. jan. 13. Pozsegavár. OL DL 91.128. — 1283 ZiO I . 52. — 1283 ÁUO I X . 370. — 1284. júl. 29. előtt. Sztáray O. I . 30. — 1284 HO
VI. 312. — 1285. szept. 2. HO VH. 195. — 1287 OL DL 38.817. — 1288 OL DL 71.931. — 1288 HO VI. 338. — 1289.
ápr. 13. Urk. Burg. I I . 216. — 1290 ÁUO X I I . 488. — 1290 OL DL 57.206. — 1291. ápr. 14. Mon. Strig. I I . 282. —
1291. aug. 26. HO VI. 368. — 1291 Teutsch—Fimhaber I . BegeBzták 331. sz. — 1291 ÁUO V. 51. — 1291 ÁUO X .
26. — 1291 Teutsch—Fimhaber I . Begeszták 326. sz. — 1291 Fejér VIII/7. 366. — 1292 ÁUO X . 83. — 1292 Fejér
VI/1.198. —1292 HO VI. 396. —1292. febr. 6. H. Oklt. 132. —1293. máj. 14. HO VIII. 323. — 1293 OL DL 105.755.
— 1294 ÁUO X I I . 560. — 1294. okt. 31. H. Oklt. 144. — 1295. szept. 27. Apponyi O. I . 25. — 1295. dec. 6. körül.
OL DL 40.321. — 1295 OL DL 105.414. — 1296. máj. 14. OL DL 86.968. — 1296. máj. 20. Apponyi O. I. 28. — 1296
ÁUO X I I . 592. — 1297 OL DL 95.542. — 1297 OL DL 50.548. —1298. ápr. 9. OL DL 71.848. — 1298 HO IV. 95. —
1300. márc. 29. Mon. Stríg. I I . 481. — 1300. máj. 23. Budapest. O. I. 347. — 1300 OL DL 58.440. — 1301. okt. 6.
OL DL 97.979. — 1301. nov. 9. OL DL 86.889. és OL DL 86.893. — 1301 OL DL 91.147.
72 Borosy András: A királyi várispánságok hadakozó népei Magyarországon a tatárjárás előtt. HK 1983. 3—24. o.
73 1241 íebr. 27. HO VI. 39., Beg. Arp. 704.
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jobbágyok előkelőbb rétegébe, így Béla király Benkét, Mikót és más várjobbá
gyokat, akiket a szent király jobbágyfiai közé emelt.74
Kifejezetten jómódú várjobbágyok lehettek a Pozsony megyei Péter és test
vérei, kik saját költségükön Pozsony várában tornyot építettek. Ezért a pozso
nyi vár szállásadó jobbágyainak egyik földjét kapják, s kötelesek a tornyot jó
karban tartani. 75 Különböző rétegekhez tartozó várjobbágyok, mint peres tár
sak, közösen pereskedtek a pozsonyi curialis comes előtt. Voltak köztük szál
lásadó jobbágyok és — meglepő módon — „clericus" pozsonyi várjobbágyok.
Nem tudjuk, hogy a „clericus" elnevezés hogyan értendő, 76 de 1274-ből is is
merjük Mihály „clericus" honti várjobbágyot. 77 A pozsonyi vár tornyának vé
delmét teljesítő szentkirály jobbágyainak szabadságairól több oklevél is gon
doskodik.78
Nyilvánvalóan a várjobbágyok felső rétegébe tartoztak azok a zalai vár
jobbágyok, akik 1257-ben azt állították magukról, hogy a királyi serviensek
közé emelték őket. IV. Béla azonban a várbirtokok visszaszerzése idején viszszahelyezte őket a várjobbágyok közé.79 Fejér megyei szállásadó jobbágyok
voltak az Inárcsfaluba való Tamás, Pál, Feney, és Omb. István ifjabb király,
hogy a tatárok által elpusztított birtokukról — nyilvánvalóan a szállásadás
költséges kötelezettsége miatt — ne kelljen eltávozniuk, a „tisztes" jobbágyok
közé emeli őket.80
IV. Béla Lőrinc f őasztalnokmesternek és soproni ispánnak adományozta Locsmánd megyét Lanzsér várával. Arra kötelezi az ott élő keltjobbágyfiúkat és a
várnépet, hogy ezután Lőrincnek teljesítsenek szolgálatot, vagy földjüket el
hagyva távozzanak. 81 A keltjobbágyfiúk, azaz a várnépek soraiból felemelt vár
jobbágyok, itt a várnéphez nagyon közel állóknak tűnnek. Figyelemreméltó,
hogy a király feltételezte, a keltjobbágyfiúk és castrensisek esetleg inkább el
távoznak és földjüket Lőrinc comesnek hagyják, mintsem hogy őt szolgálják.
Ügy látszik, a magánúri szolgálat lényegesen terhesebb volt, mint a várispán
sági.
Várj obbágy lehetett ugyanakkor magánserviens is. így Bankó veszprémi vár
jobbágy egyszersmind Jakab mester királyi kardhordó (ensifer) serviense is
volt.82 Pouka és Barnabás gömöri várjobbágyok pedig Éliás fia Péter comes
serviensei. 83
A magukat a szent király jobbágyainak nevező vasvári várjobbágyok a győri
káptalan bizonyságlevele alapján egyenrangúaknak tűnnek azokkal a gencsi
nemesekkel, akikkel megosztják azokat a gencsi birtokokat, melyeket eddig kö
zösen bírtak. 84 A várispánsági tisztviselők elnevezése a XIII. század második
felében sem változott. Baas szolgagyőri várispán ítéletlevelében 1279-ben ol
vasunk Simon fia Tewka hadnagyról (maior exercitus) és Miklós őrnagyról
(maior speculatorum). 85 A szerémi ispánságban is szó esik 1272-foen Benke had
nagyról és Imre várnagyról (maior castri). 86 A várispánsági szervezet marad
ványai még sokhelyütt megvoltak. Waracysk fia Stanysk és nemzetsége az idők
folyamán a fahordó (ligniferi) várnépek közé süllyedt. V. István 1272-ben áfc74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
So

1242 OL DL 48.548.
1245. júl. 17. Fejér IV/1. 380., Reg. Arp. 812.
1251 OL DL 40.027.
(1274.) aug. 10. (Zólyom) Lipcse. Fejér V/3. 511., Reg. Arp. 2527.
(1255. ?) júl. 16. Pozsony. ÁUO I I . 257., Reg. Arp. 1042. és 1256. dec. 12., ÁUO I I . 257., Reg. Arp. 1120.
1257. Júl. 8. ÁÜO VII. 452., Reg. Arp. 1155.
1263 ÁUO I I I . 43., Reg. Arp. 1811. „...in eoetum et numerutn honestorum iobagionum..."
1263 ÁUO VIII. 49., Reg. Arp. 1327.
1263 HO VI. 113., Reg. Arp. 1364.
1268 ÁUO VIII. 200., Reg. Arp. 1880.
. -.
1268 HO I . 38.
1270. nov. 8. TT 1908. 381.
1272. ápr. 26. Smičiklas V. 623., Reg. Arp. 2184.
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írja Joachim szlavón bán 1271. évi oklevelét, melyben visszahelyezi őt és nem
zetségét a zágrábi vár jobbágyai közé.87
A várjobbágyok előkelőbbjeit nemes várj öbbágy oknak is szokás nevezni.
Ilyenek voltak a zágrábi várhoz tartozó Wlk fia Stoyko, András fia Mylko és
István fia Iván is. 88 Előfordul, hogy várjobbágyok olyan nagyúr familiárisai,
kinek székhelye a megyétől távol van. így Qugchai András fiai Péter és Far
kas, meg Farkas fia Endre pozsonyi várjobbágyok Tamás szlavón bán familiáris
milesei voltak, s érdemeikért a pozsonyi várnak egy Csallóközben fekvő üres
földjét kapták. 89 Hogy várjobbágyi kötelességüket hogyan tudták a szlavón
bán szolgálatával összeegyeztetni, nem világos. A pozsonyi vár nemes jobbá
gyai, Márton, Bála, Jakab, Marcell, Elek, Simon, Pál és Petus, 1284-ben is fon
tosnak tartották nemes várjobbágyi kiváltságaikat, ezért Íratták át IV. László
val III. István 1165-i oklevelét.90 A nemes várjobbágy szabad rendelkezésű bir
toka jelentős lehetett. Előfordult, hogy — mint Péter fia János pozsonyi nemes
várjobbágy 1291-ben — az egyházra, ez esetben a pozsonyi káptalanra hagy
ták. 91
A várjobbágyok jelentős részét a király — oklevelek tömegének tanúsága
szerint — kiemelte a vár kötelékéből s a királyi serviensek soraiba, s ezèn
keresztül a nemességbe emelte. 92
Fekete-Nagy Antal szerint a várispánságok már a XII. században felbomlottak^). A birtokjoggal rendelkező katonáskodó elem elszakadt a megszűnt vár
ispánságtól, a szabad birtokú várnépi elemek nagy része minden királyi kegy
nélkül emelkedett a nemességbe. A birtokjoggal nem rendelkező várnépek ré
tege pedig magánföldesúri hatalom alá jutott.
A XIII. század második felében megszűnőfélben levő várispánságok előke
lőbb rétegeit csak laza kapcsolat fűzi a várhoz, néha főurak szolgálatába sze
gődve évekig távol vannak, s uraik segítségét használják fel arra, hogy a király
formailag is függetlenítse őket a várispánságtól.
A várszerkezettől való önkényes függetlenülés azonban csak a pusztulófélben
levő, már csak a vár környékére és egy-két birtokra kiterjedő várispánságok
nál lehetséges. A még erős várispánságokból nem lehetett önkényesen kilépni.
Erre vallanak a várjobbágyok perei, melyekben szabad embereket maguk közül
valónak mondanak. Ezért kell a kiemelkedéshez a király kegye, különösen a
határhoz közel fekvő vármegyékben. A várjóbbágyok egy része idővel eljutott
a szabad rendelkezésű földek birtokáig. Ez a várjobbágyok felső rétege volt.
Ezek minden rangemelés nélkül jutnak a nemesség soraiba, nemes várjobbágyok
lesznek, de még mindig várjobbágyok, ha a királyi kegy nem emeli ki őket
a várispánság kötelékéből. A nemes várjobbágy nem azonos az országos nemes87 1272 Smičiklas V. 602., Keg. Arp. 2202. Az oklevél igen sok várjobbágyot sorol fel tanúként.
88 1272 OL DL 37.580.
89 1275. (dec. 10. után) ÁUO IX. 113., Reg. Arp. 2004.
90 1284. okt. 16. Szarvashalom, Fejér V/3. 253.
91 1291. szept. 1. Mon. Strig. I I . 290.
92 Az erre vonatkozó régebbi irodalomból a következőket emiitjük meg: Botka Tibor: A vármegyék első alakulásá
ról és ősi szervezetéről. Sz, 1872.135. o. —Petty Frigyei: A magyarországi várispánságok története, különösen a X I I I .
században. Budapest, 1882. 73., 85—88. o. Helyes megfigyelése szerint elsősorban a várjobbágyok felső rétegét neme
sítik, de nem minden esetben. Néha a „magasabb osztályba" lépés a közbeeső fokozatok átugrásával is történhetett. —
Tagányi Károly: Megyei önkormányzatunk keletkezése. Budapest, 1899. 10—19. o. és Uő: Szolnok—Doboka vár
megye monographiája I . k. Deés, 1901. 241—243. o. A várföldek nagy részének eladományozása után a vár népei
kezdték „egyedül érezni" magukat, s a várjobbágyok igyekeztek a nemességhez közeledni. Erdélyben és Szlavóniában
a nemesség Tagányi szerint kizárólag a várjobbágyságból alakult ki. — Török Pál: A nemesi vármegye kialakulása.
Kolozsvár, 1907. 12. o. — Czimer Károly: Az Árpádházi királyok várjobbágyai. Szeged, 1914. 43—54. o. — Timon
Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. 6. kiadás. Budapest,
1919.151. o. — Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. 0. kiadás, Budapest, 1939.1. k. 563. o. Hóman szerint
a királyi megye megszűnése hosszú folyamat volt. Az ország szívében hamarabb történt — itt alakulnak ki a nemesi
megyék, míg a peremterületeken még új királyi megyék jönnek létre. Egyes kisebb ispánságok magánosok kezére
jutnak, vagy más megyékbe olvadnak. — Novák József: A várjobbágyság intézménye. Debrecen, 1940. 63—74.o.:
A várjobbágyok nagy nemesítési hulláma István ifjabb király idején történt. Célja az volt, hogy a bomló vármegyéből
kikerülő, magukra maradó várjobbágyok minél kisebb részéből legyen magánserviens.
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sel. A várföldek elvesztése folytán beállt károsodás honvédelmi szempontból
csak látszólagos, mert a várszervezet alól függetlenített minden egyes birtok
tulajdonosa továbbra is teljesítette hadkötelezettségét, sőt ha addig nem hada
kozó kapott birtokot, a hadi szolgálatot teljesítők száma pedig még növeke
dett is.93
Mályusz Elemér szerint a várjobbágyok „nobilis" jelzője azt mutatja, hogy
nehéz fegyverzetűek lehettek. IV. Béla a várj obb ágy októl is — akár a királyi
serviensektől — nehéz fegyverzet beszerzését követelte. A hasonló fegyverzet
ben harcoló serviensek és várjobbágyok között azután hamar leomlottak a vá
laszfalak. A magyar nemesség részben a várjobbágyokból alakult, részben akár
csak a német, nagyrészt a familiárisokból.94
A nemessé váló várispánsági népelemek helyzetének változását plasztikusan
ábrázolja Szabó István. A XIII. században sok kis település jött létre a fel
bomló királyi várispánságok nemesi állapotra törekvő elemei révén, kik a vár
föld egy-egy kiszakított darabját, mint magukét vehették kezükbe. E szűk ha
tárú földekre kiköltöző birtokosok házat építettek és 1—2 szolgájukkal végez
ték a föld művelését. Az ilyen településen eredetileg nem is volt más, mint egy
telek, egy udvarház, esetleg 1—2 szolgaház.95
Gömör megyében, IIa Bálint monográfiája szerint, kevés oklevél maradt a
várjobbágyok királyi servienssé emeléséről. A serviensek zöme itt „hagyomány"
útján emelkedett fel a nemességbe, azaz nem királyi privilégium jelentette a
királyi serviensség elérését, hanem az a korábban elért, s a szabad eredet
ben gyökerező társadalmi fejlődés végeredménye volt. A várjobbágyi családok
emelkedésüket katonai érdemeiknek köszönhették, melyeket a tatárjárás alatt,
de már előbb is szereztek. Részben személyesen vonulnak a király zászlaja
alá, részben 10 páncélost állítanak a király bandériumába. Az egykori bolondod
várjobbágyok teljes számban a királyi serviensek, illetőleg a nemesség soraiba
^emelkedtek.96
Bolla Ilona szerint a várjöbbágy neve mellett szereplő „nobilis" jelző nem je
lent a királyi servienssel azonos jogállást. A „nobilis iobagio castri"-ból csak
új nemesítéssel válhatott „nobilis regni". A várjobbágyök helyzete sok hasonló
ságot mutat a VII—IX. századi germán gasindusok, arimannusok és aprisionariusok helyzetével, szabadságuk „királyi" szabadság, libertásuk nem „plena".
A XIII. század második felében már nemcsak nemesítéssel kerülhetett feljebb
a szent király jobbágya, hanem anélkül is, ha volt szabad rendelkezésű földje.
A nemesítő öklevél útján felemelkedő várjobbágyot nemesítő formula olyan,
mint amilyennel a király közönséges várnépeket vagy udvari népeket is neme
sít. Ennek alapvető eleme az „arany szabadság" megadása, vagyis a „proprius"
jegyektől, a vari kötelékből való megszabadulás, melyek a nemessé válás kel
lékei. Ezt kiegészíti a várszervezetből kivett birtok nemesi jellegűvé alakítása,
s a király seregében való hadakozás kötelezettsége. A nemességet közvetlenül
nem nyert várjobbágyok egy része világi úr familiárisává vált s szerencsés
esetben senioruk eszközölte ki nemesítésüket. Kiválhattak a vár birtökszervezetéből és teljes libertáshoz juthattak anélkül is, hogy nemesekké váltak volna.
Más részük az alakuló polgárság és parasztság sorai közé került.
A várjolbíbágyság szerepe jelentős volt még a XIII. század második felében —
írja Bolla —, a királyi megye felbomlása idején is. A nemesi megye még épülő
félben volt, szervezete esetenként párhuzamosan működött a várispánsági szer93 Fekete-Nagy Antal: Az országos és particularis nemesség tagozódása a középkorban. Emlékkönyv Domanovszky
Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1937.159. és köv. o.
94 Mályusz Elemér: i. m. (1942) 299—301. o.
95 Szabó István: Prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság- és településtörténelem körében. — In; Jobbá*
ígyok, parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest, 1976, 94. o.
96 IIa Bálint: Gömör megye. I. k. Budapest, 1976.114., 140. o.
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vezettél, közös fejük, az ispán vezetésével. A források ez időben is megkülön
böztetik a közönséges várj öfobágy okát a szent király jobbágyaitól, annál inkább,
minél több maradt meg a megye régi funkcióiból (veri, primi, hon esti, altiores).
Mikor a királyi serviens elnevezés mellett feltűnt a „nobilis" jelző, a várjobbá
gyok előkelőit is kezdik „nobilis jobagio"-nak nevezni. (Csak a felső kategóriát,
melynek életmódja a nobilis serviensekéhez lehetett hasonló.) Jogállásuk azon
ban megkülönböztette őket a királyi serviensektől. Nemesek számára a vár
jobbágyok közé állás nobilitásuk veszélyeztetését, sőt elvesztését jelentette.
A várjobbágyi kötöttségből — mint Bolla megállapítja — csak újbóli nemesí
téssel szabadulhattak. Csak a nobilis várjobbágyok egy része került automa
tikusan a nemességbe, azok, akiknek servitiummal nem terhelt birtokuk volt,
vagy más jellegű birtokaikat ilyenné változtatták. A nemesség soraiba került
várjobbágyok száma nagy lehetett. A nemesítés gyakran a széles körű rokon
ságra is vonatkozott. Ezért lehetett a várjobbágyság a kialakuló nemesség fon
tos összetevője.97
Várjobbágyok nemesítésére vonatkozó legkorábbi oklevelünk keltezése: 1178.
Ebben III. Béla Rede, Luthar és Cuda zalai várjobbágyokat nemesíti Görögor
szágban tett szolgálataikért. Ezt az oklevelet azonban Szentpétery Imre — jog
gal — gyanúsnak tartja, mert igen korai és egyedülálló példa a nemesítésre és
túlságosan fejlett oklevélrészei vannak. 98 Eléggé korai adat I. Imre 1197-es
oklevele, melyben a király Zerzovoy pozsonyi várjobbágyot Zbima fiát kiveszi
az ispánok joghatósága alól, s a királyi udvariban>örökös szabadságot ad néki. 99
IJ. András okieveiben is több adatot találunk várjobbágyok nemesítéséről.
1217-ben a királyi serviensek soraiba emeli Vruz zalai szentkirály jobbágyát
négy testvérével együtt. 100 Wruz Boronch vára alatt „cum nobili apparatu mili
tari exercuit" azaz nehéz fegyverzetben harcolt. Valószínűleg várjobbágyok
(s nem várszolgák, mint Szentpétery Az Árpádnházi királyok okleveleinek kri
tikai jegyzéke szövegében közli) lehettek a „soproni várhoz tartozó" György és
fiai Aba, Us, Pál és Isaw, kiket II. András, Miklós soproni ispán kérésére, a várszolgálata alól felment, s öröklött és vásárolt földjeikkel együtt a nemes ser
viensek közé emel.101 A szolgagyőri vár kötelékéből emeli ki II. András a modori Marcellust és fiait: Benedeket, Marcellt és Éliást a királyi serviensek kö
zé.102 II. András egy hasonló tartalmú oklevelét említi Máté nádor is 1279ben.103
Béla már ifjabb király korában emelt várjobbágyokat a királyi serviensek
közé. Goricai szentkirály jobbágyfiakat sorol udvari szolgái közé, házába és
famíliájába fogadja őket, földet ad nekik, megállapítva nyestadójukat és hadi
kötelezettségüket. A volt várjobbágyok nagy erőt kötelesek kiállítani, ahány
szor csak szükséges, 15 páncélos lovast és 100 gyalogost.104
A trónra jutó IV. Béla a tatárjárás után — hadügyi reformja szellemében —
97 Bolla Ilona: A közszabadság lehanyatlása a X I I I . században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban I I . )
Történelmi Szemle, 1974 1—2. sz. 18. o., 32. jegyzet. —Bolla Ilona: i. m. (1976, kézirat)
98 1178 TT 1898. 338. o., Reg. Arp. 129. — István ifjabb király is említ — 1264. évi oklevelében — egy várjobbá
gyot nemesítő oklevelet, mely azonban elveszett. Ebben I I I . Béla a Ruthéniában intézkedő Ceka szolnoki várjobbágyot
a királyi serviensek közé emeli. (Reg. Arp. 166.) Nem biztos természetesen, hogy ez az oklevél a valóságban létezett-e.
99 1197 Fejér I I . 308., Reg. Arp. 169. — „nullus comitum aut aliorum in eo sibi aliquod vindicare praesumat, verum
in aula regia tam ipse, quam sui heredes perpetua libertate gaudeant."
100 1217 ÁUO X I . 141., Reg. Arp. 336.
101 1233 körül ? Fejér VII/2. 71. (tartalmilag), Reg. Arp. 524.
102 I I . András kora. Mon. Strig. I. 395., Reg. Arp. 551.a. Az oklevél a tatárjárás idején elveszett. Megerősítette
IV. Béla 1252 Mon. Strig. I . 395., Reg. Arp. 978.
103 I I . András kora. Fejér VII/2. 77., Reg. Arp. 555. Dara és Loprec vasvári várjobbágyokról van szó.
104 1224. dec. 24. Smičiklas I I I . 238., Reg. Arp. 570. Quocies vero necesse fuerit, in exercitu nostro quindecim
loricatos et centum pedites vernaculos expedites habebunt. A várjobbágyok neve: Radus és testvérei, Zoryan és
Domian, azonkívül Cristan, Simeon, Zlabech, Wranch, Wleaz, Frederik, Dobrogoztol és Wlcan, testvéreikkel. 11 nevet
sorol fel, de ennél jóval több személyről van szó, hiszen az utolsó 8 várjobbágy testvéreit nem. nevezi meg. Béla ifjabb
királynak még két oklevele foglalkozik szlavóniai vár jobbágyok királyi serviensekké emelésével, de ezek hitelessége
yanus. (1225 Smičiklas I I I . 247., Reg. Arp. 574. és 1225 Fejér III/2. 481., Reg. Arp. 577.)
g
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nemesíti a magukat kitüntető várjobbágyokat. A bolondod vár jobbágyai: Bu
dik fia Tódor, Ompud fia Visobur és Farkas fia Dema a tatárjárás idején meg
erősítettek egy hegyet és azon a nekik alárendelt népeket megvédték. Ezért
Béla király a királyi serviensek közé emeli őket, az általuk megerősített hegyet
pedig nekik és örököseiknek adja.105 A három vitéz tíz páncélos lovast köteles
kiállítani s maguk is páncélban kötelesek harcolni. Farkas várjobbágy a vár
kötelékéből való felszabadítását igazolja várjobbágytársai ellenében Roland ud
varbíró előtt.106 A tatárjáráskor „a tengerparton", majd a Frigyes osztrák her
ceg elleni hadjáratban tett szolgálataikért emeli ki Béla a nyitrai vár köteléké
ből s emeli a királyi serviensek soraiba Otrmarius fiát Andrást és rokonait,
Sdik fia Bankót, István fiait, Benest, Pált és Berechik-et, és Sdizlo fiát Rathát.107 Premysl és testvére Nosk trencséni várjobbágyok a tatárjárás idején
Bogumerius trencséni ispán mellett harcoltak a trencséni vár és a határok meg
védésében, később a morvaországi hadjáratban s a király veje, Rozyslaus (!)
herceg seregében hadakoztak s ekkor Nosk el is esett. A király Premysl-t és
Nosk két fiát a királyi serviensek közé emeli.108 A királyi serviensek közé emelt
várjobbágyok földjét olykor el kellett különíteni a vár kötelékébe tartozó egyéb
földektől, így a várszolgák földjeitől is. Erről is intézkedik IV. Béla 1265-ös
oklevele. Ebben megerősíti Csák zalai ispán ugyanazon évben kelt oklevelét,
mely jelentést tesz arról, hogy a király parancsát végrehajtva Illarest, Boxát,
Tamást és Andronicust a zalai vár jobbágyai közül kivette és a királyi servien
sek közé sorolta.109 Péter ihonti várjobbágyot Béla király egy birtokcserével
kapcsolatosan emeli a királyi serviensek közé anélkül, hogy hadi érdemeit em
lítené.110 Mihály szolgagyőri várjobbágy fiát, Márton earnest a király a szolga
győri várjobbágyságból a királyi serviensek közé emeli, mert apja a tatárok
elleni harcban elesett, ő maga pedig a németek és csehek elleni háborúban szer
zett érdemeket. 111 .
Az apjával háborúskodó István ifjabb király is növelte a saját zászlaja alatt
harcoló vitézek számát várjobbágyok nemesítésével. 1265-ben a királyi servien
sek közé emeli Egyed asztalnokmester két serviensét: Clenientinust és Mártont,
Marcell fiait és rokonait, akik viszont bácsi várjobbágyok, nevezetesen Dobsa
nembeli András fiait, Sándort és Olivért, azután Mátyást, Bencenc-et, Tamást,
Gergelyt, Pétert, Jakabot, Sauolt és Torzolt,112 továbbá Dénes fia Jákó borsodi
várjdbbágyot, aki egyszersmind Domonkos nádor bácsi és szebeni ispán servitora — őt ura kérésére emeli ki a vár kötelékéből s sorolja az ifjabb király nemes
serviensei közé.113 Bertalan fiait, Kuncheyd-t és Jóbot az ifjabb királyi kegy
kiveszi a nógrádi várjobbágyok sorából és a nemes serviensek közé emeli saját
érdemeik miatt és testvérük, Deers, hősi haláláért. 114 Symarch és fia Samud,
valamint rokonaik, Vitimetr, György, Leust&öhius, Vada, Kenkez, Miko bolon
dod várjobbágyok az ifjabb király akaratából királyi serviensekké lesznek, sa
ját érdemeik és Simarch fia János hősi halála fejében.115 Hasonlóan jutalmazza
István Jakab fia Marcell vasvári várjobbágyot Iván és Beche nevű testvérei105 1245. szept. 3. átirata István ifjabb király 1264 Eperjes városi levéltár l.a. B-eg. Arp. 816.a.
106 1256 ÁUO X I . 429.
107 1258. jún. 20. Reg. Arp. 1183.
108 1259 HO VI. 97. Reg. Arp. 1226.
109 1265 Zalai O. I . 50., Reg. Arp. 1471.
110 1266. (?) jan. 9. Mon. Strig. I . 432., Reg. Arp. 1478.
111 1268 Fejér IV/3. 432., Reg. Árp. 1581.
112 1265 .Fe#r IV/3.294. és VII/1.329.,Reg. Arp. 1837. Az oklevél arengája szerint: „...quanlo diligentius ob favorem Reipublicae auget numeram Bellatorum..."
113 1266 ÁUO VIII. 147., Reg. Arp. 1858.
114 1266 HO VI. 142., Reg. Arp. 1855.
115 1267 Fejér IV/3. 413. Reg. Arp. 1868.
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vei együtt, valamint Söpte falusi rokonaival, kiknek neve Farkas, Máté, Ven
cel, Pál fia Márton, Herin fia Gergely, Leuk és fiai Heydur és Rorand — királyi
nemes serviensekké emelte őket.118 István ifjialbb király Miklós fiait, Miklóst
és Mikesét kiemeli a speculatorok soraiból s apjukkal, valamint Máté és Fülöp
nevű rokonaikkal kiemeli őket a vasvári vár kötelékéből és nemes serviensekké
teszi. Ezek vasvári várjobbágyok voltak és rágalmazás folytán süllyedtek a spe
culatorok közé. A bolgár hadjáratban Egyed tárnokmester seregében harcol
tak vitézül, kemény közelharcban.117 A győri káptalan 1270-ben kiadott bi
zonyságlevele szerint Lőrinc comes birtokot adományozott több volt locsmándi
várjobbágynak (Károly, Pál, Fridiricus, Farkas Boyon, Gurge, Cseke, Erkud,
Bogdasa, Márton) — és magánservienseivé tette őket. Vele kell menniük a ki
rály udvarába s hadjáratba is, megfelelő fegyverzetben, ahányszor Lőrinc comes
akarja.118 A várjobbágy tehát válhatott magánservienssé is. Ezt ellensúlyozan
dó — és saját harcosaikat számosítandó — emelték a királyok a bomló váris
pánságok várjobbágyait a királyi serviensek közé. így tesz a már trónra került
V. István Bana comes fiával Parissal, annak testvérével« Leueával és fiával
Lőrinccel és rokonaikkal, Jakabbal és Mihállyal, akiket a vasvári várjobbágyok
közül a királyi serviensek sorába emel.119 A cseh király elleni hadjáratban tűn
tette ki magát Simon és Amanus, két zalai várjobbágy, kiket ezért a király,
testvéreikkel (Pál, Domokos, Péter, Benedek, Balázs) együtt a királyi serviensek
közé emel.120 Valószínűleg várjobbágy lehetett a trencséni vár kötelékébe tar
tozó Moghud, akit fiával, Mihállyal, és földjeikkel együtt kivesz a király a vár
kötelékéből s a királyi serviensek közé emel — másik fia, Pouca, hősi halála
fejében.121 Ivánka fia Miklós várjöbbágy a pozsonyi vár kötelekéből kerül a kirá
lyi serviensek soraiba. 122
Karachinus mester titeli olvasókanonok, királyi udvari pap serviensét, Myxa
fiát MÁrtont, ki a karakói várjobbágyoktól szármáztuk, a király Karadhinus mes
ter kérésére, mert a béketárgyalások céljából kiküldött Karachinus mellett ki
tüntette magát, valamint Egyed tárnokmester ajánlatára, apjával, testvéreivel
és Chund nevű testvére két fiával együtt a királyi serviensek közé emeli s két
eke földjükkel együtt kiveszi őket a karakói vár jobbágyai közül.123 Hiába volt
tehát Márton az udvari pap serviense, a várjobbágyi állapotból csak külön ki
rályi aktus emelhette ki. Damianus fiai, Heyma és Hegun vasvári várjobbá
gyok és társaik, János fia István, Miklós fia Beydha, Wosos fia Wydus, Goluimbus fia és Wosus unokái, Galus, Imre és Teodölus kitüntették magukat a cseh
háborúiban és a vasvári határ védelmében, ezért a királyi serviensek sorai közé
kerülnek. 124 Eurnog (őrnagy) fia Domokos nyitraá várjofoibágy, Edeuch comes
serviense és testvére, István, a király kegyéből a királyi nemes serviensek közé
kerül.125
A legtöbb várjobbágynemesítő oklevél IV. László korából maradt ránk. Ek
kor gyorsult meg a várispánságok bomlásának folyamata és a király igyekezett
minél több arra alkalmas várjöbbágyot a magánúri serviensi állapottól „meg
menteni" és saját harcosává, királyi servienssé, nemessé tenni.
116 1268 Fejér IV/3. 468., Reg. Arp. 1878.
117 1269 Fejér IV/3. 525., Reg. Arp. 1899. „...more Ieonis rugientis hostium cuneos perturbando... hoates prosfcrarunt infinitos"... Az oklevelet megerősíti V. István 1271. júl. 31-i oklevele ÁUO VIII. 348.
118 1270 ÁUO VIII. 321. A magánserviensekről Borosy András: Főurak, familiárisok, udvari harcosok Magyar
országon a X I I I . században HK 1978. 322—330. o.
119 1271. aug. 9. Tudománytár, Űj folyam, VII. 265., Reg. Arp. 2098.
120 1271 Fejér V / l . 137., Reg. Arp. 2119.
121 1271 ÁUO i n . 256., Reg. Arp. 2131.
122 1271 ÁUO VIII. 347., Reg. Arp. 2139.
123 1272. jan. 6. Máramaros, Fejér V / l . 210. és V/2. 100., Reg. Arp. 2149.
124 1272. febr. 27. HO I . 56., Reg. Arp. 2159.
125 1272. ápr. 30. Levéltári Közlemények I I I . 245., Reg. Arp. 2185.
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Ilyenek voltak Apsa fia Mihály és társai vasvári szentkirály jobbágyai. 126 Ez
esetben a király egyszerre harminc várjobbágyot emel a királyi nemes servien
sek közé. A vasvári vár tíz várjobbágyát és atyjukat a király azért veszi ki a
vár joghatósága alól és emeli a királyi serviensek közé, mert az országra rontó
németek és csehek elleni harcban különösen kitüntették magukat a vasvári,
soproni és zalai ispán szeme láttára. 127
Másik öt vasvári várjobbágyot azon a címen emel IV. László az ország neme
sei közé, mert Salamon nevű testvérük hősi halált halt az újvári tornyon a né
metek ellen harcolva. 128 Bene fiait, Sándor és Gál esztergomi várjobbágyokat
is a királyi serviensek közé emeli, de ennek okát csak általánosságban jelöli
meg: szolgálatokat tettek nagyatyjának, atyjának és neki.129 Kilenc somogyi
várjobbágy nemesítésének oka: „illően felfegyverkezve" (tehát talán nehéz
fegyverzetben) vonultak hadba és kitűntek egy fontos vár ostroma alkalmá
ból.130 Győr várának ostroma alkalmából és más alkalmakkor tüntette ki magát
négy Gencs falubeli várjobbágy, akiket László király a királyi serviensek közé
emel.131 Kiválóan harcoltak a csehek és a kunok ellen Horváti Lőrinc fia Bodou,
valamint Mykus fiai, Sebestyén. Angelus és Zentus abaújvári várjobbágyfiak,
ezért a királyi nemes serviensek közé kerülnek. 132 Nyolc soproni várjobbágy
a soproni határ védelmében és Győr várának ostromakor tüntette ki magát s
ezért érdemelték ki a nemesítést.133 László király a királyi nemes serviensek
közé emel hat abaújvári várjobbágyot hadi érdemeikért. Egy alkalommal a.ki
rály szeme láttára „félholtan" maradtak a csatatéren. 134 János fia Dege és ennek
fiai, Endre és Pál, továbbá Chama, János, Márton, Mycula fiai István és Izsák
és végül Salamon fia Simon veszprémi várj obbágyokát a király hadi érdemeik
fejében királyi serviensekké teszi. E várjobbágyok egyúttal magánserviensek
is voltak: Rolandus bán serviensei. Érdemeik között a Rolandus bán iránti hű
ségük is szerepel.135 IV. László egyik várjobbágynemesítő oklevele — melyben
hat gömöri várjobbágyot nemesít hadi érdemeik fejében — azért is érdekes,
mert felsorolja, a várjobbágyok milyen földjeit veszi ki a vár kötelékéből:
öröklött, vásárolt és szerzett földjeiket. Eszerint a várföldek egy része még
1275-ben is a vár tulajdonában volt Gömör megyében.136 A magyar királyság
ban élő várjobbágyok között bizonyos mértékig különleges volt a szlavóniai
várjobbágyok helyzete. László király a Ryuche megyebeli nemes várjobbágyo
kat és prédiálisokat hadi érdemeik fejében kiveszi a ryuchei comes és utódai
joghatósága alól és drávántúli Ikirályi serviensekké teszi őket.137 A morvarnezei
126 1273. máj. 27. HO VII. 141.,Reg. Arp. 2370. „Iamdictos Michaelem, Gregorium, Mafciam et Mestuŕ, Maicellum,
Chepanum, Adrianum et Andreám Alios Gyug, Guelian et Stephanum filios Celyakus, Moh filium Chyma, Petene filium
Johannis, Ebed et Arnoldum filios Arod, Oldruh filium Jurk, Jacobum filium Sys, Eabianum filium Zeunuk, Hemo
filium Feketev, Kerne et Bartholomeum, Theodorum et Boren filios Chempez, Myske filium Chead, Egidium filium
Gueden, Albertam filium Gireeg, Porha filium Ugra, Kuchk, Batur filios Benete, Laurencium filium Maia, Sikeden
filium Kolocha.
127 1273. jún. 24. ÁUO X I I . 83., Reg. Arp. 2383. A várjobbágyok neve : Isou fiai Ábrahám és Benedek, Sozou fiai
Vencel, Sándor és Salamon, Gürgus fiai Marceus, Ese, Mortunus, Botyz és Ivánka.
128 1273. jún. 26. HO VIII. 154., Beg. Arp. 2385. A várjobbágyok neve: Jarmanus, Gurk, Tyba, Saul és Ornode.
129 1273. júl. 10. ÁUO I X . 18., Heg. Arp. 2391.
130 1273. júl. 20. Zsigmond 1425. szept. 5-i tartalmi átírása szerint Reg. Arp. 2393. A várjohbágyok neve: Berynoy
fiai, György, János, Tamás és Márton, Beryzlo cómes fiai, Márton, Berthak, Iván és Domonkos, és Thompos fia Márton.
131 1273. júl. 27. HO I I . 12., lieg. Arp. 2395. A várjobbágyok neve: Karachinus fiai, Mathey, Miklós és Tamás és
Click fíít Sasa
*
132 1273 (dec. végén) Beg. Arp. 2430.
133 1274. febr. 22. és szept. 3. közt ÁUO IX. 8 1 . . Reg. Arp. 2465. A várjobbágyok neve: Farkas fiai Toboy és
Endre, Jakab fiai Benedek és Seraphinus, Sebestyén fia Herbordus, Guebse fia Guebart, Miklós fia Miklós és György
fia Papa.
134 1274. aug. 21. Marczali: Enchiridion 171., Reg. Arp. 2537. A várjobbágyok neve: Ivánka fia Pál, Iwaneh fiai,
Péter, Micou, János és Miklós, Dúsa fia Egyed.
135 1275 (ápr— máj.) Fejér VII/2. 37., Reg. Arp. 2598.
136 1275. jún. 17—szept. 3. HO VII. 158., Reg. Arp. 2605. A várjobbágyok neve: Opsa fiai, András és Mihály,
Hutizlaus fia Hazos, Tubul fia Heydricus, Gurguk fiai, Bosdar és Pongrác.
137 1279 (jún.—aug.) HO VII. 172., Reg. Arp. 2971. „...tamquam veroset naturales servientes nostras regales Ultra
Dravam constitutes..."
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csatában (1278) tüntették ki magukat azok a pozsonyi várjolbbágyok, kiket
László 1281-ben emel a királyi sierviensek sorai közé.138
IV. László királynak még számos oklevele maradt ránk, melyekben várjobbá
gyokat emelt a királyi serviensek, illetőleg az ország nemesei közé, mely kife
jezéseket az oklevelek felváltva használnak s a kettő IV. László korában min
den jel szerint azonos értelmű. 139
A várjobbágyok nemesítése tovább folyt III. András korában is. András.
1298-ban számos banai nemes várjobbágyot emelt az ország nemesei közé.140
Máskor Kéne fia Kelemen comest és Poch fia Mihályt emeli ki a várjobbágyok
sorából.141 III. András korában — úgy tűnik — a nádor is emelhetett várjobbágyot a királyi serviensek sorába. Ezt teszi Omodé nádor Dénes fiai Miklós és
Gergely ungi várjobbágyokkal. 142
A királyi vármegye szívósságát bizonyítja III. András király 1298-as okleve
le, melyben Gutkeled Istvánt és népeit, hadi érdemeikre való tekintettel, és fi
gyelembe véve a nevezett comesek sérelmes és „vad" ítéleteit, felmenti Valkó
megye comese és comes curialisa bírói hatósága alól.143 Hozzá kell fűznünk,
hogy a Gutkeled család az ország egyik leghatalmasabb főúri családja volt.
Még 1300-ban is királyi kegy kellett ahhoz, hogy Palásti Ivánka fia Jób Hont
megyei nemes várjobbágyot kiváló hadi érdemei fejében testvéreivel és roko
naival együtt kiemeljék a honti várispánság hatósága alól és a nemesek közé
emeljék.144
Nem csak a várjobbágyok, hanem a castrensisek földvagyona sem volt min
dig jelentéktelen. A castrensisek egy része a várjobbágyok sorai közé emelke
dett, s voltak olyan castrensisek is, akik castrenisekként katonáskodni tud
tak.145 Gömör megyében voltak olyan castrensisek, kik katonai szolgálatuk fe
jében megkapták a várföld egy darabját és azon felépítették falujukat, mely
róluk volt elnevezve.146
A várnépek, mivel birtokaik voltaik, pereskedtek is. így pozsonyi várnépek
Karachai Rémig ellen. A vitában pozsonyi várjobbágyok közvetítenek.147 Pál
országibíró és zalai főispán 1251-<es oklevele arról tanúskodik, hogy a zalai
castrensiseknek jelentős mennyiségű földjük volt. 160 ekényit juttat belőle az
országbíró két királyi serviens kezére — megfelelő erdővel együtt. 148 A várné138 1281. aug. 30. H Okit. 90., Beg. Arp. 3114. A várjobbágyok neve: Endure fiai, Ormous (dietus) Miklós, András,
Mihály, a kis (parvus) Miklós és rokonai, András fiai, Péter és Farkas, Myxa, ennek fia János, Budrug fia Lampert,
Wata-i György fia Bank és Magari-i Chekud fia János.
139 IV. László más, várjobbágyokat nemesítő oklevelei, a teljesség igénye nélkül. 1273 Zalai. O. I . 74., Reg. Arp.
2435. — 1274. aug. 17. Reg. Arp. 2532. — 1274. szept. 25. HO VI. 199., Reg- Arp. 2554. — 1274 Mon. Strig. I I I .
465., Reg. Arp. 2574. — 1275. (jún. 17—szept. 3.) ÁUO IV. 49. és 50., Reg. Arp. 2611. — 1275. (jún. 17—szept. 3.)
HO VI. 205., Reg. Arp. 2609. — 1275. aug. 8. ÁUO X I I . 699., Reg. Arp. 2630. — 1275. szept. 3. előtt Zalai O. I . 78.,
Reg. Arp. 2640. — 1275. dec. 10. után. Mon. Strig. I I . 52., Reg. Arp. 2666. — 1279 (jún.—aug.) ÁUO I X . 238., Reg.
Arp. 2980. — 1279 Reg. Arp. 3031. — 1279 (jún.—aug.) Fejér V/2. 504., Reg. Arp. 2981. (Szentpétery szerint arengája
kissé túlságosan cifra korához képest.) — 1281. jan. 25. HO VIII. 210., Reg. Arp. 3093. — 1281 Pálásthy Pál: A Palásthyak.I. 12. o., Reg. Arp. 3128. — 1281 Reg. Arp. 3129. — 1282. júl. 19. ÁUO I X . 330., Reg. Arp. 3151. — 1282.
(szept. 3. előtt). Reg. Arp. 3170. — 1284. jan. 10. Borostyánkő vára alatt. H. Okit. 96., Reg. Arp. 3283. — (1284.
márc. 10. előtt)Mon. Strig. I I . 177., Reg. Arp. 3295. —1287. (jún. 23. előtt)ÁUO I X . 451., Reg. Arp. 3446. — 12(8)7.
ÁUÖ I X . 177., Reg. Arp. 3463.
Rendkívüli esetnek kell mondanunk, még IV. László gyenge uralma idején is, hogy 1288-ban Aba Amadé nádor
a neki szolgáló ungi várjobbágyokat kivette várjobbágyi állapotukból és a királyi serviensek közé sorolta őket. (Kristó
Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Budapest, 1979.171. o.)
140 1298 ÁUO X I I . 619. A várjobbágyok neve: Radizlaus fiai, Radizlaus, Inabur, Boych, Miklós fia Kozma, Vochlo
fia Péter, Fonch fia Miklós, István fia Lőrinc, Radizlaus fia Chobo, Vyda fia Paznan, Mantha fia Ivánka, Myleth fia*
Márton.
141 1300 ? OL DL 89.237.
142 1298.jún. 29. Ung. OL DL 40.366. Átírta I . Károly 1317. szept. 30.
143 1298 ÁUO X . 295.
144 1300 Buda. Palástky Pál: A Palásthyak. I. 30. o.
145 Molnár József: i. m. 234. o.
146 IIa Bálint: i. m. 116. o.
147 1240 ÁUO X I . 316.
148 1251 HO VII. 42.

— 542 —

péknek lehettek határpereik várjobbágyokkal is. Ilyen pert igazít el Roland
nádor egy Ethuruh nevű várjobbágy és karcsai várnépek között.149 István szla
vón bán bizonyos földbirtokokat Péter, Vole és Márk goricai castrensiseknek
ítél.150 A várföld egy részét birtokolták azok a magukat szdlgagyőri várjobbá
gyoknak mondó személyek, kikről kiderült, hogy az „öt nehezéket fizetők" cso
portjába tartoznak, s várnépi állapotúak. 151 ö t nehezéket fizető várszolga ke
rülhetett közvetlenül, a várjobbágyi állapot átugrásával is a királyi serviensek
közé. így Zolát fia Sebestyén szolgagyőri, öt nehezéket fizető várszolga, főként
a kémlelésben (exploratio) tett szolgálataiért. Az oklevélben Béla király min
denkit eltilt attól, hogy Sebestyént korábbi szolga állapota miatt zaklassák. 152
A várföldek IV. Béla által szorgalmazott visszavétele még 1268-ban is tartott.
Pál veszprémi püspök ekkor tart vizsgálatot a somogyi királyi kondicionális
népek és várszolgák elidegenített földjei ügyében. 153 Lőrinc nádor viszont azon
fáradozik, hogy néhány, kondicionális népek — köztük udvarnokok, királynéi
népek és várszolgák — kezére jutott nemesi birtokot eredeti tulajdonosaiknak
visszaítéljen.154 A zágrábi várszolgák saját várjobbágyaikkal szemben folytat
nak — igaz, hogy számukra kudarccal végződő — birtokpert. 155 Olyan eset is
előfordult, hogy várnépdk csalárd úton szereztek maguknak oklevelet, azt állít
va, hogy ők várjobbágyok.156
Egy 1275-ös oklevél a Bars megyei várnépeket nem castrensiseknek, hanem
burgensiseknek nevezi.157 A castrensisek egy része a városi polgárság sorai
közé emelkedett. Ezt a folyamatot jelezheti e névváltozás. A várispánságok
bomlásával a castrensisek is szétszóródhattak, ezért hallunk a castrensisek el
hagyott, puszta földjéről is. 158
A jogaikhoz szívósan ragaszkodó várszolgák is érhettek el sikert birtokpe
rekben. Izsép fia János somogyi ispán egy birtokot a várnépekkel közösen bírt.
László király 1279-ben megerősítette a somogyi konvent 1277-ben kiadott okle
velét, mely szerint e birtokokból a várszolgákat ugyanakkora rész illeti meg,
mint János ispánt. 159 László király 1279-es okleveléből megtudjuk, hogy az utód
nélkül elhalálozott Chyna nevű castrensis három eke területű földön élt.160
Ugyancsak három ekényi volt a szintén örökös nélkül elhunyt Tadeus pozsonyi
castrensis birtoka is. 161
A castrensis társadalmi helyzete jelentős mértékben emelkedhetett is. Erre
vonatkozó korai adatot találunk III. István király 1162. évi oklevelében. A ki
rály Farkas soproni várszolgát, mert magát Kapu vára védelmében kitüntette,
szabaddá teszi a soproni vár szolgálatától és rétet adományoz neki. Szabadon
és biztonságosan mehet ahová akar. 162 A tatárjárás is jó alkalom volt arra, hogy
a várszolga bebizonyítsa katonai derekasságát. IV. Béla Newer, Buda, Orcisad,
Taschoch, Radila és Damaslou trencsén megyei — nevük és lakóhelyük szerint
149 1253 ÁUO I I . 242.
150 1259 HO V I I I . 7 4 .
151 1261. okt. 13. Füzítő. Reg. Arp. 1269. „...de datoribus quinque ponderum..." Egy pondus = J/48 márka súlyú
ezüst. Györffy György: István király és müve. Budapest, 1977. 491. o.
152 1267 ÁUO I I I . 158., Reg. Arp. 1549.
153 1268 HO I I I . 14., Reg. Arp. 1570.
154 1268 HO VIII. 115.
155 1266. ang. 20. Zágráb. Smičiklas V. 391. és 1272. máj. 29. Smičiklas V. 629., Reg. Arp. 2193.
156 É. n. (1274.) júl. 19. Esztergom HO V. 50., Reg. Arp. 2516.
157 1275 Mon. Strig. I I . 54. A burgeneisek között aranyműves (aurifaber) is szerepel.
158 1278. aug. 30. ÁUO I X . 198., Reg. Arp. 2891.
159 1279 (jún.—aug.) ÁUO I X . 225., Reg. Arp. 2975.
160 1279. dec. 29. HO VI. 249., Reg. Arp. 3020.
161 1283. máj. 22. Reg. Arp. 3221
quantitas etiam ipsius terre sit sufficiens ad tria aratra in terris arabilibus,
fenetis et pratis et in aliis attinentiis suis."
162 1162 Sopron O. I. 2., Reg. Arp. 101. „...hunc hominem in Supruniensis castri (!) manentem nomine Forcos
a civili iugo subtraxi, tantaque dote libertatis sutiliniavi, ut ubicunque vellet libère ac secure famulari posset..."
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valószínűleg szláv — várszolgákat, kik a tatárjárás idején kitüntették magukat
Trencsén vár védelmében, majd az osztrák herceg elleni háborúban, a szentki
rály jobbagyai közé, tehát a várjobbágyok legfelső rétegébe emeli.163 Albeus
várszolga fiát, Rubynus királyi bajvívót (pugil) a baj vívásban és más módon
szerzett érdemeiért Csák zalai ispán kiemeli a zalai castrensisek sorából, s a
zalai várjobbágyok közé emeli.164 A várszolga követségben is kitüntetheti magát
olyan mértékben, hogy kiemelkedjék a várszolgák sorából. így Visibor fia
Germanus, az újvári vár „serviense", kit Béla király a Danilo orosz herceghez
küldött követségben tett szolgálataiért emel testvéreivel Rennardus-szal és
Iuud-dal együtt az újvári vár szentkirály jobbágyfiai közé.165
A XIII. század második felében a várszolga az előbb említetteknél nagyobb
mértékben is emelkedhetik a társadalmi ranglétrán. 1265-ben István ifjabb ki
rály István castrensis fiait, Lászlót és Istvánt, akik Tumboldus gömöri várispán
vezetésével különböző hadjáratokban vettek részt, serviensei közé emeli és
„teljes arany szabadsággal" ruházza fel.166 Hasonlóképpen a 'királyi serviensek
közé emeli V. István király Thyuch fiait, Bud, Tódor és Abrank zalai várnépe
ket kültöniböző hadjáratokban szerzett érdemeikért. 167 A várszolga tehát a vár
jobbágyi fokozat átugrásával is léphet la királyi serviensek közé e korszakban,
mikor a király a várj öblbágyókat is tömegesen emeli a királyi serviensek közé,
ezeket tartván a számára legalkalmasabb, korszerű hadakozó népelemnek. így
emelkedik a királyi serviensek közé Corrardus, Agabit, Cholka, Warda, Mortun,
Wida, Rumen és Gout, a pozsonyi vár népei, kik Istvánt Béla király elleni har
caiban fegyveresen szolgálták.168 Hasonlóképpen emelkedtek János nógrádi vár
szolga fiai, Miklós, Jekmin és Egyed — egyébként András ispán magánserviensei —, valamint Zebene fia Dénes a castriensisek sorából az ország nemesei
közé.169 A nemesítés apjukra is kiterjed.
Kalianus fiai Anyanus és Us, meg Us fia János szolgagyőri castrensisek részt
vettek V. István bolgár hadjáratában és a németek által elfoglalt Győr vára
ostromakor megsebesültek, a várnépek sorából a királyi serviensek közé kerül
nek.170 A cseh király elleni harcokban tüntette ki magát Wech fia Bagun, kit
a király a nyitrai vár népei közül az ország nemesei közé emel.171 1287-ben
IV. László a pozsonyi vár Henrik fia Miklós nádortól való visszaszerzésekor
szerzett érdemeikért egyszerre huszonkét pozsonyi várszolgát emel az ország
nemesei közé, hogy a „harcosok száma emelkedjék".172
Előfordult, hogy az új nemeseket régi kondíciójuk miatt zaklatták. A leg
több nemesítő oklevél külön hangsúlyozza, hogy volt várszolgát senki se merje
előző kondíciója miatt háborgatni. Ez nem mindig volt elegendő. IV. László
Orbán és Lewryk gömöri várszolgákat hűségükért és Orbán fiának Jánosnak
hadi érdemeiért a gömöri vár joghatósága alól kivéve a királyi serviensek közé
sorolja s elrendeli, hogy a gömöri ispánok ne zaklassák őket előző kondíciójukra
hivatkozva.173 Ez sem volt elegendő, mert László szükségesnek érezte, hogy egy
másik oklevélben megparancsolja a gömöri ispánnak és várjobbágyoknak, hogy
Orbán és Lewrik várnépeket és fiaikat ne zaklassák régi állapotukra hivat163 1243. jún. 2. ÁUO VII. 135., Reg. Arp. 743. Kétséges, hogy e várszolgák milyen fegyverzetűek voltak, mit
jelent az oklevélben a ,,qui nobis in cabatis servire consueverant..."? Talán láncinget jelent.
164 1246 ÁUO VII. 218.
165 1251 OL DL 69.151. Kivonatos szöveg Bebek Detre nádor 1402. április 16-i itéletleveléből. Reg. /Vrp. 955.
166 1265 Fejér VII/5. 341., Reg. Arp. 1844.
167 1271. ang. 25 ÁUO VIII. 350., Reg. Arp. 2104. ,,...tam commendabilem exercuerunt miliciam..."
168 1271 Fejér V / l . 103., Reg. Arp. 2088.
169 1272 Fejér VII/4.142., Reg. Arp. 2197. — 1274. febr. 22. és szept. 3. között Fejér VII/4.149., Reg. Arp. 2474.
170 1273. jún. 2 1 . Fejér VII/2. 73., Reg. Arp. 2382.
171 1279 (jún.—aug.) Reg. Arp. 2985.
172 1287. márc. 2. HO I I . 18., Reg. Arp. 3427. „...numerus bellatorum augeatur..."
173 IV. László kora, é. n. HO VIII. 277., Reg. Arp. 3609.
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kozva, mert földjeikkel együtt kivette őket a gömöri vár kötelékéből s a királyi
serviensek közé emelte.174
A várnépek nemesítése III. András idején is folytatódik. Két oklevélben szá
mos pozsonyi várszolgát nemesít hadi érdemeik fejében. Az egyik oklevélben
hat várszolgát 175 és rokonaikat, a másikban nyolcait.176
Bár a várjobbágy és a castrensis között nem csekély társadalmi különbség
volt, nem ritkán előfordult, hogy jogaik védelmében közösen léptek fel. Mint
Bolla Ilona megállapította, a várföldekért vívott harc közelebb hozta őket egy
máshoz. A várjobbágy nem tudott sikeresen harcolni jogaiért, ha nem állt
mögötte tömeg, a várnép is kevesebb sikerre számíthatott tekintélyes vezetők
nélkül. A várszolgák önálló földért pereskedése majdnem mindig eredményte
len. Előfordul, hogy elkezdenek egy pert várjobbágyi vezetés nélkül, de inkább
vesztes félnek tekintik magukat, mint hogy várjobbágyok nélkül folytassák
azt. Néha sikerrel járt közös fellépésük.177 1234-ben viszont a szolnoki várjob
bágyok és várszolgák közösen pereskednek az esztergomi érsekséggel és a pert
elvesztik.178 1236-ban a nyitrai és pozsonyi várjobbágyök és varszolgák Uriás
pannonhalmi apáttal pereskednek. 179 1241-ben a pozsonyi várjobbágyok és vár
szolgák a Salamon nemzetségből származó nemesek ellen folytatnak birtokpert.
A pert bajvívással döntik el és azt a nemesek nyerik meg.180 Vasvári castrensi
sék várjobbágyaikkal, köztük a várnaggyal szövetkezve, pereskednek Ponit
comes ellen, azzal vádolván őt, hogy a várföldből 80 ekényit saját birtokához
csatolt. Roland nádor, pozsonyi ispán esküt körleteit itőlülk, de ők nem merték
az esküt letenni. 181
ö t vasvári castrensis és Belkus fia Simon között folyt 1255-ben birtokper.
A perben minden várjöbbágy a castrensisék ellen vallott, kivéve Bana várna
gyot.182 Pozsony megyei várjobbágyok és várszolgák a vár nevében peresked
nek Remigius ispánnal, három ekényi föld birtokáért. A pert Remigius ispán
nyeri meg.183 A Kalnik-i várjobbágyok és castrensisék közösen pereskednek
Zakey fia Péter ellen. A per kiegyezéssel végződik Roland szlavón bán előtt.184
1266-ban a veszprémi püspök azzal vádolt két somogyi várszolgát, hogy megöl
ték a püspök egyik jobbágyát. A perben a somogy megyei curialis comes, Ders
fia István, és Endre somogyi hadnagy a két várszolgával szövetségben peres
kedik.185
Mocya comes vasvári várjobbágy a várszolgákkal szövetségben Herman-i
Tyma fia Teodor comestől egy földet követel, azt várföldnek nevezve. A pert
elvesztik, Erney országbíró szilenciumot parancsol nekik.186 1270-ben a moruchai
comes várjobbágyaival és várszolgáival együtt pereskedik a zágrábi püspök
kel.187 Közösen folytatnak és vesztenek el egy birtokpert Bertalan fia Dénes
ispánnal szemben a soproni várjobbágyok és castrensisék.188
Előfordult, hogy a várjobbágyok és várszolgák egymás ellen pereskedtek.
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

IV. László kora, é. n. nov. 18. Kompolt. Beg. Arp. 3598.
1298 Fejér VII/5. 541. L. még 1299 Fejér VI/2. 200.
1299 Fejér VI/2.189.
Bolla Ilona: i. m. (1957) 90—91. o.
1234 Mon. Strjg. I . 304., Beg. Arp. 534.
1236 ÁUO VII. 9. és X I . 470., Beg. Arp. 610.
(1241) .Fejéi-IV/1.149., Beg. Arp. 705.
1254. szept. 30. OL DL 39.251.
1255 HO V i l i . 65. és 70. A varszolgák neve: Jeke, Pál, Kozma, Márton és Deme.
1256. nov. 6. AUO X I . 425. Beg. Arp. 1109.
1266. okt. 6. Crisli, Smiiiklas V. 395. A várjobbágyok és várszolgák itt rokonságban vannak egymással.
1266 Fejér IX/7. 675.
1269. okt. 13. Fuzygtu. HO I. 41.
1270 ÁUO X I I . 36.
1279 Fejér VII/2. 76.
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1256-ban a g a r i g i várjobbágyok és castrensisek pereskedtek egymás ellen —
a somogyi várispán a castrensisekkel szövetségben pereskedett. 189
Mi volt a szabad hospesek s a várispánság viszonya?
A várispánság hadakozó népeinek libertása feltételes, királyi libertás volt,
a szabad hospeseké pedig teljes (plena). Érthető, ha egy szabad hospes tiltako
zott, amikor várjobbágynak tartották.
1212-ben II. András királyi házába és famíliájába fogadja — régi szabadsá
gait visszaállítva — István klerikust és visszahelyezi őt öt ekényi birtokába.
István pap őse, Kál, még Szent István idejében jött Magyarországra német
földről, Gizella királyné kíséretében, mint szabad ember, és Sopron vármegyé
ben élt (... in Comitatu castri Supruniensis libère et absque alicuius condicione
terram et locum cohabitandum elegisset). De Géza király idejében Lőrinc vas
vári és soproni ispán előtt a soproni várjobbágyok István pap atyjáról Alykonról azt állították, hogy várjobbágy, hogy ezzel szabadságát kétségbevonták (ut
per hoc ipsus titulum infringerent libertatis). 190 A várispánság területén, a vár
„megyéjében" letelepült hospes helyzete tehát kedvezőbb volt, mint a várjob
bágyoké, a várjobbágyok viszont igyekeztek a hospest a maguk szintjére
„süllyeszteni", szabad állapotát korlátozni. Ezt próbálták meg Uros nyitrai hos
pes esetében is, akit szolgagyőri várjobbágyok, köztük a hadnagy és a főpraeco,
igyekeztek a vár kötelékébe vonni, Uros azonban igazolni tudta, hogy szabad
hospes.191 Szabad hospes lehetett a Liptó megyében élő „Gallicus" János is, kit
IV. Béla azzal a feltétellel erősít meg 4 eke liptói föld birtokában, hogy ő és
utódai általános ihadfelkelés esetén a liptói vár védelmére a várban marad
nak. 192 János nyilvánvalóan nem volt várjobbágy, mert akkor nem kellett vol
na kötelezni, hogy maradjon a várban. Mint neve is mutatja, francia, vagy
vallon származású szabad hospes lehetett, ki a vármegye területén élt, de a
várban történő fegyveres szolgálatát külön földadománnyal kellett biztosítani.
Helyzete szemmel láthatólag kedvezőbb, mint a várjobbágyoké.
A várban lakó hospesek, ha szabad eredetűek voltak is és a várjobbágyok
nál teljesebb szabadsággal bírtak, kötelesek voltak részt vállalni a vár terhei
ből. Ettől akartak: szabadulni egyes soproni hospesek, akik — társaik jelentése
szerint —, a vár terhei alól kivonva magukat, a környéken kezdenek lakni
s így a vár nagy része üresen marad. IV. László, mivel a várnak állandó őrségre
van szüksége, elrendeli, hogy a várban birtokrésszel rendelkezők állandóan a
várban lakjanak, s a környékre költözők haszonvételeit (utilitas possessionum)
a várban lakók a maguk hasznára fordítsák.193 A soproni hospesek élvezték —
a vár védelme fejében — a soproni kerület (cutellus) dézsmájának huszadát.194
Sopronban eszerint a hospesek, akik fokozatosan városi polgárokká válnak,
fokozódó mértékben vesznek részt a vár védelmében. A hospesekhez csatolta
a király a királyi határőr íjászok maradékait is, kivéve őket a soproni ispán
hatásköre alól.195
A várjobbágyok és várszolgák egy része, s különösen a várjobbágyok jelen
tős része, a királyi serviensek, a nemesség sorai közé emelkedett. De nem az
összes várjobbágyok, még kevésbé az összes várszolgák. Mi történt a többiek
kel?
189 1256. nov. 10. Smiíiklas V. 26., Reg. Arp. 1111. és 1112.
190 1212 ÁUO I. 22., Reg. Arp. 279.
191 1255. nov. 8. HO VII. 48.
192 1262 HO VI. 232., Reg. Arp. 1313. „Johannes tempore exercitus generalis in Castro Lyptou permanebit sieut
miles in custodia dicti castri."
193 1283. júl. 25. Jánoshida mellett. Sopron, v. O. I / l . 10., Reg. Arp. 3249.
194 (1283.) júl. 25. Jánoshida mellett. ÁUO IV. 381., Reg. Arp. 3250.
195 (1283.) júl. 25. Jánoshida mellett. ÁUO IV. 380., Reg. Arp. 3251.
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Már Pesty Frigyes észrevette, hogy várjobbágyokról Nagy Lajos, Mária,
Zsigmond, sőt Mátyás korában is hallunk még.196 Czimer Károly szerint a
XIV. század elején a várjobbágyok és a vár más hadakozó elemei a megyei
nemesség tisztjei alatt vonulnak hadba, azaz a nemesek magánservienseivé
válnak.197
Bolla Ilona megállapítása szerint a nemességet nem nyert várjobbágyok egy
része világi úr familiárisává vált és kedvező esetben uruk kieszközölhette szá
mukra a nemesítést. Kiválthattak a vár birtokszervezetéből és teljes libertáshoz
juthattak anélkül is, hogy nemesekké váltak volna. Más részük a kialakuló
polgárság és jobbágyparasztság sorai közé került. A XIII. század végén és a
XIV. század elején is maradtak még nem jelentéktelen várjobbágy elemek és
éltek tovább a király birtokain. Általában nem lettek a király hűbéresei. A ki
rály bármikor gyakorolhatta felettük függésük „proprius" természetéből fakadó
úri hatalmát. A XIV. században is többször szerepelnek várjobbágyok és nemes
jobbágyok, de státusuk régi fénye .elhalványult. A megye, mint a nemesség
fóruma, nem biztosított számukra helyet és funkciót. Jobagio elnevezésük azt
mutatja, hogy nem kerültek a nemességbe. Ha egyházi úr fennhatósága alá
kerültek, rendszerint a királyi birtokon élvezett státusuknak megfelelően az
egyházi népek felsőbb rétegét gyarapították. A nemességbe vivő út számukra
lezárult.198
A XIV. századi várjobbágyokról szóló oklevelek közül csak néhányat emlí
tünk. 1309-ben szerepel Gergely fia János, a barsi vár jobbágya. 199 1310-ben
Kelecsényi Dobák és fiai, István és Lukács, valamint társaik, barsi várjobbá
gyok,200 1315-ben Pyrus (dictus) Jakab barsi nemes jobbágy. 201 Iwanche-i Dö
mötört 1324-ben mint baranyai hadnagyot említik (imaior exercitus de Bara
nya).202 Kérdés, hogy létezett-e még valamilyen Baranya vármegyei királyi
zászlóalj? Valószínűbb, hogy Dömötör csak viselte hadnagyi címét. Komárom ,
megyei várnépeket említ I. Károly 1326-os oklevelében.203 Pozsony megyei ne
mes várjobbágyokról és a várhoz tartozó földről szól egy szintén 1326-os ki
rályi oklevél.204
A XIV. század első felében még sok esetben kerül igazolásra egyes nemesek
nemességének eredete, s átírják az őseiket a vár kötelékéből kiemelő XIII. szá
zadi királyi okleveleket.205 Paznanus fia György zágrábi nemes várjobbágyok
nak adja el egy birtokát 1335-ben.206 Hrascinai nemes várjobbágyok szerepel
nek 1335-ben.207 Versend-i András 1340-ben baranyai nemes jobbágyként sze
repel.208 1348-ban Nógrád megyében Domokos „jobagio castri" egy kiküldött
szolgabíró mellett szerepel.209 A csázmai káptalan 1352. évi oklevelében vár
földről és várjobbágyokról szól.210 1354-ben is volt még várjobbágy-nemesítés.
IQüPeaty Frigyes i. m. (1882) 73. és köv. o.
197 Czimer Károly: i. m. (1914.) 43. és köv. o. A nemesi megyét a régi királyihoz hasonlóan katonai egységnek is
tartja Marczali Henrik. A megyei nemesség és a várjobbágyok 1290-ben is egy dandárt alkottak, mint IV. László
1290-es Szabolcs, Szatmár és Ugocsa megyéhez intézett felszólítása mutatja. (Marczali H.: Magyarország története
az Árpádok korában. Budapest, 1896. 654—655. o.)
198 Bolla I.: i. m. (1976) kézirat. A kialakuló polgárságban jelentós a várjobbágyok szerepe. Granasztói György
szerint a kolozsvári német telepeseket vezető, s a felbomlott várszervezetből ott maradt várjobbágy eredetű patrícius
nemzetségek sajátították ki a városi tisztségeket. (A középkori magyar város. Budapest, 1980.112. o.)
199 1309. okt. 9. OL DL 58.577.
200 1310. febr. 1. OL DL 86.911.
201 1315. febr. 26. OL DL 86.929 és 1327. márc. 1. Visegrád. OL DL 86.983.
202 1324. dec. 10. OL DL 87.433.1319-ben Baranya megyében az ispán s a négy szolgbaíró mellett még szerepel
Jakab maior exercitus. De ez lehet a megyei nemesség kontingensének parancsnoka is. (OL DL 38.677.)
203 1326. jan. 8. Visegrád. OL DL 42.873.
204 1326. júl. 25. Visegrád. OL DL 25.078. és DL 38.117.
205 1327. ápr. 9. OL DL 61.239. — 1328. márc. 9. OL DL 57.104. — 1335. aug. 5. Sopron. HO n i . 104.
206 1335. aug. 27. Zágráb. OL DL 37.580.
207 1335. okt. 30. OL DL 40.732.
208 1340. okt. 25. OL DL 87.112.
209 1348. júl. 2. OL DL 67.273.
210 1352. szept. 26. OL DL 41.191.
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Ekkor emeli István szlavón herceg Ratk fia Miklós móróczai nemes várjobbá
gyot és társait, hadi érdemeik fejében, az országos nemességbe. 211
Nem csak Szlavóniában voltak várjobbágyi birtokok a XIV. század közepén.
1358-ban Nagy Lajos a Bars megyei Tapolcsány és Baj ka várjobbágyi birtoko
kat a várjobbágyi terhektől megszabadítva adományozza el.212 Lajos király
1358-ban emeli Borfői Lőrinc fiait, Istvánt, Mihályt, Miklóst és János fia Já
nost a honti várjobbágyságból az ország nemesei közé.213 Bábóti várjobbágyo
kon elkövetett erőszakról szól János rábaközi főispán és kapuvári várnagy
1359-es oklevele.214 Lajos király 1360-ban emeli az országos nemesek közé Szécsi
Miklós dalmát és horvát bán ítélőmestere, György fia Domokos mester roko
nait, Sebestyén fiait, Mihályt és Benedeket, akik soproni várjobbágyok vol
tak. 215 A zágrábi határban fekvő Mrachlin lakóinak 1360^ban fontos, hogy ők
a zágrábi vár nemes jobbágyai, s nem ennél hátrányosabb helyzetű népek. 216
Veszprém megye várjobbágya 1364-ben, mint bűnügyben kiküldött megyei em
ber szerepel.217 1364-ben Szabolcs és Bereg megyék közgyűlésén még — úgy
látszik — fontos volt annak igazolása, hogy Megyeri Tamás fia Miklós és má
sok sohasem voltak várnépek, hanem mindig szabolcsi nemes várjobbágyok
voltak s szabolcsi (birtokaikat mint harcos várjobbágyok birtokolták. 218 Hasonló
témával foglalkozott 1366-ban Bars vármegye közgyűlése.219 1371-ben Szécsi
Miklós országbíró olyan perben hoz ítéletet, melyben vita folyik arról, hogy az
alperesek Nyitra megyei nemes jobbágyok-e, vagy kikiáltói szolgálatot teljesítő
várnépek, azaz praeco-k? 220 A szlavóniai Kőrösön Hegen és Gencs vár nemes
jobbágyai pereskednek egymással.221 Zágrábi nemes várjobbágyok szerepelnek
1382-ben is.222 Valkóvárott 1383-ban egy hatalmaskodás kivizsgálására kikül
dött megyei megbízott címe: „maior exercitus populorum castrensium". 223
A várjobbágyok, várszolgáik, a királyi megyei szervezet maradványainaik to
vábbi sorsát vizsgálni nem feladatunk. Elégedjünk meg annyival, hogy a XIV.
században nemcsak a némileg más társadalmi fejlődésű Szlavóniában szerepel
nek nemes várjobbágyok, hanem az ország más részein is fontos, hogy várjob
bágyi vagy várnépi eredetű-e valaki, történnek még várjobbágy-nemesítések
és vagy a királyi vármegye némely funkcionáriusai kapnak szerepet a nemesi
vármegyében, vagy a nemesi vármegye nevezi a maga embereit a régi királyi
megyétől átvett elnevezésekkel.
A királyi várispánságok hadakozó népeinek helyzete e várispánságok fel
bomlása során tehát a következő módon alakult.
A várispánsági szervezet bomlása a XII. század végén kezdődött és az
1250-es évek végén s az 1260-as évek elején gyorsult fel. E folyamatnak IV. Bé
la a tatárjárás előtt igyekezett gátat vetni, de 1241 után e törekvésével — mely
sikertelennek bizonyult — felhagyott.
A várjobbágyok egy részének sikerült — kedvező gazdasági helyzetük és vi211 1354. máj. 15. Iváncs. Fejér IX/6.286.
212 1358. nov. 9. Anj. 0 . VII. 478. „...ab Omni honere et gravamine iobagionatas dicti cattri exemptas..."
213 1358. dec. 11. Anj. O. VII. 522. „...a Servitute conditionaria castri sui Hontensi..."
214 1359. febr. 21. HO H l . 173.
215 1360. márc. 23. Visegrád. OL DL 65.560., 65.508., 65.517., 65.504.
216 I860, nov. 19. Zágráb. OL DL 37.580.
217 1364. júl. 4. Vásárhely. OL DL 66.161.
218 1364. szept. 14. OL DL 24.910. — 1366. jún. 27. OL DL 24.910. — 1378. okt. 19. OL DL 24.910, — 1378. ttöv.
14. Visegrád. OL DL 24.910.
219 1366. júl. 8. Bors város mellett. OL DL 58.573.
220 1371. jún. 8. OL DL 98.170. — 1372. aug. 22. Nyitra mellett. OL DL 98.170.
221 1377. márc. 17. Kőrös. OL DL 38.713.
222 1382. jún. 2. Zágráb. OL DL 37.580.
228 1383. febr. 19. Valkóvár. OL DL 91.899. A „várjobbágy" elnevezés még 1410-ben is előfordul. (F. Maktay:
„Le pays de la noblesse nombreuse". Budapest, 1980.16—17. o.)
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tézi tetteik jóvoltából — a vár kötelékéből kiemelkedve a királyi serviensek,.
későibb a köznemesek sorai közé emelkedni. Ez volt a várjoblbágyok (katonai
lag leghasználhatóbb, részben nehéz fegyverzetű része. Minden várjobbágy fel
emelkedése általában külön királyi elhatározás eredménye volt, de a bomlás
előrehaladott szakaszában levő megye várjobbágya olykor királyi döntés nélkül
is kiválhatott megyéjéből. A várjobbágyok szerepe a XIII. század második fe
lében is jelentős volt. Egy részük a feudális nagyurak hadakozó serviensévé,
magánhadseregének harcosává vált.
Hadakozó volt a castrensisek (várszolgák) egy része is, s így nekik is volt
némi esélyük arra, hogy a vár kötelékéből kiválva a köznemességbe emelkedje
nek. Közülük természetesen kevesebben jutottak a királyi serviensek, a közne
mesek közé, mint ía gazdagabb lés minden esetben hadakozó várjobbágyok közül.
A vármegye területén élő hospeseknek a várhoz fűződő kapcsolata lazább
volt, mint a várjobbágyoké és várszolgáké. A várispánságok megszűnése után
nagyrészt a kialakuló városok polgáraivá váltak.
A vánszolgák többsége a jofobégypairasztsiágba olvadt. A nemességbe nem
emelkedő várj obbágyoknak az a része, amely nem vált valamelyik nagyúr ser
viensévé, vagy valamelyik egyház hadakozó jobbágyává, a városi polgárság
vagy a jobbágyparasztság számát gyarapította.
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1. 805—11235. Ad edenduim praeparroit Richard Mar
sina, Bratislavae, 1971.
x
jelenleg az Eperjesi Járási Levéltárban (Prešov)
= Codex diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasticus ac Ci
vilis. Studio et opera Georgii Fejér, I—XI. Budae,
1829—1844.
= Gombos Ferenc Albin: Catalogus fontium Históriáé
Hungáriáé 800—1301. I—IV. Budapest, 1937—1938.,
1943.
= Hadtörténelmi Közlemények, Budapest.
= Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Ki
adják: Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly és Vég
hely Dezső I—V. Győr, 1865—1873., Ipolyi Arnold,
Nagy Imre és Véghely Dezső VI—VIII.. Budapest,
1876—1891.
= Hazai Oklevéltár 11234—1536. Kiadja a Magyar Tör
ténelmi Társulat. Szerk.: Nagy Imre, Deák Farkas
és Nagy Gyula. Budapest, 1879.
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Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I—II. Ed. Ferdinandus Knauz. Strigonii 1874—1882, III. Ed. Lodovicus Crescens Dedek, Strigonii 1924.
Magyar Országos Levéltár. Mohács előtti gyűjte
mény._
A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Ki
adja a pannonhalmi Szent Benedek-rend, szerk.:
Erdélyi László, Sörös Pongrác, I—XII. B. Budapest,
1902—1916.
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy
zéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica, I—II/l. Szerk.: Szentpétery Imre. Buda
pest, 1923—1943. II/2—3. Szerk.: Szentpétery
Imre
—Borsa Iván. Budapest, 1961.
Smičiklas, T. : Codex diplomaticus regni Croatiae,
Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomaticki Zbornik kraljevine Hrvatske, DaLmacije i Slavonije, II—XV.
Zagrabiae, 1904—1934.
Sopron szabad királyi város története, 1. rész. Ok
levelek és levelek I. sor. I—VI. II. sor. I—V. Kiad.
Házi Jenő, Sopron, 1921—1938.
Századok, Pest, Budapest.
A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család ok
levéltára. Szerk.: Nagy Gyula, I—II. Budapest,
1887—1889.
Történelmi Tár, Budapest.
G. D, Teutsch—F.
Firnhaber: Urkundenbuch zur
Geschichte Siebenbürgens. I. — 1301. Wien, 1857.
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angren
zenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg, Bearb. von Hans Wagner und
Irmtraut Lindeck^Pozza. I—II. Graz—Köln, 1955—
1965.
Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerk.: Nagy
Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula. 1—II. Pest,
Budapest, 1866—1890.
A zichi és vásonkeoi Zichy család idősb ágának
okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris
comitum Zichy de Zieh et Vásonkeő. Szerk.: Nagy
Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Kammerer Ernő,
Lukcsics Pál. I—XII. Pest, Budapest, 1871—1931.
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbürgen. Von Franz Zimmermann, Carl Wer
ner, Georg Müller, Gustav Gündisch. I—IV. Her
mannstadt, 1892—1937.
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Андраш Бороши
РАСПАД КОРОЛЕВСКОГО КОМИТАТА ВРЕМЕН АРПАДА
И СУДЬБА НАСЕЛЯВШЕГО ЕГО ВОИНСКОГО ЛЮДА
Резюме
Статья рассматривает вопрсы, связанные с судьбой воинского люда королевского замко
вого округа (комитата) в период распада этой системы. Опираясь на работы исследователей
Элемера Маюс, Иштвана Сабо, Илоны Болла и др., занимавшихся этим вопросом, автор
статьи заключает, что жители королевского комитата состояли из нескольких различных по
своему общественному и имущественному положению слоев. Однако среди них лишь госпесы
(новопоседеленцы, поселившиеся в Венгрии иностранцы—немцы, итальянцы, славяне—
занимавшиеся ремеслом и торговлей) имели полную свободу.
Ведущая прослойка, значительная часть замковых крепостных (иобагионов замков) без
особых трудностей влилась в дворянское сословие. Этот процесс начался уже в конце XII
века, но во всей своей полноте он развернулся только во второй половине XIII века. Правители
и сами старались содействовать реализации этой тенденции. Верхний слой крепостного
крестьянства мог подняться по общественной лестнице главным образом благодаря своим
воинским заслугам. Таким образом ущерб вследствие утраты комитатских земель с оборон
ной точки зрения был лишь видимым, ибо владельцы отдельных поместий, освобожденных
от крепостного статуса, продолжали и впредь нести воинскую повинность.
Во второй половине XIII века ослабевающая королевская власть вела упорную борьбу с
восходящими олигархами, чтобы удержать за собой замковых крепостных, и вместе с тем,
чтобы сохранить в их лице свою военную базу. Однако это борьба принесла лишь частичные
результаты, так как значительная часть иобагионов замков превратилась в личных сервиентов
землевладельцев. А перед последними по благовелению их господина также открылся путь
к ^полной свободе», то есть к заполучению дворянских привилегий.
Не только иобагионы, но и часть замковых слуг также располагала земельной собствен
ностью, и небольшая их часть выдвинулась в дворянские сословие страны, ибо, как это кон
статировал в одном из своих писем король Ласло IV в 1287 году, когда он дарствовал дворян
ское звание 22 пожоньским замковым слугам, необходимо было, «чтобы увеличивалось коли
чество воинов». Однако большая их масса в XIV веке слулась с унифицировавшимся крепост
ных крестьянством.
Остатки королевских иобагионов замков продолжали жить в XIV столетии. И в этот период
можно встретиться с грамотами, царствовавшими общегосударственный дворянский титул,
но военное значение воинского люда бывшего королевского комитата теперь уже совершенно
исчезло. Замковые сервиенты влились в феодальное войско дворянских комитатов.

András

Borosy

DER ZERFALL DES KÖNIGLICHEN KOMITATS ZUR ZEIT DER ÁRPÁDÉN
UND DAS SCHICKSAL DES KRIEGSVOLKES
Resümee
Die Studie beschäftigt sich mit dem Schicksal des Kriegsvolkes der königlichen
Komitats zur Zeit des Zerfalles des Systems. Sich auf die Werke der sich mit dieser
Frage beschäftigenden Forscher (Elemér Mályusz, István Szabó, Ilona Bolia, usw.)
stützend, stellt sie fest, dass mehrere Gesellschaftsschichten verschiedener gesellschaftlicher und materieller Lage die Bevölkerung des königlichen Komitats gebildet hatten. Von ihnen hätten aber nur die Hospesen eine vollkommene Freiheit.
Die führende Schicht, der grösste Teil der Jobagiones castri assimilierte sich ohne
Schwierigkeiten mit dem Adel. Der Prozess hatte schon a m Ende des 12-ten Jahrhunderts begonnen, entfaltete sich aber erst in der zweiten Hälfte des 13-ten Jahrhunderts in seiner Vollständigkeit. Die Herrscher strebten selbst danach, diese Tendenz zu fördern. Die oberste Schicht der Jobagiones castri verdankte ihren gesellschaftlichen Aufstieg hauptsächlich ihren militärischen Verdiensten. Der Schaden
durch den Verlust der Burggüter vom Standpunkt der Landesverteidigung war nur
scheinbar, da jeder Landbesitzer der von dem Burgsystem unabhängig wurde, erfüllte jedoch weiterhin seine Militärpflicht.
In der zweiten Hälfte des 13. J. H. führte die königliche Macht, die immer sohwä— 551 —

cher wurde, einen zähen Kampf mit den aufsstrebenden Oligarchen, die die Jobagiones castri behalten und damit die Basis ihrer militärischen Macht bewahren wollten. Dieser Kampf führte nur zu Teilerfolgen, da der grösste Teil der Jobagiones
castri zu Privatkrdegern des Hochadels geworden sind. Auch für die Letzterwähnten
— dank ihrem „Dominus" — wurde der Weg zur „vollständigen Freiheit", d. h. Erhaltung der adeligen Vorrechte, geöffnet.
Nicht nur die Jobagiones castri, sondern auch ein Teil der Burgdiener besassen
Land. Ein kleiner Teil von ihnen stieg in die Reihe des Adels auf. Ladislaus IV,
der 1287 in Pozsony 22 Burgdiener in den Adelstand erhoben hatte, begründete in
seinem Brief diesen Akt als „notwendig um die Zahl der Krieger zu erhöhen". Die
Mehrzahl von ihnen ist im 14. J. H. in der immer mehr einheitlich werdenden
Fronbauerschaft aufgegangen.
Die Überreste der königlichen Gespanschaften existierten im 14. J. H. noch weiter. Auch zu dieser Zeit findet man Dokumente über Adelsverteilung, aber die militärische Bedeutung des Kriegsvolkes des einstigen königlichen Komitats war schon
ganz verschwunden. Die den Burgen Zugehörigen wurden in den adeligen Komitatsbanderien assimiliert.

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ
A MEZÖKERESZTESI CSATA TÖRTÉNETE
(1596. OKTÓBER 26.)

A mezőkeresztesi csatáról a múlt század vége óta nem készült tanulmány,
holott az 1526^tól 1699-ig tartó török korszak egyik legnagyobb és legjelentő
sebb ütközete volt ; akár a szembén álló erők létszámát, akár a csata fordulatok
ban gazdag eseményeit, akár a veszteségeket tekintjük. Célom az, hogy a ren
delkezésre álló források és szakirodalom 1 segítségével összefoglaló képet adjak
a csata előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről. További kutatások ter
mészetesen módosíthatják az itt felvázolt képet, új források alapján jobban
megvilágosodhatnak a még homályban levő részletek. 2
A mezőkeresztesi csata előzménye tágabb értelemben véve a 15 éves háború
(1593—1606) első szakasza. A háborút Szinán nagyvezír indította meg 1593-ban.
A béke megbontásának ürügyéül felhasználta a boszniai pasa Sziszeknél elszen
vedett vereségét (1593. június 22.), valamint az évi adó késését. A török nagyve
zír célja egész Magyarország meghódítása lehetett, főként az Észak-Dunántúlt
akarta elfoglalni. A Felvidéken Erdélyhez hasonló vazallus státusú államot

1 Az alábbiakban a következő forrásokat idézem: Török történetírók. I I I . k., 1566—1659. Fordította Karácson
Imre. Török—magyarkori történelmi emlékek. Második osztály: írók. Pecsevi Ibrahim Tarikhjából és Kjátib Cselebi
Fezlikejéből. Bp., 1916. (a továbbiakban — Pecsevi, illetve Kjátib Cselébi); Naima, Mustafa: Annals of the Turkish
Empire 1591—1659. Translated by Charles Fraser, ç. London, 1832. (a továbbiakban — Naima); Mitrovicei Vratislav
Vencel viszontagságai. Fordította Nagy Judit. Bratislava, 1982. (a továbbiakban — Vratislav); Baranyai Becsi János
magyar históriája (1592—1598). Fordította és a bevezetőt írta Kulcsár Péter. Bp., 1982. (a továbbiakban — Decsi);
Hurmuzaki, Eudoxie: Documente privitore la Istoria Romanilor. Vol. I I I . Partea n . 1576—1600. BucureSti, 1888.
(a továbbiakban — Hurmuzaki); Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1606. 2. k. Fordította Vidovich
György. Debrecen, 1868. (a továbbiakban — Istvánffy); Illésházy István nádor följegyzései 1592—1603. Közli Kazincy
<}ábor. Magyar történelmi emlékek. Második osztály: írók. 7. k. Pest, 1863. (a továbbiakban — Illésházy); Miksa fő
herceg emlékirata az 1596. évi mezőkeresztesi csatáról. Történelmi Tár, 1900. (a továbbiakban — Miksa fhg. emlék
irata); Miksa főherceg jelentése Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról. Közli Gömöry Gusztáv.
Hadtörténelmi Közlemények, 1892. (a továbbiakban — Miksa fhg. jelentése); Helius Arnoldus: Infaustae apud Kerestium Christianorum pugna brevis, ac dilucuda narratio. I n : Reusner, N.: Rerum memorabilium in Pannónia ... gestarum narrationes. Frankfurt, 1603. (a továbbiakban — Helius); Iansonius, M.: De expugnatione Agriae, et praelio
ibidem ad Kerestam cum Christianis gesta a Mahomete I I I . Turcarum Tyranno ... I n : Reusner, i. m. (a továbbiak
ban — Iansonius); Georgius Bornemissa 1596. nov. 2-i levele, idézi Simonyi Ernő: Magyar történelmi okmánytár,
londoni könyv- és levéltárakból. 1521—1717. Magyar történelmi emlékek. Első osztály : írók. 5. k. Pest, 1859. (a továb
biakban — Bornemissza) ; Egykorú német tudósítás a mezőkeresztesi csatáról. Közli Gömöry Gusztáv. Hadtörténelmi
Közlemények, 1892. (a továbbiakban — Egykorú német tudósítás) ; További adalékok a mezőkeresztesi csata történeté
hez. Hadtörténelmi Közlemények, 1892. (a továbbiakban — Adalékok); a csatára vonatkozó szultáni fethnámét
közli Fekete Lajos: A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnáméi. Levéltári Közlemények, 1926. (a továb
biakban — Fekete); Barton angol követ jelentésére 1. Kropf Lajos: Egervár eleste és a keresztesi csata 1596-ban.
Századok, 1895. (a továbbiakban — Kropf); a csatára vonatkozóan alapvetően fontos tanulmány még Komaromy
András: A mezőkeresztesi csata 1596-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 1892. (a továbbiakban — Komaromy);
röviden foglalkozott vele művében Hammer, Joseph: Geschichte des osmanischen Reiches. Zweiter Band (1520—
1623). Pest, 1843. (a továbbiakban —• Hammer); lorga, Nicolae: Geschichte des osmanischen Reiches. I I I . Gotha,
1910. (a továbbiakban — lorga).
2 Ilyen újabban előkerült forrás: Giovanni Marco Isolano gróf es. ezredes (Székesfehérvár későbbi parancsnoka)
följegyzései a 15 éves háborúról, (a továbbiakban — Isolano) Az olasz nyelvö szöveg magyar fordítása Benda Kálmán
közlésében a Hadtörténelmi Közlemények e számában, a „Forráspublikációk" rovatban olvasható. A szöveget Benda
Kálmán volt szíves rendelkezésemre bocsátani, amiért ezúton is köszönetet mondok.
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szeretett volna létesíteni. Tervbe vette Bécs ostromát is. 3 A kezdeti török sike
rek után (Veszprém, Palota, Tata és Győr elfoglalása) 1595-ben Rudolf császár
nagyarányú ellentámadást kezdeményezett. Báthori Zsigmond erdélyi fejede
lem, miután leszámolt belső ellenzékével, amely a török birodalommal való
szakítást ellenezte, szövetséget kötött a császárral. A törökellenes koalíció tag
ja lett Moldva és Havasalföld is. Az oszmán birodalom ellen felkelt vazallus fe
jedelemségek, Erdély és Havasalföld csapatai az al-dunai Gyurgyevo váránál ve
reséget mértek a visszavonuló Szinán nagyvezír utóvédjére. E diverziós táma
dás elvonta a török főerőket a magyarországi hadszíntérről. A császári sereg
így visszafoglalhatta Esztergomot, Visegrádot és Vácot. A magyarországi török
uralom megingott, Buda is veszélybe került. A vázolt események arra késztették
a kudarcok miatt előbb lemondatott, majd újra nagyvezírré tett Szinán pasát,
hogy az 1595 januárjában III. Murádot felváltó III. Mehmed szultánt kérje fel
a hadjárat vezetésére. A nagyvezír indoklása szerint a hadjáratot vezető szerdár és az Isztambulban maradó helyettes (kajmakám) közötti ellentétek hátrál
tatják a hódítást, ezért legjobb lenne, ha a szultán, Szulejmán példáját követ
ve, személyesen vonulna hadba. Szinán nagyvezír mellé állt Szeád-eddin hodzsa
is, aki azzal érvelt, hogy a világ szultánjainak szükséges „kelléke" a világhó
dítás/ 1
A hadjárat célját illetően ellentmondó értesüléseket tartalmaznak forrásaink.
A magyarországi kémjelentések arról adtak hírt, hogy a szultán Győrhöz fog
vonulni és Bécs ostromát fogja megkísérelni. Felmerült az is, hogy a török se
reg egy része Hasszán pasa vezetésével Erdély ellen indul. 5 A velencei követje
lentések szerint a szultán az általa rendkívül gyűlölt Báthori Zsigmond ellen
fog menni, akinek serege Temesvárt ostromolta. 6 Kérdés, hogy mikortól merül
fel a török hadvezetésben az Eger elleni támadás terve. Babinger Szinán nagyvezírnek tulajdonította a tervet, aki ugyan megkezdte a hadjárat előkészítését,
de 1596 áprilisában meghalt. 7 Utóda a szerényebb katonai képességekkel ren
delkező Ibrahim pasa lett. Decsi János szerint Isztambulban haditanácsot tar
tottak, amelyen több javaslat is elhangzott a magyarországi hadjárattal kap
csolatban. Végül „az a határozat kerekedett felül, hogy egyenesen Egerhez vo
nuljanak, mert ha ezt megszerzik, nem lesz több akadálya annak, hogy egész
Magyarországot elfoglalják, az erdélyieket megakadályozzák abban, hogy a né
meteknek segíthessenek, és így a németeket könnyedén megzabolázzák."8 A tö
rök sereget az 1596. évi hadjáratra elkísérő Barton angol követ szerint a belg
rádi táborozáskor haditanácsot tartottak. Itt úgy döntöttek, hogy a szultán se
rege felével Erdély, másik felével pedig Bécs ellen fordul. Az Erdély ellen mű
ködő hadtestnek egyszersmind feladata lett volna Eger várát „út közben" beven
ni. 9 Kjátib Cselebi hivatkozik művében a Náhbet ül-tevárükh című munkára,
amely szerint már Belgrádban tanácskoztak az útirányról. Néhány vezér úgy
nyilatkozott, hogy „mivel az Erdel-oglu (ti. Báthori Zsigmond), aki régóta adó
fizető, néhány év óta árulást követ el, azért ellene kell menni és országát el
kell pusztítani. Néhány értelmesebb ember azonban azt mondta, hogy mindez
3 A nagyvezír céljaira 1. Tóth Sándor László: Török stratégia a tizenöt éves háborúban 1593—1606. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Tomus LXIX. Szeged, 1981. (a továbbiakban — Tóth ,
1981.) 26—31. o.; vő.: Szinán nagyvezér tervei 1593—1594-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 166—17:5. o
(A továbbiakban — Tóth, 1982.)
4 Pecsevi, 128. o. ; Kjátib Cselebi, 243—244. o. ; Vratislav, 217. o.
5 Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához. 1552—1600. Eger, 1897.
699—600, 607. o.
6 óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. II. füzet. Bp. 1894.
238. o.
7 Enzyklopaedie des Islam. Band IV. Leiden—Leipzig, 1931. 464—465. o.
8 Decsi, 325. o.
9 Kropf, 400— 401. o.
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igaz ugyan, de az Erdélybe vezető utak mocsaras, nádas, ingoványos helyek . . ,
azért a tervet nem fogadták el. Ezenközben híre jött, hogy az ellenség Hatvan
várát ostrom alá vette, azért abban állapodtak meg, hogy oda kell menni és
a közelben fekvő Eger nevű erős várat kell elfoglalni."10 Egy velencei követ
jelentés szerint a törökök már hidat vertek a Dunán, hogy Erdély ellen vonul
hassanak, s a sereg nagyobb része már át is kelt, amikor Hatvan megtámadásá
nak híre megváltoztatta terveiket. 11 A török krónikások szerint Szalánkemén
nevű állomáshelyen tartottak divánt arról, hogy milyen irányba menjen a sereg. Az egyik álláspontot Szinán nagyvezír fogadott fia, Dsigalazáde pasa kép
viselte. Szerinte „legcélszerűbb lesz Komárom ellen menni, m e r t . . . ha Isten
segítségével azt a várat elfoglaljuk, a Duna partjai elfoglalva és biztosítva lesz
nek. A többi vezírek és előkelők azonban azt mondták, hogy Komárom, kicsiny
vár és nem érdemli meg, hogy a felséges padisah ekkora sereggel ellene men
jen, mert elfoglalása nem szerez dicsőséget, azért inkább fontosabbnak tartot
ták, hogy Eger vára ellen menjen. Abban a véleményben voltak, hogy Eger el
foglalásával a bányavidéket is elfoglalhatják." 12
Az idézett források azt bizonyítják, hogy az 1596-os (hadjárat célja az isztam
buli tanácskozáson még Bécs, illetve Erdély lehetett. Szinán nagyvezír, akinek
1593—1594-es hadjáratai az észak-dunántúli vidékre irányultak, nem tervez
hette az Eger elleni hadjáratot. A belgrádi tanácskozáson is még a csapatok
kettéosztása és két hadicél (Bécs, Erdély) szerepelt. Ezen csak a Hatvan ostro
máról szóló hír változtatott. A török kézen levő várat augusztus 15-től szep
tember 3-ig ostromolták Miksa főherceg csapatai. A vár bevétele után az őrsé
get és a védtelen hozzátartozókat megölték. A belgrádi táborozás augusztus
9-től augusztus 22-ig tartott, ideérhetett a segítségkérő követ Hatvanból. Hat
van megtámadása, jóllehet nem a diverzió szándékával történt, kétségtelenül
eltérítette a török hadvezetést eredeti szándékától. A magyarországi hadszín
térre való kései megérkezés miatt amúgy sem sok sikerrel kecsegtetett Bécs
megtámadása, ezért a szalánkeméni tanácskozáson már csak Komárom elfog
lalása merült fel. Eger mellett szólt a vár stratégiai jelentősége, valamint a kö
zelében fekvő bányavidék megszerzése.
A török sereg Szalánkemén után Péterváradnál kelt át a Dunán, majd Sze
ged és Szolnok érintésével vonult Eger alá. Útközben a sereg gyakorlatot is
tartott, amelynek során a török csapatok bekerítették az ellenséget jelképező
seregrészt. 13 Az oszmán had szeptember 21-én ért Egerhez, amely erős védőse
reggel rendelkezett. Ennek ellenére október 13-án feladták a várat. Az egri
őrséget a hatvani mészárlás miatt a törökök leölték, csak a tiszteket (pl. Nyáry
Pál kapitányt) ejtették fogságba. A vár elfoglalása után a szultán állítólag t o 
vább akart nyomulni, hogy „megszerezze Tokajt, Kassát, Magyarország mara
dék részeit egészen Bécsig."14
A császári sereg 1596-os hadjárata során először Pápa ostroma merült fel.
E tervet később elejtették és a haditanács arról vitatkozott, hogy Budát, vagy
Hatvant vegyék-e be. Végül Vác megtámadása mellett döntöttek. A közeledő
seregtől megrémülve a török őrség elhagyta a várat. Egy újabb haditanács
Hatvan bevételét tűzte ki célul. A vár elfoglalása után a császári sereg fővezé
re, Miksa főherceg, hírt kapott a török sereg elővédjének közeledéséről. Fel10 Kjátib Cselebi, 247. o.
11 Brown, Horatio F. (ed.): Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing in theArchives and Libraries of Venice. Vol. IX. 1592—1603. London, 1897. 243. o.; 1. még Hurmuzaki, 226. o.
12 Peceevi, 129. o.; Kjátib Cselebi, 247. o.
13 Vratislav, 240—241. o.
14 Becsi, 329. o.

— 555 —

érült a Szolnoknál táborozó török seregrész megtámadásának terve, de Mik
sa tartott a szultáni fősereg megérkezésétől. A főherceg az örökös tartományok
védelmét tartva szem előtt visszavonult előbb Vác, majd Esztergom irányába.
Vácnál keresték fel az erdélyi fejedelem követei, akik segítséget ajánlottak fel
Eger török ostroma esetén. A váci haditanács úgy döntött, hogy Eger védelme
érdekében egyesítik az erőket és az ellenséggel döntő csatát vívnak. Miksa fő
herceg azonban későn indult el Eger felmentésére, a felázott utak is gátolták
a haladásban. 15 A tét immár a kulcsfontosságú Eger visszaszerzése volt. Ebben
érdekelt volt az erdélyi fejedelem is, mivel a vár elestével az Erdéllyel való
császári összeköttetés veszélybe került. Ugyanakkor Erdély őrzésére is hagynia
kellett csapatokat, mert a török támadás veszélye még nem múlt el. Az erdé
lyi fejedelem és Miksa főherceg hadai október 18-án egyesültek. Október 20-án
Tieffenibadh 'kassai főikapitány is csatlakozott a felső-magyarországi csapatokkal.
A három sereg egyesülése Miskolc közelében, Sajóvámosnál történt. 16
A török sereg létszámának meghatározása korántsem egyszerű feladat, mivel
ellentmondó adatokkal találkozunk a forrásokban. A nem török források túl
becsülik az ellenséges csapatok létszámát. 17 A török seregrészek közül viszony
lag pontosabban ismerjük a szultáni zsoldos csapatok létszámát. Pecsevi szerint
50 ezernél többen vettek részt ebben a hadjáratban. Barton követ 32 ezer ja
nicsárról és 24 ezer szpáhiról emlékezett meg, míg Vratislav csak 12 ezer ja
nicsárt és. 24 ezer szpáhit említett. A szultáni csapatok létszámát, a janicsárok
tól függően, 40—50 ezer főre tehetjük. A hagyományos török lovasságra, a szpáhikra vonatkozóan még bizonytalanabb adatokkal rendelkezünk. Pecsevi a por
tai zsoldossággal azonos létszámúnak véli a többi alakulatok (szpáhik, akindzsik,
tatárok) összlétszámát. Vratislav 50 ezerre becsüli Lala Mehmed pasa anatóliai
seregét, 80 ezerre a ruméliaiakat, míg Dsigalazáde csapatát csak 15 ezerre. 18
A szpáhik számát hozzávetőlegesen azonosnak véljük a zsoldos csapatokéval,
így a reguláris alakulatokat 80—100 ezer főre tehetjük. E hatalmas sereghez
még kisebb harci értékű segédcsapatok (tatárok, akindzsik) járultak, akiknek
létszáma a 10—20 ezer főt aligha haladhatta meg. Az oszmán seregben a lovas
ság dominált, a gyalogság aránya a 25%-ot sem érte el.
Számot kell vetnünk azzal, hogy a török had létszámát a szolgák, a szeke
rek, a tevék mérhetetlenül felduzzasztottak, látszólag óriásivá növelték, mozgási
sebességét viszont erősen korlátozták. 19 Zrínyi Miklós egy 1564-ben tartott ta
nácskozáson elmondta, hogy a török sereg nagy része „áll szolgákból, szaká
csokból, sepredékből, fegyvertelen bolgár és görög tevehajcsárokból, sátorverő,
itató, tüzelő, eleség és takarmányozó szolgákból, mely használhatatlan rendet
len tömeg, mely csatába nem vezethető, vagy ha vezettetik, nem használható,
minthogy egy fejszén kívül egyéb fegyvere nincs, nagyrésznek pedig ez sincs,
hanem csak egy bot, vagy füstély."20 A zsoldosok fizetése, a hatalmas sereg élel
mezése nem csekély problémát jelentett a török hadvezetés számára. 21
A szövetséges keresztény sereg létszámával kapcsolatban a török források is
erősen túloznak. Miksa főherceg szerint saját seregében 5 ezer német lovas, 7
ezer német gyalogos, 3 ezer magyar lovas és 4 ezer magyar gyalogos volt. Hadá
nak összlétszáma töhát csak 19 ezer főt tett volna ki, emellett 22 ágyúval is ren15 Illésházy, 28. o. ; Istvánffy, 705—769. o. ; Miksa fhg. emlékirata, 552—557. o. ; Helius, 283. o.
10 Sajóvámosnál egyesültek, 1. Istvánffy, 773. o.; Bornemissza, 200. o.; Miksa, fhg. emlékirata, 500. o. ; Kassánál,
1. lansonius, 277. o. ; Miskolcnál, 1. Decsi, 331. o.
17 150 ezerre Istvánffy, 775. o.; Miksa fhg. emlékirata, 502. o.; 200 ezerre Egykorú német tudósítás, 557. o.; 500
ezerre Decsi, 333. o.
18 Pecsevi, 139. o.; Kropf, 002. o.; Vratislav, 230—237. o.
19 50 ezer tevére 1. Bornemissza. 202. o.; 150 ezer teve, öszvér és ló, 1. Vratislav, 240. o.
20 Istvánffy, 497. o.
21 150 ezer aranyat kapott élelmiszer vásárlásra Dserráh pasa, Szegeden 1000 akcsét kaptak a zsoldosok fejenként,
1. Pecsevi, 128., 130. ; Kjátib Gselebi, 244., 249. o.
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delkezett. Más források 29 ezer főre becsülték Miksa hadát. Pálffy Miklós alsó
magyarországi seregében 6 ezer hajdú és 4 ezer huszár volt, ezt hozzáadták
a már említett 19 ezer főhöz. Az erdélyi fejedelem seregét egyes források 18
ezer főre tették. Miksa főherceg szerint csak 5 ezer gyalogosa és 5 ezer lova
sa, valamint 40 ágyúja volt. A kassai főkapitány seregében is állítólag ugyan
ennyien voltak és 35 ágyúja volt. Isolano gróf szerint 15 ezer fő volt Miksa
(7 ezer rác, 8 ezer német gyalogos) 9 ezer fő Tieffenbach (4 ezer huszár, 5 ezer
hajdú) és 14 ezer fő Báthori Zsigmond (7 ezer huszár, 7 ezer hajdú) seregében.
Külön említette a Pálffy vezetésével érkező alsó-magyarországi sereget, amely
nek létszáma majdnem annyi volt, mint Tieffenbaché. Ezenkívül volt még 4
ezer sziléziai (2 ezer lovas, 2 ezer gyalog), akik Báthori Zsigmond segédcsapa
tai voltak és vele jöttek. Ez utóbbit más források valószínűleg Miksa seregéhez
számították. 22 Az egyesített seregek összlétszámát 60, sőt 75 ezerre becsülték, de
Miksa főherceg szerint 39 ezernél több katona nem volt a (három seregben.
Fennáll azonban a lehetőség, hogy a Habsburg-főherceg a vereség után írott
beszámolójában kisebb létszámú seregrészekkel számolt, hogy így csökkentse
a kudarc jelentőségét. A szövetséges sereg létszáma 'kb. 50 ezer fő lehetett és
• 97 ágyúval rendelikeztelk. A szövetséges táboriban is nagy 'létszámú szolgasze
mélyzet tartózkodott, amely látszólag jelentősen megnövelhette a szövetséges
sereg nagyságát.
A létszámot tekintve a török kétszeres túlerőben volt. Minőségi szempontok
alapján viszont a szövetséges sereg fölényéről ibeszélhetünlk. A gyalogság ará
nya a serlegen Ibelüíl meghaladta az 50%-ot. Jóval magasialbb volt a lőfegyverek
(muskétálk) aránya is. Az ágyúik teljesítményéről pedig a török források is el
ismeréssel emlékeztek meg.
A szövetséges sereg haditanácsa Sajóvámoson úgy döntött, hogy az előző évi
hadjárat során megismert, kedvező fekvésű Kereszteshez vonulnak. Ügy vélték,
hogy az út biztonságos lesz, az ellenség nem fog rájuk támadni és Egert is meg
közelíthetik. A haditanács bizonyos fokig megoszlott a törökkel vívandó ütközet
kérdésében. Egyesek (Miksa főherceg, Prépostváry Bálint) várakozó álláspontra
helyezkedtek és a török ihadmozdulataitól tették függővé a döntő csata vállalá
sát, vagy kerülését. Ha a török — mint ahogy hírek keringtek erről — elvonul,
csata nélkül vissza lehet szerezni Egert. Mezőkeresztes fekvése lehetővé tette
a kivárást, a defenzív taktika alkalmazását. Más vezérek (Báthori Zsigmond,
Pálffy Miklós) azonnal Egerhez akartak vonulni, számukra a visszahúzódó, óva
tos taktika aligha volt elfogadható. A csata helyszínének megválasztásában az
előbbiek, a döntő csata vállalásának kérdésében az utóbbiak véleménye kere
kedett felül a sajóvámosi haditanácsban. 23 A török hírt szerzett a szövetséges
sereg közeledéséről, amelynek célja a szultáni fethnáme szerint az volt, hogy
„amíg a mohamedán gázik Egri várát vívják, felséges seregemet oldalról hir
telen megközelítik és megtámadják és éjjeli rohamot intéznek ellene".24
Kjátib Cselebi szerint az ellenség véleménye az volt, hogy „az iszlám sereg
gel valamennyien megütközünk és vagy elpusztítjuk az iszlám népet, vagy
pedig vallásunkért mindannyian elveszünk". 25
A szövetséges sereg két nap alatt, október 22-én ért Mezőkereszteshez. Miksa
főherceg szerint Keresztes és egy másik, elpusztult falu között vertek tábort.
Bornemissza György e másik falut Ábránynak nevezte. A szakirodalomban fel22
házy,
23
24
25

Miksa fhg. emlékirata, 561. o.; Istvánffy, 773. o.; Iansonius, 277. o.; Helius, 284. o.; Hurmuzaki, 224. o.; Illés
33. o.; Isolano, passim; Komáromy, 63. o. 2. jegyzet.
Isolano, passim; Miksa fhg. emlékirata, 561. o.; Komáromy, 158—159. o.
Fekete, 151. o.
Kjátib Cselebi, 254. o.
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merült még Nyárád és Gelej falvak neve is a másik faluval kapcsolatban. 26
Mezőkeresztesnél egy elmocsarasodott folyó húzódott, amelynek ingoványos ré
szét a szultánt a hadjáratba elkísérő angol követ 4 mérföld (672 km) hosszúnak
és 40 méter szélesnek mondta. 27 Az elmocsarasodott folyót a legtöbb forrásunk
nem nevezte meg. Istvánffy Csinoséként, Illésházy pedig Sár néven említette. 28
A mocsáron csak két gázló vezetett át. Az északabbra levő nehéz és szűk volt,
míg a délebbi irányban levő inkább alkalmas volt az átkelésre. A szövetséges
tábort október 23-án Keresztestől északabbra helyezték el, közelében erdő húzó
dott, nyugat felől a mocsár határolta. A tábort két felől lehetett megközelíteni ;
a vele szemben levő északi, illetve a távolabb fekvő déli gázlón való átkelés
sel. A két gázló közelében épületek maradványai, kőfalak álltak. A legtöbb for
rás elpusztított templomoknak nevezte őket, Isolano régi kastélyt említett Ke
resztessel kapcsolatban. Ez valószínűleg Mezőkeresztes elpusztult temploma le
hetett, amelynek közelében a mocsár összeszűkült és járható gázló (korábban
fahíd is) vezetett át rajta. A lovasság mozgását azonban itt is erősen megnehezí
tette a sok árok és gödör. A szövetséges tábor egy kis mérföldre volt a telje
sen elpusztított Mezőkeresztestől. Az északi gázlónál is volt egy romos épület,
ez talán a Bornemissza által említett Abrány falu temploma lehetett. A szövet
séges tábor megerősítésénél felhasználták e romos épületeket. Nem lehet kizár
ni azt a lehetőséget sem, hogy a mocsár túlsó oldalán, a későbbi török tábor
közelében is volt egy romos templom, bár a források döntő többsége a szövet
séges tábor oldalán említi mindkettőt. 29
A sík terület inkább a török lovasságnak kedvezett, de a mocsáron való át
kelés hátrányos volt számukra. A török sereget az idő is sürgette, mivel már
nagyon közel volt Kászim napja (október 26.), a hadjárati idő vége. E napon,
ha szükségesnek látszott, döntő csatát vívtak az ellenséggel. Kászim napja után
viszont a török sereg általában nem tartózkodott tovább a hadműveleti terü
leten, «hanem téli szállásra vonult. A rommá lőtt és néhány nap alatt aligha
kellőképpen kijavított Eger várának megtartása érdekében meg kellett támad
ni a közelben levő ellenséget.
A szultán Dsáfer pasát küldte a Keresztes felé vonuló szövetséges sereg el
len, valószínűleg az ellenség erejének felderítése céljából. Erre vall az, hogy
Dsáfer serege a 10 ezer főt alig haladhatta meg. Seregében voltak janicsárok,
zsoldos szpáhik is, valamint segítségére küldték Véli pasa ruméliai beglerbéget.
Dsáfer pasa seregével hamarabb érte el a keresztesi gázlót, á t is kelt rajta. Se
rege előbb a keresztény sereg táborverésre előreküldött csiapatiaivail, majd az
egész keresztény sereggel icsatát vívott. A török a szokásos taktikával próbál
kozott, a lovasság futást színlelt, hogy a janicsárok és az ágyúk elé csalja az el
lenséget. A szövetséges sereg tüzérsége segítségével visszaverte a török táma
dást, majd a puskás gyalogság megfutamította a ruméliai csapatokat és la gázlót
elfoglalta. A menekülő török sereget a lovasság üldözőbe (vette. Dsáfer seregé
nek veszteségei nem lehettek nagyok, de ágyúi az ellenség kezébe kerültek. Bár
a szakirodalom október 23-ra tette a Dsáferral vívott csatát, a források többsé
ge alapján ez október 22-én lehetett. 30
Dsáfer jelentéséből a török hadvezetés meggyőződhetett arról, hogy jelentős
erőkkel áll szemben. Október 23-án a szultán haditanácsot tartott. Ezen több
26 Miksa fhg. jelentése, 395. o.; Ábrányra 1. Bornemissza, 201. o.; Nyaradra 1. Kropf, 593. o.; Gelejrel.: A mezőkeresztesi csata színhelye. Hadtörténelmi Közlemények, 1892. 405. o .
27 Kropf, 594. o.
28 Istvánffy, 774. o. ; Illésházy, 32—34. o.
29 Isolano, passim; Miksa fhg. emlékirata, 563. o.; Helius, 286. o.; Kropf, 592—593., 600., 611. o.; lehetséges, hogy
a török oldalon levő templomra utal Peesevi, 135. o.; Kjátib Cselebi, 258—259. o.
30 A Dsáferral való csatára és az okt. 23-i időpontra 1. Komáromy, 163. o.; Hammer, 615. o.; Iorga, 322. o.; okt.
22-re 1. Miksa fhg. emlékirata, 561. o.; Istvánffy, 774. o.; Decsi, 332. o.; Egykorú német tudósítás, 553. o.
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vezér is azt javasolta, hogy vonuljanak vissza. Szeád-eddin hodzsa, a szultán
egykori nevelője szembeszállt ezzel a véleménnyel. Szerinte a visszavonulás
csak felbátorítaná az ellenséget és az üldözőbe venné őket. Ehelyett azt java
solta, hogy a számukra veszélyes helyről, ahol az ellenség körülzárhatná őket,
a síkságon levő ellenségles tálbor ellen induljanak. A szultán Ihfúzódozott a veszé
lyesnek ígérkező összecsapástól, és maga helyett Hasszánt, az újonnan kine
vezett ruméliai pasát akarta küldeni. A diván azonban okult 'Dsáfer vereségé
ből és nem akarta erőit felaprózni. Végül úgy döntöttek a vezérek, hogy az
egész sereg az ellenség ellen megy. A török hadvezetés zavarát jelzi, hogy elő
ször úgy határoztak, Eger védelmére visszamarad az anatóliai beglerbég. Šzeádeddin javaslatára azonban a nagyvezír utólag csatlakozásra szólította fel Lala
Mehmedet is, mivel a szultáni sereg az anatóliai had nélkül jobboldalról véd
telen lenne. 31 A török sereg a szokásos menetoszlopban indult el Mezőkeresztes
felé október 24-e reggelén.
A Dsáfer pasa felett aratott győzelem után a szövetséges sereg hadvezetésé
ben a korábban is meglevő nézeteltérések jelentkeztek. Többen is azt javasol
ták, hogy rögtön használják ki a győzelmet és másnap már vonuljanak Eger
felé. Az erdélyi fejedelem át is kelt seregével másnap reggel, de Miksa főher
ceg visszahívta. A döntés oka az volt, hogy- nem tudták, a török visszavonul-e
vagy ellenük jön. így a serég kétnapos pihenőt kapott és október 23-án a tá
bort Keresztestől távolabb, az erdő közelébe helyezték.32
A török előhad már október 24-én megérkezett a mocsár túlsó oldalához.
A megjelenő török és tatár lovascsapatokat forrásaink 6—10 ezer főre becsül
ték. A törökök igyekeztek átkelni a keresztesi gázlónál. Ezek közül Báthorí
fejedelem 3 ezret állítólag átengedett, de ezeket ágyútűzzel megfutamította.
Miksa főherceg szerint az ellenséget visszaűzték és néhány löveget elvettek tő
lük. Az egész török sereg megérkezését október 24-re tette Isolano, sőt szerinte
csatarendbe is álltak. A török arcvonal szélességét 6 mérföldre becsülte. 33 Török
forrás szerint még október 25-én is a „csapatok nagy része el volt különítve
észak felé (ti. Eger felé — T. S. L.) és nem volt nagyon közel."34 Az október 25-i
csata is a keresztesi gázló körül folyt. Miksa főherceg három hadoszlopban
állította fel a szövetséges sereget. A fontos keresztesi gázló őrzésével Tieffenbachot bízta meg, akit Sehwarzenberg is támogatott. A török források szerint
középen a janicsárok álltak, két oldalt a zsoldos lovasság, az anatóliai és rumé
liai szárny pedig egy ágyúlövésnyire volt a szultáni középhadtól. Hasszán rumé
liai pasa a baloldalon, az északi gázlónál helyezkedett el, hogy megakadályozza
az ellenség átkelését. A török sereg elővédé, élén Dsigalazáde Szinán és Murád
pasákkal, valamint Feth Gerájjal, támadást indított a keresztesi gázló feletti >
templom elfoglalásáért. A lovasság után janicsárok is átkelhettek, sőt ágyúkat
is vittek magukkal. A török valószínűleg hídfőállást szeretett volna kiépíteni
a túlsó parton, de ez nem sikerült. A szövetséges sereg ágyúi — amelyek egy
része a mocsár mellett, más része a templomnál volt elhelyezve — jobban és
pontosabban működtek, mint a törökéi. Tieffenbach és Schwarzenberg visszaver
te az ellenséget a gázlónál. A török megfutamodott és cserbenhagyta a templom
romjainál magukat elsáncoló janicsárokat. Ezek közül sokat megöltek, négy
ágyút pedig elfoglaltak. Az előrenyomuló szövetséges csapatok egy része (Báthori András hajdúi) a gázlón is átkelt, de Dsigalazáde pasa és a tatárok le
vágták őket. Az október 25-i ütközetben a török valamivel több embert vesz31 Pécsen, 133—134.0.; Kjáiib Cselebi, 255—256. o.
32 Istvánffy, 774. o.; Miksa fkg. emlékirata, 562. o.; Miksa fhg. jelentése, 395. o.; Komáromy, 103., 165. o.
33 Isolano, passim; Miksa fhg. emlékirata, 562. o.; Iansonius, 278. o.; Hurmuzaki, 225. o.; Komáromy, 166. o.;.
az okt. 25-i harcokkal keveri össze Hammer, 616. o.
34 Fekete, 152. o.
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tett, mint a szövetségesek. Ráadásul az átkeléshez nélkülözhetetlenül fontos ke
resztesi gázlót sem tudta elfoglalni. Az ütközetben elsősorban a török elővéd
vett részt, amely a 'hídfőállásihoz szükséges erőfölényt nem (biztosíthatta.35
A Kászim-napi, október 26-i döntő csata (a szűkebb értelemben vett mező
keresztesi csata) jóval jelentősebb volt a korábbi három összecsapásnál. A szö
vetséges haditanács úgy döntött, hogy visszavonulnak a gázlóktól és átengedik
az ellenséget. Miksa főherceg jelentésében úgy indokolta a döntést, hogy „mi
után nem volt lehetséges és nem is lett volna célszerű, hogy az ellenséget mind
két átjárónál föltartóztassuk, s így seregünket megosszuk, ennek folytán a tö
röknek a helységeknél engedtem, kiváltképpen azon okból és megfontolásból,
hogy seregemet jobban együtt tartsam és az ellenségre azután annál nagyobb
erővel csaphassak." A szövetséges sereg haditervére ülésházy szolgáltat továb
bi adalékot, aki szerint a keresztények szándéka az volt, hogy „egy részét az
töröknek általbocsássák, s azzal meg is víjanak, azután az tölhbável is könnyeb
ben bírhatnának." Isolano szerint a mieink „azt határozták, hogy hagyják őket
egy bizonyos pontig előnyomulni és jól széthúzódni a síkságon, azután az egész
sereg mögéjük nyomul, elállja a gázlót, így elvágják a visszavonulást és nagy
részüket lekaszabolják." Az ellenséges sereg megosztását — átkelő és a folyón
túl maradó részre — a terepviszonyok, a két sereg között húzódó mocsár biz
tosította. Mivel két gázló volt, csak a nehezebben védhető és nagyobb gázlón
engedték át a törököt, a táborral szemközti, északi gázlót védték. A szövetsé
ges sereg számára rendkívül fontos volt, hogy az átkelő török ne tudjon túl
erős hídfőállást létesíteni. Valószínűnek tűnik, hogy a folyón át nem kelő tö
rök seregrészt Miksa főherceg eredetileg nem is akarta megtámadni, hanem
megelégedett volna egy kisebb török sereg legyőzésével. Ezzel magyarázható,
hogy a haditanács rendelete értelmében fővesztés terhe mellett tilos volt az el
lenséget a folyón túl üldözni és zsákmányolni. 36 Miksa főherceg taktikája az
ellenség erejének megosztása mellett arra épült, hogy 'híreket kaptak a török
tábor nélkülözéséről, éhezéséről.37 Ilyen körülmények között a főherceg kerülni
akarta a kockázatot, az esetleges kudarcot. Valószínűnek tűnik, hogy az erdé
lyi fejedelem és a magyar vezérek már a haditanács ideje alatt sem értettek
teljesen egyet ezzel a defenzív taktikával.
A török haditervről a fethnáme azt írja, hogy mivel fennállt a keresztény
sereg megfutamodásának veszélye, az iszlám sereg utat nyitott neki és az így
támadt nyíláson saját oldalára csalta, majd megsemmisítette. Decsi János sze
rint ia diván korábban arról vitatkozott, hogy vajon Egert erősítse-e, vagy pedig
csatát vívjon. Az egyik pasa azt indítványozta, hogy a szultánt vigyék el biztos
helyre, s vereség esetén a táborba vonuljanak vissza. A kincseket viszont
hagyják a prédáló ellenségnek és fosztogatás közben támadják meg őket. Bor
nemissza leírja, hogy az ellenség igyekezett őket átcsalni a túlsó oldalra. Mind
ezek a források azonban magukon viselik az események ismeretében való utó
lagos konstruálás jegyeit, így fenntartással kell fogadnunk ezeket az informá
ciókat. Jóval valószínűbb ennél, hogy a török sereg átkelő részének az volt
a feladata, hogy tartós hídfőállást biztosítson a túloldalon. Ezen keresztül állan
dó erősítést kaphattak volna a török táborból, amíg létszámfölénybe nem kerül
nek. A hídfőállás szerepét a keresztesi gázló és az elpusztult templom játszotta
volna. Már az október 25-i csatában is ezeket kísérelte meg elfoglalni a török.
35 Az okt. 25-i csatára 1. Miksa fhg. emlékirata, 562—563. o.; Istvánffy, 775. o.; Illésházy, 32. o.; Kjátib Ctelebi,
257—259. o.; Kropf, 598—599. o.; Komáromy, 168—170. o.
36 IUésházy, 33. o.; Istvdnffy, 776—777. o.; Miksa fhg. emlékirata, 564. o.; Iansonius, 279. o.; Komáromy, 177. o.;
Hammer, 617. o.
37 Helius, 286—287. o.; Hurmuzaki, 225. o.; Kropf, 609. o.; Komáromy, 171. o.
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túlsó parton maradó csapatok feladata lehetett az átkelő rész állandó erő
sítése, vereség esetén pedig a helytállás, a szultán megvédése. Meg kell említeni,
hogy Isolano szerint a török mindkét gázlónál igyekezett átkelni az október
26-i csatában. Az északi (ábrányi) szűk gázlón, amelyet nem adtak fel, Haszszán pasa ruméliai serege nem tudott előrenyomulni „és nem tudta lekötni a
keresztény sereg egy részét, ahogy a török hadvezetés tervezte".
Az október 26-i csata azzal kezdődött, hogy mindkét fél csatasorba állította
seregét! A szövetséges seregnél a tábor védelmére maradt 6 ezer fő, köztük a
sziléziai, nürnbergi és magyar gyalogság, valamint 400 puskás lovas. 38 Ezek
valószínűleg nemcsak a tábort, hanem a közelben levő keskenyebb gázlót is
őrizték. A sereg zöme három harcrendben, azon belül kisebb csapatokba tömö
rülve állt fel. Az első harcrendet az erdélyiek, a másodikat Miksa, a harmadukat
a kassai főkapitány serege alkotta. Az egyes harcrendeket egy kis hold távolság
választotta el egymástól. Az erdélyi csapatok centrumában 4 ezer huszár volt,
a két szárnyon 500—500 puskás lovas, valamint gyalogosok, előttük ágyúk.
Hasonlóképpen volt tagolva Miksa és Tieffenbach serege is, lovas és gyalogos
csapatok támogatták egymást.39 A török sereg felállása megegyezhetett az
előző napiéval. Az oszmán had középpontjában a szultán helyezkedett el, kö
rülötte a szolgák. Előtte a janicsárok álltak, a zsoldos lovasság félhold alakban
védte a szultáni tábort. A török sereg szárnyait illetően sok ellentmondás ta
lálható mind a forrásokban, mind pedig a szakirodalomban. Valószínűnek lát
szik, hogy a hagyományoknak megfelelően a jobbszárnyon volt Lala Mehmed
anatóliai pasa a karamániai beglerbéggel együtt. A balszárnyon foglalt helyet
Hasszán pasa ruméliai serege. Az elő'hadat Dsigalazáde pasa és Feth Geráj
vezette.40
A csata első fázisa azzal kezdődött, hogy az oszmán sereg egy része átkelt
a túlsó partra. A források szerint már éjszaka átmentek a tatárok, akikhez
reggel sok török csatlakozott. Az átkelést az tette lehetővé, hogy a szövetséges
sereg a keresztesi gázlót nem védte. 41 Illésházy szerint a szultán népének
„jobb részét kétfelől táborának mellette rendeli, az gyalogját az Sár mellé,
és maga sátora köröl", és csak a másik rész kelt át a folyón. Komáromy And
rás ebből azt a következtetést vonta le, hogy az „egész hadseregnek . . . legki
válóbb, legtekintélyesebb r é s z e . . . a szultán f őlhadiszaliláshoz rendeltetvén, az
ütközet alatt előreláthatólag tétlenségre volt kárhoztatva és legföljebb általános
tartalékot képezhetett", mivel „Mohamed szüntelenül remegett s az egész sere
get sem tartotta volna soknak sátra védelmére". 42 A sereg kettéosztása azonban
nem a kétségtelenül megnyilvánuló szultáni gyávaság következménye volt, ha
nem abból fakadt, hogy a hatalmas török sereg csak lassan tudott átkelni a
túlsó oldalra. Isolanótól tudjuk, hogy a két kőfal közti gázló keskeny volt, egy
szerre kevesen tudtak rajta átmenni. Az egykori névtelen német tudósító szerint
mély gázló volt, a lovak egész nyeregig besüllyedtek. A keresztesi gázlón át
vonuló seregrészt Ibrahim nagyvezér vezette. 43 Az északabbra levő ábrányi
gázló elfoglalására Hasszán ruméliai pasa tett kísérletet. Az Ibrahim nagyve38 Istvúnffy, 776. o.; Miksa fhg. emlékirata, 503. o.; 10 ezerre tette Illésházy, 33. o.
39 L. Illésházy, 33. o.; Bornemissza, 201. o.; Becsi, 336. o.; a középső hadrendhez sorolta az erdélyi hadat Miksa
fhg. emlékirata, 564. o.; Istvánffy, 776. o.; az előbbi hadrend mellett foglalt állást Komáromy, 176. o.
40 A török harcrendre 1. Kjátib Cselebi, 259—260. o. ; Naima, 82. o. ; Hammer, 616—617. o. ; a jobbszárnyra a rumé
liai, a balszárnyra az anatóliai hadat helyezi Komáromy, 173—174. o. ; Dsáfert és Dsigalazáde Szinánt a jobb, Hasszánt
a Jbal oldalra teszi Fehérvári Géza: Az „Egri Fetihnáme" az isztambuli Topkapi Szeráj Múzeumban. Az Egri Múzeum
Évkönyve, 1968.161.0.; arra, hogy az anatóliai sereg lehetett a jobbszárnyon, 1. Pecsevi, 133. o. ; Kjátib Cselebi, 261. o. ;
Hasszán a balszárnyon volt, 1. uo.; Isolano, passim.
41 Kivétel ez alól az Egykorú német tudósítás, 554. o., amely szerint a törököt nem akarták átengedni.
42 Komáromy, 174. o.
43 Miksa fhg. jelentése, 396. o.; Isolano, passim.
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A mezőkeresztesi csata 1. szakasza [okt. 26. déltől kb. 3 óráig]

zírrel Mezőkeresztesnél átkelő seregrészt a források 10 ezer főre becsülték, eb
ből 4 ezer táltár, 6 ezer török volt. Isolano szerint is „nagyabb erővel jötteik,
mint az előző napokon, és még valamelyes tábori tüzérséget is áthoztak." 44
Az átkelő egységek között voltak — bár kisebb számban — zsoldos lovasok és
janicsárok is. A török csapatok csak lassan tudtak átvonulni, így a délig átkelt
seregrész nem tudott erőfölényt kialakítani. Hasszán pasa viszont egyáltalán
nem tudott átmenni a túloldalra, mert az északi gázló keskeny volt, több helyen
be is vágták.
A keresztény seireg hagyta átkelni és felfejlődni a török csapatokat, csak a
táborból lőtték őket ágyúval. Kjátib Cselebi szerint az átjáróhelytől fél mér
földnyire egy templom közelében állt az ellenség. A török csapatok a gázlótól
a templom felé vonultaik, ahol janicsárokat és 24 ágyút helyeztek: el.45 Ezek fel
adata az lehetett, hogy a hídfőállást megtartsák és tűzerejükkel támogassák a
már átkelt lovasságot. A török sereg taktikája a szárnyakon rohamozó szpáhi
lovasság és a centrumban elhelyezkedő janicsár gyalogság védekező harcmodo
rának kombinációjára épült. A lovasság több hullámban támadást intézett az
ellenség ellen, majd látszólag megfutamodva a janicsárok és az ágyúk tüzébe
próbálta csalni az üldözőket. A szpáhik azonban fegyelmezetlenül, kisebb csa
patokra szétesve harcoltak, könnyen pánikba estek egy-egy sikertelen támadás
után és megfutottak. Ilyenkor a helytállás a janicsárokra maradt, akik megpró
bálták feltartani az ellenséges rohamot. A lökőerőt a hagyományos fegyverzetű
lovasság, míg a tűzerőt a janicsárság képviselte. A török sereg harcmodora
könnyen kiismerhető volt, a fegyvernemek együttműködése és a katonák fe
gyelmezettsége az európai színvonalat nem érte el.46
A csata déltájban kezdődött meg, amikor a csatarendben felsorakozott szö
vetséges sereg megtámadta a túlsó partra már átkelt török seregrészt. Barton
követ szerint 11 órakor keltek át a törökök a gázlón.47 Ez természetesen nem
jelentheti azt, hogy korábban nem vonultaik át török csapatok. Barton alapján
inkább azt feltételezhetjük, hogy az átkelés folyamatos volt és a szövetséges
sereg támadásának idején is mehettek át török csapatok. Először a két sereg
elővédje csapott többször is össze. A török lovasság ebben alulmaradt, mivel
puska nélküli lovasok voltak. A jobbszárnyon levő tatárok igyekeztek betörni
a táborba és hátulról meglepni a szövetségeseket. A három harcrendben felso
rakozó szövetséges sereg támadását a törökök nem tudták (hosszabb ideig fel
tartóztatni. A keresztény sereg harcmodorát az a tény határozta meg, hogy a
gyalogság aránya valamivel felülmúlta a lovasságét. Az ún. magyar csatarend
ben a gyalogság négyszögben állt fel, oldalt a muskétások, középen a kopjások
helyezkedtek el. A gyalogság és a lovasság nem külön harcolt, mint a török
seregben, hanem gyalogos és lovas csapatok voltak egymás mellé beosztva.
E harcmodor nem a lovasság lökő-, hanem a gyalogság és a lovasság együttes
tűzerejére épült. Ennek megfelelően az egyes seregrészek együttműködése jóval
magasabb szintű volt, mint a török seregben. Pánik csak akkor foghatta el a
sereget, ha a begyakorolt harcrend valamilyen okból felborult. Pecsevi szerint
„csapataikat egymáshoz kötötték, jobbról és balról pedig puskákkal lövöldöz
tek mellettük". 48 E taktika hátrányát Isolano is említi, aki szerint lassan mo
zogtak a magukkal vitt gyalogság és a csatarend megtartása miatt. így a gyor
sabban mozgó török csapatok k ŕ tudtak térni a támadás elől és a bekerítés nem
44 Hurmuzaki, 225. o. ; lansonius, 279. o. ; Melius, 287. o. ; Isolano, passim.
45 Istvánffp, 777. o.; Miksa fhg. emlékirata, 564. o.; lansonius, 279—280. o.; Komáromy, 175. o.
46 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata (1664. VIII. 1.). Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, hely
ismereti tanulmányok. Szombathely, 1981.128—132. o.
47 Kropf, 600. o.; 11 órára teszi az ellenség visszaverését az Egykorú német tudósítás, 554. o.
48 Az ún. magyar csatarendre 1. 46. jegyzet.
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sikerült. A leghevesebb harc a keresztesi templom körül folyhatott, ahol Miksa
főherceg és Istvánffy tudósítása szerint 300 janicsárt öltek meg, valamint el
foglalták ágyúikat és szekereiket. Kjátib Cselebi is megemlékezik arról, hogy
Jenicseri-sejkhi-babaszi-záde Hazer efendi a mellette levő 100 janicsárral együtt
vértanúvá lett.49
A megfutamodó török pánikszerűen menekült. A tatárok — akiket Tieffenbach lovasai futamítottak meg — beleütköztek az éppen átkelni készülő anató
liai és karamániai csapatokba, összekeveredtek velük és visszafelé indultak.
lsolano leírja, hogy a törökök „menekülésszerűen tódultak a gázló felé, rendet
lenül, hogy sokan beleestek a kőfalak körül levő árokba és a mocsár sarába,
mások pedig, akik túlságosan eltávolodtak a többiektől, kívülrekedtek és a
mieink lekaszabolták őket".50 Elsősoriban az elmenekülni nem tudó janicsárok
közül estek el sokan, a lovasság vesztesége kisebb lehetett. Barton követ a
csata első szakaszában elesett törököket 2 ezer főre tette. Az ellenség megf utamítását egyes források (Bornemissza) az erdélyi fejedelemnek, mások pedig
(Miksa, Istvánffy) Schwarzenbergnek tulajdonították. Valószínű, hogy mindkét
vezér és seregrésze szerepet játszott az ellenség elűzésében.51 Illésházy szerint
„az keresztyének keményebben fogván, általverek az Sáron őket, úgy annira,
hogy az alsó álló sereg is" elfutott. Az átkelt török csapatok rendetlen visszaözönlése tehát pánikot idézett elő az állandó erősítést biztosító, túloldalon levő
seregrésznél is. A török források is beismerik, hogy az iszlám sereg nem tudott
ellenállni a zárt tömegben előrenyomuló és ágyúval, puskával lövöldöző el
lenségnek. A török lovasság teljesen demoralizálód va szétszóródott a síksá
gon.5'2
A csata első szakasza egyértelműen a haditanács döntésének helyességét iga
zolta. A keresztesi gázlón átkelő török nem tudta elfoglalni a keresztesi templo
mot és így nem tudott tartós hídfőállást kiépíteni a túlsó oldalon. így a lét
számfölényben levő szövetséges csapatok visszaverhették az ellenséget.
Az ütközet Miksa főherceg elképzelése szerint véget ért. Az erdélyi fejede
lem, Pálffy Miklós és más vezérek azonban követelték a főhercegtől, hogy
azonnal keljenek át a mocsáron és üldözzék a már megvert ellenséget. Miksa
kezdetben ragaszkodhatott a haditanács eredeti döntéséhez és hivatkozhatott
arra, hogy már késő délutánra jár az idő. A főherceg azonban híreket kapott
a szultán megfutamodásáról, s így engedett a többi vezér óhajának. Döntését
a félelem is motiválta, hogy gyávának és habozónak tartják, ha nem használja
ki a kedvező alkalmat az ellenség teljes megsemmisítésére. 53
Miksa parancsot adott Schwarzenbergnek, hogy a sereget rendben vezesse át
a mocsáron. A katonákat váratlanul érhette az új parancs, ami szöges ellentét
ben állt a reggel kiadott paranccsal, ami szigorúan tiltotta az átkelést, zsák
mányolást és mindenki kötelességévé tette, hogy részt vegyen a harcban.
A gázlón való átkeléssel a szövetséges sereg voltaképpen feladta helyzeti elő
nyét abban a reményben, hogy a szétzilálódott ellenséget megsemmisítheti.
Ráadásul a török tábornál felálló és a csatában még részt nem vett sereg szám
beli túlerőben is volt. A török visszaűzése után sokan még a parancs kiadása
előtt átkeltek a gázlón és a menekülő ellenséget üldözték. Illésházy szerint „az
végezést, hogy senki az Sáron által ne menjen, meg nem tárták, hanem rende49 Istvánffy, 777. o. ; Miksa fhg. emlékirata, 564. o. ; Kjátib Cselebi, 261. o.; Naima, 86. o.
50 L. az előző jegyzet ; Egykorú német tudósítás, 554. o. ; lsolano, passim.
51 Schwarzenberg érdeme, 1. Miksa fhg. jelentése, 396. o.; Istvánffy, 776—777. o.; Egykorú német tudósítás, 555. o.;
az erdélyi fejedelem a kezdeményező, 1. Bornemissza, 202. o. ; Komáromy, 178—179. o.
52 Illésházy, 34. o.; lansonius, 279. o. ; Pecsevi, 136. o.; Kjátib Cselebi, 263. o.
53 Istvánffy, 777. o.; Miksa fhg. jelentése, 396. o.; Miksa fhg. emlékirata, 564. o.; Hurmuzaki, 225. o. ; Komáromy
278—279. o.
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ket tartásokat elhagyván, általrohanának az Sáron mind lovas, gyalog". Isolano
szerint az átkelés „nagy összevisszaságban és hirtelenségben" történt, „ugyanis
már csak két óra lévén hátra a napból, nem jutott idő arra, hogy a gázlón túl
újra rendeződjünk, ahogy kellett volna". Az átkelés idejével kapcsolatban Istvánffy és Miksa főherceg az alkonyati időszakot említi, Illésházy szerint egye
nesen „estve fele vala". Kjátib Cselebi szerint „a nap leáldozásától egy óra
volt csak".54 Tudjuk, hogy a nap október 26-án 4.38 perckor nyugszik, így az
átkelést hozzávetőlegesen du. 3 órára, vagy >még későbbi időpontra tehetjük.
A csata első szakasza szinte átnőtt a má&odikba, amelyben a harc a török
oldalon folytatódott. A török források szerint a keresztény sereg ágyúkkal és
puskákkal lövöldözve a jobboldalon, az ingovány nagy átjáróján (a keresztesi
gázlón) vonult át. A török tábor előtti síik mezőn felállították csapataikat és meg- *
támadták az ellenséget. Más források a szövetséges sereg harcrendjének teljes
felborulását említik, amelyben „a lovasok összekeveredtek a gyalogosokkal, a
magyarok a németekkel, ahogy a véletlen és a sietség magával hozta".55 Az
utóbbi leírás minden valószínűség szerint közelebb áll a valósághoz.
A török sereget kétségtelenül meglepte az ellenség átkelése, nem számítottak
arra, hogy a kisebb létszámú keresztény sereg támadást mer indítani a török
tábor ellen. Ibrahim nagyvezér seregrésze egyre hátrált, egészen a táborhelyig.
A török források ellentmondásos adatokat tartalmaznak arról, hogy melyik
oldalról érte támadás a szultáni tábort. Kjátib Cselebi szerint a „jobboldalon az
anatóliai tábort és Szinán pasa sátorait körülkerítő német ellenség a táborba
nem mehetett be. A baloldalon azonban a padisah sátorával szemközt jövő
átkozottak a velük szembe jövő katonasággal erős harcot vívtak". Naima viszont
éppen ellenkezőleg írja le az eseményeket, szerinte az ellenség azon része, amely
megfutamította a jobbszárnyat, nyomult a szultáni sátor felé. A források alap
ján úgy tűnik, hogy a szövetséges sereg egy része az oszmán sereg jobboldalán
harcolt Dsigalazáde Szinán csapatával és az anatóliaiakkal. Utóbbi seregrész
akcióiról nem sokat tudunk, mivel már a csata első szakaszában szétszóródhat
tak. Lala Mehmed seregéről Pecsevi hallgat, Kjátib Cselebi pedig megmondja,
hogy Pecsevi a szétvert anatóliai seregnél tartózkodott. A középen előrenyomuló
szövetséges sereg elfoglalta az előző napon előrehozott ágyúkat is. Ezeket a
nürnbergi zászlóalj őrizetére bízták. A tábort megtámadó csapatokra a janicsá
rok tüzet adtak le, de a váratlan roham miatt kevés kárt tehettek az ellenség
ben. Kjátib Cseleibi is elismeri, hogy „bár a lövöldöző ellenséget visszaverték ;
néhány ezren mégis előrementek és a padisah imaszőnyegétől egy nyíllövésnyi
távolságban harcoltak". Egy német forrás megemlíti, hogy az üldözés során
„néhány lovas az ellenséget egész a táborukba követte és egész a török csá
szár sátoráig hatolt". 56
A török táboriban a győztesnek látszó szövetséges sereg nem az ellenséget ül
dözte, hanem a sátrakat és a szultáni kincstárat fosztogatta. E rablásban első
sorban a gyalogság vett részt; németek, magyarok és erdélyiek egyaránt zsák
mányoltak. 57 Ügy érezték, a csatát már megnyerték, elérkezett tehát annak
az ideje, hogy a győzelemből hasznot is húzzanak. A források szerint a török
sereg egy része elmenekült a csatatérről. Egyes hírek szerint a szultán is
Eger vagy Szolnok felé vette az útját. Valószínűbb azonban, hogy a szultán
helyén maradt és őt védték a még helytálló janicsárok és szolgák. A török forrá54 L. az előző jegyzetet; lUésházy, 34. o.; Kjátib Cselebi, 265. o.
55 Pecsevi, 136. o.; Kjátib Cselebi, 261. o.; Istvánffy, 777. o.; Miksa fhg. emlékirata, 564—565. o.; Isolano, passim.
56 Egykorú német tudósítás, 555. o.
57 Istvánffy, 778. o. ; Miksa fhg. emlékirata, 565. o. ; Bornemissza, 202. o. ; Becsi, 338. o. ; Illésházy. 35. o. ; Iansonius,
279. o.; Helius, 287. o.;Pető, 143. o.; Kjátib Cselebi, 201—262. o.; Pecsevi, 137—138. o.
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sok szerint Szeád-eddin hodzsa állt a szultán mellett és együtt imádkoztak a
győzelemért. 58 A török sereg zűrzavarát kihasználták a török táborban levő
egri foglyok is, s egy részük kiszabadult.
A csata második fázisa is a szövetséges sereg diadalát hozta és látszólag azo
kat igazolta, akik a folyón való átkelést sürgették. Ugyanakkor már jelentkez
tek azok az okok, amelyek a későbbi vereséghez vezettek. A gázlón való átkelés
során teljesen felbomlott az a zárt harcrend, ami az eddigi győzelmet eredmé
nyezte. Ráadásul a gyalogság nagy része harc helyett zsákmányolni kezdett.
A fordulat, amely a csata harmadik szakaszának kezdetét jelentette, viszony
lag váratlanul következett be. Miksa főherceg szerint „az ellenünk visszama^radt nép pedig iimimár mindenütt hátrálni kezde, midőn váratflanul... néhány
száz huszár és néhány zászló német lovas az ellenség hátrálásával egyidejűleg
szintén visszafordult... E futáshoz az alkalmat állítólag a gyalogság adta volna
azáltal, h o g y . . . a török táborhoz érve, azonnal a fosztogatáshoz látott s ez
által az ellenséget a visszafordulásra ingerelte". A zsákmányoló gyalogság harc
rendje a török sátrak között teljesen felbomlott, a harcok párviadalokká vál
tak. Kjátib Cselebi szerint „az ellenség lovassága és gyalogsága tengerként szét
áradott a táborban, ahol muszulmán és hitetlen kardot fogtak egymás ellen,
a puskát már nem használhatták. Egymást torkon, galléron fogva harcoltak".
A török számára kétségkívül válságos helyzetben két parancsot hirdetett ki
a török táborban. Az első mindenki számára megparancsolta, hogy hagyja el
a sátrát és vegyen részt a harcban. Aki nem ezt tenné, azt saját szolgája bün
tetlenül megölheti és rangját, fizetését elnyerheti. A másik parancs az ellensé
get megtámadó szolgáknak a szpáhik rangját és fizetését ígérte. 59 E parancsok
aktivizálták a korábban a sátrakban megbújó török katonákat, valamint a
szolgákat.
Eltérően ítélik meg a források azt a fontos kérdést, hogy török részről kik
idézték elő a fordulatot. A török források iflkirvéve a fetlhnámét) egybehangzóan
a szolgák fellépésének és támadó akciójának tulajdonítják az ellenség váratlan
niegfutamodását. Pecsevi szerint „a lovászok, szakácsok, teve- és öszvérhajcsá
rok és a kairaikullukdsinaik nevezett harcosok a sátorokat elfoglaló hitetleneket
ásóval, fahasábbal, baltával, széles késsel, doronggal, bottal megtámadták és né
hány átkozottat elvertek". Kjátib Cselebi hasonlóan ír erről és hozzáteszi, hogy
„az átkozottakat annyira meggyengítették, hogy nem maradhattak a helyükön,
hanem megfutottak". A szakirodalom elfogadta a török krónikások tudósítását
és a fordulatot részben a szolgák támadásában látták. 60 Két körülmény azon
ban e tudósítás ellen szól. Az egyik az, hogy a nem török források egyáltalán
nem említik a szolgák fellépését. Kivétel Istvánffy, aki leírja, hogy a zsákmá
nyolókat a törökök karddal, fahasábbal és égő fadarabokkal űzték el. Szerinte
azonban e törököket is megfutamították. A másik tényező, amely a szolgák tá
madásáról szóló információt legalábbis kétessé teszi, Allah kegyelmének emle
getése a krónikákban. A történetírók talán már nem tudták pontosan, hogyan
és miért történt a csatában váratlan fordulat. Leírják, hogy a hodzsa és a szul
tán imádkozott és Mohamed csodájával az iszlám sereg kerekedett felül. Nem
véletlen, hogy az ima után „a kegyelem és győzelem jelei azonnal nyilvánulni"
kezdenek és az elbizakodott ellenséget „számba nem is vehető legalsóbbrendű
katonák, terv nélkül, szándék nélkül, dárda, nyíl és kard nélkül összetörték és
58 Már a csata előtt elvitték Szolnokra, 1. Decsi, 333. o.; a keresztény sereg átkelésekor menekült volna el oda,
1. Istvánffy, 777. o.; Miksa fhg. emlékirata, 565. o.; Szolnok felé menekült, 1. Iansonius, 279. o.; Adalékok, 548. o.;
a szultán helytállására 1. Pecsevi, 137—138. o.; Kjátib Cselebi, 262., 264. o.
59 Kropf, 604. o.
00 Hammer, 617. o.; lorga, 323. o.; Komáromy, 285. o.; Kropf, 606. o.
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A mezőkeresztesi csata 3. szakasza [okt. 26. kb. du. 4-5 óra között]
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^Jggszövetségesek menekülése

szétszórák őket". 61 Más források szerint a janicsárok támadtak meg a zsákmá
nyoló ellenséges gyalogságot. Bornemissza György szerint a sík területen a
janicsárok nem menekülhettek, ezért szembefordultak a támadókkal. Decsi Já
nos megemlíti, hogy a sátraknál őrségben maradt janicsárok rásütötték az
ágyúkat az ellenségre. Isolano leírja, hogy az elől levő katonák, akik otthagy
ták csapattestüket, hogy iraibóljának az ellenség sátraiban, visszaszorultak az
előnyomuló janicsárok elől és megfutamodtak. Istvánffy és Miksa főherceg
egyaránt 500 főre becsülte a fordulatot előidéző törökök számát.
Más oldalról is támadás érte a szövetséges sereget. Illésházy szerint „egy cso
port török, az ki a magyar táborra bocsáttatott volt, egy falka jancsárral megfordulának, és az zsákmányosokra rohanának". Bornemissza György is említi,
hogy a török lovasság összegyűlt és támadta a zsákmányoló gyalogságot. A tö
rök források szerint a szolgák támadása után „a tábor körül szétszórva járkáló
katonák azonnal odasiettek és akit értek, egyiket itt, a másikat ott, megölték".
A fordulatban tehát nemcsak a janicsároknak, hanem a részben visszaforduló
török lovasságnak is szerepe volt. Először Dsigalazáde pasa nevét említhetjük,
aki a jobboldalon támadta csapatával az ellenséget. Ezen az oldalon Barton
követ különösen sok keresztény halottat látott a csata után. Isolano szerint
Dsigalazáde a szövetséges balszárnyat tánnadita, ahol /megingatott egy csapat
rácot, akik azon a részen voltaik. A török források kevésibé hangoztatták Dsi
galazáde érdemeit, sőt Naima hangot adott annak az ellenséges véleménynek,
hogy elsőként éppen ő menekült el. Decsi János szerint Dsigalazáde néhány tar
talékzászlóaljjal egy dombon állt mozdulatlanul, mielőtt a visszaforduló török
lovasokkal megtámadta volna a keresztényeket. Komároimy András nem túlsá
gosan valószínű feltevése szerint Dsigalazáde az ábrányi hídtól visszavert csa
patokat szervezte meg és velük támadta meg a már hátráló szövetséges sereget.62
A baloldalon Hasszán ruméliali ipasa támadta a szövetséges sereg jobbszárnyát.
Ahogy említettük, Hasszán pasa korábban az ábrányi gázlónál próbálkozott az
átkeléssel. Amikor Ibrahim seregrésze megfutamodott és a keresztény sereg
egészen a táborig üldözte, Hasszán is visszafordult a gázlótól és az ellenséget
megtámadta. A török források szerint csauszt küldtek Hasszán pasához, hogy
a keresztesi gázlón átkelő ellenséget tartóztassa fel. A későn érkező ruméliai
pasa hátba támadta az ellenséget, de nem tudta feltartóztatni a puskákkal lö
völdöző csapatokat. A török források szerint Hasszán seregét elűzték, vereséget
szenvedett. Isolano ezzel szemben Hasszán akcióját zavarkeltőnek minősíti, mi
vel oldalról támadta a már átkelt csapatokat. 63 Bornemissza szerint a tatárok
is veszélyesen támadni kezdték az erdélyieket.
A részeire bomlott szövetséges sereget tehát elölről a janicsárok, jobb- és
baloldalról Dsigalazáde és Hasszán, illetve a tatárok együttesen támadták.
A megfutó gyalogság rémülete átterjedt a lovasság egy részére, majd az egész
szövetséges seregre. A lovasság megfutamodott, a gyalogságot és a tüzérséget
magára hagyta. 64 Isolano szerint a német gyalogság ott maradt magára hagyva
és összezárkózva a szultán kincses sátrai mellett és mindnyájukat kardélre
hányták. A hajdúk és a lovasság nagyobb része megmenekült, bár sokan el
pusztultak a síkság gödreiben és árkaiban, valamint a mocsárban. Kjátib Cse
lebi is megemlíti, hogy „a szoros csapatokban levő gyalogos katonák rendre
hullottak és sokan félelmükben vesztek el, néhány ezer ellenséget a villogó
. 61 Pecsevi, 138,140. o.
62 Dsigalazádét emelik ki az említetteken kívül Iansonius, 279. o.; Helius, 287. o.; Hurmuzaki. 225. o.; Komáromy
feltevésére 1. i. m. 289. o.
63 Isolano, passim; Pecsevi, 137.. o.; Kjátib Cselebi, 261., 263. o.
64 Kropf, 608. o. 2. jegyzet.
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kard ölt m e g . . . Némelyek a mocsárba süllyedtek és ott vágták le őket. Szinán
pasa a jobbszárnyon támadó húszezer főnyi lovasságot félóra alatt levagdalta
embereivel, néhányan vízbe is fulladtak". A szövetséges csapatok egy része a
táborba menekült (Pálffy, Tieffenbach) és csak éjfélkor ment tovább. Más ré
szük a környező hegyek felé vette útját. Miksa főherceg Kassa, Báthori Zsig
mond pedig Tokaj felé menekült. A törökök nem üldözték a menekülő csapato
kat a mocsáron túl, mert már erősen sötétedett.
A csata harmadik szakaszában tehát felülkerekedett az oszmán sereg, és ki
használta a szövetséges sereg zárt hadrendjének felbomlását. A török sereg
győzelmével kapcsolatban a fethnáme azt írja, hogy „napnyugtakor félóra
alatt" történt. Kjátib Cselebi szerint „a nap leáQdozásától csak egy óra volt".
Pecsevi pedig azt említi meg, hogy „még nem érkezett el a lefekvési imádság
ideje, talán egy órával előbb, mintsem a csillagok feltűntek". Mindezek alapján
a csata második és harmadik fázisa — amelyeket egymástól valójában csak
nehezen választhatunk el — du. 3 és 5 óra között lehetett. A fordulat és a török
sereg felülkerekedése nagyjából 4 és 5 óra között következhetett be.
A két sereg veszteségeit illetően nagyon eltérő adatokkal találkozunk a for
rásokban. A török krónikások és a fethnáme erős túlzással 50—120 ezer keresz
tény halottat említenek. Barton követ szerint a törökök az ellenség veszteségeit
30 ezerre, míg a sajátjukat 3 ezerre becsülték. A keresztény történetírók szerint
inkább az ellenség vesztett több embert. A szövetséges sereg halottainak számát
10—20 ezer közé tették. Mivel tudjuk, hogy a gyalogság jelentős része elesett
az ütközet harmadik szakaszában, a sereg összveszteségét legalább 15 ezer főre
tehetjük. Ez hozzávetőlegesen 30%-os veszteségi aránynak felel meg. A keresz
tény tábort a csata másnapján megszálló törökök kezére jutottak az ágyúk, a
szekerek, az élelmiszerkészlet, valamint 10 ezer dukát készpénz is. A törökök
vesztesége az október 26-i csatában kisebb lehetett a szövetséges seregénél.
Ennek okát abban kereshetjük, hogy a gyalogság aránya kisebb volt a török
seregben, a lovasság pedig rövid ellenállás után elmenekült. 65
A mezőkeresztesi csata jelentősége igen nagy volt, bár a 15 éves háború ki
menetelére nem gyakorolt döntő hatást. Az kérdéses, hogy a szövetséges sereg
győzelme esetén kedvezőbben alakult volna-e a háború menete, vagy esetleg
hamarabb befejeződött volna-e. így viszont a status quo-t alig változtató, egy
mást kölcsönösen felőrlő harcok még közel tíz évig tartottak. A mezőkeresztesi
győzelem azonban biztosította a török számára Eger várát, amely körül vilajetet
szerveztek. A török források a mohácsi és csaldiráni győzelmek elé helyezték
a hacs ovaszi (mezőkeresztesi), vagy egri diadalt. Pecsevi azonban mégis a mo
hácsit tartotta jelentősebb csatának, mert akkor a szultán Budára ment és az
ellenség országát feldúlta és kirabolta. Szerinte Budára kellett volna menni,
vagy legalább Belgrádban telelni, mert akkor a németek Oláhország és Moldva
módjára adófizetésre kötelezték volna magukat egy Bécs elleni támadástól való
félelmükben.66
Ujabb hadjáratra azonban az amúgy sem harcias szultán nem volt hajlandó.
A mezőkeresztesi csata tanulságait a török hadvezetés többé-kevésbé levonta.
Fontos változások is történtek: Dsigalazáde Szinán pasa lett az új nagy vezír,
Hasszán aga a janicsánagaságot, Feth Geráj a tatár kánságot kapta. A kineve65 A törökök becsléseire 1. Pecsevi, 138. o.; Kjátib Cselebi, 262., 265. o.; Naima, 87. o.; Fekete, 153. o.; Kropf, 611—
612. o.; 10—12 ezerre tette a saját, 20 ezerre a török veszteséget Istvánffy, 779—780. o.; 15 ezer a saját veszteség,
1. Hurmuzaki, 222. o.; 16—18 ezerre 1. Egykorú német tudósítás, 557. o.; 20 ezerre 1. Adalékok, 550. o.; 25 ezer a saját,.
30—60 ezer a török halottak száma, 1. Decsi, 340. o.; lansonius, 280. o.; 15 ezer főt vesztett a keresztény sereg, ennél
többet a török, 1. Komáromy, 011—612. o.
66 Fekete, 153. o.; Kjátib Cselebi, 265. o.; Pecsevi, 138—139. o.
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zések nemcsak a török vezetés állandó frakcióharcait, hanem azt is tükrözték,,
hogy mely vezérek és csapatok tűntek ki a szerencsésen végződő csatában.
A csata utáni napon az új nagyvezér katonai szemlét tartott az oszmán sereg
ben. Kjátib Cselebi szerint „néhány embert a megfutamodás gyanúja miatt ott
előtte megöletett, azután három napon át az összes timár- és ziámetbirtokosok
és kapu-fculote szemléjét tartották. Akik nem voltaik jelen, azokat a defterből
kitörölték, mintegy harmincezer ember hűbérbirtoka elvétetett s vagyonuk el
kobzására embereket küldöttek ki a rendeletekkel". Isolano is említi, hogy azo
kat, akilk megfutottak a csatáiból, szolgákká tették, vagy megölték és elkoboz
ták mindenüket. A leírások alapján nyilvánvaló, hogy a török hadvezetés a
szpáhikat hibáztatta a csata első két szakaszában elszenvedett vereségért. Ha
a 30 ezres szám túlzásnak is tűnilk, a birtakelikobzások igen sóik szpáhit érint
hettek. Ezek elsősorban kishűbéres anatóliaiak lehettek, akik vezetésével a bi
rodalom ázsiai részében ún. dzseláli mozgalom indult. 67 Dsigalazáde szigorú
sága tehát aligha erősítette az oszmán sereg harci morálját, a timár-elkobzások
pedig tovább gyengítették a lőfegyver nélkül, elavult taktikával harcoló szpáhiréteget.
A mezőkeresztesá csata híven tükrözte az oszmán hadszervezet 16. század végi
válságát. A félfeudális török lovasság, amely a szulejmiáni háborúkban még je
lentős szerepet játszott, fokozatosan háttérbe szorult a zsoldos gyalogsággal
szemben. E folyamatnak kedvezett a hasonló irányú európai fejlődés is. Az át
meneti stádiumban levő török sereg a mezőkeresztesi csatában olyan ellenfél
lel találta magát szemközt, amely az európai modellt képviselte. A zárt rendben
támadó, a fegyvernemek együttműködését a kor színvonalán jól megvalósító
szövetséges sereggel szemben a török had nem tudott tartós ellenállást kifej
teni.
A mezőkeresztesi csatában, Mohács után 70 évvel, lehetőség nyílt a szultán
vezette török sereg legyőzésére. Ennek ellenére a csata utolsó szakaszában a
török kerekedett felül. Ennek okait a következőkben látom :
1. A szövetséges sereg zárt hadrendje, részben a mocsáron való átkeléssel,
részben a török táborba való behatolással, teljesen felbomlott.
2. A még helytálló és számbeli fölényben levő török csapatok egyidejűleg több,
oldalról támadták a megingott ellenséget.
3. A szövetséges sereg hadvezetése ingadozó és következetlen volt.

67 Kjátib Cselebi, 265. o.; Naima, 92—93. o.; Hammer, 618—619. o.; Tóth, 1981. 20. o.
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Шандор Ласло Тот
ИСТОРИЯ БИТВЫ ПРИ МЕЗЁКЕРЕСТЕШЕ
(26 ОКТЯБРЯ 1596 Г.)
Резюме
Вследствие неудач, которые турки потерпели в предыдущем году, военную кампанию 1596
года возглавил сам новый султан Мехмед. Целью военного похода было наступление сначала
на Вену, а затем наТрансильванию, которая с 1595 года вела военные действия в союзе с
Габсбургами. Однако армия эрцгерцога Максимилиана приступила к осаде Хатвана, поэтому
турецкое военное руководство составило план о взятии города Эгера, находившегося вблизи
Хатвана. Взятие Эгера турками давало возможность ослабить связи между королевской Вен
грией и Трансильванией, а также перед ними открывалась возможность захвата богатого
горнопромышленного района. 13 октября город Эгер был оставлен гарнизоном. Эрцгерцог
Максимилиан, с опозданием вышедший на спасение города, объединил свое войско с дружной
князя Трансильвании Жигмонда Батори, к ним присоединился также и главный комендант
«капитан» города Кашша. Численность союзной армии составляла около 50 тысяч человек,
турецкое войско было вдвое больше по численности, но соотношение пехоты и огнестрель
ного оружия в турецкой армии было гораздо ниже. Союзническая армия направлялась к
небольшой деревушке Мезёкерестеш, находившейся юго-восточнее Эгера. Султан в целях
разведки выслал против противника пашу Дшафера. Всё турецкое войско двинулось в
сторону Мезёкерестеша.
Союзные войска отразили наступление турецкой армии 24 и 25 октября.
Военный план в решающей битве 26 октября основывался на разделении сил противника
и принуждении его нести лишения. Великий визирь Ибрагим перешел реку у брода при Керестеши с войском около 10 тысяч человек, захватив с собой янычаров и артиллерию. У брода
при селе Абраньи паша Румелии пытался переправиться через реку, но его попытки были
отбиты. В первом строю боевого порядка союзной армии сражались войска князя Трансиль
вании, во втором — эрцгерцога Максимилиана, в третьем — кашшайского главного капитана.
Они начали контрнаступление только в полуденные часы, когда обратили в бегство часть
турецкого войска под командованием Ибрагима.
Князь Трансильвании и Миклош Палффи убедили эрцерцога Максимилиана в необходи
мости переправы. Во втором этапе сражения, примерно в 3 часа по полудню союзная армия
через керестешский брод переправилась на берег, где находилась турецкая армия. Продолжа
лось преследование армии Ибрагима, венгры даже проникли и в лагерь турок. Однако боевой
порядок венгерского войска совершенно распался, пехотные войска начали грабить турецкие
шатры.
Турецкие источники перелом в исходе битвы приписывают роли слуг, находившихся в ту
рецком лагере, и поминают о милости Аллаха.
Однако вероятно, что не они, а сохранившие еще свое мужество янычары и повернувшая
обратно турецкая конница привели в бегство союзную армию. Из обратившейся в бегство
союзнической армии пало не менее 15 тысяч человек, главным образом пехотинцев, которые
были брошены своей кавалерией на произвол судьбы. Потери турецкого войска в решающей
битве были гораздо более меньшими. Битва при Мезёкерестеше не решила судьбу 15-летней
войны, но Эгер остался в руках турок, и вокруг него был создан вилайет.
•

Sándor

László

Tóth

DIE GESCHICHTE DER SCHLACHT VON MEZŐKERESZTES (26. OKTOBER 1596)
Resümee
Der türkische Feldzug im Jahre 1596 wurde wegen vorherigen Misserfolgen von
dem neuem Sultan Mehemed III. selbst geführt. Das erste Ziel des Feldzuges war
der Angriff auf Wien, dann aber der gegen das seit 1595 mit den Habsburgern ver
bündet kämpfenden Transsylvaniens. Da das Heer von Erzherzog Maximilian be
gonnen hatte Hatvan zu belagern, entschloss sich die osmanische Heerführung, die
Burg von Eger zu erobern, die in der nähe Hatvans lag. Mit der Besetzung von
Eger hätten sie die Beziehungen zwischen dem königlichen Ungarn und Transyl
vanien schwächen können, ferner ergab sich die Aussicht auf die Gewinnung des
reichen Bergbaugebietes. Die Besatzung gab Eger am 13. Okt. auf. Erzherzog Maxi
milian, der zur Entsetzung der Burg zu spät gekommen war vereinigte sein Heer
mit dem von Zsigmond Báthory, Fürst von Transsylvanien und auch der Kapitän
von Kassa hat sich diesem Heer angeschlossen. Die Zahl des alliierten Heeres war
etwa 50 000 Mann, das der Türken das Doppelte, doch die Proportion der Infan
terie und der Feuerwaffen war im osmanischen Heer viel niedriger.
Das alliierte Heer marschierte nach Mezőkeresztes, einem kleinen Dorf süd-Östlich
von Eger. Der Sultan sandte Pascha Dsafer um die feindliche Lage aufzuklären.
In der Schlacht vom 22. Okt. wurde das Heer des Pascha in die Flucht geschlagen.
Das ganze osmanische Heer zog gegen Mezőkeresztes. Die türkische Angriffe vom
24. und 25. Okt. wurden von den alliierten Truppen zurückgeschlagen. Der Plan für
die Entscheidungsschlacht vom 26. Okt. war die Teilung und die Not des feindlichen
Heeres.
An der Furt bei Keresztes übersetzte der Grossvezir Ibrahim mit 10 000 Mann,
darunter waren auch Janitscharen und Artillerie. An der Furt bei Ábrány ver
suchte Hassan, der Pascha von Rumelien den Uferwechsel, aber er wurde zurück
geschlagen. In der ersten Kampflinie des alliierten Heeres kämpften die Truppen des
Fürsten von Transsylvanien in der zweiten die des Erzherzogs Maximilian und in
der dritten die des Kapitäns von Kassa. Sie begannen ihren Gegenangriff erst gegen
Mittag und schlugen Ibrahims Truppen in die Flucht.
Der Fürst von Transsylvanien und Miklós Pálffy überzeugten den Erzherzog
Maximilian über die Wichtigkeit des Uferwechsels. In der zweiten Phase der
Schlacht, a m Nachmittag gegen 3 Uhr übersetzte das alliierte Heer an der Furt
bei Keresztes auf die türkische Seite. Es verfolgte die Truppen Ibrahims und drang
sogar in das türkische Lager ein. Die Schlachtordnung des Heeres löste sich aber
auf und die Infanterie fing an, die türkische Zelte zu plündern.
Türkische Quellen schreiben die Wende der Schlacht den sich im türkischen
Lager aufhaltenden Dienern und Allahs Gnade zu. Es ist aber wahrscheinlich,
dass nicht sie, sondern die sich noch behauptenden Janitscharen und die zurück
kehrende türkische Reiterei das alliierte Heer in die Flucht schlugen. Von dem
flüchtenden alliierten Heer sind mindestens 15 000 Man gefallen, hauptsächlich
Infanteristen, die die Reiterei im Stich gelassen hat. Der Verlust der Türken in
der Entscheidungsschlacht konnte viel niedriger sein. Die Schlacht von Mezőkeresz
tes hat das Los des 15-jährigen Krieges nicht entschieden, Eger blieb in türkischer
Hand und um diese Stadt wurde ein Vilajet geschaffen.

4 Hadtörténelmi Közlemények
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ÁROKAY LAJOS
A REJTETT MAGYAR KATONAI ATTASÉ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
1923—1928 KÖZÖTT

A trianoni békeszerződés katonai határozványai közvetve megtiltották Ma
gyarország számára katonai attasék beosztását a magyar külképviseletekhez. Az
ellenforradalmi Magyarország politikai és katonai vezetése, amely a békeszerző
dés be nem tartását, sőt revízióját tette meg külpolitikájának alapjává, ezt
a tilalmat semmi esetre sem kívánta betartani. A revíziós politika szempontjából
ugyanis elengedhetetlen követelmény volt a nemzetközi helyzetben bekövetkező
változások állandó és közvetlen figyelemmel kísérése, az ezekből adódó eset
leges kedvező lehetőségek felderítése, a hasonló felfogású külföldi tényezőkkel
való kapcsolatok felvétele és fenntartása.
Ezért hozták létre 1920-ban rejtetten a katonai attasé szolgálatot: a „katonai
szakelőadói" intézményt. A magyar külképviseletekhez beosztott „katonai szak
előadók" — diplomáciai és konzuli címekkel felruházott vezérkari tisztek —
1920 és 1923 között nyolc országban folytatták a számukra meghatározott te
vékenységet. 1 1922-ben azonban a Pénzügyminisztérium részéről f elmeiült a
szolgálat felszámolásának gondolata.
Vita a katonai szakelőadó szolgálat

fenntartásáról

A Horthy-rendszer stabilizálódásának előrehaladása, a hadsereg társadalmi
szerepének korlátok közé szorítása, a háború utáni zavaros helyzet fokozatos
tisztulása, a gyors változásokba vetett remények meghiúsulása, a tervezett
fegyveres akciók sikerének kilátástalansága, az új európai hatalmi viszonyok
megszilárdulása egyre inkább előtérbe állította a magyar uralkodó körök azon
csoportjait, amelyek a háború utáni békerendszerbe való belenyugvást, a (béke
szerződés rendelkezéseinek teljesítését találták az egyetlen reális politikai meg
oldásnak.
A felfogásbeli különbségekre fényt vet egy pénzügyiminiszteri átiratban meg
fogalmazott kifogás a Honvédelmi Minisztériumban uralkodó hangnemmel
kapcsolatban. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter Belitska Sándor honvédelmi
miniszterhez 1921 júniusában egy megkeresésre írt válaszlevelében a többek
között a következők olvashatók: „Nem mulaszthatom el, hogy Nagyméltóságod
1 Lásd: Árolcay Lajos: Az önálló magyar katonai attasé szolgálat létrehozásának előzményei, 1918—1919. (Had
történelmi Közlemények [a továbbiakban — HK] 1983.1. sz. 73—94. o.) és u6: A rejtett magyar katonai attasé szol
gálat első állomáshelyeinek felállítása 1920—1923. (HK. 1983/3. sz. 356—381. o.)
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szíves figyelmét felhívjam arra, hogy ezen átiratban is oly ideológia foglaltatik,
mely ha az antanttal való tárgyalásunk folyamán a honvédelmi minisztérium
egyes ügyosztályaiban tovább fog haladni, a kormányra nagy kellemetlenséget
hozhat, mert merőben szembe helyezkedik a békés politikával, melyet követ
nünk kell. Oly kitételek, melyek szerint nekünk ellenségeinkkel kell sikeresen
megbirkóznunk és erre kell berendezkednünk, a trianoni békeszerződés aláírása
után teljesen elfogadhatatlanok. A békeszerződést aláírt feleket ellenségeinknek
már nem tekinthetjük, és végzetes következményekkel járna Magyarországra
nézve, ha továbbra is e gondolkodás vezetne minket, úgy, hogy ily felfogáshoz
semmi esetre hozzá nem járulhatok és ez ellen határozottan tiltakoznom kell
annál is inkább, miután a háborús gondolkodás merőben ellentétes avval a bé
kés kibontakozással, mely egész működésünknek alapját képezi. Sajnálattal kell
koronként látnom, hogy ez az ellenségekkel való megbirkózás gondolata még
mindig kísért némely körökben és remélem Nagyméltóságod lesz kegyes intéz
kedni, hogy ez a teljesen idejétmúlt gondolkodás még átiratokban sem nyilvá
nulhasson meg." 2
A katonai vezetés ezt a felfogást elutasította. „Nem élünk béke-időben, ál
cázott háború idején élünk, mely, minden pillanatban nyílt háborúvá alakulhat
át. Készen kell lennünk minden tekintetben. Szükség esetén és kedvező körül
ményék között a kormány kész akar lenni erőszak használatára." — mondotta
Belitska honvédelmi miniszter egy parlamenti beszédében a trianoni békeszer
ződés revíziójának lehetőségével kapcsolatban. 3
A kérdés vitatása során napirendre került a katonai szakelőadói hálózat to
vábbi fenntartásának kérdése is. A szolgálat működtetése óriási összegeket
emésztett fel az államháztartásból. A pénzügyminiszter dr. Láng Boldizsár pá
rizsi kiküldetése kapcsán kezdte meg akcióját a katonai szakelőadói rendszer
felszámolása érdekében. A párizsi hely létjogosultságát elismerve, a többi szak
előadó visszahívását kérte. A Pénzügyminisztérium gondolatmenete a követ
kező volt:
* ***J
„A trianoni békeszerződés V. részében foglalt katonai rendelkezések folytán
Magyarország hadereje oly mérvben korlátozott, hogy katonai akcióképessé
günk a szövetséges és társult hatalmakhoz tartozó államok haderejével szem
ben jelentéktelennek mondható. Azok az informatiok tehát, amelyeket ily ki
küldött katonai egyének útján a szövetséges és társult hatalmaknál abból a
célból szereztünk be, hogy azok hadi készültsége tekintetében tájékoztatva le
gyünk, a mi haderőnk jelentéktelen voltára való tekintettel alig bírhatnak ér
tékkel, mert ezek a tapasztalatok a mi haderőnk fejlesztése és a magyar had
sereg szervezetének kiépítése szempontjából a békeszerződésnek ismert korláto
zó rendelkezése folytán egyáltalán nem értékesíthetők." 4
Meg kell jegyezni, hogy az idézett részt — amely felfogásában teljes mér
tékben ellentétes volt az uralkodó és hivatalos revansháborús nézetekkel —
a fogalmazványból kihúzták és az elküldött átiratba csak a pénzügyi nehézsé
gek említése került, olyan összefüggésben, hogy a hozott anyagi áldozatok a
kiküldött legjobb igyekezete mellett sem biztosíthatják a kitűzött célt.
A „pacifista" nézetek elterjedése arra késztette a vezérkart, hogy megfogal
mazza a polgári és a katonai vezetés összhangba hozatalával kapcsolatos elkép
zeléseit. Egy 1922. január 30^án készült fogalmazvány „pro domo"-jálban a kö
vetkezők foglaltatnak: „Az állami közigazgatás központi szerveivel folytatott
különböző, igen fontos katonai vonatkozású kérdések letárgyalása alkalmával
2 Csak szolgálati használatra! Budapest, 1968. 283—284. o.
3 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL) MTI Kőnyomatosok 1922. okt. 7.
4 OL PÜM Általános iratok 1924 16660]. sz.

4*
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mindinkább kidomborodott azon jelenség, hogy polgári részről az állam élet
bevágó (honvédelmi érdékei a kellő megértésre nem talánalk. Régi tapasztalat,
hogy a békés fejlődést, s így a háborús bonyodalmak megakadályozását, sokszor
vezető és döntő szóval bíró politikusok is a háború általános tagadásba vételé
vel vélik előmozdítani, s ennek következéseként hajlamosak arra, hogy a há
borúra való felkészülést is másodrendű kérdésnek, szinte az állam érdekeit nem
is szolgáló öncélnak tekintsék. Kívánatos lenne befolyásolásuk oly irányban,
hogy az ország létérdekeit jelentő katonai készültség — a békeszerződés súlyos
következményei ellenére is — az ország teljesítő képességének legmagasabb
fokára emelhető legyen." Az előterjesztés javasolja, hogy a cél érdekében a kor
mányzó támogatását is igénybe kell venni. 5
Lorx tábornok vezérkari főnök a honvédelmi miniszterrel egyetértésben le
szögezte, hogy a katonai szakelőadók kiküldése a legszorosabb kapcsolatban
áll a mindenkori katonapolitikai helyzettel, s mivel ez a helyzet változhat, nem
vállalhatnak előre kötelezettséget arra, hogy ilyen állásokat a jövőben nem
tartanak fenn. „Annak megállapítása, hogy mely időben és helyen válik vala
mely új katonai szakelőadói (attaché) hely létesítése honvédelmi szempontból
szükségessé, tehát csakis a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozhat. Az
ország pénzügyi helyzetének legmesszebbmenő méltánylása dacára felelősségem
teljes tudatában ki kell jelentenem, hogy további katonai szakelőadók (attachék) kiküldéséről a jövőben is semmi körülmények között le nem mondha
tok." — írta a VI. főcsoport (a rejtett vezérkar fedőszerve) akkori főnöke.6
Belitska honvédelmi miniszter az új pénzügyminiszternek, Kállay Tibornak
1922. május 1-én küldött átiratában az érvelést kibővítette azzal, hogy Magyar
országnak nemcsak a szűkebb értelemben vett honvédelmi szempontból, ha
nem az ország területi integritásának visszaszerzése érdekében is szüksége van
arra, hogy képzett katonai képviselői legyenek külföldön. „Elengedhetetlennek
tartom — írja —, hogy összes szomszédainknál és azon kívül azon államoknál,
melyek katonai politikai tekintetben reánk nézve fontosak (jelenleg Németor
szág, Olaszország, Franciaország és Lengyelország) katonai szakelőadókat tart
sunk." 7
Kállay pénzügyminiszter ezek után arra kérte a honvédelmi minisztert, hogy
ha ragaszkodik a meglevő katonai szakelőadói helyek további fenntartásához,
a szóban forgó kérdésben kérje a minisztertanács döntését. 8 A miniszterta
nács 1922. október 27-i ülésén a pénzügyminiszter most már a kormány tagjai
előtt vetette fel a kérdést, „vajon okvetlenül szükséges-e, hogy követségeink
mellett katonai szakelőadók működjenek?" A honvédelmi miniszter és a kül
ügyminisztert helyettesítő Kánya Kálmán érvelésére a minisztertanács elfogadta
azt az értékelést, hogy „ . . . a katonai szakelőadóknak a követségekhez való
beosztását kiváló szolgálataikra és az ország védelmi érdekeire való tekin
tettel nem tartja mellőzhetőnek". 9 A vita eldőlte után megnyílt az út a vezér
kar által már régebben tervezett újabb állomáshelyek létesítése előtt.

5
6
7
8
»

Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) VKF. 1. oszt. 1922. 1221. sz.
OL PÜM. Általános iratok 1922.1815. sz.
Uo.
Uo.
OL Min. tan. jkv. 1922. október 27.

— 576 —

Ujabb állomáshelyek létesítése 1923-ban
Reval
A Fővezérség II. osztálya, majd később a vezérkar nyilvántartó osztálya 1919
őszétől kezdve készített összefoglalókat Szovjet—Oroszországról. A magyar ve
zető körök — negatív értelemben — bizonyos reményeket fűztek a Szovjetunió
létéhez is, mint olyan tényezőhöz, amely kívül áll a békeszerződések által meg
teremtett európai politikai rendszeren, amelynek belső és külső erősödése a
nagyhatalmakat új szövetségi rendszer megteremtésére fogja ösztönözni.
A helyzetjelentések határozottan leszögezték, hogy a nyilvántartó osztály
véleménye szerint Szovjet—Oroszország helyzetében lényeges változások nem
várhatók. Világosan felismerték azt a tényt, hogy a forradalom óta eltelt idő
szakban Szovjet-Oroszország minden tekintetben megerősödött, fennmara
dásával s az európai politikára gyakorolt egyre növekvő hatásával számolni
kell. Az 1919 decemberi összefoglaló jelentésben a következők állnak: „Szov
jetoroszország kül- és belpolitikai, valamint katonai helyzetét mérlegelve arra
a meggyőződésre jutunk, hogy lényeges változás a jelenlegi orosz—bolseviki
államformában tavasz előtt nem fog bekövetkezni." 10 Az 1920. május 18-án
készített összefoglalóban többek között a következőket olvashatjuk: „ . . . a
szovjet kormányforma az európai államok koncertjében elfoglalhatja a he
lyét". 11 Egy 1922. augusztus 11-én kelt jelentésben Fleischhacker Rezső vk. szá
zados, aki ekkor a rigai hadifogolykicserélő bizottság tagja volt, a következőket
írta a Szovjetunió helyzetéről: „Belpolitikailag a birodalom állapota ma nyu
godtnak mondható. A polgárháború;, ellenforradalmak ideje elmúlt, s a tél
óta egy bizonyos fokú konszolidáció mutatkozik. A szovjet belpolitikai helyzet
jelenleg már annyira kialakult és megerősödött, hogy nem lehet azzal számolni,
hogy belátható időn belül az orosz nép a saját erejéből erőszakkal változtasson
a jelenlegi rendszeren. Minden olyan feltevés, mely azon alapszik, hogy egy
belső ellenforradalom fogja a szovjetet erőszakkal megdönteni ma már elkésett
és hamis." 12 A nyilvántartó osztály teljes mértékben egyetértett Fleischhacker
százados összefoglalójával.
1921 januárban Jungerth-Arn óthy Mihály külügyminiszteri osztálytanácsos
vezetésével egy küldöttség utazott Révaiba, hogy ott Litvinov szovjet külügy
miniszterrel tárgyaljon a Magyarországon halálra ítélt népbiztosok, illetve a
Szovjetunióban túszként visszatartott magyar hadifoglyok kicserélése ügyé
ben. A vezérkar beosztotta a küldöttségbe a nyilvántartó osztály egy munka
társát, Laky Dezső főhadnagyot, aki ott Jungerth titkáraként szerepelt. 13
A küldöttség visszatérte után a 2. osztiályon javaslat készült — Laky Dezső ta
pasztalatai alapján — a Honvédelmi Minisztérium elnöki osztálya számára,
amelyben többek között a következők állnak:
„A vezérkar nyilvántarló irodája mind ez ideig közvetlen híranyaggal nem
rendelkezett Szovjet-Oroszországról. Az erre vonatkozó adatok a lengyel, a
román retortán keresztül érkeztek hozzíánlk, illetve az egyoldalú világsajtóból
merítették. így a szovjet-orosz helyzet tárgyilagos megbírálása igen nagy ne
hézséggel jár, s e körülmény Magyarországra nézve hátrányos lehet.
A közelmúltban kiküldött revali bizottság tagjainak egybehangzó jelentése
szerint, Reval szovjet szempontból egy nagy propagandisztikus és gazdasági
központot képvisel, ahova s ahonnan az összes szálak Nyugat felé elágaznak,
illetve Szovjet-Oroszország belsejébe futnak.
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Reval ennélfogva kiválóan alkalmas gyűjtőhely, illetve megfigyelő állomás
lenne Szovjet-Oroszország ellen, s egy ottan kreált szerv igen értékes szolgálato
kat tehetne a magyar ügynek.
Javaslom ennélfogva, hogy e kérdés a Küm. és a hadifogolyosztállyal egyétértőleg megtárgyaltassék, hogy Révaiba akár egy konzul, akár egy hadifogolyszerv címén egy közeg mielőbb kiküldessék." 14
A javasolt értekezlet megtartására 1921. március 23-án került sor a Honvé
delmi Minisztériumiban, s a katonákon kívül részt vett rajta Jungertih-Arnóthy
Mihály is. Jungerth ellenezte, hogy tisztet küldjenek Észtországba, tekintettel
az észt kormánynak a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatára. Azt javasolta, hogy
a közeljövőben felállítandó revali magyar konzulátus vezetőjéül olyan személyt
jelöljenek ki a Külügyminisztérium és a vezérkar megállapodása alapján, aki
nem „katonából átvedlett konzul", de aki katonailag képzett,15 s így a vezér
kart is helyesen és érdemlegesen tudná tájékoztatni.
A revali konzulátus felállítása azonban késett. A vezérkar eközben minden
lehetőséget igyekezett felhasználni, hogy valamelyik tisztjét a Baltikumba küldhesse legális megbízással. 1921 decemberében a VI. csoport beosztatta Fleisch
hacker Rezső vk. századost a hadifogoly-kicserélési bizottság következő ülés
szákára, aki 9 hónapos rigai tartózkodása alatt küldött jelentéseiben — a 2. osz
tály véleménye szerint — »igen tiszta és objektív képet" adott a Szovjetunió
kül- és belpolitikai helyzetéről. A vezérkar — Fleischhacker százados javas
lata alapján — 1922. november 29-én újból felvetette egy rigai, esetleg re
vali állandó külképviseleti szerv felállításának kérdését, hogy „ . . . a világpoli
tikában egyre nagyobb intenzitással fellépő Szovjet-Oroszország a balti álla
mokból megfigyelhető legyen." Janky Kocsárd, a VI. csoport főnöke sürgette
a külügyminisztert: „Miután úgy értesültem, hogy a Nagyméltóságod vezetése
alatt álló minisiztériTJimban máris előmunkálatok folynak egy Révaiban felállí
tandó m. kir. konzulátus érdekében, fentiekre való hivatkozással bátorkodom
Nagyméltóságodat felkérni, hogy ezen konzulátusunk felállítását mielőbb el
rendelni méltóztassék. Honvédelmi szempontból a képviselet felállítását ugyanis
sürgősnek ítélem meg, mert szükségesnek tartom, hogy a téli hónapokban a kép
viseletnek, illetőleg az ahhoz beosztandó katonai szakelőadónak ideje és alkal
ma legyen a kellő alapot és összeköttetést megszerezni ahhoz, hogy a SOO-nak
(Szovjet-Oroszország — Á. L.) a tavasszal beálló fokozottabb politikai és esetleg
katonai aktivitását még idejekorán részleteiben is megállapíthassa és jelent
hesse."16
Az ügy 1923. január 19-én került a, minisztertanács elé, amely a honvédelmi
miniszter előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hogy Révaiban sürgősen felállítsa
nak követséget, s hogy oda egy katonai szakelőadó kapjon beosztást. A honvé
delmi miniszter az állás betöltésére Fleischhacker Rezső vk. századost jelölte,
aki katonai rendfokozatának megfelelően követségi attasé címet kapott a Kül
ügyminisztériumtól. 17
A revali magyar követség felállítására 1923. március 12-én került sor. Veze
tésével Jungerth^Arnótíhy Mihály követségi tanácsost bízták meg, aki ügyvivői
minőségben látta el a külképviselet irányítását. Katonai szakelőadónak azonban
nem Fleischhacker Rezsőt küldték Révaiba, hanem Szmazsenka Ferdinánd vk.
ezredest. 18 Szmazsenka ezredes diplomáciai rangja a következő volt: „II. o. kö14
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vetségi tanácsosi címmel felruházott I. o. konzul." Nevét 1924 júliusában „Ta
róczy "-ra magyarosíttatta. 19
A revali katonai szakelőadó fő katonapolitikai feladata a rapallói szerződő fe
lek, Németország és a Szovjetunió egymáshoz fűződő kapcsolatainak, diplomá
ciai, katonai és gazdasági együttműködésének megfigyelése volt.20 A szovjet—
német viszony alakulása a vezérkart rendkívül komolyan foglalkoztatta egy
részt a Szovjetunió törekvéseinek felmérése szempontjából, másrészt azért,
hogy ez a kapcsolat mennyiben változtatja meg „legtermészetesebb szövetsége
sünk, a németség" helyzetét, ahogyan ezt a 2. osztályon 1922-ben tartott egyik
külpolitikai előadásban kifejezték. 21
A kiváló képességekkel rendelkező Taróczy Nándor a Szovjetunióval kapcso
latos felderítési feladatokat a szocializmus ügyével érzelmileg szemiben állva,
ugyanalkkor nagy tárgyilagossággal, óriási tényanyag birtokaiban látta el. Ki
terjedt nyelvtudása — így többek között az orosz nyelv ismerete — meg
könnyítette számára a szükséges kapcsolatok kiépítését. Jó viszonyba került a
Révaiban működő szovjet diplomatákkal is, akiktől sok olyan anyagot kapott,
illetve értesülést szerzett, amelyek alapján a valóságnak megfelelő képet alkot
hatott magának a Szovjetunióról. Ezek a felismerések tükröződték nagy szám
ban küldött és sokszor igen terjedelmes jelentéseiben.
Taróczy szakelőadói működésének idejében zajlottak le a Szovjetunió és Ma
gyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalások,
amelyek Horthy vonakodása és visszakozása miatt kudarccal végződtek. A ka
tonai szakelőadó hivatali kötelességén messze túlmenő igyekezettel próbálta
meggyőzni a katonai és a politikai vezetőket a kapcsolatok felvételének szük
ségességéről és hasznosságáról. Egyik jelentésében, így érvelt: „Addig, amíg én
a szovjetállamot átmeneti jelenségnek tekintettem, ellensége voltam az ezen
állammal való rendszeres kapcsolatok felvételének. Időközben azonban alkal
mam volt meggyőződni arról, hogy a szovjetkormány jelentősége és tekintélye
Oroszországon belül tetemesen megerősödött, hogy a Szovjetunió gazdasági
helyzete lényegesen j a v u l t . . . . Állása úgy bel-, mint külpolitikailag biztosított
nak látszik, miért is részemről a jelen fejlődési stádiumban való bukására irá
nyuló várakozást meddőnek tartom. Nem szabad oly eseményekre várni, mik
nem fognak bekövetkezni s közben sok oly gazdaságilag előnyös lehetőséget
elmulasztani, miket éppen azok fordítanak hasznukra, kiknek a kedvéért talán
mi a Szovjetunióval szemben az elismerés kérdésében elutasító álláspontra he
lyezkedünk." 22
Taróczy ezredes fent idézett véleményét 1925 nyarán — a tárgyalások meg
hiúsulása után — írta le, s a célzás Angliára vonatkozott. Küzdelmét ezek után
is folytatta, de az akkor már szélmalomharc volt. 1926 októberében még egy
szer — drámainak is nevezhető — felszólítást intézett a vezérkarhoz: „Szilárd
meggyőződésem, hogy az, ami jelenleg Oroszországban végbemegy, hatásaiban
ezerszerte jelentőségeseb b következményekkel járhat, mint bármi más, ami a
világ többi részeiben történik. Ügy érzem, hogy ezen tény felismerésének teljes
felelőssége — amíg ezt nálunk további körök is magukévá nem teszik — az én
vállaimra nehezedik, miért is Hazámmal szemben kötelességemnek tartom, hogy
— ha evvel a nekem szabott szűk keretet túl is lépem — időnként kimerítő
oroszországi jelentéseket terjesszek fel."23
A Honvédelmi Minisztériumban — a kialakult általános politikai hangulatnak
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megfelelően — Taróczy jelentéseit és levont következtetéseit szkepticizmussal
fogadták, úgy tartották, hogy a Szovjetunió helyzetét túl kedvező színben
tünteti fel, s az esetleg létrejövő kapcsolatokból származó előnyöket túl
becsüli. A vezérkar 2. osztályán Taróczy tevékenységét igen nagyra értékelték,
de jelentéseiből idővel újabb és újabb kioktatást éreztek ki, és ez a központ
számára elviselhetetlen volt. Különösen akkor romlott meg a, viszony közte
és az osztályvezető között, amikor ez utóbbi a szélsőséges szovjetellenes beállí
tottságáról közismert Ruszkay Jenő lett.
Taróczy Nándor, aki közben altábornagyi rendfokozatot ért el, 1928 végéig
töltötte be a katonai szákelőadói tisztet Révaiban. 24 Hazatérése után kivált a
Külügyminisztérium állományából, a Honvédelmi Minisztérium pedig szolgá
lati idejének kitöltése előtt nyugállományiba helyezte.
Ankara
Az 1921—1922-ben lejátszódó törökországi események a magyar vezető körö
ket a legnagyobb reményekkel töltötték el. 1922 szeptember végén Horthy egy
beszédben kijelentette: „Közeledik a pillanat, amikor Magyarország visszakapja
valamennyi elszakított területét és az ellenségek kiűzésével Magyarország újra
felszabadul. Ebben a komoly pillanatban a törökök adják a legszebb példát.
Fegyvert ragadtak hazájuk felszabadításáért és elkergették valamennyi ellen
ségüket, akiknek uralma a Boszporusz fölött nem lesz hosszú tartamú. Ma
gyarország ugyanígy fog cselekedni."25 Belitska Sándor honvédelmi miniszter
a parlament 1922. október 6-i ülésén hasonlóképpen nyilatkozott: „Hála Ma
gyarország, Törökország és Olaszország közt most uralkodó kitűnő viszonynak
— a trianoni szerződés revíziója küszöbön áll."26
Ezek a kijelentések nemcsak a nyilvánosságnak szánt lelkesítő frázisok vol
tak. A Külügyminisztérium és a vezérkar óriási érdeklődéssel fogadta a Lausan
n e s konferencián részt vevő Parcher János berni magyar ügyvivő jelentését,
miszerint a török küldöttség vezetője, Izmet pasa, a Törökország és Magyar
ország közötti diplomáciai kapcsolatok mielőbbi felvétele mellett nyilatkozott.
Kánya Kálmán külügyminiszter-helyettes 1922. december 2-án tájékoztatta a
vezérkart, milyen lépéseket tett ebben az ügyben: „Parcher jelentésének vétele
után nevezettet haladéktalanul utasítottam, közölje Djelal Eddinnel (a római
török követtel — Á. L.), hogy részünkről is melegen óhajtjuk a Törökország és
Magyarország közötti diplomáciai összeköttetés mielőbbi felvételét. Ez azonban,
tekintettel Magyarország exponált helyzetére, a nagyhatalmak velünk szem
ben táplált bizalmatlanságára és végül arra, hogy az ország a kisentente álla
mai által van körülvéve, csak a béke megkötése után lesz lehetséges. Addig is
szándékunkban áll a két ország közötti összeköttetés felvétele végett egy ma
gyar tisztiét Angorába (Ankara) kiküldeni." 27
A Honvédelmi Minisztérium Ranzenberger Jenő vezérkari őrnagyot jelölte
ki a feladat megoldására. 28 Ranzenberger őrnagy 1922. december 23-án „Rusz
kay" fedőnéven megbízólevelet kapott a kereskedelemügyi minisztertől, hogy
„üzleti ügyekben" Kisázsiába utazzék „az ottani piaci lehetőségek tanulmányo
zása végett". 29 Ranzenberger Jenő a cs. és kir. hadseregben tüzértisztként szol
gált, és elvégezte a Hadiiskolát. Mint vezérkari tiszt, társainak többségéhez
hasonlóan, ő is a Vörös Hadseregben vállalt szolgálaton keresztül jutott el a
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Horthy-hadseregig. 1920-ban a vezérkari főnök szárnysegédje volt. 1920—1922.
folyamán többször küldte őt a vezérkar külföldre különféle különleges megbí
zatással. '
Ranzenberger 1922 december utolsó napjaiban indult el útjára Rómán ke
resztül, ahol találkozott Djelal Eddinnel. A török követ ellátta őt a szükséges
utazási engedélyekkel és ajánlólevelet adott neki. 30
A 2. osztály rendszabályokat dolgozott ki „Ruszkay" kiküldetésének igazolá
sára, arra az esetre, ha valamely idegen állam felfedezné kilétét, s kiderülne,
hogy a Ruszkay név voltaképpen Ranzenberger vezérkari őrnagyot takarja.
Ezt a problémát az élezte ki, hogy Ranzenberger nem akart magyarosítani, ne
ve pedig benne szerepelt a trianoni békeszerződés által meghatározott 1750 fős
tiszti névlajstromban. Kilétének felfedezése esetére tervbe vették a névmagya
rosítás azonnali végrehajtását, s hogy a tiszti állományból való kivételének el
mulasztását pedig valamely bürokratikus késedelemmel magyaráznák ki. 31
Az óvatosság helyénvaló volt, mert a volt központi hatalmak megélénkült
aktivitása Törökországban valóban felkeltette a nagyhatalmak bizalmatlansá
gát. A Neue Freie Presse című bécsi lap 1923. március 15-i számában megírta,
hogy „Herr von Ruttkay" törökországi tevékenységét a megszálló hatóságok
nagy nemtetszéssel figyelik, a franciák ebben a mudrosi fegyverszünet meg
sértését látják, a kereskedelmi attasé szmirnai utazását meg akarják hiúsítani,
s ki akarják őt toloncolni az okkupációs határokon túlra. A holland nagykö
vetségnek kellett az ügybe beleavatkoznia, mint olyannak, amely a törökor
szági osztrák és magyar alattvalók érdekképviseletével volt megbízva. 32
Ruszkay 1923 nyár elején visszatért Magyarországra. A vezérkar úgy tervezte,
hogy a béke megkötése után ismét kiküldi őt Törökorszjágba, azzal a feladat
tal, hogy ott a felállítandó magyar követség szálláscsinálój a legyen. Ott-tar
tózkodásának legalizálására két tervet is kidolgoztak. Az egyik terv az volt,
hogy ismét mint kereskedelmi attasé tevékenykedjék, a másik elgondolás sze
rint a holland követség mellé kellene őt delegálni „chargé des affaires" (diplo
máciai ügyvivői) minőségben. A Kereskedelmi Minisztérium aggodalmaskodott,
attól félt, hogy Ruszkay kompromittálni fogja a minisztériumot az antant ha
talmak előtt.33 A holland kormány sem lelkesedett: Ruszkay tervezett megbíza
tását „aggályosnak" tartotta, ami egyet jelentett az elutasítással. 34
A török béke megkötése után a rejtésnek ilyen foka már nem volt szüksé
ges. Ruszkayt 1923 októberében fiktív módon átminősítették diplomatának.
A Külügyminisztérium ellátta őt egy „lettre d'instruction"-nal (megbízólevél
lel), amelyben megbízták őt a magyar követség felállításának előmunkálataival,
és mindaddig, amíg a követség Törökországba nem érkezik, a magyar ügyek fél
hivatalos formában való intézésével.35 Kinevezésének kihirdetésére csak 1924
februárban került sor, a követség felállítása után. 36
A török kormány a diplomáciai kapcsolatok felvételét egy barátsági szerző
dés megkötésétől tette függővé. A magyar kormány ehhez hozzájárult azzal az
indoklással, hogy „ . . . igen messzemenő külpolitikai érdekeink fűződnek ah
hoz, hogy a török kormány mellett mielőbb megfelelő képviselőnk legyen". 37
Az ügyeket továbbra is Ruszkay intézte. Időleges visszatérése után 1924. már
cius 12-én ismét Ankarába érkezett, hogy a barátsági szerződés ratifikációjá30
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nak kicseréléséről és a diplomáciai kapcsolatok felvételének utolsó részletkér
déseiről tárgyaljon. 38 A követség 1924. május 26-án kezdte meg működését. 39
Ruszkay Jenő II. o. követségi titkári címmel katonai szakelőadói beosztást
kapott.
A magyar követség Ankarában települt le. Mivel Ruszkay moslt már hivataliosan is követségi beosztásba került, sőt Tahy László követ megbízta őt helyet
tesítésével is, alkalma nyílt arra, hogy Ankarában kapcsolatba lépjen a török
központi katonai hatóságokkal. 40 E tekintetben azonban eleget kellett tenni
egy formai követelménynek, ami az adott helyzetben kényes politikai kérdést
is jelentett. A török vezérkar ugyanis a külföli hatalmaknak csak azon képvi
selőivel volt hajlandó kapcsolatot tartani, akik katonai attasé minőségben hi
vatalosan be voltak jelentve. Ez a probléma felmerült az újonnan feállított
német követségnél is. Bár a németek nem alkalmazták a rejtett katonai atta
sék kiküldésének módszerét, a külképviseleteket mégis általában megbízták,
hogy kísérjék figyelemmel a fogadó országokban a katonai kérdéseket is. Tö
rökországban ez csak úgy volt lehetséges, hogy a követség egyik munkatársát
mint „csaknem valóságos katonai attasét" jelentették be. 41
Ezt a bejelentést a magyar követségnek is meg kellett tennie a török külügy
miniszternél. Ruszkay Jenő 1924. június 7-én kelt jelentésében így írja le az
eseményt :
„Jelentem továbbá, a követ úrral legutóbbi angorai tartózkodásunk alkalmá
val Fevzi Pachánál tett látogatásunkkor kérésemre a követ úr félhivatalosan és
bizalmasan bejelentette Fevzi Pachának, hogy a követség első titkárának funk
ciói mellett katonai attasé funkciót is el fogom látni és felkérte Fevzi Pachát,
hogy ezen minőségemben ismerjen el. Ez alkalommal a követ úr rámutatott
arra — amit különben annak idején én is megtettem Fevzi Pachával szemben
—, hogy a trianoni béke rendelkezései szerint nekünk katonai attasék küldése
tiltva van és kéri ezen közlést szigorúan bizalmasnak tekinteni. Fevzi Pacha
erre kijelentette, hogy a követ úr közlését tudomásul veszi, azt bizalmasan
fogja kezelni és hajlandó velem katonai attachéi minőségemben az érintkezést
fenntartani, tekintettel a kiküldetés bizalmas voltára, félhivatalos formá,ban."42
A török—magyar jókapcsolatok sem váltották be Hortyék vérmes reményeit.
A törökországi viszonyok konszolidálódtak, a külpolitikai feszültség elmúlt.
A törökök számára nem volt már olyan fontos a Magyarországhoz fűződő kap
csolat, mint egy-két évvel azelőtt. Kereskedelmi téren is válogatni tudtak a
különböző ajánlatok között, s a drágán gyártó magyar cégek gyakran nem áll
ták meg a helyüket az erős nemzetközi versenyben. Ruszkay, aki — mint ka
tonai szakelőadó — hadianyagszállítási üzletek lebonyolítására is kapott meg
bízatást, a törökök részéről barátságos magatartást, de bizonyos tartózkodást
állapított meg. Amíg 1923 elején — első útja alkalmával — a római török kö
vettel a „turáni testvériség összetartó erejéről" tárgyalt, 1924-ben kénytelen
volt jelenteni: „A fajtestvéri sentimentalitásokból ma már tőkét kovácsolni nem
lehet." 43
A magyar kormány nyilvánvaló csalódása tükröződött a minisztertanács
1924. június 27-én tartott ülésén, amikor pár hónappal az ankarai követség fel38 H L VKF 2. oszt. 1924. sz. n.
39 Külügyi Közlöny, 1924. 6. sz.
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állítása és katonai szakelőadó kinevezése után, a külügyminiszter a hely elha
gyását javasolta, s az ellen a honvédelmi miniszternek sem volt ellenvetése.45
Ruszkay Jenő II. o. követségi titkárt 1924 októberben a törökországi magyar
követségtől áthelyezték a szófiai követséghez.45
Szófia
A Bulgáriával megvalósítandó együttműködés gondolata már az 1919. októ
ber 28-4 siófoki emlékiratban felmerült. A 'Fővezérség arra alapozta elképzelését,
hogy a döbrudzsaá kérdésből származó bolgár—román ellentéteket Magyaror
szág kihasználhatja, s esetleg sikerül Bulgáriát bevonnia egy Románia elleni
általános támadási tervbe. „Itt tehát egy ügyes és tapintatos eljárás mellett az
eredmény számunkra bizonyosan nincs kizárva" — hangoztatta a memoran
dum.46
A kapcsolatok azonban nem a fent jelzett remények szerint alakultak. Bul
gáriában 1919 nyarán a Bolgár Népi Földműves Szövetség vezetője, Sztambulijszki került a miniszterelnöki székbe, akinek külpolitikáját a békeszerződés
teljesítéseitek gondolata vezérelte, aki Romániával és Jugoszláviával egyaránt
jó viszony kialakítására törekedett.
A magyar vezérkar élénk figyelemmel kísérte a bulgáriai helyzet alakulását,
a bolgár politikai és katonai vezetés álláspontját a békeszerződés katonai határozványainak betartatásával kapcsolatban. Az összefoglaló jelentések elsősor
ban Marsík Jenő belgrádi katonai szakelőadó bolgár vonatkozású jelentései
alapján készültek, de felhasználta a 2. osztály Nemeskéri Kiss Sándor szófiai
követ jelentéseit is, amelyek közül a Külügyminisztérium alkalomadtán egyetegyet megküldött a vezérkarnak. Marsik Jenő Belgrádból figyelemmel tudta
kísérni a macedóniai bandaharcok fejleményeit, amelyekhez Horthy és köre
nagy reményeket fűzött. Nemeskéri Kiss korábban maga is katona volt, így
jelentéseiben a (vezérkart érdeklő katonai vonatkozások aránylag nagy helyet
kaptak és szakszerűen tárgyalta ezeket a kérdéseket.
A magyar vezető körök reményei 1923 júniusban támadtak fel újra a bolgár—
magyar együttműködést illetően, amikor a Sztambulijszki hatalmát megdöntő
puccs után megerősödött a bolgár tisztikar befolyása a közéletre és a politiká
ra. Ekkor, 1923 nyarán merült fel az a gondolat, hogy a szófiai követséghez kü
lön katonai szakelőadót osszanak be, aki a politikai helyzet figyelemmel kí
sérésén túlmenően a két vezérkar közötti konkrét együttműködés kialakításá
ban is szerepet játszhatna a megváltozott helyzetben.
Horthy 1923 szeptemberi karcagi beszédében — a lapok nem közölték —
egyebek mellett a következőket mondta: „Máris láthatjuk, hogy azok a nem
zetek, amelyek nem adták fel jövőjük iránt a reményt, feltámadásukat ünnep
lik. A törökök, akik nekünk fajrokonaink, visszanyerték régi határaikat kar
jaikkal. Bulgáriában az a rendszer, amely állandóan megalázkodott az ellensé
gek előtt, el van söpörve. Németországban szintén csupán idő kérdése, mikor ke
rül a kormányhaftalom azoknak a kezébe, akik Németország ősi nagyságát akar
ják visszaszerezni."47
Az első szófiai magyar katonai szakelőadó, Bajnóczy József százados, 1923.
szeptemberben érkezett a bolgár fővárosba. Első jelentéseiben, amelyek a bolgár
belső helyzettel foglalkoztak, körvonalazódtak azok a remények, amelyeket
Horthy-Magyaorország a fordulattól várt. Mindenelkel ott azt várták, hogy az
44
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új bolgár kormány letér a békeszerződés teljesítésének útjáról, s Magyarország
hoz hasonlóan annak kijátszására, revíziójára fog törekedni. Bajnóczy jelentése
erről a kérdésről: „A Cankoff-kormány alatt lélegzethez jutott tisztikarnak
gondja lesz arra, hogy a békeszerződésben megengedett fegyvereken kívül na
gyobb mennyiségű fegyver álljon a kormány rendelkezésére." Azt várták, hogy
Bulgária és Jugoszlávia között állandósulni fog a feszültség, sőt, hogy fegyve
res konfliktusra is sor kerülhet. 48
Bajnóczy József II. o. követségi titkári címmel konzuli teendőket látott el a
követségen/' 9 Valódi megbízatását nem kellett a bolgár hatóságok előtt titok
ban tartania. Felvette a kapcsolatot a vezérkar hírszerző osztályával, amellyel
jugoszláv vonatkozású híranyag cseréjét bonyolította le. 1924 áprilisában a bol-<
gárok javaslatot tettek arra, hogy a két vezérkar Romániával kapcsolatos hír
anyagot is cseréljen ki. Ez szintén megvalósult.50
A katonai szakelőadói rendszer felülvizsgálatakor — 1924 júniusában —
Daruváry külügyminiszter a szófiai hely elhagyását is javasolta. Csáky had
ügyminiszter megkísérelte az állomáshely megmentését, mondván, hogy Szófia
fontos Magyarország számára, mert Bulgária ugyanolyan helyzetben van. A vi
tát Bethlen miniszterelnök véleménye döntötte el, aki szerint a munkát Nemes
kéri Kiss Sándor is el tudja végezni, ezért a külön katonai szakelőadói helyet
nélkülözhetőnek minősítette. 51 Bajnóczy Józsefet 1924 nyarán visszahívták a
bolgár fővárosból.52
A szófiai állomáshely megszüntetésére végül mégsem került sor. 1924 végén
az ankarai és a szófiai helyet összevonták. Ruszkay Jenőt ekkor Törökországból
Bulgáriába helyezték. 53 A törökországi viszonyok figyelemmel kísérése Szófiá
ban is feladatai közé tartozott, 54
Személycserék a szakelőadói

állományban

1925—1926 folyamán nagyobb arányú személycserékre került sor a katonai
szakelőadói állományban. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a kihelyezettek
nél nagyjából egyszerre telt le az a 4—5 év, mely időt egy diplomata egy ál
lomáshelyen általában eltölt. Azokon a helyeken, ahol időközben is történtek
személyi változások, vagy később jött létre a szakelőadói poszt — ezek a sze
mélycserék ekkor elmaradtak. A személyi változások természetesen összhang
ban álltak azokkal a katonapolitikai követelményekkel is, amelyeket a vezér
kar 1925—1926-ban fontosnak tartott.
A következőkben röviden áttekintjük a katonai szakelőadói helyek további
sorsát — felszámolásuk időpontjáig, tehát 1927—1928-ig — amikoris az antant
katonai ellenőrző tevékenységének megszűnése után az egyes országokban meg
jelenhettek a magyar követségeken a legális katonai attasék.
Bécs
Lehóczky Béla tábornokot 1925-ben Janky Béla tábornok váltotta fel. Janky
1920—1923 között Münchenben teljesített szolgálatot Ludendorff mellett, a kor
mányzó személyes megbízottjaként. A 2. osztály a katonai szakelőadók sorában
kezelte őt, bár formailag nem volt az: nem kapott diplomáciai címet bajoror48
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szági tartózkodásának fedésére. A külügyi státusba 1925-ben, Bécsbe helyezése
kor vették fel, követségi tanácsosi címmel.55
A magyar vezérkar figyelmét ekkor Ausztriában az egyre feszültebbé váló
belpolitikai helyzet kötötte le. A katonai szakelőadók egyik legfontosabb feladata
volt a Republikanischer Schutzbund erejének, szervezetének legalaposabb fel
derítése. 56 Jariky ugyanekkor megbízást kapott a jobboldali szervezetekkel
való kapcsolat tartására. Katonai szakelőadói álásában tényleges összekötő
szerepet játszott a jobboldali fordulat vérehajtását tervező Heimwehr és a
mozgalmat anyagilag is támogató magyar kormányzat között. 1928-ban, a legá
lis katonai attasé hálózat létrehozása során, megtörtént az első magyar katonai
attasé kinevezése Bécsbe is. A magyar hatóságok nem tartották kívánatosnak,
hogy ezt az összeköttetést a jövőben akár a követ, akár a katonai attasé tartsa.
A következő megoldás született : Jariky Béla tanácsost 1928 decemberében nyug
díjazták és mint „magánembert" megbízták a Heimwehr vezetőkkel való kap
csolat további fenntartásával. „Ezen intézkedés célja az — írta 1929. január
9-én Apor báró, a Külügyminisztérium politikai osztályának vezetője Ambrózy
követnek —, hogy adott esetben jó lelkiismerettel tanúskodhassál arról, hogy a
Heimwehrrel összeköttetést nem tartottál fenn, és velük sem te, sem a katonai
attasé semmiféle nexusban nem volt."57
A bécsi katonai szakelőadói hely, s ezzel Jariky Béla hivatalos megbízatása
1928. december 31-i hatállyal megszűnt. 58
Berlin
A polgári pártok kormányra jutása után javultak Horthy-Magyarország és a
weimari Németország kapcsolatai. Az a tény, hogy 1925-ben Kánya Kálmánt,
a külügyminiszter addigi helyettesét, a Külügyminisztérium politikai osztályá
nak vezetőjét nevezték ki berlini követnek, a Bethlen-kormány külpolitikai ak
tivitásának növekedéséről tanúskodott. A katonai vezetésben is mindinkább
megerősödött a német orientáció gondolata és fokozatosan élénkebbé váltak a
kapcsolatok a két hadsereg között. A német vonatkozású katonadiplomácia ha
tározott megerősítését jelentette, hogy a vezérkar Abele Ferenc utódjául a ber
lini katonai szakelőadói helyen Stojakovics (Sztójay) Döme ezredest javasolta.
Stojakovics 1919 decembere óta állt a vezérkar 2. csoportjának az élén, a szol
gálat kialakítása az ő vezetésével törtónt. A rendelkezésre álló személyek kö
zött kétségkívül ő volt a legtekintélyesebb.
Stojakovics ezredes 1925 júliusban érkezett Berlinbe. Katonai rendfokozatá
nak megfelelően követségi tanácsosi címet kapott. 59 1931-ig teljesített szolgála
tot a német fővárosban: 1927-ig katonai szakelőadóként, utána pedig legalizált
katonai attaséi beosztásban.
Róma
Rómában 1925 végén került sor a váltásra. Ghyczy Miklós utódja Schindler
Szilárd mérnökkari ezredes lett. Azért esett rá a választás, mert haditechnikai
ismereteit kamatoztatni akarták az egyre szaporodó hadianyag- és fegyvervá
sárlási ügyek lebonyolítása során. A katonai szakelőadói hely Rómában 1927.
november 1-i hatállyal szűnt meg. Schindler Szilárd a helyén maradt: ő lett
az első római magyar katonai attasé. 60
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Varsó
Nánássy-Megay Ernő 1924 nyarán történt hazarendelése után Belitska Sán
dor követ, nyugalmazott tábornok, volt honvédelmi miniszter vállalta magára
a katonai természetű feladatok ellátását, a vezérkar megbízatásainak teljesíté
sét. 1924 végén, 1925 elején a lengyel—csehszlovák közeledés, a két ország által
megkötendő egyezmény tartalma, Lengyelország és Franciaország, Lengyelor
szág és a Szovjetunió viszonyában megfigyelt bizonyos változások kérdése fog
lalkoztatta. A lengyel—csehszlovák közeledésről érkező hírek a vezérkart ér
zékenyen érintették, mivel Magyarország külpolitikai helyzetének további rom
lásától tartottak. 1925 májusban valamennyi katonai szakelőadó kötelességévé
tették a csehszlovák—lengyel viszony alakulásának figyelemmel kísérését. 61
A bekövetkezett fejlemények újra felvetették a varsói katonai szakelőadói
hely kérdését. A honvédelmi miniszter a minisztertanács 1925. október 30-i ülé
sén előterjesztést tett a hely betöltésére vonatkozóan. A parlamenti jegyző
könyv így rögzítette a miniszteri indoklást: ,,A honvédelmi miniszter úr elő
adja, hogy a nyugati nagyhatalmak biztonsági tárgyalásai — minden valószí
nűség szerint a kelet-európai államokra is, köztük elsősorban Lengyelországra,
döntő kihatással lesznek és "előreláthatólag külpolitikai irányváltozást fognak
maguk után vonni. Ennek előjelei az orosz—lengyel közeledésben máris mu
tatkoznak. A kelet-európai államoknak ily irányváltoztatása Magyarország
szempontjából is mélyreható következményekkel járhat — miért az előadó mi
niszter úr az eseményeknek katonapolitikai szempontból való közelebbi megfi
gyelését — elengedhetetlenül szükségesnek tartja. A katonai szakelőadói teen
dők Varsóban Belitska Sándornak követté való kinevezése óta általa személye
sen intéztettek. A megváltozott helyzetre való tekintettel ez a megoldás többé
fenn nem tartható, mert nemcsak egy súlyos munkatöbbletet jelent, melyet nem
lehet tovább is a követ úrra hárítani, hanem nagymérvben magában hordozza
az esetleges kompromittál ás veszélyét is. Az előadó miniszter úr javasolja tehát,
hogy a varsói katonai szakelőadói hely haladéktalanul betölttessék, mert csak
így látja előadó miniszter úr biztosíthatónak azon alapos és a legkisebb rész
letekre is kiterjeszkedő megfigyelés lehetőségét, mely nélkül eredményes mun
ka nem várható." 62
A hely betöltésére 1926 márciusában került sor, amikor a II. o. követségi tit
kárrá kinevezett Béldy Alajos vezérkari őrnagyot Varsóiba helyezték.63 Béldy
(Bruckner) Alajos a közös hadseregben huszártisztként szolgált a kecskeméti
8. huszárezrednél. A polgári demokratikus forradalom időszakában a Katona
politikai osztály munkatársa volt. Átvette őt a Vörös Hadsereg is, ahol had
osztály vezérkari főnöki beosztást töltött be. A Tanácsköztársaság megdöntése
után a „Fővezérség" hírszerző osztályán kapott beosztást. Béldy Alajos vk. őr
nagy 1927. november l-ig töltötte be a varsói katonai szakelőadói posztot, az
első londoni magyar katonai attaséi helyre történt kinevezéséig.64
Bukarest
Gr. Takács-Tolvay altábornagyot 1925 végén Ruszkay Jenő váltotta fel, akit
Szófiából helyeztek át a román fővárosba.65 Ruszkay Jenő első jelentése 1926.
február 18-áról származik. Ebben azt panaszolja, hogy nem áll rendelkezésére
„B" hálózat, mert nem örökölt ilyet elődjétől. A vezérkar is aggódott, hogy a
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bukaresti katonai szakelőadói helyen végrehajtott személyi változás egy időre
megfosztja a központot egyik legértékesebb hírforrásától, a román nagyvezér
karban szolgálatot teljesítő ügynököktől. 66 Ám Ruszkaynak is sikerült megta
lálnia a román vezérkari tisztek között azokat a korrumpálható elemeket, akik
kel „gyümölcsöző üzleti kapcsolatba" léphetett. Szolgálatának negyedik-ötödik
hónapjában már sikerült megvennie a lengyel—román katonai konvenció teljes
szövegét — a német követséggel felesben.67
A német vezérkar hírszerző osztálya a továbbiakban is rendelt Stojakovics
ezredes közvetítésével anyagokat, amelyeket Ruszkay Bukarestben megvett,
így 1927 márciusban megvásárolta a T 3 osztály által rendelkezésre bocsátott
70 000 lejért a francia—lengyel katonai egyezmény dokumentációját. 68
Nem cél, sőt lehetetlen a katonai szakelőadók konkrét tevékenységének ábrá
zolása. A fent elmondottak csak jellemzésül szolgálnak a bukaresti magyar rej
tett katonai attasé tevékenységi körére és lehetőségeire.
Ruszkay Jenő felmentése a bukaresti magyar követségnél teljesített szolgálata
alól 1928. június 4-én történt meg. A Külügyminisztérium 2 nap múlva törölte
őt a külügyi fogalmazói tisztviselők létszámából.69 Az első magyar katonai at
tasé ugyanebben az évben foglalta el állomáshelyét a román fővárosban.
Szófia
Ruszkay Jenő Bukarestbe történt áthelyezése után Szófiában Köhler Ernő vk.
őrnagy foglalta el a katonai szakelőadói beosztást. Köhler Ernő Béldy Alajoshoz
hasonlóan az osztrák—magyar {hadsereg huszártisztje volt. Az ellenforradalom
időszakában minisztériumi és vezérkari beosztásokban tevékenykedett. 1926
márciusban követségi attasé címet kapott, majd pár hónappal később II. o.
követségi titkári címmel ruházták fel.70 Két éves katonai szakelőadói tevé
kenység után működését 1928. január 16-tól katonai attaséi minőségben folytat
ta a bolgár fővárosban. 71
Prága
A prágai követségnél 1926 nyarán történt személycsere a katonai szakelőadói
poszton. Fleischhacker Rezső utódja Székely János vk. őrnagy lett, aki ekkor
már évek óta a vezérkar 2. osztályán dolgozott. Személye átmeneti megoldás
volt, szolgálata Prágában csak 1928 májusáig tartott, amikor is az első prágai
magyar katonai attasé, Lakatos Géza vk. őrnagy, elfoglalta beosztását. 72
A párizsi, a belgrádi, és a revali állomáshelyen 1925—26 folyamán nem tör
tént változás a katonai szakelőadók személyében. Felmentésük akkor követke
zett be, amikor az egyes külképviseleteknél a katonai attasé lépett helyükre.
A külföldi országok magatartása
A katonai attasék kiküldésére vonatkozó tilalom feloldása
A rejtett katonai attasé szolgálat léte és működése természetesen nem kerülte
el az antant hatalmak figyelmét, mint ahogy nem volt titok előttük az sem, hogy
a magyar vezérkar a békeszerződésben lefektetett tilalom ellenére létezik. A
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trianoni szerződés aláírása után, de még annak ratifikálása előtt, 1921 februárhan a honvédelmi miniszter jelentést készített az antant katonai ellenőrző bi
zottság számára a nemzeti hadseregről és ebben a vezérkar tagadhatatlan léte
zését a következőkikel indokolta :
„A fővezérség 1920. április 1-el megszűnt, s a katonai központi vezetés és
közigazgatás a Honvédelmi Miniszterre ruháztatott át. Tekintettel azonban arra,
hogy a bolsevizmusra való hajlamot — mint ezt számtalan felmerült komoly
jelenség is bizonyítja — a nép egyes rétegeinél még korábban sem lehet meg
szűntnek tekinteni, szükség volt arra, hogy a fővezérség megszűnte után to
vábbra is egy olyan központi szerv tartassék fenn, amely egyrészt a belső ál
lapotokat állandóan figyelemmel kísérhesse, másrészt pedig az esetleges bolse
vista kitöréseket gyors csapateltolások és összevonások által elfojthassa... Te
kintettel továbbá Közép-Európa és a nyugati államok létét is nagyban veszé
lyeztető, a Szovjet-Oroszország által a tavasz folyamán megindítandó általános
támadásra, szükséges már ezért is egy oly — a katonai közigazgatás terhei alól
mentes — szerv fenntartása, mely egyrészt a szovjet-orosz állapotokat és jelen
ségéket figyelemmel kíséri, másrészt pedig mindazon védelmi előkészületeket
a hadseregre vonatkozó békefeltételek keretein belül megteszi, amely ezen jö
vendő támadással szemben az ország gazdasági fejlődését, életképességét és
a konsolidatio útján haladó belső társadalmi békéjét s ezáltal Közép-Európa és
a nyugati államok békéjének fenntartását is biztosítja."73
Ezt az érvelést a következő években is alkalmazták. A HM VI—2 osztály fel
adatkörét 1924 decemberében a következőkben adták meg a szövetségközi kato
nai ellenőrző bizottság számára: „Nemzetközi kommunista mozgalmaknak fi
gyelemmel kísérése, külföldi sajtó, irodalom figyelemmel kísérése és tanulmá
nyozása, a külföldi szocialista és kommunista mozgalmak és azoknak Magyar
országhoz való kapcsolódása, kémelhárító szolgálat. Hazaárulás, hűtlenség és
katonai szökevényekkel kapcsolatos ügyek. Rejtjelszolgálat."74
Az antant hatalmak tisztában voltak azzal is, hogy a forma szerint „elbocsá
tott, vagy nyugalmazott tisztek" katonai előléptetése a tilalom ellenére folyik.
A nagykövetek tanácsának 1925. december 18-án a magyar kormányhoz intézett
kollektív jegyzéke felsorolta azokat a feltételeket, amelyek teljesítését szüksé
gesnek tartotta ahhoz, hogy a békeszerződés katonai pontjait kielégítő módon
végrehajtottnak tekinthesse. E jegyzék 4. pontja kimondta: „Az elbocsátott tisz
tek előléptetése beszüntetendő, mivel ezek az előléptetések a 108. pont által
megtiltott kiegészítő keretek alakításának tekinthetők." A magyar kormány
azonnal megtalálta a kiskaput: kötelezte magát ugyan az előléptetések tilalmá
nak betartására, de fenntartotta „az államfőnek biztosított azon jogát, hogy az
címmel és jelleggel való előléptetéseket eszközölhessen."75 A rejtett beosztásban,
dolgozó tisztek, így a katonai szakelőadók előléptetése továbbra is megtörtént,
azzal a megoldással, hogy eltekintettek azok hivatalos lapban való közzététe
létől.
A vezérkari tisztekből lett „diplomaták" megbízatása, feladatköre tehát nyílt
titok volt a fogadó ország szervei előtt éppúgy, mint más országok diplomatái
számára. A vezérkar ennek ellenére — a forma kedvéért — ragaszkodott a rejtéshez. Stojakovics alezredes, a nyilvántartó iroda főnöke, körrendeletben uta
sította az osztály munkatársait és a (katonai szákelőadóikat : „A külföldön beosz
tott katonai szakelőadók ténykedése szigorúan titkos. Ezeknek létezése tehát

73 H L HM Ein. D. o. 1921. 8250. sz.
74 HL VKF 3. oszt. 1924. 36822. sz.
75 Uo. 1. oszt. 1926. 104. sz.

— 588 —

avatatlan előtt fel nem fedhető... azon körülményt, hogy katonai szakelőadók
külföldön egyáltalán léteznek, megemlíteni semmi esetre sem szabad." 76
A problémát az okozta, hogy a katonai szakelőadóknak kapcsolatba kellett
lépniük a feladat elvégzése érdekében az illető ország katonai vezető köreivel,
más országok katonai attaséival. Ezekre a kapcsolatokra mindegyik érdekelt
fél igényt tartott. Lehóczky Béla 1921. július 15-i jelentésében beszámolt arról,
hogy összeköttetésbe lépett a bécsi lengyel katonai attaséval és megállapodtak
egymással hírek cseréjében.77
A prágai lengyel katonai attasé 1925 februárjában Fleischhacker Rezsőtől azt
kérte, hogy forduljon feletteseihez és kérjen a nevében Magyarország helyzeté
ről egy általános katonapolitikai tájékoztatást a lengyel vezérkar részére. 78
Ruszkay 1927-ben Bukarestben az olasz katonai attaséval épített ki kapcsolatot,
amelytől igen hasznos együttműködést remélt. Ruszkay így jellemezte kettejük
viszonyát: „Személyem és szolgálatom iránt már régen tisztában van, amit egy,
az olasz követnek a mi követünkkel szemben tett félreérthetetlen megjegyzésé
ből tudok (Sign. R. il Suo adetto militare nascisto), bujkálni tehát nem volt cél
szerű." 79
Ghyczy Miklós római katonai szakelőadó 1924. augusztus 22-i jelentésében
arról számolt be, hogy Hedry követségi tanácsos egy ügyben felkereste Guzzoni ezredest, az olasz vezérkar hírszerző osztályának vezetőjét, aki megemlítette,
neki, hogy „szívesen dolgozna együtt egy Láng ezredes minőségében itt működő
tiszttel és vele a terepet a jövőre nézve előkészítené... Hedry tanácsos egy
diner alkalmával tegnap Guzzoni ezredessel összehozott. Ez alkalommal tisztán
volt látható, hogy ő állasomról értesítve van." 80
Hasonló tapasztalatokat szerzett Béldy Alajos Varsóba történt megérkezése
után. 1926. május 4-i jelentésében, arról tudósít, hogy a lengyel vk. 2. osztály
vezetője „ . . . persze tisztában van azzal, hogy itt mit keresek, akárhogy tagad
tam is, mert kért, ha valamire szükségem van, csak jöjjek h o z z á . . . Rólam egy
általán úgy beszélnek »a Megay utódja-«, akiről mint hallom, mindenki tudja,
hogy micsoda."81
A magyar külképviseletékhez beosztott vezérkari tisztek „diplomáciai" tevé
kenységével — leleplezési célzattal — elsősorban a kisantant országok sajtója
foglalkozott. Említettük már, hogy a csehszlovák lapok bőségesen cikkeztek,
a kérdésről azzal a kémkedési üggyel kapcsolatiban, amelyben Bajnóczy József
nek is szerepe volt. Az ügy bírósági tárgyalásán a csehszlovák katonai szakértő
így jellemezte a helyzetet: „Magyarországnak tilos a trianoni szerződés szerint
katonai attasékat küldeni, de nagyon jól tudják, hogy segítsenek magukon.
Magyarország több volt tisztet tisztviselőként kinevezett a követségekre és ezek
katonai attasé szolgálatot teljesítenek." 82
Az Obzor című jugoszláv lap 1927. július 13-i számában felvetette, hogy Ma
gyarország nyugtalanságot és forradalmat akar előidézni a kisantant országok
ban. „Ebből a célból a magyar kormány több vezérkari tisztet küldött ki kül
földre, hogy ott megismerkedj ének a helyi viszonyokkal." 83 A Národná Obrana
1927-ben cikksorozatot szentelt a magyar külpolitika elemzésének. A lap töb
bek között megállapította: „Sok vezérkari tiszt mint hivatalnok a diplomáciai
szolgálatban van alkalmazva — mert Magyarország nem tarthat katonai atta76
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chékat. Ezeik mind a béke elleni harcot szolgálják . . . Magyarországnak jól szer
vezett vezérkara van, mely a békeszerződés szerint megtiltatott." Ezt a jelen
tést Siller Antal, a Belgrádban működő rejtett magyar katonai attasé küldte
a Központnak. 84
Időnként a francia sajtó is foglalkozott a kérdéssel. Az Echo de Paris című
lap 1926 júniusban éles támadást intézett a Magyarországon uralkodó pretoriánus rendszer ellen: „A kormányzó a nagy osztrák—magyar vezérkar marad
ványait maga köré csoportosította, s minthogy egykor maga is Ferenc József
kabinetjében volt szolgálattételre beosztva, kollégáit állami szolgálatba, követ
ségeknél és konzulátusoknál helyezte el."85
A sajtómegnyilatkozásokat soha nem követte hivatalos eljárás. A katonai a t 
tasék kiküldésére vonatkozó — tételesen meghatározatlan — tilalmat Magyar
ország esetében nem vették komolyan a győztes országokban. Az antant hatal
mak hivatalos szervei egyetlen esetben sem kifogásolták a volt vezérkari tisztek
diplomáciai beosztását, nem kerestek alkalmat arra, hogy őket valamilyen mó
don kompromittálják. A szakelőadói rendszer fennállásának nyolc éves időszaka
alatt csak Marsik Jenő és Bajnóczy József visszahívása vált szükségessé.
A kialakult helyzet legalizálására 1927-ben került sor, a Szövetségközi Ka
tonai Ellenőrző Bizottság magyarországi tevékenységének megszüntetése után.
A magyar hivatalos szervek Angliában kezdték meg tájékozódásukat a katonai
attasék kiküldésének lehetőségéről. Rubido-Zichy londoni nagykövet 1926. de
cember 15-én kelt magánlevelében arról számolt be Khuen-Héderváry külügyniiniszfer-ihelyettesnek, hogy az angol hadügyiminisztériuimíban kifejtették ne
ki : „ . . . itteni mérvadó körök felfogása szerint nem volna semmi ellenvetésük
e
gy ilyen állás létesítése ellen, hogy egy magyar katonai attasé mindenesetre
itt nagy szimpátiának örvendene és hogy helyzete, amennyire lehet, angol rész
ről megkönnyíttetnék." 86
Az illetékes angol hatóságok beleegyezésének megszerzése után a magyar ka
tonai vezetés megtette a konkrét lépéseket a londoni magyar katonai attasé
kijelölésére az agrément (előzetes hozzájárulás) beszerzése érdekében 87 Anglia
példáját Olaszország és Franciaország is követte. 1927. november 1-i hatállyal
megtörtént a londoni és a római, egy hónappal később pedig a párizsi magyar
katonai attasé kinevezése. 88
*
A katonai szakelőadóknak — bár formailag rejtve, polgári diplomáciai vagy
konzuli beosztásban kaptak helyet a magyar külképviseleteknél — a nekik
kiszabott feladatok teljesítése érdekében be kellett tölteniük a katonai attasé
megszokott szerepkörét.
Munkájukban kétségkívül túlsúlyban volt — különösen az ellenségnek mi
nősített kisantant országokban — a katonai attasé első és legfontosabb feladat
köre: az idegen ország katonapolitikájának, katonai intézményeinek, háborúra
való felkészülésének tanulmányozása, s a megszerzett adatok jelentése.
Hiba lenne azonban őket egyszerűen csak hírszerzőknek tartani. A katonai
szakelőadók a magyar külképviseletek fontos személyiségei voltak, különösen az
ellenforradalmi időszak első éveiben, amikor a hadsereg meghatározó szerepet
játszott az állami élet valamennyi területén. A katonai szakelőadók az általá84
85
86
87
88

H L VKF 2. oszt. 1927.17238. sz.
OL Sajtólevéltár. MTI Kőnyomatosok. Bizalmas 1452. k. 1926. VI. 9.
OL KÜM Külügyi alkalmazottak bizalmas levelezése. 1926. 77. lap.
HL HM Ein. B. o. 1927 6586. sz.
H L Kormányzói elhatározás 465., 482., 484., 539. sz. 1927.
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ban szokásosnál fokozottabb mértékben látták el a katonai attasé szerepkörből
fakadó azon kötelességet, hogy a külképviselet vezetőjének katonai szakértői
legyenek.
A katonai attasé feladatkör harmadik területe, a saját hadsereg képviselete
a fogadó országban, a viszonyok kényszerítő erejénél fogva háttérbe szorult, de
még a szigorú rejtés ellenére sem volt kiküszöbölhető. Ez a képviselet azokban
az országokban valósult meg elsősorban, amelyekkel Horthy-Magyarország jó
viszonyban állt, vagy amelyek valamilyen okból legalábbis jóindulatot tanúsí
tottak a magyar törekvések iránt.
Az a tény, hogy a magyar külképviseletekhez beosztott diplomaták, vagy kon
zulok közül egy valaki katonai attasé feladatkört lát el — mint láttuk — nem
maradhatott titokban egyetlen ország illetékes szervei előtt sem. A jelek azt
mutatták, hogy pár év elteltével még a győztesek számára is kedvezőbbnek lát
szott a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokban megszokott, kölcsönösségen ala
puló katonai attasé tevékenység felújítása Magyarország vonatkozásában.
A katonai attasék kiküldésére vonatkozó jog elismerése a világháborúban
győztes és a legyőzött államok közötti kapcsolatok normalizálódásának a jele
volt, lépés az egyenjogúság felé, de egyúttal a magyar katonai vezetés lehető
ségeinek kiszélesedését is jelentette az 1930-as évek magyar külpolitikájának
kialakításában.

«,

Jlaüoui ApoKau

JJEJITEJIBHOCTB CEKPETHOÏÏ BEHrEPCKOÄBOEHHOÍi ATTADIE-CJiy^CEW
B HEPHOfl 1923—1928 I T .
Pe3toMe
B 1922 rofly MmmcTepcTBo <j)HHaHCOB HacraHBajio Ha jiHKBHflaiiHH öojibniHHCTBa aonacHocTefi
BoeHHHx peiJiepeHTöB. ITpaBHTejibCTBo OTKJIOHHJIO 3TO npefljioaceHHe, 6ojiee Toro, flajio pa3pemeHHe
Ha co3flaHHe HOBBIX any*ce6HBix MecT. B 1923 r o w BoeHHtie pe4>epeHTBi 6BIJIH Ha3HaHeHbi B c<j)opMHpoBaBHmecÄ Tór^a BeHrepcKHe nocoubCTBa B PeBane H Amcape, a Taoce B yace 6ojiee mono
4>yHKJXHOHHpoBaBniee BeBxepcKoe npeflcraBHTejiBCTBo B C O ^ H H .
3aMaKCHpoBaHHaflfleflTejibHOCTbBeHrepcKHx BoeHHbix aTTame He ocrajiacb He3aMeieHHOH AJIH
KOMneTeHTHbix opraHOB 3anaaHwx BejraKHX aepacaB H cTpaH Majioli A H r a n m . HecMOTpfl Ha TO,
I T O npecca 3THX CTpaH HeoaHOKpaTHO 3aHHManacb BonpocaMH 3anpeTHoM aetfrejibHOCTH ogmuepoB
BeHrepcKoro reHepajiBHoro nrraöa, HaxoflHBnmxcÄB mTaTe annjioMaTHHecKoro Kopnyca, o4»HHHajibHbie opraHbi He npenflTCiBOBajiH HX paöoTe.
n o č n é npeKpameHHfl BoeHHoro KOHTPOJIH Haa BeHrpHeü — HaHHHafl c 1927 r o ^ a — BeHrpHfl
HOJiyHHJia B03M0ÄÍH0CTB

B p a M K a x TpaflHHHOHHBIX yCJIOBHH MeaCflyHapOÄHBIX flHHJIOMaTHHeCKHX

CHomeHHíí — Tenept yace OTKPBITO HanpaBjiaTb BOCHHBIX airante B CBOH 3apy6eacHbie npeacTaBHTejibCTBa. HHCTHTyT BoeHHbix pe^epeHTOB B 1927—1928 ro^ax 6bm nocTeneHHO ynpa3ffHeH.
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Lajos

Árokay

DIE TÄTIGKEIT DES GEHEIMEN UNGARISCHEN MILITÄRATTACHEDIENSTES
ZWISCHEN 1923 UND 1928
Resümee
Im Jahre 1922 ersuchte das Finanzministerium um die Liquidation der meisten
militärischen Fachreferenten-Stellen. Die Regierung lehnte diesen Antrag ab, und
genehmigte sogar zusätzliche Dienststellen. 1923 wurden militärische Fachreferenten
den derzeit aufgestellten ungarischen Botschaften in Reval und Ankara sowie der
schon seit langem funktionierenden ungarischen diplomatischen Vertretung in Sofia
zugeteilt.
Die Tätigkeit der geheimen ungarischen Militärattaches ist der Aufmerksamkeit
der zuständigen Organe der westlichen Grossmächte und die der Länder der kleiner Entente nicht entgangen. Obwohl die Presse dieser Länder sieh oft mit der verbotenen Tätigkeit der ungarischen Generalstabsoffiziere, die diplomatischen Status
hatten, beschäftigte, unterbanden die amtlichen Organe ihre Tätigkeit nicht.
Mit der Aufhebung der militärischen Kontrolle in Ungarn im Jahre 1927 bestand
die Möglichkeit, dass Ungarn jetzt schon ganz offen den internationalen diplomatischen Bedingungen gemäss Militärattaches den diplomatischen Vertretungen zuteilen konnte. Die "Funktion der militärischen Fachreferenten wurde 1927—28 allmählich liquidiert.

SZABÓ MIKLÓS
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ A REVÍZIÓS
CÉLOK SZOLGÁLATÁBAN
1939—1941

Az 1930-as évek derekától mind egyértelműbbé vált, hogy a Versailles-i béke
rendszer hamarosan összeomlik. Németország nyílt háborús készülődése, majd
a Saar-vidék megszállása és Ausztria bekebelezése érzékeltette: a náci vezetés
erőszakos úton is kész, illetve képes célkitűzéseit megvalósítani. A nyugati pol
gári demokráciák megalkuvó politikája, a várható német—szovjet összecsapás
ra épülő számításaik kedveztek mindennek.
Az események várakozással töltötték el a magyar politikai és katonai veze
tést, hiszen ezektől a precedensektől vártiák, hogy — szövetségeseikre támaszkod
va — lerázhatják a trianoni megkötöttségeket. Rőder Vilmos gyalogsági tábor
nok, a vezérkar főnöke, már 1933 júniusában úgy fogalmazott, hogy „Az újabb
ezer évre szóló önálló nemzeti lét alapfeltétele a mi esetünkben a Kárpátok ha
tárolta földrajzi egység csorbítatlan birtoklása: tehát csakis ez lehet politikánk
végcélja. Ezt azonban békés úton sohasem érhetjük el. Ilyenformán
részünkre
a hadviselés szükségessége kifejezetten
fennáll."1
Ennék megfelelően az ország lehetőségeinek, valamint a trianoni megkötések
ki játszhatóságának függvényében az illetékesek határozott erőfeszítéseket tettek
a honvédség e feladatokra való felkészítése érdekében. így az évtized derekán
már olyan célt tűztek a honvédség elé, hogy legyen képes egy kisantant állam
mal szembeni eredményes tevékenységre. A rejtett légierőt is úgy próbálták
— a lehetőséghez mérten — fejleszteni, hogy ezeknek az elvárásoknak meg
tudjon felelni.
*
Az 1938—39 fordulójára pattanásig feszült nemzetközi légkörben megnőttek
az 1939. január 1-étől önállóvá vált magyar légierővel szembeni elvárások. Sőt,
ezek a nézetek mind gyakrabban meg is fogalmazódtak. Az egyik szakértő 1938
utolsó hónapjaiban úgy fogalmazott, hogy „Különösen f o n t o s . . . a légierők sze
repe a háború első szakaszában és olyan országokkal szemben, melyek hatá
rait már békében bevehetetlennek látszó erődítmények sora lezárja, ami a földi
erők részére a meglepetést, a megelőzést, a »leroíhanást«, az átlkarolást lehetet
lenné teszi."2 Nem lehet nem észrevenni a sorok között meghúzódó nyílt uta1 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnökség (a továbbiakban — HL HM Ein.) VI.—1.1933/9150
2 Hrmsóczy Győző: A légi erők hadászati alkalmazásáról. Magyar Katonai Szemle (a továbbiakban — MKSz),
1938/12. sz. 104. o.
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last az ország határai mentén kiépített erődrendszerekre. A szerző elsősorban
Csehszlovákiára gondolt cikke megírásakor, a történelem kereke azonban gyor
sabban forgott, mint a nyomdagépeké. A megjelenés idejére — 1938 december
— az első bécsi döntés már megoldotta ezt a részikérdést, de érvényben maradt
a többi szomszédos állam vonatkozásában.
Ebben az időszakban vált egyértelművé, s nemcsak «különböző tanulmányok
ban, hanem a honvédség főparancsnokának 1938—39. évi kiképzési rendeleté
ben3, majd a gyakorlati repülőszabályzat tervezetében is úgy fogalmaztak, hogy
a légierőkkel szemben támasztandó legfontosabb követelmény: a szárazföldi
erők harcát „elsősorban közvetlenül támogassák. Ezen általános követelmény
szellemének kell az egész kiképzést áthatnia." 4
Az egyre bonyolultabbá váló, a nyílt összecsapás irányában fejlődő helyzet
bizonyos gyakorlati tapasztalatszerzést is lehetővé tett. így pl. a csehszlovákiai
krízis kapcsán 1938. október 6-án elrendelt hadműveleti intézkedés 5 , amely a
repülőalakulatok részére — a IV. és V. közelfelderítő századok kivételével —
elrendelte hadi repülőtereik elfoglalását, s a szárazföldi csapatokkal együtt
működésben való alkalmazásra a készenlétet, több hiányosságot fedett fel.
Ezek a vezérkari tisztek tapasztalati jelentéseilben6 kerültek megfogalmazásra.
Alapvetően a csapatokkal való rendelkezés jogának, a háborús felső vezetés
további szervezeti tökéletesítésének kérdéseit érte a legtöbb bírálat.
Az első igazi harci tapasztalatokra 1939. március 24-én tettek szert az 1. vadászrepülŐHSzázad tagjai. Az Ungváron települt alegység készültségi raja három
szlovák repülőgépet lőtt le, majd délután az ugyancsak Ungvár irányában elő-;
renyomuló három „Letow" típusú könnyűbombázóval és az azokat kísérő hat
„Aviá"-val ütközött meg. A Szobránc fölötti légiharcban további hat szlovák
repülőgépet semmisítettek meg. 7 Ugyanakkor az iglói repülőtér ellen indított
magyar megtorló bombázás jelentős eredményt hozott, szintén veszteség nélkül.
E kétségtelen fegyvertény mértéktelen önbizalmat kölcsönzött a magyar lé
gierőnek. Ez nem lett volna baj, ha csaik a fokozottabb magabiztosságot, a név
magyarosítást, a lovagiasság szellemének fenntartását szolgálta volna. .(Ugyanis
a két légi győzelmet arató Negro Aladár főhadnagy felvehette a Szobránczy
nevet, valamint a repülőhalált halt szlovák Svento főhadnagyot a katonai dísz
pompával megrendezett sislóci temetésén ezzel búcsúztatták: „Hálás lehet néked
a szlovák nemzeted. Mi pedig mint lovagias magyar repülőellenfeleid tisztelet
tel és kegyelettel fogjuk megőrizni emlékedet." 8 A problémát a légierő reális
megítélése szempontjából az jelentette, hogy az illetékesek elfelejtették: nem az
alig két hete még 666 elsővonalbeli repülőgéppel rendelkező csehszlovák légi
erővel 9 ütköztek meg, hanem csak a töredékében fennmaradt szlovák légierő
néhány alegységével. A tényleges harcérték és a pillanatnyi siker összevetésének
elmulasztása túlzó következtetések levonására ragadtatott egyeseket: „Nemzeti
önérzetünk egyik titka az, hogy minőségnép vagyunk...
Mert mindig megmu
tattuk, hogy mindenekfelett harcos nemzet vagyunk."10 A nacionalizmusnak ez
a túlburjánzása elhomályosította a tényleges gondokat. (Pl. az Igló elleni táma
dásra kirendelt 3/II. bombázóosztály ködben leszakadt csonka raja — 2 repülő
gép — téves navigálás következtében a célpont helyett Rozsnyó mellett oldott
3 H L Vezérkarfőnökség Elnöki (a továbbiakban — Vkf. Ein.) 1. 1938/3113.
4 Uo. 1938/3111.
5 H L I . hadtest, hadmüvelet (a továbbiakban — I. hdt. hdm.). I . 1938/381000.
6 HL Vkf. Ein. 1.1939/3728.
7 Farkas István: A levegő titánjai. (A továbbiakban — Farkas) Budapest, é. n. 52—53. o.
8 Szentnémedy Ferenc: A magyar légierő első diadala. (A továbbiakban — Szentnémedy) MKSz 1939/8. sz. 114. o.
9 Peter, Ernst: Die Luftstreitkräfte der Tschechoslowakei, österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban —
ÖMZ), 1978/2. sz. 127. o.
10 Szentnémedy, 116. o.
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ki 7 db 50 kg-os bombát). 11 Sokan beteljesedve látták Horthy Miklós azon
— alig egy évvel korábbi — jóslatát, hogy „lovas nemzet voltunk, repülő nemzet
leszünk."12 Ezt a túláradó lelkesedést tükrözi a kormányzó dicsérete is, mely
szerint „büszke örömmel és megelégedéssel vette tudomásul az ezen esemé
nyekről befutott híreket, melyek neki bizonyságot szolgáltattak fiatal légi fegy
vernemünk kimagasló értékeiről." 13
1939 márciusa után első számú potenciális ellenséggé Románia lépett elő.
A keleti szomszéd részéről is mind határozottabb készülődésről érkeztek hírek,
így március 15—20. között határvédelemre felvonult a szamosfalvi 2. vegyes
repülőezred; a brassói 1. bombázóezred és a bukaresti 1. vegyes repülőezred egy
osztálya. Augusztusban — tehát a román mozgósítás előtt — az ötszázezres had
erő fele Erdélyben állomásozott.14
így természetes, hogy a magyar katonai vezető körök továbbra is nagy je
lentőséget tulajdonítottak a bombázóerők felkészítésének. A fokozatosan sú
lyosbodó helyzetben a vezérkarfőnökség 1. (hadműveleti) osztálya szükségesnek
látta, hogy „német mintára olyan gyakorlótábor létesüljön, amely lehetővé te
szi egyrészt nagyobb bombázó kötelékek éles gyakorlatait, másrészt légvédelmi
lőtérül is szolgál". A kiválasztás és kiépítés szempontjait az határozta meg, hogy
„konkrét esetben a saját és az együttműködő hatalmak légi erejének kiindulá
si alapul szolgálhasson".15
Ezek azonban csak az erődemonstrálást, az elszántságot voltak hivatottak
.szolgálná. Egy meggondolatlan lépéstől Pelényi követ még július 22^én óva intette
kormányát, tolmácsolva Sumner Wellesnek, az USA külügyi államtitkárának
azon véleményét, hogy „Magyarország vindikációit (követeléseit — Sz. M.) Ro
mániával szemben nemcsak, hogy igazságosaknak kell elismerni, hanem azok
nak honorálása nélkül egy tartós európai békét el sem lehet képzelni. Ez volna
egy általános rendezésnek egyik fő programpontja, minek azonban előfeltétele,
hogy a kérdés tárgyilagos megítélését ne prejudikáljuk (előre ne befolyásol
juk — Sz. M.) egy önhatalmú lépéssel, m e l y n é l . . . nem fogjuk lemoshatni az
»agresseur« bélyegét.. ."16 Valószínűleg e halvány biztatás is fékezte az elha
markodott lépés megtételét, de ennél sokkal nyomósabb az volt, hogy a Len
gyelország ellen készülő Németországnak is érdekében állt a békés „hátország".
Ezért folyamatos német nyomás nehezedett a magyar kormányra annak érde
kében, hogy elálljon a Románia elleni támadás tervétől.
A magyar—román konfliktus elmaradt, de sokkal veszélyesebb vetette előre
árnyékát: a második világháború! S valóban: 1939. szeptember 1-én Német
ország megtámadta Lengyelországot.
A harci cselekmények meg sem indultak, de már súlyosbították a német—
magyar viszonyt. Teleki Pál miniszterelnök ugyanis még júliusban közölte
Hitlerrel és Mussolinival, hogy Magyarország „erkölcsi meggondolásokból nincs
abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen." 17 Az
ezzel kapcsolatos dühkitörést Csáky István 'külügyminiszternek kellett végig
hallgatnia, amikor augusztus 8-án Obersalzbergben fogadta őt a Führer. Szo
kás szerint szemükre vetette a magyaróknak, hogy minden területi gyarapo
dást Németországnalk köszönhetnek, s a fenyegetés sem maradt el: a „magyar
11 HL Vkf. Ein. 1.1939/3581.
12 Szentnémedy, 118. o.
13 HL Vkf. Ein. 1.1939/3585.
14 Vo. 1939/3875. és 4735.
15 TJo. 1939/3668.
16 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája a második világháború kitörésének időszakában 1939—1940.
Budapest, 1962. (A továbbiakban — Juhász, 1962.) 376. o.
17 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919/1945. Budapest, 1975. (A továbbiakban — Juhász, 1975.)
215. o.
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revíziós igények még tovább menő támogatása ez idő s z e r i n t . . . nem lehetsé
ges .. ."18 Ez isimét meghátrálásra késztette a magyar kormányt.
Ennek ellenére tovább romlott a helyzet. A németek az augusztus 27-én Var
sóban lejlátszott lengyel—magyar labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatban, hivat
kozva a sajtóban megjelent lengyel barát megnyilatkozásokra, leállítottak bizo
nyos hadianyag-szállításokat. 19 Bár az indok szeptember 7-ére „tárgytalanná
vált, azonban tudvalevőleg szállítási nehézségek állanak fenn" 20 — bizonygatta
Woermann külügyi államtitkár-helyettes a fegyverszállítások felújítását sürgető
Sztójay Döme követnek. Egészen más „szállítási nehézség" akadályozta meg a
továbbiakban a helyzet normalizálását. 1939. szeptember 9-én ugyanis Ribbentrop külügyminiszter telefonon kérte Csákytól a kassai vasútvonal rendelkezés
re bocsátását Lengyelország elleni német csapatszállítások céljára. Ezt a magyar
külügyminiszter azzal utasította el, hogy az ehhez való hozzájárulás „nem len
ne összeegyeztethető a magyar nemzeti becsülettel."21, s biztos hadüzenettel is
szembe kellene nézni. Ugyanakkor sietett hozzátenni, hogy amennyiben Né
metországot létérdekeiben fenyegetnék meg, akkor az ország a legnagyobb koc
kázatot is vállalva teljesítené kötelességét. A Teleki-kormány e — valóban
bátor és tiszteletre méltó — döntésének kettős következménye lett: egyrészt
a németek soha nem felejtették el a későbbiekben ezt a magyarok szemére vet
ni, másrészt — s ez a jelentősebb — az így a Wehrmachttól mentes maradt ma
gyar—lengyel határszakasz a későbbiekben lehetővé tette több mint 130 ezer
menekült Magyarországra jutását. Köztük volt a lengyel légierő közel ezer tag
ja is, akik nagyrészt tovább mentek Franciaországba, majd Angliába.
Ezek a kisebb-nagyobb súrlódások sem akadályozták meg azonban a honvéd
ség illetékeseit abban, hogy rövid időn belül harci tapasztalatokat gyűjtsenek
az éppen befejezett német—lengyel háború eseményeiből. Csatay Lajos tábor
nok vezetésével már október 2—14-e között egy háromtagú bizottság járt Len
gyelországban e célból. Egyebek mellett a légierő alkalmazásával kapcsolatban
is fontos megállapításokat tettek. Jelentésükben 22 nyomatékosan hangsúlyoz
ták, hogy az új viszonyok között a légierő a gyors győzelem egyik döntő ténye
zőjévé vált. Párhuzamot vontak a német légierő (Luftwaffe) és az éppen meg
született magyar légi fegyvernem szervezése között, s megfelelő javaslatokkal is
éltek. A jelentős német sikerek, illetve az ezeken alapuló tapasztalatok is köz
rejátszhattak abban, hogy a hadrendi hiányok — 1939. november 27-én elha
tározott — pótlására felállított sürgősségi sorrend az első helyen jelölte a légi
erőt. 23
E fegyvernem fejlesztése szempontjából sokat ígért az 1939—1940. évre szóló
szervezési intézkedés. 24 A megfelelő létszám biztosítása érdekében három évre
emelték fel a tényleges szolgálat idejét. A hadrendfejlesztés lényegének a repü
lődandár (rep. dd.) kiépítését, a kassai VIII. hadtest, valamint a gépkocsizó és
lovasdandárok közelfelderítő századainak (KF. szd.) megalakítását, illetve a
légierő légi és földi ítészeinek szervezetszerű különválasztását tekintették.
A repülőosztályok (rep. oszt.) állományát egységesen kettő századra csökken
tették. A vadász- (V.), könnyűbombázó (KB.), és nehézbombázó (NB.) ezredet,

18 A Wilhelnistrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt Írták: Ránki
György, Pamlényi Ervin, Tükovtzky Lóránt és Juhász Gyula. Budapest, 1968. 418. o. (A továbbiakban — Wilhelm19
20
21
22
23
24

Juhász, 1962., 452. o.
WilhelmBtrasse, 437. o.
Uo. 438. o.
H L Vkf. Ein. 1.1939/3185.
Uo. 1939/5281.
H L HM Bln. 1. a. 1939/39000.
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A légierő harci részének I939-40. évi szervezete
1. rep. d cl
32 rep. szd.,
228 harci és 76 tartalék rg.

1.Y e.

2.Ve.

3-KB.e.

4. NB.e.

oszt.

oszt.

oszt.

oszt.

szd.

szd.

sz d.

szd.

szd.

(9 + 3 f g-)

(9 + 3 f g-)

(9 + 3 r g-)

( 6 + 2 rg.)

(6 + 21-g.)

5. KF.e.

l.ö.TF.o.

szd.

(3+irg-)

szd.

(9 + 3fg.)

illetve az önálló távolfelderítő osztályt (ö. TF. o.) csak kiképzési, közigazgatási
köteléknek tekintették.
A szervezési intézkedés szerint a légierő összlétszáma 6075 főt tett ki, ebből
393 volt hivatásos tiszt.
Minden erőfeszítés ellenére sem sikerült azonban a második világháború kez
detére lényeges előrelépést tenni a korszerű légierő megteremtésének rögös út
ján. További gondokat okoztak az építkezések elhúzódása következtében ké
sést szenvedő helyőrség- (repülőtér-) változtatások, másrészt az, hogy a 9 + 3 re
pülőgépes századoknak — a beszerzési nehézségek következtében — nem tud
ták biztosítani a szükséges mennyiségű harceszközt. A rendszeresített 304 repü
lőgéppel szemben — 1939. július 29-én — csak 252Hvel rendelkezett a légierő.25
A tényleges értéke jobban megítélhető, ha tudjuk, hogy pl. 1938 végén a ju
goszláv légierőben 10 800 fő, 470 hadi és 340 tartalék repülőgép teljesített szol
gálatot. 26 Ekkor azonban nem okozott problémát ez az erőviszony, mert nem
került sor összecsapásra. A szlovák légierő pedig gyengesége (1939. december
4-én hat századból álló egyetlen repülőezred27) miatt nem jelentett gondot.
A jövő megnövekedett pilótaszükségleténék biztosítása szempontjából viszont
fontos esemény volt, hogy Illy Sándor rep. vk. alezredes parancsnoksága alatt
1939. november 5-én megkezdte működését a kassai „Horthy Miklós" Honvéd
Repülőakadémia.
A nyugat-európai hadjáratra készülő Németországnak továbbra is érdekében
állt a Duna-medencei nyugalom fenntartása, ezért ezekben a hetekben is inge
rülten reagált minden románellenes magyar megnyilvánulásra. Ennek ellenére
1939 utolsó harmadában bizonyos mértékig békülékenyebb hangot ütött meg
renitenskedő szövetségesével szemben, mivel a nyugalom mellett szüksége volt
a magyar szállításokra is, illetve a német—magyar gazdasági kapcsolatok német
érdekeknek megfelelő fejlesztésére. Az ezekben a hónapokban gyakran tárgya
lásokat folytató Clodius 'külügyminisztériumi osztályvezető-helyettesnek végül
is sikerült biztosítania, hogy nékik megfelelő döntés szülessék. Ezt részben az
zal érte el, hogy a Magyarország számára fontos hadianyagszállításokat (az
igény 1940 március végi határidővel 127 millió birodalmi márka értékű fegyver,
ezen belül 68 millióért repülőfelszerelés28) rendkívül ügyesen használta fel adu
ként, másrészt azzal, hogy előre tisztában volt a magyar szándékokkal és lehe
tőségekkel. E téren, sajnos, különösen a katonák „tűntek ki". Erdmannsdorff
budapesti követ azon megállapításával, miszerint „kétségtelen, hogy a honvéd
ség Németországgal szembeni magatartása lényegesen pozitívabb, mint a mi
niszterelnöké és más kormánytagoké. A tisztikar idősebb korosztálya... külö
nösen pedig a vezérkar nagyon befolyásos főnöke, Werth gyalogsági tábornok,
megértik a Németországgal való feltétlen együtthaladás szükségességét", szo
morúan egybecseng Wrede vezérőrnagy katonai attasé jelentése: „Egy megbíz
ható embertől (az illető tiszt), aki a vezérkari főnök bizalmas környezetéhez
' tartozik és már gyakran szolgáltatott értékes híranyagot.. ."29, ismét fontos ér
tesülést szerzett. Tehát az amúgy is súlyos helyzetet még kilátástalanabbá tették
az árulók, a feltétlen nácibarátok. A német elkötelezettség csökkentését célul
maga elé tűző kormányra egyidejűleg gyakorolt nyomást Berlin és a honvéd
ség felső vezetése.
Telekiek lavírozását nehezítette az is, hogy 1940-ben határozott jobbratolódás
25 HL Vkí. Ein. 1.1939/4301.
26 Peter, Ernst: Die Luftstreitkräfte Jugoslawiens. ÖMZ, 1979/2. sz. 124. o.
27 HL Vkf. Ein. 1. 1939/5217. és 1940/3038.
28 Wilhelmstrasse, 462. o.
Ü9 Uo. 454—455. o.
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ment végbe a magyar belpolitikai életben, melynek egyik legfontosabb követ
kezményeként mind határozottabban fogalmazódott meg a követelés: váljék
„tevőlegessé" a németbarátság. E vonatkozásban kapóra jött annak lehetősége,
hogy Németország esetleg fegyverrel biztosítja magának a román olajat. Csáky
külügyminiszter támogatta a katonai körök azon javaslatát, miszerint „Cél
szerű volna, ha Werth őnagyméltósága az iniciatívát magához ragadva, maga
készítene egy tervezetet az esetleges magyar—német közös akcióra Románia
ellen." 30 Természetesen siettek hozzáfűzni, hogy erre csak abban az esetben
kerülhetne sor, ha a Szovjetunió érvényesítené Besszarábiával szembeni köve
teléseit.
Ez a magyar remény is szertefoszlott azonban, mert a német haderő nyugat
európai hadjáratának sikeres megvívása nyugalmat követelt Németország „hát
országaiban". Teleki Pálhoz írt 1940. május 14-i levelében Hitler ismét egyértel
műen fogalmazott: Németországnak alapvető érdekei fűződnek a balkáni béké
hez, s ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell, hiszen számára ez az
együttműködés „eddig is nem jelentéktelen előnyökkel járt." 31 Erre — hat nap
pal később kelt levelében — csak azt válaszolhatta a miniszterelnök, hogy „Bár
a magyar kormány szavahihető információk alapján azt a benyomást nyerte,
hogy nemzeti követeléseinek, speciálisan keleten, fegyverrel a kézben is érvényt
tudna szerezni, a tengelyhatalmakkal fennálló érdekközösségeinket sohasem té
vesztve szem elől, teljes mértékben méltányoljuk a békeállapot fenntartásának
pillanatnyi fontosságát."32
Ez a magyar „méltánylás" azonban alig tartott a nyugat-európai hadjárat befejeztéig, hiszen június végén mind a román, mind a magyar haderő megkezdte
csapatai felvonultatását a közös határra. Ennek egyik alapvető oka az volt,
hogy 1940. június 27-én Románia beleegyezett azon szovjet követelés teljesíté
sébe, hogy visszaszolgáltatja az 1918-ban elcsatolt Besszarábiát és Észak-^Bukovinát. A magyar kormány viszont jó előre bejelentette, hogy ha csak a Szovjet
unió igényeit elégítik ki, ez „nyilvánvaló diszkrimináció volna Magyarország
gal szemben"33, amit viszont nem tűrhet el. Valóban, a június 27-i magyar mi
nisztertanács ilyen értelmű határoztot hozott és döntés született a mozgósítás
ról, valamint a csapatok felvonultatásáról is.
A román kormány ennek megakadályozására hasonlóan cselekedett, bár jú
nius 29-én arról próbálta meggyőzni Ion Gigurtu külügyminiszter Bárdossy
László bukaresti követet, hogy a román mozgósítás „semimi esetre sem irányul
Magyarország ellen." Ezt viszont a riiagyar fél nem fogadta el, mivel vélemé
nye szerint „dinasztikus nehézségek" nem indokolják az Erdélyben állomásozó
erők növelését.34
A magyar politikai vezetés azonban hiába lélegzett fel a Kristóffy József,
moszkvai követ által küldött megnyugtató hír hallatán, mely szerint Dekanozov
helyettes külügyi népbiztos úgy látta: „Magyarország helyzete Erdéllyel szem
ben sok tekintetben azonos avval a helyzettel, amely részükről fennállott Beszszarábia tekintetében" 35 , s ezért megérteni látszott a magyar területi követe
lések fenntartását. Mindezt semmissé tette az újabb német leintés.
Azt, hogy Hitler — egyelőre — még mindig nem tanúsított megértést a ma
gyar törekvések iránt, két dolog magyarázza. Egyrészt az, hogy nyugat-európai
30 Juhász, 1962., 767. o.
31 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940—1941.
^Budapest, 1982. (A továbbiakban — Juhász. 1982.) 125. o.
32 Wilhelmstrasse, 488. o.
33 Juhász, 1982., 219. o.
34 Uo. 239. és 252. O.
35 ü o . 241. o.
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sikerét teljessé teendő, a brit oroszlán térdre kényszerítése érdekében indítandólégi háború, az ún. „Angliai csata" megvívásához elengedhetetlen volt a román
olaj zavartalan igénybe vétele, másrészt hogy ennek kedvező feltételei is létre
jöttek. Ugyanis 1940 július" első napjaiban Gigurtu miniszterelnökké történt
kinevezésével a feltétlen németbarát irányvonal került hatalomra Romániában.
Ennek ellenére rövidesen változott a berlini álláspont, mivel agresszív törek
vései szolgálatában más szerepeket szánt e térség országainak. 1940 nyarán Hit*
1er már az újabb háborús cél, a Szovjetunió felé tekintgetett. Júliusban mind
határozottabban testet öltötték a keleti hadjárat hadászati elképzelései. Ebben
a háborúban egyidejűleg volt szüksége Németországnak a magyar áruszállítá
sokra és vasútvonalakra, valamint Románia nyersanyagaira és stratégiailag fel
értékelődött területére.
E játszma első lépéseként az 1940. július 10-én Münchenbe látogató Teleki
Pál és Csáky István előtt Hitler kijelentette, hogy „Károly királyhoz intézendő
levelében még egyszer felhívja a király figyelmét a revíziók szükségességére,
és hogy a Románia és Németország közötti szorosabb együttműködést... ezek
nek a kérdéseknek a rendezésétől teszi függővé."36 Ezt a követelést Hitler jú
lius 26-án megismételte a román miniszterelnök és külügyminiszter előtt, sür
getve a tárgyalásos megoldást. Az 1940. augusztus 16-án elkezdődött turnuseverini megbeszélések szükségszerűen eredménytelenül zárultak, így — mint
ahogy azt a német politikusok előre látták — Románia döntőbíráskodásra kérte
fel a tengelyhatalmakat. Hitler és Mussolini ismét „igazságot" oszthatott. Hom
lok Sándor vk. ezredes, berlini katonai attasé egyértelműen fogalmazott ezzel
kapcsolatban: „A közvetítő szerep, melyet a Tengelyhatalmak vállalnák, egyút
tal ellenőrző szerep, s ha szükséges diktáló szerep is." 37 Sajnos, idővel e jóslat
szóról szóra bevált.
Ilyen előzmények után született meg 1940. augusztus 30-án az ún. második
bécsi döntés. Annak ellenére, hogy mindkét fél csalódott — a magyar vezetés
kevesellte, a román sokallta a visszaadott területeket —, mégis egyaránt meg
maradtak a németek hű szövetségeseiként abban a reményben, hogy érdemeik
elismeréseként a másik rovására változtatja meg Hitler ezt a döntését. Szomorú,
hogy Horthy kormányzó is csak az 1950-es években jutott el a felismeréshez:
„Berlinben... mint a későbbi események megmutatták, az erdélyi kérdést ál
landóan úgy kezelték, hogy hol a románokkal, hol velünk szemben használhas
sák fel csalétkül." 38
Egyelőre azonban Magyarország volt a kedvezményezett. Észak-Erdéllyel és
Székelyfölddel 43 591 km 2 -nyi terület 2 185 546 lakosát csatolták Magyarország
hoz. Most azonban a sajátos etnikai szóródás, valamint a két világháború közöt
ti tudatos román telepítési politika következtében nem volt mód egységes ma
gyar tömböt leválasztani, így a döntéssel visszaadott lakosság 42,l%^a már ro
mán nemzetiségű volt. 39
Természetesen a magyar fél e politikai-diplomáciai erőfeszítéseket folyamato
san próbálta alátámasztani katonai súllyal is. A honvédség egyéb fegyvernemei
vel párhuzamosan a légierő szintén konkrét előkészületeket tett az esetleges
erőszak eredményes alkalmazása érdekében. Ennek megfelelően 1940. június
6-án megalakult az 1. honvéd repülődandár-parancsnokság törzse,40 azonban
már a kezdet kezdetén felerősödött a hatalmi harc, a versengés a vezető sze36 Wilhelmstrasse, 509. o.
37 Juhász, 1982., 358. o.
38 Horthy Miklós: Emlékirataim. (A továbbiakban — Horthy) Buenos Aires, 1953. 211. o.
39 Tükovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. (A továbbiakban — Tükovszky) História, 1982/4—5..
Bz. 33. o.
40 H L Repülőalakulatok (Rep. alakulatok) 39. doboz, 1. ez. dandárparancsnoksági parancs, (dd. psági pes.)
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repért. A Légierő Parancsnokság már június 27-én elkészítette az „Emlékeztető
a légierő helyzetéről" című felterjesztését.41 Ebben rámutatott arra, hogy a lé
gierő önállósítását követően kialakították az annak megfelelő „M" (mozgósítá
si — Sz. M.) szervezetet: a Légierő Parancsnokság képezte a legmagasabb ki
vonuló irányító szervet, míg a legmagasabb hátországi parancsnokság az Orszá
gos Repülő Parancsnokság lett. Az új rendszemek 1939. október 1-től kellett
volna működnie, de sok huzavona, átdolgozás után — a Légierő Parancsnokság
megkérdezése nélkül — 1940. május 21-én a vezérkar főnöke elrendelte a ko
rábbi helyzet visszaállítását. Ennek az lett a következménye, hogy mozgósítás
kor a légierő egységes vezetése megszűnt, s felaprózódott a Fővezérség repülő
osztálya, a repülődandár-parancsnokság és az Országos Repülő Parancsnokság
között. Werth Henrik gyalogsági tábornok ezt követő — június 15-i — állásfog
lalása is olyan megkötéseket tartalmazott, amelyek messze túlmentek az általá
nos elvi alárendelés mértékén.
A magyar—román helyzet még feszültebbé válása következtében a Légierő
Parancsnokság 1940. július 2-án 18 órakor elrendelte az 1. repülődandár kihe
lyezését.42
Változás történt a közelfelderítő századok „M" szervezetében is azáltal, hogy
a Légierő Parancsnokság elrendelte: e kötelékek futárrepülő-rajai átmenetileg
megszűnnek, helyettük a három hadsereg-, valamint a gyorshadtestparancsnok
ság részére láll fel egy-egy raj. A hadseregparancsnokságokon rendszeresítették
a hadsereg repülőparancsnoki beosztást, melynek betöltője tíz fős törzsére tá
maszkodva szervezte a Seregtest repülőügyeit. 43
Az 1. repülődandár parancsnoksága — mintegy száz fürdővendég kilakoltatását követően — 1940. július 4-én estétől megkezdte működését GörömbölyTapolcán (ma: Miskolc, Tapolcafürdő). Fokozatosan az alárendelt harci 'köte
lékek is elfoglalták hadi („H") repülőtereiket, így a július 6-i helyzet a követ
kező volt (a táblázatot 1. a 602. oldalon).^
.Mivel a tiszalöki „H" repülőtér vizes volt, a nyíregyházi 2/1. vadászrepülő- és
a börgöndi 3/1. könnyűbombázó repülőosztály egyelőre béke repülőterén ma
radt. A dandárvonat (műhelyek, raktárak, szeroszlop stb.) Füzesabonyban és
Puszta^Szikszón (ma Szikszó) települt, míg a híradószázad és — néhány nap
múlva — az időjelző állomás Görömböly-Tapolcán.
A kitelepült kötelékek hadrafoghatósága még hagyott kívánnivalót hátra,
ugyanis a 3., 5. és 6. könnyűbombázó századok Caproni „Ca—135" repülőgépei
nem rendelkeztek bombacélzókészülékkel, s a 100 kg-os bombák felfüggesztése
csak azért nem okozott gondot, mert bambával és lőszerrel sem rendelkeztek. 45
Július 8-án a Junkers „Ju—86"-kal felszerelt 3/1. könnyűbombázó osztály
és az 1—2. század Tiszalökre, az e nappal a repülődandárnak alárendelt l/l.
vadászrepülőosztály-parancsnokság és az l/l—2. vadászszázad (Fiat „CR—42"
gépekkel) pedig Sajóörösre települt.
András Sándor rep. vk. alezredes, a repülődandár vezérkari főnöke (törzs
főnök) július 9-én kapta kézhez a „Repülőerők hadműveleti feladatai"-t tartal
mazó rendeletet Románia, illetve Szovjetunió vonatkozásában. A politikai-kato
nai események azonban lehetővé tettek bizonyos könnyítéseket. így július 12-én
intézkedés született arra: a 2. vadászrepülő-ezred parancsnoka az egyik század
parancsnokát (Gyenes László rep. százados) megfelelő számú hajózószemélyzet41 HL Rep. alakulatok 37. doboz.
42 Németh János rep. vk. őrnagy 1940.évi hadműveleti naplója (Hitelesített másolata a szerző birtokában.) (A to43 HL 2. hadsereg repülőparancsnok (HDS. rep. pk.) 1940/2. és 3.
44 Németh, VII. 6-án 20 órás helyzet.
45 Uo. VII. 7-i bejegyzés.
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1. repülődandár-parancsnokság
(Parancsnok* Laborczfy Rezső rep ezds.)

Görömböly—Tapolca

1. futárrepülő-raj

Miskolc

2. vadászrepülőezred-parancsnokság
(Pk: Eperjessy József rep. alez.)
2/11. vadászrepülőosztály-parancsnokság
2/3—4. vadászrepülő-század

Hajdúböszörmény

3. könnyűbombázó repülőezred-parancsnokság
(Pk: Kálmán László rep. alez.)
3/II. könnyűbombázó repülőosztály-parancsnokság
(Pk: Sasváry József rep. szds.)
3/3—^. könnyűbombázó repülőszázad

Miskolc

3/III. könnyűbombázó repülőosztály-parancsnokság
(Pk: Gersi János rep. szds.)
3/5—6. könnyűbombázó repülőszázad

Rakamaz

4. nehézbombázó repülőezred-parancsnokság
(Pk: Orosz Béla rep. alez.)
4/1. nehézbombázó repülőosztály-parancsnokság
(Pk: Mocsáry István rep. szds.)
4/1—2. nehézbombázó repülőszázad
4/II. nehézbombázó repülőosztály-parancsnokság
(Pk: Podhradszky Andor rep.alez.)
4/3—4. nehézbombázó repülőszázad

Mezőkeresztes

Sajóörös

Felső-Ábrány
(ma Bükkábrány)

tel útba indítsa Börgöndre, hogy az oda beérkezett öt Reggiane „Re—2000" típu
sú olasz vadászgépen teljesen begyakorolja magát. 46 Ugyancsak e napon enge
délyezték, hogy a legénység 50%-át két hetes aratási szabadságra elengedjék.
Különböző okok következtében döntés született arról is, hogy a 3/III. könnyű
bombázó repülőosztály települjön vissza Debrecenbe, a 3/1. könnyűbombázó
repülőosztály Forróra, a 3. könnyűbombázó ezredparancsnokság és a 3/II. osz
tály pedig Rakamazra, s ezt július 15-ére végrehajtották. 47
1940. július 15-én a késő esti órákban érkezett meg a Légierő Parancsnokság
intézkedése az alakulatok békehelyőrségeikbe való visszatelepítése tárgyában.
Ezt úgy kellett végrehajtani, hogy csak egyes részek maradhattak vissza az
anyagok őrzésére, a fölé- és alárendelési viszonyok azonban változatlanok ma
radtak, s képeseknek kellett lenniük arra, hogy békerepülőtereikről 6, a „H"
repülőtereikről pedig 24 órán belül működőképesek legyenek.48 Ez az intézke
dés azért ellentmondásos, mert a felderítői jelentések çsak a 2. hadsereg előtti
arcvonalon kb. 100 román bombázó repülőgép jelenlétét állapították meg.49
46
47
48
49

HL Rep. alakulatok 39. doboz. 5. sz. dd. psági pes.
Németh, VII. 15-i bejegyzés.
Uo.
H L 2. HDS. I. b . 1940/119. és H L 2. H D S . l . C. 1940/219.
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Döntés született a honvéd légierő egyéb alakulataival kapcsolatban is. Ennek
megfelelően továbbra is a három hadsereg alárendeltségében maradt a III., VI.,
VIII. és az összevont gyors közelfelderítő század, míg a többi közelfelderítő szá
zadot, valamint az 1. önálló távolfelderítő osztályt visszatelepítették békehely
őrségeikbe. Harci repülőerőként csak a 2. vadászrepülőezred és a 3/III. könynyűbömbázó repülőosztály maradt a hadműveleti záróvonal előtti területen. 50
A hazatelepülések befejeztével, július 22-től a következő helyőrségekben vár
ták a további parancsot az 1. repülődandár alakulatai:

—
—
—
—
—
—

2. vadászrepülőezred-parancsnokság
2/II. vadászrepülőosztály-parancsnokság
2/4. vadászrepülő-század
3. könnyűbombázó ezredparancsnokság
3/III. könnyűbombázó osztályparancsnokság
3/5:—6. könnyűbombázó század

Debrecen

— 2/1. vadászrepülőosztály-jparancsnokság
— 2/1., 2., 3. vadászrepülő-század

Nyíregyháza

— 1/1. vadászrepülőosztály-parancsnokság
— 1/1—2. vadászrepülő-század

Mátyásföld

— 3/1. könnyűbombázó osztályparancsnokság
— 3/1—2. könnyűbombázó század

Börgönd

— 3/III. könnyűbombázó osztályparancsnokság
— 3/3—1 könnyűbombázó század

Pápa

— 4. nehézbombázó ezredparancsnokság
— 4/II. nehézbombázó osztályparancsnokság
— 4/3—4. nehézbombázó század

Veszprém

— 4/1. nehézbombázó osztályparancsnokság
— 4/1—2. nehézbombázó század

Tapolca

— dandárvonat

Bmőd

E néhány nap eseményei is szolgáltaik tanulságokkal. A „Repülőerők első had
műveleti feladatai" kapcsán a repülődandár törzse észrevételeket tett, melyben
rámutatott, hogy a feladatok meghaladják a dandár lehetőségeit, ezért módosí
tani kell azokat; további „H" repülőtereket kell előkészíteni; a szárazföldi csa
patokkal való együttműködést tisztázni kell. 51 Ugyanakkor az is szembetűnő
volt, hogy bizonyos anyagokat a Fővezérségen, másokat a repülődandár-pa
rancsnokságon keresztül kellett igényelni, de nemritkán beékelődött még a
hadseregparancsnokság is. így rendkívül nehézkessé vált a szükségletek kielé50 TTo. 1. c. 1940/270.
51 Németh, VII. 19-i bejegyzés.
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gítése. Bizonyos mértékig ezzel is összefügghet: július 26-án végre rendeződött
a repülődandár függőségi helyzete oly módon, hogy a légierő parancsnoka út
j á n rendelték alá a Fővezérségnek.
Ezeket a békésebb napákat a „H" repülőterek rendbehozatalára, illetve újak
szemrevételezésére, berendezésére (Bilke, Bustyaháza, Dolha, Sárospatak, Taktaharkány, Balmazújváros stb.) használták fel a dandár vezetői.
Ügyszintén fontos tárgyalásokat folytattak augusztus első napjaiban a had
seregek és a légierő képviselői az együttműködés konkretizálása érdekében.
Ennek eredményeként augusztus 15-én Háry László ezredes, a légierő parancs
noka, hat bombázórepülő-századot jelölt ki, melyek mindegyikének háromhárom dandárral kellett együttműködnie. 52
1940. augusztus 19-én Derecskén már arról folyt konkrét megbeszélés Jány
Gusztáv altábornagynak, a 2. hadsereg parancsnokának elnökletével, hogy a
repülődandár mi módon tudná támogatni a 9. önálló dandár áttörését a román
erődöv leküzdése során. A szárazföldi erőkkel való jobb együttműködés érdeké
ben a rádióval felszerelt, Heinkel „He—46" típusokkal rendelkező I. közelfel
derítő századdal váltották fel a hírösszeköttetésre alkalmatlan „Sólyom" repülő
gépekkel ellátott III. közelfelderítő századot. Ugyanakkor a repülődandár vezér
kari főnöke javasolta: úgy válasszák meg az áttörési szakaszt, hogy a bombá
zandó erődöv legalább egy km-es szakaszon egyenletes kiépítettségű legyen,
mert a 36 bombázó repülőgéppel 1000X800 m-es területet képesek lefogni úgy,
hogy minden 50X50 m-re egy 50 kg-os bombát dobnak. 53
Ezekre az előkészületekre annál inkább is szükség volt, mert a — már koráb
ban említett — turnu-severini tárgyalások egyre kevesebb sikerrel kecsegtettek,
így ismét a katonai megoldás lehetősége került előtérbe. Ezt az is indokolta,
hogy a július 1-i nyolc hadosztállyal szemben augusztus 26-ára már húszat össz
pontosított a román kormány Erdélyben. Ennék megfelelően 1940. augusztus
23-án a Fővezérség beszüntetett minden szabadságolást, s még e napon lépé
seket tettek annak érdekében, hogy az ún. „alapfelszerelésen" (6 javadalmazás)
kívül újabb 6 javadalmazást biztosítsanak a repülődandár részére. Úgyszintén
rögzítették a repülőkötelékek települését is attól függően, hogy melyik hadse
regnél alkalmazzák fő erejüket. Sőt, még éjfél előtt megérkeztek a repülődandár
alárendeltjeinek újbóli kihelyezésére, valamint augusztus 28-i bevetésükre vo
natkozó fővezérségi parancsok is.54
Időközben még a tekintetben is bonyolódott a helyzet, hogy a szlovák be
repülések fokozódása miatt Werth gyalogsági tábornak augusztus 22-én elren
delte: a légtérsértő szlovák repülőgépékre is tüzet kell nyitni. 55 (Érdekes ugyan
akkor, hogy ez a fontos parancs csak 27-ére jut le a végrehajtó szervhez, a re
pül ődandár-parancsnoksáigihoz.)
Augusztus 24-én Jány altábornagy kiadta irányelveit a Románia elleni had
műveletek megindítására, mely szerint a 2. hadsereg tevékenységében a Főve
zérség nem tervezi bombázó- és vadászrepülők alkalmazását. 56 Ennek az volt
az oka, hogy ez a seregtest csak azt a feladatot kapta: hárítsa el az Arad kör
zetében összevont román erők támadását, ezzel biztosítva a Nagy Vilmos gyalog
sági tábornok parancsnoksága alatt felvonult fő erő támadását. Az 1. hadsereg
nek kellett ugyanis a Szamos völgyében áttörni a román erődvonalat, megnyitva
ezzel az utat Erdély belseje felé.
52
53
54
55
.56

Uo. VIII. 15-i bejegyzés.
Uo. VIII. 19-i bejegyzés.
Uo. VIII. 23-i bejegyzés, valamint Wilhelmstrasse, 514. o.
H L 2. HDS. I. a. 1940/412.
Uo. rep. pk. 1940/20.
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Ugyanekkor intézkedés született a harcászati légi felderítésre, melynek ér
telmében a III. hadtest és a 6. határvadászdandár számára az I. közelfelderítő
század egy raját, az V. hadtestnek ugyané század másik raját, míg a 2. hadse
regparancsnokság közvetlenjei számára az V. közelfelderítő századot rendelték
alá. Ezeknek az alegységéknek augusztus 28-án hajnaltól kellett volna külön
parancsra megkezdeniük a tevékenységüket. 57
Ebben az időben bizonyos kapkodás tapasztalható a repülőkötelékek kihelye
zésével kapcsolatban. Itt nem is egyes „H" repülőterek vizes talaja miatti „átirá
nyításról", vagy arról van szó, hogy bár néhány nappal korábban döntés szü
letett a 3/4. könnyűbombázó repülőszázad átfegyverzésére „Ca—135" típusra,
most mégis úgy döntöttek, hogy az alegység a „Ju—86"-aival települjön ki, és
hagyja vissza a már meglevő öt Capronit. Ez magyarázható az időjárási helyzet
tel, illetve az új típusokra való begyakorlatlansággal. Nehezebben érthető viszont
— látszólag — az, hogy 24-én reggel még úgy döntöttek: a 3/III. könnyűbom
bázó repülőosztály egyelőre Debrecenben marad, délután viszont már úgy intéz
kedtek, hogy „ütőképessége elérése céljából" települjön át Börgöndre. Másnap
reggel újabb parancs érkezett: maradjon Debrecenben. 58 Sőt e napon — augusz
tus 25-én — megérkezett Werth gyalogsági tábornok parancsa is, miszerint a
légierő légi része további intézkedésig békerepülőterein marad. Kivételt képezett
a II. közelfelderítő század, melynek gépei közül „legalább" hármat rádióval
szándékoztak ellátni. 59 Mindennek az a magyarázata, hogy a vezérkar főnöke
akkor már nem számolt a támadás megindításával, mivel — Domforády Loránd
kutatásai szerint — ő ekkor már a német „forgatókönyv"-nek megfelelően
(Teleki miniszterelnök tudtán kívül) döntőbíráskodás iránti kéréssel fordult az
„illetékesek"-hez.
Ezen intézkedések ellenére feszültebbé vált a helyzet a kölcsönös határ
incidensek következtében. Augusztus 27-én a 3. könnyűbombázó repülő
ezred egyik „Ca—135"-ét, amely Debrecen légterében végzett gyakorlórepülést,
egy román Heinkel „He—112" típusú vadászgép megtámadta, aminek következ
tében a magyar bombázó kisebb sérüléseket szenvedett. Ezt megbosszulandó,
másnap Gyenes János százados hajtott végre WM—21. „Sólyom" típusú közel
felderítő repülőgépével Ungvárról „öntevékeny" bombázást Szatmárnémeti re
pülőtere ellen. Ez az akció diplomáciai bonyodalmakat is okozott. Teleki mi
niszterelnök a kormányzóhoz 1940. szeptember 2-án kelt levelében ezzel kapcso
latban így írt: „a repülőknek a legutóbbi időben tanúsított fegyelmetlensége...
bennem komoly aggodalmat támasztott... dacára a magyar katona nagy hősies
ségének. A bécsi tárgyalásoknál a szatmári repülőeset, amely a magyar kor
mánynak a csend betartására vonatkozó ünnepélyes ígéretét követő napon tör
tént, rendkívül kellemetlen jelenetre, mondhatom megleckéztetésre vezetett,
amelyet különösen Ciano gróf, aki maga is repülőtiszt, a bukaresti olasz légügyi
attasé jelentése alapján közölt velünk." 60 Ezekre az eseményekre utalva írta
— egy évtizeddel később — Horthy : „egyetlen szikra elég lett volna, hogy az
ellenségeskedés lángra lobbanjon. Ez azonban sem Németországnak, sem Olasz
országnak nem volt érdeke, sőt, jól meggondolva, nekünk sem." 61 S valóban,
ha megnézzük a repülődandár vezetőinek 1940. augusztus 26-i megállapításait,
igazat kell adnunk a kormányzónak.
57 TJo. I . b . 1940/684.
58 Németh, VIII. 24—25-i bejegyzések.
69 HL 2. HDS. rep. pk. 1940/30. és 34.
60 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története (A továbbiakban — Csaná
di—Nagyváradi—Winkler) Budapest, 1977. 205. o., valamint Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá ren
dezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta : Szinai Miklós és Szűcs László. 1972. 249. o. (A továbbiakban —
Horthy titkos iratai).
61 Horthy, 210. o.

6 Hadtörténelmi Közlemények

— 605 —

Németh János rep. vk. őrnagy, a repülődandár hadműveleti alosztályának
vezetője, az alakulatok ütőképességével kapcsolatban a következő helyzetet
rögzítette:
— a 3/III. könnyűbombázó repülőosztály nem ütőképes, mert Caproni „Ca—
135"-ös gépeinek műszerhelyzete rossz, hiányoznak a bombafelfüggesztők, stop
perek, célzó- és légzőkészülékek, valamint a lövészet és bombavetés terén nem
rendelkeznek kellő gyakorlattal;
— az I. vadászosztály csak kb. háromszor vethető be, mert nem rendelkezik
megfelelő számú géppuskahevederrel ;
— a Junkers „Ju—86" típusokkal felszerelteknél kevés a műszerrepülésben
kiképzett pilóták száma, s ezekkel a repülőgépekkel csak a kolozsvári és tordai
repülőterek érhetők el, de ezek is kénytelenek hazafelé „közbeeső leszállást"
végrehajtani üzemanyagfelvétel céljából;
— csak a Caproni „Ca—135"-ökkel felszerelt század érhet el minden táma
dási célt (Medgyes, Brassó) ;
— az 1/1. vadászrepülő-osztály még Fiat „CR—42" gépeivel is csak közvetve,
közbeeső leszállással tudja biztosítani a bombázókötelékeket, ezért inkább csak
„helyileg" alkalmazható. 62
Más források a Fővezérség közvetlen alárendeltségében tevékenykedő. 1940
júniusa óta hadilétszámra feltöltött kecskeméti 1. önálló távolfelderítő osz
tály gondjairól tudósítanak. Az egyik pilóta szerint „Az Erdély és Románia fö
lött végrehajtott felderítőrepüléseink során éreztük első ízben komolyan, hogy
a repülőgéptípus (Heinkel »He—70« — Sz. M.) üzemideje és hatósugara kevés.
Nem tudtunk olyan messzire eljutni, amennyire kellett volna." 63 Valóban, e
típus legnagyobb hatótávolsága 1280 km volt.
Tehát lett volna még bőven tennivaló az ütőképesség fokozása érdekében,
azonban a német—olasz politikai érdekek érvényesültek, így a konfliktus el
kerülése érdekében megszületett a második bécsi döntés. Az így kialakult hely
zetet találóan jellemzi emlékiratában Lakatos Géza (ekkor a 2. hadsereg vezér
kari főnöke): „A katonai vezetőket a hadsereg szegényes és elavult hadifelsze
relése aggasztotta. Különösen a légierők terén volt ok aggodalomra. Olyannyi
ra, hogy joggal tarthattunk a Romániával való fegyveres leszámolás csődjétől.
A békés megoldás annyira-amennyire megnyugtatott... ha komoly mérkőzésre
került volna sor, tekintettel repülőink roppant hiányaira, súlyos vereséggel
végződött volna."64 Bár nem valószínű, hogy mindez csak a légierő állapotán
múlott volna, hiszen a szárazföldi erőknél is kimutathatók jelentős hiányossá
gok, mégis jellemzi az általános helyzetet.
1940. augusztus 31-én kiadták a légierő leszerelésére vonatkozó intézkedést:
„hátországi alakulatai oly mértékben szerelhetők le, hogy a kivonuló rész tel
jes kiszolgálása biztosítva legyen."65 E naptól kezdve „tekintettel a változott
politikai helyzetre" a Fővezérség engedélyezte a Tiszától nyugatra levő repülő
tereken a repülőgépek hangárokban való elhelyezését.66 Ezen annyit változta
tott a Légierő Parancsnokság, hogy Szegeden és Ungváron továbbra is szabad
ban, rejtve kellett elhelyezni a harceszközöket. Sőt, az esetleges román légi
határsértések megakadályozása céljából még e napon három Reggiane „Re—
2000" típusú repülőgépet telepítettek át Debrecenbe. 67
62 Németh, VIII. 26-i bejegyzés.
63 Péterdi A. János: A volt m. kir. 1. honvéd önálló távolfelderítő repülőosztály vázlatos története (A továbbiak
ban — Péterdi) Magyar Szárnyak (Ottawa, Canada) 1978/7. sz. 6 1 . o.
64 Lakatos Géza: Ahogy én láttam. (A továbbiakban — Lakatos) München, 1981. 28. és 37. o.
65 H L 2. HDS. I . a. 1940/490. (HL. HM. Ein. 1. b . 1940/12971/M.)
66 TJo. rep. pk. 1940/42.
67 Németh, VIII. 31-i és I X . 1-i bejegyzés.
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A légierő többirányú feladatot kapott a visszacsatolt Észak-Erdély megszállá
sában. A harci kötelékeknek békerepülőtereiken kellett bevezetésre kész állapot
ban lenniük, illetve a „honi légvédelemre rendelt vadász; erők a megszállás
alatt végig állva maradnak" — rendelte el a Fővezérség.68 Ugyanebben a pa
rancsban jelezték az illetékesek, hogy két vadász- és két bombázóosztályt szán
dékoznak e térségbe telepíteni, illetve rendelték alá a három hadseregnek a
IL, I. és VII. közelfelderítő századokat (A többi békerepülőterein maradt, Fővezérségközvetlenként).
A repülődandár parancsnokságán szeptember 2-án döntöttek úgy, hogy a
szatmárnémeti, nagyváradi, kolozsvár—szamosfalvi, marosvásárhelyi és ditrói
állandó repülőterek szemrevételezésére, megszállására egy-egy részleget indíta
nak útba Incze László rep. vk. őrnagy irányításával. 69
A légierő ütőképessége annyiban változott ebben az időszakban, hogy a
3/IIL könnyűbombázó repülőosztály jelentette: Rakamazon előkerültek a ládába
csomagölt bombafelfüggesztők.70 Ugyanakkor továbbra is gondot okozott a lét
számhiány, ezért az augusztus 31-én elrendelt leszerelési intézkedést nem al
kalmazták a légierő viszonylatában. Csak indokolt esetben lehetett — legfel
jebb az állomány 5%-ig — szabadságolni 5—7 napra. 71
Ezekben a napokban — az új repülőterek birtokba vétele mellett — a leg
főbb feladat a kolozsvári díszszemlén való részvétel előkészítése volt. A hely
zet enyhülését az is jelezte, hogy a Fővezérség szeptember 10-i parancsa ér
telmében már a Tiszántúlon lévő repülőgépeket is hangárban lehetett elhe
lyezni. Emellett azonban — a díszszemle légi biztosítása érdekében — szeptem
ber 14-ére a 2. vadászrepülőezred egy vegyes századát áttelepítették Szamos
falvára. Ugyanide helyezték — végleges jelleggel — az 1. gépkocsizó és a 2.
lovasdandár közelfelderítő repülőszázadát. 72
A 14-i főpróbán még a kijelölt 13 repülőszázad vett részt, a 15-i kolozsvári
díszelgésre viszont — a Királyhágó fölötti sűrű felhőzet miatt — csak egy Fiat
„CR—42"-es vadászszázad és a Junkers „Ju—86"-osokból álló 4/1. (Telbisz)
bombázószázad érkezett be.73 A két alegység telesítménye az adott alacsony
felhőalap mellett bravúrnak számított.
Ezt követően kezdetét vette a csapatok visszatelepítése és fokozott leszerelé
se. A három hadseregnek alárendelt közelfelderítő századoknak a hadseregpa
rancsnokságok állomáshelyükre való bevonulásával párhuzamosan kellett viszszatérniük békerepülőtereikre. Mindössze a Kolozsvár-Szamosfalvára áttele
pített l/L vadászosztálynak és a két — korábban jelzett — közelfelderítő szá
zadnak szabtak meg: „csak olyan mérvű leszerelés hajtható végre, hogy szük
ség esetén ezek a „H" repülőtérre ki tudjanak települni és működőképesek le
gyenek."74 Ennek megfelelően, 1940. szeptember 16-án, az alakulatok légi ré
szei meg is kezdték visszatelepülésüket békerepülőtereikre, csak a -pápai és ta
polcai kötelékeknél következett be három napos csúszás az otthoni repülőterek
felázott talaja miatt. (Bár korabeli tapolcai pilóták — pl. Telbisz százados —
szerint ez nem fedte a valóságot, hiszen ennék felázását lehetetlenné tette
„alagcsövezett" volta.) Szeptember 20-án már az 1. repülődandár-parancsnokság
is Budapesten folytatta tevékenységét. 75
Ezzel lezárult egy újabb erőpróba. A Magyar Királyi Honvéd Légierő fenn68
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állása során legközelebb állt harci alkalmazásához, azonban — szerencséjükre
— erre nem került sor. Ennek ellenére szert tettek jelentős tapasztalatokra,
amelyeket a továbbiakban igyekeztek hasznosítani.
A légierő jelentősebb mérvő fejlődését azonban akadályozta a korszerű re
pülőgépek hiánya. Olaszországból 1939—40-ben bár 72 bombázó, 138 (ponto
sabban kb. 120 — Sz. M) vadász- és 23 iskolagép érkezett Magyarországra, s a
600 milliós hitelből 457 299 907 lírát tettek ki a repülőgépek76, mégsem sikerült
elérni a hőn óhajtott célt: a korszerű légierő megteremtését. Ezt az állapotot
így jellemezte Háry László ezredes, a légierő parancsnoka 1940. október 1-én:
„Kötelességszerűen rámutatok még azokra a nehézségekre is, amelyek az utolsó
két évben vásárolt szedett-vedett rep. gépanyagból (kiemelés tőlem — Sz. M.)
származnak." 77 Egyre kézzelfoghatóbbá vált tehát ekkor az a korábban már
többször jelzett aggály, hogy bár bizonyos hiányokat pótolni lehet az olasz
szállításokkal, a légierő minőségi mutatói alapvetően mégsem javíthatók. (Pl.
a 36 db Caproni „Ca—310"-et nem állították hadrendbe.) Németország pedig
háborús szükséglete kielégítése mellett képtelen volt jelentősebb mennyiséget
biztosítani. Ennek következtében a magyar beszerzések terén kialakult egy
„amit kapok, viszem" szemlélet, aminek eredményeként a honvéd légierő állo
mányában 1940 őszén 30 sárkány- és 25 motortípus volt található. 78 így Bartha
Károly honvédelmi miniszter az új szervezési intézkedés módosításában
hangsúlyozta: „Külön súlyt helyezek a szervezés anyagi megalapozására, továb
bá a kiképzési szempontból fontos szükségleteknek idejében történő, megbíz
ható biztosítására", 79 azonban sokat nem segíthetett.
Mindennek ellenére további erőfeszítéseket tettek a szervezeti korszerűsítés
terén is. Az 1940/41. évi szervezési intézkedés 80 az ejtőernyős zászlóaljat a
légierő állományába vonta és kilátásba helyezte a Légierő Parancsnokság szer
vezeti tökéletesítését. A harcoló csapatok hadrendje alapvetően megegyezett az
előző évivel. Az 1940. október 6-án kiadott — s december 1-től érvényes —
módosítás 81 alapvetően csak a békehelyőrségeiket érintette: az 1. vadászrepülő
ezred-parancsnokság Budaörsről Mátyásföldre, az l/I. vadászrepülő-osztály pe
dig Kolozsvár-Szamosfalvára települt át, de mint 2/II. vadászosztály, hogy
Fiat „CR—42" repülőgépeik csökkentsék a román Heinkel „He—112"-ek fölé
nyét. Ugyanitt nyert elhelyezést a szolnoki 2. vadászezred-parancsnokság. A
szolnoki 2/II. vadászosztály helyben maradt, csak hadrendi számozását vál
toztatták l/I-re. A kecskeméti 1. önálló távolfelderítő osztályt és az ebben az
évben felállított Légifényképező és Kiértékelő Csoportot (LFKCs) Budaörsre,
illetve a budapesti Mester utcába költöztették. A 3/III. könnyűbombázó osz
tályt átszámozták 3/II. bombázóosztállyá, a pápai 3/IL könnyűbombázó osz
tályt Kecskemétre telepítették át 3/III. bombázó osztályként. Az átszámozást
azonban a gyakorlatban nem hajtották végre. Az 1. gépkocsizó dandár (Buda
örs) és a 2. lovasdandár (Kecskemét) közelfelderítő századaiból létrehozták a
szamosfalvi IX., valamint az 1. lovasdandár (Ungvár) és a 2. gépkocsizó dan
dár (Ungvár) közelfelderítő századaiból az ungvári X. közelfelderítő századot.
Mindebből kitapintható az a törekvés, hogy a lehető legnagyobb mértékben
növeljék az ország keleti részében állomásozó légi csapásmérő erőt.
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Az 1940/41. évi hadrendben tehát a 8 vadász-, 10 bombázó-, 2 távolfelderítő,
10 közelfelderítő és egy szállítórepülő-század, valamint 326 repülőgép szerepelt.
E szervezési intézkedés szerint a költségvetésben a honvédség számára biz
tosított 8 955 hivatásos tiszti és 158 462 csapatlegénységi helyből, 482-vel, illetve
5 252-vel részesedett a repülő fegyvernem. 82
A légierő egyenletes fejlődését azonban személyi okok is gátolták. 1940 őszén
szinte elviselhetetlenné vált Háry ezredes és László Dezső vk. ezredes, a vezér
karfőnökség hadműveleti osztálya vezetőjének az ellentéte. Ez utóbbi — akit
a kortárs nem nagy tehetségű akamokként, a vezérkarfőnökség rossz szelleme
ként jellemzett — megítélése szerint az előrelépés fontos előfeltétele volt a lé
gierő parancsnokának és közvetlen munkatársainak elmozdítása, ezért javas
latot tett felváltásukra. 83 Amikor ez nem vezetett eredményre, akkor 1940.
december 6-án újból rögzítette, hogy „A légierő aggasztó helyzete több éves
tévedések, hibák következménye" 84 , amiért elsősorban a légierő vezetői, az ál
taluk teremtett „klikkrendszer" hibáztatható. Ezek a támadások is szerepet ját
szottak abban, hogy 1940. december 24-én Háry ezredes felmentését kérte be
osztásából. Egy volt pilóta szerint viszont a szolnokiaktól búcsúzva azt mondta
a légierő leköszönő parancsnoka, hogy: „nem azért megy el, mert »gorombább
a helyzet«, hanem mert személyesen megkérte Horthyt, hogy több és moder
nebb repülőgépet adjon. Mivel ezt a kérését nem tudta teljesíteni, ő úgy ítélte
meg, hogy nem vállalhatja a felelősséget és kérte leváltását." Bizonyos mérté
kig ezt támasztja alá az a debreceni bűcsúziáslkor elejtett mondata is, miszerint
— a légierő-fejlesztési elképzeléseinek kudarca kapcsán — kijelentette: „össze
ütközésbe kerültem a Kormányzóval, inkább kitérek." 85 Így ettől az időpont
tól a nyugállományból visszahívott Kenése Valdemár altábornagy látta el a
légierő parancsnoki teendőket, alki első lépésként „1941 tavaszáig mindennemű
repülést leállít." 86
A katonai lépések megtétele mellett természetesen a második bécsi döntést
követően sem csökkenték a politikai és diplomáciai erőfeszítések, csak most a
területi szerzemények megtartása, valamint újabbak biztosítása érdekében.
Horthy kormányzó már 1940. szeptember 2-án hálás köszönetét nyilvánította
Hitlernek Észak-Erdélyért. 87 Sztójay Döme berlini követ pedig a Csáky kül
ügyminiszternek szeptember 10-én küldött jelentésében szükségesnek tartotta
hangsúlyozni azon meglátását, hogy a területi kérdések háború utáni végleges
rendezésének előfeltétele nem más, mint: „sziklaszilárdan kell megállanunk
helyünket Németország m e l l e t t . . . A bécsi döntéssel való megelégedést és há
lanyilatkozatokat nem. szabad csorbítani, kritikát gyakorolni... A délkeleti
békét nem szabad veszélyeztetni... Németországot támogatni kell nyersanya
gokkal, élelmiszerrel, éspedig az egyezményen felül, még áldozatok árán is.
Sőt látható áldozatokat kellene hozni, és bizonyos korlátozásokat bevezetni
(liszt- vagy kenyérjegyet)." A nyomaték kedvéért szeptember 19-i levelében
még ijesztgette is a külügyminisztert: „Antonescut nagyon támogatják! Miszsziója sikerül, akkor »Liebling« lesz ő és Románia is." 88
Az 1940. szeptember 10-i levelében Sztójay katonai vonalon is sürgette a tel
jes és szoros együttműködés megvalósítását. Ez annál is inkább lehetséges
nek bizonyult, mert még Horthy Miklós szerint is: „Magyarországon ebben az
időben megszaporodtak azok a megnyilatkozások..., hogy nem hadviselő ma82
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gatartásunk abbanhagy ásával lépjünk be nyíltan a hadiszövetségbe. Különö
sen azok a tisztek voltak ennek az álláspontnak a szószólói, akik vezető állá
saikba annak idején Gömbös miniszterelnök és honvédelmi miniszter akaratá
ból jutottak." 89 A kormányzónak tökéletesen igaza volt e tisztek szerepének
a megítélésében (bár ő nevezte ki és hagyta meg őket beosztásukban), azzal a
kis módosítással, hogy nem csak Gömbös hívei törekedtek a németbarátság
elmélyítésére, hiszen ez irányzat legprominensebb képviselője ebben az idő
szakban éppen — Gömbös Gyula egykori ellensége — Werth Henrik gyalog
sági tábornok, a vezérkar főnöke volt. ö — „ki magát nyíltan a német kisebb
séghez tartozónak, vallotta" 90 — igyekezett minél nagyobb hatalmat, politikai
befolyást kezében összpontosítva nyomást gyakorolni a kormányra a néme
tekkel való szorosabb együttműködés érdekében.
Werthnek ez az egyre határozottabb hatalomra törése, a politikai életbe
való mind gyakoribb beavatkozása arra késztette Teleki miniszterelnököt, hogy
már 1940. szeptember 1-én a Horthyhoz írt és lemondását felajánló levelében
rámutasson: „Magyarországon jelenleg két kormányzati apparátus és két kor
mányzat van: az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a törvényes kor
mányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja." 91 Ennek természetesen előz
ményei is voltak. Werth gyalogsági tábornok már 1939. december 18-án, a Leg
felsőbb Honvédelmi Tanács ülésén „hadat üzent" a kormánynak. Előadói be
szédében felháborodottan beszélt a minisztériumok azon „okvetetlenkedő" tag
jairól, akik hátráltatják az országmözgósítás végrehajtását. Javaslatot tett a
közigazgatás átszervezésére. Követelte, hogy minden érdekelt országos főha
tóságban katonák intézzék ezeket az ügyeket.
Ezek, s az ehhez hasonló követelések egyértelműen a katonai diktatúra kiépí
tését szolgálták volna, amihez Teleki semmiképpen nem adhatta beleegyezését.
Ebben a kettőjük között zajló küzdelemben csak egy epizód volt ez a panaszos
levél.
Teleki Pál erőfeszítései azonban nem vezettek eredményre. Sem a lemon
dását nem fogadták el, sem Werthtet nem intették le, sőt szeptember folyamán
mind nyíltabban léptek fel a szélsőjobboldali erők. Mindez rányomta bélye
gét a további magyar bel- és külpolitikára. Ez utóbbinak egyik látványos meg
nyilvánulása az volt — ismét csak az „első szövetséges" dicstelen cím meg
szerzése érdekében —, hogy alig kötötte meg 1940. szeptember 27^én Német
es Olaszország, valamint Japán az ún. háromhatalmi egyezményt, másnap már
mind Sztójaynak Berlinben, mind Villani Frigyesnek Rómában Csáky meg
bízásából tisztáznia kellett a csatlakozás és együttműködés körülményeit. A
válasz azonban — ekkor még — mindkét fővárosban elutasító volt. 92
A kormány viszont lépéskényszerben volt, hiszen csak látványos eredmé
nyekkel vernette vissza az imrédysták és nyilasok egyre agresszívabb támadá
sait. Ezért Sztójay már október 15-én isimét azzal kopogtatott Weizsäcker né
met külügyi államtitkár ajtaján, hogy Magyarország „fenntartás nélkül csat
lakozni óhajt a háromhatalmi egyezményhez." 93 Emellett — vagy ezt honorá
landó? — igyekezett igényt bejelenteni a Délvidék visszacsatolására is, de ezt
azonnal elutasítottak. Homlok Sándor vk. ezredes, berlini katonai attasé, két
nap múlva a vezérkar főnökéhez intézett jelentésében világosan fogalmazott
a szerződés — esetleges — aláírásának következményeivel kapcsolatban: „Ma89
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gyarország a hármas paktumhoz való csatlakozásával véglegesen állást foglalt
a jelen világháborúban a Német-, Olasz- és Japán Birodalmaik oldalán. Ezen
'Birodalmak győzelme egyúttal Magyarország győzelmévé is fog válni, veresé
gük Magyarország vereségét is jelentené." 94 Ezzel párhuzamosan jelezte a hon
védség előrelátható feladatait is: a Jugoszlávia elleni támadó hadművelet elő
készítését, illetve a Kárpátok védelmét a Szovjetunióval szemben.
Azonban ezen erőfeszítések sem voltak kielégítőek. November 8-án arra fi
gyelmeztette Csáky külügyminisztert berlini követe, hogy ottani • felfogás sze
rint: „az az ország és nép, amely még ma is kímélettel viseltetik a zsidókkal
szemben, nem lehet igaz, őszinte barátja a német népnek. .. úgy látják, hogy
m a — minden eddigi zsidótörvény dacára — Magyarország úgyszólván az utol
só európai mentsvára a zsidóságnak." 95 Sürgette tehát e probléma végleges
rendezését, mert ezt a megfelelő német—magyar viszony előfeltételének tekin
tette. Sőt, Sztójay attól sem riadt vissza, hogy azzal ijesztgesse kormlányát: eset
leg az is előfordulhat, hogy a két tengelyhatalom oldja meg a magyarországi
zsidókérdést.
1940. november 20-án mégis tudott „eredményt felmutatni" a magyar kül
politika: e napon csatlakozott Magyarország a háromhatalmi egyezményhez.
A képviselőház külügyi bizottságában a Független Kisgazdapárt vezetője, Eck
hardt Tibor, a felsőházi bizottságban pedig Bethlen István támadta az okmány
aláírását, hiszen az végleg alárendelte a magyar politikát a fasiszta érdekek
nek. Ezeket a tiltakozásokat azonban elnyomta a jobboldal lelkes ünneplése.
Ez utóbbi erők pozícióit, sőt még a kormány helyzetét is, erősítette az a lon
doni jelentés, miszerint zömében ott is olyan megállapítások láttak napvilágot,
hogy e csatlakozás „csak nyílt elismerése földrajzi helyzetből eredő kényszerű
ségnek, amelyben nyomás folytán fokozottan fel kellett adnunk külpolitikai
függetlenségünket." 96 Mint látható, ezt a csatlakozást alapvetően a magyar
politikusok erőszakolták ki a környező államokkal szembeni jobb pozíció biz
tosítása érdekében, s ezért egyértelműen szerecsenmosdatásnak ítélhető mind
ez a megállapítás, mind Horthy azon — későbbi — magyarázata, hogy: „Ha
elutasító álláspontra helyezkedünk, nagyon valószínű, hogy a németek már ak
kor bevonultak volna Magyarországra, s nem, mint történt, csak három és ne
gyed év múlva. A legokosabb amit tehettünk az volt, hogy időnyerésre töre
kedtünk." 97 Ekkor még ilyen veszély nem fenyegette az országot.
Fenyegette viszont a német bekerítés veszélye, hiszen 1940 őszétől mind Ro
mánia, mind Bulgária területén is lállomásoztak német csapatok. Ez arra ösztö
nözte Teleki miniszterelnököt, hogy bizonyos mértékig rendezze kapcsolatait
Jugoszláviával. így október elején tárgyalások kezdődtek a belgrádi kormány
nyal. Ezt elősegítette az is, hogy Magyarország mérsékelte területi követeléseit,
egyelőre megelégedett volna az ún. baranyai háromszög, a Muraköz, valamint
a Duna—Tisza-közének a Ferenc József-csatornáig terjedő területei visszacsa
tolásával. Úgyszintén befolyásolta a tárgyalások alakulását a német politika
balkáni térhódítása, valamint a kisantantban és a Balkáni-szövetségben vál
lalt minden kötelezettség felmondása Románia részéről, s nem kevésbé az a
tény, hogy Jugoszláviával szemben Olaszország és Bulgária is területi igénnyel
lépett fel. Mindennek következtében a déli szomszéd 'részéről szintén szükség
letként merült fel a kapcsolatok — legalább egy irányban való — normalizá
lása.
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Sőt, a magyar törekvéseket Olaszország Görögországban elszenvedett csúfos
kudarca következtében Hitler is támogatta annak érdekében, hogy ilyen mó
don biztosítsa a balkáni nyugalmat, ezáltal pedig a Szovjetunió elleni hadmű
veletekben részt vevő csoportosítás jobbszárny-hadseregeit. így 1940 novem
ber végén újabb lendületet vettek a tárgyalások.
Bakach-Bessenyey György belgrádi követ november 23-án felajánlotta Cincar-Markovič külügyminiszternek, hogy Csáky István ellátogat Belgrádba, deennek előfeltétele, hogy barátsági szerződést írjon alá. Ezt a javaslatot jugo
szláv részről három nap múlva elfogadták.98 A döntő lökést Ribbentrop de
cember 9-i üzenete adta meg, melyben beleegyezett a szerződés megkötésé
be.99 Ezek után a két külügyminiszter 1940. december 12-én aláírhatta a „Ju
goszláv—magyar örök barátsági szerződést, melyben rögzítették: A Magyar
Királyság és a Jugoszláv Királyság között állandó béke és örökös barátság fog
fennállani." 100 A magyar területi igényekre, a nemzeti kisebbségek helyzeté
re e szerződésben nem térték ki, mindössze abban állapodtak meg, hogy ta
nácskozni fognak a kölcsönös kapcsolataikat érintő kérdésekben.
Ennek első lépéseként a Budapestre látogató jugoszláv külügyminiszter, va
lamint Teleki miniszterelnök és — az időközben elhunyt Csáky István öröké
be lépett — Bárdossy László külügyminiszter közötti 1941. február 27-i be
szélgetésen kölcsönös javaslatókat tetteik a közös szálak erősítését szolgáló tu
dományos és egyházi (kapcsolatok felvételére. A magyar fél ekkor csak a nem
zetiségi kisebbség helyzetének javítása érdekében tett óvatos kezdeményezé
seket, különösen a magyar nyelvű iskolai és óvodai oktatás vonatkozásában.
A területi problémákra mindössze két mondat erejéig és áttételesen utaltak a
magyar politikusok, amikor Jugoszlávia kivételezett helyzetét hangsúlyozva
rámutattak, hogy a többi kisantant állammal szemben „Közvéleményünk soha
sem tűrte volna el, hogy a kormány . . . baráti viszony kiépítését megkísérelje
mindaddig, amíg a territoriális igényeinket ki nem elégítették. Ezzel szemben
megértéssel fogadta nálunk úgyszólván mindenki, hogy Jugoszláviával szem
ben más sorrendet követtünk .. ."101
E biztató légkört azonban rövidesen beárnyékolta az a tény, hogy Jugoszlávia
— ekkor még — nem volt hajlandó csatlakozni a háromhatalmi egyezmény
hez, s ilyen légkörben, az adott időpontíban, az örök barátsági szerződés éppen
akadályozta, s nem segítette a német érdekek érvényesülését. A helyzet külö
nösen Bulgária 1941. március 1-i csatlakozásával vált bonyolulttá, hiszen ezt
követően egyre nagyobb nyomás nehezedett a jugoszláv kormányra.
Ilyen körülmények között Teleki miniszterelnök is mind tarthatatlanabb
helyzetbe került, hiszen számára egyértelmű volt: a Jugoszlávia elleni esetle
ges német támadás egyenes következményeként Magyarország is hadviselő
féllé válik. Ezért szükségét látta annak, hogy a washingtoni, londoni és athéni
követek „szavainak irányítása végett" rögzítse: „A magyar kormánynak fő
feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi
és népi erejét a háború végéig konzerválja. Mindenáron távol kell maradnia
a konfliktusban való részvételtől."102
Magyar kormánykörökben bizonyos megnyugvást keltett a hír, amely szerint
1940. március 25-én Jugoszlávia is csatlakozott a háromhatalmi egyezmény
hez. Ez az állapot azonban csak két napig tartott: március 27-én megdöntötték
a Cvetkovic-kormányt, ami viszont arra ösztönözte a Szovjetunió ellen készülő*
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német politikai és katonai vezetést, hogy gyorsan és végérvényesen „rendezze"
a balkáni problémát. Ennek megfelelően Hitler — Ribbentrop külügyminiszter
jelenlétében — még ezen a napon fogadta Sztójay követet és felhívta a figyel
mét arra, hogy „Magyarországnak fel kell ismernie a helyzetet" 103 annál is
inkább, mert Németország nem állít korlátokat a magyar revíziós kívánságok
útjába. Érdekes módon a német különrepülőgépen azonnal Budapestre küldött
Sztójay sokkal részletesebben foglalkozott jelentésében e kérdéssel.104 E sze
rint Hitler azt üzente Horthynak, hogy „Magyarország revíziós igényeit teljes
mértékben elismeri és pedig addig a határig, melyet Ö Főméltósága szab meg.
Szó szerint megemlítette még Bácskát és Bánátot (marschiren Sie ein ins Bá
nat)" Állítólag még egy adriai kijáratot is kilátásba helyezett. Mindezek után
a kormányzó belátására bízta a megfelelő katonai intézkedések foganatosítását.
Március 29-én délután már Hitler kezében volt Horthy levele, melyben hang
súlyozta: „Teljesen és egészen összeforrottnak érzem magam Németországgal.
A magyar n e m z e t . . . változtathatatlan hűséggel áll, erejéhez képest, a Német
Birodalom mellett." 105 Ennek a rövid idézetnek az ad jelentőséget, hogy alig
egy évtized múltán Horthy — felelősségét csökkentendő — merőben más szín
ben próbálta feltüntetni az ekkori helyzetet, miszerint: „teljes bizonyossággal
kellett számítanunk arra, hogy ha Hitlernek a Bácska megszállására vonatkozó
követelését elutasítjuk, a k k o r . . . felvonulási vonalainak biztosítására szükséges
nek fogja találni a »renitens« hátországnak, tehát az egész Duna—Tisza-közé
nek katonai megszállását is, mégpedig annak központjával, Budapesttel egye
temben." 106 Mint az eddigiekből kitűnik, ebben az időszakban a magyar p o 
litikai apparátus messze állt a remitensségtől, és Sztójay szerint is csak „meg
említette" Bácsikát, ami nem azonos a „követelés"-sel.
Bárdossy László mindenesetre szükségét látta annak, hogy londoni és
washingtoni követe számára leszögezze a kormány álláspontját, miszerint az
elkerülhetetlennek látszó fegyveres összeütközésben előfordulhat, hogy Jugo
szlávia magyarlakta területeit német, vagy román erők szálljäk meg, márpedig
a „Magyar kormány és az egész magyar közvélemény számára teljesen lehe
tetlen volna, hogy ennek veszélyeivel szemben ott élő magyarságot ne védel
mezze meg." 107 Sőt felvetette azt a gondolatot, hogy a Simovič-kormány me
rőben új politikai irányvonala esetleg fel is boríthatja a jugoszláv—magyar
megállapodást, ami így elveszítheti kötelező jellegét. Végül pedig szintén szá
moltak olyan lehetőséggel, hogy a Délszláv Királyság elemeire hullásával „még
akkor is elsőrendű nemzeti kötelességünk volna magyarlakta délvidék védel
méről gondoskodni, ha német hatalmi akciókra nem kerülne sor."108 Dr. Barcza György, londoni követ azonban nagyon világosan vázolta április 2-i táv
iratában a várható brit és amerikai reakciót: „1. Amennyiben magyar kormány
eltűri, sőt elősegíti, hogy német hadsereg, Magyarországra bevonulva, azt kato
nai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia részéről diplomáciai viszo
nyunk megszakításával és annak összes következményeivel okvetlen számolni
kell. 2. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen indoklással (Ju
goszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és
szövetségesei (Törökország, esetleg idővel Szovjet) hadüzenetével is kell szá
molni. Ezen esetben, angolok végső győzelme esetén, magatartásunk alapján,
mint Anglia és, Amerika nyílt ellensége leszünk megítélve sőt az örök barát103
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sági szerződés flagráns (nyilvánvaló — Sz. M.) megsértésével leszünk megvá
dolva."109
Ezzel a kör bezárult. Teleki miniszterelnök ekkor döbbent rá végérvényesen,
hogy minden bel- és külpolitikai manővere csődöt mondott: a szószegés vád
ja éppúgy nem kerülhető el, mint az angolszász hatalmaikkal való konfrontáció.
A fennálló rendszerrel és uralkodó osztályával szembeni feltétlen elkötelezett
sége nem tette lehetővé számára a szembefordulást. Emberi tisztessége, becsü
lete pedig megalkadályozta abban, hogy továbbra is vezető személyisége legyen
az országnak. Ezért, megírva a kormányzónak híres búcsúlevelét („Főméltóságú Űr! Szószegők lettünk — gyávaságból — . . . a gazemberek oldalára áll
tunk . . . Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.. ." 110 ), 1941. április 3-án haj
nalban közismiert módon öngyilkos lett. Azonban ezzel a végső lépéssel sem
tudta befolyásolni a magyar politika irányvonalát. Horthy Miklóstól mindössze
annyi tellett, hogy az öngyilkosság napján Hitlerhez küldött levelében — mi
után tudatta, hogy a katonai előkészületek megtörténtek — annyit írjon: „a
súlyos helyzet, amelynek fennállását semmi sem bizonyítja jobban, mint a mi
niszterelnök öngyilkossága, annak a kérésnek előterjesztésére kényszerít min
ket, hogy a Német Főparancsnokság határozza meg a csapatainkra^ vonatkozó
feladatokat, lehetőleg olyan módon, hogy azok minderikor összeegyeztethetők
legyenek lelkiismeretünkkel." 111
A politikai gépezet pedig tovább működött. Horthy még április 3-án kine
vezte miniszterelnökké — a külügyi tárcáját megtartó — Bárdossy Lászlót.
Másnap, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, a mozgósítás mérvét keveslő
Werth benyújtotta lemondását, amit a kormányzó nem fogadott el, de növelte
a mozgósított erők nagyságát, összességében 1941. április 4-én 0 órától részle
ges mozgósítást rendeltek el a IV. (pécsi) és V. (szegedi) hadtest, valamint a
területükön lévő határvadász-kötelékek, illetve a gyorshadtest, a légierő, a fo
lyami erő és az I—TV. hadtest területén levő légvédelmi alegységek számá
ra. Április 5-én 0 órától kiterjesztették ezt az állapotot a 3. hadseregparancs
nokságra és a Fővezérségközvetlen alakulatokra is.112
Már csalk az ürügy hiányzott, hogy a becsület nagyobb csorbulása nélkül
lehessen háborúba lépni. Ezt a dilemmát Weizsäcker külügyi államtitkár úgy
jellemezte Ribbentropnak, hogy „Horthy úr valamilyen általánosan érthető
formában szeretne szabadulni azoktól a morális kötöttségektől, melyeket a csak
nemrég megkötött magyar—jugoszláv szerződés tartalmaz. Horthy úr ezért
súlyt helyez arra, hogy látható háborús okokat teremtsenek. Ilyen lehetne vagy
a jugoszlávok Magyarország elleni támadása, vagy legalábbis túlkapása, vagy
pedig Horvátország függetlenségi nyilatkozata." 113
Rövidesen ezek a casus bellik is létrejöttek. 1941. április 7-én jugoszláv re
pülőgépek Szeged, Pécs és Szentgotthárd körzetében támadták a magyar te
rületen felvonuló német csapatokat,11'* amelyek e napon meg is kezdték be
hatolásukat Jugoszlávia területére. Emellett az is kapóra jött, hogy a németek
biztatására április 10-én Pavelič 'kikiáltotta a független Horvátországot. E lé
pések csak megkönnyítették a helyzetet, de nem ezek voltak a kiváltó okok.
Pallavicini György őrgróf azon április 8-án Bárdossyhoz küldött üzenete, mi
szerint „Nincs módomban ítélkezni afelett, vajon szükséges volt-e . . . a né109 Uo. 991. o.
110 Magyarország és a második világháború. Az iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta: Ádám
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met nyomásnak oly mértékben és oly módon engedni, mint ahogy ez megtör
tént . . . De mégis merem állítani, hogy formailag sok mindent ki kellett és ki
lehetett volna k e r ü l n i . . . ebben a háborúban az angolszászok lesznek a győz
tesek" 115 ugyanúgy süket fülekre talált, mint az amerikai ügyvivő azon be
jelentése, hogy a jugoszláv légitámadások nem Magyarország, hanem az annak
területén felvonuló német csapatok ellen irányultak. 116
Mindez azonban semmit sem számított. Bárdossy április 10-i körtáviratában
már arról értesítette a magyar követségeket, hogy a gyors német előretöréssel
párhuzamos jugoszláv visszavonulás következtében a „volt magyarlakta te
rületeken vacuum t á m a d . . . Ilyen módon könnyen előálló helyzetben valószí
nűleg nem kerülhetjük el, hogy magyarságot esetleges anarchikus állapotok kö
vetkezményeitől megvédjük... Számolnunk kell tehát azzal, h o g y . . . kényte
lenek leszünk Vajdaságba, Bánságba és baranyai háromszögbe katonai erővel
bevonulni." 117 Ugyanezen a napon adta ki kiáltványát Horthy Miklós, mély
ben Jugoszlávia „békés szándékú kormányá"-nak megdöntőire, a háborúnak
Európa ezen részére kitérjesztőire, azaz a Simovič-kormányra hárított min
den felelősséget. Megismételte továbbá azt a tételt, hogy Horvátország lét
rejöttével megszűnt Jugoszlávia, s ezért kell a magyarság érdekeit megvédenie.
Azon kinyilatkoztatását, miszerint „Katonáim akciója nem a szerb nép ellen irá
nyul, amellyel nincs vitánk és amellyel a jövőben békésen akarunk élni"118,
sajnos az elkövetkező események nem igazolták. A gyenge jugoszláv ellenállás
ellenére rövid időn-belül 2300 délszláv és zsidó áldozata volt a magyar bevo
nulásinak119, amükor 1941. április 12-én támadásiba lendült Gorondy-Nováik
Elemér altábornagy 3. hadserege. így Magyarország visszavonhatatlanul aktív
részesévé vált — a német fasizmus oldalán — a másadák világháborúnak.
Ilyen körülmények között viszont a Magyar Királyi Honvéd Légierő terv
szerű, fokozatos fejlesztésének helyébe háborús alkalmaziásra való felkészíté
sének és bevetésének követelménye lépett. Ez pedig a kapkodások, rögtön
zések lavináját indította el, hiszen a rendkívül kritikus időszakra — 1941
tavaszára — a légierő fejlesztésével kapcsolatban 1938-ban elfogadott célki
tűzések messze voltak a megvalósulástól. Ennek egyik alapvető oka továbbra
is a repülőgépek nagyfokú hiányában gyökerezett. Egy 1941. március 18-án
kelt kimutatás szerint a rendszeresített kilencvenhat vadászgépből nyolc üzem
képtelen volt, a százhúsz bombázóból ötven hiányzott és további huszonhat
volt bevetésre alkalmatlan, a nyolcvan felderítő repülőgépből kettő hiányzott
és huszonhat volt üzemképtelen, a hat szállítórepülőgépből pedig egy hiány
zott.120 A súlyos helyzetet csak tovább bonyolította, hogy szervezési vonatko
zásban sem voltak képesek egy néhány évre érvényes megalapozott fejlesztési
elgondolást kialakítani. Alig lépett érvénybe ugyanis az 1940/41. évi had
rend, amikor 1941. január 15-én megszületett egy újabb elképzelés, amely „Az
egyesített légierők vezető szervezetének, s ezzel kapcsolatban a honvédség köz
ponti vezetésének átszervezésére intézkedés" 121 címet viselte. E szerint 1941.
március 1-i dátummal 'megszűnik a légierő önállósága, s a Honvédelmi Minisz
tériumon belül létrehozott Légügyi Főcsoportfőnökség képezi e fegyvernem
legfelső irányító szervét.
Ezt a javaslatot a kormányzó 1941. február 14-én jóváhagyta, így Bartha
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Károly honvédelmi miniszter elrendelhette a légierő központi vezető szervei
nek átszervezését.122 Ennek megfelelően 1941. március 1-ével életbe lépett az
új szervezési intézkedés 123 , melynek lényege az volt, hogy Werth Henrik 1940.
november 17-i javaslatának 124 megfelelően a légierőt, a légvédelmet és a lég
oltalmat a „korszerű kívánalmaknak" — a német gyakorlatnak — megfele
lően egységes irányítás alá helyezték. Légügyi főcsoportfőnökké — február
14-i hatállyal — a honvédelmi miniszter helyettesét: Littay András gyalogsági
tábornokot, .a légierő vezérkari főnökévé pedig március 1-ével a II. hadtest
vezérkari főnökét, Vörös Géza vk. ezredest nevezte ki a kormányzó. A fiatal
fegyvernem e rendkívül fontos posztjain tehát nem repülőszakemberek kaptak
bizalmat.
Ezek az intézkedések ismét jellemezték a légierő fejlesztésével kapcsolat
ban kialakult gyakorlatot. Ugyanis — az eddigiekhez hasonlóan — ebben is
fellelhetők előremutató elképzelések, mint az a törekvés, hogy a légierő vezető
szerve békében és háborúban azonos legyen, vagy a légierő és légvédelem egy
ségesítése. A probléma ott mutatható ki, hogy egyre nagyobb méreteket öltött
a kapkodás, hiszen az alig két éve önállósított légierő, vagy a négy hónapja
életbe lépett legújabb szervezési intézkedés nem 4 tette lehetővé megalapozott
következtetés levonását. Ugyanakkor a „kívülállók", más fegyvernembeliek sem
oldhatták meg a problémákat. Ez akkor is igaz, ha látjuk ennek okát: az egy
re közeledő háborúra való felkészülés sürgető szorítását.
Ez a nyomás viszont egyre fokozódott. Mindenki érezte, hgoy a légierő nincs
kellően felkészülve egy komolyabb összecsapásra. Bár Kenése altábornagy
1941. március 1-én jelentette a vezérkar főnökének az új rend életbelépését,
ezzel még nem tudta megszüntetni az áttérés pillanatában fennálló 410 fős
tiszti és 2116 fős legénységi hiányt. 125
Ilyen előzmények után, ebben a meglehetősen súlyos helyzetben érte a Ma
gyar Királyi Honvéd Légierőt az 1941. április 4-én 0 órától érvényes mozgósí
tási parancs. 126 Ez az állapot — a Wehrmacht és a Luftwaffe rendkívül ha
tékony tevékenysége mellett — csak azért nem vezetett komolyabb tragédiá
hoz, mert a jugoszláv légierő sem volt sokkal rózsásabb helyzetben. A köz
vetlenül a hadműveleteket követő becslések szerint az 1000 tisztet, 1600 al
tisztet, 700 lövészt és 8000 rendfokozat nélküli katonát magába foglaló légierő
mintegy 1000 repülőgéppel rendelkezett. Ez utóbbiak összetétele azonban rend
kívül vegyes volt (jugoszláv, angol, francia, német gyártmányú, korszerű és el
avult típusok), s ennek következtében mindössze csak mintegy 450 volt hadi
használatra alkalmas.127
Ezeknek az erőknek egy részével kellett felvennie a küzdelmet a Bánfalvy
István vk. ezredes parancsnoksága alatt álló 1. repülődandárnak, amelynek
felépítése és telepítése a 617. oldalon levő táblázatban látható. 128
A dandár „felriasztása" (mozgósítása), kitelepítése, feladataikra való felkészí
tése azonban rengeteg gondot okozott Németh János rep. vk. őrnagynak, aki
hadiakadémiai beosztásából bevonulva s a repülődandár vezérkari főnöki fel
adatkört átvéve, meglehetősen kaotikus helyzetet talált, amit nem hallgatott el
„Tapasztalati jelentés"-e 129 megírásakor sem. E szerint a felriasztott repülő
dandárnak négy napig nem volt parancsnoka. Súlyosbította a helyzetet, hogy
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Uo. 1941/4447., valamint HL Hdm. Cefség 1941/332.
HL HM Elnöki osztály (Ein. Oszt.) 1941/10000.
H L Vkí. Ein. 1.1940/5534.
Uo. 1941/4483. és 4358.
Csima, 1901. 51. o.
Magyar Szárnyak, 1941/10. sz. 24. o.
HL Vkf. Ein. 1.1941/5101/7. 1. sz. almelléklet.
Uo. 1941/5101/15.

— 616 —

1. repülődandár-parancsnokság
2/3., 4. vadászrepülő-század

Kecskemét

1/1., 2. vadászrepülő-század

Pécs

1/3., 4. vadászrepülő-század

Szeged

3/5. önálló bombázórepülő-század

Székesfehérvár

4/3., 4. bombázórepülő-század

Hajdúböszörmény

a dandárparancsnokság megalakulására vonatkozó mozgósítási előmunkálatok
nagyon hiányosak, s ennek következtében részben hasznavehetetlenek voltak,
így a kivonuló repülődandár-parancsnokság felriasztását a beérkezett dandár
vezérkari főnöknek kellett elvégeznie.
Hasonlóan súlyos helyzetről tett jelentést Balássy Miklós rep. vk. százados,
a dandárparancsnokság anyagi vezérkari tisztje is, amikor leírta: „Az anyagi'
osztály feltöltéséről nekem kellett gondoskodnom. Ezt végül is úgy tudtam el
érni, hogy az április hó 7-én még mindig hiányzó két tisztet az utcán »fogtam
el-« és írattam a légierők parancsnokság M. előadójával a rep. dd. pság. állo
mányába." 130 Azonban ezzel sem oldhatott meg mindent, hiszen megállapítása
szerint a dandárparancsnokság hivatásos tiszti állományának kb. 70%-a nem
vonulhatott be, mivel a Légügyi Főcsoporttól nem engedték el őket.
Hasonló gondokkal járt a gépkocsik biztosítása is, mert a bevonultatott te
herautók zöme alkalmatlannak bizonyult. Ezek helyett újak biztosítása rend
kívül vontatottan haladt. Pedig az idő egyre sürgetett, mert a háborús tevé
kenység megkezdődött: április 6-án jugoszláv felderítő repülőgépek hajtottak
végre berepülést a Balaton vonaláig. Másnap fokozódott az ellenséges felderítő
tevékenység, sőt bombázókat is bevetettek Siklós, Pécs, Körmend, Szentgott
hárd és Szeged — illetve az e térségben lévő német erők — ellen. A kellő idő
ben riadóztatott készültségi vadászkötelékek és a légvédelem tűzeszközei ki
lenc jugoszláv repülőgépet lőttek le, ebből hatot Szeged környékén. Az igaz
sághoz azonban hozzátartozik, hogy komolyabb jugoszláv légi tevékenység ese
tén baj lehetett volna, hiszen pl. a szombathelyi repülőtérre hiába rendelt el a
Légierő Parancsnokság „vadászkészültség"-et, ezt a fegyvertelen iskola- és
gyakorlógépekkel nem tudták volna ellátni. 131 Április 8-án újabb támadások
értek különböző magyar településeket és vasútvonalakat, miközben ismét né
hány repülőgépet veszítettek a támadók. 132 A következő két napon csökkent
a jugoszláv légi tevékenység.
A magyar repülőkötelékek 1941. április 9-én kaptak először együttműködési
feladatot, amikor is Barcs térségében oltalmazási feladatokra utasították az
l/l., 3. és 4. vadászrepülŐHSzázadokat. Ezek közül azonban az 1/4. század a
rossz idő miatt, az l/l. század pedig műszaki okokból nem tudta végrehaj
tani feladatát. Ez utóbbi alegység az akkorra már elavult Fiat „CR—32"-ekkel
volt felszerelve, s a kilenc gépből eleve csak hat tudott Várpalotáról elindulni,
130 Uo. 1941/5161/7.
131 Magyar Saárnyak, 1941/8. sz. C. o., valamint Pálos Géza rep. százados nyilatkozata (a szerző birtokában).
» 132 Magyar Szárnyak, 1941/8. sz. 0. o., valamint Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 230—231. o.
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melyiből három műszaki okból visszafordult, a többi pedig néhány km megté
tele után, a veszprémi repülőtéren, kényszerleszállt.133 Április 10-én a Telbisz
Loránd rep. százados és Vitán Béla rep. százados parancsnoksága alatt tevé
kenykedő tapolcai 4/1—2. bombázórepülő-századok áttelepültek a nagyvá
zsonyi kitérő repülőtérre, majd másnap Székesfehérvárra. 134 Április 11-én a
mátyásföldi l/II. vadászrepülő-osztály ismét oltalmazási feladatokat látott eL
a hadműveletékben részt vevő csapatok érdekében.
A magyar légierő 1941. április 12-én hajtotta végre az első bombatámadást
jugoszláv terület ellen. A feladatot a Podhradszky Andor alezredes parancsnok
sága alatt harcoló veszprémi 4/II. bombázórepülő-osztálynak, továbbá — a
4/1. bombázószázad parancsnokának és hangármesterének határozott állítása
szerint — Mocsáry István rep. őrnagy tapolcai 4/1. bombázórepülő-osztályának
(minden alegység Junkers „Ju—86 K—2" típussal rendelkezett), valamint a
debreceni 3/5. bombázószázadnak (Caproni „Ca—135 bis" típusokkal ellátva)
kellett végrehajtania. Időközben az I. közelfelderítő repülőszázad jelentette a
3. hadseregparancsnokságnak, hogy a kijelölt célt: a Duna—Tisza-közén kiépí
tett jugoszláv erődvonalat az előrenyomuló magyar csapatok elérték. Ezért —
a már levegőben lévő kötelékeknek — rádión leadták a bombatámadást letiltó
„Ützárlat" jelszót. Ezt csak a 4/1. század távirásza (Papp törzsőrmester) vet
te, ez az alegység visszafordult —, a 3/5. század startját még időben letil
tották — így mindössze a 4/4. bombázószázad tizenkét gépe folytatta útját,
s „csak egy földi parancsnok tudná megmondani... saját veszteség volt-e, vagy
sem" a bombázás következtében — emlékezik vissza a 4/1. bombázó rep ülő
század parancsnoka. 135
Az viszont tény, hogy tragikusan végződött az ejtőernyős zászlóalj első harci
bevetése. 1941. április 12-én az önálló távolfelderítő osztály egyik Junkers
„Ju—86"-os repülőgépe — melynek Kelemen Antal főhadnagy volt a pilótája
— azt a feladatot kapta, hogy állapítsa meg a jugoszlávok visszavonulási mély
ségét, kialakuló ellenállási gócaikat, valamint a Ferenc József — (ma Bácskai
„kis" — Sz. M.) és a Ferenc — (ma Bácskai „nagy" — Sz. M.) csatorna híd
jainak forgalmát, állapotát. A repülőgép 10 óra 30 perc körül szállt le Buda
örsön, s „jelentettük észleléseinket..., hogy a visszavonuló jugoszlávok eről
tetett menetben özönlenek át a hidakon. Felvételeinkből az is kiderült, hogy
előkészületeket folytatnak a hidak robbantására" — emlékezik vissza Kelemen
Antal.136 Ez a jelentés is közrejátszhatott — egyéb törekvések, illetve felde
rítési adatok mellett — abban, hogy a Fővezérség elrendelte az 1. ejtőernyős
század bevetését, a Ferenc-csatorna hídjainak birtokbavételét Űjverbász, il
letve Szenttamás körzetében.
A 15,45-kor géptávírón érkezett bevetési parancs nem érte váratlanul az ej
tőernyősöket, hiszen a négy Savoia—Marchetti „SM—75" típusú szállító repü
lőgép már 12-én reggel — a pápai repülőtér mély talaja következtében — üre
sen átrepült a veszprémi repülőtérre, míg a század állományát és anyagát gép
kocsikon szállítottak át.137
A 17 órakor startolt vezérgép azonban 50—100 méteres magasságba való me
redek emelkedés után, sebességet vesztve, „átbillent" és „lecsúszott", majd ki
gyulladt. A szerencsétlenség áldozata lett Bertalan Árpád őrnagy, az ejtőer133 Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 231. o.
134 Telbisz Loránd rep. százados nyilatkozata (a szerző birtokában).
135 Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 231. o., valamint Telbisz Lóránd és Vasváry József nyilatkozata (a szerző
birtokában).
136 Kelemen Antal: A Bombázó Iskolától az 1. önálló Távol Felderítő századig (A továbbiakban — Kelemen)Magyar Szárnyak, (Ottawa, Canada) 1981/10. sz. 59. o.
137 Sárhidai Gyula: Az 1941. április 12-i ejtőernyős deszanthadművelet. (A továbbiakban — Sárhidai) HK 3982/2..
sz. 245—246. o.
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nyős zászlóalj parancsnoka; Kelemen Károly százados, pilóta, a szállítórepülő
század parancsnoka; Bene László főhadnagy, navigátor; Petri János őrmester,
rádiós; Döbör János szakaszvezető, szerelő, valamint 15 ejtőernyős katona. 138
A baleset okát egyértelmű biztonsággal a mai napig nem lehet megállapí
tani. Kelemen Antal főhadnagy — aki e nap délelőttjén derítette fel a beve
tés körzetét — azit állítja: bátyja és társai "halálát az okozta, hogy „A trimmelő
olajhydraulikája start közben felmondta a szolgálatot."139 E téma mai kuta
tója szerint „A bizottság a gép magassági kormány trimm (kiegyenlítő) rend
szerének meghibásodását fogadta el a lezuhanás okának. A vezérlőszelep, vagy'
csőrendszer hibája miatt hirtelen faroknehéz helyzetbe jutott a gép, csak a mo
torok teljesítménye emelte felfelé, de a meredek állásszög miatt sebessége'
elégtelenné vált."140 Minden valószínűség szerint ez okozhatta a szerencsét
lenséget.
Ilyen előzmények után jelentős késéssel és csökkentett terheléssel startolt a
megmaradt három repülőgép, fedélzetén 3 tiszttel és 57 ejtőernyőssel. 141 Az
új parancsnak, Kiss Zoltán főhadnagy azonban eredetileg nem volt beavatva
a tervekbe, a dokumentumok elégtek, így csak vaktában tudta végrehajtani a
feladatot. Máig tisztázatlan okból — rossz navigálás? korai ugratás? — jóval
hamarabb hagyták el az ejtőernyősök a gépeket, így a kelleténél közel 30 kmrel korábban értek földet, ahol — találkozva a 4. gépkocsizó zászlóaljjal —
velük nyomultak előre a szenttamási hídig, majd Újvidékig.142 A zászlóalj
2. százada már nem légi úton, hanem gépkocsikon érkezett Szegedre, s a gya
logsággal együtt vetették be.143
A propaganda rendkívül ügyesen leplezte a tragédiát. Az egyik, április 22-én
keltezett tudósítás alcíme szerint: „A vad tűzharcokból épségben került vissza
az ejtőernyősök zöme", s ez igaznak is ítélhető, ha figyelembe vesszük a foly
tatást: „Nagyszombaton este indultunk három nagy szállítógéppel."144 Tehát
„elfelejtkeztek" az elpusztult parancsnoki gépről és halottaikról. A „Képes
Vasárnap" a legképtelenebb dolgokat kiötölve festett teljesen torz képet az ese
ményekről. A veszprémi szerencsétlenség e cikk írójának is elkerülte a figyel
mét, csak arról számolt be, hogy „Ejtőernyőseink először Szenttamás község
felett jelentek meg, s a szerbek elhűlve nézték, amint ezek az égből leszálló,
kezes-lábasba öltözött, géppisztolyos katonák .párducugrásokkal rohantak a Fe
renc-csatorna hídjához, s ott tüzelőállást foglaltak el. Ugyanez játszódott le
Űjverbászon is." 145 A „Pápa és Vidéke" c. hetilap április 27-i példánya első
oldalán csak a gyászkeretbe foglalt nevek sorakoznak „Ejtőernyős hősök!" fel
irat alatt, minden kommentár nélkül.
A Magyar Szárnyak 1941. május 1-i száma sem tett említést a katasztrófá
ról. A valóságot — „Vitéz Bertalan Árpád,'az ejtőernyős alakulatot megalakító
nagyszerű tiszt nincs többé. Ejtőernyős hősi halált szenvedett" — úgy ágyazták
a század megmaradt és később bevetett részének három napos harctevékenysé
gébe, mintha ott veszítette volna életét.
Bár korabeli újság beszámolt még egy április 14-i bombázó- és vadászbeve
tésről is, ezt azonban több forrás — megalapozottan — cáfolja.146
138 A m. kir. 1. honvéd ejtőernyős zászlóalj 1941. április 13-i gyászjelentése (a szerző birtokában), valamint Pápa
és vidéke, 1941. április 27-i szám, 1. o.
139 Kelemen, 59. o.
140 Sárhidai, 249—250. o.
141 Csanádi—Nagyváradi—WinUer, 231.0.
142 Dombrády Loránd: Egy ejtőernyős akció 1941-ben. (A továbbiakban •— Dombrády) História, 1980/4. sz. 23. o.
143 Sárhidai, 250. o.
144 Dombrády, 23. o.
145 Képes Vasárnap, 1941. április 25. sz., 279. o.
146 Magyar Szárnyak, 1941/9. sz. 12. o., valamint Winkler László közlése, illetve HL Vkf. Ein. 1.1941/5161/7.

— 619 —

A gyorshadtest érdekében tevékenykedő szombathelyi III. közeifélderítő szá
dad április 10-én a pécsi repülőtérről felszállva biztosított adatokat elöljáró
jának. 147
A Fővezérség alárendeltségébe tartozó önálló távolfelderítő osztály összesen
mintegy 20—25 esetben hajtott végre hadászati (fénykép- és szem-) felderítést,
amit csak az események szerencsés közrejátszásának köszönhetően tudtak meg
oldani, hiszen — az egyik résztvevő visszaemlékezése szerint — „nem is tud
tuk, mi a háború. Gépállományunk még mindig a He—70-es, mellyel béke
időben repülni kimondott gyönyörűség, de elrendelt céljának a legkisebb mér
tékben sem felel meg. Ezt már mindnyájan világosan láttuk." 148
Erre az időre azonban a magyar szövetséges teljesítette feladatát — hadvi
selő féllé vált német oldalon —, itt volt tehát az ideje a honvédség kijelölt
alakulatai megállításának. Ennek megfelelően Hitler már április 13-i levelé
ben sietett Horthy tudomására hozni: „A magyar hadsereg zöme — mivel a
Szerbia elleni további hadműveletekhez már nincs rá szükség — megállítandó
a Dráva—Duna általános vonalon." 149 Mindössze a német motorizált egységek
hadműveletében részt vevő gyorshadtest tevékenységére tartott igényt.
így tehát a Magyar Királyi Honvéd Légierő befejezte első háborús alkalma
zását. E rövid idő alatt nem került sor jelentős légi tevékenységre, hiszen pl.
április 11—13-ig terjedő időszakban egyenként átlagban a vadászszázadok hat
szor, a bombázószázadok pedig háromszor kerültek bevetésre, s ezek során
csupán 84 bombát dobtak le, míg a vadászok — egy század kivételével —
géppuskáikat ki sem lőtték.150 Ennek ellenére nyílt mód bizonyos tapaszta
latok szerzésére.
Németh János rep. vk. őrnagy, a repülődandár vezérkari főnöke, a Werth
gyalogsági tábornoknak felterjesztett „Tapasztalati jelentés"-ében 151 rámuta
tott arra, hogy az alakulatok felvonulása bár alapvetően súrlódásmentesen és
tervszerűen került végrehajtásra, a „jövőben — különösen ősszel és tavasszal
— azonban több időt kell adni a légi részek felvonulására, mert egy hirtelen
bekövetkező kedvezőtlen időjárás minden számítást keresztül húzhat." Hang
súlyozottan kifogásolta, hogy nem az 1940. őszi „Halk." (Háborús készültség)
alatt begyakorolt, összeszokott állományt kapta vissza a dandárparancsnokság.
Helytelen gyakorlatnak bizonyult az is, hogy a 3. hadsereg parancsnoksága,
valamint a neki alárendelt 1. repülődandár-parancsnokság külön-külön tele
pült: „a rep. dd. súrlódásmentes és gyors alkalmazása (főleg alacsonytád-ok
elrendelésénél) — amely a földi helyzetről való tájékozottságot és gyors in
tézkedést kíván — el sem képzelhető akkor, ha a két pság nincs egy helyen"
— húzta alá megalapozott véleményét Németh János.
Úgyszintén gondokat okozott a repülődandár túlzottan nagy területen való
elhelyezése, amit csak súlyosbított a nem megfelelő híradó-összeköttetés. Ezzel
összefüggésiben alapvető hibára mutatott rá a repülődandár vezérkari főnöke,
amikor kifogásolta, hogy a kötelékek repülőtereinek nem kellően átgondolt
megválasztása következtében jelentős távolságot kellett megtenniük hazai te
rület fölött, így „az elg. (ellenség — Sz. M.) fölötti hdm. terület csak egész kis
mélységre zsugorodott össze."
A légierő alkalmazásának az is gyenge pontját képezte, hogy a repülődan
dár nem rendelkezett semmilyen felderítő alegységgel, így sem célfelderítést,
sem hatásmegfigyelést nem tudott végezni. Ugyancsak gondot okozott, hogy
147
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Gsima, 1961., 56. o.
Péterdi, 62. o.
Wilhelmstrasse, 570. o.
HL Vkf. Ein. 1.1941/5101/7. 2. sz. almelléklet.
Uo. 1941/5161/15.
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bem megfelelő időjelző szolgálata, sem megfelelő — a Duna és Száva vonalá
tól délre lévő területéket tartalmazó — térkép nem volt.
Az 1/1. vadászrepülő osztály Fiat „CR—32"-es repülőgépeinek — már em
lített — bevethetetlenségére, motorjaik nagyfokú elhasználtságára utalva rá
mutatott Németh vik. őrnagy, hogy ilyen körülmények között ezek az alegy
ségek egy esetleges hadműveletben „a hadrendből 2—3 napi alkalmazás után
kiesnek, még abban az esetben is, ha nincs elg. ellenhatás."
Befejezésül a hadi tapasztalatok elhanyagolását vetette az illetékesek szemé
re, hangot adva annak a véleményének, hogy „a rep. dd-ra vonatkozólag, az
1940. évi három hónapos »Hák.« alatt szerzett tapasztalatok gyakorlatilag nem
lettek kiértékelve."
Balássy Miklós vk. százados, a repülődandár-parancsnokság anyagi vezér
kari tisztje sem. tudott csak kedvező benyomásokról beszámolni. „Tapasztalati
jelentés" 152 -ében elsősorban ő is a jelentős létszámhiányokat, a személyi rög
tönzéseket, a mozgósítási tevékenység előkészítetlenségét kifogásolta. Arra is
rámutatott, hogy komolyabb zavarokra csak azért nem került sor, mert a me
netkészség elérésének időpontját a Fővezérség kitolta, illetve mert a repülő
dandár alakulatainak huzamosabb ideig tartó, erőltetett igénybevételére nem
került sor.
Az alegységek üzemanyagellátása, -utánpótlása nem volt zökkenőmentes, mi
vel a szükséges mennyiséget részben a repülőgépek vitték magukkal, részben
pedig gépkocsi-, illetve vasúti szállítással oldották meg. Ilyen körülmények kö
zött nehéz volt biztosítani a megfelelő készleteket. Április 12-én pl. csak úgy
sikerült a Szegeden települt l/II. vadászrepülő-osztály számára 1,5 javadal
mazást (1,5 géptöltést) biztosítani, hogy a kecskeméti 2/II. vadászrepül ő-osz
tály a rendelkezésére álló három javadalmazást megfelezte, s átadta a szege
dieknek. „Szerencsés véletlennek köszönhető csupán, hogy 12-én nem is volt
szükség többszöri bevetésre" — jelentette Balássy vk? százados. E tapasztalatok
alapján tett javaslatot az ellátás új rendszerére, miszerint — a vasúti szállí
tás kiiktatásával — a repülődandár-vonat készletét kell folyamatosan három
javadalmazásra feltölteni üzemanyagból, lőszerből és bombából, s innen látnák
el az alegységéket. „Elvül kell ugyanis felállítani, hogy a dd. vonatnak annyi
szállítóeszközzel kell rendelkeznie, amennyivel a dd. pság-nak alárendelt összes
csapatok számára 3. jav. rep. üza-ot, rep. lőszert és bombát és 3 jav. gépkocsi
üzemanyagot egyszerre szállítani képes." — javasolta. Az ellátó szolgálat fe
szes megszervezésének fontosságát hangsúlyozandó mutatott rá a jelentés szer
zője, hogy egy bombázószázad napi kétszeri bevetés során nagyobb súlyú anya
got fogyaszt üzemanyagban és bombában, mint amekkora egy gyalogdandár
teljes lőszerjavadalmazása.
A ruházati ellátás is megdöbbentő hiányosságokat mutatott. Az; anyagi vezér
kari tiszt szerint „a 2/1. V. rep. osztálynál 35 fő legénység polgári ruhában
teljesített szolgálatot, mert azokat egyenruhával felszerelni nem tudták." Ha
sonló gondokról tett jelentést az 1. vadászrepülő-ezred parancsnoka is.
Bár nem tartozott konkrét tevékenysége, s ezzel kapcsolatos tapasztalatszer
zési feladatai közé, mégis lényeges megállapítást tett Balássy Miklós, amikor
rámutatott, hogy a 3. hadsereg parancsnokságának illetékesei nem tudtak meg
felelően átgondolt feladatot szabni a repülőknek, hiszen háromszor rendelték
el bombázószázadok bevetését, s mindháromszor visszavonták a — már leve
gőben lévő — kötelékek bevetési parancsát. Jogosan mutatott rá, hogy „A lé-

152 Uo. 1941/5161/7.
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gierők alkalmazása a vezetés részéről sokkal nagyobb körültekintést kíván,,
semhogy a parancsok visszakoztatása rendszerré válhassék."
Ezek voltak azok a legalapvetőbb tapasztalatok, amelyeket a hadviselő féllé
vált — de még komolyabb hadműveletekbe nem bonyolódott — Magyarország
légiereje szerzett. Azonban nem ezek domináltak a továbbfejlesztés, korszerű
sítés, a lehetőségek reális felmérése vonatkozásában, mert mindezt elnyomta
az olcsón szerzett győzelem kritikátlan öröme.
Ugyanekkor üröm is vegyült a magyar politikusok örömébe. A mind gya
koribb ezirányú hírek arra ösztönözték Bárdossyt, hogy utasítsa berlini kö
vetét: tisztázza illetékes körökkel, valóban biztosítékot adott-e a német kor
mány Romániának a tekintetben, hogy a magyar csapatok nem fognak be^
vonulni a „jugoszláv Bánátba." 153 E hír hamarosan valósnak bizonyult, hi
szen a magyar miniszterelnököt és egyben külügyminisztert április 14-én fel
kereső Erdmannsdorff követ bejelentette: a román kormánynak tett ígéretnek
megfelelően a német hadsereg szállja meg a Bánságot, de ez „semmiféle állás
foglalást nem jelent a későbbi magyar igényeik tekintetében." 154 Bárdossy hiá
ba emlékeztette a követet Hitler — többrendbeli — korikrét ígéretére e terüle
tek visszacsatolásával kapcsolatban, mindez eredménytelen volt. A Sztójayt
április 19-én fogadó Hitler is csak arra volt hajlandó, hogy kijelentse: „Magá
tól értetődően állja a szavát, . . . azonban szükségesnek látja, hogy egyelőre
csak német csapatok maradjanak ezen a területen, és a terület Magyarország
nak történő átadását rövid időre — néhány hónapra gondol — még elhalaszszák."155
Ez az ígéret megint lecsendesítette a magyar zúgolódast. A délvidéki had
műveletek során visszacsatolt 11 417 km 2 -t, az 1 025 508 lakost (ebből 63,6%
magyar, 19% német, 16,1% szerb)156 az uralkodó osztály szolgálatainak elő
legeként tekintette, amely — a Hitler ígérte néhány hónap múlva — kiegé
szül a Bánáttal. Ekkor még nem sejtették, hogy ez a német kéziből elfogadott
utolsó „ajándék" volt, melynek ellentéte a történelem mérlegének másik ser
penyőjében az igazságtalan, német érdekeket szolgáló háborúba sodródott tel
jes Magyarország volt.
*
Ezzel lezárult a Magyar Királyi Honvéd Légierő harci alkalmazásának első
szakasza. A Szovjetunió ellen hamarosan hadba lépő Magyarország, annak had
es légiereje egy egészen más, a revíziós célokkal sem igazolható háborúba bo
nyolódott. Szövetségesei oldalán egy nagyhatalommal és annak fegyveres ere
jével szállt szembe, melynek lehetőségei mellett eltörpült minden magyar erő
feszítés. Mindez az alig létrejött, s a fejlődés útjára nem régen lépett magyar
repülő fegyvernemet merőben új helyzetbe hozta, amit egy további tanulmá
nyunkban szándékozunk vázolni.

153 Juhász, 1982., 1046. o.
154 Uo. 1054. o.
155 Wilhelmstrasse, 580. o.
156 Tilkovszky, 33. o. (A közölt 36,6% sajtóhiba, helyesen: 63,6%).
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Миклош Сабо
ВЕНГЕРСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
НА СЛУЖБЕ РЕВИЗИОНИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
1939—1941 ГГ.
Резюме
В свете сложных внешнеполитических условий в конце 30-х начале 40-х годов нашего века,
а также в свете венгерских ревизионистских стремлений автор рассматривает требования,
предъявлявшиеся к Венгерским Королевским Хонведским Военно-Воздушным Силам, а также
конкретные действия ВВС в период «воссоединения» венгерских территорий.
Исследователь кратко показывает воздушный бой, проходивший 24 марта 1939 года с под
разделениями словацкой авиации, затем характеризует усилия, направленные на модерниза
цию формировавшихся тогда венгерских ВВС как рода войск.
Излагая современные события истории дипломатии, автор наглядно иллюстрирует, каким
образом немецкая внешняя политика использовала в своих интересах национализм государств
бассейна реки Дуная, а также их территориальные притязания.
Видимо, особый интерес проявит читатель к деятельности венгерских ВВС летом 1940 года
в ходе мобилизации, проводившейся против Румынии, ибо материалы об этом даже в архивах
встречаются весьма редко. Автор реконстрирует события — отчасти — по оперативным
дневникам того времени, сохранившимся в собственности частных лиц.
Также впервые производится попытка обобщить аспекты действий авиации во время опера
ции венгерских войск в апреле 1941 года против Югославии.
Показ ревизионистских стремлений венгерских правящих кругов и предприятых в интересах
их реализации практических шагов позволяет одновременно проследить и тот путь, который
вскоре привел к нападению на Советский Союз и к действиям венгерских авиационных частей
на Украине.

Miklós Szabó
DIE KÖNIGLICH UNGARISCHE HONVÉD—LUFTWAFFE IM DIENSTE
REVISIONISTISCHEN ZIELSETZUNGEN 1939—1941

DER

Resümee
Der Verfasser analysiert die an die Königlich Ungarische Honvéd-Luftwaffe
gestellten Erwartungen und ihre konkrete Tätigkeit in der Zeit der Rückgliederung
von ungarischen Gebieten im Spiegel der komplizierten aussenpolitischen Ereignisse und der ungarischen revisionistischen Bestrebungen an der wende der 30—40er Jahre.
Er schildert kurz das Luftgefecht, das am 24. März 1939 mit Truppenteilen der
slowakischen Luftwaffe gefochten wurde und weiterhin die Anstrengungen, die für
die Modernisierung der entfaltenden ungarischen Lutfwaffe gemacht wurden.
Mit der Schilderung der bezüglichen diplomatischen Geschichte veranschaulicht er,
wie sich die deutsche Aussenpolitik den Nationalismus und die Gebietsforderungen
der Donauländer zu Nutzen machte.
Von besonderem Interesse daran ist die Tätigkeit der Truppen der ungarischen
Luftwaffe in der Zeit der Mobilisierung gegen Rumänien im Sommer 1940, da
selbst in den Archiven sehr selten Material darüber zu finden ist. Der Verfasser
rekonstruiert die Ereignisse teilweise aus in Privalthänden übergebliebenen zeitgenössischen Operations j ournalen.
Hier wird es zum ersten Male versucht, auch die Zusammenfassung der Luftoperationen der ungarischen Kriegsaktion gegen Jugoslawien im April 1941 zu geben.
Mit der Darstellung der ungarischen revisionistischen Bestrebungen und der
Schritte, die zur Erreichung dieses Zieles führten zeichnet sich zugleich der Weg
ab, der kurz danach zum Angriff gegen die Sowjetunion und zum Einsatz der u n garischen Fliegerverbände in der Ukraine führte.
7*
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KÖZLEMÉNYEK

IFJ. BARTHA LAJOS
UJABB ADATOK LIPSZKY JÄNOS ÉLETÉHEZ ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ*

A régi magyar térképészeti alkotások között alig akad még egy mű, amely
a kiadás idején és a későbbi évtizedekben is oly sok elismerést kapott — ide
haza és külföldön egyaránt — mint Lipszky János huszártiszt „Mappa genera
lis Regni Hungáriáé..." c. alkotása. Ennek ellenére azonban sem a nevezetes
térképről, sem annak készítőjéről (egy vázlatos tanulmányt 1 és egy ismeret
terjesztő cikket 2 leszámítva) mind máig nem jelent meg alapos kritikai ismer
tetés. Éppen ezért örvendetes, hogy Dr. Csendes László a Hadtörténelmi Köz
lemények hasábjain megkísérelte Lipszky életútjának nyomon követését, vala
mint tényleges kartográfiai érdemeinek és szakmai képzettségének tisztázá
sát. 3
Az érdekes cikk elsősorban arra az életrajzra támaszkodott, amelyet Lipszky
(azóta elkallódott) önéletírása alapján Janovszky László állított össze, továbbá
1'elhasznlálta a Habsburg-hadsereg katonai „Schematismus"-át, amelynek idő
rendi adatai vitathatatlanul a leghitelesebbek. 4 Ám elhanyagolta azokat a do
kumentumokat, amelyek éppen Lipszky János tevékenységének legérdekesebb
részéről: térképészeti munkájáról tájékoztatnak. Éppen ezért tartom szüksé
gesnek, hogy Schedius Lajos pesti professzor, báró Zách Ferenc Xavér, ma
gyarországi származású gothai csillagász-geodéta, és nem utolsó sorban Lipszky
János saját, nyomtatásban is közölt írásai alapján az értékes közleményt ki
egészítsem.
Ezek a források választ adnak azokra a kérdésekre is, amelyeket Dr. Csendes
László a cikkében felvetett. Hozzásegítenek Lipszky tevékenységének teljesebb
feltárásához; segítségükkel megismerkedhetünk a XVIII—XIX. sz. fordulójá
nak egyik kiváló térképészével, az első hazai katona-geográfusaink egyikével.
Lipszky szolgálati beosztásainak kronológiája és állomáshelyeinek egybeve
tése alapján a közlemény szerzője arra a következtetésre jutott, hogy a tehet
séges huszártiszt aligha rendelkezhetett számottevő kartográfiai
ismeretekkel,
és a nagy munkából mint szervező és a részletadatok szorgos gyűjtője vette ki
részét.5 Bár Lipszky érdemeit nem becsüli alá, mégis megállapítja: „A gyakran
* Néhány éve, Dr. Csendes Lászlóval beszélgetve, felmerült a Lipszky életére és műveire vonatkozó feldolgozás
terve. Sajnos, mindkettőnk más irányú elfoglaltsága miatt az együttműködés nem jött létre. Az itt közölt írás kiegészí
tésnek szánt anyag, amely a tervezett együttműködés helyett, utólag került összeállításra, mivel a Hadtörténelmi
Közlemények 1982. évi 3. számában megjelent Csendes László: Lipszky János huszártiszt életútja és térképei (464—
481. o.) című közleménye.
1 Janovszky László: Lipszky János. I n : A trencsénmegyei Term. Tud. Egylet Evkönyve. XV. k. 1982.
2 Glaser L.: Lipszky térképe. Búvár, 1938. 3. sz. 193—194. o.
3 Csendes László: Lipszky János huszártiszt életútja és térképei. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 3. sz. 464—
481. o.
4 L. az 1. sz. lábjegyzetet!
5 Csendes L.: i. m. 472. o.
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más beosztásban tevékenykedő Lipszkynek alig juthatott ideje és ereje egy
ilyen komoly felkészültséget igénylő munka tényleges elvégzéséire".6
A rendelkezésre álló dokumentumok azonban arra mutatnak, hogy valójában
Lipszky János igen alapos térképészeti ismeretekkel rendelkezett, és a neve
zetes térkép szerkesztése is az ő érdemének tekinthető. Ehhez a munkához fe
lettesei is biztosítottak számára kellő időt (talán segítséget is).
Lipszky

képzettsége

Lipszky. János első életírója, Janovszky László is kurtán siklik át az isik ólai
évek fölött, pedig joggal feltételezhetjük, hogy a későbbi térképészeti érdek
el ődés gyökereit itt kell keresnünk.
Lipszky János az egykori Trencsén vármegyei Szedlicsnán, apja kúriájában
látta meg a napvilágot, 1766. április 10-én. A tehetős, bár vagyonosnak nem
mondható Lipszky Imrének megvolt a lehetősége, hogy gyermekéhez házita
nítót fogadjon, majd pedig az akkori idők legjobb hírű felvidéki iskoláiba
írassa.7 Az ifjú Lipszky a losonci református gimnáziumban ikezdte meg ta
nulmányait (1776—77), amelyeket a trencséni piaristáknál folytatott (1778), és
a pozsonyi evangélikus iskolában fejezett be (1779—82). Szerencsés véletlennek
mondhatjuk, hogy a két utóbbi azok közé a ritka magyarországi gimnáziumok
közé tartozott, ahol a legjobb megalapozást kaphatta későbbi tevékenységé
hez!
A XVIII. sz. hazai középfokú iskolái elsősorban a latin nyelv és nyelvtan
elsajátítására fektettek súlyt. 8 A földrajz és történelem (összekapcsolt) oktatá
sa csekély teret kapott, a matematika és természettudomány tanítása pedig
szinte csak alkalomszerű volt.9
Ettől a tanítási rendtől éppen a piarista gimnáziumok, valamint a reformá
tusok és evangélikusok néhány gimnáziuma tért el. A piaristák oktatási rend
szerében, a XVIII. sz. közepétől „az élethez szükséges dolgok", vagyis a gya
korlati tantárgyak oktatására is figyelmet fordítottak: többek közt a térképek
használatát, továbbá az algebra, geometria, fizika és a polgári építészet taní
tását is bevezették. 10 Ezekkel Lipszky már a trencséni iskolában megismer
kedhetett.
A pozsonyi evangélikus iskola (a későbbi Líceum) ebből a szempontból még
többet jelenthetett. A történelem és földrajz tanítása már a XVIII. sz. elejétől
az akkoriban szokásosnál nagyobb teret kapott, a felsőbb osztályok diákjai
fakultatív tárgyként geometria és matematika órákat hallgathattak. Érdemes
megemlíteni, hogy a mértan tanításának keretében helyet kapott a „geometria
practica", amely a gyakorlati földméréstan alapfogalmait is magába foglalta.11
Az ifjú Lipszkynek tehát már a középiskoláiban alkalma volt olyan mate
matikai—geometriai alapfogalmakat elsajátítani, amelyek megkönnyítették szá
mára a térképészeti kézikönyvek tanulmányozását. Janovszky szerint a 17 éves
ifjú „csak a mathematikai és physikai tudományokat szerette", és alighanem
ilyen irányú érdeklődésének — esetleg még később is megnyilvánuló heves
természetének — köszönhető, hogy a pozsonyi iskola igazgatója éppen a katonai

6 TJo. 474. o.
7 Janovszky L.: i. m. 119. o.: Szinnyei József: Magyar írók élete és tevékenységé. Budapest, 1900. VIII. k., 1269—
1270. hasáb.
8 Mészáros I.: Az iskolaügy története Magyarországon, 890—1777 között. Budapest, 1981. Főként a 487—497.,
illetve az 504—571. o.
9 Fináczy E.: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I—II. k. Budapest, 1899., 1902.
10 Kisparti J.: A piaristák törekvései a reális oktatás terén. I n : Magyar Paedagogia, 1925. 2. sz. 104—110. o.
11 Markusovszky I.: A pozsonyi ág. ev. egyházközség története. I I . rész: Az iskolaügy. Pozsony, 1906.

— 625 —

térképezés magyarországi parancsnokához, báró Alexander Neu alezredeshez
(1736—1803) ajánlotta be.
Csupán a teljesség kedvéért említjük, hogy C. v Wurzbach (egyébként igen
alapos) életrajzi lexikonának közlését, amely szerint Lipszky a es. kir. Had
mérnöki Akadémián is tanult, semmilyen más adat sem támasztja alá.12
Lipszky kadétként műszaki rajzolói (mai fogalmaink szerint térképrajzolói)
beosztásban 1783 végétől — vagy 1784 elejétől — dolgozott Neu ezredes Ma
gyarországon működő térképező törzsénél. Bár 1785 elején bevonult ezredéhez,
a Graeven-huszárokhoz, a következő év tavaszán az Udvari Haditanács ismét
térképező munkára rendelte: a II. József-féle gazdasági (kataszteri) felmérés
támogatására Budára helyezik. Ebben 'a munkakörben tevékenykedett 1787
őszéig.13
Ezek szerint Lipszkynek már katonai pályafutása kezdetén több mint két
és fél éves térképész gyakorlata volt. A jó középiskolai alapozás után a katonai
térképészek közt alkalma nyílt megismerkedni mind a terepmunkával, mind
a térképszerkesztés módjával. Ismereteit a katonai térképészek számára össze
állított kézikönyvekből, utasításokból és segédletékből is gyarapíthatta. 14 A
huszonegy esztendős katona térképészeti képzettsége — főként gyakorlati té
ren — nem sokkal maradhatott el a pesti egyetem Mérnökképző Intézetében
tanultakétól. Nem csak ebben a korban, de még a múlt század közepe táján
sem állt példátlanul az, hogy olyan mérnökök nyertek magasabb beosztást,
fontos munkakört, akik ismereteiket nem valamelyik főiskolán szerezték, ha
nem kezdetben valamelyik tapasztalt földmérő gyakornokaként, önképzéssel
gyarapították tudásukat. 15 (E téren a legismertebb talán a költő-földmérő Pálóczi Horváth Ádám neve.)
Lipszky János később is állandóan gyarapította ismereteit. A budai királyi
palota tornyában működő Egyetemi Csillagvizsgáló igazgatójának, Taucher Fe
rencnek évenként közölt beszámolóiból tudjuk, hogy 1800-ban rendszeresen vég
zett csillagászati megfigyeléseket.16 Vélhetőleg a geodéziai mérésekhez szüksé
ges ismereteket sajátította el Bogdanich Imre Dániel adjunktustól, és ezek a
gyakorló-mérései annyira megbízhatónak tűntek a szakemberek előtt, hogy az
obszervatórium tudományos eredményei közé is felvették e megfigyeléseket.
A gyakorlatok mellett talán a kiváló matematikus Bogdanichtól felsőbb
mennyiségtani leckéket is vehetett. Nem hétköznapi matematikai-geometriai ér
zékét bizonyítja, hogy — amint arról még szó lesz — egymaga dolgozott ki egy
célszerű térképvetületet. Mindezek arra utalnak, hogy az 1790-es évek végén
Lipszky már komoly geodéziai-térképészeti ismeretekkel rendelkezett. Erről ta
núskodik az is, hogy kétszer is megbízták a fiatal tisztjelöltek mértani-térké
pészeti oktatásával. 17
A Magyarország-térkép

összeállítása

Indokolt kérdés, hogy volt-e ideje és lehetősége Lipszkynek a hatalmas tér
képmű adatgyűjtésére, valamint a szerkesztésre. Ezzel kapcsolatban felmerül
a munka indítékának problémája is.
12 Wurzbach, C. v.: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterrekh. Wien, 1866. Theil XV. 234—235. o.
l'a Janovszky L.: i. m. 125. o.
14 Ilyen mérnöki tankönyv és kézikönyv volt pl.: Meinert, F.: Anfangsgründe des Feldmess Kunst. Halle, 1794.;
Lander er, F.: Gründliche Anleitung Situations-Plane zu zeichen... Wien, 1783,1796.
15 Zelovich K.: A M. Kir. Józseí Műegyetem és a hazai felsőoktatás története. Budapest, 1922. Főként a 115—
116.0..
16 Taucher, F.: Observations astronomicae anni 1799—1800... Ephemerides Astronomicae anni 1802... Viennae,
1801. Appendix, 270—280. o.
17 Janovszky L.: i. m. 120., 124. o.
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Az utóbbira vonatkozóan egy ellenőrizhetetlen hagyomány azt tartja, hogy
Lipszky eredetileg egy hadászati munka illusztrálására gyűjtötte össze a térké
peket. Idővel a gyűjtemény túlnőtt a tervezett munka keretein és ekkor hatá
rozta el Lipszky, Vécsey Szigbert és Alexander Neu ezredes, majd József ná
dor biztatására a teljes Magyarország-térkép összeállítását.
Némileg másként ír erről, Lipszky saját közlései nyomán, a két kortárs.—ba
rát: a csillagászattal és térképészettel műkedvelőként foglalkozó Schedius La
jos (1768—1847) pesti esztétika professzor, és a magát mindenkor magyarnak,
valló Zách Ferenc Xavér (1754—1832) gothai csillagász. Zách több, széles kör
ben elterjedt földrajzi—asztronómiai folyóiratot adott ki, előbb Allgemeine
Geographische Ephemeriden (AGE, 1798—99), majd Monatliche Correspondenz
zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde
(ZMC, 1800—1814) címmel.
Ezekben bő teret szentelt a magyarországi tudományos eseményeknek, amelyek
ről elsősorban Schedius tájékoztatta. Schedius adott hírt először Lipszky térké
pének tervéről, 1799-ben:
„Az én tisztelt honfitársam, Lipszky László (így!) . . . szolgálati éveinek kez
detétől, 1784 óta szülőföldjének geográfiáját szolgálja, és törekvése Magyaror
szág jobb térképére irányul. Már pályakezdőként ennek az országnak katonai
térképezésénél alkalmazták, és 1785-ben a es. kir. Udvari Haditanács leiratával
a földadó szabályozás (azaz a gazdasági térképezés; a kataszteri térképezés előd
je — B. L.) elvégzésére rendelték. Mindkét beosztásában alkalma volt arra,
hogy ennek a Királyságnak minden részét alaposan megismerje, helyismeretet,
vázlat- és tervrajz-részleteket gyűjtsön. Emellett csillagászati ismeretékkel is
bír, és jó matematikus, amit abból is megítélhetünk, hogy egymaga, saját el
gondolása alapján egy térképvetülethez jutott, amely, nagyjából azonos a Pat
rick Murdoch által a »Philosophical Transactions« 1758. évi kötetének 553. ol
dalán megadottal... Talán Európa egyetlen országában sem szükséges oly na
gyon egy általánosan használható térkép közrebocsátása, mint Magyarorszá
gon, a népek különfelesége miatt, akiknek mind saját nyelve és más-más, gyak
ran egészen eltérő írásmódja, ill. helység megnevezése van, úgyhogy olyan hely
ségek is akadnak, amelyeknek az egyes nyelvek szerint öt, egészen különböző
neve is van. Mindezt Lipszky a legtüzetesebben figyelembe fogja venni." 18
Zách Ferencnek ez a jegyzete (amelyet Schedius 1798. november 16-án kelt
leveléhez fűzött) egyrészt arra utal, hogy Lipszky már fiatalon megkezdte a
térkép alapanyagának gyűjtését, másrészt rávilágít a jó országtérkép iránti
széles körű igényre.
A XVIII—XIX. század fordulóján az udvari (helytartótanácsi) és a vármegyei
közigazgatás, de a közoktatás is egyre jobban érezte a kor színvonalán álló,
megbízható térképek hiányát. Az I. Katonai Felvételnek a maga korában ki
tűnő lapjai a Haditanács mérnöki levéltárában, szigorúan titkos anyagként, még
a budai Helytartótanács számára is szinte hozzáférhetetlenek voltak. 19 A vár
megyei földmérők kisebb területegységeket ábrázoló térképei viszont nem vol
tak sem egységes rendszerűek, senl azonos színvonalúak. Görög Demeter és Ke
rekes Sámuel jó megyetérképei pedig ekkor még csak a kezdő lépéseknél tar
tottak. 20
Érthető tehát a jelentős hivatali támogatás és az országos érdeklődés, amely
Lipszky tervét kísérte. Erről az akkori magyar sajtó is többször hírt adott. 21
18 Schedius, L.: Aus einem Schreiben von L. v. Schedius... I n : AGE, Bd. 3. Stück 1. 1799. 107—108. o. Lábjegy
zetek Záchtól.
19 Borbély A.—Nagy J.: Magyarország első katonai felvétele. Térképészeti Közlemények, 1932. 1—2. sz. 76. o.
20 Nagy J.: Görög D., Kerekes S. és Marton J. a XVIII. sz-i magyar térképészet kiemelkedő művelői. I n : Földrajzi
Értesítő, 1977. 2. sz. 209—236. o.; uő.: A „Magyar Átlás". I n : Földrajzi Értesítő, 1977. 3—4. sz. 403—438. o.
21 Szinnyei J.: i. m. bibliográfia Lipszky térképeinek ismertetéséről.
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ég érdekesebbnek tartjuk azonban Zách híradásait (Schedius levelei nyomán),,
mivel kitűnik belőlük, hogy Lipszky mikor és hogyan készítette térképét.
Janovszky életrajza (és ennek nyomán Csendes László időrendi áttekintése)
azt a benyomást kelti, hogy Lipszky életének 11 esztendejét, 1794—1805 között,
mindvégig ezredénél — 1802-ig, Vécsey haláláig, az ezredtulajdonos oldalán —
töltötte. 22 Pedig erre az időszakra esik a Magyarország-térkép szerkesztése!
Kétségtelen, hogy Lipszky 1794 tavaszáig ezredénél, többnyire az ország ha
tárain kívül tartózkodott. A következő két-három évről nincsenek részletes
adataink, de valószínű, hogy ekkor merült fel a térkép terve. Tábori szolgálata
közben juthatott az egységes Magyarország-térkép szerkesztésére alkalmas ve
tület gondolatára, anélkül hogy tudott volna arról a vetítési rendszerről, ame
lyet az angol Patrick Murdoch, (?—1774) már 1758-ban ismertetett a londoni
Királyi Társaság (Royal Society) folyóiratában. Nem helytálló tehát az a közlés,
amely szerint az alkalmazott vetülettel Zách ismertette meg Lipszkyt.23 A gothai
csillagász alighanem csak felhívta a huszártiszt figyelmét arra, hogy az általa
kidolgozott vetületi rendszert már korábban szabatosan leírták.
A Murdoch- (Lipszky-)-féle kúpvetület aránylag csekély mértékű szög- és te
rülettorzulásával tűnik ki. 24 A közigazgatásban pedig fontosnak tartották, hogy
a térképek a kisebb-nagyobb területegységeket lehetőleg híven adják vissza.25
Feltétlenül Pest-Budán kellett Lipszkynek végeznie a térkép tartalmi anya
gának összegyűjtését, összeállítását. Erről Schedius Lajos megbízhatóan tudó
sít, egyúttal 1797 végétől egyre tevékenyebben közreműködött a térkép mun
kálataiban. Lipszky tehát 1797-től többé-kevésbé rendszeresen Pest-Budán tar
tózkodott, itt került kapcsolatba Bogdanich Imre Dániellel (1762—1802), a bu
dai Egyetemi Csillagvizsgáló első adjunktusával, aki a térkép szerkesztéséhez
nélkülözhetetlen csillagászati alappontok meghatározását végezte.26
A csillagászati alappontok országos hálózatának kijelöléséről, és ezzel kap
csolatban Bogdanich hivatalos kiküldetéséről 1798. november 16-án értesíti Sche
dius Záchot.27 Leveléből kitűnik, hogy Lipszky és Bogdanich 1798 nyarán kijelöl
ték a csillagászati alappontok hálózatát. Decemberben Bogdanich megkezdte
országos körútját, első állomása Fiume mellett volt. Eközben Lipszky továbbra
is Pesten munkálkodott, amint az az 1799. február 17-ről keletkezett tudósítás
ból is kiolvasható :
„Lipszky főhadnagy fáradhatatlanul és szakadatlanul folytatja m u n k á j á t . . .
az általa feltalált vetület számításait elvégezte, és így az egész (koordináta) háló
zatot hat hete befejezte."28
Ügy látszik, az egész esztendő a térkép munkálataival telt. Schedius 2799.
szeptember 8-án már nagy előrehaladásról értesítheti gothai barátját:
„Lipszky főhadnagy már a térkép összes megyéjét feldolgozta, és én ezek
helységeinek névjegyzékét a megfelelő rovatokba összeállítottam. A Helytartó
tanács minden vármegye számára megküldi a nekik megfelelő térképet és hely-

22 Janovszky L.: i. m. 124—125. o. ; Csendes L.: i. m. 474. o. 27. lábjegyzete.
23 Fodor F.: A magyar térképírás. Budapest, 1953. I I . k. 180. o.
24 Hazai I.: Földi vetületek. Budapest, 1954. 209—213. o.
25 A Murdoch-vetületnél a vetítési felületül szolgáló kúp tengelye egybeesik a Föld forgástengelyével. A kúp palástja
metszi a Föld felszínét. A Lipszky által szerkesztett kúpvetületnél pl. az 50°-os földrajzi szélességen süllyed a gömb
felszín alá, és a 45°-os szélességen bukkan ki ismét alóla, a térkép középszélessége így az ország közepén áthaladó
47,5°-os szélességi kör. (A Lipszky által közölt cikkben, valószínűleg sajtóhiba folytán, az alsó szélességi kör értékéül
40° szerepel.) A térkép közép meridiánja a Ferro-tól keletre eső 38° 10'-es hosszúság = Greenwichtől K-re 20° 30'.
26 Doromby K.: Schedius L. mint német—magyar kultúrközvetítő. I n : Német philológiai dolgozatok. Budapest,
1933.;BènedefyL.: Emlékezés Bogdanich I. D.-re. I n : Geodézia és Kartográfia. 1972. 5. sz. 263—266. o. (Az ott közölt
portré képzeletbeli !)
27 Schedius, L.: AGE, 1799. Bd. 3. Stück 1. 107—108. o.
28 Uo. Stück 4. 410. o.
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ség-jegyzéket, azzal a nyomatékos utasítással, hogy ezeket hozzáértő emberek
kel kijavíttassák, kiegészíttessék és helyesbíttessék." 29
Bár Bogdanichot időről időre kiújuló betegsége és a nehéz észlelési körülmé
nyek erősen hátráltatták munkájában, a huszárkapitánnyá előléptetett Lipszky
pedig hosszabb-rövidebb időre ezredéhez vonult, a térkép összeállítása nem szü
netelt. Schedius 2799. december 26-án arról tudósít, hogy a es. kir. Udvari Hadi
tanács engedélyezte Lipszkynek a károlyvárosi, varasdi, szlavóniai és bánáti ka
tonai parancsnokságoknál őrzött katonai felvételek felhasználását. 30
A következő esztendőben (1800) Lipszkynek ugyancsak többnyire Magyar
országon kellett tartózkodnia, hiszen ékkor végezte megfigyeléseit a budai csil
lagvizsgálóban.31 Schedius levele szerint ugyanekkor állította össze, Bogdanich
előző évi országos körútjának mérései alapján, a csillagászatilag bemért alap
pontok hálózatát. 32
A már befejezés előtt álló adatgyűjtést gyarapította 1802 végén a megyetérké
pek egy sorozata, amelyet a Görög Demeter és Kerekes Sámuel által szerkesztett
megyei atlasz már elkészült lapjairól másoltatott le. 33
Nem csak a készülő térkép, de az akkoriban fellendülő magyarországi tudo
mányos élet szempontjából is súlyos veszteség volt Bogdanich Imre Dániel ha
lála 1802. január 31-én.34 A már korábban is betegeskedő csillagász 1799-ben
csak részben fejezte be az alappontok földrajzi helymeghatározását. A hiányzó
adatok pótlása és a csonka mérések kiegészítése ugyancsak Lipszkyre hárult.
Ö maga aligha végzett számottevő földrajzi szélesség- és hosszúságmeghatáro
zást. Közléseiből úgy tűnik, hogy a már meghatározott pontokhoz viszonyítva,
térképi méréssel állapította meg a hiányzó adatokat. (Több helyen a földrajzi
szélesség már ismert volt, csak a hosszúság értékei hiányoztak.) Ezekről a szá
mításairól a Schedius Lajos szerkesztésében, Pesten megjelenő Zeitschrift von
und für Ungern c. folyóirat 1802. évi kötetében, majd a következő év elején —
48 magyarországi koordináta felsorolásával — Zach Monatliche Correspondenzében közölt leírást. 35
Az 1803. évben a munkálatok már annyira előre haladtak, hogy az első szel
vények kész rajzait átadhatta Karács Ferenc (1770—1838) és Prixner Godofréd
(1746. k.—1819) rézmetszőnek.36 A 9 szelvényből és 3 közigazgatási táblából álló
térkép első szelvényei 1804~ben jelentek meg nyomtatásban. A kiadás előtt álló
térképművet Zách Ferenc, majd maga Lipszky mutatta be — a szerkesztés mód
jának részletes leírásával — a ZMC köteteiben. 37 1805 elején a dél-magyaror
szági szelvények is elhagyták a sajtót, a teljes térképmű pedig 1806-ban került
ki a nyomdábóL38
A munka végső szakaszában Lipszky Jánosnak már nem kellett személyesen
jelen lennie a metszetek és próbanyomatok ellenőrzésénél. Bár amikor 1805
nyarán a háború újra kitört, ezredparancsnoksága a magyarországi tartalék
századnál hagyta — vélhetőleg a térkép befejezése érdekében —, Lipszky ha29 Uo. Bd. 4. Stück 3. 278. o.
30 Schedius, L.: ZMC, 1800. Bd. I. No. 3. 299. o.
31 Taucher, F.: i. m. i. h.
»
32 Schedius, L.: ZMC, 1801. Bd. IV. No. 1. 31—37. o.
33 Szinnyei J.: i. m. i. h., Nagy J.: i. m. 412. o.; Ecsedy I.: Karács Ferenc térképmetsző élete és művei. Debrecen,
1912. 82—83. o.
34 .Schedius, L.: Daniel Bogdanich' s Tod. I n : ZMC, 1802. Bd. V. No. 4. 405—400. o. (Zach F . kiegészítő jegyze
teivel.)
35 Lipszky, J.: Geographische Längen und Breiten Bestimmungen. I n : Zeitschrift von und für Ungern. Pest, 1802.
Bd. I I . 47—53. o. ; Zach, F.: Nachricht von einer Generalkarte des Königreichs Ungarn. In : ZMC, 1804. Bd. I X . No. 2.157—162. o.
36 Ecsedy I.: i. m. i. h.
37 Zach, F.: Geographische Bestimmungen einiger Orte in Ungarn. I n : ZMC, 1803. Bd. VII. no. 1. 37-—48. o.;
Lipszky, J.: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I n : ZMC, 1803. Bd. VIII. No. 3. 234—248. o.; Uő.
Karte von Ungarn. I n : ZMC, 1803. Bd. VIII. No. 5. 418—424. o. Folytatása: uo. No. 6., 1803. Bd. IX. No. 1., No. 2.
38 Miller F.: Magyar Ország nagy Mappájáról. I n : Hazai Tudósítások. 1807.1. félév, 21. sz. 165—168. o.
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marosan ezrede után sietett. Am a térkép kiadása most már zökkenőmentesen
folyt.39 Ezt biztosította mind a térképészetben egyre járatosabbá váló Schedius
Lajos jelenléte, mind pedig a mérnöki képesítéssel is rendelkező Karács Fe
renc közreműködése.
A térkép szerkesztése és munkatársai
Amint a Magyarország-térkép készítésének itt közölt időrendi áttekintéséből
látható, Lipszky János 1798 elejétől 1805 nyaráig többnyire Pest-Budán tartóz
kodott, és ez a hét esztendő bőségesen elegendő volt arra, hogy nagy művét
összeállítsa. Tevékenysége sokkal szélesebb körű volt a szervezésnél, sőt ennek
a munkának zömét nem is kellett „szerveznie", hiszen azt maga végezte el!
Ehhez egyaránt megvolt a tehetsége és a szorgalma, erről tanúskodik a három
elfogulatlan kortárs, a nagy tudású Bogdanich, a kritikus szellemű Schedius és
a térképészetben is járatos (másakkal szemben néha nagyon ironikus) Zách
Ferenc. Velük szemben nincsen jogunk megkérdőjelezni Lipszky tehetségét és
szakmai hozzáértését/10
Mind a kortársaknak, mind magának Lipszkynek leírásaiból világosan kitű
nik, hogy a Magyarország-térképet nem saját terepi felméréseivel (térképfel
vétellel) készítette, hanem a meglevő részletfelvételek, a kisebb-nagyobb pon
tosságú megyei térképek segítségével, felhasználva a régebbi és a korabeli föld
rajzi helymeghatározások alappontjait/' 1 A forrásókról szólva Lipszky leírja,
hogy felhasználta:
„.. .az egyes megyék, járások, és kerületek legjobb, részletes felméréseit, nem
különben a f oly ókét (...), a tavakét (...), a csatornákét (...), a mocsarakét ( . . . ) ,
a posta, ország- és kereskedelmi-, továbbá más úttérképeket stb., amelyeknek
száma együttesen meghaladja mintegy a 600-at, ezeket a Szerző kimondhatat
lan fáradozással és költségekkel gyűjtötte, és részben saját maga dolgozta fel,
részben csak betekintésre és összehasonlításra a rendelkezésre álló anyaghoz
felhasználta. Az itt csak jelzett anyagból, amely az egész országról különböző
méretarányú, mérés- és rajztechnikájú volt, a Szerző mindenekelőtt egységes
méretarányban dolgozta fel az egyes részleteket.. ,"42
Ezekkel a sorokkal Lipszky maga fogalmazta meg munkájának jelentőségét:
a több száz forrástérképen alkalmazott számos ábrázolásmód egységesítését, és
a kor színvonalán álló síkrajzi, illetve domborzati ábrázolásmód kialakítását,
következetes alkalmazását!
Más írásaiban is hivatkozik arra, hogy jól felhasználta az akkoriban kiadott
vármegyei és egyházikerületi térképeket. így a Somogy, Várasd, Zemplén és
Bács vármegyékről, továbbá a szombathelyi egyházmegyéről készült ábrázolá
sokat, valamint a gömöri és nógrádi földmérők akkori legfrissebb munkáit.
Megjegyzi :
„Ezekben már néhány éve reménykedünk, de én ezeknél több és még több
(pontosságot kívánnék. A Balla-féle Pest vármegyei térképnél még egyetlen
jobbat sem ismerek, és az még sokáig a legkitűnőbb térképünk marad" 43
Lipszky nem említi a források között, de — amint arra dr. Csendes László
elsőként utalt— kétségtelenül feldolgozta az I. Katonai Felvétel titkosan kezelt

39
40
41
i. m.
42
43

Janovszky L.: i. m. 124—125. o. Csendes L.: i. rn. 467. o.
Csendes L.: i. m. 479. o.
Lipszky, J.: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I. m. 234—248. o.; uő: Karte von Ungarn.
422—423. o.
Uő: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I. m. 241—242. o.
UŐ: Karte von Ungarn. I. m. 422—423. o.
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szelvényeinek egy részét.44 Bizonyítja ezt Schedius már említett közelése, amely
szerint az Udvari Haditanács engedélyezte a hasonlóképpen titkos határőrvi
déki szelvények megtekintését. 45
Nagyon valószínű azonban, hogy Lipszky több katonai térképet is felhasz
nált! Dr. Strenk Tamás hívta fel a figyelmemet arra, hogy a katonai felvétel
szelvényeiből néhány kicsinyített és összevont „áttekintő térkép" is készült,
részben a polgári közigazgatás (udvari Kancellária, Helytartótanács, Erdélyi
Kormányszék), részben az uralkodó személyes használatára. 46 Ezek megszerkesz
tésében és kivitelezésében Lipszky kadétként már részt vehetett, utóbb pedig
a munkáját támogató József nádor révén is hozzájuk férhetett.
Az egyik, igen részletes kéziratos térkép 22 szelvényből áll, címe :
„Geographische Charte des Königreich Hungarn, aufgenommen unter der
Direktion des Oberst von Neu in den Jahren 1782—#3—84". (Méretaránya
1 :192 000.).47
De még inkább támaszkodhatott arra a nagyon szép kivitelű térképre, amely
úgy készült, hogy a Katonai Felvétel 1 : 28 OOO-^as méretarányú szelvényeinek
összevonásával és negyedrészre kicsinyítésével 36—36 eredeti szelvényt egy-egy
kicsinyített szelvénnyé összevonva állítottak össze, innen a térképmű „Negyed
méretarány" elnevezése. Felirata:
„Kleine Charte des Königreich Ungarn. Reduziert in Viertelmass unter der
Direction des Oberst von Neu im Jahr 1785. Maßstab 1 : 115 200 . . . "
Az 1 : 115 200 méretű, 39 lapból álló térkép több vonása is emlékeztet Lipsz
ky müvére!
A térképi források közé számíthatjuk Görög Demeter (1760—1833) nagysza
bású megyetérkép-sorozatának azokat a lapjait, amelyeket Lipszky 1802 őszén
elkért és lemásolt. 48 Térképtörténet-írásunk egyhangúan elmarasztalja Lipszky
Jánost — nem is alaptalanul —, mert nem közölte Göröggel, hogy milyen cél
ra kívánja felhasználni a már elkészült megyei lapokat. 49 Tárgyilagosan ítél
kezve azonban megállapíthatjuk, hogy 1802 végén — amikor Schedius szerint
a Magyarország-térkép és annak helységnévtára lényegében készen állt —
Lipszky nagyon sok újat már aligha vehetett át a megyei lapokból; annál ke
vésbé, mivel ekkor még csak 26 megye rajza, metszete, illetve lenyomata ké
szült el.50 Ezért csafe az eljárást hibáztathatjuk, de arról szó sem lehet, hogy
a huszártiszt „kisajátította" Görög Demeter művét!
A nagy számú részlettérkép azonban még egységes méretarányra átrajzolva
sem volt alkalmas egy pontos, a térképszerkesztés geometriai elvei szerint meg
szerkesztett Magyarország-ábrázolás hibátlan összeillesztésére. Ezért először a
csillagászati úton meghatározott alappontokat, és ezek segítségével a „geomet
riai háromszögelés" pontjait (vagyis a térképről kimért másodrendű pontokat)
rajzolta be az előre megszerkesztett fokhálózat koordináta-rendszerébe. Ezek• hez az alappontokhoz viszonyítva térképi távolságméréssel szerkesztette meg
a többi (mintegy 20 000) helység és földrajzi pont helyzetét. 51
A fokhálózat és a vetület szerkesztésénél Lipszky a Földnek azokból a mére
teiből indult ki, amelyeket Joseph Liesganig (1719—1799) osztrák geodéta szá44 Csendes L.: i. m. 479—480. o.
45 Schedius, L.: ZMC, 1801. Bd. IV. no. 1. 31—37. o.
46 Eperjessy K.: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. I n : Föld és Ember, 1929. 4—9. sz.
74—7C. o.; Fodor F.: Magyarország felmérésén alapuló első térképe. I n : Földrajzi Közlemények, 1929.; 57. k. 1—5.
sz. 4—9. o.
47 Eperjessy K.: i. m. i. h.
48 Nagy J.: A „Magyar Átlás". I. m. 403—438. o.; Ecsedy J.: i. ina. i. h.
49 Csendes L.: i. m. 474. o.; NagyJ.: Görög D., ... I. m. 209—230. o.; uő: A „Magyar Átlás". I . m. 412. o.; Ecsedy
I.: i. m. i. h.
50 Nagy J.: A „Magyar Átlás". i. m. 403—438. o.
51 Janovszky L.: i. m. 129—130. o.; Lipszky, J.: Karte von Ungarn. I . m. 418—424. o.
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molt az 1762. évi, Morvaországtól Alsó-Ausztrián át Horvátországig terjedő, va
lamint az 1769-ben Dél-Magyarországon végzett fokmérés alapján. E mérések
ből Liesganig levezette a földi sarki és egyenlítői félátmérőjét (rádiuszát), és
ezek alapján a Föld sarki lapultságát. 52 Bár Liesganig a számítások végeredmé
nyeként a Föld méreteire a valóságosnál némileg nagyobb értékeket kapott, az
általa megadott Föld-rádiusz és lapultság értékeket évtizedekkel később is fel
használták a Habsburg-birodalom polgári térképeinek szerkesztésénél.
A számítások egyszerűsítése érdekében Lipszky eltekintett a Föld lapultságá
tól. Egy olyan képzeletbeli gömbre vonatkoztatta vetületi számításait, amely
nek sugara megfelel a Liesganig-féle egyenlítői és sarki rádiuszok 'középértéké
nek (6376,64 km) Mivel ez az érték (9,1 km-el) nagyobb, mint a tényleges mé
retekből nyerhető adat, a földrajzi koordináták alapján felrajzolt pontok a tér
képen kissé távolabb kerülnek egymástól a valóságos távolságoknál. 53 Az elté
rés azonban olyan csekély, hogy a térkép helyességét számottevően nem befo
lyásolja.
A legtöbb problémát a csillagászati úton meghatározott alappontok jelentet
ték. Az ország négy, jól bemért helyzetű csillagvizsgálóját (Buda, Eger, Gyula
fehérvár, Nagyszombat) leszámítva nem állt rendelkezésre célszerűen megter
vezett és kiépített alapponthálózat. Emellett csak szórványos földrajzi helymeg
határozások álltak rendelkezésre: a bécsi csillagda hírneves magyar igazgatójá
nak, Hell Miksának (1720—1792) 11 földrajzi szélesség mérése a Dunántúl és az
Alföld északi részén (1776-ból); Liesganig fokmérésének 11 adata Kistelek és
Csurog között (1769-ből); valamint U. J. Seetzen orosz utazó, Ballá Antal és
néhány más földmérő egyes adatai. 54 Ezek az adatok azonban nem voltak sem
teljesek — sok esetben hiányzott a földrajzi hosszúság értéke —, sem eléggé
egyenletesen elosztottak az ország területén.
Ezért szorgalmazta Lipszky a tervszerűen kiépített országos alapponthálózat
kifejlesztését. Ezt a murikat 1799-ben Bogdaničh Imre Dániel kezdte meg, meg
mérve Fiume—Tersato, Carlopago, Dubica, Zimony, Ó-Orsova, Szatmárnémeti,
Máramarossziget, Tokaj, Kassa, Csáca és Szakolca földrajzi szélességét. A föld
rajzi hosszúságot azonban csak négy ponton tudta meghatározni, a munka be
fejezését 1802-ben váratlanul bekövetkezett halála meggátolta.
Végeredményben Lipszky 53 alappont megbízható koordinátáival rendelkezett
(a hiányzó hosszúságokat többnyire térképméréssel pótolta). Ezek felhasználásá
val, most már csak magán a térképen végzett távolságmérések segítségével, ki
számította további 499 hely szélességét, továbbá a budai, vagy a péterváradi
délkörhöz viszonyított hosszúságát. Ezek a térképmérésből eredő „másodrendű"
földrajzi alappontok már nagyjából egyenletesen borították be az ország terü
letét. A térképhálózatba rajzolt 550 ponthoz viszonyítva szerkesztette meg, most
már csak a távolsági adatok alapján, a további helységek és földrajzi helyek
pozícióját.55
Az első terv szerint a teljes térkép 25 db. regálméretű szelvényből állt volna
(ún. nagy regál, kb. 65X45 cm). A túlzottan nagy méretek miatt fellépő tetemes
költség és a kezelés nehézkessége azonban arra késztette Lipszkyt, hogy 12
szelvényen jelentesse meg a térképet: 9 szelvény magát az országábrázolást tar
talmazza, az alul csatlakozó 3 lap pedig a közigazgatási adatokat tünteti fel.56
Egy-egy szelvény mérete 67,3X44,2 cm, az egész térkép tehát 208X158 cm-es.57
52 Liesganig, J.: Dimensio graduum meridiani Viennensis et Hungarica. Viennae, 1770. 200. o.
53 Lipszky, J.: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I. m. 241—242. o.
54 UŐ: Geographische Längen- und Breiten Bestimmungen. I . m. 47—53. o.; ifj. Bart.lia Lajos: A ..Magyar Átlás"
történetéhez. I n : Földrajzi Értesítő. 1979. 1—2. sz. 117—119. o.
55 Lipszky, J.: Karte von Ungarn. I. m. 418—424. o.
56 UŐ: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I. m. 234—248. o.
57 Günther, I.: Handbuch der mathematischen Geographie. Stuttgart, 1890. 293—294. o., 4., illetve 1. sz. lábjegyzet..
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Ennél a végleges formánál Lipszky úgy választotta meg a térkép méretará
nyát, hogy az általa számolt 1 földrajzi mérföld a lapokon 0,6 bécsi hüvelyk
nek (1,58 cm) feleljen meg. Mivel lipszky a Liesganig-féle imérésből számított
geográfiai mérföldet 3912 bécsi ölnek (azaz 7419,045 méternek) tekintette, tér
képének névleges méretaránya 1 :469 440. (Vagyis 1 cm a térképen a valóság
ban mintegy 4,7 kinknek felel meg.)
Megjegyzendő, hogy Lipszky némileg önkényesen alkalmazta a „földrajzi
mérföld" fogalmát. A XVII. sz. végétől a geográfiai mérföldet úgy fogalmazzák
meg, mint az Egyenlítőn mérhető 1 fokos ívhosszúság l/15-öd részét. Mint a de
finícióból látszik, a földrajzi mérföld hossza attól függően változik, hogy me
lyik fokmérés értékeiből számolják; így pl. a Liesganig-féle {a ténylegesnél na
gyobb rádiuszt szolgáltató) értékek mellett a geográfiai mérföld is nagyobb a
ténylegesnél. Lipszky viszont nem az egyenlítői fok l/15-ödét vette alapul, ha
nem az láltala számölt „közepes földrádiusz"-ból vezette le a földrajzi mérföldet.
Szerencsés véletlenként az alapul felhasznált Liesganig-féle adatok hibái né
mileg kiegyenlítették egymást, így az általa kiszámolt geográfiai mérföld
(7419,045 m) alig tér el a ma elfogadottól (7420,483 m). Egyébként a különféle
mérföldszámítási módókból ered, hogy azok a szerzők, akik Lipszky térképét
ismertették, egymástól némileg eltérő méretarányt közöltek.
Valójában akkor járunk el helyesen, ha Lipszky számításait követjük, az ál
tala megadott öl-mértékeket számoljuk át méter-mértékre, és a cikkeiben meg
adott pontosságot tekintjük mérvadónak. Maga az alkalmazott méretarány kö
zel áll a már említett „Negyed méretarányú" térkép további négyrészes kicsi
nyítéséhez (1 :460 800).
Vitathatatlan, hogy ezt a nagyszabású és aprólékos munkát Lipszky János
egymaga nem végezhette el. Munkatársai és segítői közt első helyen kell emlí
tenünk Bogdani eh Imre Dániel és Schedius Lajos nevét. Tevékenységüket a tér
képpel kapcsolatos kortárs irodalom is gyakran említi.
Bogdanich egy esztendei fáradságos terepmunkával megkezdte az alappont
hálózat kiépítését. Munkája közben elhatalmasodó betegsége vitte sírba, alig
40 esztendős korában. Méréseinek jelentős részét egymaga végezte, a lelkes
fiatal Podmaniczky Károly báró, selmeci bányatanácsos csak rövid ideig tevé
kenykedett mellette, önkéntes munkatársiként. Huszár Mátyásnak (1778 k.—
1842), a későbbi kiváló vízépítő mérnöknek egyes forrásokban említett közre
működését Bogdanich írásai nem jegyzik fel.58 Itt említjük még, hogy a méré
sek céljaira 1800 végén Széchenyi Ferenc gróf egy kitűnő Hadley-féle tükörszextánst, Podmaniczky József báró pedig egy Emery-kronométert ajándékozott
a pesti Egyetemnek. 59 (Ez utóbbi volt hazánkban az első hordozható precíziós
óra!)
Értékes segítséget nyújtott Zách Ferenc Xavér, valamint a budai csillagvizs
gáló igazgatója, Taucher Ferenc (1738—1820), mind a régebben összeállított
csillagászati alappontok jegyzékének közlésével, mind pedig Bogdanich méré
seinek kiértékelésével. Taucher nagy gonddal határozta meg a budai délkör
Párizshoz, ezen át pedig Ferrohoz viszonyított földrajzi hosszúságkülönbségét. 60
Az így kimért Budai Meridián a térkép alapvető hosszúsági köre volt, de a ké
sőbbi hazai térképező munkák során is bázisimeridiánként szolgált.
Amennyire részletesen ismerjük a geodéziai mérésekben résztvevő munka
társaikat — és munkájúik eredményeit —, annyira hézagosak a térkép készíté
sére vonatkozó adataink. A leghűségesebb és legszorgalmasabb munkatárs két58 Bendefy L.: i. m. 263—266. o.
59 Schedius, L.: ZMC, 1800. Bd. I. no. 8. 299. o.
•
60 ifj. BarthaL.: Kétszáz éves a Budai Meridián. I n : Geodézia és Kartográfia, 1981. 2. sz. 108—112. o.
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ségtelenül a térképészet- es csillagászatikedvelő Schedius Lajos professzor, volt.
Nagyon fontos szerepe volt az 1808-ban megjelent helységnévtár („Repertórium
locorum objectorumque . . . tabulis mappae Regnum Hungáriáé ...") összeállí
tásában ; emellett a térkép fáradhatatlan propagátoraként is tisztelhetjük.
Maga Lipszky az általa felhasznált részlettérképek készítői közül egyedül
Ballá Antal mérnököt említi. A ZMC^ben megjelent írása néhány megyei és
egyházmegyei térképet említ, ezek a készítés ideje alapján azonosíthatók. 61 így
valószínű, hogy Beischlag Imre (Varsád m., 1788), Nagy József (Somogy, 1802),
Quitsch Antal (Szombathelyi egyházimegye), Raisz Keresztély (Gömör, 1800),
Richter Mihály (Bács, 1798; Zemplén, 1805), Tomasich János (Zala, 1792) raj
zaira, illetve már kinyomtatott térképeire is támaszkodott. 62
Talán nem vehetjük rossz néven, hogy Lipszky nem említi mind a 600 rész
lettérkép szerzőjét, bár a mai publikálási etika szerint legalábbis egy általános
köszönetnyilvánítást illett volna közzé tennie.
Végül hangsúlyoznunk kell a rézmetsző művészek> az akkor cmég pályája ele
jén járó Karács Ferenc és a lengyel származású Prixmer Godofréd munkájának
értékét. A térkép felirata szerint a „szituáció"-t, vagyis a partvonalakat, a fo
lyók, utak vonalát, a településeket, egyszóval a térkép „alaprajzát" Prixner,
a térképi szöveget, a fokhálózatot és a keretdíszeket Karács metszette rézbe.
Megítélésem szerint valószínű, hogy a térképjelek egy része is Karács munká
ja, és talán az ő kezét dicséri a hegyábrázölás kivitelezése.
A rendkívül részletgazdag térkép műszaki kivitelezésében mások is részt vet
tek, így az akkoriban külföldön is ismert nevű pozsonyi Junker Keresztély
(1757—1841) rézmetsző és éremvésnök is közreműködött a térkép metszésében,
míg a szövegírásban a tehetséges Bikfalvi Falka Sámuel (1766—1826) nyújtott
segítséget.63 Ügy látszik, a térkép munkájára a XIX. sz. elejének legkiválóbb
magyar rézmetszőit sikerült mozgósítani !
A metszetek sokszorosításával kapcsolatban dr. Strenk Tamás egy igen fi
gyelemre méltó tényre utalt. Feltűnő ugyanis, 'hogy a nyomatok kétféle színár
nyalatot mutatnak. A síkrajz színe fekete, a hegyek ábrázolása, valamint a sző
lők, a mocsarak szürkés árnyalatúak. Ezért arra gondolhatunk, hogy a szemlé
letesség és a jó áttekinthetőség érdekében a térkép, akkoriban még teljesen
.szokatlan módon, „kétszínnyomással" készült: először a síkrajzot nyomtatták
le, majd külön lemezről a hegyrajzot is. Ez a technika Magyarországon akkor
még újdonság volt, de külföldön sem tartozott az általános térképso'kszorosítási módszerek közé!
Említésre méltó, hogy a térkép kivitelezésének megkezdéséhez gróf Festetich
György 2000 aranyat adományozott. A teljes munkát Kilián György könyvke
reskedése állította ki és forgalmazta. Az első kiadás igen kapós lehetett. Nem
ismert a kinyomtatott példányok száma, de az akkori szokások alapján kb.
1000-re becsülhető. Ez a mennyiség hamarosan kifogyott, mert a nemesi felke
lés alkalmából további 200 példányt kellett utánnyomtatni. 64
Lipszky művének sorsa és további

munkái

Áttekintve a vázoltakat, jogosnak tűnik a megállapítás, hogy a múlt század
elejének legnagyobb figyelmet keltő Magyarország-térképe lényegében Lipszky
János szorg,almát és tehetségét dicséri. De az is világosan megállapítható —
61
02
63
64

Lipszky, J.: Nachricht von der geographische Karte von Ungarn. I. m. 234—248. o.
Fodor F.: A magyar térképírás. I. m. I. k. 121., 161. o.
Müller F.: i. m. 165—168. o.;Pataky D.: A magyar rézmetszés története. Budapest, 1951.119., 145. o.
Glaser L.: i. m. 197- o.
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ahogyan arra Dr. Csendes László utal —, hogy ez a mü nem érte volna el sokat
dicsért pontosságát és részletességét a korábbi évek, évtizedeik magyar föld
mérői és az I. Katonai Felmérés katonatérképészei, valamint a többi közremű
ködő tevékeny munkája nélkül.
A magyarországi kartográfia a XVIII. sz. elején Mikoviny Sámuel (1700—
1750) munkássága nyomán indult meg a korszerű fejlődés útján. Mikoviny sok
irányú elfoglaltsága és korai halála miatt azonban az általa kezdeményezett or
szágtérképezés a maga korában nem vált teljes egészében közkinccsé (egy ré
sze pedig el sem készült). Mikoviny „iskolájának", majd a Pest-budai Mér
nökképző Intézetnék (az Institutum Geometiicumnak) a mérnökei értékes és
együttesen nagyarányú munkát végeztek az ország részlettérképei elkészítésé
vel, ám hiányzott az az egyéniség, aki ezt a munkát egységes művé formálta vol
na. A szorgalmas Müller Ignác nagy Magyarország-térképe (1769) ismét csak
egyes részletfelvételek többé-kevésbé jó összegezése. A XVIII. sz. végének or
szágábrázolásai (pl. Korahinszky János Mátyás térképművei) kartográfiai szem
pontból még ezt a szintet sem érték el. Az I. Katonai Felmérés térképei viszont
nemcsak a nagyközönséghez, de a polgári közigazgatáshoz sem juthattak el.
Ilyen előzmények után a korszerű magyarországi térképkészítés újjászületé
sét» jelentette Lipszky János és tőle függetlenül Görög Demeter kezdeményezé
sié! a XVIII. sz. utolsó éveiben. Csak sajnálhatjuk, hogy a maguk idejében a sze
mélyes sértődöttség, utóbb pedig térképtörténeti írásaink kissé felületes felfo
gása szembe állította kettőjük munkásságát. Holott mindketten a térképkészí
tés és kiadás közcélú, de eltérő rendeltetésű területén munkálkodtak. Lipszky
érdeme az áttekintő, nagy pontosságú országábrázolás megvalósítása, Görög
az első részletes és megbízható megyetérkép sorozat szorgalmazója.
Lipszky nagy művének értékét és érdemét legjobban a német Emil Sydow
(1812—1873) — a XIX. sz. első felében alkotott térképművek tárgyilagos bírá
lója — szavaival értékelhetjük:
„.. .Óriási szorgalom eredménye, méltán nagy bámulatot gerjesztett, s amely
a Magyarországról készült minden későbbi ábrázolás forrásává vált." 65
Nem kevésbé jellemző, hogy W. Wolkerihauer a térképezés történetéről öszszeállított, úttörő jelentőségű időrendi táblázatában a magyarországi térkép
készítés eredményei közül egyedül Lipszky művét említi, a következő kommen
tárral :
„A Lipszky-féle térképet a maga korának legjobbjai és legszebbjei közé szá
míthatjuk." 66
Ezek után nem csodálható, hogy a Lipszky-térképnek számos új kiadását, má
solatát és származékát ismerjük. Az eredeti nyomatok új kiadása 1833-ban je
lent meg. Időközben azonban napvilágot látott egy Angliában készült másolat,
„Hungary, Reduced from Large Maps of Lipszky" (Edinburgh, 1817) címmel. A
bécsi Artaria kiadó 1844-ben E. Zuccheri átrajzolásában jelentette meg („Carte
Generale Postes du Royaume de Hongrie..."), ennek kivitele azonban meg sem
közelíti a Karács—Prixner metszette nyomatokét.
1810-ben Lipszky a nagy térképnek egy összevont változatát is elkészítette.
A „kis Lipszky'Mként emlegetett térkép méretaránya 1 :1 374 000, címe: „Ta
bula generalis regni Hungáriáé . . . conspectum mappae generalis in IX. Sectionem moduli majoris distributae ... Pestini, 1810". A nagyközönség körében ez
a könnyebben kezelhető térkép még nagyobb sikert aratott, nem csoda, hogy
1854-ben már harmadik kiadása is napvilágot látott. 67
65 Sydow, E.: Das Kartographische Standpunkt Europas am Schlüsse des Jahres 18B6. In: Petermanns Mittei
lungen, 1857. 1—24. o.
66 Wolkenhauer, W.: Leitfaden zur Geschichte der Kartographie. Breslau, 1895. 65. o.
67 Fodor F.: A magyar térképírás. I. m. I. k. 118—125. o.
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Nem tartozik azonban közvetlenül Lipszky munkásságaihoz azoknak a térké
peknek sora, amelyek az ő munkájának felhasználásával, de megváltoztatott
tartalammal láttáik napvilágot. Igaz, az ilyen térképek összeállítói többnyire
jelzik is, hogy munkájúikhoz csupán alapul vették Lipsziky alkotását. Ilyen pl.
Mathes Nepomuk János egykori tüzértiszt Esztergomi egyházmegye-térképe
(„Mappa Archi Dioecesis Strigoniensis... 1822"), amelyen feltünteti, hogy
Lipszky és Görög alapján készült. (A két rivális tehát valójában sohasem dol
gozott együtt!) Hasonló Suhajda Mátyás térképe a váci egyházmegyéről (1812).
Bár Lipsziky nevét nem említi, mégis az ő munkájára támaszkodott a XIX.
sz. első felének talán legszebb térképalkotása, Schedius Lajos és Blaschnek Sá
muel Benjámin (?—1854) pesti mérnök „Magyar Ország (...) Földabrosza" c,
1833—1838 közt kiadott munkája. Kétségtelen, hogy Schedius — Lipszky halá
la után — barátjának nyomdokain haladt tovább. A 9 szelvényből álló, gyönyö
rűen kivitelezett térkép méretarányának megválasztásában is Lipszkyre emlé
keztet : 1 osztrák mérföld = 0,6 bécsi hüvelykkel ; mivel azonban az osztrák mér
föld eltér a Lipszky-féle „földrajzi mérföldtől", a méretarány kb. 1 : 480 127,
vagyis kisebb a mintaképénél.
A Schedius—Blasnek térképből 1847-ben, majd 1861—1862-ben újabb, töké
letesített kiadások is megjelenték. Ezek egyre kevésbé emlékeztettek Lipszky
tértképére.68 Lipszky János térképészeti tevékenységének másik eredménye a
Pest-Budát ábrázoló szép lap. Térképtörténetünk eddig igen keveset foglalko
zott ezzel az igen részletes térképpel, éppen ezért fontos dr. Csendes László köz
lése, amely szerint az 1810-ben kiadott munkának kézirati előzménye már 1805ben elkészült69. Mind a kézirat, mind a 'kinyomtatott térkép méretaránya 1 : 7200
és ez az érték alighanem a forrásokra is utal.
Ilyen méretaránnyal készülték a II. József által elrendelt (de rövidesen félbe
szakadt) kataszteri felmérés szelvényei is. Amint már az előzőkben láttuk, a fia
tal Lipsziky egy évig dolgozott a kataszteri felmérés támogatására kirendelt ka
tonai térképész csoportnál. A Pest-budai lapokat ekkor is lemásolhatta, de ké
sőbb, a Helytartótanács levéltárából is megkaphatta. Nem zárhatjuk ki a forrá
sok sorából a Lipszky. által nagyra tartott Ballá Antal 1805-ben megjelent „Pla
num civitatis L. R. Pest" c. művét sem.70
Ez volt Lipsziky János utolsó kartográfiai tevékenysége. Érdemi elismeréséül
1809-ben ezredessé nevezték ki, a József^huszárok második ezredeseként kérte
nyugdíjazását 1813. január 1-én. Kérvényében testi gyengeségét és gyakori betegeskedését hozza föl indokul. Betegségére utal, hogy nyugdíjazása után hoszszabb időt töltött gyógyfürdőkben. 71 Kissé erőre kapva hazatért Szedlicsnára,
és szinte minden idejét, energiáját a zilált anyagi helyzetű birtok rendbeszedé
sére fordította, A nyugalmazott huszártiszt nem csak tehetséges mérnök, de jó
gazda is volt. Egy évtized alatt tekintélyes vagyont gyűjtött. 1826. május 2-án
hunyt el „13 napig tartó betegeskedés után, forró betegségben." 72
Lipsziky János a Magyarország-térkép fáradságos és gondos megszerkesztésé
vel teljesítette azt a feladatot, amelyet önként vállalt magára. Ezután már min
den erejét birtokának gyarapítására fordította. Nem csodálhatjuk, hogy nagy
művének befejeztével nem foglalkozott tovább térképészettel, hiszen ezzel a
munkájával élete (világviszonylatban is kiemelkedő) nagy teljesítményét nyúj
totta. Ennél többet mi sem várhatunk tőle.
08
69
70
71
72

Uo., II. k. 225—227. o.
CsendesL.: i. m. 472., o.; Fodor F.: A magyar térképírás. I. m. II. k. 185. o.
Fodor F.: A magyar térképírás. I.[m. I. k. 121., 161. o.
Janovszky L.: i. m. 129—130. o.
Kultsár I.: Lipszky János. I n : Hazai 's külföldi tudósítások, 1826.1. félév, 44. sz. 345. o.
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MUCS SÁNDOR
A NEMZETI PARASZTPÁRT KATONAPOLITIKÁJÁRÓL
1944—1948

A Nemzeti Parasztpárt, mint a fasizmus elleni egységbe tömörült politikai
szövetség, a koalíció tagja, a felszabadulás után azonnal figyelmet szentelt az
újjászerveződő hadseregnek. Bár politikai súlya a hatalomért vívott harc idő
szakában nem volt döntő módon meghatározó, az általa kinyilvánított, a társa
dalom továbbfejlesztését célzó nézeteket nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
Annál is inkább nem, mert a parasztságnak és a szellemi életnek az a rétege,
amelyet képviselt, jelentős tényezője volt a magyar társadalomnak. A hadsereg
vonatkozásában pedig éppen ez a réteg volt az, amelyre a katonai terhek jelen
tős része hárult a régi rendszerben. A pártnak tehát nem volt mindegy, hogy
az új hadsereg imilyen feladattal és milyen rétegekből szerveződik újjá, s külö
nösen nem volt mindegy, hogy ez az új hadsereg milyen tisztikar irányítása alá
kerül. Ezeket a gond ólatokat fejtegették a párt vezetői a különböző megnyilat
kozásaikban és ezekről írt a párt központi sajtója is.
Jóllehet a pártnak hosszú ideig nem volt írásba foglalt katonapolitikai kon
cepciója — ez gyakorlatilag csak az 1947-as programban fogalmazódott meg —,
a hadsereg kérdésében azonban mindig nagyon határozottan fejtette ki véle
ményét. Ez a vélemény azonban a párton belül nem volt mindig egységes. Az
egyes vezetők megnyilatkozásaiban felfedezhetők voltak kimondottan hadsereg
ellenes: és pacifista nézetek is.
A Nemzeti Parasztpárt katonapolitikája 1946 elejétől lett rendszerbe szedettebb és világosabb, miután ez a párt is megalakította saját katonai bizottsá
gát, amely segített e koncepció kimunkálásában. A Bizottság elnöke dr. Bog
nár Károly őrnagy lett.
A párt katonapolitikai koncepcióját tekintve az az időszak a legegyértelműbb
iés a legvilágosabb, amikor a honvédelmi miniszteri tisztet a párt elnöke, Veres
Péter töltötte be. Minden valószínűség szerint ebben az játszott mindenekelőtt
szerepet, hogy az 1947-es választások után a magyar társadalom további fejlő
désének iránya nyilvánvalóbb lett, mint annak előtte volt, s ebben a helyzet
ben a hadsereggel kapcsolatos további célokat is világosabban lehetett megfo
galmazni. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem,
hogy a honvédelmi tárca mégis csak a párt irányítása alatt volt, s így a kon
cepció megfogalmazásához jóval több tényanyag állt rendelkezésre, mint az
előtt.
A továbbiakban a rendelkezésünkre álló anyagok alapján megkíséreljük be
mutatni a Nemzeti Parasztpárt katonapolitikájának kialakulását és változásait.
A Nemzeti Parasztpárt, a koalíció többi pártjához hasonlóan, nagyon határo
zottan állást foglalt a fasiszta Németország és niagyar csatlósai elleni harcban
8 Hadtörténelmi Közlemények
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való részvétel mellett. Ezért sürgette az új hadsereg mielőbbi megszervezését,
s ennek érdekében maga is aktívan tevékenykedett. Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány programja feletti vitában 1944. december 22-én, a párt álláspontját kép
viselve, Hegyesi János képviselő többek között így szólt: „Külön ki kell emel
nem az újonnan alakítandó honvédség fontos szerepét. Mi ezt nagyon fontos
nak tartjuk. Mert hiába beszélünk addig akár a földreformról, akár a nincste
len parasztságnak más felemelkedéséről, amíg országunk ellenségeivel végleg
le nem számoltunk, addig nincs biztonságban semmiféle intézkedésünk. Ez az
első feladat. Ha tehát ez az első féladat, akkor kötelessége mindannyiunknak,,
hogy a győzedelmes Vörös Hadsereg mellett vállvetve kiűzzük hazánkból az el
lenséget, megteremtsük az igazságos békét és aztán meginduljunk a békés fej
lődés útján." 1
Ugyanezt a gondolatot hangoztatta Darvas József is, aki a párt képviseleté
ben felszólalt az 1945. február 11-i budapesti toborzógyűlésen. „Részt kell kér
nünk abból a harcból, amely szétzúzza a hitleri reakciót, a magyar reakció kül
ső támaszát" — mondotta, majd így folytatta: „A kialakuló magyar demokrá
cia követeli ezt tőlünk. Éppen ezért hívunk az új Nemzeti hadseregbe minden
kit, aki akarja a belső reakció kiirtását s a demokratikus Magyarország felépí
tését." 2
A hadsereg egységeinek mielőbbi megszervezése érdekében a Nemzeti Pa
rasztpárt országos elnöksége egy feljegyzésben 1945. április 11-én arra kérte
a honvédelmi minisztériumot, hogy engedélyezze a párt tagjaiból katonai alaku
lat felállítását, amelynek szervezéséhez Budapesten fogtak volna hozzá.3 A HM,
tekintettel arra, hogy ekkor Budapest még a hadműveleti záróvonalon belül
esett, a kérelmet elutasította. Egyébként nem ellenezte a gondolatot.
Ügy tűnik azonban, hogy a zászlóalj mégis megszerveződött, bár nem lett
integráns része az új magyar hadseregnek, hanem a Nemzeti Parasztpárt rende
zőgárdájaként működött. Ez tűnik ki a NPP Intéző Bizottságának 1945. július
3-án megtartott ülésén készült feljegyzésből. Az ülésen Erdei Ferenc — akkor
belügyminiszter — javasolta, hogy a zászlóaljat válasszák le a pártról. A zász
lóalj védelmében Farkas Ferenc emelt szót, hangsúlyozva, hogy „ez volt az
egyetlen önkéntes toborzó csoport, amely komoly emberanyagot adott a had
seregbe, ezt Vörös János több ízben szóban és írásban is hangoztatta." Elmond
ta, hogy „a Dózsa zászlóalj már feloszlott, de tagjai még fegyveres kíséretet ad
nak a népszövetkezetek szállítmányaihoz." 4 Ez a tény arra enged következtet
ni, hogy a NPP nem csak agitált a hadsereg mellett, hanem aktívan részt vett
a toborzó munkában is.
A Nemzeti Parasztpárt azonban más módon is segített az új hadsereg meg
szervezésében. Ez a segítség a hadsereg szerveződő alakulatai élelmiszerellátá
sának megkönnyebbítésében jutott kifejezésre. Nincs nyoma annak, hogy erre
központi utasítás lett volna. Tény azonban, hogy a szervezés idején — minde
nekelőtt a Debrecenben szerveződő 6. gyaloghadosztály körzetében — a Nem
zeti Parasztpárt falusi szervezetei is gyűjtöttek élelmiszert, amelyet aztán be
szállítottak Debrecenbe, a Honvédelmi Minisztériumba. A Nemzeti Parasztpárt
hajdúnánási szervezete pl. 1945. március 20-án vitt be élelmiszert, a honvédelmi
miniszterhez írott levél kíséretében. A levél így hangzik: 5
1 Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban — OK) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. 1944. december 22-i
ülés.
2 Szabadság, 1945. február 13. sz.
3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) HM Elnökségi iratok 1945. 22 394. sz.
4 MSZMP Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban — P I Arch.) 284. íond(f). 3/III. őrzési egység (6. e.)
423. o.
5 HL HM Általános iratok, 1945. 2832. sz.
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„Miniszter Űr!
Tudjuk, hogy az újonnan felállított magyar nemzeti hadsereg az ország egyik
legszükségesebb alkotórésze s annak megteremtése mindnyájunk legfontosabb
érdeke, mert az biztosítja a békét, nyugalmat a megújhodó Magyarországon.
A hajdúnánási nemzeti parasztpárt elhatározta, hogy gyűjtést kezdeményez
és felkereste városunk többi pártszervezeteit, hogy az új nemzeti hadsereg el
látásához országunk jelen nehéz helyzetében élelmiszer-adományokkal járul
junk hozzá. A pártok, majd az egész város lakossága megértve, hogy saját fiaink
ról van szó, mint a méhek a kaptárban négy napon át szakadatlanul hordták
adományaikat a parasztpárt helyiségébe, aminek eredményeképpen itt vagyunk
31 szekér élelmiszerrel, mely tiszta hazafias érzelmünk biztosítéka.
Magyar adja a magyarnak, bár többet is adhatnánk, vannak akik önmaguk
tól vonták meg, csakhogy hozzájáruljanak.
A gyűjtésnél megható jelentek történtek és szívből fakadó kijelentések hang
zottak el.
Katonáinknak átadjuk azzal, hogy ki mily kevés részt vesz belőle, az Isten
adja egészségére. Nem óhajtjuk, hogy csekély adományunkat értékeljék, hassa
át őket a hazafias érzés, amelyet mi is érzünk irántok és hazánk iránt.
Veletek vagyunk gondolatban, veletek vagyunk érzelemben, veletek vagyunk
a jövőben vetett hitünkben.
Hajdúnánás, 1945. március hó 20-án
Murvay Mihály
a nemzeti parasztpárt elnöke"
A fentieken kívül a háború befejezéséig a NPP hadsereggel összefüggő meg
nyilatkozásaival alig találkozunk. Az viszont tény, hogy a párt tagjai és néhány
vezetője jelentkezett a hadseregbe. Közöttük volt Gém Ferenc is, aki 1945
július végéig szolgált a hadseregben mint nevelőtiszt. A párt vezetése ekkor
kérte vissza politikai munkára.
A háború befejezése után néhány hónapig a párt viszonylag keveset nyilat
kozott meg a hadsereg kérdésében. Ám az elhangzott nyilatkozatok nem hagy
tak kétséget afelől, hogy a párt a hadsereg demokratikus szellemben való to
vábbfejlesztését kívánja. Ezt egyértelműen fejezte ki Kovács Imre a Kossuth
Népének — a HM félhivatalos lapjának — adott nyilatkozatában, amikor töb
bek között a következőket mondotta: „A demokrácia szeme a Nemzeti hadsere
gen van, ennek a hadseregnek demokratikus szellemben kell fejlődnie, erősöd
n i e . . . ízig-vérig demokratikus hadsereget akarunk, bátor katonákkal, hivatá
suk magaslatán álló tisztekkel." 6
Törekedett a párt arra is, hogy vezetői közül többen kapjanak tiszti rendfo
kozatot. Az Országos Központ 1945. július 1-én előterjesztéssel élt a honvédelmi
miniszter felé, hogy 16 olyan személyt, akik „az Ország felszabadítását megelő
ző, valamint utána következő időkben, de még a mai napig, is a Miniszter Űr
bölcs vezetése alatt álló Honvédség demokratikus újjászervezésének munkájá
ban vesznek részt, minden áldozatot vállalva" — tisztté léptessen elő. A 16 név
között volt többek között Darvas József, Farkas Ferenc és Kovács Imre ne
ve is. 7
A párt sajtója időszakonként írt a hadsereg azon egységeiről, amelyek részt
vettek az országot újjáépítő munkában. Külön elismeréssel szólt a tűzszerészek
6 Kossuth Népe, 1945. május 13. sz. 2. o.
7 H L HM Elnökségi iratok, 1945. 31 776. sz.

8*

— 639 —

munkájáról, akik „minden pillanatban az életüket 'kockáztató önfeláldozással
dolgoznák".8 Elismerően nyugtázta a központi sajtó az Ideiglenes Nemzetgyű
lés szeptember 5-i tanácskozásán a miniszterelnök expozéjának azt a részét,
amely a hadseregben addig végbement demokratikus fejlődésről számolt be.9
Az Esti Szabad Szó 1945. november 7-d számában közölte a 6. hadosztály ne
velőtiszt^ karának azt a memorandumát, amelyet a miniszterelnökhöz juttattak
el, s a Honvéd Híradó, a 6. hadosztály lapja is nyilvánosságra hozott. A me
morandumban a nevelőtisztek tiltakoztak az ellen a jelenség ellen, hogy egyre
több volt nyugatos hivatásos tisztet vesznek vissza a hadseregbe, s ugyanakkor
elbocsátják azokat a tartalékos tiszteket, akik önként jelentkeztek a fasizmus
elleni harcra. Az említett cikk, elöljáróiban leszögezte: „A honvédségről egyre
kevesebb szó esik mostanában. A háborúnak vége, nem »divat« már a honvéd
ség dolgairól beszélni. A katonaság, az új magyar demokratikus hadsereg az
egyik legfontosabb védőbástyája és pillére kell, hogy legyen ennek az ország
nak. Nagyon is résen kell lenni, hogy a vezetés, az irányítás megfelelő emberek
kezébe kerüljön." Ezután teljes terjedelmében közölte a memorandum szövegét,
majd megállapította: „ . . . n é m i büszkeséggel közöljük a memorandumot, mert
ebből a pár soros írásból kilátszik, hogy honvédségünkben megvan a csíra,
amelyből kifejlődhet a demokratikus magyar honvédség."10
Az 1945^ös őszi választások után megalakult kormány programja fölötti vi
tában szinte minden párt érintette a hadsereg ügyét. A Nemzeti Parasztpárt
részéről Kovács Imre szólalt fel, s felszólalása gyakorlatilag mintegy összefog
lalója volt a párt akkori katonapolitikai elveinek. „A honvédségről szólva azt
kell mondanom, hogy mindenben aláírom, amit eddig a honvédséggel kapcso
latban itt a Házban mondottak. Az ember az utcán tisztekkel találkozik, akik
nek olyan a magatartásuk, az öltözködésük, hogy azt hinnénk, egy győztes had
seregnek a tisztjei. Ezek a tisztek nem akarják tudomásul venni, hogy megvál
tozott a világ itt Magyarországon is. Ezek a tisztek még mindig nagy távolság
ban élnek a nemzettől, a néptől és nem tudnak gondoskodásukkal, sem maga
tartásukkal közösséget vállalni a magyar dolgozókkal. Hadseregre szükség van.
A béketárgyalásokon majd megszabják azt a keretet, amelyet fenntarthatunk.
De ez a hadsereg néphadsereg legyen. A tisztikara is a népből származzék és
a legénység se szakadjon el a nép politikai formájától, a demokráciától. Hogy
mi lesz ennek a hadseregnek a szerepe — én azt hiszem inkább az újjáépítésnél
legyen szerepe, inkább munkáshadsereg legyen, a munka hadserege legyen.
Azért is fontos, hogy kinek a kezében van, kinek a vezetése alá kerül a hadse
reg, mert jól tudjuk, nagyon fogékonyak azok az évek, amelyeket a hadsereg
nél tölt el a fiatalember, az az egy-két vagy három év. Ezt ki kell használni
nevelésre is és jó nevelést, jó nevelőmunkát ezektől a mai tisztektől nem vár
hatunk. Én is voltam katona, tudom, hogy olyan fegyelmezéssel tartottak ren
det a hadseregben, amely nem bajtársiasságon, együvétartozáson alapult, ha
nem az altisztekbe vert, nevelt kasztszellemmel volt csak biztosítható. Ezt egy
szer s mindenkorra ki kell irtani a magyar hadseregből. Legénység és tisztek
között ne legyen elválasztó nagy szakadék. A legénységet és a tisztikart tartsa
össze az a tudat, 'hogy a népből származnak, a népért vannak és a demokrácia
katonai." 11
Az alapgondolat tehát világos: A magyar demokráciának néphadseregre van
szüksége, amelyet a népből jött tisztek vezetnek, és a hadsereg legyen a fiatal8 Esti Szabad Sző, 1945. augusztus 19. 3. o.
9 Uo. 1945. szeptember C. 2. o.
10 Uo. 1945. november 7. 2. o.
11 OK Nemzetgyűlési Napló, 1945—1949 .1— 3 0 . 1 . 150—151. o.
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ság demokratikus nevelésének iskolája. Ezek az elvek teljes egészében megfelel
tek a baloldali erők által kifejtett katonapolitikai elveknek.
A párt központi lapja, a Szabad Szó, ettől az időtől kezdve rendszeresen
közölt híreket a hadsereg életéről és közölt olyan cikkéket is, amelyeik a régi
hadsereg népellenességéről szóltak. Az 1946. január 1-i száma például kommen
tár nélkül közölte a 6. hadosztály nevelőtásztjeinek nyílt levelét a nemzetgyű
léshez, amelyben a hadsereg hihetetlenül rossz ellátása miatt tiltakoztak. Január
26-i száma pedig egy bővebb tudósítást közölt a műszaki hadosztály tevékeny
ségéről „Jól dolgozik a műszaki hadosztály" címmel.
A tudósítások mellett sorra jelentek meg a lap hasábjain a párt elvi állás
foglalásai is a hadsereggel összefüggésben. A január 6-i számban például a béke
szerződés előkészítése kapcsán Kovács Imre írt egy terjedelmes cikket „Nemzet,
nemzeti" címmel, amelyben a hadseregről szólva így írt: „Tőlünk ne féltse sen
ki a világ békéjét. Nem vagyunk többé fegyveres erő, s ha rajtunk múlik, nem
is leszünk az."12 Kovács Imrének ez az állásfoglalása, összhangban van az előb
biekben említett országgyűlési felszólalásával, hiszen ott is arról beszélt, hogy
a hadsereg elsősorban munkahadsereg legyen.
A február 12-én megjelent Szabad Szó azonban „Lássunk tisztán a hadsereg
ügyében" c. belső vezércikkében alapvetően másként szól a hadseregről. Mi
után a cikk a régi hadsereggel összefüggésben megállapította, hogy az népelle
nes erő, az uralkodó osztály eszköze volt, az új hadseregről szólva elmondja,
hogy „ . . . ha jobb és demokratikusabb is ez a hadsereg, mint a régi volt -*• bí
rálni való, javítani való, gyökeresen kicserélni való lenne még benne e l é g . . .
A népnek egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a kezében van a fegyver és
a fegyverrel járó hatalom. Nem mindegy, hogy a demokrácia őszinte hívei és
a nép igazi fiai forgatják-e, vagy a demokrácia esküdt ellenségei, a nyugatról
hazaszivárgott reakciós tisztek és a régi szellemtől elszakadni nem tudó antide
mokratikus urak. Nem mindegy az sem, hogy ki parancsol a katonáknak és
hogyan parancsolnak. Nem. mindegy, hogy viszik-e a fiait feleslegesen, értelem
nélkül katonának,.vagy sem. Nem mindegy, hogy a hadsereg hogyan gßzdalkodik azzal a pénzzel, amelyet az adózó nép verejtékéből bocsát rendelkezésére
a kormányzatunk. Nem mindegy, hogy hogyan és miből élnek jói, és járnak
autón a tisztek. A magyar hadsereg ügyében a legteljesebb nyilvánosságot kö
veteljük. Ragaszkodunk az ellenőrzés és a kritika jogához... A népnek elege
jvolt a régi tisztikarból és elege volt a rákényszerített hallgatásból, amikor bő
rére megy a játék." 13
A cikk tehát a hadsereggel elsősorban, mint fegyveres erővel számol, s ezért
követeli annak népi ellenőrzését, mert a fegyver — hatalom!
1946 tavaszán, amikor a népi baloldal ellentámadásba ment át a reakció erői
ellen a társadalom további demokratikus fejlődése érdekében, a Nemzeti Pa
rasztpárt a hadsereggel kapcsolatos (kérdések közül az új tisztikar megteremté
sének szükségességére koncentrált, s nem véletlenül. A Szabad Szó cikksorozatot
közölt a régi hadsereg tisztikaráról, annak népellenességét, németimádatát ál
lítva pellengérre. Május 15-i számában pedig jelentős cikket közölt „Paraszt és
munkásifjakkal kell felfrissíteni a honvédség tisztikarát" címmel. Csatlakozva
Zentai Vilmos honvédelmi államtitkár azon megállapításához, hogy a reakció
nak sikerült befurakodnia az új honvédségbe is és ezért ott is tisztogatásra van
szükség, a lap kifejti: „A honvédség ügye az egész magyar demokrácia ügye,
s ezt felismerték a demokratikus pártok is. Minden pártnak van honvédségi
csoportja. A Nemzeti Parasztpárt már a felszabadulás óta harcolt az új demok12 Szabad Szó, 1940. január 6. sz. 1. o.
13 Uo. 1940. február 12. sz. 3. o.

— 641 —

/

ratikus néphadseregért... a párt honvédségi csoportja a két munkáspárttal a
legteljesebb egyetértésben, éber szemmel őrködik, hogy az új magyar hadsereg
a jövőben őre és támasza legyen a demokratikus államnak. Űj szemlélettel
és új szellemiséggel telített honvédséget kell megteremteni... Az új honvéd
tisztikart paraszt és munkásszármazású fiatalokkal kell felfrissíteni... A Nem
zeti Parasztpárt emberei éppúgy benn vannak a vezérkarban, mint ahogyan
megtalálhatók a nevelői élgárdában is." 14
Az új tisztikar kialakításának gondolata szőtte át Darvas Józsefnek a Honvéd
tiszti Szabadegyetemen „Népi társadalom, népi műveltség" címmel megtartott
előadását is, amely 1946. május 25-én hangzott el. Darvas elmondta többek kö
zött, hogy „Helyünk és szerepünk csak akkor lesz a világban, ha sajátos magyar
műveltséget alakítunk k i . . . " Kijelentette, hogy ebben az új magyar műveltsé
gért folytatott harcban a honvédségre is számítani kell. „A katonaság az iskola
után a legnagyobb közösségi élményt nyújtja a fiataloknak — mondotta. —
Éppen ezért a honvédség a legkomolyabb nevelőintézmény lehet, s nagy szolgá
latot tehet népünk társadalmi öntudatának fejlesztésében. Természetesen nem a
régi honvédség, nem a régi tisztikar. Olyan tiszteket akarunk, akik ezt a prob
lémát átérzik és átélik, s nemcsak a szolgálati szabályzat előírásainak engedel
meskednek, amikor demokratikus nevelést igyekeznek adni a honvédségnek. Át
kell alakítani a tiszti nevelést, paraszt- és munkásfiatalokból kell kialakítani új
tiszti gárdát. A dzsentri úrftemtoerségnek még a nyomait is el kell tüntetni. Mi
nem katonatiszti kasztot akarunk, hanem értelmiségi emberéket, akiknek mun
káját éppúgy megbecsüljük, mint a nevelőét, a papét és az íróét." 15
Ugyanez a gondolat vetődik fel a Szabad Szóban iákkor is, amikor a B-lista
végrehajtása során a tisztikar létszámának csökkentésére is sor került. A lap
leszögezte: „Igen fontos, hogy tényleges szolgálatiban csak demokratikus gon
dolkodású és szociális érzésű népszerető tisztek és tiszthelyettesek legyenek."16
Ezek mellett az állásfoglalások mellett a központi lap a továbbiakban is közölt
cikkeket a hadsereg részvételéről az újjáépítésben, ugyanakkor elmarasztalólag
írt az olyan jelenségekről, mint a hadsereg gyenge ellátása, vagy a tisztikar egyes
tagjainak gazdasági manipulációi.
1946 második felétől egyre többször esik szó a hadsereg ügyéről a Nemzeti
Parasztpárt legfelső vezető testületeinek ülésein is. Ennek magyarázata két do
logban keresendő. Az egyik az, hogy a koalíciós partnerek — a Kisgazdapárt és
a Szociáldemokrata Párt is — ekkorra döbbentek rá, hogy a Kommunista Párt
jelentős pozíciókat tart kézben a honvédségen belül, s a béketárgyalások előké
szítése is felkeltette érdeklődésüket a hadsereg iránt, ö k is igyekeznek meg
levő pozíciókat megerősíteni és újakat szerezni. Ez a tevékenység jelzés az NPP
felé is. A másik dolog az, hogy a Kisgazdapárt jobboldala által teremtett bel
politikai válság, amely a Baloldali Blokk márciusi fellépésének eredményét volt
hivatva csökkenteni, közelről érintette a Nemzeti Parasztpártot is, mivel a vál
ság egyik részeként jelentkezett a Kultuszminisztérium vezetéséneik ügye is.
A minisztérium vezetője ekkor Keresztúri Dezső volt, akinek tevékenységével
sem saját pártja, a NPP, sem a koalíció többi pártja nem volt elégedett. A Nem
zeti Parasztpártnak volt ugyan más jelöltje — Darvas József —, de őt viszont,
mivel evangélikus vallású volt, a miniszterelnök Nagy Ferenc a klérussal szem
ben nem merte vállalni. Tartózkodtak ettől a megoldástól a koalíció többi párt
jai is. Így merült fel az a gondolat, hogy a Kisgazdapárt és a Nemzeti Paraszt
párt cseréljen minisztériuimot, nevezetesen a Kisgazdapárt kapná meg a Kul14 Uo. 1946. május 15. sz. 4. o.
15 Uo. 1946. május 26. sz. C. o.
16 Uo. 1946. június 27. sz. 3. o.
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iuszminisztériuimot a NPP pedig átvenné a Honvédelmi Minisztérium veze
tését. 17
A NPP Politikai Bizottságának 1946. december 27-i ülése ezt a lehetőséget
kategorikusan elvetette. Szóba került ez az ügy az MKP és a NPP vezetőinek
konzultatív tanácskozásán is, amelyről Veres Péter január 7-én számolt be a
NPP Politikai Bizottságának. Veres Péter elmondta, hogy mivel itt csak vagy
oroszbarát, vagy fasisztoid hadsereg, illetve tisztikar alakulna iki, „Ezért én Rákosiékkal való tárgyalásunkat azzal fejeztem be, hogy ezt az ajánlatot nem fo
gadjuk el."18
Mivel a válság továbbra is megoldatlan maradt és veszélyeztette a belső kor
mányzati munkát, az ügy megoldása érdekében belef olyt a tárgyalásokba a Szö
vetséges Ellenőrző Bizottság is. Veres Péter a Politikai Bizottság 1947. január
10-i ülésén19 arról tájékoztatta a testületet, hogy Szviridov altábornagy, a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese, magához hívatta és érdeklődött
a Kultuszminisztérium felől. Veres tájékoztatója szerint Szviridov is a tárca
cserét látta a megoldás lehetőségének. Miután a békeszerződést megkötik, „Ma
gyarország visszakapja hadseregszervező szabadságát" és az a véleménye, „nincs
máshol garancia arra nézve, hogy a hadseregszervezés komoly baloldali kézben
lesz, mint a parasztpártban..." Veres szólt arról is: Szviridóvnak jelezte, hogy
a HM tárca elfogadásával kapcsolatban feltételei vannak, de azokat az ülésen
nem részletezte.
Az a gondolat, hogy a NPP tárgyalhat a HM tárca átvételéről — még ha fel
tételékkel is — Kovács Imrét módfelett felbosszantotta. „A múltkor még köz
röhej fogadta a honvédelmi tárcát — mondotta Kovács Imre. — Most meg úgy
kapunk utána, mintha ez lenne a legjobb, ami az egész paraszti válságot meg
oldja. Vegyék tudomásul, hogy Bartha miniszter két hét óta nem mehet be a
niinisztériumába. Valljuk be, mindnyájan, hogy ha van is fantázia a honvédel
mi tárcával kapcsolatban, nekünk n i n c s . . . Mit is jelent a honvédelmi minisz
terség? Kiépíteni egy olyan önálló hadsereget, amely különálló is, nincs beépít
ve a szovjet hadseregbe, de amellett szorosan kapcsolódik a Vörös Hadsereg
vonalához. Ki kell1 építeni a külföldi kapcsolatokat, attasékat kiküldeni, a hír
szolgálatot megszervezni, a kémhálózatot kiépíteni, a kémelhárítást megszervez
ni stb. íNekünk erre emberünk nincs és ott megint csak a Pálffyafc uralkodnápak." 20 Vele szemben viszont Erdei Ferenc úgy foglalt állást, hogy „Szerintünk
nem találunk jobbat, mint a hadügyi tárcát". 21
Az ülésen elhangzottakból két dolog világosan kitűnik. Egyrészt az, hogy
az NPP-nek a munkáspártokhoz közel álló vezetői az ügy érdekében, ha fel
tételekkel is, de készek voltak a kompromisszumra. Másrészt látható az is, hogy
Kovács Imre a kommunisták burkolt támadásával — a Pálffy György tevé
kenységére való utalásról van szó — eltávolodik az előbbi vonaltól.
A vitában döntés ekkor nem született. A köztársaságén enes összeesküvés leleleplezése pedig egyelőre levette az ügyet a napirendről. Ám a márciusi párt
közi értekezleten a tárcacsere ismételten napirendre került. A Kisgazdapárt
ragaszkodóit eredeti elképzeléséhez, a Nemzeti Parasztpárt azonban hallani sem
akart a dologról. Végül is olyan kompromisszumos megoldás született, hogy
a Kultuszminisztérium helyett a NPP az Építésügyi Minisztériumot kapta meg
és annak élére Veres Péter került, a Honvédelmi Minisztérium vezetését pe
dig Dinnyés Lajos vette át.
17
18
19
20
21

PI Arch. 284. f. 13/1. ö. e. 110. o.
Uo. 166. o.
Uo. 170. o.
Uo.
Uo. 171. o.
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Még az előbbiekben említett események előtt, 1946 novemberében, a Nem
zeti Parasztpárt tisztújító közgyűlésre hívta össze a párt honvédelmi csoport
ját. A választás során ismét dr. Bognár őrnagyot választották a csoport elnöké
vé, alelnök Málnási-Csizmadia Lajos százados, titkára pedig Jovilán Gusztáv
százados lett. Az újjáválasztás után Bognár őrnagy előadást tartott „A demok
ratikus tisztikar szerepe az új honvédségben" címmel.22
A Nemzeti Parasztpárt honvédségi csoportjának konkrét tevékenységéről ada
tok ez ideig nem állnak rendelkezésünkre. Egy dolog azonban világos. Ettől az
időtől kezdve a Nemzeti Parasztpárt katonapolitikai megnyilatkozásai sakkal
világosabbak, egyértelműbbek lettek és szinte minden kérdésben a baloldal
álláspontját juttatták kifejezésre. Ez mutatkozik meg a párt vezetőinek a had
seregen belül tartott előadásai tartalmában, de az országgyűlésben elhang
zott felszólalásokban is. Veres Péter például a honvédtiszti és tiszthelyettesi
tanfolyamon tartott előadásában egyértelműen leszögezte, hogy „a hadseregnek
a dolgozóik osztályát kell védelmeznie". 23 A honvédségi tárca költségvetési vi
tájában pedig Nánási László képviselő hangsúlyozta: „Nem a nemesi seregek,
hanem Rákóczi, Thököly kuruc seregei, az 1848-as honvédek és 1919 vörös had
serege voltak azok a hadseregek, amelyeket a magyar nép hadseregeinek nevez
hetünk. Honvédségünket magyar néphadsereggé kell tennünk tisztikarában és
legénységében e g y a r á n t . . . A paraszt és munkásfiatalokból kell új tisztikart
nevelnünk." 24
Miután Párizsban 1947 februárjában aláírták a békeszerződést, s ebben meg
határozták a magyar hadsereg létszámát is, világossá vált, hogy a kormányzat
élni fog a hadseregfejlesztés lehetőségével. A Szabad Szó ezekkel a tervekkel
kapcsolatban olyan álláspontra helyezkedett, hogy „A magyar demokrácia nem
mondhat le arról az elsőrangú nemzetnevelői hatásról, amit a férfilakosságra
a katonai szolgálat gyakorol. A fegyelem, a rendszeretet, kötelességtudás és
a helyes közösségi szellem fejlesztésén kívül a fegyveres erő hivatott a demok
rácia egységes, meggyőződéses, áldozatokra hajlandó táborának nevelésére...
Hogy a honvédség megteremthesse a néphadsereg előfeltételét, az új hivatásos
és tartalékos tiszti és tiszthelyettesi keretet a modern fegyvereik kezelésére és az
új harcéi j árasokra ki kell oktatni." 25
Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg a Nemzeti Parasztpárt 1947 májusá
ban meghirdetett programjában is. Eddig ilyen jellegű pártdokumentum nem
foglalkozott közvetlenül a hadsereg kérdésével. A májusi program ebben a kér
désben is egyértelműséget teremtett, amikor így fogalmazott: „Erősíteni kell
a demokrácia önvédelmi szerveit... Honvédségünket igaz néphadsereggé kell
tenni. Ki kell belőle taszítani az úri kasztszellem minden hagyatékát. Mind a
rendőrség, mind a honvédség tisztikarában a nép legöntudatosabb fiai kapjanak
h e l y e t . . . Ne lehessen még egyszer az, ami a régi honvédségnél volt, hogy
a paraszt gyereke csak ágyútölteléknek, legfeljeibb paraszt- és munkásfiatalokat,
sanyargató altisztnek kellett, vagy karhatalmi zászlóaljnak, osztálysorsosai
ellen. Azt akarjuk, hogy a nép végre egyszer önmagát védje, a maga önvé
delmi szervezeteivel."26
A már a pártprogram megjelenéséig is körvonalazott, de most már a hivata
los dokumentumokban is megfogalmazott demokratikus néphadsereg fejlesz
tésének munkálataihoz az 1947 augusztusában megtartott országgyűlési válasz
tások eredményei adtak megfelelő alapot.
22
23
24
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Az 1947, augusztusi választások után — a koalíciós pártok megegyezése alap
ján — a honvédelmi tárca vezetését a Nemzeti Parasztpárt elnöke, Veres Péter
vette át, aki Dinnyés Lajost, a Kisgazdapárt egyik, vezetőjét, a miniszterelnököt
követte ezen a poszton.
Az előbbiékben már szóltunk arról, hogy a Nemzeti Parasztpárt 1946 végén^
1947 elején mennyire idegenkedett a HM tárca átvételétől. A választások, után
sem egyszerűen állt rá a dologra. Ismeretes, hogy a szeptemberi hónap a koalí
ciós pártok közös megbeszéléseivel, a miniszteri tárcák — azaz; a hatalomból
való részesedés — elosztásáról folytatott vitával telt el. A szeptember 24-i ülés
re a helyzet többé-kevésbé tisztázódott, csupán két minisztérium, a Honvédelmi
és az Építésügyi birtoklása fölött nem döntöttek. Tekintettel arra, hogy az ed
digi osztozkodás során a NPP imég nem kapott tárcát, s az előző döntések alap
ján — a választási eredményeket figyelembe véve — a párt ikét tárcára tartha
tott igényt, szinte logikusan következett, hogy a még gazda nélküli miniszté
riumokat a NPP kapja meg.
A szeptember 20-i ülésen 27 lezajlott vitában a NPP küldöttsége mereven el
zárkózott ettől, a javaslattól. A legfőbb kifogás az volt, hogy a HM élére a NPP
nem tud embert állítani, mert nincs olyan politikusa, aki a katonai dolgokhoz is
értene. Hiába bizonygatta Gerő Ernő, hogy a honvédelmi tárcához nem kell ka
tona, hanem — mint minden minisztérium élére — „okos ember, organizátor
kell". Nem vitte dűlőre a kérdést Rákosinak az a kissé humoros érve sem,
hogy „tipikusan ez az a párt, amely egy békebeli demokratikus hadsereg felépí
tésére hivatott. Nincs benne militarista elkapatottság..." Persze ezután rögtön
elismerte, hogy „Természetesen, az lenne az ideális, ha a pairasztpártnak lenne
jó politikusa, aki véletlenül ugyanakkor jó katonai szakértő is". A Nemzeti Pa
rasztpárt azonban ellenállt. Veres Péter ismételten kijelentette: „Nem fogad
hatjuk el a honvédelmi tárcát, mert nem tudunk rá embert a d n i . . . " Ugyanak
kor felvetette, hogy a NPP kapja meg a külügyi, vagy a népjóléti tárcát, ame
lyekre már döntés született, hogy azokat az MKP kapja meg. Az utóbbival kap
csolatban Veres Péter még azt az érvet is felhozta, hogy a HM tárca nyugodtan
lehet az MKP kezében, mert „Ami kevés katonaság van, az úgyis kommunis
ta". A kommunisták képviselői elvetették Veres Péter javaslatát.
A Nemzeti Parasztpárt elutasító magatartása a HM tárcát illetően mindenek
előtt abból fakadt, hogy azt az adott helyzetben egyetlen párt sem tekintette
olyan súlyú, tekintélyű minisztériumnak mint a többit. (Ez a felfogás a hadse
reg akkori létszáímviszonyaiból következett.) A Nemzeti Parasztpárt pedig olyan
minisztériumot szeretett volna megkapni, amelynek nagyobb súlya volt, s
amelynek élén a párt vezetője, szerintük, kellőképpen reprezentálhatta volna
a pártot. A minisztériumok elosztása fölötti vitából kiderül, hogy a Nemzeti
Parasztpárt vezetősége a párt vezetőjét kívánta valamilyen elismertebb állami
posztra állítani. A helyzet ugyanis az volt, hogy a Kisgazdapárt adta — több
más minisztérium mellett — a miniszterelnököt, a Kommunista és a Szociál
demokrata Párté lett a két miniszterelnök-helyettesi poszt és ugyancsak több
jelentősebb minisztérium. A pártközi értekezlet meghallgatta az egyes funk
ciókra való személyi jelölést is, és ebből már Dátható volt, hogy a koalíció többi
pártjainak vezetői magas posztokat fognak betölteni a végrehajtó hatalomban.
A Nemzeti Parasztpárt azt nehezményezte, hogy számára az ilyen lehetőség
nem adatik meg. Ezért harcolt egy olyan minisztériumért, amelynek a tömegek
szemében is magasabb ázsiója volt. A koalíció tekintélye érdekében a többi
pártok is ragaszkodtak ahhoz, hogy Veres Péter tagja legyen a kormánynak.
27 P I Arch. 284. f. 9/II. ő. e. 224—237. o.
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Szeptember 20-án a további vita során Rákosi arra helyezte a súlyt, hogy
meggyőzze a NPP vezetését: ha a honvédelmi tárca onost még talán nem is.
de néhány év múlva, bizonyára nagyobb tekintélyre tesz szert. Érvelése így
hangzott : „Egy demokratikus országban a nép átnevélésében igen nagy szerepe
van a Honvédelmi Minisztériumnak. Mindenki tudja, hogy ha az ország meg
erősödik, akkor nem 15 000 katonát fog tartani, hanem többet, szóval fejlő
dőképes minisztérium. Azon kívül nemcsak a mostani szeptemberi pénzügyi
helyzetet kell1 nézni, hanem esztendőkre kell előre látni. Ez nagyon szép pont,
különösen olyan pártnak, amely elsősorban a dolgozó parasztságra támaszko
dik. Magyarországon kívül szerte Európában mindenütt nagy meglepetéssel
hallanák, hogy a honvédelmi tárca csak olyan mellékes valami." Az érvek nem
hatottak, az aznapi vita eredménytelenül zárult.
A pártközi értekezlet szeptember 24-i ülésén 28 a kérdés újra napirendre ke
rült. A Nemzeti Parasztpárt egyik vezetője, Farkas Ferenc bejelentette, hogy
a párt elfogadja a számára egyetlen lehetőséget, hogy az építésügyi és honvé
delmi tárca élére (állítson embereiket. Közölte, hogy a párt jelöltje az Építésügyi
Minisztérium élére Darvas József, a honvédelmire pedig Nánási László. Az
utóbbival kapcsolatban magyarázatként hozzátette: „Méltóztassék honorálni
azt, hogy pártvezérünk nem fogadhat el olyan jelentéktelen tárcát, mint a hon
védelmi minisztérium..." Végül is mégsem Nánási László, hanem Veres Péter
vette át a Honvédelmi Minisztérium vezetését. Hogy közben mi történt? A párt
közi értekezlet anyagában ennek nincs nyoma. Veres Péter pedig önéletrajz
szerű írásában csak a következőket írta: „Végül is, mert csakugyan nincs más
megoldás, elvállaltam: egye fene, az én becsületem (amelyet persze másokhoz
hasonlóan, ha önmagunkról van szó, én is túlbecsültem) talán még ezt a fur
csaságot is kibírja. Koalíciós szükségszerűség. Más országokban is előfordul,
hogy civil ember a honvédelmi miniszter (az Egyesült Államokban mindig), hát
én is elviselem, amíg szükség van rám, aztán majd lesz megint valahogy." 29
Már 1947 elején Dinnyés Lajosnak a honvédelmi miniszteri posztra történt
kinevezése is a baloldal bizonyos fokú előretörését jelentette a honvédelem
területén, Veres Péter személye pedig lényegében befejezte ezt a folyamatot.
Jóllehet eladdig ritka jelenség volt a magyar kabinetben polgári politikus a
honvédelmi tárca élén, ám az a tény, hogy a hadsereg még ebben az időszak
ban is inkább politikai kérdés volt, mintsem katonai, indokolta a koalíciós part
nerek döntését. Egyébként erre az időre a vezető katonai posztok közül a leg
jelentősebbeket a baloldal, a Kommunista Párt tagjai birtokolták. A hadsereg
felső vezetésében ekkor már ott van Pálffy György, Sólyom László Illy Gusz
táv, Révay Kálmán és más tiábornokok, és jelentős számban a baloldal em
berei foglalták el a csapatok parancsnoki helyeit is. Mindebből következett,
hogy a honvédelmi miniszternek elsősorban a népi baloldal katonapolitikája
elveit kellett képviselnie és megvalósítania a minisztérium élén. Ez következett
a választási eredményekből is.
A Nemzeti Parasztpárt 1945 óta követett katonapolitikai elvei, amelyekről
az előzőekben szóltunk, teljes egészében megfeleltek a munkáspártok által kö
vetett irányvonalnak, sőt bizonyos vonatkozásban közelebb álltak a kommu
nisták nézeteihez és gyakorlatához. Ebből következett, hogy a Nemzeti Paraszt
párt — és személyesen Veres Péter is — a honvédelmi tárca birtokában a leg
következetesebben igyekezett a hadsereg demokratikus továbbfejlesztése érde
kében dolgozni.
A baloldal katonapolitikai koncepciója világosan megfogalmazódott Veres
28 Uo.
29 Veres Péter: Őszi változatok. Budapest, é. n. 169—185. o.
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Péternek a HM vezetése átvételekor elmondott beszédében. Többek között
a következőket mondotta: „Magyarországon ma a nép a szuvernitás, a legfőbb
hatalom birtokosa. A hadseregnek is a népet kell szolgálnia. A szervezetbe tar
tozó embereiknek egész testükkel, lelkükkel és minden hűségükkel kell a dolgo
zó magyar nép előrehaladásán munkálkodni." Szólt arról is, hogy a hadsereg
ben nemhogy tiltani, de fokozni kell a politikai nevelőmunkát. „Minden katoná
nak kell, hogy politikai meggyőződése legyen — mondotta. — Nem tudjuk fel
építeni és szilárd alapokra helyezni a magyar demokráciát, amíg a honvédség
nem áll szilárdan és biztosan a demokrácia mellé." 30
A hadsereg elkötelezettségének erősítése a népi demokrácia mellett a Nemzeti
Parasztpárt további katonapolitikai tevékenységének egyik sarkalatos kérdése
volt. Erről szólt újólag Veres Péter is, aki 1947 végén több dunántúli helyőr
ségben tett látogatást. Az egyik helyen tartott beszédében pl. kijelentette: „Min
den magyar katonának, akinek mi fegyvert adunk, a néphez tartozónak, de
mokratikus meggyőződésűnek kell lennie." 31 1948 elején lengyel újságíróknak
adott nyilatkozatában a honvédelmi miniszter elmondta, hogy „
a magyar
nép évszázadokon keresztül nem tekintette magáénak a Habsburgok dinasztikus
hadseregét, így a népben komoly idegenkedés él <még mindig a katonai szolgá
lattal szemben. Az új hadsereg kiépítése tehát forradalmi feladat." 32
Hasonló szellemben nyilatkoztak meg a párt más vezetői is. Az Országgyűlés
1948 február végén tárgyalta a honvédségi költségvetést. Erre az időszakra már
világossá vált az, is, hogy a párizsi békeszerződés milyen létsztámú hadsereg szer
vezését engedélyezi Magyarországnak. így a szónokok már nemcsak a költség
vetés összegéhez és elosztásához szóltak hozzá, hanem véleményt nyilvánítottak
a hadseregfejlesztési elképzelésekről is. A vitában a Nemzeti Parasztpárt vezér
szónoka Székely Béla volt, aki a fenti kérdések kapcsán többek között kijelen
tette: „A magyar demokrácia békét akar, mert ez népünk érdeke. Amíg azon
ban a világban vannak és működnek a háborúra uszító és a békét veszélyeztető
imperialista erők is, népünk elemi létérdeke azt követeli tőlünk, hogy békénk,
biztonságunk érdekében minél előbb teremtsük meg az új honvédséget, a jól
képzett és erős népi hadser egünket." 33
A Nemzeti Parasztpárt részéről a másik hozzászóló, Gosztonyi János, miután
elismerőleg szólt a hadsereg addigi tevékenységéről, a következőket mondotta:
„Mindazok, akik az országon belül hadseregünk fejlesztése ellen beszélnek,
ténylegesen nép- és nemzetellenes politikát folytatnak, mert nyilvánvaló, hogy
a dolgozó magyar nép, a parasztság és a munkásság is csak abban az esetben
tud nyugodtan dolgozni és többet termelni, ha érzi azt, hogy mögötte van egy
erős, jól felfegyverzett és jól kiképzett hadsereg, amely az ő békéjét és nyugal
mát biztosítja. A mi pártunknak, a nemzeti parasztpártnak az az álláspontja,
hogy igenis erős hadseregre van szükségünk, amely azonban már a mi hadse
regünk, tehát a nép hadserege lesz."34
1948. április 4-én nyílt meg a Nemzeti Parasztpárt VI. Országos Pártgyűlése,
amely a következő időszak főbb tennivalóival foglalkozott. Ennek részeként szó
került a hadsereg továbbfejlesztése érdekében végzendő munkáról is. A főtit
kári beszámoló, amelyet Erdei Ferenc tartott, a hadseregről szólva elmondta:
„Nemzeti becsületünk kivívásához és nemzetközi helyzetünk megszilárdításá
hoz az is hozzátartozik, hogy a magyar demokráciáinak legyen olyan hadserege,
amely valóban a népé, és amely minden körülmények között megbízható fegy30
31
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veres ereje a nép társadalmi haladásának, nemzeti függetlenségének minden
kapitalista-imperialista támadással szemben. A magyar demokrácia ezen a te
rületen is megtette a kezdő lépéseit. Megvetettük a magyar néphadsereg alap
jait és az elmúlt évben megnyitottuk azt a Kossuth Akadémiát, amely 600 pa
raszt és munkásifjúval elindította a Magyar Néphadsereg tisztképzését." 35
Részletesen szólt e kérdésről Veres Péter is, elnöki beszámolójában. Ebben
már nem csupán az egyik párt felelőssége érződik a hadsereg kérdése iránt,
hanem egy olyan párt felelősségével szól, amely a honvédelmi tárca birtokosa
is. „Szintén folyamatban levő munka a demokratikus néphadsereg kiépítése —
hangzik az elnöki beszámoló. — Rövid néhány hónap alatt hatalmas munka
kezdődött. A vezérkari főiskola, a tisztképző Kossuth Akadémia és a jól ki
épült határőrség ebben a tönkretett országban, amelynek katonai vezető rétege
még a polgári vezető rétegnél is bűnösebb és fasisztább volt, és amely majdnem
teljes egészében a németekkel való bensőséges cimboraság bűnében leiedzett,
már nagy eredmény. Ezt az egészet néhány lelkes, régi demokratikus tiszt és az
ellenállásban részt vevő partizánok építették, néha a reakciós felső vezetés el
lenére. Már paraszt- és munkásfiatalok százai tanulnak a tanfolyamainkon, hogy
belőlük új, népi katonai vezetők nevelődjenek. Tudom, hogy a parasztok, még
baloldali demokrata, vagy akár forradalmi parasztok is, bizalmatlanul tekinte
nek minden hadseregre, tehát a mi néphadseregünkre is. Megnyugtathatom
az aggodalmaskodókat, itt olyan hadsereg épül, amilyen magyar földön még so
se volt, olyan hadsereg épül, hogy akik ebben szolgálnak, nem fogják sajnálni,
hogy az ördögnek adtaik egy-két esztendőt, hanem azok fogják sajnálni, akik
nem szolgáltak ebben a hadseregben, hogy hiányzik az életükből a katonai baj
társi közösség emberformáló, egész életre szóló élménye. És megnyugtathatom
az aggodalmaskodókat: mi békét akarunk, de amíg más országoknak hadsere
gük, nagy és erős hadseregük van, szabad és független nemzethez méltóan
nekünk is hadseregünknek kell lennie. Az ország és a nemzet sorsa a mi ke
zünkben van, miénk a felelősség, a fegyvernek hát jó, megbízható kezekben kell
lennie. És a fegyver csak igaz, demokratikus parasztok és munkások kezében
van jó helyen, akik ha kell, meg akarják és meg tudják védeni a földet és a
szabad hazát." 36
Június hónapban megtörtént a két munkáspárt marxista—leninista alapokon
való egyesülése, létrejött a Magyar Dolgozók Pártja. Az új párt programjában
megfelelő helyet foglalt el az MDP katonapolitikájának megfogalmazása. A
program ugyancsak a demokratikus néphadsereg kiépítését, korszerű techniká
val való felszerelését, az új tisztikar kiépítését és a politikai nevelőmunka ki
terjesztését szorgalmazta. Amint az az előbbiekben látható volt, ezek az elvek
elfogadottak voltak a Nemzeti Parasztpárt katonapolitikájában is.
Azt természetes dolognak kell tökinteni, hogy miután a honvédelmi tárca
a Nemzeti Parasztpárt kezébe került, a központi sajtó megkülönböztetett fi
gyelmet fordított a hadseregről, illetve a honvédelmi miniszter tevékenységéről
szóló közléseknek. A Szabad Szó áprilisi számai terjedelmes riportokban szá
moltak be az 1948-as honvédzászlóknak a Szovjetunió által történt visszaadá
sáról, miközben méltatták az új tisztképző intézet, a Kossuth Akadémia mun
kás-paraszt hallgatóinak nagyszerű katonai fellépését. (A Kossuth Akadémia
hallgatói vették át ugyanis a zászlókat a szovjet katonai küldöttségtől). Május
hónapban arról az ünnepségsorozatról számolt be a lap, amelynek során a ha
tárvadász zászlóaljak a dolgozók által adományozott csapatzászlókat vették át.
Ismét terjedelmes tudósításokat közölt azokról a nagygyűlésekről, amelyeket
35 P I Arch. 284. f. 6. ö. e. I I . k. 106. o.
36 Uo. Nyomtatott szöveg, 45. o.
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az MDP Budapest nagyobb üzemeiben szervezett azzal a céllal, hogy a magyar
ifjúságot a Kossuth Akadémiára való jelentkezésre mozgósítsa.
Szeptember első felében rendezte meg a párt- és állami vezetés az úgynevezett
honvédnapokat, amelyeket az 1848-as honvédség centenáriuma alkalmából szer
veztek. Az ünnepség „Százéves a honvédség" jelszó alatt Ikerült megrendezés
re. A Szabad Szó „Köszöntjük honvédségünket!" c. cikkében méltatta a honvéd
hét jelentőségét és többek között a következőket írta: „Az új honvédség legény
sége és tisztikara, legfelsőbb vezetői egyaránt a dolgozó nép soraiból kerültek ki.
Egyetlen célja van : à dolgozó népért munkálkodni, küzdeni." 37
Szeptember 10-én a Honvédelmi Minisztérium, vezetését az MDP főtitkár
helyettese, Farkas Mihály vette át Veres Pétertől. Veres Péter az országos veze
tőség szeptember 8-i ülésén jelentette (be, hogy lemond a honvédelmi minisz
térium vezetéséről. „Az indoklás egyszerű — mondotta a párt vezetője. — A ha
talomért való felelősség és a rendszer megvédése belpdlitükailag és külpolitikai
lag az ország legnagyobb pártjának a feladata. Ezért elérkezettnek látja az
MDP az időt arra, hogy átvegye a Honvédelmi Minisztériumot. A legőszintébb
akkor vagyok, amikor azt mondom, hogy ennek én örülök a legjobban." 38
Veres Péter távozása a HM éléről nem jelentette azt, hogy a Nemzeti Pa
rasztpárt hátat fordított volna a hadseregnek. Ezt már az 1948. szeptember 14-én
kiadott országos vezetőségi határozatban is látni lehetett, 39 ahol a hadsereggel
külön rész foglalkozott és úgy foglalt állást, hogy „Népi államhatalmunk erő
sítése -érdekében kimagasló feladata a magyar demokráciának: a magyar nép
hadsereg fejlesztése. Ennek szolgálatában pártfeladatunknak tartjuk néphadse
regünk tekintélyét és becsületét minden módon növelni és a demokrácia katonai
szolgálatát a dolgozó parasztság ügyévé is tenni." 40 Ezt a feladatot az NPP
nemcsak szavakban vallotta, hanem azzal is, hogy még az évben — és a párt
létezéséig azután is — sok tagját, több vezetőjét küldte hadseregbeni munkára,
akikből az évek során néphadseregünk magas rangú és beosztású tisztjei, tá
bornokai lettek.
Végezetül még egy olyan kérdésről kell szólnunk, amely abban az időben —
1948 nyarán — a hadseregben meglehetősen nagy értetlenséget váltott ki, majd
a Rajk-féle koncepciós per kapcsán imperialista ügynöki tevékenységként
aposztrofálták, s napjainkig is foglalkoztatja a történelem iránt érdeklődőket és
az azzal foglalkozó szakembereket is. Ez a kérdés pedig a pártszervezeteknek
a hadseregben való feloszlatására kiadott intézkedés 1948 júliusában.
A Honvédségi Közlöny 1948. július 7-i száma közölte a honvédelmi miniszter
egyik rendeletét, amely szerint „ . . . a honvédség tagjai honvédségi pártszerve
zeteket nem alkothatnak, egyes pártok úgynevezett honvédségi pártnapjain
részt nem vehetnek." 41 A rendelkezést Veres Péter honvédelmi miniszter írta
alá.
Ebben az esetben azonban valójában csak az aláírás származott Veres Péter
től. Az ezzel kapcsolatos javaslatot a Magyar Kommunista Párt Katonai Bi
zottsága dolgozta ki 1947 végén abból a meggondolásból kiindulva, hogy miután
az MKP-nak döntő befolyása van a hadseregre, a pártszervezetek tevékenysége
akadályozza a további fejlődést. Javaslatukat Farkas Mihály, a Katonai Bi
zottság elnöke, az MKP Politikai Bizottsága elé vitte, amely több más intézke
déssel együtt — amelyek a hadseregbeni politikai nevelés megjavítását lettek
-volna hivatva szolgálni — a javaslattal egyetértett. Ez az egyetértés megmaradt
37
38
39
40
41

Szabad Szó, 1948. szeptember 11. sz. 2. o.
P I Arch. 284. f. 14. ö. e. I . k. 130. o.
A határozat a párt politikai feladatairól és őszi-téli munkaprogramjáról szólt.
P I Arch. 284. f. 14. ö. e. I. k. 139. o.
Honvédségi Közlöny, 1948. június 7. sz.
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a két munkáspárt egyesülése utáni időszakban is. így került sor a fentebb idé
zett rendelet kiadására.
A Nemzeti Parasztpárt konkrét katonapolitikai elképzelései meglehetősen ne
hezen alakultak ki a felszabadulás után. Az azonban tény, hogy a hadsereggel
kapcsolatos megnyilatkozásai egybeestek a munkáspártoknak és a haladás más
erőinek a hadsereggel összefüggő politikai nézeteivel és gyakorlatával. Ez csak
megerősödött azokban a hivatalos dokumentumokban, amelyek a hadsereg és
a Nemzeti Parasztpárt kapcsolatáról is szóltak. Veres Péter tevékenysége a
Honvédelmi Minisztérium élén pedíg egyértelműen a baloldal katonapolitiká
jának végrehajtását szolgálta. A párt utolsó megnyilatkozásai a hadseregről
pedig teljes egészében egybeestek az MDP által kidolgozott katonapolitikai
elvekkel. Zárógondolatként idézzük ezzel összefüggésben Veres Péter egyik
1948 júniusi beszédét, amelyet Dorogon, az önálló lövészzászlóaljak újoncainak
fogadalomitételén mondott: „A magyar nép békét akar, de békét akarnak vala
mennyi nép dolgozói is. Éppen ezért a már felszabadult, békét akaró nemzetek
re hárul az a feladat, hogy a békét megőrizzék. Mivel a béke ellen törőknek
hadseregük van, a béke védelmezőinek is hadsereggel kell' rendelkezniök, olyan
hadsereggel, amely hű a néphez és amely minden körülmények között meg tud
ja őrizni népe szabadságát és nemzeti függetlenségét. Ezért kell nekünk magya
roknak is megteremtenünk az igazi néphadsereget.'"42

42 Szabad Szó, 1948. június 1. sz. 5. o.
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FOERÄSPUBLIKACIÖK

BENDA KÁLMÁN
GIOVANNI MARCO ISOLANO GRÓF EZREDES FELJEGYZÉSEI
A MAGYARORSZÁGI TÖRÖK HÁBORÜRÖL
1594—1602

Az alábbiakban közlésre kerülő följegyzések az 1593-ban indult magyaror
szági török háború (a kortársak hosszú háborúnak nevezték, a történetírás
tizenötéves háború néven tartja számon) kilenc esztendejével foglalkoznak.
Szerzőjük 1594-Jben veszi fel a hadiesemények fonalát, Nógrád vára visszavéte
lével, és 1602 végéig, a Székesfehérvár elvesztését követő eseményekig viszi.
A nyolc év történetéből kizárólag a katonai vonatkozások érdeklik: csatákról,
várostromokról, hadjáratokról szól. Elbeszélése nem egyenletes, van amiről
szűkszavúan számol be, van amit részletesen ismertet, de a hadieseményeket
sohasem önmagukban nézi, hanem mindig megrajzolja a politikai hátteret is.
Nem egyes csaták vagy hadjáratok leírását adja, hanem a magyarországi török ,
háború összefoglaló áttekintését, a dunántúli vagy felvidéki eseményeket csak
úgy, mint azt, ami Erdélyben, vagy a szomszédos Havasalföldén és Moldvában
történt. És bár azok az események, amelyekben személyesen jelen volt, többnyi
re szembetűnnek részletességükkel, elismeréssel kell adóznunk a szerző tájé
kozottságának általános vonatkozásban is. Kitűnő és részletes értesülései voltak
és bámulatra méltó, ahogy a Kárpát-medence földrajzi viszonyai és hadiese
ményei közt tájékozódik.
A kézirat címében szerzőként az olasz Giovanni Marco Isolano grófot jelöli
meg, akiről tudjuk, hogy császári ezredesként részt vett a magyarországi török
elleni harcokban. Ott van Esztergom 1595-ös ostrománál, 1596-ban jelen van
a mezőkeresztesi csatában, 1598 szeptemberében Várad tüzérségi parancsnoka,
1600-ban ismét a Dunántúlon harcol, s 1601-ben kinevezik a töröktől vissza
foglalt Székesfehérvár főkapitányává. 1602 őszén — a vár elestekor — török
fogságba kerül, s ott is hal meg, Belgrádban, valamikor 1604-ben.*
Isolano egy sor fontos katonai eseményben személyesen részt vett, mint magas
rangú és megbecsült tiszt jelen volt a haditanácskozásokon, s alkalma volt a
legmegbízhatóbb forrásokból tájékozódni a mellékhadszínterek katonai és po
litikai eseményeiről. A följegyzésekben ugyan önmagáról is harmadik személy
ben beszél („a tüzérség parancsnoka", „a vár parancsnoka" stb.), de akaratlanul
is többször elárulja magát azzal, hogy idézi parancsnoki helyzetmegítéléseit és
utasításait. Mindent összevéve bizonyítottnak vehetjük, hogy a följegyzések
szerzője Isolano ezredes.
* Életrajza mai napig megíratlan, magyarországi katonai tevékenysége is felderítésre vár. Halálára 1. az 1608-ban
a Portára küldött császári követség útjáról Maximilien Brandstetter által írt útinaplót: Karl Nehring: Adam Frei
herrn zu Herbersteins Gesandschafstreise nach Konstantinopel. Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1606).
München, 1983.176—177. o.
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Följegyzésekről beszélünk, de ugyanolyan joggal visszaemlékezéseket is
mondhatnánk. Isolano ugyanis nem naponként írta, vagy diktálta ezeket a so
rokat, nem is valamely hadiesemény lezártakor, részletekben, hanem minden
jel szerint 1602 után, egyvégtében. Erre vall, hogy egyes személyeknél uital ké
sőbbi, csak évek múlva bekövetkező dolgokra, a hadseregtől 1598-ban sértő
dötten visszavonuló Miksa főhercegről pedig megjegyzi, hogy „mind a mai na
pig", azaz a följegyzések írásiáig „nem vállalt többé szolgálatot". A későbbi
megírást tanúsítja az is, hogy az események dátuma nemegyszer pontatlan, na
pokat sőt heteket is téved, s gyakoriak a szélesebb időihatárban mozgó megjelö
lések : június elején, késő ősszel stb. Isolano — úgy tűnik — részben emlékezet
ből írta a dolgokat, erre utal mindjárt a följegyzés kezdetén az „ezzel egyidőben,
vagy talán még valamivel előbb" bizonytalankodó meghatározás, vagy Dzsigalazáde Szinán nagyvezírrel kapcsolatos megjegyzése: „ha jól emlékszem". Bi
zonyítani nem tudjuk, de nagyon valószínűnek látszik, hogy a föl jegyzéseket
Isolano török fogságában írta, valamikor 1603 elején.
Az említett dátumbeli pontatlanságok nem rontják a följegyzések forrásérté
két. A tizenötéves háború alig ismert csatái nemegyszer teljes részletességükben
állnak előttünk egy szakavatott katona leírásában, s ami talán még fontosabb,.
magunk előtt látjuk az egész hadszínteret, mozgásában, az események össze
függéseiben és egymásrahatásában.
Az olasz nyelvű kéziratot Kari Nehring, a magyar történet ismert német
kutatója fedezte fel a müncheni Bajor Állami Könyvtár kézirattárában, egy 18.
századi másolatokat tartalmazó kódexben.** (Jelzete: Cod. it. 35. A kézirat cí
me: Guerre descritte delia felice memoria del Sig. Conte Gio. Marco Isolano,
governatore et colonello in Alba Regale per S. M. Cesarea etc.)*** Ugyanannak
a kéznek az írása, amely Isolano egy beosztott tisztjének Székesfehérvár 1602.
évi védelméről szóló naplóját is leírta.**** A kötet maga az 1780-as években ke
rült a mannheimi fejedelmi könyvtárból Münchenbe. A kézirat eredetijét nem
ismerjük, ahogy azt sem tudjuk, hogyan és honnan került elő Isolano halála után.
A f öl jegyzéseket Jászay Gabriella fordításában közöljük. A személyneveket
és a földrajzi megnevezéseket, ahol azonosíthatók voltak, (helyreigazított formá
jukban adjuk, de utána kerék zárójelben a följegyzésben található alakot is fel
tüntetjük. A szövegből kimaradt, de az értelemből kikövetkeztethető szavakat
szögletes zárójelben pótoltuk. A följegyzések adatait, ahol csak lehetett, ellen
őriztük, s ha hiányosak voltak, kiegészítettük, de igyekeztünk a jegyzeteket
a legszükségesebbre szorítani.*****

* * Ezúton is köszönöm Kari Nehringnek, hogy a följegyzésekre irányította a figyelmemet, sőt szíves volt annak
xeroxmásolatát megküldeni.
*** Az eredetiről készült xeroxmásolat a Ráday Könyvtár (Budapest) Kézirattárában található. Jelzete: K O.
057.
**** Benda Kálmán—Kari Nehring: Székesfehérvár 1602-es török ostromának naplója. (Fejér megyei történeti
évkönyv, 12., 1979.-209—283. o.)
***** A följegyzésekhez írott jegyzetekben az alábbi rövidítéseket használom:
Bcuta levelezése = Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597—1006.).Közrebocsátja: Veress Endre. I — H . k.
B p . 1909—12.
Benda—Nehring = Benda Kálmán—Kari Nehring: Székesfehérvár 1602-es török ostromának naplója. (Fehér
megyei történeti évkönyv 12., 1979. 209—283. o.)
Carillo levelezése = Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai. (1591—1618) Közrebocsátja: Veress Endre.
Bp. 1900—43.
EOE = Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Szerkeszti: Szilágyi Sándor. III—V. k. Bp. 1877—79.
Banfi = Banfi Florio: Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadivállalatai. (Századok, 1939. 1—33., 213—
228; 1940. 143—156. o.).
Rónai Horváth = Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. I — I I . k. Bp. 1895.
Szádeczky: Erdély = Szádeczky LSLJOS: Erdély és Mihály vajda története. Temesvár, 1893.
Veress: Documente = Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si Tarii—Ilornânesti. Publicate de
Andrei Veress. III—VI. k. Bucuresti, 1931—1933.
I t t köszönöm meg Hegyi Klárának szíves segítségét a török nevek megfejtésében.
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A MEGBOLDOGULT GIOVANNI MARCO ISOLANO GRÓF, Ö CSÁSZÁRI FELSÉGE
EZREDESE, SZÉKESFEHÉRVÁR PARANCSNOKA ÁLTAL LEÍRT HÁBORÚK

1594
Ez év nyarának elején a fenséges Mátyás főherceg, császári bátyjának generálisa,
hatalmas sereggel Nógrád
vára (Novigrado) ellen vonult, és miután rövid ideig lövette,
az megadta magát. 1
A német birodalomban országgyűlést hirdettek, amelyen a császár személyesen
megjelent és miután feltárta, hogy a most folyó háború közös veszélyt jelent az
egész birodalomra, jelentős segélyt kapott a fejedelmektől, elsősorban erre az évre,
de általában a jövőre nézve is, öt évre, vagy csak háromra. 2
Ezzel egyidőben, vagy talán még valamivel előbb, Felső-Magyarország főkapitá
nya, Tieffenbach (Tieffenpoch), Hatvan [Hattvan] alá vonult. A várbeliek bátran
védekeztek, majd megérkezett a budai pasa segítsége is, mire Tieffenbach abba
hagyta az ostromot és ellenük fordult. Megverte őket, mégis, az ellenséges gyalog
ságból valamennyi bejutott a várba. Ezért, meg azért is, mert táborában szükséget
szenvedtek, Tieffentach, bár a hadjáratban győzelmeit aratott, kénytelen volt fel
hagyni az ostrommal. 3
Nógrád vára elfoglalása után a főherceg Esztergom (Strigonia) ellen indult. Bár
kákból pompás hidat építtetett a Dunán, majd miután Bécsből néhány gálya és sok
fölfegyverzett sajka érkezett, az első támadással elfoglalták a Rácvárost; a városban
levő keresztény lakosok ugyanis kinyitották a kapukat, mire a törökök egy része be
menekült a várba, más részüket levágták. Ezután az ágyukat a vár és a vízi bástya
ellen irányították, de hiába próbálkoztak akármelyikkel, sőt a rohamokban sokan
elestek, köztük Cruz ezredes is, úgy hogy a tábor nagyobb része elszéledt. így állt
a helyzet, amikor Szinán (Sinam) pasa hatalmas sereggel elindult Nándorfehérvárból
(Albagreca) és értesülve Esztergom ostromáról, segítségére sietett. Ahogy ezt a
mieink meghallották, azonnal abbahagyták az ostromot és visszahúzódtak a folyó
másik oldalára, ezért a pasa Tata [Tutta] irányába folytatta útját, amely néhány na
pon belül megadta magát. 4 Ezután teljes erővel Győr (Giauerino) felé nyomult, ahova
augusztus hónap elején érkezett meg, a mieink pedig, amikor értesültek erről, szin
tén átkeltek a komáromi (Comar) sziget hídján és elhelyezkedtek ezen a szigeten,
amely közel van Győrhöz.
Az ellenség mégsem hagyott fel szándékával, hogy megtámadja [Győr várát], elhe
lyezte ágyúit és megtette hadi készülődéseit. Mivel azonban az említett szigetről
a várba vezető hídon át újabb katonaságot juttattak be, és a mieink a csatározások
közepette5 sikeres kirohanásokat hajtottak végre, főleg Boldogasszony augusztusi
ünnepén, Szinán elhatározta, hogy átkel a szigetre és kiszorít onnan bennünket.
Ezt megtudva a mieink néhány őrszemet állítottak arra a helyre, ahol átkelni ké1 Mehmed bég, háromnapos ostrom után, 1594. március 25-én adta fel Nógrád várát. (Rónai Horváth, I I . 115. o.)
2 A birodalmi gyűlés 1594. május—júniusában ülésezett B,egensburgban. A tárgyalásra 1. a császár kíséretében
jelen lévő Speeiano pápai nuncius Alfonso Carillónak írt leveleit: Garillo levelezése, I . 63. s köv. o., főként 75—78. o |
3 Hatvan ostromára, a fölmentő sereg felett május 1-én Túránál aratott magyar győzelemre, majd az ostrom abba
hagyására 1. Rónai Horváth, I I . 116. o. — Tieffenbach (Teuffenbach) Christoph 1593 óta felső-magyarországi (kassai)
főkapitány. — A budai pasa 1593—94-ben Haszánpasazáde Mehmed.
4 Esztergom május 7-én kezdődő ostromára: Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp. 1978.137. s köv. o. Tata
július 13-án történt feladására: Rónai Horváth, I I . 117—118. o. — Cruz császári ezredes személyére nem találtam
adatot. — Szinán pasa 1593 óta nagyvezir.
5 Augusztus 15.

9 Hadtörténelmi Közlemények
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szültek. Mégis két, Esztergomból hozatott
bárkán a janicsárok agája, akit Jemisdzsí
Hasszán agának (Assam aga Jemisi) 6 neveztek, éjjel átszállíttátott néhány janicsárt,
s ezek úgy megrémítették a mi őreinket, hogy tüstént elszaladtak. A törökök köz
ben nagy gyorsasággal folytatták az átkelést, és számuk még napfelkelte előtt anynyira megnőtt, hogy mivel a mieink túl sokáig halogatták az ellentámadást, már nem
bírtak velük. A mieink sok veszteséget szenvedtek, súlyosan megsebesült többek kö
zött S. Don Virginio Orsino. 7
Amikor a mieink látták, hogy nem tudják kiverni az ellenséget, elhatározták, viszszavonulnak a szigetről, hogy újabb csapatokkal megerősítve térjenek vissza a fel
mentésére, így is történt, de nem olyan sikeresen, hogy ott ne veszett volna m á l h a juk nagyobb része és sok ember.
A törökök keményen szorongatták a várat, amely megadta magát, 22 nappal az
után, hogy a mi seregünk eltávozott, vagyis szeptember 22-én.8
Ezek után Szinán pasa sok napot fordított arra, hogy rendbehozassa a várat,
a mieink létszáma pedig közben megszaporodott.
Azzal egyidőben, hogy a mieink visszavonultak a szigetről, Szinán pedig kitartóan
ostromolta Győrt, embereinek egy részét, inkább csak portya-formán, Pápa (Pappá)
ellen küldte; ahogy ezeket a mieink meglátták, attól tartva, hogy ostrom alá veszik
őket, otthagyták a várat és elmenekültek. 9
Ezenközben Erdélyben nagy volt a felfordulás, 11
mert a fejedelem 10 sokak — el
sősorban pedig a spanyol jezsuita, Alfonso Cariglio tanácsára — megtagadta, hogy
a török felszólítására fegyvert fogjon a császár ellen, sőt, józanabb és megfontoltabb
tanácsadói véleménye ellenére kijelentette, hogy a török ellen akar indulni. Or
szággyűlést hívtak hát össze Kolozsvárott (Claudiopoli), azzal az ürüggyel, hogy ezek
ről a dolgokról tanácskozzanak, voltaképpen azonban az ország főemberei le akar
ták tenni Zsigmondot és Báthori Boldizsárt (Baltasar Battori) akarták fejedelemmé
emelni a török tudtával és helyeslésével, a béke érdekében. A fiatal fejedelem, ér
tesülvén erről, elmenekült és egy határszéli várba húzódott, amelyet Kővárnak
(ChivarJ hívnak, ahol Keresztúri (Cherasm Arimando.) volt a parancsnok; oda hívatta
a váradi (Varadin) főkapitányt, Bocskai Istvánt (Steffano Boskai), aki anyjának volt
a testvére, s aki jelentős katonai erővel jelent meg. Közben ugyanis az történt, hogy
a nép, amely ragaszkodott Zsigmondhoz, felbolydult Kolozsvárott, fejedelmét köve
telte és tudakolta, hogy hol van. Erre a legfőbb tanácsosok küldöttséget bocsájtottak
hozzá, hogy a néppel kötött megegyezésük értelmében rábeszéljék, térjen vissza.
A fejedelem erre, a közben hozzá csatlakozott barátai által megnyugtatva, vissza
tért, és a velük folytatott titkos megbeszélések alapján, a jezsuita, valamint Jósika
(Josica), e két kedves embere tanácsára megjátszotta, mintha ünnepélyesen akarna
bevonulni. Ezért magához rendelte az ország főembereit, de a helyszínen elfogatta
őket, elsősorban pedig unokatestvérét, Boldizsárt és a kancellárt, Kovacsóczit
(Cocchioschi) ; amazt Szamosújvárban (Samos Viuar) megölette, a többit pedig reg
gel a város főterén nagy hirtelenséggel lefejeztette. Ezzel helyreállítva a rendet, az
erdélyi csapatok Várad felé elvonultak, a fejedelem pedig mintegy közbül helyez
kedett el, és úgy csinált, mintha segíteni akarná a törököt, közben azonban a j e 
zsuita és mások közvetítésével tárgyalásokat kezdett őfelségével és igyekezett őt a sa
ját oldalára állítani. 12
Közben, már november közepére fordult az idő, Szinán helyreállította Győr ro
mos részeit a mieink által 13hátrahagyott híddal együtt, és tábora egy részét fiával,
a görögországi beglerbéggel Komárom ostromára küldte. Már odavonultak és fel
állították a tüzérséget, amikor a mieink, lévén, hogy bent kevés volt az ember, nyolc
századot küldtek a folyón át a várba; őket követte az a hadsereg, amely Győr el6 Az albán származású Jemisdzsi (a „gyümölcsárus"), később 1601 júliusától nagyvezír, 1003. nov. 14-én kivé
gezték.
7 Rónai Horváth, I I . 119. o. szerint ez augusztus 20-án történt. Kozics László: Győr vár 1594-től 1008-ig (Hadtörté
nelmi Közieményék, 1891. 502—503. o.) c. tanulmányában viszont augusztus 29-re teszi a török meglepetésszerű
éjszakai támadását, s hozzáteszi: „habár a meglepettek magukat makacsul védelmezték, az aránytalan túlerőnek
engedni kénytelenültek." — Az előkelő római családból való Virginio Orsini felgyógyulása után visszakerült csapatá
hoz, 1959 végén egy időre a pápa által küldött csapatok parancsnoka. (Hadtörténelmi Közlemények, 1939. 8. o.)
8 Kozics László (i. m. 504. o.) és Rónai Horváth (II. 120. o.) egybehangzóan azt írják, hogy Ferdinand Hardegg gr,
szeptember 29-én adta fel Győr várát.
9 L. Rónai Horváth I I . 120. o.
10 Báthori Zsigmond.
' 11 Báthori Zsigmond gyóntatója. Életrajza: Carrillo levelezése. I. Bevezetés.
12 Az itt elmondottakra bővebben 1. EOE I I I . 320—339. o. és Renda Kálmán: Bocskai István. Bp. é. n. (1932)
47—53. o. — Báthori Boldizsár: Zsigmond fejedelem unokatestvére; Keresztúri Deák Kristóf Kővár várának kapitá
nya, a Báthoriak régi híve; Bocskai István, Zsigmond fejedelem anyai nagybátyja, később maga is fejedelem, ekkor
váradi kapitány és a mezei hadak főgenerálisa; Jósika István, később Erdély kancellárja, 1598-ban Báthori Zsigmond,
őt is kivégeztette. Kovacsóczi Farkas kancellár. A kivégzések 1594. augusztus 30-án történtek. — őfelsége: Rudolf
császár, magyar király.
13 Szinánpasazáde Mehmed pasa ruméliai beglerbég, 1592-ben, majd 1594—95-ben budai pasa.
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foglalása után a környéken gyűlt össze, a komáromi sziget fölött. A törökök, mivel
attól tartottak, hogy megosztott erejüket beszorítják a folyók közé, és mivel az idő
amúgy is már nagyon előrehaladt, visszavonultak, egy ágyút veszítve közben. Űjra
átkeltek a Dunán, majd az egész sereggel elvonultak Nándorfehérvárra, 14 ahol [Szinánt] nem sokkal ezután mazullá tették 15 és Konstaninápolyba hívták. így a görög
országi beglerbéget, fiát hagyta ott, hogy ügyeljen a határra.
1595
'
A tél elején és folyamán a császár és az erdélyi fejedelem tárgyalásai, hogy tud
niillik a fejedelem a császárt a maga pártjára állítsa, eredményesek voltak, [Báthori
Zsigmond] fejedelmi címet kapott országára és azokra a területekre, amelyeket az
ellenségtőil elhódít, s ha azok korábban a magyar koronához tartoztak, akkor is le
gyenek az övéi; megkapja feleségül a császár egy unokatestvérét, és minden évben
kétezer gyalogossal és sziléziai lovassal segítik, meg havonta néhány ezer forinttal;
abban az esetben pedig, ha arra kényszerülne, hogy országát elhagyja, megkapja Szi
léziában Oppeln16 (Onopolia) hercegségét, olyan jövedelemmel, hogy fejedelem mód
jára tudjon élni.
Miközben erről az egyezségről folytak a tárgyalások, Mihály havasalföldi vajda
(Michel vaivoda di Valacchia), reménytelennek tartván, hogy ki tudja fizetni azt
a roppant nagy adósságot, amit Konstantinápolyban csinált azért, hogy fejedelemmé
tegyék, amikor is a szerződésekkel súlyos kötelezettségeket
vállalt, egyezségre lépett
Zsigmonddal; példáját követte a moldvai vajda. 17 Erre a fejedelem azonnal Lippa
(Lippa) ellen küldte Borbély Györgyöt (Barbel Giorgio) elég nagy csapattal; miután
egy ideig ostromolták a várat, az feltétel nélkül megadta magát és fogságba esett
a csongrádi (Sangradi) bég. A szerencse kedvezett az erdélyieknek, mert elfoglalták
Világosvárat (Villa18 Gosuar), Jenőt (Cienu), Csanádot (Chaanat), Aradot és még néhány
más kisebb várat. Ugyanekkor Mihály vajda kiűzte Havasalföldéről az összes törö
köt, nagy részüket hihetetlen kegyetlenséggel felkoncolta és elfoglalta Bräilát (Braicouat) és Bernevatot [talán Silistria] a Duna partján. A török hatalmában maradt
azonban Gyurgyevo (Giorgiu) vára, amely szintén a folyó partján épült, hatalmas
tornyai vannak, és vastag, régi falai, amelyek abban az országban erősnek számí
tanak. 19
Ez idő tájt a pápa, hogy hathatósabban segítsen a keresztények sorsán, Monsigriore
Viscontit nunciusként Báthori Zsigmondhoz küldte, ellátva
őt pénzzel, amihez még
a spanyol király is hozzájárult, valami 200 000 scudival. 20 A lengyeleknek azonban
nem tetszettek ezek a mozgolódások közvetlen a szomszédságukban; a kancellár 21
tartott tőle, hogy a kezdeti sikerek további gondolatokat ébresztenek az ausztriai
ház felséges tagjaiban. Fegyverrel rámentek Moldvára, amely, ahogy a mieinknek
mondták, valaha koronájukhoz tartozott. A törökök előtt azonban úgy állították
be a dolgot, mintha ezt azért tették volna, hogy nekik szolgáljanak. így aztán a tö
rökök beleegyezésével, a mieink nagy felháborodására Jeremiás (Gieremia) 22 vajdát
tették fejedelemmé, török jóváhagyással; a törökök — a háború sürgős szükségletei
re való tekintettel — az évi adót is elengedték neki.
A pápa apostoli legátusként Gaetano kardinálist 23 elküldte Lengyelországba, hogy
megpróbálja a lengyel királyt szövetségbe vonni a császárral, de ez nem sikerült. Sár
Malaspina (Malaspino) bíboros jó szándékra hangolta őfelségét, s annyit elért, hogy

14 Feltűnő, hogy a beszámoló Pápa várának török kézbe eséséről nem szól. (L. Rónai Horváth, I I . 120. o.)
15 Szinán nagyvezírt a szultán 1595. február 16-án váltotta le.
16 A Rudolf császár-király és Báthori Zsigmond közötti, 1595. január 28-án Prágában kötött szerződés szövege :
österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen. Bearbeitet von Roderich Goos. Wien, 1911. 226—231. o.
17 Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) havasalföldi vajdával 1595. május 20-án, Stefan Bäzvan moldvai vajdával 1595.
június 3-ári kötött szerződést Báthori Zsigmond. Mindkét vajda elismerte hűbérurának a fejedelmet, aki cserébe kato
nai támogatást ígért.
18 Lippa elfoglalása: 1595. augusztus 18.; Jenőé október 22; a többi vár november folyamán került az erdélyi
csapatok kezére.
19 A havasalföldi események leírása nagyon zavaros. L. V. Popovici: Mihai-Voda Viteazul si Turcii. Cercetári
Istorice, 1934. (V. ö. 43. j.)
20 Alfonso Visconti cerviai püspök, nuncius, VIII. Kelemen pápa megbízásából Prágán keresztül 1595. júniusában
érkezett Gyulafehérvárra. (OariUo levelezése, 1,159. o.) A pápai segítségre 1. L. F. Maihias-Voltini: Die Beteiligung des
Papstes Clement VIII. an der Bekämpfung der Türken, in den Jahren 1592—1595. Römische Quartalschrift, 1901.
303. s köv. o. — A spanyol segélyre 1. többek közt Speciano bíboros tudósítását: Carillo levelezése, I . 136. o.
21 Jan Zamoyski, aki I I I . Zsigmond király mellett gyakorlatilag irányította Lengyelország politikáját.
22 Jeremiás Movilä. Mindez 1595 augusztusában történt.
23 Antonio Caetani (a kortárs iratokban gyakran írták a nevét Gaetanónak) bíboros, capuai érsek, később prágai
nuncius. Politikai tevékenységének jellemzése: Antónii Caetani nuntii apostoliéi apud imperatorem epistulae et acta.
Edidit Milena Linhartová. Pars I. Pragae, 1932. Bevezetés.
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az egyik varsói gyűlésen nyíltan és határozottan kijelentette, hogy
nem avatkozhat
be ebbe a háborúba; az ügy fő kezdeményzeője a kancellár volt.24
Január 5-én meghalt Murád szultán. Az uralkodásban Mehmet szultán követte,
elsőszülött fia, aki addig a Magnesia (Maressa) szandzsákban volt.25 Ez fiatalon és
tapasztalatlanul kerülvén az uralomra, kezdettől Ferhát (Ferat) pasára hallgatott,
Szinán vetélytársára. Ez, felhasználva az erdélyi, havasalföldi és moldvai esemé
nyeket, kimutatta az uralkodónak, hogy előző évben Szinán nagy haderejével mi
lyen kevés eredményt ért el, pusztán Győrt tudta elfoglalni, ezzel szemben engedte,
hogy annyi ország elszakadjon az Ottoman portától, olyanok, amelyek egészen a csá
szár székhelyének a közelében vannak. Erre a szultán, anélkül, hogy sokat gondol
kozott volna, megfosztotta Szinánt a nagyvezírségtől, és az uralkodói pecsétet helyet
te Ferhát pasának adta, aki nagy hírnevet szerzett a perzsiai hadjáratban, amikor
helyreállította a békét azokon a területeken. így Ferhát pasa hatalmas erőkkel el
indult a Duna felé, hidat veretett és megtette a szükséges előkészületeket, hogy
Havasalföldére átkeljen. Eközben a mazullá tett Szinán előbb Drinápolytól nem
messze fekvő egyik villájába vonult, majd pedig a Portára ment, miután előbb tár
gyalásokat folytatott Ibrahim (Ebraim) és barátai közvetítésével. Nem kevesebbet ért
el, mint hogy visszahelyezték előbbi tisztébe, Ferhátot pedig megfosztották tőle,
visszarendelték az udvarba és néhány nap múlva megölték a Héttoronyban. 20
Ezek az események és viszálykodások sok hátrányt okoztak, mert a szinte készen
létben várakozó hadsereg és a már elrendelt dolgok elhúzódtak, míg Szinán vissza
nem tért a dunai határra; addig pedig sok idő eltelt.
A császár sem késlekedett, hogy a tél elején és folyamán egy erős hadsereg szá
mára nagy lendülettel óriási készleteket halmozzon fel. Flandriából
iderendelte Kari
Mansfeld grófot (Conte Carlo Mansfelt), aki ott helytartója volt.27 Ez kétezer vallon
vértest és háromezer gyalogost hozott magával, a pápa további 24 ezer olasz gyalo
gost és kétezer lovast ígért, ezeken kívül a császár országaiból és a német birodalom
ból tizenkét gyalogezred állt össze, meg néhány ezer lovas. Gyászos eset Hardegg
grófé (Conte Ardech), aki Győr kapitánya volt, és mivel sok mulasztásban találták
vétkesnek, nyilvánosan lefejezték Bécsben, a Jezsuiták terén. 28
Ezalatt Kari Mansfeld gróf az említett erők nagy részét összevonva Óvárra (Altimburgh) ment, majd ott még jobban megerősödve, átkelt a Komárom fölötti szi
getre. Innen, magával szállítva a folyón való átkeléshez a hidat és sok sajkát, jú
nius 10-e körül négy gályával
megjelent Esztergom alatt és átkelve a folyón, tábort
vert a város határában. 29 Az ellenség nem védte a Rácvárost, amit mi égettünk fel az
előző évben, hanem azonnal visszavonult a várba. Kari gróf felállította a tüzérséget,
de mielőtt teljes erejével a vár ellen fordult volna, nagy erővel megrohamozta a víz
felől a várost és elfoglalta a kis kakati (Cochere) erődöt a Garam (Gran) folyó túl
só partján, tekintettel arra, hogy ez szemben feküdt Esztergommal és ezen az úton
az ellenség már kétszer juttatott katonát a várba, mely a mieink odaérkezésekor
szinte védtelen volt. Végül hosszú küzdelem és vérveszteségek árán elfoglalták elő
ször Kakatot (Cochiri), majd a Vízivárost, úgyhogy az ellenség kezén csak a vár
maradt.
A beglerbég, Szinán fia,30 értesülve a határvonal nehéz helyzetéről, előresietett
Budáig (Buda), és összevonva a határról amennyi embert csak lehetett, vagy 15
ezer lovast és mintegy kétezer főnyi gyalogságot, elindult Esztergom megsegítésére.
A mi táborunk mellett vert tábort, s néhány csetepaté során a törökök visszaverték
a mi lovasságunkat. Végül a beglerbég, be akarván juttatni a várba a magával ho
zott gyalogságot, déltájt elindult, két részre osztotta lovasságát, annak a hegység
nek a két oldalán, amelynek a szélén Esztergom fekszik, hogy így fedezze az emel
kedőn felfelé tartó gyalogságot és segítse bejutni. Károly gróf azonban nagyobb
erőket helyezett el a főutaknál és amikor a gyalogság valamelyest már előrehaladt,
hátba itámadta a lovasokat; azok, nem várva a támadást, hirtelen megfutottak, ott
hagyták kis ágyúikat és a gyalogságot. A nagyobb rész az erdőkön keresztül Bu
dára menekült és újabb itábort vertek a Gellért- (Gottardo) hegy alatt. Az előzőt,
24 Germanico Malaspina bíboros, san-severinói püspök, ekkor lengyelországi, később erdélyi nuncius. — őfelsége:
I I I . Zsigmond lengyel király. — A kancellár: a már említett Jan Zamoyski.
25 III. Murád fia, I I I . Mehmed 1507-ben született, tehát trónraléptekor, 1595 januárjában, 27 éves volt.
20 Damad Ibrahim pasa, később nagyvezír, aki ,,a vő" értelmű melléknevét onnan nyerte, hogy felesége a szultán
lánya volt. — Ferhát pasát 1595. július 7-én fojtották meg a Héttoronyban.
27 Mansfeldet (Mátyás főherceg névleges vezetése alatt) Rudolf császár-király 1595 májusában nevezte ki a magyar
országi hadak fővezérévé.
28 A Győr várát 1594. szeptember 29-én feladó Ferdinand Hardegg grófot 1595. június 10-án fejezték le.
29 Esztergom itt leírt ostromára 1. Csorba: Esztergom hadi krónikája, i. m. (4. j.) 143. s köv. o. Csorba az ostrom
kezdetét, egykorú feljegyzések alapján, július 1-ére teszi.
30 A már említett (13. j.) Szinánpasazáde Mehmed, 1595. május 9. óta magyarországi szerdár. Csorba (Esztergom
hadi krónikája, i. m. 148. s köv. o.) szerint Mehmedpasazáde Haszán budai pasa volt a fölmentő seregek vezére.
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amit mellettünk állítottak fel Esztergomnál, otthagyták, és azt a mieink kifosztották.
Mindennek ellenére Mehmed pasa, akit a rá következő évben Görögország beglerbégjévé tettek, bejutott Esztergomba bizonyos számú emberével, és mivel nem sok
kal előbb egy ágyúgolyótól leszakított kő agyonütötte a szandzsákbéget, ő vette át
a vár parancsnokságát.
Ezután történt, hogy Kari gróf halálosan megbetegedett. Komáromba vitette ma
gát, és két nap alatt meghalt. 31 A táborba ekkor, vagyis augusztus ilö-án, megérke
zett Mátyás főherceg, és nem sokkal utána a pápa által küldött gyalogság. 25-én egy
szerre két oldalról, a németek és az 32olaszok részéről hatalmas rohamot indítottak,
amelynek során mánd a két nemzeteit visszaverték és sokán otthaltak. Miimekokából úgy határoztak, hogy lassabban folytatják az ostromot, közben tábort verve.
Szeptember 3-án a vár megadta magát azzal a feltétellel, hogy az emberek és hol
mijuk sértetlenül elvonulhatnak. A következő napon a folyón keresztül biztonság
ban Budára jutottak.
Ezután Pálffy (Palfi) 33 a lovasság nagyobb részével Buda alá indult portyára és
néhányszor megütközött a beglerbég embereivel. Utána Visegrád (Vizigrad) felderí
tésére ment, ennek meghódítására a pápa unokaöccsének 34 személyes vezetésével
az olaszok indultak, a tábor többi embere pedig és a főherceg Esztergom alatt ma
radt, amelyet ezalatt helyreállítottak. Visegrádnál a tüzérséget némi nehézség árán
felvontatták egy hegyre, mire a vár azonnal megadta magát, feltételekkel. Hagy
ták őket, hogy Budára menjenek, Don Giovanni de Medici 35 azonban a fegyverleté
telkor túszokat tartott meg magának és ezekre váltságdíjat szabott.
November elejébe léptünk, amikor a mieink Visegrád (Vitigradi) alatt átkeltek
a Dunán — ott volt közöttük személyesen a mantovai herceg is36 —, hogy bevegyék
Vácot (Vaccia). Amikor azonban megtudták, hogy a budai pasa nagy csapattal oda
érkezett, visszavonultak és visszatértek Esztergomba. 37 Nem sokkal ezután feloszlott
a hadsereg és különösen szegény olaszok Itáliába visszatértükben szinte mindanynyian meghaltak.
Amikor őfelsége a császár Esztergom ellen készült, elküldte másik fivérét is,
vagyis Miksa (Massimigliano)39 főherceget 38 Felső-Magyarországra, amelynek Ferrante
Gonzaga volt a főkapitánya;
mivel azonban kevés erővel voltak, megközelítették
ugyan Szolnokot (Solnoch), hogy megpróbálják bevenni, amikor azonban hírt kap
tak, hogy a beglerbég ellenük indult, nem érezvén magukat elég erősnek, visszavo
nultak és 40
felszedték a tábort; néhány várat mégis elfoglaltak, úgymint Szentmiklóst
(S. Nicolo) Békést (Bechin) és Szarvast (Zarues).
Ezalatt Erdélyben kedvezően alakultak a dolgok, mert az új feleség, akinek
kezét Báthori olyan állhatatosan igyekezett elnyerni, megérkezett Erdélybe. 41 Min
denfelől pénzsegélyek jöttek és csapatok Sziléziából; azt hirdették, hogy meg akar
ják támadni Temesvárt (Temisuar).
- "
Ezenközben Szinán pasa visszakapta előző tisztét 42 és magáévá téve Ferhát pasa
szándékát és terveit, arra készült, hogy július hónapban Havasalföldére megy, noha
hadserege eléggé megkevesbedett. Hidat veretett tehát a Dunán, szemben Gyurgyevóval (Giorgiu), amely helység, ahogy mondottuk, az összes közül egyesegyedül maradt
a török kezén Havasalföldén. Átkelve a táborral, egész erejével Bukarest (Bucares)
felé indult, útközben visszaverve Mihály vajdát, aki fel akarta tartóztatni egy Calugerani (Calorerani) nevű szorosnál. Bukarestet üresen találva Tergovistére (Trigovite) indult, a vajda székhelyére és az ország fővárosába. Látva, hogy a sok vajda31 Mansfeld 1595. augusztus 14-én halt meg, vérhasban.
32 Értsd: a német és az olasz (pápai) csapatokat.
33 Pálffy Miklós, a tizenöt éves háború legjelesebb magyar hadvezére, 1588 óta érsekújvári főkapitány. Öt nevezték
ki a bevett Esztergom főkapitányává.
34 Gianfrancesco Aldobrandini herceg, a 12 000 főnyi pápai segélyhad fővezére, aki csapataival augusztus 22-én
érkezett az esztergomi táborba. Florio Banfi (1939; 7. o.) részletesen leírja a szeptember 21-én bevett Visegrád 3 napos
ostromát.
35 Ferrante toszkánai nagyherceg testvére, a toszkánai segélyhadak parancsnoka. (Uo. 7. o.)
36 Vincenzo Gonzaga mantovai nagyherceg, aki személyesen vezette a mantovai fejedelemség három lovasszázadát,
( ü o . 7. o.)
37 Rónai Horváth (II. 124. o.), Tragor Ignác (Vác vára és képei. Vác, 1906.15. o.) és legújabban a Bercsényi Dezső—
Granasztói Pál által írt műemléki kötet (Vác, 1960. 30. o.) úgy tudják, hogy Visegrád megvétele után Pálffy Miklós
elfoglalta Vác várát, melynek török őrsége elfutott, de nem sokkal később a török a várat visszavette. Adataik zava
rosak, mindnyájan említik Giorgio Basta generálist (aki ekkor még Németalföldön volt), a Pálffy által kinevezett
kapitány egyikük szerint Orosy, másikuk szerint Orosz András volt. L. még Banfi, 1939. 32. o.
38 Miksa főherceg (1558—1618), Rudolf császár-király harmadik öccse.
39 A már említett mantovai herceg (L. 36. j . ) .
40 Törökszentmiklós.
41 Mária Krisztierna főhercegnő (1574—1621), Károly stájer főherceg leánya, a későbbi I I . Ferdinánd császár
király testvére. A menyasszony 1595. augusztus 1-én érkezett meg Gyulafehérvárra. Az esküvő augusztus 6-án volt.
(Szádeczky Lajos: Báthori Zsiginondné. Századok, 1883. 57. o.)
42 Szinánt 1595. július 7-e után néhány nappal nevezte ki a szultán nagyvezírré.
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változás [a töröknek] milyen bajokat okozott, arra gondolt, hogy ezeket a területeket
tartományokká teszi, mivel azonban [a városnak] nem voltak erős bástyái, ahová
a török őrséget elhelyezze, elrendelte, hogy palánkokból favárat emeljenek Tergovistén, belefoglalva ebbe egy régi kolostort ; ugyanakkor egy másik építését is meg
kezdte Bukarestben: ezekre a munkákra sok idő elment. A katonaság többi része
az országot pusztította, majd zsákmánnyal megrakodva átkelt a folyón és elvált
a hadseregtől.
Ezenközben a mi erdélyieink, akik előbb még attól féltek, hogy a törökök az ő
országukat is megtámadják, ahova Mihály is menekült, nagyon megerősítették ma
gukat. Majd amikor látták, hogy Szinán nem jön közelebb, rájöttek, hogy gyönge,
fölbátorodva, Mihály biztatására — aki előszámlálta mindazokat a nehézségeket,
amivel az ellenség szembetalálja magát és azt, hogy rosszul van ellátva a legszük
ségesebb dolgokkal, amik az élethez kellenek — elhatározták, hogy behatolnak
Havasalföldére. Amikor Szinán ezt meghallotta, tudatában lévén saját gyöngeségé
nek, és mivel felnagyítva számoltak be neki az ellenség erejéről, elhatározta, hogy
visszavonul a Duna másik partjára, vagy kétszáz törököt hagyva a Tergovistében
emelt erődítményben, Hasszán (Assiam) pasával, Havasaifölde kiszemelt beglerbégjével. Olyan gyorsasággal távozott, hogy meg sem várta, hogy a seregéből so
kan, akik takarmányért mentek, értesüljenek a visszavonulásról. Az átkeléskor még
valamelyes embert Bukarestbe irányított, másokat meg Gyurgyevóban hagyott, ahol
a hídfő volt.
Ahogy a mieink értesültek/ a távoztáról, föllelkesültek, előretörtek és éjjelre azon
a helyen szálltak meg, ahol azelőtt Szinán tábora volt, Tergoviste mellett. Közben
Mihály és a könnyebb fegyverzetűek követték a menekülő pasát, és mivel az még
nem tudott mindenestől átkelni, hátramaradt málháinak nagy részét zsákmányul ej
tették és sokakat megöltek, akik nem gyanítva a támadást, a többiekkel később
vonultak vissza.
Ahogy Szinán átkelt, még a hidat is elfoglalták, amelynek megépítése nagyon sok
ba került és nagyon szépen volt megcsinálva: sok vas horgonnyal bárkákhoz csa
tolták és egy, a folyó közepén elhelyezkedő szigetre támaszkodott.
Ezek után Zsigmond megostromolta a tergovistei új erődöt, amely feltétel nélkül
megadta magát; foglyul esett a pasa is, aki benne volt. Ahogy ezt a Bukarestben
hagyott törökök meghallották, elmenekültek, amikor [az erdélyiek] a Gyurgyevó
melletti táborhoz értek, azt minden nehézség nélkül elfoglalták, kardélre hányva
a védőket, Szinán szeme láttára, aki a másik parton állva nézte, milyen szép lát
ványt nyújtanak az övéi. Valamennyi helységet, kivéve Gyurgyevót, tüskés kerítés
sel vették körül, és mivel az évszak már előrehaladt, az erdélyiek visszavonultak
országukba. Mihály Havasalföldén 3 maradt, Szinán pedig félig szétvert seregével
Konstantinápoly felé vette az útját/'
1596
Ez év elején, júniusban, 4 ' 1 a 15pápa unokaöccse, miután Itáliába küldte emberei ma
radékát, rövid i d ő r e . . . ment/ ahonnan ő is Rómába utazott a császár ajándéká
val, és szívélyes fogadtatásban részesült.
Nem sokkal ezután megérkezett az erdélyi fejedelem, akit véget nem érő ünnep
ségekkel fogadtak; nagyobb pénzsegélyt kért, hogy elfoglalhassa Temesvárt. Igen
jól ellátták, majd miután elutazott és Erdélybe ért, összevonta erőit, és május körül
Temesvár ellen indult. 46 Elfoglalta a nagy külvárost, amit a törökök könnyedén át
engedtek, és elégedetten nekilátott, hogy megvívja a várost, melyet erős falak vet
tek körül; még nagyobb erőt jelentett azonban fekvése, mivel a Temes folyó mo
csarai övezték, melyek nagyon jó védelmet biztosítottak. így hát a mieink, miután
a falon jó széles rést nyitottak a tüzérséggel, ostromra akartak indulni, hogy bejus
sanak, a bentieknek azonban — mielőtt a mieink rászánták volna a rohamra ma43 A havasalföldi hadjáratról szóló elbeszélés nemcsak szűkszavú, hanem itt-ott pontatlan is. L. Szddeezky Lajos:
Erdély és Mihály vajda története. Temesvár 1893.; Andrei Veress, Campania crestinilor ín contra lui Sinan pasa din
1595. Bucuresti, 1925 és legújabbanrészletesen St. OUeanu; Les pays Roumain à l'époque de Michel le Brave. Bucu
resti, 1975, 97—105. o.; ez az eseményeket „a hadjáratra egyesült három román fejedelemség" (értsd: Havasalföldé,
Moldva és Erdély) közös erőfeszítéseként értékeli, az erdélyi haderő jelentőségét azonban teljesen minimalizálja.
Bocskai István (a fővezér) nevét sem említi, hanem Silvio Piccolominit és ,.Miksa főherceg németjeit" (?) helyezi az
előtérbe.
44 Elírás január helyett. L. Banfi, 8. o.
45 A város nevének helyét a szerző, vagy a másoló üresen hagyta.
46 Báthori Zsigmond 1590. június 10-én kezdte meg Temesvár ostromát, majd — arra a hírre, hogy Haszán nándor
fehérvári pasa nagy fölmentő sereggel közeledik — néhány nap múlva abbahagyta. (EOE. III. 302. o., s ennek nyomán
Rónai Horváth I I . 131. o.)
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gukat — volt annyi idejük, hogy egy új palánk-védőfalát emeljenek a bedőlt fal
lal szemben. Emiatt sokan estek el a mieink közül, amikor be akartak hatolni, és
annyira visszaverték őket, hogy nem is merészkedtek újra próbálkozni. Ettől kezdve
a továbbiakban egyre inkább lohadt a kedvük és a reményük, hogy el tudják fog
lalni a várost.
Mivel Ferdinánd főherceg, a császár nagybátyja, Tirol ura, előző éviben meghalt,
a császár úgy határozott, hogy elküldi idősebb öccsét, Mátyás főherceget,
hogy tájé
kozódjék ennek az újra kézbe került tartománynak a helyzetéről. 47 Mátyás főherceg
helyett, akiit két évvel azelőtt a magyarországi hadsereg főparancsnokává nevezett
ki, Miksa főherceget helyezte a hadsereg élére, alki előző évben kevés haderővel
Felső-Magyarországon tartózkodott. Tábornaggyá Schwarzenberg bárót (Baron di
SuittzembiUTgOi)48 tették meg, aki az elmúlt évben Mansfeld gróffal a kétezer flandriai
vértest vezette, ö, előrevonulva, a sereg zömét Esztergomnál hagyta, majd innen
indulva nagyszámú gyalogságot bárkára rakott, ő maga szárazföldön ment utánuk
a sereggel, és Vác ellen fordult. A törökök ezt meghallva, úgy ítélték, hogy49 [nem]
tudják magukat tartani, elmenekültek Pestre, miután felgyújtották a várost, mely
nem annyira város, mint inkább kisvárosszerű. Ahogy a mieink elfoglalták, erődít
ményt kezdtek építeni, belefoglalva egy régi templomot is; napokon át ezen dolgo
zott az egész tábor, bár elég hanyagul, miközben Miksa főherceg a hadsereg többi
részét várta. 50
Közben a havasalföldi visszavonulás után Szinán meghalt Konstantinápolyban,
részben az évek súlya alatt, részben az őt ért szégyen miatti kétségbeesésében. 51 Ez
a Szinán sokat panaszkodott Ferhát basa csalárdsága W a t t , hajtogatva, hogy ha
ő nincs, nem veszítette volna el Esztergomot, hanem még
szerzett volna a császáré
ból. Utóda Ibrahim (Hebraim) pasa lett, a szultán veje, 52 akinek sikerült úgy mun
kálkodnia, hogy ráve'tte a szultánt a háborúra. Valamikor júliusban teljes katonai
erejével elindult Konstantinápolyból, és negyven nap leforgása alatt Nándorfehér
várod volt, ahova vagy egy hónappal korábban Dzsáfer (Giaffer) pasa eunuch is meg
érkezett sok emberével, hogy megsegítse az erdélyiek ostroma alatt álló Temes
várt. Ez a Dzsáfer, átkelve a Dunán seregével, még a Temesvártól kilenc mérföldre
fekvő Becskerekhez (Bechcherechi) sem ért, amikor az erdélyiek, ennek hírét hallva,
úgy megrémültek, hogy azonnal elvontatták ágyúikat és visszavonultak Lippára, félig
feloszolva, egyrészt, mert sok embert vesztettek a város ostrománál, másrészt, mert
sokan visszavonultak otthonukba pihenni, ahogy ez ennél a nemzetnél szokás. így
aztán a törökök fölmentették Temesvárt, de nem mentek tovább, mert közben meg
hallották a másik oldalról a mieink fegyvertényeit Vác körül.
A szultán, ahogy Belgrádba (Belgrad) ért, azonnal börtönbe vettette Mehmed pasát,
Szinán fiát, aki azelőtt beglerbég volt és előző évben Esztergomnál megverték. Két
hónapig raboskodott az említett várban, aztán barátai közben járására kiszabadult és
amikor a szultán eltávozott, Nándorfehérvár (Aliba Greca) parancsnokaként hagyta
ott; némi idő elteltével damaszkuszi pasának nevezték ki, a beglerbégi tisztséget pe
dig Mehmed pasa kapta, aki a múlt évben behatolt Esztergomba. Ahogy a szultán
megérkezett, azonnal kiszabadította a fogságban meghalt császári követ családját és
útnak indította őket az angol
követ személyzetének kíséretében; ez a követ épp a tö
rök táborban volt ekkor. 53 A szultán néhány napot azzal töltött, hogy a szükséges
dolgokról gondoskodjék, amíg meg nem hallotta az újságot, hogy a mieink Hatvan
nál (Ottuan) vannak, ami arra késztette, hogy sietve elinduljon.
Amikor a mieink már bevették Vácot és nagy lassan építgették a várat, megér
kezett a táborba az új parancsnok, Miksa főherceg, augusztus 4-én. Nyolc napig ma
radt, majd 12-én elvonult Hatvanba, Váctól négy mérföldnyire, ahova három nap
múlva, azaz 15-én érkezett meg. Ezt a várost a mieink 29 napig egyfolytában vív
ták, 30 ágyúval és a mi hadseregünkön kívül még Felső-Magyarország embereivel,
még Tieffenbach (Tieffenporch) is lejött onnan személyesen, de csak szeptember 4-én

47 Ferdinánd főherceg, I. Ferdinánd császár-király harmadik fia, aki apja halála, 15(54 óta Tirol tartományban ural
kodott, 1595. január 24-én halt meg. Halálával Tirol visszakerült Rudolf császár-király kormányzása alá.
48 Adolf Schwarzenberg báró (1599-től gróf), aki 1600-ban Pápa ostrománál halt hősi halált.
49 Komáromy András (A mezőkeresztesi csata 1596-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 1892. 55. o.) szerint ez július
25-én történt. Megemlítjük, hogy a magyar hadtörténeti irodalom Vác elfoglalását Pálffy Miklós érdemének tartja.
Gömöry Gusztáv (Hatvan ostroma és bevétele, 1596. Hadtörténelmi Közlemények, 1894. 99. o.) szerint Schwarzenberg
július 24-én Komáromnál volt.
50 Miksa főherceg a szokott gyülekezési helyen, Győr és Komárom közt várakozott.
51 1596. április 4-én.
52 A már említett Damad Ibrahim pasa.
53 A fogságban meghalt császári követ családjára nem találtam adatot. Az angol követ, aki elkísérte I I I . Mehmedefc
magyarországi hadjáratán, Edward Barton volt.
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foglalták el,5'1 inkább csak a véletlen folytán. Miután ugyanis a törökök, reggel, egy
kétoldali támadás alkalmával, visszaverték a mieinket és már nagyon fáradtak vol
tak, dél felé néhány katonánk mesterséges tüzet hajított be, amely felgyújtott egy
házat; amikor a török őrség odaszaladt, hogy eloltsa, a mieink közül valaki észre
vette, hogy az őrség nagy része otthagyta a helyét. Értesítette erről társait és rögtön
benyomultak; az egész hadsereg utánuk ment, és elfoglalták a várost, amelynek
majdnem valamennyi lakója meghalt,
maga a helység bégje is elesett és egy másik is,
aki előzőleg Füleken (Filech) volt; 55 de néhányan megmenekültek, köztük a bég any
ja is, aki mindvégig arra buzdította fiát, hogy ne adja fel a várat, hanem ott haljon
meg, ahogy azután meg is tette.
Három napra rá, hogy ezt a helyet bevettük, hírt kaptunk, hogy a szultán megér
kezett Szegedre (Seghedino), 56 ebbe a Tisza (Tissa)-menti városba, hogy segítséget vi
gyen Hatvannak. Mert alighogy meghallotta ennek ostromát, elindult Nándorfehér
várról, átkelt a hídon Péterváradnál (Pietro Varadin) és nagy sietve előre küldte
Szolnokra Dzsáfer pasa eunuchot, hogy valami segítséget adjon a városnak. Ö azon
ban, amikor megtudta, hogy nincsenek valami jól ellátva katonasággal, nem merész
kedett kitenni magát a halálnak, hanem bevárta a sereg többi részét.
Amikor tehát 21-e körül biztos hírt kaptunk a szultán jöveteléről, jónak láttuk
kiüríteni Hatvant és visszahúzódni a Dunáig, Vác mellé, ami meg is történt. 57 Köz
ben a szultán előnyomult Szolnokig és miután megtudta, hogy már elvonultunk Hat
vanból, úgy döntött, hogy ostrom alá veszi Egert (Agria), mely közelebb esett hozzá,
mint bármelyik más várunk, amellett fontos szerepe volt ebben a háborúban. El
indult tehát táborával- arrafelé, és nagyjából szeptember 26-án érkezett meg;5- né
hány nappal azelőtt Miksa főherceg őfensége, aki értesült az ellenség tervéről, be
küldte a várba Tirsch (Terski) ezredest 1000 gyalogossal és 200 lovassal, azonfelül
Delia Torre
gróf 1000 emberét, akiket Hatvanból elvonulva ugyancsak ebbe a várba
irányított. 59 Ez a katonaság, hozzáadva azokat, akikkel Nyáry Pál (Paolo Gnari),6(V
a vár kapitánya rendelikezett, 5000-re rúgott. Az61 ellenség, rögtön odaérkezése után,
hevesen lőtte az alsóvárost, amelyet június 3-án a mieink kiürítettek és mindnyá
jan visszahúzódtak a hegyen álló várba, amely a várost védi. Az ellenség rögtön
bevitte a városba ütegeit, 16 nagy és rengeteg kis ágyút és aláaknázták az egyik bás
tyát. Amikor ezzel sikerült felrobbantaniok a lőportornyot, behatoltak és több mint
ezer embert kardélre hánytak a vár első részében. A parancsnok a másikba mene
kült, melyet bástyák és árok választott el az elsőtől; ezt is ágyúzták és aláaknázták.
A mieink végül, minthogy nagyon megfogyatkoztak és kimerültek, megadták magu
kat; a feltételeket a püspökség kanonokjai eszközölték ki. A főtisztek nem egyeztek
bele a megadásba, de fogva tartották őket, amíg el nem küldték oda [cserébe] azo
kat, akiket előző évben a mieink fogtak le Visegrádnál. A katonák nagy részét, már
azután, hogy a várat elhagyták, felkoncolták, hogy bosszút álljanak
a mieink kegyet
lenkedéséért Hatvanban; de ez nem elég mentség álnokságukra. 62
Miksa főherceg, mialatt a törökök Egert vívták, Erdélybe és Felső-Magyarországra
küldött segítségért, hogy a lehető legnagyobb erővel vonulhasson Eger 63megsegíté
sére. Pálffyt elküldte, hogy toborozzon katonákat Alsó-Magyarországon, majd el
indult seregével Vácról Fülek felé, hogy összevonja minden haderejét. Az általános
gyülekezés helyéül Miskolc (Miscolz) környékét jelölték ki, nem messze a Sajó
(Saio) folyótól, Egertől mintegy 5 mérföldre, a Tisza felé. Először Tieffenbach
(Tieffenpoch), Felső-Magyarország főkapitánya érkezett oda, hogy megvédje a vi
déket az ellenség portyázásaitól, mert Eger ostroma alatt mindenütt pusztítottak. Az
után megérkezett ugyanoda a táborba Báthori Zsigmond és nem sokkal ezután Mik54 Gömöry Gusztáv: i. m. (1. 49. j.), ahol az ostrom napi részletességű leírását olvashatjuk, a vár elestét szeptember
3-ára teszi. (245—246. o.)
55 Hatvan védője Arszlán pasa volt; a volt füleki bég nevét nem sikerült megállapítanom, halálát leírja Gömöry,
i. m. 247. o.
56 1596. szeptember C-án (Gömöry: i. m. 251. o.).
•
57 Szeptember 9-én (uo.).
58 A török lovasság szeptember 20-án, maga a szultán 21-én érkezett Eger vára alá. (Claudio Cogonara olasz had
mérnök emlékirata: Magyar Történelmi Tár, X X I I I . , 116. o.; magyar fordítását kiadta Kovács Béla: Az egri vár hír
adója. 6. sz. 1965. 17. o.; 1. még Sugár István: Az egri vár és viadala. Bp., 1971.116. o.)
59 Tirsch ezredesre és Delia Torre ezredesre 1. Cogonara emlékiratát (58. j . ) . Eger feladásakor mindketten török
fogságba estek, de később sikerült megszökniök.
60 Vázlatos életrajza: Nyáry Pál és Várday Kata levelezése, 1600—1607. Kiadja Benda Kálmán. H. n. 1975 (Tanul
mányok Kisvárdáról) Bevezetés.
61 Nyilván elírásból eredő tévedés. A helyes dátum: szeptember 23.
62 Isolano hallomásból írta le az egri ostromot, s az nem mindenben egyezik pl. a Cogonara által elmondottakkal.
A püspökség kanonokjairól egyetlen korabeli följegyzés sem emlékezik meg. (Az ostrom összefoglaló leírása: Sugár:
i. m. 1. 58. j . , 116—118. o.)
63 A korabeli szóhasználat szerint Alsó-Magyarországnak nevezték a Felvidék nyugati részét, a bányavárosokig^
Az ettől keletre eső rész volt Felső-Magyarország.
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sa főherceg is, 6miután
már megjött a híre Eger elvesztésének, ami szeptember 14-én
következett be. '1 A sereg létszáma a következő volt: 7000 rác és 8000 német gyalogos
a főherceggel, 7000 huszár és 7000 hajdú Báthori Zsigmonddal, Tieffenbach emberei:
4000 huszár és 5000 hajdú; majdnem ugyanennyit hozott Pálffy Alsó-Magyarországról
a sziléziai 2000 lovason és ugyanannyi gyalogoson kívül, akik Zsigmond rendes se
gédcsapatai voltak és vele jöttek.
20-án mindezek a csapatok egyesültek és az a határozat született, hogy egy igen
nehéz szakaszon közelítjük meg a várat, ott, ahol egy mocsár ereszkedik le a hegy
ről és belemegy a Tiszába; emellett azelőtt egy nagy, Keresztúrnak (Chèrestur) nevezett kastély volt. 65 Ügy mondották, hogy azért lesz jó arra menni, mert így három
mérföldnyire megközelítjük Egert, ezenfelül ez az út igen biztonságos, nincs olyan
veszély, hogy az ellenség reánktámad. így Miskolcról két nap alatt az említett helyre értünk. Mikor ezt ellenségeink meghallották, ugyanaznap tőlük is odaérkeztek
mintegy 8—10 000-en, inkább csak földerítés céljából, mint más okból. Miután rövid
ideig tartó csetepatéba bonyolódtak velünk és mindkét rész tájékozódott a másik
ról, ők visszatértek seregükhöz, mi pedig tábort ütöttünk kicsit följebb a hegy
felé, az említett mocsár szélén, egy romos kastély kerítése közelében. Ezzel szemben
volt egy igen nehéz és szűk gázló a mocsáron. Volt azután a közelben egy másik
gázló, lejjebb, a Tisza felé, ahol a keresztúri (Chesur) kastély állt; még láthatók vol
tak a kőfalaik, meg egy régi faihídnak a maradványai. Ez a gázló könnyebben járha
tó volt, mert ott a mocsár nagyon megszűkült, de a régi kastély miatt az egész kör
nyék tele volt árkokkal és nagy gödrökkel, amik nagyon akadályozták a lovasságot.
Ezen a helyen táboroztunk, amikor október 24-én, úgy dél felé, szemünk elé
tűnt az ellenség tábora, de az említett átjárón túl, a mocsár túlsó szélén. Nem sok
idő múlva az ellenség egy része a két kőfal közti alacsony gázlón megkezdte előnyomulását a mi táborunk felé, hogy harcba bocsátkozzék velünk. A harc egé
szen addig tartott, amíg az éjszaka szét nem választott bennünket. Eközben az el
lenséges sereg teljes egészében csatarendben állt, olyan széles arcvonalon, amit több
mint hat olasz mérföldnyire becsültek. A sereg háta mögött a tábor szolgaszemély
zete a sátraknál maradt, míg a harcosok, ahogy mondtam, szemtávolságra tőlünk,
harcvonalba fejlődtek.
Másnap reggel a [török] lovasságból megint többen átjöttek a két kőfal közti
gázlón és harcot kezdtek velünk. Ez váltakozó szerencsével tartott egészen az éj
beálltáig, ami végül is félbeszakította. Folytatódott másnap reggel, szombati napon,
október 26-án, amikor is hajnalban az ellenség, szokása szerint, megint benyomult
az átjárón és csatározásba kezdett, de ekkor nagyobb erővel jöttek, mint az előző
napokon és még valamelyes tábori tüzérséget is áthoztak. A mieink, akiket így foly
ton .háborgattak, ažt határozták, hogy hagyják őket egy bizonyos pontig előnyomul
ni és jól széthúzódni a síkságon, azután az egész sereg mögéjük nyomul, elállja
a gázlót, így elvágják a visszavonulást és nagy részüket lekaszabolják. Az ellenség
azonban, látva mozdulatainkat és megsejtve, miről van szó, nem mert bevárni min
ket, hanem minden felől kezdett visszahúzódni a gázló felé. Majd látva, hogy mi el
szántan a nyomukban vagyunk, mind nagyobb gyorsasággal, menekülésszerűen tó
dultak a gázló felé, rendetlenül, hogy sokan beleestek a kőfalak körül levő. árokba
és a mocsár sarába, mások pedig, akik túlságosan eltávolodtak a többiektől, kívül
rekedtek és a mieink lekaszabolták őket. Nem volt azonban akkora veszteségük,
mint amekkorát jelentettek, és amilyet szándékunkban volt rájuk mérni, minthogy
az ő csapataik csupa gyors lovasságból álltak, mi pedig igen lassan mozogtunk a ma
gunkkal vitt gyalogság miatt, és hogy a csatarend fel ne bomoljon; így módjuk volt
biztonságban visszahúzódni.
Mindamellett egyszer megkezdett menekülésük és félelmük azután sem szűnt
meg, hogy átjutottak a gázlón. Ahogy rettegve és rendetlenül visszahúzódtak a tá
bor felé, láthatólag jó alkalmat nyújtottak volna rá, hogy teljesen megverjük őket,
ha csak velük kellett volna számolni, akiket, úgy mondják, Ibrahim pasa nagyvezír
vezetett; a sereg nagy része azonban a táborhelyen volt a szultánnal. A törökök
nem hitték, hogy merszünk lesz a gázlón átmenni, úgy hogy közben eltávolodunk
táborhelyünktől, ezért azokon a csapatokon kívül, akiket említettem, és akik Ibra
him alatt átkeltek a mocsáron, Haszán (Assam) pasát, Murát pasa fiát ki is küldték
<a hegy felé eső magasabb gázlóhoz, majdnem szemben a mi táborunkkal. Minthogy
64 A helyes dátum: október 12.
05 Isolano a következőkben is következetesen Keresztúrt említ Keresztes (Mezőkeresztes) helyett. Az általa —
ugyancsak következetesen — kastélynak (una grand villa) nevezett romos épület más leírások szerint templom volt.
Erre, valamint a csata itt következő leírására 1. Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata története c. tanulmányát
ugyanebben a számban. (553—571. o.)
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azonban ezt a gázlót szépszámú német gyalogos őrizte, és nemcsak keskeny volt,
hanem több helyen be is vágták, Haszán nem tudott előrenyomulni és nem tudta
a mi erőnk egy részét lekötni, ahogy tervezték, hogy így megosszanak bennünket.
Miután a mieink kellően biztosítva voltak ezen a részen, ez tette lehetővé, hogy se
regünk rátámadhasson azokra a csapatokra, amelyeket Ibrahim vezetett, és vissza
szorítsa őket a gázlón túlra, ahogy említettem.
Ebben a helyzetben a továbbiakat az erdélyi fejedelem döntötte el, akit bosszan
tott, hogy Havasalföldén Szinán pasának sikerült elmenekülnie. Arra gondolva, hogy
itt is ugyanaz történik majd, nagyon erősködött a főhercegnek, Istent és az embere
ket híva tanúul, mondván, hogy nem szabad elszalasztani a már elnyert győzelmi
lehetőséget. Vele egy véleményen volt Pálffy Miklós és majdnem az egész magyar
ság, úgyhogy a főherceg, miután a németek közül is többen ezt javasolták, úgy dön
tött, hogy át kell menni a mocsáron, bár a reggel tartott haditanácsban azt határoz
ták, hogy semmiképpen nem kelnek át. így hát katonáink nagy bátran megkezdték
az átkelést a gázlón, de nagy összevisszaságban és hirtelenséggel, ugyanis már csak
két óra lévén hátra a napból, nem jutott idő arra, hogy a gázlón túl újra rendeződ
jünk, ahogy kellett volna, hanem ahogy az emberek átértek, előnyomultak anélkül,
hogy bevárták volna egymást. A lovasok összekeveredtek a gyalogosokkal, a magya
rok a németekkel, ahogy a véletlen és a sietség magával hozta.
Az ellenség, amikor látta, hogy a mieink átkelnek, nem foglalt harci állást, ha
nem egyre csak hátrált, hol lassan, hol gyorsabban, aszerint, ahogy mi előrenyomul
tunk, egészen a táborhelyig; közben otthagyott sok kisebb és nagyobb ágyút, amiket
az előző napokon hoztak előre. Így aztán ők hátrálva, mi pedig előrenyomulva el
értünk az első sátrakig, amelyek mögött ott sorakozott az ellenséges sereg nagyobb
része, összevonva a hirtelen és egyáltalán nem várt fordulatra a szultán személye
körül. Haszán pasa, aki elment, hogy megpróbálkozzék a felső átjáróval, amikor ez
nem sikerült neki és amikor látta, hogy a mieink visszanyomták Ibrahimot már egé
szen a táborhelyig, hirtelen visszafordult, övéinek nagy hasznára; nem mintha idő
ben érkezett volna, hanem mert azzal, hogy a másik oldalról közeledett harcvona
lunk jobb szárnyához, komoly gondot okozott a mieinknek. Ugyanakkor a bal szár
nyon előre törve Dsigalazáde (Cicala) megingatott egy csapat rácot, akik azon a ré
szen voltak; hasonlóképpen azok az elöl levő katonáink, akik otthagyták csapattes
tüket, hogy raboljanak az ellenség sátraiban, most visszaszorultak az előnyomuló ja
nicsárok elől és megfutamodtak. Amikor azok, akik még szilárdan álltak, azt látták,
hogy az elöl levők menekülnek, nem várva be, míg a helyzet tisztázódik, szintén
menekülésbe kezdtek és szinte az egész hadsereg egyszerre csúfosan és végzetesen
megfutamodott. A főherceg, jóbarátad tanácsára, kitért a veszély elől, és erre hatá
rozta magát az erdélyi fejedelem is, aki, ahogy az előnyomulásban mindenkit meg
előzött embereivel, az elsők között volt a menekülésben is. Azok, akik hátrább vol
tak, hiába próbáltak megállni, mert saját visszarohanó embereink beléjük ütköztek
és magukkal sodorták őket. A német gyalogság ottmaradt magára hagyva és össze
zárkózva a szultán kincses sátrai mellett, mindnyájukat kardélre hányták. A haj
dúk, akik gyorsabbak voltak, mint a gyalogosok, jórészt megmenekültek, ugyanígy
a lovasság nagyobb része is, bár sokan elpusztultak menekülés közben a síkság göd
reiben és árkaiban, még inkább a mocsárban, mivel a két kőfal közti gázló túl kes
keny volt, csak kevesen tudtak rajta egyszerre átmenni, és annyira siettek, hogy
más gázlót keresve elsüllyedtek az ingoványban és a lápban.
Mivel már későre járt és éjjeledéit, az ellenség nem folytatta előnyomulását. A
mieink egy része a szabad földeken keresztül Tokaj felé menekült, mások visszatértek
a táborhelyre, ahol az éjszaka nagy részét vidám iddogálással töltötték, majd tovább
indultak, ki Kassa, ki Fülek felé, a hegyi úton, amely az erdőktől jobbra húzódik.
Reggelre az ellenség üresen találta a tábort a felállított sátrakkal, 27 ágyúval és nagy
mennyiségű holmival. A tatárok és más csapatok űzőbe vették a mieinket, és meg
kaparintották a szekerek nagy részét a rajtuk levő szerencsétlenekkel, akik az éjjel,
remélve, hogy megmenekülnek, az erdők felé vették útjukat. Két nappal az ütközet
után, este, a szultán felszedte táborát és visszaindult Nándorfehérvár felé, ellátva
őrséggel Egert, ahol Bektes (Bechtes) pasa maradt. Elvitette a Belgrád várából ho
zott lövegek nagy részét, és rendeletet adott ki, hogy mindazokat, akik elmenekültek
a táborból az ütközet alatt, koncolják fel, vagy tegyék rabszolgává, egyszersmind el
kobozta mindenüket.
Miksa főherceg visszatért Kassára, az erdélyi fejedelem pedig Tokajba; ahogy meg
hallották, hogy az ellenség elvonult, mindegyikük rögtön hazatért.
Ezekben a napokban a szultán elvette a nagyvezíri tisztséget Ibrahimtól és Dsigalazádénak (Cicala) adta, aki az említett ütközetben a mieink menekülése után az el
sők között kezdte meg szegény gyalogságunk felkoncolását, amely ott maradt beszo— 662 —

Títva; majd hetvenkedve, kezében véres kardjával, megjelent a szultán színe előtt,
másokkal együtt vádolva Ibrahimot, amiért elsőnek ingott meg, mondván: ő az oka^.
hogy a keresztényeknek sikerült annyira előretörniök. Elvették hát Ibrahimtól hiva
talát és Dsigalazádét tüntették ki vele; de ő sem maradt állásában két hónapnál to
vább, mert Ibrahim váltott lovakkal, más úton, nagy gyorsan Konstantinápolyba sie
tett, ahol is addig praktikáit66a szultán anyjával, hogy visszaadták hivatalát, Dsigala
zádét pedig mazullá tették;. kevéssel utóbb beglerbégként Damaszkuszba küldték,
ha jól emlékszem.
Amikor a szultán elindult Belgrádból, hogy visszatérjen Konstantinápolyba, Haszán pasát, Mehmed pasa fiát Nándorfehérvárott hagyta, azzal, hogy őrizze a határt
a következő évig. Ez a Haszán háborúpárti volt, ezért megölette az angol követ titká
rát, aki Bécsből előnyös békefeltételekkel tért vissza.67
1597
Ebben az évben a tél folyamán gyűlést tartottak Regensburgban, a fejedelmek
részvétele nélkül, de a császár jelenlétében, és újra megerősítették, hogy segítséget
adnak őfelségének. A pápa csak unokaöccsét küldte el Prágába, hogy nyolcezer olasz
gyalogost68 ajánljon fel és hogy közölje: a következő évben megkezdik a felszerelés
küldését.
Még a tél folyamán Don Giovanni di Peinestan 69 Pálffyval együtt bevette a tatai
várat, a Budáról Győrbe vezető útvonalon, egy petárdával;70 ezt a helyet két évvel
azelőtt Szinán pasa foglalta el, hogy Győr ellen vonulhasson.
Ennek a télnek a kezdetén Prágába érkezett az erdélyi fejedelem, már azzal az el
határozással, hogy lemond a feleségéről és a fejedelemségről ; ez neim tetszett a csá
szárnak, aki kérte, hogy maradjon, de hiába; abba azonban beleegyezett, hogy vár
egészen a jövő év végéig. Miután azonban a tél elején a török szultán győzelmesen,
diadalmenetben visszatért Konstantinápolyba, és miután Ibrahim visszanyerte hiva
talát, tanácsot tartottak, hogy új fővezért küldenek
Magyarországba. Választásuk
Szaturdzsi Mehmed (Sattuge Mehmet) pasára esett, 71 aki azért kapta ezt a mellékne
vét, mert janicsár aga korában megbüntetett néhány gonosztevőt, akik éjszakánként
nagy késekkel járták Konstantinápoly városát, gyilkolva és más gonosztetteket kö
vetve el.
Szaturdzsi Mehmed útnak indult,, de nagyon későn, és Belgrádba érkezve hozzá
fogott, hogy összegyűjtse a sereget.
Ekkoriban Haszán pasa eunuch, felhasználva azt a körülményt, hogy a szultán
anyja valamiért neheztelt vejére, Ibrahim pasára, folyamodványt intézett hozzá,
amelyben kötelezte magát, hogy elintézi, hogy az uralkodó ne menjen vissza a há
borúba és hogy segítségére
lesz a mecset költségeinek előteremtésében. Ezért Ibra
himot mazullá tették 72 és helyébe Haszán eunuchot ültették, aki elérte, hogy a szul
tán a háborúpárti Dzsáfert és Jemisdzsi Haszánt (Assan Jemisi) elhelyezze a magyar
határról máshová. De néhány hónap múlva ez utóbbi folyamodványt intézett az ural
kodóhoz, amivel az volt a célja, hogy egyszerre félreállítsa a {szultán]anyát, a kapi
agát (Capi aga), az uralkodó vejét és másokat, hogy ő mairadjon egyedül rwinden ügy
intézője; az érdekelitek néhány hónap (múlva összefogtak, szövetségre léptek és ad
dig mesterkedtek,
amíg Haszánt börtönbe neon vetették a Héttoronyban, és meg nem
fojtották. 73
Eközben már megindult Miksa főherceg és összegyűjtötte a sereget Óvárott (Altette meg, helyettese pe
timburgh) ;74 táborparancsnokká Burgau (Burgrau) őrgrófot
dig Giorgo Basta volt, aki akkoriban érkezett Flandriából. 75
Övárról seregünk augusztus 9-e körül indult el, és Nádasdy (Nadasti) 76 elgondolása
alapján Pápa felé meneteltünk, ahová, miután egy hídon átkeltünk a szekerekkel
a Rábcán (Rabricz) és a Rábán (Raba), ugyanazon hónap közepe táján érkeztünk
66 1596 december legelején. December 9-én már újra Damad Ibrahim volt a nagyvezír.
07 Erre vonatkozóan nem találtam adatot.
68 Aldobrandini prágai küldetésére 1. Banfi, 1939. 9—10. o.
69 A nevet nem tudtam azonosítani.
70 Tata bevétele, kétnapi ostrom után, május 22-én történt. Az ostromra 1. Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró
Pálffy Miklós ... életrajza és korához. Eger, 1897. 622—625. o.
71 Szaturdzsi Mehmed pasa, 1597-ben magyarországi fővezér (szerdár). Melléknevének jelentése: „a hóhér".
72 1597. december 3-án.
73 1598. április 8-án. — Kapi aga: a szeráji őrség parancsnoka.
74 Magyaróvár (Mosón vm.)
75 Kari Burgrau őrgróf, Ferdinánd tiroli főherceg és Weiser Filippina természetes fia..— Giorgio Basta, ekkor még
/ c s a k helyettes fővezér, 1597 augusztus első napjaiban érkezett a magyaróvári táborba. (Életrajza: Basta levelezése,
Bevezetés, XXVI. s köv. o.)
76 Nádasdy Ferenc, a „fekete bég", 1587 óta királyi főlovászmester.
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meg. Útközben egy napra megálltunk Győr látótávolságában, amikor is a. mieink már
arra gondoltak, hogy megkezdjük a vár ostromát.
Végül is Pápát hat nap alatt bevettük, ostrom alá véve a nagy kiterjedésű vá
rost, ahol az ellenség nem fejtett ki nagy ellenállást, a várat pedig feladták. Ki
vonuláskor a törökök nagy részét, a feltételek ellenére, levágták és kifosztották
a mieink, főleg az olaszok és a franciák; de akik megmenekültek, azokat biztonság
ban Fehérvárra (Alba Regale) küldték, szandzsákbégjükkel együtt. 77
Pápa bevétele után, minthogy a sereg távol a Dunától, sok napig víztől nem járt
területen volt, jónak látiták, ha visszaimegyünik a folyóhoz, hogy az emberek fel
üdüljenek, így hát visszavonultunk
Óvár irányába, félúton Óvár és Győr közé. Eköz
ben Zrínyi gróf (Cont di Serino) 78 néhány foglyától arról értesültünk, hogy Győrnek
nincs 15 napi élelme sem. Erre odaküldtek bennünket, hogy megszálljuk a vár kör
nyékét és ügyeljünk, hogy ne jusson be élelem, így rögtön elfoglalhassuk. A hír azon
ban hamis volt, így nem is lett ostrom belőle, csak nézelődtünk és 25 napon át ott
táboroztunk a Dunánál, a Komárom (Comar) felé eső alsó részen. Nem csináltunk
mást csak néhány erődítményt, és csatározgattunk a várbeli [török] katonákkal, akik
naponként kijöttek, ahogy éppen kedvük tartotta, és egészen a tábor sáncáig nyo
multak, hogy foglyokat ejtsenek.
Ezalatt Szaturdzsi Mehmed pasa, az új szerdár, már elindult Nándorfehérvárról,
és meghallva a hírt, hogy mi Győr alatt vagyunk, siettette útját Budára, majd 6 nagy
ágyúval Tata felé indult; ez a Győrbe vezető úton fekszik egy tó mellett, a mieink
az előző télen foglalták el. Október elején ért oda, és miután felállította az ágyúkat,
6 nap alatt bevette, az őrség pedig éjjel kiszökött a parancsnokkal együtt, és a Vér
tes (Vertes) közeli erdőségeibe menekült. Amikor a mieink meghallották, hogy Sza
turdzsi elindult Budáról Tata felé, mivel féltek attól, hogy egyenesen Győrnek tart,
úgy határoztak, hogy nem várják be ott. Ugyanis nem tartották magukat elég erős
nek ahhoz, hogy nyílt mezőn szálljanak harcba vele, sem elegendőnek arra, hogy
megakadályozzák a vár tetszés szerinti megsegítésében. Így visszahúzódtak a ko
máromi szigetre, és onnan, miután a Duna másik ágán is átkeltek, Tatával szemben
táboroztak le, miközben hidat kezdtek verni és elhíresztelték, hogy Tata segítségére
akarnak menni; mindez azonban hiába volt, mert közben Szaturdzsi már bevette
a várat. 79 Mi tehát elkezdtük a híd szétbontását, majd attól tartva, hogy az ellenség.
esetleg Esztergom (Strigonia) felé indul, az emberek egy részét odaküldtük.
Miután Szaturdzsi bevette Tatát, néhány napig ott maradt, hogy rendbehozza, az
után felszedte a táborát és visszatért Budára, onnan pedig a Dunán átkelve a pesti
(Pest) síkságon táborozott le, azzal a gondolattal, hogy beveszi Vácot (Vaccia) és fel
égeti a vidéket Palánk (Polanca) és Szécsény (Secheten) felé.
Amikor ezt meghallottuk, elindultunk Tata mellől Esztergom felé, majd onnan to
vábbmenve fél mérföldnyire megközelítettük Vácot, szűk hegyszorosokon keresz
tül, melyek azon a helyen nagyon közel fekszenek a Dunához. Ott azután megáll
tunk, megerősítettünk néhány hegycsúcsot árkokkal és átszeltük a síkságot, hogy előnyösebb helyzetbe jussunk. Minthogy Vác ki volt szolgáltatva az ellenségnek és vára
igen gyönge volt, elrendelték, hogy mihelyt az ellenség letáborozik ott, még ugyan
azon az éjjelen ürítsék ki és sajkán (saiche) szállítsák el az embereket. Ezt végre is
hajtották, mert amint a sötétség beálltával megjelent az ellenség, a mieink a város
szélén tüzet gyújtottak és visszavonultak. Még fel sem lángolt a tűz, mikor az el
lenség már elkezdte lőni nyolc nagy ágyúval. Nem sokkal később azonban, amikor
a tűz
égni kezdett és észrevették, hogy a várost kiürítették, abbahagyták az ágyú
zást. 80
Ezután az ellenség egész hadirendbe állított seregével ellenünk indult és harcra
ingerelt, de mi bent maradtunk erődítéseinkben. Erre másnap újra odajött, és ekkor
könnyű csatározás folyt a lovasság között. Mikor azonban Szaturdzsi látta, hogy nem
akarunk kimenni és megütközni, ő is kiürítette Vácot, és minden további akció nél
kül visszavonult Nándorfehérvár felé, mivel már november 10-e volt. Mi pedig viszszamentünk, megerősítettük Vácot és kicsiny őrséget hagytunk benne.
Ekkortájt néhány török, Pálffy barátai, akik Budán voltak, kérték, hogy béketár
gyalásokat folytathassanak, és hozzánk jöttek a Duna egyik kis szigetére, de semmi
megegyezésre nem jutottak.
77 Pápa augusztus 20-án kapitulált. (Az ostrom leírása: Banfi, 1939. 220—224. o.) A török parancsnokot Zrínyi
György közbelépése mentette meg. {Rónai Horváth, I I . 138. o.)
78 A már említett Zrínyi György.
79 Vajda Kristóf kapitány, miután hiába kért segítséget a Komáromnál táborozó Miksa főhercegtől, háromnapi
ostrom után a megfogyott őrséggel október 12-én éjjel valóban kiszökött a várból. (Tata története. I. Szerk. Kováé»
Emii. Hely- és év nélkül. [1979] 198. o.) Banfi (1939. 220. o.) a vár elestét október 9-ére teszi.
80 Vác őrsége november 2-án éjjel vonult ki a várból; a törökök 3-án reggel vonultak be. (Banfi, 1939. 227. o.).
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Ezután hadseregünket feloszlatták, de fegyverben maradtak a franciák és a vallon
ezredek maradványai, továbbá a vallon
lovasság, amely ebben az évben lépett szol
gálatba, és Petz (Pez) ezredének fele; 81 ezeknek megfelelően kényelmes téli szállást
adtak.
Ebben az évben is, mintegy szeptember táján, az erdélyi fejedelem másodszor is
megjelent Temesvár (Temisuar) alatt, de kevés eredménnyel, inkább csak azért,
hogy erejét megmutassa; hamarosan feloszlatta seregét, és visszatért országába.
1598
Ennek az évnek telén Báthori Zsigmond (Sigismondo Battori), miután előbb hoszszas tárgyalásokat folytatott, keresztülvitte elhatározását, hogy Erdélyt átadja
a császárnak, lemond a feleségéről és kárpótlásul birtokba veszi a neki ígért herceg
séget Sziléziában (Slesia), meg ezenfelül még valami jövedelmet. Ez ügyben három
királyi biztos ment oda [Erdélybe], úgy mint Istvánffy (ilstvanfi), Szuhai (Sasai)
püspök és Petz (Pez) doktor. Zsigmond átadta nekik az országot, és egyúttal kezük
be adta Jósikát (Josica), a kancellárt, aki változtatásokat akart; őt Szatmáron (Sacomar) börtönbe vetették és néhány nap múlva lefejezték. 82
Nem sokkal azután, hogy Zsigmond felutazott Bécsbe, Miksa (Massimigliano) fő
herceg, aki az elmúlt két évben főparancsnok volt Magyarországon, felkészült, hogy
átvegye őfelsége nevében annak a tartománynak a kormányzását.
Ezen a télen Schwarzenberg (Suorzemburgh) báró, aki tábornagy volt az egri
(d'Agria) csatában, 83 de utána megfosztották a császári biztosi hivataltól, a francia és
vallon katonasággal, amelyhez még másokat csatolt s így létszámukat négyezerre
emelte, Győr ellen indult hadivállalkozásra. Miután előzőleg, hogy gyanút ne kelt
senek, titokban Komáromba vonta össze csapatait, átkelt a hídon és visszafordult
Győr felé. Március 28-án éjjel megközelítette Győr Fehérvár felőli kapuját, és mi
vel őrség és felvonóhíd nélkül találta, igen könnyen bedöntötte egy petárdával, be
nyomult a gyalogsággal és a lovassággal, mielőtt még az ellenség fegyvert ragadha
tott volna, vagy felkelt volna az ágyból. Birtokba vették a várost és elzárták a vár
utcáit, hogy sehol ne lehessen nagyobb csapatot összevonni. Miután [a védők] egy
darabig váltakozó eredménnyel harcoltak, mind elestek vagy fogságba kerültek. Ma
ga a basa is elesett, mert nem ismerték fel.84 Erre a hírre a Szentmártonban
(S. Mar
tino) levő kisszámú [török] katona is elmenekült, és otthagyta a várat. 83
Ezalatt a császár nem mulasztotta el szokásos hadikészületeit, sőt erőteljesebben
folytatta azokat, mivel a német birodalom fejedelmei rendkívüli segítséget nyújtot
t a k egy regensburgi magánmegállapodás alapján. Ezenfelül még azt a külön enged
ményt is tették, hogy a birodalom által kiállított haderő parancsnokságát őfelsége
annak adja, akinek jónak látja, holott azelőtt a parancsnokokat az a tartomány vá
lasztotta, amely a segítséget nyújtotta.
így aztán Schwarzenberg, akinek továbbra is nagy tekintélye volt a császár előtt,
vette át a hadsereg parancsnokságát, Mátyás főherceg táborparancsnokaként; ez
utóbbi, miután rendbéhozta a tiroli ügyeket, kevéssel azelőtt vette át újra Ausztria
kormányzását és a magyarországi főparancsnokságot, amit azelőtt is viselt, mivel fi
vérét [Miksát] Erdélybe szánták.
Amikor a katonaság nagyobb része már együtt volt Győrben, július eleje körül
megindult a sereg néhány nehézágyúval Tata felé, amelyet előző évben
foglalt viszsza Szaturdzsi, és 24 óra alatt bevette, felkoncolva az egész őrséget. 86 Ezután a Vér
tes hegység várai — Csesznek (Giesmech), Veszprém (Vesprin), Palota (Palotta) és
Csókakő (Chiochaechu) — ellen fordult; ezeket az ellenség mind kiürítette és Fe
hérvárra húzódott, úgy hogy Schwarzenberg a sereggel visszatért Győrbe. Közben
újabb katonaság érkezett és ezzel a sereg nagyon megnövekedett.
81 Nyilván azonos azzal a Petz ezredessel, aki az 1604. október 15-i álmosdi csatában Bocskai István hajdúinak fog
ságába esett. (Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Bp., 1961. 74. o.)
82 Báthori Zsigmond az 1508. március 23-i gyulafehérvári országgyűlésen jelentette be lemondását, és azt, hogy
országát átadta Rudolf királynak. Az Erdélybe küldött királyi biztosok — Istvánffy Miklós nádori helytartó (a törté
netíró), Szuhai István váci püspök, a Magyar Kamara elnöke és Bartholomäus Pezzen az Udvari Haditanács tagja —
április 1-én érkeztek Gyulafehérvárra. Báthori Zsigmond — aki április 13-án távozott el Erdélyből — kancellárját,
Jósika Istvánt, 7-én fogatta el, azzal vádolva, hogy maga akar a fejedelemség trónjára ülni. A fogoly Jósikát átadta
a királyi biztosoknak, akik előbb Dévára vitték, majd Szatmárra; Miksa-főherceg erdélyi kormányzó szeptember 1-én
lefejeztette. Vallomását, végrendeletét, a kivégzésről szóló jelentést kiadta Veress: Documente, V. 179. s köv. o.
83 Nyilván a mezőkeresztesi csatát érti. Schwarzenberg átmeneti mellőzéséről egyébként nem tud történetírásunk.
84 Győr visszavétele 1598. március 29-én történt. Furcsa, hogy Isolano csak Schwarzenberg Adolfot említi, s egy
szót sem szól Pálffv Miklósról, jóllehet a hadi vállalkozást ketten, közösen hajtották végre. {Mohi Antal: Győr eleste
és visszavétele. 1594—1598. Győr, 1913.)
85 Győrszentmárton falu és a pannonhalmi bencés kolostor.
86 1598. augusztus 1-én. (Hadtörténelmi Közlemények, 1888. 490—492. o.)

— 665 —

Eközben Miksa főherceg elindult Erdély felé, helytartóról is gondoskodva Giorgio
Basta személyében, de csak kevés katonai erővel, hogy bevonuljon a békésnek lát
szó Erdélybe. De még el sem ért Kassára (Cassouia), éppen fele úton volt Bécs és
Gyulafehérvár (Alba Giulia) között, amikor Báthori Zsigmond, akinek már elment
a kedve attól, hogy Sziléziában maradjon, mert úgy találta, túl nagy a különbség
az erdélyi fejedelemség és az oppelni (d'Ónopolia) hercegség között, a természeté
ből adódó könnyelműséggel hirtelen fölkerekedett és rangrejtve átutazva Magyar
országon,' megérkezett Erdélybe. Kolozsvárott ott találta a hercegnőt, feleségét, aki
éppen másnap akart elutazni; visszatartotta őt, anyai nagybátyja, Bocskai István
(Steffano Bocchai) meg Napragyi (Napragi) püspök rábeszélésére újra feleskette
személyére az egész országot. Azután néhány követet küldött Miksa főherceghez,
kérve, álljon el szándékától, hogy bevonul Erdélybe, s azzal fenyegetőzött, hogy kü
lönben behívja a törököket. 87
Visszatérésekor az egész ország és a várak mind az ő oldalára álltak, az egyedüli
Várad kivételével; lakói ugyanis, nagy eretnekek lévén, előzőleg megvertek
egy je
zsuitát, és attól tartottak, hogy Zsigmond haragjában megbünteti őket.88 így hát Nyáry Pál (Paolo Gnari) tárgyalt Rabus (Rabis) titkárral és meghódoltak Miksa főher
ceg előtt, aki tüstént odaküldte von Redern (di Reder) őkegyelmességét, serege tá
bornagyát, kétezer gyalogossal és ugyanannyi sziléziai lovassal, akiket Mial Giorgi
erdélyi gubernátor várában helyeztek el, és bevonult Giovanni Marco Isolano gróf
is, a tüzérség élén.89
Mialatt Miksa főherceg Kassán tartózkodott, odaérkezett Erdély felől egy bizo
nyos Balislog Caffából, akit a tatár kán (tartattan) küldött, hogy a békéről tárgyal
jon, és aki felajánlkozott, hogy közvetít [a császár és Báthori közt]; a főherceg fo
gadta őt, majd rögtön felküldte Prágába őfelségéhez.90
Miközben ezek történtek, Szaturdzsi Mehmed pasa a tatár kánnal (tartattan), aki
ebben az évben mintegy 40 000 tatárral érkezett, hallva a tárgyalásról, aminek alapján
Zsigmond átadta Erdélyt a császárnak, és attól tartva, hogy a németek megvetik
a lábukat ebben az országban, elhatározta, hogy arrafelé vonul. így hát, elindulva se
regével, Belgrádból a nehéz tüzérséggel ellátott Temesvárra ment. Megközelítette
Csanád (Chianad) várát a Maros (Maros) folyó partján, és miután egy darabig lövet
te, a védők rögtön kiürítették és elmenekültek. Példájukat követte Arad (Arad) és
Sólymos (Solimos) is, két kis vár Lippa (Lippa) mellett, amit elhagytak. Az volt a vé
lemény, hogy a pasa Lippát szándékozik elfoglalni és onnan akar behatolni Erdély
be. A gyulai (Giulia) szandzsákbég azonban arra biztatta, hogy Váradot foglalja el,
mert onnan könnyebb bejutni az országba, úgy hogy a pasa seregével átkelt a Ma
ros és a Körös (Chères) folyón és Várad alá vonult. Amikor odaérkezett, megjelent
a sziléziai lovasság,
meg néhány magyar és csatározni kezdtek a város és határa
védelmében. 91 Amikor azonban feltűnt az egész [török] sereg, gyorsan odébbálltak.
A sziléziai gyalogság, 1700 gyalogos, és mintegy 500 hajdú, a várban maradt, amelyet
az ellenség szeptember 29-én kezdett lövetni. Az ostrom november 3-ig tartott,
amikor is a török sereg elvonult, miután aknákkal, lövegekkel és rohamokkal min
den lehető erőfeszítést megtett. Attól félt, hogy Giorgio Basta katonasága egyesül a
közelben levő erdélyiekkel, hogy segítséget vigyenek
a városnak, amiről már hoszszabb ideje tárgyaltak, de bizonytalan volt, sikerül-e. 92
Ugyanakkor, amikor az ellenség Váradot vívta, Miksa főherceg, aki Kassán idő
zött, nagyon sürgette bátyját, 93 hogy Schwarzenberg bárót küldje arrafelé, hogy se
gítséget vigyen az említett Váradnak. Schwarzenberg azonban elvetette ezt a ter
vet, és azt gondolva, hogy ezzel elvonja az ellenséget,94 Buda 'ostromára indult, ahol
nagyjából november elején állapodott meg seregével. Miután nyolc nap alatt ro
hammal elfoglalták az alsóvárost és sok törököt megöltek, éppen odaérkezett a tá87 Báthori Zsigmond augusztus 21 -én tért vissza Kolozsvárra. — Napragyi Demeter erdélyi római katolikus püspök.
88 Az esetet leírja Veress Endre: Báthory Zsigmondné és a váradi kálvinisták. Protestáns Szemle, 1898. 604—611. o.
89 Váradot 1598 szeptember elején adta át Király György kapitány {Veress: Documente, V. 192. o.)
A szövegben említett nevek: Georg Ilabus. Miksa főherceg titkára; Melchior von Redern báró tábornagy; „Mial
• Giorgi guvernator Transilvani" (talán főispán? vagy várkapitány?) nevét nem tudtam azonosítani. Redern főkapitány
egy későbbi jelentésében csak annyit mond, hogy a sziléziai lovasság egy ideig Biharpüspökiben táborozott. (Történelmi
Tár, 1878. 106. o.) Isolano szeptember 23-án vonult be a tüzérséggel a várba. (Aznap írt levelét közli: Veress: Docu
mente, V. 193—194. o., majd Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. I I . Bp., 1982. 182. o.)
90 A tatár követségre: Veress: Documente V. 191. és 202. o. A „Balislog" nevet nem tudtam azonosítani.
91 Arra a hírre, hogy a török Várad ellen vonul, Báthori Zsigmond meg Basta tábornagy is küldött segítséget,
ezek csatároztak a vár körül.
92 Feltűnő, hogy Isolano beszámolója milyen szűkszavú a több mint egy hónapig tartó ostromról. Részletesen
leírja az eseményeket 1598 novemberében kelt jelentésében. Közli Balogh Jolán: i. m. (89. j.) I I . 103—106. o.
93 Mátyás főherceget, a magyarországi csapatok főparancsnokát.
94 A császári-királyi sereg, Pálffy Miklós és Nádasdy Tamás vezetésével, október 3-án jelent meg Buda alatt és
november 3-án hagytaabba az ostromot. (Budapest története. II., szerk. Gerevich László. Bp., 1973. 338. o.)
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borba Mátyás főherceg is. Ö azután felállította az ütegeket Buda vára (Buda Alta>
ellen; mintegy 40 ágyúval különböző helyeken lövette és sok aknát készíttetett, de
mindez hatástalan volt, mert a mieink sohasem tudtak időben megfelelő ostromra
indulni, sőt, amikor egy ízben megpróbálták, keményen visszaverték őket, igen sok
halottal. A mieink tehát elvesztették a reményt^ hogy valamit is elérhetnek, s egy
viharos idő alkalmával felhagytak az ostrommal és elvonultatták a sereget, éppen
akkor, amikor Szaturdzsi is elvonult Várad alól, anélkül, hogy tudtak volna egy
másról.
Mialatt Szaturdzsi Váradot ostromolta, Mihály vajda váratlanul átkelt a Dunán és
behatolt Bulgáriába, nagy területet végigportyázva és nagy károkat okozva. Miután
elbánt Hafiz Ahmed (Affis Amat) pasával, az eunuchhal, aki kevés katonával azt
a partvidéket védelmezte, felégette Nikápolyt (Nicopolis), itt nagy zsákmányt ejtett,
és ostrom alá vette Viddin (Vidino) várát, mivel azonban nem tudta bevenni, elvo
nult ; de előbb az országból nagy összeg pénzt sarcolt ki. 95
December hónapban Miksa főherceg, aki haragudott, hogy nem tartották meg a
neki adott ígéretet, és hogy .cserbenhagyta az alsó-magyarországi hadsereg Várad
megsegítésében, pedig előzőleg megállapodtak, hogy egyesülnek, s arra indulnak
amerre az ellenség vonul, továbbá látva, hogy Zsigmond visszatért Erdélybe, ahová
ő is menit volna, úgy döntött, méghozzá a császár akarata ellenére, hogy elhagyja
Kassát és visszatér Bécsbe. így aztán búcsút vett őfelségétől és átköltözött Mergentheim !(iMergentol) városkába, ahol mint a Német Lovagrend- nagymestere székelt,
ott maradt, és mivel a mai napig nem vállalt többé szolgálatot.
1599
'
Ennek az évnek az elején [Báthori] Zsigmond, mikor azt látta, hogy országa zú
golódik Várad idegen kézbe engedése miatt, és megharagudva őfelségére, amiért
nem adott ki parancsot, elhatározta, hogy lemond Erdélyről Báthori (Battori) bí
boros javára, aki a lengyelországi Varrnia püspöke volt, és hogy hazaküldi felesé
gét, így is tett, de előbb követeket küldött őfelségéhez, hogy félrevezesse. A követe
ket az ország főemberei közül választotta, és éppen azokat, akikről azt gyanította,
hogy megakadályoznák a bíborossal kötendő szerződést; közöttük volt anyai nagy
bátyja, Bocskai István, a bíboros nagy ellensége. Azután országgyűlést rendelt
Meggyesre (Medgies), bejelentette lemondását, majd átment Lengyelországba, a bí
boros birtokaira. Kevéssel utóbb felesége is elhagyta az országot, hogy anyjához
menjen Horvátországba (Crovatia).^6
•
Ezen a télen Schwarzenberg (Suorzemburgh) petárdákkal akarta elfoglalni Budát,
de terve kiderült. Kevéssel ezután Székesfehérvárt akarva megtámadni, behatolt
a város legnagyobb külvárosába, a Beslia városba (Belisuar) és kifosztotta, mivel
azonban a lakosság fegyvert fogott ellene, elvonult anélkül, hogy valamit elért vol
na; egy petárdát hagyott a kapu mellett, amit azután a törökök, elküldtek Szaturdzsinak Belgrádba. 97
Schwarzenberg (Svorzimburgh) hasonlóképpen a tavasz kezdetén meg akart ro
hanni egy csapat tatárt, akik Székesfehérvár mellett legeltették lovaikat; azonban
ezek észrevették, összefogtak Székesfehérvár helyőrségével meg néhány budaival
és a visszavonuló Schwarzenberg nyomába eredtek, kitartó makacssággal támadva
hátvédjét, majdnem Szentmártonig. 98
Amikor őfelsége látta, hogy a bíboros kissé sokat tart magáról és fennhéjázóan tár
gyal vele, elhatározta, hogy fegyverrel űzi ki Erdélyből. Ezért parancsot adott Mi
hály vajdának, készüljön fel rá a maga részéről, hogy megtámadja; ugyancsak el
rendelte Giorgio Bastának, aki Tieffenbach (Tieffeinpoch) halála és Miksa főherceg
eltávozása után helyettes főparancsnokként Kassán maradt, hogy mihelyt a sziléziai
katonaság megérkezik, ő is készüljön a bevonulásra.
Miközben a fenti vállalkozás előkészítése folyt, őszentsége [VIII. Kelemen pápa]
szívesen látta volna, ha Báthori bíboros marad Erdélyben. Elküldte tehát hozzá
Malaspinát, hogy tárgyaljon vele az őfelségével való megegyezésről; másrészt az
ott [Prágában] székelő pápai nuncius révén minden lehetőt megtett Őfelségénél,
95 A hadjáratra I. Mihály vajda 1598. október 16-án Miksa főhercegnek írt beszámoló jelentését: Mibai Viteazul in
constiinta Europeana. I. Bucuresti, 1982. 214—215. o.
90 Báthori Zsigmond 1599. március 21-én adta át a trónt Báthori András bíborosnak. A Rudolf császárhoz küldött
követek: Bocskai István és Napragyi Demeter püspök. Báthori felesége, Mária Krisztierna, április közepén indult
a Felvidéken át haza, de nem Horvátországba, hanem Stájerországba. Zsigmond júniusban hagyta el Erdélyt. (A rész
letekre: EOE. IV. 82—83. o.) őfelsége: Budolf császár-király.
97 A Buda elleni vállalkozás 1599. április 10-án, Székesfehérvár külvárosának elfoglalása május 9-én volt. {Rónai
Horváth, I I . 192. o.)
98 Szentmárton = Győrszentmárton (Pannonhalma).
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egyezzék bele, hogy a bíboros megtartsa azt az országot. Mindamellett őfelsége nem
állította le intézkedéseit és amikor a kardinális ezt egy raguzai ember révén meg
tudta, követet küldött Konstantinápolyba, de elhatározásával elkésett."
Szaturdzsit, amiért nem foglalta el Váradot, megölették Belgrádban és utóda
Ibrahim pasa lett.100 Miután a mieink jó későre összeszedték a rendes hadsereget,
amikor értesültek arról, hogy Ibrahim ostrom alá akarja venni Esztergomot, tá
bort ütöttek a várossal szemben a Duna túlsó partján, és két hídon, amit a maguk
számára építettek, átjártak Esztergomba; mivel nem bíztak a vár falaiban, erődít
ményeket emeltek előtte védelmi célból és hogy késleltessék az ellenséget.
Eközben Paleologos (Paleolgo), akit az elmúlt évben őfelségéhez küldtek, és az
után visszatért urához, újra
eljött a táborba a tatár kán és Ibrahim parancsával,
hogy a békéről tárgyaljon. 101 Miután ezt Pálffy és a többi magyar erősen támogat
ta, a megbízottak visszavonultak a Duna egyik szigetére Esztergom és Buda között;
mivel azonban nem jutottak megegyezésre, mert mindegyik a másiktól kívánta,
hogy kedvére legyen, a tárgyalást, mindkét fél megelégelvén, megszakították, ez ál
talános kedvetlenséget keltett Paleologosban is, és Söhwarzenberget meg a többieket
okolta, akik nem kívánták a békét.
Míg a békéről tárgyaltak, Ibrahim egész seregével átkelt a folyón és a pesti sík
ságon táborozott le, azzal a gondolattal, hogy ha a békét nem hozzák tető alá, nagy
szabású portyázásra indul. Amikor tehát a tárgyalásokat feloszlatták, hirtelen és nagy
gyorsasággal fölszedte táborát, átkelt a hegyeken Vác (Vazzia) fölött, amerre Nóg
rád (Novigrad) fekszik, a várat még útközben felszólítva a meghódolásra, amit meg
tagadtak, így hát újra átkelt a Garam (Gran) folyón szemközt Esztergommal, s a
mieinkkel szemben ütött tábort, ágyúlövésnyi távolságra. Ezt látva Schwarzenberg,
noha a mi táborunk körül volt sáncolva, nem bízott benne, hogy meg tudja tartani,
ezért éjjel nagy zűrzavar közepette átvitte a sereget a Duna túlsó partjára, Eszter
gom alá, majd szétromboltatta a hidakat. Ibrahim így megszabadulva a mieink fe
nyegetésétől, azonnal portyázásokat rendelt el a környéken, amely semmi ilyesmire
nem volt felkészülve. Több mint 40 000 vegyesen török és tatár három napon át
fosztogatta a vidéket, igen nagy zsákmánnyal és több mint 20 000 emberrel tértek
vissza. Ibrahim pedig, újra átkelve a Garamon, más, szélesebb úton, Palánka (Folanca) vára mellett, amit felégetett, tért vissza Pestre és onnan Nándorfehérvárba. 102
Schwarzenberg ezután, maga mellett tartva a sereg egy részét, Kanizsára ment,
onnan néhány ágyút hozott magával és ezekkel a Balaton
(Balatone) fölötti úton
haladva elfoglalta Ság (Sach) és Balon tuar [?] várát; 103 amikor újra megkísérelte
Kaposvár (Capusuar) ostromát, amely igen erős vár egy mocsár közepén, nagy vesz
teséggel visszaverték, ezért visszafordult és végül is elbocsátotta hadseregét.
November hónapban Mihály vajda erős sereggel behatolt Erdélybe, hogy teljesít
se a császár parancsát, meg saját biztonsága érdekében is, mert tudta, hogy a bíbo
ros a lengyelekkel és a törökökkel a romlásán munkálkodik,
minthogy az a szán
déka, hogy azt a tartományt fivérének, Istvánnak 104 adja.
Mihály, inkább ügyesen színlelve és kérlelve, mintsem fenyegetve, m á r bejutott
Erdélybe és átkelt a zbrd hegyeken, mielőtt a bíboros erről értesült volna. A bí
boros, amint hírül vette a dolgot, összeszedett annyi embert, amennyit csak tudott
és elébe ment Szeben (Cibrin) mellé, ahol megütköztek. A kardinális, akinek a had
ereje gyöngébb volt, és akit saját generálisa, Kornis Gáspár (Cornis Gašpar) elha
gyott (a császár utasítása szerint megadta magát Mihálynak), vereséget szenvedett,
és menekülés közben, amikor egy erdőben ki akarta pihenni fáradságát, egy paraszt
megölte. A fejét elvitték Mihályhoz, aki a testet is elhozatta, tisztességesen eltemet
tette, maga is jelen lévén a sírnál. 105
Ezután az egész ország megadta magát Mihálynak, ahogy a császár elrendelte, Mi
hály pedig rögtön hírt küldött őfelségének a győzelemről; egyszersmind panaszko
dott Giorgio Bastára, aki nem mozdult, hogy a kapott parancs szerint segítségére
menjen, hanem az ő vállán hagyta az ellenséggel való küzdelem egész terhét; követei
99 Germanico Malaspina bíboros püspök Lengyelországon át 1599. augusztus 21-én érkezett Gyulafehérvárra.
Feladata az volt, hogy Báthori Andrást visszatartsa a törökkel való megbékéléstől és rábeszélje a Rudolf császár
királlyal való tárgyalásra. — A prágai nuncius Giovanni Francesco Ferreri, Vercelli püspöke volt.
100 Damad Ibrahim 1599. január 8-án kapta a nagyvezíri kinevezést. A magyarországi hadjáratra szóló szerdári
(fővezéri) megbízatást tavasszal kapta.
101 Alexander Paleologosz, a török békeküldöttség vezetője. A béketárgyalásokra 1. Pálffy Miklós leveleit: Törté
nelmi Tár, 1885. 566—573. o. és Basta levelezése I . 288. s köv. o.
102 Minderről történetírásunk csak annyit tudott, hogy a tatár csapatok feldúlták az Ipoly, Garam és Vág völgyét,
és 17 000 embert rabságba hurcoltak. (Rónai Horváth I I . 143. o.)
103 Rónai Horváth (II. 144. o.) Koppány és Ozora elfoglalását említi.
104 Báthori István, a kivégzett Boldizsár és András öccse.
105 A sellenberki csata október 28-án volt. A menekülő Báthori Andrást november 3-án, Csíkszentdomokos határá
ban verték agyon.
y
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azt terjesztették, tudomásuk van arról, hogy Giorgio Basta pénzt kapott a bíboros
tól, hogy ne siessen a támadással. Ez azonban hamis híresztelésnek bizonyult és
alaptalannak, annál is inkább, mert akkor, amikor Mihály bevonult Erdélybe, Giorgio
Basta súlyos beteg volt, a sziléziai katonaság pedig kénytelen volt Fülek (Filech)
felé vonulni, mert mindenki attól tartott, hogy Ibrahim pasa, aki végigportyázta AlsóMagyarországot, nagy károkat okozva Kassa felé nyomul majd, ami nem követ
kezett be.
1600
Ennek a télnek az elején Mihály követei pénzt és segítséget sürgettek Prágában,
őfelsége viszont azt kívánta, adja át neki Erdélyt. Ezért David Ungnad (Dauid Vngonot) és Székely Mihály (Zaohl) szatmári (Sacomar) kapitányt biztosként Erdélybe
küldte,
melléjük adva egy harmadik küldöttet az udvarból, azaz Pezzen (Pez) dok
tort,106 ajándékokkal, pénzzel és mindenféle küldeménnyel. Ez az ügy azonban anynyira elhúzódott, hogy Mihálynak kezdett kedve támadni arra, hogy ő legyen azok
nak a részeknek a gazdája. Kieszközölte tehát hogy megkapja a zászlót Ibrahim pa
sától, aki azt néhány ajándék kíséretében elküldte neki. Ugyanakkor viszont mindig
mindenről beszámolt őfelségének, hozzátéve, hogy ezzel a módszerrel lehet félre
vezetni a törököt.
Végül Pezzen úr június elseje körül Erdély határára, vagyis Szatmárra érkezett,
ahová Mihály eléje küldte a másik két biztost meg több más főemberét, hogy biz
tosítsák őt, bátran bemehet [Erdélybe] ; korábban ugyanis sok ellentét támadt felet
te gyanús eljárása miatt. 107
Ebben az időben Mihály meg támadt a Moldvát és elfoglalta az egész országot, el
űzve onnan Jeremiás (Hieremia)108vajdát meg Báthori Zsigmondot, aki a vajdát se
gítette, más lengyelekkel együtt.
Zsigmond unokafivére veresége és halála után,
miután úgy ment el, hogy lemondott a fejedelemségről, a határ közelében tartóz
kodott és az erdélyieket Mihály elleni fölkelésre ösztönözte.
Mihály azonfoan nem tudta elfoglalni Hotint (Hostín) a Dnyeszter (Nestr) folyó
partján, mert ezt a lengyelek védték, akik csúfot űztek belőle. így azután rögtön
visszatért Erdélybe, és behívta Pezzen doktort, aki szép lánccal, ékszerekkel aján
dékozta meg és 40 000 tallért adott neki. Mihály viszont kötelezte magát, hogy átad
ja őfelségének az országot, és csak kormányzóként tartózkodik ott; kérte viszont
őfelségét, hogy engedjen át neki néhány határ menti várat
és néhány jövedelmet
a legfontosabbak közül, de erről a döntést őfelségétől várták. 109
Ezen a télen a már régebben itt harcoló francia ezredet, hogy könnyítsenek a Vi
déken, amely panaszkodott, téli szállásra Pápára helyezték, a legszükségesebbekkel
is alig látva őket el, Schwarzenberg pedig neheztelt,
mert őfelsége Mátyás főherceg
első helyetteséül Mercoeur (Mercurio) herceget 110 nevezte ki, aki az előző évben zsol
dosvezér volt Magyarországon, és nem éppen dicsérettel szólt Schwarzenberg vissza
vonulásáról a Duna innenső partjára, amikor Ibrahim felvonult ellene. Mivel
a [francia] katonáknak mintegy hat havi zsolddal tartoztak, és ahogy az lenni szo
kott, pénzéhes, kapitányaik még tüzelték is őket, nekivadultak és követelték a fő
hercegtől hátralékos zsoldjukat. Mivel Schwarzenberg ellenségesen fogadta küldöt
teiket, megfenyegette az egész csapatot és megkísérelte petárdával megijeszteni
őket, ami nem sikerült, de annyira elkeseredtek, hogy mintegy 40 emberüket elküld
ték Székesfehérvárra, s felajánlották a töröknek hogy átadják neki Pápa várát.
Az egyezséget megkötve átadtak és eladtak a töröknek minden magyar asszonyt és
gyermeket. Előzőleg elfogták Maróthyt (Manti), a vár kapitányát, minden katonájá
val. 111
Dervis pasa és a fehérvári bég 2000 lovassal Pápára jött és néhány túszt hagytak
a franciák kezén biztosítékul.
Schwarzenberg, mivel már június felé járt az idő és megjelentek a Győrből ren
delt katonák, az első érkező erőkkel megindult Pápa ostromára, ahova azután to
vább gyülekezett a sereg hátralevő része. A franciák benn mintegy 1500-an voltak,
maguk közül választottak egy ezredest és más tiszteket, de nagyon szenvedtek az
106 A már említett Bartholomäus Pezzen. (82. j.)
107 Pezzen június 6-án indult Prágából és 12-e körül érkezett Szatmárra (Veress: Documente, VI. 126—127. o.)
A két, másik biztos már március elején Erdélyben volt. (EOE. IV. 367. o.)
108 1600 májusában.
109 Az itt elmondottakra 1. részletesen Szádeczky: Erdély. 164. s köv. o.
110 Emmanuel-Philippe duc de Mercoeur.
111 Maróthy Mihály várkapitány. Az eseményt részletesen leírja Istvánffy Miklós is. (História regni Hungáriáé.
X X X I I . könyv, az 1758. évi kiadásban 461—462. o.)

.10 Hadtörténelmi Közlemények

— 669 —

ellátás hiányossága miatt, és a var nem volt valamit eros, bár igen nagy volt ; mind
amellett a kétségbeesés hajtotta őket, hogy mindent elviseljenek, és mivel a mieink
hevesen támadták a várat, többször bátran kitörtek a németekre és alaposan hely
ben hagyták őket, nagy kárára és kevés becsületére ennek a nációnak. Itt esett el
Schwarzen berg, akit egy napon, mikor maga is szembeszállt a kirohanókkal,
a fején
talált egy puskalövés, és azonnal élettelenül a- földre terítette. 112 Mindamellett
[a franciák], mert elfogyott az élelem és mert az [ostromlók] rövid időn belül segít
séget vártak, elhatározták, hogy kiszöknek azon az oldalon, ahol egy mesterséges
tó terül el; ezt a falak közelében az ostromlók valamelyest kiszárították, de nem szá
radt ki annyira, hogy ne maradt volna benne víz és sok iszap. Ezt kezdték feltölteni
matracokkal, zsákokkal és más ilyesmivel és elhatározták, hogy éjjel kivonulnak.
Egyik megszökött emberük azonban elárulta ezt a mieinknek, úgyhogy ezek kato
naságot állítottak a tó kijáratához, és amikor a franciák a meghatározott időben ki-,
vonultak, majdnem mindnyájukat lekaszabolták. 113 Néhányuknak azonban az erdő
kön át mégis sikerült elmenekülniük Fehérvárra, ott csatlakoztak azokhoz, akik
a törökkel való alkudozások céljából már előbb odamentek, számuk együttesen 300-ra
rúgott; ezek tovább szolgáltak a török oldalán, és igen jó bánásmódban részesültek.
Miután a mieink elfoglalták Pápát, von Redern úr (Signor di Reder)11'«. aki
Schwarzenberg utóda lett a parancsnokságban, a sereget a komáromi szigetre vezet
te, majd ő maga visszament Bécsbe, ahova Mercoeur herceg, Mátyás főherceg helyet
tese is megérkezett.
Míg, Pápát ostromolták, Ibrahim elindította seregét Nándorfehérvárról és Kani
zsához közeledett; arrafelé ugyanis a hajdúk sok kárt okoztak az ő országrészük
nek, meg arra is gyanakodtak, hogy onnan valami támadás készül, mivel az elmúlt
évben az ő visszavonulásuk után a mieink megostromolták Kaposvárt.
Ibrahim tehát tábort ütött Kanizsánál szeptember 9. körül; 115 megkezdte a mocsár
feltöltését és közeledett a várhoz, miután előbb a sereg nagyobb részével ő maga is
átkelt a mocsáron és a mi oldalunkon táborozott le, egyrészt, hogy megakadályozza
utánpótlásunkat, másrészt azért is, mert arrafelé a vár gyöngébb volt.
Eközben a főherceg Győrbe érkezett, ahova Kanizsa ostromának a hírére sere
günk is vonult. Kihirdették, hogy helyettese a főparancsnokságban Mercoeur herceg
lesz, azután rögtön visszament Bécsbe, a herceg pedig elindult Kanizsára, hogy se
gítséget vigyen a várnak. Először a Lendva (Luzza) folyót közelítette meg, majd
egy Csente (? Semine) nevű falu mellett hidat verték rajta, a herceg a nehezebb máihát átvitette Zrínyi gróf (Conte di Serino) szigetére, maga pedig elindult Kanizsa fe
lé. Két mérföldnyire a vártól szembe találkoztak a török tábor őrizetére rendelt fegy
veres szolgákkal és csauszokkal, akik megtámadták őket; miután ezek némi csa
tározás után visszavonultak táborukba, a mieink jó hangulatban tovább nyomultak
előre, és aznap este az ellenség közelében táboroztak le; alig több, mint egy ágyúlövésnyire voltak a török tábortól, de közöttük egy mocsaras árok húzódott. Itt
a mieink elsáncolták magukat, majd miután az ellenség kis ágyúkat állított fel,
hogy a táborban lőjje őket, lovasságunk kivonult, átkelt a gázlón, rájuk csapott,
elvette tőlük az ágyúkat és arra kényszerítette őket, hogy visszahúzódjanak tábo
rukba. Amikor aztán a mieink száma megnövekedett, a törökök visszavonultak, kü
lönböző akciókat hajtva végre, miáltal a vár a nehéz ostrom alól valamelyest meg
könnyebbült. Hat napig maradtak ott a mieink, és amikor már nem volt ennivaló
az emberek és a lovak számára, és seregünk kénytelen volt visszavonulni, ezt a her
ceg igyekezete és hozzáértése eredményeképpen olyan szerencsésen hajtották végre
egy reggeli köd leple alatt, hogy nem volt más kár, csak a málha egy részének elvesz
tése, így az egész sereg átment Zrínyi gróf szigetére, szétrombolta a Mura (Mura)
hídját és a folyón túl Radkersburgba (Rochesburg) húzódott, nagy károkat okozva
ezen a még érintetlen vidéken.
Eközben a török sereg, a mieink távozása után, nagy hévvel újra a vár ostromá
hoz látott, és nyolc nap múlva megegyezéssel megszerezte, bár még
nem érte el egé
szen az árkot és nem ment át rajta; a vár november 22-e körül 116 adta meg magát,
[a törökök] ígéretük szerint mindenkit megkíméltek és épségben átkísértek a mi te
rületünkre. Ezután Ibrahim, aki néhány napig ott időzött, hogy helyrehozza a várat,
visszavonult a sereggel Belgrádba; a mi seregünk is visszavonult Bécs felé, de a val
lon gyalogság és lovasság maradványait Körmenden [Cherment] hagyták a télre,.
112
113
114
115
116

1600. július 9-én.
Augusztus 9-én.
Melchior von Redern báró tábornagy, korábban Várad parancsnoka (1. 89. j.)
Szeptember 8-án.
Helyesen: október 21-én.
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mert tartottak a kanizsaiak portyázásaitól. Bécsben pedig fogságba vetették Kanizsa
parancsnokát. 117
Eközben, miután Pezzen doktor elutazott Erdélyből, az ország lakói általános lá
zadásban töritek ki Mihály vajda ellen. A rejtett gyűlölet egy kisebb zavargás alkal
mával robbant ki, amely egy faluban támadt magyar nemesek és oláh katonák kö
zött; miután a katonákat megölték, és Mihály a többiek okulására a tetteseket lát
ványosan meg akarta büntetni, a falu és az ország fellázadt és fővezérükül Csáky
Istvánt (Steffano Zachi) 118 tették meg. Mivel azonban nem bíztak erejükben, üzen
tek Giorgio Bastának is, aki Szatmár (Sacomar) mellett állomásozott a császári csa
patokkal, ö t még korábban maga Mihály hívta be, attól félve, hogy a lengyelek, akik
sereget állítottak fel, hogy visszaszerezzék Moldvát, Máramaroson (Mamaros) ke
resztül benyomulnak Erdélybe, magukkal hozva Zsigmondot. Megkérte tehát Bas
tát, ügyeljen arra a részre, nehogy a lengyelek valamit elérhessenek; ő pedig, miután
vele együtt a császárt szolgálja, maajd Moldva másik részén vigyáz. Miután tehát ez
a fölkelés kitört, az ország behívta Giorgio Bastát, hogy vegye védelmébe őket, a csá
szár alattvalóit, ő pedig bevonult, ahogy mondotta, hogy közvetítő legyen ebben az
ügyben, de a valóságban azért, hogy az oláhot, aki rosszul viselkedett a császárral
szemben, és akit gyűlölt, mert megrágalmazta őt, tönkretegye. Mikor Mihály ezt meg
hallotta, megkérdeztette tőle, hogy a császár parancsára jött-e, ő pedig azt felelte,
hogy majd tudtára adja. Beérkezve csatlakozott az erdélyiekhez és együtt vonultak
Mihály ellen, aki erős csapatokat szedett össze, köztük sok erdélyit is, ezek azonban
nem bíztak benne. Tábort ütött Enyed (? Egerest) és Decse (? Julia) között, egy ne
hezen megközelíthető folyó túlsó partján, jó tüzérséggel megerősítve, jobbról a Ma
ros (Manu) folyó, balról a hegyek.119 A mieink, mivel nem tudták kiszorítani, úgy
döntöttek, hogy biztosabb (helyre vonulnak vissza, az erdélyiek nagy bánatára, akik
úgy vélték, félig máris megverték őket. Mihály azonban türelmetlen volt és úgy dön
tött, üldözőbe veszi és megveri őket. Kimozdult hát erődített táborából, a mieink pe
dig megvárták, míg embereinek egy része átkel egy keskeny átjárón, amelyen egy
törött híd volt, és nekirontottak. A Mihály szolgálatában álló kozákokat, akik legelői
voltak, rögtön megverték, majd rövid harc után néhány oláh csapatot is. Ezt látva,
a vajda az elsők között kezdett menekülni, átkelt a Maroson (Marus) egy jó lovon,
mintegy 300 emberével, és Szeben (Cibin), Brassó (Corona) felé menekült, itt talál
kozott katonáival, akik segítségére jöttek. Ezek, meghallva, hogy a mieink üldözik
őt, valamennyien átkeltek a hegyeken és visszatértek Havasalföldére; a vajda oláh
katonái közül Erdélyben sokan meghaltak. Kővár (Chiavar) és Szamosújvár (Samos
Viuar) vára rögtön megadták magukat őfelsége embereinek.
A Havasalföldére érkező Mihály új helyzetet talált, mert közben a lengyelek had
dal visszaszerezték Moldvát, és ellene indultak; megütközött velük, sok embert vesz
tett és újra megverték. Amíg habozott, hogy visszavonuljon-e, a törökök hátbatámad
ták, átkelve a Dunán, és elbántak vele. Így teljes nyomorúságra jutva, elhatározta,
hogy a megegyezést keresi őfelségével. Elküldte tehát feleségét és fiát zálogul Giorgio
Bastának Erdélybe, kérve, hogy őfelségéhez átmehessen; de mégsem mert Erdélyen
átmenni, hanem váratlanul a hátszegi (Huttgiag) völgyön keresztül
ment Váradnak,
onnan Kassára és Bécsibe, ahol nem valami szívesen fogadták. 120
Ennek az évnek az elején az erdélyiek, kedvében járva Giorgio Bastának, rávet
ték, hogy küldje ki az országból a vele jött németeket. Miután ezt a kérést telje
sítette, egyedül maradt, őfelsége megbízásából névlegesen kormányzó volt, de a való
ságban semmi hatalma nem volt. így aztán Zsigmond mesterkedésére Székely Mózes
(Zecchel Moises) és Csáky (Zachi) révén diétát hívtak össze Kolozsvárra, amelyen
Zsigmondot fejedelemmé választották, Giorgio Bastát pedig elfogták,
majd három nap
;múlva elengedték, és hagyták, hogy szabadon elhagyja az országot.121
Ezután Zsigmond bevonult, és újra megkapta Ibrahimtól a zászlót, Mihály pedig
barátságot kötött a törökkel, közben pedig, minthogy122 megkönnyítették dolgait az
erdélyiek elhibázott döntései, őfelsége Prágába hívatta,
és ott azt a tanácsot kapta,
hogy űzze el Zsigmondot. Őfelsége pénzt adott neki, Giorgio Bastának is küldött föl117 A vár kapitányát, Georg Paradeisert haditörvényszék elé állították. Ez halálra ítélte és 1601. október 21-én
Bécsben lefejezték.
118 Csáky István (1570—1605), korábban Báthori Zsigmond belső embere, 1600. szeptember 2-án állt az erdély
elégedetlenek élére.
119 A csata helyére és lefolyására 1. Szádeczky Lajos: A miriszlai ütközet... Hadtörténelmi Közlemények, 1893.
425—455. o.
120 1601. január 12-én érkezett Bécsbe. A havasalföldi eseményekre, Mihály bécsi útjára: Szádeczky: Erdély. 211—
231. o.
121 Bastát nem fogták el, de 1601. február 4—7-ig nem engedték Erdélyből távozni. (Basta levelezése, I . 503—
504. o.) Báthori Zsigmondot a kolozsvári országgyűlés április 3-án választotta újra fejedelemmé. (EOE. V. 4. o.)
122 1601. március 23-án volt kihallgatáson Rudolf császár-királynál. {Szádeczky: Erdély 239. o.)
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zerelést, és megparancsolta, hogy ketten együtt hajtsák végre ezt a vállalkozást,
úgy, hogy Giorgio Basta a németeket, a másik pedig a magyarokat és a rácokat (Raciani) vezesse, azzal a pénzzel fizetve őket, amit őfelségétől kapott; így hát [Mihály]
elutazott arra a vidékre. 123
Kevéssel ezután ismét ideérkezett Itáliából Ferrante Gonzaga úr, [az olasz hadak]
magyarországi főparancsnokaként, azzal az utasítással, hogy adjon124 meg minden
segítséget, amit kormánya juttatni tud, az erdélyi vállalkozás számára.
A pápa 15 ezer gyalogosból álló segélyhadat küldött Miksa főhercegnek, 125 és mi
vel Franciaország és Spanyolország között létrejött a béke, a spanyol király is kül
dött 6 ezer német gyalogost, a [mantovai] nagyherceg (Gran Dúca) pedig kétezret
adott az említett hercegnek, aki a saját kevés emberével együtt mintegy 24 ezer
főnyi hadsereget állított ki, és felkészültek a kanizsai vállalkozásra, amire az egész
ország odafigyelt.
Közben Báthori Zsigmond, látva, hogy a császár fegyverrel akarja kiűzni Erdély
országból, miután m á r alkuval126megszerezte Szamosújvár (Samos Viuar) várát, amit
Ribisch (Rabis) átadott neki,
elhatározta, hogy ő fog elsőnek támadást intézni
Felső-Magyarország ellen. így hát kivonult Erdélyből mintegy 30 ezer ottani kato
nával és néhány
lengyellel, meg vagy 300 tatárral, akiket Temesvárról küldtek neki.
Ezért a vajda, 127 aki mindeddig Debrecen (Detercin) és Várad vidékén táborozott,
külön Giorgio
Bastától, Szatmár (Sacomar) közelében egyesült vele. Ez a hely, Máté
(Matis),128 két mérföldre fekszik Szatmártól, előtte terül el a Kraszna (Corosua) ne
vű mocsár, amely azután az ecsedi (echedi) lápot alkotja. Itt elsáncolták magukat és
várták az emberek többi részét, mert akkor még nem érkezett be mindenki, ide
ment utánuk Zsigmond, úgy, hogy a két sereg közt volt a mocsár. [Zsigmond] csa
tára szólította őket, de a mieink nem jöttek ki a sáncokból. Erre [Zsigmond] köve
teket küldött, hogy a békéről tárgyaljanak, üzenvén, hogy ő szolgálni akar őfelsé
gének, de azt a választ kapta, hogy ennek már nincs itt az ideje, és ha ő nem támad,
hamarosan jönnek és megkeresik. Ezért, miután három napig ott vesztegelt, vissza
vonult az élelmezés szempontjából biztosabb Somlyó (Semlio) fölé, mintegy 6 mér
földnyire, és valahol tábort ütött, nagyon megzavarodva, minthogy emberei jórészt
szétszéledtek pihenőre Erdélyben, ahogy ez annál a nemzetnél szokás.
Eközben, miután Giorgio Bastához és Mihályhoz megérkezett fegyvereseik hátra
levő része is, elindultak, hogy megtámadják Zsigmondot, ö pedig, értesülvén had
mozdulataikról, és attól tartva, hogy egyenesen benyomulnak Erdélybe ő pedig kí
vül reked, szintén tábort bontott, és hozzájuk hasonlóan egy szűk hágóra tért, amin
megelőzheti őket. így vonultak, anélkül, hogy egymásról tudtak volna, és a hegy lá
bánál összetalálkoztak egy Goroszló (Goroslo) nevű falu mellett, amely a hegyek
között fekszik. Felismerve egymást, Zsigmond megszállt egy hegyoldalt, ahol elren
dezte seregét, a tüzérséget elől és a táborhelyet hátul; ugyanezt tették a császáriak
is, velük szemben. Miután a nap nagyobb részét csatározással töltötték a két hegy
közötti völgyben, Zsigmond, amikor látta, hogy esteledik, megparancsolta, hogy az
emberek nagy része pihenjen Ü«, csak néhány hajdú maradt fönn, akik az ágyúkat
őrizték. Amikor a mieink ezt látták, rögtön leereszkedtek a hegyről és kezdték meg
mászni azt, ahol az ellenség volt. Ezt észrevették az erdélyiek, ők is visszafordultak,
de már későn, s így nem tudták megakadályozni, hogy a mieink el ne foglalják az
ágyúkat, megfutamítva a hajdúkat; majd az ágyúkat ellenük fordították, és jobbfelől
nagy riadalmat okoztak. Ugyanakkor a sziléziai lovasság megfutamította a magyar
lovasszázadokat, amelyek oldalról akarták visszanyomni az arcvonalunkat, imajd bal
ról előrenyomult Mihály
vajda és ellenállás nélkül megfutamította Székely Mózest.
Ezzel a csata eldőlt,129 az éjszaka leple alatt visszavonultak, menekülve a mieink
elől Erdélybe, Kolozsvárra, ahol meg sem álltak, hanem tovább mentek a Maroson
túlra. A mieink üldözték őket Kolozsvárig, amely azonnal megadta magát; a vissza
térő hadak az egész vidéket kapzsin kirabolták és felégették.
Mihály német katonaságot kért Bastától, hogy átkeljen a Maroson és elfoglalja
Fogarast (Fogaras), és hogy kiszabadítsa feleségét és fiát, akik abban a várban rabos
kodtak Zsigmond kezei között, majd tovább folytassa az ellenség szétverését, amely
123 1601. április 29-én indult el Prágából, (uo. 240. o.)
124 Ferrante Gonzaga mantovai herceg 1601 augusztus elején érkezett Grácba 650 emberével. A pápai hadak,
akiknek parancsnoka ezúttal is Gianfrancesco Aldobrandini volt, eddigre már elvonultak Zágráb, majd Kanizsa felé.
Az olasz csapatok fővezére egyébként Aldobrandini volt. (Banfi, 1940. 143—146. o.)
125 A pápai segélyhad létszáma 10 000 fő volt. (Banfi, 1940.144. o.)
126 Siegfried Ribisch kapitány 1001 szeptember elején adta fel Szamosújvárt (Basta levelezése, 003—605. o.)
127 Értsd: Mihály vajda.
128 A mai Mátészalka.
129 A goroszlói csata dátuma: 1601. augusztus 3.
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megpróbált újra erőt gyűjteni. Giorgio Basta bizonyos kezébe jutott levelekből gya
nút fogott, hogy Mihály Erdély urává akar lenni. Egy nap váratlanul 200 katonát
küldött a sátrába, mintha beszélni akarnának vele, és alabárdosaival meg más szol
gáival együtt megölette, anélkül, hogy egy szót is szólhatott volna; amikor látta,
hogy megtámadják, kardjához kapott ugyan, de nem tudott semmit sem tenni ennyi
ember ellen és ilyen váratlanul. 130
Halála után senki sem mozdult, és egész katonasága Giorgio Bastának engedelmes
kedett, aki elindult a sereggel a Maroson túlra, hogy bevegye Fogarast. A rossz idő
azonban akadályozta, nem tudott a megáradt [Olt] folyón átkelni, minthogy az el
lenség elpusztította a hidat, így kénytelen volt visszahúzódni Szeben környékére,
miközben elveszítette néhány ágyúját, amelyeket nem tudtak tovább vontatni a rossz
időtől tönkretett utakon.
Zsigmond ezenközben visszahúzódott Brassó felé Csákyval (Zachi), Székely Mózes
pedig a székelyekkel és Borbély Györggyel (Barbir Giorgio) Déván (Deua) tárgyalt,
hogy Bektes (Bechtes) egri pasa jöjjön be Lippán és Déván keresztül segítségükre,
amit meg is tett mintegy 12 000 lovassal. Amikor Giorgio Bastának ezt jelentették,
[a törökök] számát erősen felnagyították, ezért attól félt, hogy az ország közepén lé
vén, az ellenség körülzárja, minthogy arról is tudósították, hogy ugyanakkor, ami
kor a törökök megindultak az egyik oldalon, a másikon Zsigmond és Székely Mózes
egyesültek. Ezért úgy döntött, hogy visszavonul, kiüríti ezt az országot, egészen a ha
társzélig, Dés (Dus) mellé vonult, ahol elsáncolta magát egy hegy tetején, igen védett
helyen. Eközben Zsigmond teljes hadával egyesült a törökkel, 131
így ismét az ország
urává lett, kivéve Kolozsvárt, amit kétezer német gyalogos védett. Basta ezt az egyet
tartotta meg, mert bár igen gyönge volt, azt remélte, hogy az ellenség, mivel nem
voltak nagy ágyúi, és közeledett a tél, nem tudja egykönnyen elfoglalni.
Ezalatt Mercoeur herceg lábra állította a sereget Komárom mellett s a haddal meg
indulva Székesfehérvár felé vonult. A sereg egyik része, az amelyet ő maga szemé
lyesen vezetett,
szeptember 6-án indult Komáromból, a másik rész, ahol Rusworm
(Rosbunm)132 volt a parancsnok, Esztergomból vonult. A herceg, miután megpróbálta
éjjel petárdával meglepni a külvárosokat, és ez nem sikerült, a Beslia városnál (Beslivar) letáborozott, sáncokat építve és elhelyezve a tüzérséget a mondott hónap 9-én.
Közben megjött Rusworm a sereg másik részével, amely egészen a budai kapuig
nyomult, hogy az ellenség ne tudjon embereket bejuttatni Székesfehérvárra. Miután
megérkezett, azt javasolta, hogy keljünk át éjszaka azon a lápon, amely a város mö
gött a Sziget (ziehet) külvárosnál húzódik, s amelyen egy paraszt, aki a külvárosból
az ő seregéhez szökött, megmutatta a gázlót; ezalatt pedig a másik oldalról támad
ják meg a másik két külvárost. így is történt, anélkül, hogy bármi veszteségünk lett
volna, kivéve Vabcurto sebesülését. 133
Miután, a törökök gyorsan kiürítették egyszerre mind a három külvárost, két ol
dalról indult a támadás a vár ellen; egy öt ágyúból álló üteget a Beslia külvárosban
állítottak fel, a másikat nyolc ágyúval a Szigetben, úgyhogy 16 nap
alatt elfoglaltuk
a várost, miután az emberek ugyancsak nekiláttak az ostromnak. 134 Amikor a falon
támadt résen a mieink betörtek, a törökök már alig védekeztek, mind elmenekültek,
hogy elrejtőzzenek a mocsárban, amely körülveszi a várost. A szandzsákbéget a to
ronynál fogták el, a legtöbbet pedig a mocsárban; a házakban sok kár esett. Rögtön
a város bevétele után felrobbant a (puskapor a nagy templomban, amely nagyrészt
összeomlott, a másik oldalon a házak egész az alapjukig leégtek, épp csak a szeren
csétlen város falainak gyűrűje maradt állva.
Miután a sereg elfoglalta a várost, széthúzódott a szőlők mellett, majd amikor az
a hír érkezett, hogy az ellenség közeledik, miután a fák. messze voltak, visszahúzód
tunk az erdők felé, Csókakő (Chiochachu) irányába, ahol a főherceg is megjelent a tá
borban. Ismét mindnyájan átkeltünk a mocsár vizén Csókakő alatt és két keskeny,
de nehezen átgázolható mocsaras vízfolyás között ütöttünk tábort, jól védett, hegyek
től 'szegélyezett helyen, s itt addig maradtunk:, míg az ellenség utánunk nem jött.
Ugyanakkor, amikor a császári sereg Fehérvár fölé húzódott, Ferdinánd főherceg
Kanizsa (Canisa) ostromára indult, ahová szeptember 20-a körül érkezett. 135 A várat
először arról az oldalról közelítették meg, amely Ausztria felé néz, ugyanakkor a
mocsár másik oldaláról mindenki szeme láttára 300 szekér ment be élelmiszerrel,
amit Szigetről (Zighet) hoztak; ezen a mi seregünk megokosodván, elhatározta, hogy
130
131
132
133
134
135

Ez augusztus 19-én történt.
Báthori csapatai 1001. november 17-től 30-ig tartották ostrom alatt Kolozsvárt.
Hermann-Christoph von Russworm gróf tábornagy.
Személyét nem tudtam azonosítani.
1601. szeptember 20-án.
Szeptember 10-én.
*
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nagy része oda megy át. Megtalálván az átjárót, ugyanazon a helyen, ahol előző év
ben Ibrahim átvitte seregét, a főherceg a mantovai herceggel, Don Giovannival és
a pápa által küldött katonaság kivételével az egész sereggel átment arra az oldalra
és kezdett a várhoz közelebb nyomulni, vesszőnyalábokkal feltöltve a mocsaras vi
zet és magával vive •mintegy 30 tábori ágyút. A pápai katonaság a másik oldalon
maradt és ott vesztegelt 25 napig anélkül, hogy bármi eredményt ért volna el, mialatt
a sereg nagyobb része nagy erőfeszítéseket tett, mivel azonban nem voltak elég erő
sek, a pápai csapatokat is odahívták, hogy átadják nekik az egyik szárnyat; azok
oda is mentek és elfoglalták amazok helyét.
Eközben meghalt a pápa unokaöccse Varasdon (Varus), valószínűleg betegségben,
és az emberei fölötti parancsnokságot Flaminio Delfini vette át.136 Ugyancsak meg
halt egy
puskalövéstől Orfeo ezredes, a tüzérség parancsnoka, helyét Chesi bárónak
adták. 137 Az események különben igen lassan haladtak, és nap mint nap sok ember
lelte halálát a mocsár feltöltése közben, mígnem egy napon elhatározták, hogy fahidakat vernek az árokban levő cölöpökre és így kísérlik meg a behatolást a falomladékon; ez elég egyszerűnek látszott. A műveletet nagy elszántsággal, fedezet nélkül
végezték, de még az árokhoz sem értek, mikor nagy ágyútüzet kaptak, és a híd szál
lítói majd egy szálig meghaltak; erre a hidat félúton otthagyták, és azt az éjjel, még
nagyobb megszégyenítésül, a törökök behúzták magukhoz.
Közben Jemisdzsi Haszán pasa (Assam basa Jemisi), Ibrahim utóda — ez két hó
nappal ezelőtt meghalt Belgrádban vérhasban 138 —, a dolgokat a vezír halála miatt
rendetlenségben találta; miután értesült Székesfehérvár elvesztéséről elindult, amenynyi emberrel csak tudott, vagyis mintegy 60 000-rel. Minthogy útközben hallotta,
hogy a városon kívül letáboroztunk, azt gondolva, hogy megjelenésekor menekülni
kezdünk, seregével egyenest arrafelé nyomult. Október 9-én érkezett meg, és tábort
ütött a város és mi közöttünk, a Csókakő (Chichachi) mellett elterülő mocsár fölött,
úgy hogy ez a mocsár a két sereg között helyezkedett el.
A városban volt Starhemberg (Storembergh) úr,139 mintegy 4500 válogatott, az öszszes ezredből kiválasztott katonával; birtokukban volt egy híd, amely a táborunkra
nézett, amelyen keresztül, amikor akartunk, katonákat tudtunk juttatni a városba.
A nagyvezír ezt látva, főleg Mehmed kiaja (Memet chiaia) tanácsára, arra gondolt,
hogy mielőtt a város ostromához fogna, fölveszi a mi seregünkkel a harcot, ezért
megkezdte az átkelést a mocsáron és csatározásokba fogott velünk. Egyik alkalom
mal, 10-én, amikor lovasságunk előnyomult és szemben az ő táborukkal egy kis ellen
séges csapatot rohamozott meg, a törökök olyan tömegben és olyan gyorsan keltek át
a mocsáron, és olyan erővel támadtak ránk, hogy kis hiján teljesen szétvertek ben
nünket. Nagy segítségünkre volt azonban az este, amely éppen leszállt, és ezért min
denki visszahúzódott. Ezen a napon Sulz gróf (Conte di Sultz) úr,140 a tüzérség pa
rancsnoka majdnem fogságba került, amikor be akart jutni a várba.
*
Mivel nem akartuk kockázatnak kitenni hadseregünket, elsáncoltuk magunkat a tá
borban, úgy hogy a pasa, azt gyanítva, hogy félünk tőle, egész haderejét áthozta há
rom hídon, amit a mocsáron készíttetett, és táborunk ellen jött, hogy kivesse helyé
ből; vagy (14 kis ágyút állíttatott fel fölöttünk, s ezekkel lövette táborunkat. Ezt látva
kivonultunk a sereggel a sáncokon kívülre, és nekiindultunk, hogy megütközzünk
velük, kihasználva a hely előnyét. A mocsár és az erdő között összeszűkülő helyen
ugyanis nem tudták bevetni lovasságukat, így kénytelenek voltak visszahúzódni, ne
künk hagyva ágyúikat, ő k húzódtak visszafelé, mi meg nyomultunk előre, míg csak
egészen le nem vonultak a hegyekről; a síkságon sorokba rendeződve fölfejlődtek,
megálltak és várták, lejövünk-e? De mi beértük azzal, hogy visszanyomtuk őket,
és megállapodtunk a hegy csúcsán, az általuk otthagyott ágyúkkal lövöldözve rájuk.
Amikor leszállt az este, táborhelyükre mentek.
A következő napon felszedtük a tábort az eddigi helyen, attól félve, hogy az ellen
ség újra megtámadja, és azért, hogy közelebb kerüljünk a városhoz, valamint Palo
tához (Palotta), hogy ezen az úton biztosabban kaphassunk utánpótlást. Elindultunk
tehát Palota félé, de mivel a keskeny úton torlódás keletkezett, majdnem egész nap
álldogáltunk, várva, hogy a katonaság és a málha megindulhasson; de mindig zárt
rendben maradtunk. Az ellenség ennek láttára úgy déltájban kitört táborhelyéről és
136 Aldobrandini a táborból betegen Varasdra vitette magát, ott halt meg 1601. szeptember 16-án. (Banfi, 1940.
146. o.) — Flaminio Delfini generális már Aldobrandini megbetegedésekor, 1601 augusztusának végén átvette a pa
rancsnokságot. (Uo.)
137 Orfeo Galeano ezredest október 2-án egy orvul leadott puskalövés ölte meg, valószínűleg saját legénysége vala
melyike volt a tettes. (Banfi, 1940. 152. o.) — Chesi báró személyét nem sikerült azonosítani.
138 Damad Ibrahim 1601. július 10-én halt meg.
139 Ludwig Stahremberg ezredes.
140 Karl-Ludwig von Sulz gróf.
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felénk vonult, hogy megütközzék velünk, de mi szilárdan ott maradtunk, ahol vol
tunk, sátrak nélkül, mindnyájan századokba rendezve, málhánk pedig a közeli völgy
ben.
Az ellenség alkonyatig csatározott velünk és széthúzódott körülöttünk, mintha kö
rül akarna fogni, és csak akkor vonult el, amikor eltelt már pár óra az éjszakából is;
mi pedig ottmaradtunk a teljes bizonytalanságban, hogy bármely órában támadás
érhet bennünket. így hát hajnalhasadás előtt mintegy két órával elhatároztuk, hogy
elindulunk. Amikor leereszkedtünk a síkságra, akkor láttuk, hogy az ellenség vissza
ment táborhelyére, így rátértünk a Palota felé vezető útra. Közben az ellenség érte
sült távozásunkról, fegyvert ragadott és utánunk szaladt, addigra azonban már jó
előre jutottunk, a Palotáig nyúló mocsár széléig, egy nagy hegyhez, amely előtt az
ellenség már előbb megszállta a terepet. Innen elűztük őket, majd rendezett ihadosz- *
lopba álltunk fel, a málhákkal hátunk mögött. Az ellenség, látva rendezettségünket,
nagyon meggondolta, hogy megtámadjon.
A nagy vezír hátrább volt, a csatarend középső részén, a jobb szárnyon; a hegy alatt
volt Mehmed kiaja a budai pasával és a dervis pasa, a bal szárnyon a görögországi
beglerfoég. A vezír előtt voltak a janicsárok, akik nem nagyon nyomultak előre, így
csak Mehmed kiaja indult neki a budai pasával jobbról, hogy rátámadjon néhány
magyarra. Ezek menekültek, a kiaja pedig meglehetősen előre nyomult, anélkül,
hogy a többiek követték volna, úgyhogy szinte beszorult lovasságunk két százada
közé; ezek rátámadtak és megfutamították, el is esett a budai pasával együtt, a mi
katonáink csapásai alatt.
Ennek bekövetkezte után leszállt az este, anélkül, hogy a törökök újra próbálkoz
tak volna, sőt visszahúzódtak táborhelyükre, mi pedig letáboroztunk a hegy és a mo
csár között, úgy, hogy hátunk mögött fél mérföldnyire volt Palota. így álltunk 12
napig anélkül, hogy bármivel próbálkozott volna akár az egyik, akár a másik fél;
mi azonban majdnem szabadon jártunk be a városba, anélkül, hogy az ellenség meg
próbálta volna megakadályozni. Végre 25-én amazok rendben felszedték a tábort és
visszahúzódtak Adonyba (Adón), ahol a vezír megállapodott pár napra, némileg meg
erősítette és jó őrséget helyezett el benne, majd pedig elindult Eszékre (Esech), azzal
a szándékkal, hogy Kanizsa segítségére megy, amit Ferdinánd főherceg ostromolt,
ahogy mondottuk. Kiadott azonban egy rendeletet, hogy azoknak a törököknek, akik
elhagyják a végeket, fejük vétessék.
Az ellenség távozása után Pápára húzódtunk vissza, de a tábornagy 141 a katonaság
egy részével a Kanizsát ostromlók segítségére ment. Ezek a híddal történt próbál
kozás után nem tettek mást, mint hogy egyre közelebb húzódtak, közben azonban
a mieink száma nagyon megcsappant a betegségek, sokak halála és a szökések miatt.
Ez volt a helyzet, amikor november 25-én igen nagy havazás kezdődött. Ez arra kény
szerítette őket, hogy felszedjék a tábort, az ágyúkat pedig, mert nem volt hozzájuk
sem ló, sem kötél, dicstelenül otthagyják az ellenségnek, vele majdnem az egész máihát, akkor, amikor nem is volt mögöttünk más ellenség, csak a zord természet. 142
Ebben a rossz időben Báthori Zsigmond, aki a segítségére jött törökökkel Kolozs
vár ostromára vonult, tüzérség és a szükséges utánpótlás nélkül, fölszedte táborát,
és kérte a törököket, menjenek vissza országukba.
1602
Ebben az évben, január hónapban, miután Zsigmond elvonult Kolozsvár alól, Gior
gio Basta, aki azalatt, míg az ellenség a város körül volt, mindvégig jól megerősí
tett táborában tartózkodott, miután hírül vette eltávozását, elindult két üteggel Gyalu
(Gialu), az erdélyi püspök vára felé. A várat, amelyet Zsigmond néhány hajdúja őr
zött, kapitulációval elfoglalta; azután Almás (Almas) felé indult, ahol Csáky István
(Steffano Zachi) fallal megerősített háza van egy hegy tetején. Ezt néhány szolga
őrizte, akik kivártak néhány ágyúlövést, majd feltételre megadták magukat, amit
azután nem tartottak be. Mivel a tél kemény volt, a falvak határát felégették, a vá
rosokban igen nagy volt az éhínség, és az ország jobbik része a Maroson túl az erdé
lyiek kezén volt, így Giorgio Basta kénytelen volt kivonulni Erdélyből és vissza
húzódni Felső-Magyarország felé a szilágysági (di Silag) .. .-re. 143
Amikor ezt meghallották a beszterceiek (Bistriccia), akiket valamelyest felbátorí141 Russworm gróf tábornagy.
142 Az ostromra és az elvonulásra 1. Banfi, 150—154. o. és Albrecht Stauffer: Die Belagerung von Kanizsa durch
die christlichen Truppen im Jahre 1001. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, VII.
1886. 265. s köv. o.
143 A név helye a kéziratban üresen hagyva. Basta egyébként, levelei tanúsága szerint, 1602 januárjában Almásról
Egeresre ment, Kolozsvár mellé, majd onnan Beszterce alá. (Basta levelezése I.)
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tott Zsigmond néhány párthíve, kaput nyitottak [Báthori] előtt és beengedték e m 
bereit. Basta meghallva ezt, azt remélte, Ihogy most jó zsákmányt szerezhet a maga
és katonái számára; felvonult hát két ágyúval és egy ideig lövette, majd újra meg
újra rohamoztatta a várost, anélkül, hogy megvehette volna, vagy a városfalon rés
támadt volna, sőt a németeket szégyenszemre mindannyiszor visszaverték és közülük
sokakat megölt az a mintegy 300 inkább paraszt, mint katona, akiket Zsigmond he
lyezett oda. A város polgárai azonban, attól tartva, hogy az ostrom túlságosan elhú
zódik és éhenhalnak, megadták magukat, azzal a feltétellel, hogy életüket és vagyo
nukat megkímélik. 144 Amikor azonban a Zsigmondhoz tartozó emberek kivonul
tak, mind ingre vetkőztették őket és Giorgio Basta kemény igazságot szolgáltatott
a vétkeseknek; majd visszaadatta nekik holmijuk egy részét, és engedte hogy sza
badon elmehessenek.
Beszterce visszaszerzése után, minthogy egyre növekedtek a már említett nehéz
ségek a katonák ellátásában, mert a környező vidéket elpusztították, Giorgio Basta
kénytelen volt kivonulni Erdélyországból. A hajdúk, akik vele voltak, már előbb
elvonultak onnan, hogy átkeljenek a Maroson és raboljanak abban az országrészben,
amit Zsigmond birtokolt. Ezeket Marosújvár (Maros Viuar) mellett megverték és
kényszerítették, hogy visszavonuljanak Felső-Magyarországra.
Eközben Basta majd
nem egész hadserege dezertált, különösen pedig Petz 145 ezrede, amely útnak indult,
hogy visszatér Bécsbe, mivel nem akart tovább szolgálni azon a vidéken.
Ezalatt Mercoeur (Mercurio) herceg Prágába ment tisztelegni őfelsége előtt, és en
gedélyt kérni, hogy visszatérhessen hazájába azzal, hogy újra visszajön a következő
évben, őfelsége megajándékozta 30 000 forinttal és kinevezte 2000 lovas és egy né
met gyalogezred tulajdonosává. Miután elutazott Németországba, Nürnbergbe érkez
ve meghalt pestisben, nagy szomorúságára őfelségének és mindazoknak, akik Ma
gyarországon szolgáltak.
őfelsége ezen a télen is tárgyalt Székesfehérvár megerősítéséről, de a vár olyan
rosszul volt ellátva és annyira hiányoztak a szükséges dolgok, hogy — mivel elvesz
tegették a megfelelő időt — június elején már hiába fogtak hozzá, amikor is a szoká
sos hiányosságok előálltával azl egész félbemaradt.
Kevéssel ezelőtt Fehérvár helyőrségét leváltották és egész április hónapra Althan
(Altan) úr ezredének megmaradt részét helyezték oda, ő ugyanis Simontornya (Simon
Torna) ellen kísérelt meg rajtaütést, de kitudódott és nagy veszteséggel visszaverték;
ezután hajdúi Adony (Adón) és Földvár (Feduar) ellen akartak menni, de nem sike
rült nekik. 146
Eközben Erdélyben a dolgok igen jól álltak az ellenség szemponjából; a mieink
teljesen kiszorultak az országból, csak Kolozsvár és Beszterce maradt a kezükön.
A szerencse, amely őfelsége számára jóra fordította a dolgokat, megmutatta a helyes
utat, hogyan vegye birtokba Erdélyt. Az alkalmat maga az ellenség szolgáltatta, mert
Csáky István (Steffano Zachi) és Székely Mózes (Zechel Moises) között nagy viszály
tört ki, és Zsigmond hiába igyekezett összebékíteni őket. Minthogy nem tudott meg
lenni nélkülük, mert kezükben volt az ország legfőbb vezetése, attól tartott, hogy ha
az egyik pártjához közeledik, teljesen maga ellen hangolja a másikat; helyzetét meg
oldhatatlannak és kétségbeesettnek látta. Végül úgy döntött, hogy kiegyezik őfelségé
vel, ezért hívatta Giorgio Bastát> jöjjön be az országba, mert azt teljesen a kezére
akarja adni. Ezzel Csáky is egyetértett, sőt ő volt az elhatározás kezdeményezője,
amiért is Székely Mózes otthagyta őket, miután előbb megverte Csáky katonaságát,
és visszavonult a székelyek közé, megsokszorozva erejét azon a vidéken e nemzet
és más barátai segítségével, mintegy 3000 emberrel. Kijelentette, hogy ő is ott akar
lenni a nyilvános megegyezésnél Gyulafehérvár (Alba Giulia) mellett, ahol Giorgio
Basta táborozott, mivel Zsigmond kérésére már bevonult az országba. Miközben ezek
ről a dolgokról tárgyaltak, Zsigmond pedig Dévában (Deua) időzött, Székely Mózes
titokban elfoglalta a Maros (Marus) hídját és váratlanul megtámadta Giorgio Basta
táborát. Először nagy zűrzavart okozott a táborban, de mivel nem volt elég ereje sem
minőségileg, sem számbelileg — minthogy [emberei] inkább parasztok voltak, mint
harcedzett katonák —, vereséget szenvedett, menekülnie kellett és Moldvába vonult
vissza. Jeremiás (Gieremia) vajda és fivére, Simon segítségével, aki Havasföldén volt,
Temesvárra (Temisvar) majd Nándorfehérvárra (Alba Greca) ment, de a nagyvezírt
már nem találta ott, mert elvonult Székesfehérvár (Alba Regale) felé. Ezért ő is út144 Beszterce ostroma 1603. február 1-től 24-ig tartott.
145 A már említett Georg Petz ezredes (1. 81. j . ) .
146 Adolf-Michael Althan gróf ezredes. — Rónai Horváth szerint (II. 151. o.) Adonyt és Dunaföldvárt (sőt Paksot
és Tolnát) is elfoglalták a hajdúk, de nem Althan, hanem Nádasdy Ferenc, Thurző György és Pogrányi Benedek
vezetésével.
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nak indult kíséretével, mintegy 300 lovassal, hogy találkozzék vele és segítséget kér
jen tőle.147
Az ütközet után Zsigmond fölkereste Giorgio Bastát, majd onnan Prágába ment,
visszaküldve az országba Csákyt és Bastát, de előbb minden várat átadott a néme
teknek.
Eközben Haszán Jemisdzsi, aki már előző évben nagyvezír lett (Ibrahim pasa ha
lála után — a szultán anyjának támogatásával — az uralkodó vejévé lett, minthogy
feleségül vette a szultán húgát, Ibrahim özvegyét) a tél folyamán nagy igyekezettel
mindenről gondoskodott, hogy a jó idő beálltával hadjáratra indulhasson. Miután
a portáról odaérkezett janicsár aga, a szultáni szeráj kapi agájának (cappi aggá) veje,
megindult a nándorfehérvári táborból június 29-e körül Székesfehérvár felé. A vár,
minthogy nem volt fölszerelve, és hiányosságait csak lassan (hozták helyre, igen rossz
állapotban volt.
A törökök, hogy nagyobb erőt tudjanak kifejteni, Konstantinápolyból parancsot
küldtek Dzsáfer (Jaffer) agának, aki janicsár (giasnir) basa volt a tatár kán (tar
tarttan) mellett, hogy vonuljon a császár ellen, amit meg is tett, nagyszámú katona
sággal, ahogy mondták 200 000 fővel. Podólián (Podolia) áthaladva bevonult Havas
alföldére, végig Jeremiás vajda kíséretében. Amikor a tatárok és a törökök meghal
lották, hogy Simon, Jeremiás testvére nyomorgatja az országot, helyette Mihály vajda
törökké lett fiának adták [Havasalföldet], és megtették szandzsákbégnek. Közben a
tatár ott időzött az országban, Erdély szomszédságában, várva a nagyvezír parancsát.
A nagyvezír tehát sietve haladt előre; miután vagy három napig pihenőt tartott
a Duna mellett, augusztus 11-én Adonyba (Adón) érkezett, Székesfehérvár alá. Két
nappal korábban Fehérvárra
érkezett 6 század német gyalogság (abból a 12-ből, amit
a város parancsnoka kért) 148 és ezer hajdú, közepes mennyiségű élelmiszerrel és pus
kaporral. Ezeket a katonákat Russworm (Rosburn) tábornagy vezette be, s ugyanő
vezette ki onnan Althan (Altam) ezredének maradványait, akik már előzőleg napon
ként kérték, hogy elmehessenek. Ahogy az említett Russworm visszatért Győrbe, ke
véssel távozása után megjelent a boszniai pasa (bassa di Bosna), akit a török sereg
hez szökött néhány kozák figyelmeztetett, hogy akadályozza meg az említett élelmi
szer bejutását, illetve ha már bejutott, verje meg a tábornagy által vezetett mintegy
3000 lovast, de túl későn érkezett.
A mieink távozása utáni második napon, vagyis 11-én reggel, az ellenséges sereg
némi csetepaté után megérkezett a város alá. A mi katonaságunk visszahúzódott a
Beslia-városba (Beslivar), amely romokban állt, de néhány helyen maradt valami a
városrészt körülvevő töltésből, és volt egy széles árok. Az ellenség a következő nap
nagy gyorsasággal felállította ütegeit és felkészült, míg a mieink nagyon ímmel-ám
mal védekeztek, mert már tudták, hogy fel kell adniok és vissza kell vonulniuk^ ami
az éj beálltával meg is történt, anélkül, hogy az ellenség észrevette volna, mielőtt
mindnyájan visszahúzódtak az ottlevő kis ágyúkkal együtt. Amikor az ellenség erre
rájött, nagy f egy ver csörgéssel behatolt a városrészbe, azt gondolva, hogy ezzel min
dent megnyert; mikor aztán reggel rájöttek, hogy azon az oldalon a várost erős
fal védi, és előtte igen széles árok húzódik, minden örömük elszállt, és úgy határoz
tak, hogy másfelől próbálkoznak, vagyis Palota (Palotta) felől. A város a mocsár kö
zepén állt, amely különösen erről az oldalról övezte, de ebben a nyári időben erősen
kiszáradt. Egy jó nagy sziget végén híd volt, az érkező segítségnek mindenképpen
ezen át kellett vonulnia, mivel minden más út el volt zárva.
Mivel az erődnek szüksége volt rá, a parancsnok azonnal kiküldött valakit, hogy
további hat századot kérjen, ezért kénytelen volt tartani az említett hidat, ahol egy
kis erőd állt, ameddig a segítség meg nem érkezik. A nagyvezír, aki tisztában volt
a várbeliek tervével és az ebből fakadó veszéllyel, elhatározta, hogy elfoglalja a fenti
szigetet, és ezzel a várbelieknek a segítségbe vetett minden
reményét meghiúsítja.
Egy reggel, hajnal után mintegy két órával, a franciák 149 nagy számú janicsárral
nem egyenesen a hídhoz mentek, ahol az erőd volt, hanem oldalról behatoltak a Szi
getre a város és az erőd között, mire a parancsnok, kijőve a városból mintegy 500
gyalogossal, kiszorította őket a Szigetről; [a támadók] sok halottat vesztettek, mene
külve újra keresztülvágtak a mocsáron és alaposan kikaptak.
Miután az első napon nem sikerült nekik, másnap újra próbálkoztak, nagyobb
147 A Easta és Székely Mózes közti ütközet Tövisnél volt, 1602. július 2-án. {EOE V. 29. o.) — Székely útja 1. Ben
da—Nehring 281. o.
148 A vár és a város parancsnoka a feljegyzések írója, Isolano gróf volt. A Székesfehérvár itt következő ostromáról
írottak sokban megegyeznek a Benda—Nehring által közölt naplóval.
149 Azokról a már említett francia katonákról van szó, akik 1601-ben Pápa várából kitörve, török zsoldba álltak.
A franciák támadására 1. Benda—Nehring, 272. o.
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számban és más oldalról, vagyis balra a hídtól. Még könnyű ágyúkat is odavontattak,
amelyekkel minden eredmény nélkül lőtték az erődöt. Azokat, akik átjutottak —
miután hatalmukba kerítettek egy kis sáncot, amelyet néhány magyar őrzött, de gyá
ván védett — a parancsnok vezetésével, aki 500 gyalogossal tört ki a városból, újra
visszanyomták nemcsak a sáncból, hanem a Szigetről is, az előzőnél sokkal
nagyobb
veszteséggel. Ebben az akcióban megsebesült a parancsnok egy rokona. 150
Ezután az ellenség két napon keresztül nem próbálkozott újra, hanem vesszőköte
geket és fát hordott az erdőből, ihogy átkelhessen. Végül a harmadik napon nagy
erőfeszítést tettek az áttörésre, négy oldalról egyszerre, miután több helyen ütegeket
állítottak fel, a Szigetre és a híd erősítése ellen irányozva a lövéseket. Mikor a pa
rancsnok ezt látta, kiment a híd melletti erődítményhez, hogy mindenről gondoskod
jék, a Sziget partja mentén több helyen embereket helyezett el, ott, ahol úgy látta,
hogy az ellenség át akar törni. Az ellenség, több oldalról próbálkozva, a legalacso
nyabb részen behatolt a város felé, odáig ahol sáncárok szelte át a Szigetet, mintegy
a visszavonulás számára, arra az esetre, ha elesik a híd melletti erődítmény. Ezen
az árkon akkor, amikor az ellenség behatolt, 1200 cseh utász dolgozott és néhány né
met gyalogos állt itt őrséget. Ahogy az ellenség áttört, az a mintegy 40 katona, aki
a mocsár szélén volt, védelem helyett nagy hitványul rögtön elszaladt, és hagyta,
hogy az ellenség átkeljen az utolsó árkon; az ostromlók egészen mellközépig merül
tek az árok vízében és puskájuk átázott. Ahogy a katonák elszaladtak, az az 1200
utász is menekülni kezdett, aki az árkot építette, mire az ellenség, felbátorodva,
merészebben nyomult előre, mint ahogy addig tette, azt gondolva, hogy a katonaság
egésze volt az, amely ilyen gyáván megfutamodott.
A parancsnok eközben a híd melletti erődítménynél volt és így közrefogta az el
lenség, amely, mint mondottam, nagy számban mögéje került; de nem ez volt a leg
nagyobb veszély ahhoz képest, hogy azok a katonák, akik belülről a sáncárok vé
delmére voltak felállítva, csúfosan elszaladtak. Nagy szerencse volt, hogy az ellenség
nem üldözte őket, és nem ment be nyomukban a Sziget városrészbe, mert (ha ezt
teszi, a város már ekkor elveszett volna. Erre való tekintettel a parancsnok, látva,
hogy minden súlyos veszélyben forog, kihajtotta a hidat védő erődítményből és a kör
nyező árkokból az ott levő katonákat, és egy csoportba vonva össze őket, átvereked
te magát az ellenségen, amely elárasztotta az elhagyott árkot; igaz, a parancsnokot
követők nagy része inkább a mocsár nádasába menekült, mintsem hogy újra bezár
kózzék a várba, így aztán kevés emberrel ért az említett sáncárokhoz. Minthogy pe
dig innen mindkét oldalról át lehetett menni a mocsáron keresztül, amely a nyári
forróságban nagyon leapadt és az ellenség megkezdette próbálkozásait, hogy oda be
hatoljon, a katonák ismét annyira megrémültek, hogy egymás után menekültek a Szi
get városrészbe, a törökök pedig merészen űzőbe vették őket. Ezen a helyen, miután
a parancsnok maga megállt a kapuban és bátorította a többieket, abbamaradt a me
nekülés egy kis védfálnál, amelyet két nappal azelőtt emeltek; ez elegendő volt ah
hoz, hogy az ellenség első rohamát feltartsa, hogy ne támadjanak akkora hévvel
a kapu ellen, amit ez a fal fedezett. Az ellenség, látva, hogy itt nagy az ellenállás,
visszavonult, a várbeliek pedig készültek a város védelmére, amikor az este beálltá
val a hajdúk szép csendesen, sorban elmenekültek, úgy hogy két óra leforgása alatt
egy sem maradt közülük; a mocsár nádasán keresztül Palotának irányozták útju
kat, kivéve a vajdájukat, aki becsülettel a parancsnok mellett maradt. A hajdúk után
a cseh utászok, akik a települést védelmező sáncokon dolgoztak, szintén nagyrészt
elmentek; a baj már kezdett a németekre is átterjedni.
Amikor a parancsnok látta, hogy így egyszerre majdnem ezer emberrel megfogyat
kozott, azonfelül gyanús volt, hogy még többen is el akarnak menni, elvesztette a re
ményét, hogy tarthatja a külvárost, amely igen nagy volt és majdnem minden irány
ban nyitott. A végszükségben azt határozta, hogy a németekkel a várba húzódik, azt
erősen tartja, hogy így időt adjon a mieinknek, hogy ha szándékukban van segíte
ni, megtehessék. Éjfél körül minden katonáját kivonta a Szigetről, anélkül, hogy ezt
az ellenség pirkadatig észrevette volna és sáncokat húzatott a hidaknál. Másnap reg
gel az ellenség behatolt az elhagyott városrészbe, tüstént lövészárkokat kezdett ás
ni, és felállította a tüzérséget a város ellen.
Az ellenség két helyen támadta a várost, egyrészt Beslia-város felől, az ott emelt
két bástya ellen, ahol hosszú és nehéz munkával kezdték feltölteni az árkot, más
részt a szigeti külváros oldaláról a palotai kapu mellett, ahol még megvolt az előző
évben általunk készített ütegállás, rosszul helyrehozva. Oda négy nagy ágyút vittek
és közelítették őket az árokhoz, még jobban feltöltve azt; de nem sok hasznuk volt
150 Giulio Cesare Isolano gróf. (Eenda—Nehring, 273. o.)
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belőle, mert mi belül áthidalást készítettünk, erre két nagy ágyút helyeztünk, s ezek
kel tönkretettük mind a négyet, amely ránk lőtt.
A harmadik ponton nagyobb erőt fejtettek ki, vagyis a városnak azon a helyén,
amely délre néz Kővár [Chieuar] felé, ahol is az ellenség a külváros védelmére ké
szített sáncárokkal fedezte magát; miután azonban ez elhagyatott volt, semmit nem
ért. Ezen a helyen a város nagyon összeszűkült és a legtávolabbi csúcsánál a régi
fal két toronyba torkolt, mindkettő annak a fapalánknak az oldalán, amit a törökök
nemrégiben építettek; a tornyok igen kicsik voltak, sánc nélkül. Ezen a helyen, ahol
betemették az előrenyúló árkot, itt támadtak a törökök; a fatornyok alá kerültek, el
vágták és teljesen elfoglalták őket, anélkül, hogy ezt megakadályozhattuk volna,
minthogy nem volt mivel lőnünk oldalra, mert ott úgy elpusztították a védőműveket,
hogy senki ott nem mutatkozhatott. Ehhez még az is hozzájárult, Ihogy a két külön
böző magasságú toronynak az alsó résziét, amely a bejövő út fölött emelkedett,
kiugró helyzete miatt kívülről lőtték, el is pusztult, úgyhogy nem lehetett bennük
tartózkodni, sőt bejutni is csak nehezen, libasorban. Ebben a nehéz helyzetben azok,
akik benne voltak, feladták ezt a lövetett részt és kissé hátrább húzódva erős sáncot
építettek fából és földből; ez volt a védők utolsó reménye, minthogy az első falat
lehetetlen volt tovább> védeni.
így állván tehát a dolgok, az ellenség 20-án újra lövetni kezdte a betörési helyet.
Néhány katonánk, miután egy darabig védte, visszavonult, nem tudván ellenállást
kifejteni a szűk helyen, a felső torony omladékainak hullása miatt sem, amit akkor
a tüzérség erősen lőtt. Mivel a védekezés lehetetlen volt, visszahúzódtunk a sáncok
ba. Az ellenség, miután kikémlelte, úgy ítélte, hogy rohammal nem tudja a helyet
bevenni, ezért nem nyomult előbbre, hanem széthúzódott, puskával folyton befelé
lődözve, mi pedig őrájuk. így ment ez egész nap, sokat lőttek és többször megpróbál
koztak különböző helyeken a fallal, nem szembe, hanem oldalról; eredménytelenül,
bár sok ember elesett és mindenki a végletekig kimerült, még a parancsnok is könynyebben megsérült a térdén, ami akadályozta a járásban.
Minthogy már beesteledett, katonáink nem remélték, hogy tovább is tartani tud
ják magukat, ezért először csak kevesen, majd mind többen arról kezdtek tárgyalni,
hogy fel kell adni a várost. Elmentek tehát a parancsnokhoz és kijelentették, hogy
ebben a helyzetben lehetetlen tartani magukat; ez pedig odahívatta a tiszteket, és je
lenlétükben nemcsak elítélte magatartásukat, hanem eszükbe idézte a büntetést is,
amit ezért a gaztettért kapnának. Emlékezzenek őfelségének tett esküjükre; egyéb
ként a város helyzete nem olyan kétségbeejtő, hogy ne tudnák még néhány napig tar
tani magukat, ezalatt pedig a mieink nem fogják elmulasztani, hogy segítségünkre
jöjjenek; ami pedig őt magát illeti, velük akar meghalni vagy élni, ilyen sebesülten
is a falakra viteti magát, gyalázatos tervükhöz nem járul hozzá, sőt eltökélte, hogy
inkább fogságba esik vagy meghal. De amazok nem nyugodtak, sőt még inkább fel
indultak, és megtagadva az engedelmességet a parancsnoknak, a kapitányoknak és
a tiszteknek, mivel már hajnalodott, kiküldték néhány tisztjüket és feladták a várost
azzal a feltétellel, hogy holmijukat és személyüket megkímélik.
A parancsnok is a nagyvezírhez küldött négy főtisztet és más nemes urakat, hogy
közölje vele, miszerint katonái elhagyták őt, ő a város átadásába nem egyezik bele;
ami személyét illeti, tegyen vele, amit jónak lát. A vezír érte küldött, hogy vigyék
a városon kívülre, ő pedig elindult azoknak a főtiszteknek a kíséretében, akik vele
együtt nem akartak hozzájárulni a katonák elhatározásához. Még nem értek ki a vá
rosból, amikor a janicsárok, akik, miközben katonáink a kivonuláshoz készülődtek,
már nagy összevisszaságban minden oldalról hevesen berohantak, felkoncolták és ki
fosztották, akit találtak. A zűrzavarban a parancsnokot, akit a pasához vezettek,
a janicsárok a földre taszították és megtaposták, csak nagy nehezen tudta megmen
teni a simontornyai Husszein bég (Osain beg di Simondorna), aki kísérte; nagy erő
feszítésébe került, hogy a féktelen tömeg között társaival a pasához vezesse. A pasa
a parancsnoknak és a többieknek ruhákat adatott azzal, hogy bár nem járultak
hozzá a megegyezéshez, szabadon engedi őket. Közben azonban a szerencsétlen ka
tonákat kifosztották, vagy. felkoncolták, így kapták meg tettük büntetését. A vezír
odaküldte a janicsár agát, hogy csillapítsa le a zavargást és mentse meg a nyomorul
tak életét, közhírré tétetve, hogy aki elfogott valakit katonáink közül, adja ki, így
vagy 300-at vezettek színe elé, igen rossz állapotban; ezeket három nap múlva Pa
lotára kíséritek. A nagyvezír azit akarta elérni, hogy a parancsnok szólítsa fel Pa
lotát az átadásra, de ő azt felelte, hogy van a vezírnek hadserege, szólítsa ő fel a vá
rat, majd válaszolnak neki. A vezír a parancsnoknak és főtiszteknek egy kendőben
6000 arany dukátot ajánlott fel, hogy fogadják el az elszenvedett károkért. Ezt viszszautasították, azt válaszolva, hogy van kegyes gazdájuk, aki kárpótolja őket. A nagy
vezír barátságos szavakkal a parancsnokot és a főtiszteket magánál tartotta, s az
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volt a szándéka, hogy elengedi és Esztergomba küldi őket, de Budára, majd Belgrád
ba és onnan Konstantinápolyba vitték valamennyiőjüket.
Ugyanazon a napon, amikor a törökök bevették Fehérvárt, ami augusztus 29-én
volt, a táborba érkezett Székely Mózes, aki, mint mondottuk, vereséget szenvedve el
menekült Erdélyből, miután Zsigmond megegyezett a császárral. Székely kérte
a nagyvezírt, hogy felvilágosíthassa annak a tartománynak állapotáról, egyszer
smind segítséget kért tőle, hogy oda bevonulhasson; hűséget ígért neki és mint urá
nak, örökös szolgálatot. iA nagyvezír fogadta és szívesen látta őt; nemcsak azt ígér
te meg, hogy katonát ad neki, hanem azt is, hogy vele megy az egész sereggel, és
hogy a tatár kánnak parancsot ad, vonuljon Havasalföldére, és ő is nyomuljon be
onnan. Ezért a vezír elhatározta, hogy még mielőtt elindul, megerősíti Fehérvárt
védművekkel és őrséggel, ezért 28 napig ott maradt, mialatt a környező helyekről
berendelt megszámlálhatatlan parasztember, az egész sereg építkezett. Majd elindult,
és szeptember 22-e körül ért Budára, hogy átkeljen a Dunán Erdély felé. Miután
három nap és három éjjel megszakítás nélkül folyt az átszállítás, átkelt az egész sereg
és szeptember vége felé elindult, jól felszerelt állapotban hagyva Budát és Fehérvárt.
A boszniai pasát sok béggel és a határmentiekkel, akik a környéken táboroztak
a Szent Gellért (S. Gottardo) hegy alatt, hátrahagyta Budánál, az egész hajóhad a
teherhordó uszályokkal, a defterdárral és a fehérvári foglyokkal levonult Belgrádba.
Azt beszélték, hogy Székely Mózes nagy kárára volt ezeknek a foglyoknak, mert ő be
szélte le a vezért arról, hogy szabadon engedje őket.
Székely Mózes érkezése előtt Haszán pasának az volt a szándéka és terve, hogy
Fehérvár bevétele után Esztergom ellen megy, mivel értesült róla, hogy a mieink
nem mozdulnak Komárom szigetéről és nem is nagyon erősek. A Székely Mózes által
ajánlott lehetőség a hódításra azonban megváltoztatta szándékát. Elindult a vezír
a sereggel, de alig érkezett Szolnokra (Solnoch), amikor a janicsárok fellázadtak,
mondván, hogy nem kelnek át a Tiszán (Tibésco), ha nem kapnak valami rendkívüli
juttatást; így a vezír kénytelen volt nekik valamennyi pénzt adni. Átkelve a Tiszán,
amikor a Köröshöz (Chères) értek, a gyalogosok (i padlani) is fellázadtak, panaszolva,
hogy elpusztult vidéken viszik őket keresztül, ahol nincs miből élniök, csak a tarta
lék készletből, amit mindig magukkal visznek sok napon át tartó szükség esetére.
Ezért a vezír újra megnyugtatta őket, már amennyire tudta, és úgy határozott, hogy
délnek fordul Jenő (Czienu) és Lippa felé. Gyuláról (Giulla) elhozatott 6 nagy ágyút,
azokat, amiket Szaturdzsi [hagyott ott] abban az évben, amikor elindult Aradról,
hogy ezen a területen hadakozzék.
A nagyvezír már Gyula környékén járt, amikor hírt kapott, hogy a mieink ostrom
alá vették Budát és elfoglalták Pestet Azonnal összeszedte az egész sereget, hogy
visszaforduljon; ez az esemény nagy veszélybe juttatta Székely Mózest, félő volt, hogy
megölik, de a vezír segítségével Temesvárra, biztos helyre vitték. A szpáhi k (spailani),
különösen a nagy befolyású Ali Poiaras felizgatására olyan lármát csaptak, hogy a ve
zír kénytelen volt tervet változtatni, félbeszakítani a megkezdett utat és visszatérni
Pesthez, hogy a veszélyeztetett Buda helyzetét biztosítsa.
Eközben a mieink a vezírnek Budáról való elvonulása után a város alá érkeztek.
Az ellenség tessék-lássék védekezés után feladta az alsóvárost és szinte katonaság
nélkül hagyta Pestet, hogy minden erejével Budát védje. A mieink tehát titokban
átkeltek a folyón, lopva hatalmukba kerítették Pestet. Közben a lakosok öregebbje,
akinek érkezése volt rá, vidékre menekült, más részük pedig erődített tornyokba
húzódott vissza, ezek azonban, kezdeti ellenállás után, amikor a mieink ellenük for
dították az ágyúkat, feltétel nélkül (megadták magukat. A többieket a mieink leölték és
foglyul ejtették, nagy zsákmányt ejtve, majd pedig, miután megfelelő őrséget hagy
tak, megkezdték Buda ostromát. Miközben megközelítették a várat és felállították az
ütegeket, váratlanul megjelent a török sereg, olyan hirtelenséggel, hogy elővédje Pest
re tartó élelmiszeres szekereket fogott el, és az a veszély fenyegetett, hogy elfogják
Russwormot, Nádasdyt és seregünk más főembereit. Ilyen hirtelen ugyanis alig volt
idejük, hogy visszahúzódjanak a hídhoz, amit a mieink a folyón vertek a város mel
lett. Ezt a hidat a pesti oldalról erős sánccal erődítették meg, s a hídon át a mieink
folyton kitörtek csatározni és akadályozni a törököket, akik árkokat készítettek
Pest ellen, hogy visszaszerezzék a várost. Felállítottak négy tábori ágyút, ezek azon
ban semmilyen eredményt nem értek el. Mivel pedig a törökök igen szűkölködtek
élelemben és lőszerben, a mieink könnyen tudták nemcsak Pestet védeni, hanem egy
szersmind Budát is hevesen ágyúzni; a török seregben ugyanis csak kevés janicsár
volt, lévén, hogy ezek részben Fehérváron maradtak, részben útközben, elszöktek,
részben lementek a hajókkal. A mieink azonban nagy mulasztást követtek el, hogy
nem kerítették hatalmukba a palánkot, amely a királyi istállókat kötötte össze a felső
várral és biztosította a Dunapartot.
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A vezír, nem remélve többé, hogy Pestet elfoglalhatja, ezen a részen keresztül be
juttatta Budára a görögországi beglerbéget 20 000 emberrel. Miután pedig látta,
hogy Buda el van látva, és mivel seregében minden nappal növekedett a szükség,
október 3-a körül megindult Belgrádba. A mieink Buda alatt maradtak, de ők is
teljesen legyengültek, mivel rohamaikat visszaverték, nagyon megfogyatkoztak, így
aztán visszavonultak; de megtartották Pestet, Adonyt (Adón) és Földvárt (Foduar), jó
őrséggel, azt remélve, hogy Buda rövidesen élelmiszerhiány miatt elesik. A vezír
a hadsereggel megérkezett Belgrádba, elégedetlenül önmagával; két nappal előbb
ért oda a tatár kán.

SZEMLE

KOROM MIHÁLY

MAGYARORSZÁG IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNYA
ÉS A FEGYVERSZÜNET 1944—1945
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1981. 521 o.)

1944 őszétől 1945 tavaszáig a legna
gyobb jelentőségű sorsforduló zajlott le
népünk történetében. E fél esztendő vi
haros és bonyolult eseménysorainak, kül
ső-belső mozgatóerőinek és meghatáro
zóinak, gyászos és dicsőséges, tragikus és
fölemelő összetevőinek föltárása, részle
tes és valósághű ábrázolása terén a ma
gyar történettudomány már számottevő
eredményeket mondhat magáénak. Ezek
között forrásbázisával, gondos és a kér
dések teljes tisztázását célzó elemzései
vel, gazdagon dokumentált és pontosan
fogalmazott állásfoglalásaival, a leegysze
rűsítéseket elkerülő árnyalt ábrázolás
módjával kiemelkedő helyet foglal el Ko
rom Mihálynak, a korszak neves kutató
jának maradandó értéket képviselő, im
pozáns műve.
A szerző forrásfeltáró munkája túlzás
nélkül teljesnek minősíthető. A témára
vonatkozó könyvészeti és hazai levéltári
anyag mellett hatalmas mennyiségű új,
vagy csak részben ismert szovjet, angol
és amerikai diplomáciai iratra alapozza
fő mondandóját, s fölhasználja az ese
mények több fontos szereplőjének vissza"
emlékezését is. A forrásokat kritikával
kezeli, a tapasztalt pontatlanságokat és.
tévedéseket helyesbíti, a torzításokat és
hamisításokat helyre teszi. Könyvének ti
zenegy fejezetében, az előzményeket is fi
gyelembe véve, nemzetközi összefüggései
hez szorosan kapcsolva követi végig min
den síkon azt a folyamatot, amely a ha
talmon levők rendszermentő törekvései
nek szükségszerű kudarcán át vezetett el
az új Magyarország megszületéséhez. Az
eddigi kutatási eredményeket is tovább
fejlesztve mutatja be, hogyan játszották
el a horthysta uralkodó körök és képvi
selőik egy időben végrehajtható, határo
zott antifasiszta fordulat és Magyarország
szerepe esetleges kedvezőbb elbírálásá
nak lehetőségét. Ezzel szoros öszefüggésben tárgyalja a szövetséges hatalmak
Magyarországgal szemben követett politi

kájának alakulását, különös tekintettel a
szovjet kormánynak a közös antifasiszta
érdekeket messzemenően szem előtt tartó
ama törekvésére, hogy Magyarország,
legalább az uralkodó körök és a hadse
reg egy részének aktív közreműködésé
vel, megrázkódtatások nélkül lépjen ki
a háborúból és forduljon Németország
ellen. Ebben a folyamatban vizsgálja
részletesen a demokratikus, antifasiszta,
forradalmi erők helyzetét, lehetőségeit és
tevékenységét is, bemutatva, hogyan vál
tak fokozatosan ezek az erők a kibonta
kozás döntő belső tényezőivé.
A téma nagy részét kitevő politika- és
diplomáciatörténeti vonatkozások mellett
kellő teret kaptak a kötetben a katonai,
hadtörténeti kérdések, és az azok alaku
lását befolyásoló körülmények.
Könyve IV. fejezetében Korom Mihály
részletesen foglalkozik az „előzetes fegy
verszüneti feltételek" kialakulásával, sze
repével és ismerteti az értelmezés tekin
tetében meglevő zavart a kormányzó
környezetében. Indokoltnak tűnik erre is
visszavezetni a kilépést előkészítő cso
port felemás tevékenységét október 12—
16 között, az eseményekbe kevésbé be
avatott, vagy egyáltalán nem tájékozta
tott személyek esetében. Horthy és leg
belső bizalmasai felelősségét azonban ez
semmiképp nem csökkenti. Ok ugyanis
tudták, hogy az elfogadott előzetes felté
teleket — melyek egyik pontja előírta
a fegyveres szembefordulást Németor
szággal — még a végleges fegyverszünet
megkötése előtt kell teljesíteni. Mégsem
tettek semmit ennek érdekében. Helye
sen állapítja meg Korom, hogy Horthy
és köre csupán leválni szeretett volna
Németország oldaláról, szembefordulni
vele végképp nem akart. Jól tükrözik ezt
a kizárólag védelmi jellegű katonai in
tézkedései. A leválási előkészületek és az
október 15-i események tárgyalása során
jól kidomborodik a csoport tagjainak sze
mélyes felelőssége a helyzet alakulásáért^
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de az olvasó arról is meggyőződhet, hogy
a kormányzóval az élen a különböző sze
mélyek — politikusok és katonák — cse
lekedeteinek közös meghatározója a né
metek ellen fordulás elkerülésére irá
nyuló törekvés volt Ennek megfelelően
a proklamáció elhangzása után a budai
várban azonnal megkezdődött a politikai
visszatáncolás, ami végső fokon az arc
vonalban levő katonai erő passzivitását
idézte elő. Kétségtelen, hogy az esemé
nyekbe beavatott két hadseregparancsno
kot komoly felelősség terheli október 15-i
és az azt megelőző néhány napi tétlen
ségéért. E magatartásuk azonban, a re
cenzens véleménye szerint, legalábbis
nem állt ellentétben a leválást előkészí
tő csoport, és személyesen Horthy igazi
szándékával. A kudarcért együtt felelő
sök.
Október 15-e után elmúlt annak a le
hetősége, hogy a hatalmon levőknek,
vagy azok jelentős részének közreműkö
désével történjék meg a szakítás és szem
befordulás Németországgal. Az új hely
zetben az átállás még lehetséges módjai
megnövelték a Faragho vezette fegyver
szüneti küldöttség (a Magyar Delegáció),
szerepét az események alakulásában. Er
ről szólva Korom, könyve V. fejezetében,
joggal marasztalja el a Magyar Delegá
ciót azért, mert nem adott gyors és ha
tározott utasításokat a szovjet csapatok
hoz átment Miklós vezérezredesnek, az
1. hadsereg parancsnokának. A Magyar
Delegáció horthysta
jogfolytonosságot
erőltető és a németek ellen fordulástól
húzódozó magatartását nem menti az a
körülmény, hogy a csapataitól bármeny
nyire is méltánylandó szándékokkal tör
tént távozásával Miklós Béla megfosztot
ta magát a gyors helyszíni cselekvés le
hetőségétől. Többé már nem volt fegy
veres erővel közvetlenül rendelkező ka
tonai vezető, aki még fordíthatott volna
az események mentén. Átállásával poli
tikai személyiséggé vált, ami az adott
helyzetben kevesebbet jelentett előző mi
nőségénél.
Korom Mihály nem érezte témájához
tartozónak az antifasiszta hadifogolymoz
galom kezdeményezte
magyar
légió
ügyét. Csupán érinti azt két összefüggés
ben. A III. fejezetben a moszkvai emig
ráció Horthyval' szembeni merevségére
utalva megjegyzi, talán könnyebb lett
volna a hadifogoly tisztek megnyerése,
ha nem követelik tőlük a kormányzóval
való szembefordulást, vagy hallgatnak
róla. E feltételezés reálisnak tűnik, mert
a rugalmasság a politikával szemben jo
gos követelmény. Fölmerül azonban a
kérdés: vajon 1943 nyarán és őszén, ami
kor a légió ügye napirenden volt, lehe
tett-e rugalmas az emigráció azzal a

Horthyval szemben, aki a legmerevebben
elutasította a Szovjetunióval történő kap
csolatfölvétel gondolatát? Továbbá, ho
gyan fogadták volna ezt a Szovjetunió
szövetségesei (beleértve a londoni emig
ráns kormányokat) és a szomszédos or
szágok kommunista pártjai? E külső té
nyezők vizsgálata legalább annyira fon
tos, mint a hadifogoly tisztek magatartá
sára iható belső okok föltárása. Kétség
telen tény, hogy a magyar légió hiánya
nagyon érződött egy évvel később, Mik
lós Béla 1. hadsereghez intézett paran
csai, utasításai és fölhívásai idején. Való
igaz, az átállni kész katonák és tisztek
számára a hadifogság nem volt vonzó
perspektíva, mint Korom is megállapít
ja az V. fejezetiben. A hadifogság önként
vállalása csak a körülzárt Budapesten és
a harcok befejező szakaszában vált töme
gessé— akkor már mint az életben ma
radás végső lehetősége. Addig a sodró
dás és a hazaszökés volt a jellemző ma
gatartásforma. A magyar légió ügye v i 
szont már 1943 végén lekerült a napi
rendről, s kérdéses, hogy az antifasiszta
koalícióban kialakult körülmények a d 
tak-e új lehetőséget a szovjet kormány
nak e tekintetben.
Korom jól látja, hogy a horthysta had
sereg legalább egy része átállításának
meghiúsulása után, 1944 végéhez köze
ledve, az antifasiszta koalíció érdeke egy
re inkább nem egy új magyar fegyveres
erő bekapcsolása a háborúba — s ezt a
katonai helyzet alakulása sem követel
te —, hanem a németek oldalán harcoló
magyar csapatok bomlasztása volt.
Egy új hadsereg fölállítását és frontra
küldését „csupán" a magyar nép alapve
tő nemzeti érdekei követelték, s a koráb
bitól gyökeresen eltérő körülmények kö
zött, az Ideiglenes Nemzeti Kormány
megalakulása után, a fegyverszüneti
egyezményben előírt kötelezettség adott
rá lehetőséget. Vörös János honvédelmi
miniszter az új hadsereget döntő mér
tékben hadifoglyokból tervezte létrehoz
ni, kiegészítve toborzott önkéntesekkel..
A fegyverzetet és felszerelést szovjet
zsákmányanyagból kívánta biztosítani.
Korom Mihály a XI. fejezetben nem ok
nélkül tartja irreálisnak ezt a hadsereg
szervezési koncepciót, utalva a szovjet
hadsereg utánpótlási gondjaira, s főleg
arra, hogy a hadifoglyok ilyetén való fel
használása ismeretlen volt a szövetsége
sek gyakorlatában. A tények azonban
azt bizonyítják, hogy az Ideiglenes Nem
zeti Kormány e tekintetben sem nélkü
lözhette a szovjet illetékesek hathatós se
gítségét. A felszabadult országrész mini
mális hadseregszervezési lehetőségei és
az új hadsereg fasizmus elleni harcba
való gyors bekapcsolhatásának igénye
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közti ellentmondás még a tanusítottnal
nagyobb hazai erőfeszítések esetén sem
lett volna feloldható szovjet segítség nél
kül. S nem is maradt el ez a segítség.
A szovjet kormány nem zárkózott el a
hadifoglyok átadásától, s a szállítási le
hetőségek függvényében rövid idő alatt
jelentős számban bocsátotta őket a HM
rendelkezésére. Pótolta a március végéig
felállított két hadosztály fegyverzeti és
felszerelési hiányait is.
Tény, hogy Vörös János az új hadse
reg fő feladatának nem annyira a fasiz
mus elleni harcban való mielőbbi rész
vételt tekintette. Sokkal inkább a belső
funkció gyakorlására szerette volna al
kalmazni. A HM kezdeti szervező tevé
kenységét azonban elsősorban nem eb
ben az öszefüggésben lehet reálisan
megítélni. Sok ténylegesen meglevő gond
dal és nehézséggel kellett az új hadsereg
létrehozóinak megküzdeniük. Az alapok
lerakásához csupán néhányan voltak, te
rületi szervekkel nem rendelkeztek, a to
borzást csak január 20-a, a fegyverszüne
ti egyezmény aláírása után kezdhették
meg. Az érdemi munkát lényegében a
nulláról kellett megindítani, s a helyze
tet még az is nehezítette, hogy a tobor
zásnak nem volt felelős gazdája, erről a
kormány nem intézkedett. Pedig az idő
sürgetett, mert a háború vége már belát
ható közelségben volt. Az adott helyzet
ben a feladat forradalmi lendületet és
módszereket követelt, ez hozhatott volna
még valamelyest gyorsabb eredményeket.
Ehhez azonban forradalmárokra lett vol

na szükség, de az új hadsereg szervezői
nem voltak azok. Tőlük idegen volt a
forradalmi módon való cselekvés, tevé
kenységük megítéléséhez ez lehet az ob
jektív mérce. A HM néhány fős kezde
ti állománya csak a maga módján, a bé
kés körülmények közötti évtizedes be
idegződések szerint tudott dolgozni, ez
pedig a forradalmi idők követelményeit
— minden becsületes szándék ellenére
— nem elégíthette ki.
A horthysta csoportoknak az Ideigle
nes Nemzeti Kormány létrejöttét megelő
ző huzavonája, melyet Korom részlete
sen tárgyal könyve több fejezetében, ka
tonai téren is olyan jelentős késést oko
zott, ami az új HM rendelkezésére álló
rövid idő alatt már nem volt behozható.
S ezt csupán motiválja az a tény, hogy
az Ideiglenes Nemzeti Kormányban ott
voltak azok is, akiket a késésért nem ke
vés felelősség terhelt — korábbról. A
fegyverszüneti
egyezmény
aláírásától
március végéig terjedő idő alatt a HM
szovjet segítséggel két gyaloghadosztályt
állított föl. Az adott körülmények között
ez egyáltalán nem tekinthető lebecsül
hető eredménynek.
Az elmondottakkal csupán néhány had
történeti vonatkozású kérdést emeltem ki
Korom Mihály kitűnő munkájából, mely
nek ismerete nélkülözhetetlen legújabbkori történelmünk e bonyolult, szövevé
nyekkel teli időszakának jó megértéséhez,
s a történeti valóságnak megfelelőbb ér
tékeléséhez.
Tóth
Sándor

IVAN SZTYEPANOVICS KONYEV

EGY FRONTPARANCSNOK FELJEGYZÉSEI 1943—1944
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1983. 270 o.)

Ivan Sztyepanovics Konyev (1897—
1973), a Szovjetunió marsallja, a legma
gasabb szovjet katonai kitüntetés — a
Győzelem Rend és a Tisztelet Szálfegy
ver — tulajdonosa visszaemlékezésének
közreadásával folytatta a Zrínyi Katonai
Könyv- és Lapkiadó a második világhá
ború ismert hadvezéreinek memoárjait
felölelő sorozatát. Már többször jeleztük,
hogy igen hasznosnak és fontosnak tart
juk ezt a vállalkozást, amely a hadtör
ténelmi munkák személytelenségével el
lentétben a szemtanú, a szereplő szemé
vel, közvetlenségével mutatja be a má

sodik világháború számos jelentős ese
ményét.
Konyev marsall könyvében a Nagy
Honvédő Háború közel két esztendejének
eseményeiről, az általa irányított fron
tokon lefolyt harcokról számol be, az irá
nyító, vezető parancsnok nézőpontjából.
Ismeretei, pontos adatai számos, már
megjelent hadtörténelmi munka hiányos
ságait pótolhatják, illetve téves adatait
pontosíthatják, ezekre a tényekre a szer
ző maga is felhívja a figyelmet.
A kötet első fejezete mindjárt a má
sodik világháború egyik legnagyobb csa-
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tájával — Kurszk, 1943. július — ismer
teti meg az olvasókat. Konyev ekkor
még hadseregtábornok és a Sztyeppéi
Front parancsnoka. Ez a front jelentős
szerepet vállalt a kurszki csatában. Csa
patainak kellett felfognia a németek el
ső rohamait majd támadásba kellett át
menniük. A kurszki csata méretében és
jelentőségében a sztálingrádi csatához
hasonlítható. A Vörös Hadsereg itt elért
hatalmas sikere mindenki számára egyér
telművé tette, hogy a német hadsereg im
már véglegesen elveszítette a hadászati
kezdeményezés legcsekélyebb reményét
is, ereje legfeljebb elhúzódó védelmi har
cokra lesz már csak elégséges.
A szerző írásából elénk tárul az a ha
talmas küzdelem, amelyet a szovjet Vö
rös Hadsereg vívott a német agresszorokkal. Konyev az eseményeket a dönté
seket részben meg is hozó, illetve vég
rehajtó frontparancsnok szemével mutat
ja be, jelezve azt is, hogy milyen mélysé
gekig volt képes átlátni a helyzetet. Elénk
tárja azokat az intézkedéseket, utasítá
sokat amelyeket Moszkvából kapott, rá
mutat csapatai, illetve azok parancsno
kainak erényeire, esetleges hibáikra, be
számol személyes közbelépéseiről, az ese
mények alakításában játszott szerepéről.
Ismeretes, hogy a szovjet hadsereg lát
ványos és a háború végső kimenetelében
is döntő jelentőségű győzelmet aratott
Kurszknál. Az ütközet után megindult
Ukrajna és a még megszállt szovjet te
rületek teljes és végleges felszabadítása.
Konyev ekkor (1943. október) a 2. Uk
rán Front élére került és csapataival
döntő érdemeket szerzett a Szovjetunió
területének felszabadításában.
1944 tavaszán a szovjet kormány Konyevet a Szovjetunió marsall j ává nevez
te ki és rövidesen, a Főhadiszállásra
visszahívott Zsukov helyére, az 1. Ukrán
Front parancsnoki posztjára állította.
Előtte azonban még olyan sikeres hadmű
veletek fűződnek a nevéhez — és a 2. Uk
rán Frontéhoz — mint a korszuny-sevcsenkovszkiji katlan felszámolása, az
umany-botosanii hadművelet, amelyben
számos folyón menetből történő átkelést
is irányított a szerző.
Az új beosztás új feladatokat is 'hozott
Konyev számára. Csapatai, átlépve a
szovjet államhatárokat, csatlós, illetve
német megszállta országok területére ér
tek és kezdték meg azok felszabadítását.
Az 1. Ukrán Front csapatai harcoltak
Lengyelországban, Romániában és Cseh
szlovákia területén.
Ezen felszabadító harcok során került
sor az 1944-es esztendő egyik legnehe
zebb, embert és technikát egyaránt pró
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bára tevő hadműveletére, az ún. kárpátduklai hadműveletre. Konyev csapatai
nak a Kárpátok legyűrhetetlennek tűnő
hegyeit kellett leküzdeniük, méghozzá
minél hamarabb, hogy a Szlovákiában
kirobbant Nemzeti Felkelés számára se
gítséget nyújthassanak. A front csapatai
között harcoltak azok a csehszlovák ala
kulatok, amelyek a Szovjetunióban ala
kultak és a duklai harcok idején lett pa
rancsnokuk Ludvík Svoboda, a Cseh
szlovák állam későbbi elnöke.
Az 1. Ukrán Front csapatai, legyőzve
a Kárpátok hegyeit és a német csapatok
ellenállását, megkezdték Csehszlovákia
felszabadítását. Hogy ez hogyan, miként
zajlott le, arról már nem írt a szerző,
a duklai harcok leírásával fejezte be
könyvét.
Egy-egy emlékiratot olvasva nincs
könnyű dolga a recenzensnek, hiszen a
szerzőnél jobban nem adhatja vissza a
történéseket. Általában bizonyos követ
keztetéseket vonhat le és elhelyezheti a
könyvet a hasonló emlékiratok sorában,
így van ez a jelen esetben is. Konyev
könyve egy irányító, vezető hadvezér sze
mélyes hangvételű emlékeit adja vissza
a második világháború közel két évéről,
már említett pontosításaival, megállapí
tásaival segítséget nyújtva a korszak tör
ténetét kutató és feldolgozó (had) törté
nészek számára.
Amit talán hiányolhatunk — és ezen
a szerkesztés segíthetett volna (?!) — az
ilyen jellegű visszaemlékezéseknél is el
engedhetetlenül szükséges térképmellék
leteken kívül egy történészi elő- vagy
utószó, amely más, hasonló emlékiratok
nál (pl. Montgomery, Eisenhower) fo
gódzkodót nyújtott az olvasóknak, vagy
egy a szerző által írt .„kiegészítés"
(lásd Moszkalenko) amely hasonló cé
lokat szolgált. Ezek hiányában Konyev
visszaemlékezése kicsit a levegőben
lóg, hiszen az érdeklődő olvasók szá
mára a „fülszöveg" rövidke tájékoz
tatója kevésnek tűnhet. Szívesen olvasná
a második világháború egyik legsikere
sebb szovjet hadvezérének egy rövid, de
az életpálya fontosabb állomásait ismer
tető és egyben értékelő életrajzát. Ez el
sősorban az 1943 előtti évekre vonatko
zóan lehetett volna hasznos, hiszen Ko
nyev marsall katonai pályafutása nem a
Sztyeppéi Front élén kezdődött, ö is,
mint számos más szovjet hadvezér, egy
szerű katonaként kezdte pályáját és a
marsallbatot maga „húzta elő a kenyér
zsákból", tehetsége, rátermettsége révén!
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Albert Speer
Der Sklavenstaat
Meine Auseinandersetzungen m i t der SS
(Deutsche Verlags-Anstalt,

Azok a könyvek, amelyeket ismertetni
és értékelni kívánunk, nem reprezentál
hatják ugyan a legújabb kor kérdéseire
választ kereső, vagy adó nyugatnémet
hadtörténetírást, de témaválasztásuk, for
ráskezelésük sajátosságai, a feldolgozás
egyező, vagy eltérő módjai és az olvasó
elé tárt eredmények mégis alkalmat kí
nálnak néhány olyan következtetésre,
amelyek a kortársi nyugatnémet historio
gráfiát is jellemezhetik.
ö t munkáról számolunk be: ebből csu

Stuttgart,

1981. 510 o.)

pán egy tekinthető szűkebb értelembe»
vett hadtörténetnek (Dieter Ose: Döntés
Nyugaton), egy az SD (Sicherheitsdienst)
különleges alakulatainak tevékenységét
vizsgálja a Németország által megszállt
területeken 1938 és 1942 között (Helmut
Krausnick—Hans Heinrich—Wilhelm: Az
ideológiai háború alakulata. A biztonsági
rendőrség és a biztonsági szolgálat ké
szültségi kötelékei), egy a hitlerellenes
német katonai ellenállás egyik jelentős
személyiségének, az Abwehr tábornoká-
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îiak, Hans Paul Osternek életútját követi
a nem hagyományos biográfia eszközei
vel (Romedio Galeazzo Graf von ThunHohenstein: Az összeesküvő. Oster tábor
nok és a katonai ellenzék). Végül szólni
kívánunk egy emlékiratról és egy, az em
lékirat műfaját több tekintetben is meg
törő munkáról: a külszolgálatból induló
és a katonai ellenálláshoz eljutó Hans
Herwart memoárjáról (Hans von Herwarth: Megélt kortörténet 1931—1945)
és Albert Speer korábban már közzétett
visszaemlékezésének olyan új kiadásáról,
amelyben a szerző — Koblenzben végez
ve levéltári kutatásokat — emlékeit a
forrásokkal, vagy azok
némelyikével
igyekezett összevetni (Albert Speer: A
rabszolgaállam. Ellentéteim az SS-sel).
Nem csak a témaválasztás széles, a tel
jesítmények között is lényegesek a kü
lönbségek: Ose könyve szinte a modern
polgári hadtörténetírás összes követelmé
nyének eleget tesz, Krausnick és Wilhelm
munkája — az imponáló kutatási mély
ség ellenére — számos, bár könnyen el
kerülhető, ám bizonyos mértékig érthető
hibát tartalmaz, Thun-Hohenstein telje
sítményének értékelésénél viszont a re
cenzens szinte hibajegyzéket készíthet.
A memoár és az emlékirat jellegű
munkáknál természetesen nem vállalkoz
tunk a történetírástól számonkérhetőek
megfogalmazására.
Ami Ose munkáját illeti — csupán egy
kifogást vélünk említhetőnek : az angol—
amerikai források elhanyagolását: e kér
désekről szólva megelégedett az eddig is
mert kutatási eredmények kritikátlan és
kivonatos ismertetésével. (15., 76—82.,
104—105., 107—108., 140., 146—148., 150.,
180., 221. o.) A szerző kézikönyvként is
használható művet írt. Ezt legjobban ab
szolút számokkal kifejezett és hadműve
leti egységekkel dolgozó statisztikáira
utalva bizonyíthatjuk. (159—164., 201—
205., 260—267. o.) Igyekszik az egyes ma
gasabbegységek tényleges harcértékét is
kifejezni, vagy legalább szemléletessé
tenni — utal arra, hogy pl. 1944. augusz
tus 21-én a 10. SS páncélos hadosztály
nak már nem voltak páncélosai és a 12.
SS páncélos hadosztály is csak 10 páncé
lossal rendelkezett '(259., 176. o.). Ugyan
akkor a rendelkezésre álló német forrá
sok totális hasznosításával tisztázta a
Rundstedt által is kifogásolt, átfedéseket
tartalmazó és pontos elhatárolásokat nem
nyújtó parancsnoklási viszonyokat, nem
kerülve meg ezek következményeit sem,
amikor Hitler a maga javára döntött: ha
a felek — a hadsereg, a flotta és a légierő
— között nincs megegyezés, az ő döntését
kell kérni. (25—27., 60—61., 63. o.) Bár az
ennek miértjeire adott válasza nem tűnik
11*

maradéktalannak (64. o.), az invázió el
hárítására készülők logisztikai helyzeté
nek elemzésénél a legjellemzőbbeket ra
gadja meg. Ose rendkívül szemléletes pél
dákkal érzékelteti a német légi felderí
tés hiányait — ennek következményei
hadászati értelemben is jelentkeztek
(83—84. o.) —, a legkonkrétabbá téve a
szövetségesek légifölényének kihatásait.
Utal pl. arra, hogy míg a partraszállást
megelőzően még naponta 200—250 vonat
„érte el" a német csapatokat, ez június
ban 20—25-re csökkent. (116. o.) Ezt
abszolút számokkal így adja vissza: né
met részről 500 repülőgép állt szemben
a szövetségesek 8000 gépével, tehát a fö
lény: 1:16. (119—120. o.)
Ose minden eddiginél egzaktabb infor
mációkat nyújt a közel 5000 km-es sza
kasz védelme előkészítésének nehézségei
ről, a lázasan sürgetett erődítésekről (24.,
33. o.), a szovjet frontra irányított erők
ről. Csak 1943-ban 30 gyalogos hadosz
tállyal, 6 páncélgránátos hadosztállyal,
2 ejtőernyős hadosztállyal, 1 SS dandár
ral és több mint 20 vegyes zászlóaljjal
gyengítették a nyugati német erőket.
(29. o.) Jellemzi a helyükre érkezők cse
kélyebb harcértékét is. Ennek' ellenére
azonban úgy véli, hogy a védelem hely
zete javult, s ebben elsősorban Rommel
szerepét emeli ki (67—73. o.). Üjra szem
léletes a példája, amikor az egyes hadosz
tályok frontszélességét ismertetve és ele
mezve megállapítja: ez a neuralgikus
pontokon — más kérdés, hogy ezek a
„hosszú nap" alkalmával a német feltéte
lezéseket nem igazolták — a korábbi 40—
50 km-ről 15—20 km-re csökkent (74. o.).
Ose könyvének kétségtelenül legérde
kesebb oldalait azok a fejtegetések adják,
amelyeken személyekhez kötötten —
Rundstedt, Rommel, Kluge és Hitler —
szól a hadműveletek tervezéséről és le
folyásáról. A szerző elemzőkészsége kü
lönösen itt nyilvánul meg. Így megkísér
li tisztázni a Rundstedt—Rommel vita
alakulását, majd annak Hitler által tör
tént kompromisszumos lezárását 1944. áp
rilis 26-án. A szerző inkább a rommeli el
képzelés mellett voksol. Rommel számára
az ún. Atlanti-fal áttörhetetlenné tétele
és az ellenségnek még a partraszállás kri
tikus idején történő megsemmisítése volt
az egyetlen lehetőség az invázió kivédé
sére. Ezért gyalogos hadosztályokat és a
Heer (szárazföldi haderő) tüzérségét is
közel akarta vinni a parthoz, de a pán
célos kötelékeket is oly távolságra akarta
a parttól diszlokáltatni, hogy azok leg
korábban 3 órán belül bevethetőek legye
nek. Ose, bár látja e terv több gyengé
jét, ahhoz a következtetéshez nem jut el,
hogy Rundstedt rugalmas védelmet ja
vasló koncepciója is — offenzív védelem
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a part mögött, erős és mozgékonyan al
kalmazható páncélos kötelékek révén —
az erőviszonyok becsülhető arányait te
kintve éppoly utópisztikus volt, mint
Rommel nézete (40—153. o.). Az sem ke
rül megfogalmazásra, hogy Rommel ter
vében több volt a hazardírozástól vár
ható elem, de Rundstedt reálisabbnak tű
nő elképzelésének megvalósításához is
hiányoztak az eszközök.
Igen árnyalt a Klugéról adott kép: a
hitleri frázisokkal érkező tábornagyot a
frontközelség azonnal kijózanította, s bár
viszonya jobb volt az OKW-hoz, mint
elődjéé, az ő javaslatai sem találtak min
denben elfogadásra. Portréja és pszichogramja pillanatfelvételekből áll össze:
cselekedeteinek ellentmondásai, csillogó
analízisei ellenére, hadműveleti kérdé
sekben is megnyilvánultak. Kluge levál
tását, az ellene felhozott vádakat és ön
gyilkosságát illetően a szerző nem lép túl
az eddigi kutatásokon. (165—248. o.) A
könyv közli Klugénak Hitlerhez írott bú
csúlevelét is (339—340. o.). A Klugéról ki
alakított végső értékelés viszont a hábo
rú utáni német történetírás sablonjának
újraalkalmazása csupán: „Kluge, éppúgy,
mint Rundstedt és a többi főparancsnok
Nyugaton (...) feladataikat és történeti
felelősségüket a csaták vezetésében és
megnyerésében látták, nem pedig a poli
tikában." (271. o.)
A Wehrmacht főparancsnokáról, Hit
lerről adott kép újat alig tartalmaz, csu
pán a június 17-i, a fronton tett látogatá
sakor elhangzottakat építi be az esemé
nyekbe az eddigieknél plasztikusabban
(23., 130., 132—136. o.).
A Krausnick—Wilhelm-féle munkáról
röviden már summáztuk véleményünket:
értékét rontja a túldokumentálás ; a kel
lő meg nem rostálás következményeként
a könyv szinte forráskiadvánnyá válik,
sok az ismétlés és átfedés (422—426.,
434—441., 448—453. o.).
Ügy véljük azonban, hogy ez a téma
választás politikai tartalma miatt bizo
nyos mértékig helyeselhető: aligha akad
hat kényesebb téma a mai nyugatnémet
történetírás számára, így a források beszéltetése a történettudomány területén
kívül eső szempontokból sem elhanya
golható.
A szerzők kiindulásként definiálják a
különleges alakulatok fogalmát: „ . . . ad
hoc alakított, motorizált, nem tartósan
helyhez kötött, sajátos jellegű rendőr
alakulatok . . . " Említést kap a nürnbergi
per f ormulázása is : „ . . . vándorló Reichs
sicherheitshauptamt, mozgó Gestapo . . . "
(16. o.)
A munka monografikus mélységgel tár
gyalja az Einsatzgruppék előtörténetét

Ausztriában az Anschlusst követő napok
ban és a müncheni konferencia után a
Csehszlovákiából levált területen (19.,
25. o.). Már itt is, de különösen az Ein
satzgruppék lengyelországi tevékenysége
során, különleges figyelmet kap e külön
leges alakulatok és a Heer viszonyának
szabályozása és az azt nem mindig fedő
gyakorlat — ennek a kérdésnek a meg
válaszolása egyébként a mű legnagyobb
értéke és érdeme (38—41., 55—62., 80—
83., 85—87. o.).
A mű az Einsatzgruppék szovjet te
rületen végzett tevékenységének vizsgá
latát állította középpontba. Részletezi és
elemzi az alakulatok felállítását: a három
Heeresgruppénak megfelelően először
ugyanennyi Einsatzgruppét hoztak létre,
egy negyediket csak később, amely a 2.
román hadsereggel együtt harcoló 11. né
met hadsereg mögött működött. A moto
rizált Einsatzgruppék ereje egyenként
600—1000 fő volt. (141—145., 147. o.) Is
merteti Heydrich egy 1941. július 2-án
kiadott parancsát, amely túlment a Komissarbefehlen (157—158. o.), foglalkozik
a partizánok elleni harc és a zsidóüldö
zés összekapcsolt voltával; utal pl. olyan
momentumra, hogy az Einsatzgruppék
az elesett partizánok számát megtoldot
ták a megölt zsidókéval, hogy a jelenté
sek „pozitívabbak" legyenek (514—515. o. ;
v.o. 534. o.). Ami pedig az Einsatzgrup
pék és a Heer kapcsolatrendszerét illeti,
mint mondottuk, ez a munka legkidolgo
zottabb, legárnyaltabb analízise. A szer
zők egy mindenben bizonyítottnak te
kinthető megállapítása szerint a Heer
már eleve törekedett a kompromisszu
mokra, s ez megkönnyítette az Einsatz
gruppék önállósulásának folyamatát (65—
68. o.).
Elemzik a szerzők e kérdésnél azt is,
hogy a nemzetiszocialista propaganda a
Heer személyi állományánál is előhívott
olyan hatásokat, amelyek közelítették az
Einsatzgruppék tevékenységéhez : ebben
az összefüggésben nyer új megközelítést
Hitler és Brauchitsch 1939. november 5-i
megbeszélése, amelynek során a Heer fő
parancsnoka magatartásával a Hitlerrel
való szembefordulás több változatát fon
tolgató katonai körök reményeinek sír
ját ásta meg (76—77. o.). A mű megálla
pítása ismét bizonyítottá válik, amikor
megfogalmazódik : Brauchitsch nemcsak
lemondott a Hitler programjával kapcso
latos ellenállásáról, de szinte csatlakozott
ahhoz. S ebben a magatartásban vélik
felfedezni a szerzők a Heer és az SS ké
sőbbi viszonyának jellemzőit (103—104. o.)
Amikor a Heer-nek az Einsatzgruppék
tevékenységét segítő, támogató, kiegészí
tő, pótló megnyilvánulásai továbblajstromozására kerül sor, utalás történik arra,
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hogyan alakult ez a partizánok elleni
harcok során, összefoglaló igénnyel fo
galmazódik meg: a Heer nemcsak tűrte
és támogatta, de sok esetben maga is vég
rehajtotta azokat az aktusokat, amelyek
alig különböztek az Einsatzgruppék te
vékenységétől. Hogy ez mennyiben mond
ellent az emlékiratok állítását elfogadó
eddigi nézeteknek, nem kíván részlete
sebb magyarázatot. Ebben az összefüg
gésben szögezik le a szerzők, hogy a Heer
— részben gyengeségből, részben az
ideológiával és a külpolitikai célkitűzé
sekkel való azonosulás miatt, kisebb mér
tékben a megtorló apparátustól való fé
lelemből, de legkevésbé az abszolutizált
katonai engedelmességből — részese lett
a hadjáratot kiegészítő megsemmisítési
program végrehajtásának (278. o.).
Amikor pedig ez a magatartás megsze
mélyesítésre kerül, Reichenau tábornagy
nak, a 6. hadsereg parancsnokának egy
1941. október 10-én kiadott parancsa vá
lik a bizonyítás eszközévé: a saját kez
deményezésre kiadott parancs hangsú
lyozta, hogy a katonáknak teljes megér
tést kell tanűsítaniok a zsidó „Unter
mensch" elleni kemény, de jogos cselek
mények szükségessége iránt. (259—26ť. o.)
Említést nyer az is, hogy a Heeresgruppe
Süd Főparancsnoka, Rundstedt, sietett ki
jelenteni teljes egyetértését a paranccsal,
amelyet Hitler is kitűnőnek talált és úgy
döntött, hogy arról mindenütt tudomást
kell szerezni. Nem kevésbé találták jel
lemzőnek a szerzők a Heer vezérkariŐnökének, a hitlerellenes katonai oppozí
ció egyik mérsékelt személyiségének,
Haider vezérezredesnek a hadseregek pa
rancsnokaihoz intézett szavait: az Ein
satzgruppék a harcoló csapatok számára
aranyat érnek, mert azok biztosítják hát
só vonalaikat (267. o.).
A monográfia érdekes és eddig kevésbé
ismert töredékeket közöl még a Barbarossa-tervhez kapcsolható anyagokból,
említve pl. egy, a birodalmi hadügymi
nisztérium pszichológiai laboratóriumá
ban készült tanulmányt, amelynek szem
pontjait a német megszálláspolitika nem,
illetve csak a katonai vereségek követ
kezményeként, 1943-tól vette figyelem
be — nyilván ez utóbbiaktól nyerve az
impulzusokat. (113—114. o.)
Míg Hitlerről a mű kevés újat ad (113.,
347., 624—627. o.), a tematika alkalmat kí
nált — ha töredékesen is — egy kitűnő
Heydrich-kép kiformálásához, különösen
hangsúlyozva, mennyiben játszott szere
pet cselekedeteiben „a megelőzés megelő
zésének" már a rendőrjog kereteit is szét
feszítő elve (20—21., 23., 73—74., 93—95.,
150—152., 153—155., 634—635. o.).
S még egy megjegyzés: a szerzők végül
nem tudtak újat mondani az általuk

„polykrátiának" nevezett, struktúra kere
tei között végbemenő döntési folyama
tokról : „ . . . az intézményesített dzsungel,
a bellum omnium contra o m n e s . . . " a
kutatások mai szintjén már meghaladott,
amit legfeljebb enyhíthet egy találó meg
fogalmazás : „Ohaostministerium" i(326—
328., 331., 622—623. o.).
Az Oster tábornokról írt életrajzban
— utaltunk már erre — elsődlegesen ép
pen az kifogásolható, ami a műfaji tö
rést eredményezi: Oster életrajza ürü
gyén a szerző újraírta a német katonai
ellenállás keretébe helyezhető eseménye
ket, alig-alig lépve túl az eddig ismerte
ken. A Golo Mann meglepően lapos, sem
mitmondó előszavával induló mű tovább
hígult a publicisztikai szintű pszicholo
gizáló közhelyekkel, amelyek olykor a di
lettantizmus jegyeit sem képesek elfed
ni. S ami a legrosszabb hatást kelti, a
szerző nem képes a jelentősebb és a je
lentéktelenebb megkülönböztetésére, s ez
művét a mai nyugatnémet történetírás
kevésbé sikerült alkotásai közé sorolhat
ja.
A könyv értékét némileg emeli viszont,
hogy túllép a szűkebb értelemben vehető
katonai ellenállás keretein és szinte a
gyökerekig visszanyúlva kísérletet tesz
azoknak a nézeteknek és eseményeknek
az ismertetésére — elemzésére kevés
bé —, amelyek meghatározták a hitleri
szándékokkal nem mindig és nem min
denben egyező katonák véleményét és
cselekedeteit. Az viszont, hogy minden
olyan eset bemutatásra kerül, amikor
egyesek a hadműveleti tervek elkészíté
sénél politikai tartalom nélkül mondtak
ellent Hitlernek, a kérdés bizonyos félre
értésre utal és a kérdéseket körülihatárolhatatlanná teszi (152. o.).
Már-már kínos kronológiát tartva szól
a szerző a Blomberg—Fritsch ügy valós
és kreált okairól (57—76. o.), de újat csak
akkor ad, amikor Becknek, a Heer vezér
kari főnökének magatartását elemzi. A
Hitlert hazardőrnek tartó Beck kritikája
a háborús terveket illetően nem jelentet
te a „Führer" külpolitikájának maradék
talan elutasítását (77. o.). Thun-Hohenstein, aki szép fogalmazással ítél: a né
met tábornoki kar igényt tartott arra,
hogy elitként tekintsék, de nem cseleke
dett annak megfelelően, ismerteti Beck
1938 május végén készített emlékiratát,
amelyben az világos döntési hatásköröket
követelt a Hitler beavatkozásai révén
már akkor zűrzavarossá tett katonai
hierarchiában. Itt helyesen fedezi fel a
munka, hogy Beck törekvése a Keitelféle OKW-vonallal szemben (83—84. o.)
a Heer és vezérkara szerepének megőr
zésére irányult.
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A Brauchitschról minden tekintetben
rendkívül negatív képet rajzoló szerző
egyébként a Münchennel végződő cseh
szlovák válság külpolitikai vonatkozásai
ban véli felfedezni a hitlerellenes erők
teljes csődjének okát, hangsúlyozva :
,,... most, amikor Hitler háború nélkül
érte el azt, amit Németországban, de
Angliában és Franciaországban is jogos
és megalapozott német követelésnek tar
tottak, a tervezett puccs végrehajtása az
összeesküvők öngyilkossági kísérlete lett
volna" (117. o.). A recenzens nem tekint
heti feladatának, hogy e kérdésről a szer
ző helyett mondjon véleményt, de annak
kijelentése talán megengedhető, hogy ez
az inkább teológiai jellegű feloldozás
az igen sok tényező közül csupán egyet
emel ki és általánosít, említve ugyan, de
nem elemezve a Hitlerrel olykor egyet
nem értők nézetei különbözőségeinek kö
vetkezményeit,
amelyek
önmagukban
válhattak akadályává egy akciónak.
Árnyaltabbak a szerző megközelítései
1939 őszének eseményeiről, bár a tétlen
ség okainak kutatásánál a naivitás sem
áll távol tőle (147. o.). Helyes viszont és
színvonalas az az elemzés, hogy Haider
és Brauchitsch magatartása leginkább at
tól függött, képesek-e Hitlert meggyőzni,
s így szándékaikat végső soron a katonai
érvekre politikai válaszokat fogalmazó
„Führer" reakciói alakították (163. o.).
(Megjegyezzük: a szerző e kérdésben sem
jut lezártnak tekinthető megállapításhoz.
Nem figyel fel pl. arra az ellentmondás
ra, hogy a Hitlert meggyőzni kívánók ér
veikkel éppen azt érhették volna el, hogy
ne legyen szükség szándékaik radikáli
sabb tartalmának megvalósítására.)
Említettük már, hogy Oster tábornok
életútjának követése szinte másodlagos
kérdéssé vált a szerzőnél, noha termé
szetesen nyilvánvaló, hogy a tábornok
ról közölt információi az eddigi kutatá
sokon túlmutatnak. Olykor azonban még
ezekkel sem tud élni — az 1939 őszén
a berlini holland katonai attasénak had
műveleti tervekről beszámoló Oster lépé
sének okait boncolgatva válasza ismét
frázisba torkollik: a szerző szerint Oster
ezt kiábrándulása miatt tette, látva, hogy
a tábornoki kar hajlandó részt venni egy
olyan háborúban, amelyet először bűnös
nek, majd kilátástalannak tartott (153. o.).
Nincs egyébként válasza arra a kérdésre
sem, hogyan folytathatta tevékenységét
Oster 1943-ig, bár ennek elmaradását né
mileg pótolják azok a részletek, amelyek
Canarisnak és az Abwehrnek a katonai
ellenállást fedező tevékenységéről tudó
sítanak (197—198. o.).
Thun-Hohenstein mozaikokból formált
Hitler- és Keitel-portréja az eddigi kuta
tásokon nem lép túl, következtetései is

zömében ismertek (158—159., 255., 126—
127. o.).
Hans Herwarth emlékirata több tekin
tetben is kiegészíti az Osterről írottakat.
A szerző — aki kilenc évig dolgozott a
moszkvai német követségen, majd a há
borús években korábbi munkatársával,
Köstring egykori moszkvai német katonai
attaséval és Stauffenberggel együtt —
olyan területen tevékenykedett, ahol a
német megszálláspolitika gyakorlatának
bírálata szinte magától vezethetett a po
litikai és a katonai ellenállásig. (Herwarth
a háború után Londonban, majd Rómá
ban volt az NSZK nagykövete.)
Memoárjának legfőbb értéke, hogy
megrajzolta egy, a katonai ellenállással
majd találkozó politikai csoportosulás út
ját, amelyet Németország moszkvai miszszióvezetője, Schulenburg neve fémjelez
het, s amely már a Barbarossa-terv szü
letése előtt kísérletet tett a vezetés —
természetesen eredménytelen — befolyá
solására: a Szovjetuniót nem szabad meg
támadni.
E kérdéskör bejárása során foglalko
zik az emlékirat azzal az eddig mara
déktalanul, monográfiái mélységig meg
nem válaszolt kérdéssel, hogyan történ
hetett, hogy az oly sok német intézmény
és tényező képtelen volt a Szovjetunió
tényleges erejének megbecsülésére. A vá
laszok azonban nem sok újat adnak:
Herwarth csupán arra utal, hogy ezek bi
zonyos mértékig saját propagandájuk ál
dozatai lettek, hozzáfűzve, az „elemzé
sek" sokszor olyan németektől származ
tak,
akik
Oroszországban
születtek
(211. o.).
Herwarth, az emlékező, tapintatosan a
háttérben marad, amikor a leginkább
Schulenburghoz kapcsolható eseménysort
ábrázolja. Említi pl. a követnek 1937 vé
gén a berlini katonai akadémián tartott
előadását, amelyben — ha óvatosan is —
olyan nézetek fogalmazódtak meg, ame
lyek nem feleltek meg a hivatalos véle
ménynek (124—130. o.). Ami pedig a há
ború idején történt, az természetesen
még fontosabbá vált. Herwarth arról tu
dósít, hogy a katonai ellenállásnak a
Szovjetunióval kapcsolatos koncepciója
lényegében Schulenburgtól származott,
bár maga az egykori követ a július 20hoz vezető út katonai részleteibe nem
nyert betekintést. Herwarth a következő
információkkal adja vissza Schulenburg
1941-es nézeteinek lényegét: Lengyelor
szág, a balti államok, Örményország és
Grúzia legyen — természetesen mint né
met érdekszféra — önálló, Ukrajnában
és Oroszországban szovjetellenes kor
mányt kell kialakítani. Herwarth szerint
Schulenburgtól még egy orosz föderatív
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állam gondolata sem állt távol. S hogy
mindez hogyan befolyásolta a puccsra
készülők terveit, azt ismét a memoár
mondja el: az új német kormány felhív
ná a Szovjetunió népeit, harcoljanak a
Kommunizmus ellen az addig létrehozott
önkéntes alakulatokkal együtt. Herwarth
ennek megítélését tekintve csupán akkor
közelít a valósághoz, amikor megjegyzi:
mindez Sztálingrádot követően eléggé
problematikus, volt (242—243., 300. o.).
Nem kívánjuk mindezt túlértelmezni,
de úgy véljük, hogy à hitleri túlzásokkal
szembefordulók olykor maguk is elvesz
tették valóságérzetüket.
Herwarth emlékiratában igen plaszti
kusan rajzolja meg Stauffenberg portré
ját, utalva átalakulásának állomásaira:
azt állítja pl., hogy a július 20-i merény
let elkövetőjét 1942-ben a hitleri hatás
körkáosz indította el útján (247—248. o.),
s Hitlerrel kapcsolatos illúziót is csak
hosszabb idő elteltével volt képes módo
sítani: korábban azon a nézeten volt,
hogy a „Führert" meg kell szabadítani
környezetétől. Herwarth azt állítja, hogy
Stauffenberg csak 1942 decemberében
alakította ki véleményét: Hitlert ki kell
kapcsolni (287. p.).
Nem ad újat viszont az emlékirat a né
met tábornoki karnak a puccsterveket
megítélő magatartásáról: a Rommel—
Stülpnagel—Höpner csoporttól éles ha
tárvonalat húz, a lojálisok közé sorolja
pl. Klugét, Rundstedtet, Mansteint és
Kleistet. Ebben az összefüggésben idézi
Stauffenberg véleményét: ha sikerünk
van, Manstein velünk lesz, ha nem,
egyetlen szót sem szól (317. o.).
Az emlékirat egyéb személyeket érin
tő pillanatfelvételei alig alkalmasak ala
posabb jellemzésre, bár Ribbentropot és
a Weizsäckert az államtitkári székben
váltó Steengrachtot, egyéniesítve, úgy ál
lítja olvasói elé, mint akiknek fogalmuk
sem volt a külpolitikáról (272., 274. o.).
S végül Albert Speer újabb könyvéről.
Az'1942-ben, Fritz Todt halálos kimene
telű balesete után fegyverkezési és hadi
anyaggazdálkodási miniszterré kineve
zett építészmérnök — aki 1966-ig Spandauban töltötte a reá Nürnbergben kisza
bott büntetést — művében elmondja,
hogy eredetileg a háború idején folyta
tott német fegyverkezésről akart írni, s
ennek egy fejezete, az SS e területen be
töltött szerepével foglalkozott volna. A
tervezett fejezetből könyv lett — olykor
zavaros, a gondolkodási fegyelmet is nél
külöző alkotás, melyben az értékesebbet
a memoár jellegű közlések, s kevésbé a
„kutatási" eredmények adják.
Bár az SS történetével foglalkozó ku
tatások eddig kevésbé fordítottak figyel

met az intézmény gazdasági tevékenysé
gére, Speer közlései egyedi információk
maradnak az olvasó szamára, összefoglalóbb jellegű értékelése is szubjektív,
amikor arról ír, hogy az SS hatalmi őrü
lete ellenére is mellékj elenség maradt a
fegyverkezés és a hadiipar területén.
Speer úgy véli, hogy Himmler kísérlete
egy saját gazdasági impérium kiépítésé
re — végsőbb összegzésben — kudarcot
vallott, mert ehhez a módszerek túl bru
tálisak és dilettánsok voltak (19. o.).
Miközben erői ír, természetesen egy
sor olyan tényt említ, amit csak ő tudhat,
vagy esetleg az, aki éveket töltött a koblenzi levéltárban. így Speertől értesül
het az olvasó arról, hogy Himmler nem
tartotta magára nézve kötelezőnek az ál
tala az emberiség legnagyobb zsenijének
tartott „Führer" döntését, amely szerint
a fegyverkezési ipar területén csak a
Reichsminister (Speer) javaslatára lehet
bárkit letartóztatni: már a Gestapo fana
tizmusának számonkérése is letartózta
tásokhoz vezethetett (168., 303. o.).
S miközben Speer beszámol az általa
ellenzett Weiss Manfréd-ügyről (251—253.
o.), s utal az SS vezetésében tapasztal
ható nézetkülönbségekre az „Endlösung"
legközvetlenebb hívei és a zsidók munka
erejét hasznosítani kívánók között, (381—
382. o.), értesülhetünk a fegyverkezési
újítások területén minden kezdeménye
zésért, még a legostobábbakért is lelke
sedő Himmler intézkedéseiről, aki 1945.
április 24-én azt mondotta e sajátos jel
legű memoár szerzőjének : „ . . . nélkü
lem Európa a jövőben sem létezhet. Reám
rendőrminiszterként továbbra is szükség
lesz, mert csak én tudom biztosítani a
nyugalmat." (162. o.) A Reichsführer SSről adót
összegzése sem érdektelen:
Speer szerint Himmler keveréke volt az
érdekeit céltudatosan követő realistának
és egy groteszk méretű fantasztának.
(47. o.)
Speer Hitler-portréja — bár zömében
korábbi, hagyományosabb emlékiratait
ismétli — szemléletes és néhány eddig
kevésbé ismertre is utal. Értesülünk pl.
a moszkvai vereséget követő döntésről,
amely a fegyverkezés terén a légierővel
szemben visszaadta az elsőséget a Heernek (31. o.), megtudhatjuk, hogy Hitler
számos fegyverkezési kérdésben képtelen
volt felismerni a modernebb megoldások
súlyát, így pl. a géppisztollyal szemben
azt hangoztatta, hogy ez alkalmatlanná
tesz a közelharcra. Nem értette meg a su
gárhajtású harci gépek jelentőségét sem.
(131—132. ©.) Az ismertek kerülnek vi
szont csak újrafogalmazásra, amikor a
Göbbels által elnevezett ún. „megtorló
fegyverek" hatását túlzóan megítélő Hit
lerről szól (296. o.).
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Speer könyve — az említettek mel
lett — az újabb történeti kutatások ered
ményeinek kiegészítésére alig alkalmas.
Talán azt érdemes megemlíteni, amit a
náci párt alsóbb rétegeinek igénytelen
szellemi szintjéről ír, utalva ennek kö
vetkezményeire is: az NSDAP részben
azért is volt könnyen irányítható, mert
az alsóbb vezetés teljesen nélkülözte a
vezetői kvalitásokat. Ebben az összefüg
gésben említi egyébként, hogy a harmin
cas években elért gazdasági sikerek le
téteményese a még a wilhelmiánus és a
weimari időkből származó értelmiség
volt. E megállapítások öszekapcsolására
azonban Speer már nem vállalkozott.
A német nyelvterületen Zeitgeschichte-

ként említett kérdésekkel
foglalkozó
könyvészet a nyugatnémet történetírás
produktumainak döntő többségét adja, s
ezen belül is megfigyelhető a második
világháború témakörének súlyozása.
Eredményeik rendkívül eltérőek — ezt
talán recenziónk is példázhatja —, kiad
ványaik között megtalálhatjuk a legmo
dernebb eszközök alkalmazásával elért és
mindenképpen időtálló teljesítmények
mellett a kevésbé sikerülteket is, ame
lyekben olykor még mesterségbeli hiá
nyok is feltűnnek. A problémakör per
sze öszekapcsolódik a
könyvkiadást
érintő kérdésekkel is, mindezek megvá
laszolása azonban recenziónknak nem
csak kereteit, de műfaját is túllépné.
Vargyai Gyula

MILITÄRGESCHICHTE
(Német Demokratikus Köztársaság, 1982. 1—6. sz.)

Harmadik évtizedébe lépett az NDK
Nemzeti Néphadserege
Hadtörténelmi
Intézetének tudományos folyóirata, a Mi
litärgeschichte, 1982-ben. A huszonegye
dik évfolyam hat száma több érdekes
és érdeklődésre számot tartó témát fel
dolgozott tanulmányt, közleményt tartal
maz. Ezek között közel hasonló az arány
a nemzeti (német) és egyetemes (hadi
történeti témák között.
Rövid ismertetésünkben először a né
met, majd az egyetemes témák kronolo
gikus felvázolását kíséreljük meg.
A folyóirat ötödik százmában Eva Papke és Rudolf Quasier publikált közös ta
nulmányt a Hansa-városok XVII—XVIII.
századi erődítési munkálatairól. A szer
zők az NDK Hadtörténelmi Levéltárá
ban őrzött tervrajzok, térképek segítségé
vel, Strahlsund és Wismar példáján mu
tatják be a Németországban alkalmazott
erődítési munkákat, ezek eredményeit,
változásait.
A háborúk történetében mindig is nagy
jelentősége volt — és van ma is — a ka
tonai szállításnak, az utánpótlás meg
szervezésének. Siegfried Madrach a Mili
tärgeschichte harmadik számában tette
közzé a német katonai szállítással kap
csolatos kutatási eredményeit „A német
katonai szállításügy a XIX. század má
sodik felétől az első világháború végéig"
címmel. A szerző végigkíséri a földi, a

vízi és a vasúti szállítás fejlődését az
egységes Németországban, illetve az első
világháború alatt a német megszállta te
rületeken. Részletes áttekintést kapunk
Madrach tanulmányából a német vasúti
alakulátok szervezéséről, szervezetéről,
az első világháborús német hadsereg
szállítóeszköz-állományának összetételé
ről és minőségéről.
Az első világháború befejezése után
Európa-szerte (elsősorban a vesztes köz
ponti hatalmaknál) sorra alakultak a kü
lönböző bajtársi szövetségek, front- és
tűzharcos szervezetek. Németországban a
legjelentősebb szerepet a „Stahlhelm"
(acélsisak) nevű mozgalom játszotta. Ger
hard Birk, a folyóirat negyedik számá
ban a „Stahlhelm" Magdeburg környéki
szervezkedéséről közölt — elsődlegesen
helytörténeti vonatkozású — közélményt.
A szervezet, nemcsak Magdeburg környé
kén, egyre jelentősebb befolyásra tett
szert és bizonyos vonatkozásokban a fa
sizmus előfutárának is tekinthető.
Az első világháború befejezése és a le
vert forradalmi mozgalmak után Német
ország Kommunista Pártja igyekezett ka
tonapolitikai kérdésekben is állást fog
lalni, kidolgozni forradalmi katonapoli
tikáját. Ennek a forradalmi katonapoli
tikának a kérdései jelentős szerepet kap
tak az 1923. január 28. és február 1. kö
zött Lipcsében megtartott 8. pártnapon.
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A kérdést Rudolf Meister a Militärgeschichte második számában megjelent
tanulmányában boncolgatja.
Ugyancsak a NKP katonapolitikájának
kérdéseit vizsgálja a folyóirat első szá
mában közölt tanulmányában Paul Heider. Míg Meister csak egy rövid időszak
kérdéseit tárgyalja, addig Heider a párt
1919 és 1945 között folytatott katonapoli
tikáját vizsgálja. Követi, elemzi azokat
a folyamatokat, amelyek a változó poli
tikai, társadalmi és történelmi helyzet
ben bekövetkeztek az NKP katonapoliti
kájában. Ugyanő az ötödik számban meg
jelent tanulmányában ismételten az NKP
katonapolitikáját vizsgálja az 1920-as,
1930-as években. A tanulmány abból a
szempontból közelíti meg ezt a kérdést,
hogy mit tett az NKP, milyen katonapo
litikát folytatott a Szovjetunió védelmé
ben egy esetleges imperialista agresszió
ellen. Heider tanulmánya az „Október"
című folyóiratban 1930-ban lezajlott vi
tára épül. A vitaindító cikket Ernst
Schneller írta, a vita témája: „A Szov
jetunió katonai védelme" volt.
A második világháború történetének
egyik igen izgalmas kérdését dolgozta fel
a Militärgeschichte negyedik számában
közzétett tanulmányában Lutz Oberdör
fer. A szerző a történetírásban csak „fur
csa" háborúként" jelzett időszak (1939—
1940) azon német, angol, francia katonai
terveit vizsgálja, amelyek Észak-Európa
államai ellen irányultak. Mind a hitleri
Németország, mind az angol—francia szö
vetség igyekezett magának megnyerni
Észak-Európa államait. A náci Németor
szág megkezdte Norvégia, Dánia „meg
szerzésének" előkészítését. Volt a furcsa
háborúnak egy bizonyos időszaka, amikor
bizonyos „érdekközösség" alakult ki a
szemben álló felek között. Az összekötő
kapocs a szovjetellenesség volt, amely a
finn—szovjet háború (1939—1940) idején
majdhogy nem közös nevezőre hozta az
ellenfeleket.
A folyóirat jelentős teret nyújtott 1982.
évfolyamában is a szocializmust építő
NDK Nemzeti Néphadserege történetét,
jelenét vizsgáló tanulmányoknak is.
Toni Nettes „A béke és a szocialista
haza védelme — az NDK minden egyes
állampolgárának joga és kötelessége"
címmel írt tanulmányt a Militärgeschich
te első számában. A szerző a NSZEP ál
láspontját, a hadkötelezettség kérdését és
az NDK-nak, illetve Nemzeti Néphad
seregének a Varsói Szerződés államaihoz,
hadseregeihez fűződő viszonyát vizsgál
ja. Kitér a katonai előképzés kérdésére
is, amelynek jelentős szerepe van a haza
védelmében.

„A béke katonai védelme a Nemzeti
Néphadsereg osztályfeladata" — adta fo
lyóirat hatodik számában megjelent ta
nulmánya címéül Günther Glaser, írá
sában a szerző a Nemzeti Néphadsereg
szerepét, feladatát, helyét tárgyalja a
Varsói Szerződés országainak hadseregei
között. Történeti áttekintést ad azokról
a döntő jelentőségű eseményekről, hely
zetekről (1953, 1956, 1961) amikor az NDK
hadseregének az ország határain belül
kellett megvédenie a szocialista vívmá
nyokat, a békét. A hadserejg a békés épí
tőmunka őre, de szükség esetén interna
cionalista segítségnyújtásra is képes —
1968, Csehszlovákia — ha a helyzet úgy
kívánja.
A negyedik számban Horst Syrbe „A
béke biztonságáért" című írásában a
NSZEP vezetésének katonai és bizton
ságpolitikáját elemzi az 1970-es évek kö
zepétől 1981-ig. Syrbe írásának alapjait
Erich Honeckernek ezen időszakban el
hangzott beszédei, felszólalásai képezik,
amelyek legjobban kifejezik a NSZEPnek az állásfoglalását a békéről, a bizton
ságról.
A Militärgeschichte harmadik számá
ban olvashatjuk Reinhardt BrühZnek, az
NDK Hadtörténelmi Intézete parancsno
kának, a Varsói Szerződés hadtörténelmi
intézményei parancsnokai 1981 szeptem
berében Moszkvában megtartott találko
zóján elhangzott előadását. Brühl elő
adása a „Szocialista hazafiság és proletár
internacionalizmus az NDK hadtörténet
írásában" címmel hangzott el. A szerző
ebben áttekintést ad az NDK hadtörté
netírásának jelenlegi helyzetéről, problé
máiról, feladatairól.
A következőkben a folyóiratban jelen
tősebb teret kapott életrajzokat, életrajzi
jellegű tanulmányokat ismertetjük, ame
lyek a német hadtörténelem jelentős sze
mélyiségeiről íródtak.
Helmut Schnitter a folyóirat hatodik
számában megjelent közleményében a
XVII. század egyik ismert német katonai
teoretikusának, Johann Jacob von Walhausennek (1580—1627) az életpályáját
és tevékenységét mutatja be. Kitér Walhausen alapvető műve, a „Corpus militare . . . " alapgondolatai ismertetésére,
amelynek egyik leglényegesebbje: a had
vezetés tudomány. A hadvezérnek tanul
nia kell azt.
Nemcsak a német, de az európai had
történelemben is jelentős szerepet ját
szott a XVIII—XIX. század egyik ismert
és elismert tudású hadvezére, Gebhardt
Leberecht von Blücher. Születésének 240.
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évfordulójára írt rövid emlékező életraj
zot a Militärgeschichte hatodik számá
ban „ . . . the model of soldier . . . " címmel
Dorothea Schmidt. A szerző kiemeli az
életrajzban Blücher szerepét és jelentő
ségét a Napóleon ellen viselt háborúk
idején, jelezve azt, hogy Blüchernek dön
tő érdemei voltak a Waterloo-i csatában.
Conrad Canis tanulmányában — a má
sodik számban — Walderseenek, a német
hadsereg Moltke utáni vezérkari főnöké
nek szerepét, tevékenységét vizsgálja, az
ún. „új irányvonal" (1890—1894) idején.
Ismert, hogy 1890-ban a „vaskancellár",
Bismarck lemondása után Caprivi alakí
tott kormányt és bizonyos értelemben li
berálisabb politika vette kezdetét. (Va
sárnapi munkaszüneti nap, a szocialista
ellenes törvény hatályon kívül helyezése
stb.). Ebben a helyzetben Waldersee neve
számos politikai kombinációban szere
pelt, igazán ismertté azonban az Orosz
ország elleni preventív háború elméleté
nek kidolgozójaként vált.
A Militärgeschichte rendszeresen kö
zöl tanulmányokat, közleményeket a má
sik német állam, az NSZK hadseregéről.
Az 1982. évi első számban Wolfgang Jahn
és Hermann Rahne közös munkájukban
az NSZK hadseregének és határőrségének
„csapat- és helyőrségtörténeteit" vizsgál
ják. Az NSZK-ban nagy jelentőséget ka
pott az elmúlt években a csapattörténet
írás. A szerzők rámutatnak arra a veszé
lyes és egyáltalán nem elhanyagolható
tényre, hogy ezek a csapat- és helyőr
ségtörténetek a revansista, militarista
szellemet erősítik, hiszen számos alaku
lat elődjének tekinti a náci Németország
hasonló alakulatait.
Ugyancsak a Bundeswehrrel foglalko
zik Lothar Schröter tanulmánya, az ötö
dik számban. A szerző a szövetségi had
erő területvédelmi szervezését tárgyalja.
A fejlesztés második — 1962/63—1967/
68 — szakaszát dolgozta fel. A tanulmány
részletes térképeket és adatokat is közöl
a Bundeswehr területvédelmi szervezeté
ről.
A Bundeswehr híradóalakulatai létre
hozásának és fejlődésének történetéről
szól tanulmányában — a hatodik szám
ban — Hans-George Kampe. Írása se
gítségével végigkísérhetjük a Bundes
wehr híradóalakulatainak megszervezését
(1956) és a különböző fejlesztési szaka
szokat, amelyek időrendi megoszlása a
következő: 1956—1958/59 — fejlesztési,
vagy felállítási szakasz; 1959/60—1968/69
— második fejlesztési szakasz; 1969/70től — harmadik szakasz.
A német történeti témák után nézzük

a folyóirat egyetemes (had) történeti „ter
mését". A kronologikus sorrendet követ
ve az első helyre Frank Bauernak Manf
red Beikével közösen írt tanulmánya kí
vánkozik. A két szerző az i. e. 500—449
közti időszak görög—perzsa háborúinak
haditengerészeti vonatkozásait, pontosab
ban a flották szerepét és jelentőségét mu
tatja be. Ezen belül is jelentősebb teret
szenteltek a szerzők a szalamiszi ten
geri ütközetnek (i. e. 489), amelyben a
Themisztoklész vezette athéni hajóhad
hatalmas sikert aratott a létszámfölény
ben levő perzsa flotta felett. Később ezt
a sikert a mykalei (i. e. 479) diadal kö
vette.
Az első bolgár állam megalapításának
1300. évfordulója alkalmából jelentős te
ret kapott a bolgár hadtörténelem, had
művészet kérdésének a kutatása is. Georgi G. Dimitrov a hatodik számban meg
jelent tanulmányában a bolgár hadmű
vészet VII—X. század közötti kialakulá
sát és fejlődését mutatja be.
A XVI. század második felének világ
történelmet formáló jelentőségű esemé
nye volt az angol—spanyol vetélkedés.
Spanyolország 1588-ban végső döntésre
kívánta vinni a világhatalomért, a ten
gerek birtoklásáért vívott harcot. 1588.
május 30-án a Győzhetetlen Armada ki
futott Lisszabon kikötőiből. A mintegy
130 hajóból álló flotta közel 31 ezer em
bert szállított a fedélzetén. E hatalmas
haderőnek a sorsát, pusztulását dolgozta
fel a harmadik számban Richard Lakow ski, aki a középkor tengeri hadvi
selés történetét tekinti kutatási területé
nek, elsősorban közel korabeli krónikák,
illetve német és spanyol nyelvű munkák
alapján.
Továbbra is a spanyol történelemnél
maradva, Max Zeuske „A »spanyol Wa
terloo« — az Ayacucho-i csata 1824. de
cember 9." című tanulmányát kell meg
említeni. A szerző a dél-amerikai füg
getlenségi háború utolsó, döntő ütközeté
nek eseményeit dolgozta fel. A dél-ame
rikai felszabadító hadsereg a perui Ayacucho mellett döntő győzelmet aratott a
spanyol gyarmatosítók felett. A csatában
az európai hadszínterekhez képest keve
sen vettek részt — mintegy tizenötezer
ember. (Európában a napóleoni háborúk
idején a tömeghadseregek létszáma a.
százezres nagyságrendeket is felülmúlta.)
A győztes csata hadvezére Sucre volt, aki
győzelméért a „Peru felszabadító tábor
noka" megtisztelő nevet kapta a „felszabadító"-tól, Simon Bolivártól.
„Spanyolország — a nemzetközi szo
lidaritás próbaköve" adta tanulmánya cí-
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méül a negyedik számban Horst Kühne.
A szerző áttekintést ad a spanyol polgár
háború (1936—1939) nemzetközi brigád
jainak szerepéről, az egykori spanyolosok
későbbi tevékenységéről. Rámutat arra,
hogy a harcok szovjet tanácsadói — Kuznyecov, Malinovszkij, Batov stb. — mi
ként hasznosították tapasztalataikat a fa
siszta Németország ellen vívott harcok
ban, illetve a német, magyar stb. inter
nacionalisták milyen szerepet játszottak
országuk néphadseregének megszerve
zésében.
A spanyol polgárháborúval szinte egyidőben zajlott az olasz—etióp (abesszin)
háború. Ez a háború a második világ
háború olasz főpróbájának is tekinthe
tő. A Mussolini vezette fasiszta Olaszor
szág a XIX. századi olasz „hagyományok"
nyomán igyekezett megszerezni Etiópiát,
Afrika — Libériát leszámítva — egyet
len önájló államát. Az olasz agressziós
háború előzményeit és lefolyását dolgoz
ta fel tanulmányában Werner Basler, a
folyóirat hatodik számában. A szerző ki
emeli a nyugati hatalmak — Anglia,
Franciaország — és a Nemzetek Szövet
sége hallgatólagos beleegyezését, amely
lehetővé tette a Wal-Wal (Ual-Ual) oázis
nál kiprovokált incidens után Etiópia,
európai szemmel rendkívül lassú, „lerohanását". Jelzi a szerző azokat a Nemze
tek Szövetsége által nem alkalmazott
szankciós lehetőségeket (olaj- és szén em
bargó, a Szuezi-csatorna lezárása stb.),
amelynek alkalmazása esetén egy-két hét
alatt összeomlott volna az olasz agresszió.
A magára hagyott Etiópia, amelynek
egyetlen korszerűen felszerelt alakulata
a néhány ezer fős császári gárda volt,
hősiesen harcolt, de a nyomasztó túlerő
vel szemben szükségszerűen elbukott.
Már második világháborús témát bon
colgat az ötödik számban megjelent ta
nulmányában Maria Andres. A szerző a
második világháború 1939—1941 közötti
szakaszának a Kommunista Internacioná
lé által történt megítélését vizsgálja,
amely az antifasiszta népfrontpolitikára
is jelentős hatást gyakorolt.
A második világháború befejezése utá
ni egyik legjelentősebb világpolitikai
problémáról, a kínai kérdésről publikált
tanulmányt a harmadik számban Bern
hard Heimann. A szerző a kommunista és
a Kuomintang-Kína ideiglenes japánelle
nes szövetségének felbomlása utáni har
madik polgárháború időszakát vizsgálja,
különös tekintettel az Egyesült Államok
beavatkozási kísérleteire. Erről a beavat
kozásról, illetve kísérletekről, az akciók
indítékairól, mértékéről kapunk képet.

Ezek az amerikai akciók azonban nem
voltak elégségesek ahhoz, hogy Csang
Kai-sek uralmát megmentsék.
Több tanulmány, közlemény foglalko
zik a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalommal, illetve
Szovjet-Oroszország
1918—1920-as éveinek forradalmi, honvé
dő harcaival. A harmadik számban Jurij
Korobljov „A bolsevikok és a hadsereg
a három orosz forradalomban" címmel
publikált
közleményt. A szerző az
1905-ös, az 1917-es februári és az 1917-es
októberi forradalom időszakában vizs
gálja a bolsevikok és a hadsereg kapcso
latát. Ismeretes, hogy a bolsevikok agitá
ció j a és felvilágosító munkája következ
tében jelentős katonai erők maradtak
passzivitásban, illetve jelentős katonai
erők vállaltak fontos szerepet a forra
dalmakban, különös tekintettel 1917 ok
tóberére.
Alekszandr
Kozlov tanulmánya — a
Militärgeschichte 1982/1. számában — a
fiatal szovjet állam harcát mutatja be,
amelyet 1918-ban vívott a német impe
rializmus rablótámadása ellen a Fekete
tengeren és annak körzetében. A német
hadsereg a fekete-tengeri szovjet flotta
megszerzésére törekedett, a flotta azon
ban ellenállt. Végül is tizennégy hajóját
inkább elsüllyesztette, semhogy átadja.
A többi a túlerőben levő német hadsereg
csapatai kezére került (1918. június 20.)
Az első világháború befejezése után a
flotta hajóinak az a része, amely nem
szenvedett súlyos sérüléseket, illetve nem
süllyedt el, a franciák kezére került, ha
dizsákmány gyanánt. Ezt a zsákmányt
a franciák később az afrikai Bizertában
mint ócskavasat adták el. Az 1918. június
20. után hajók nélkül maradt tengerészek
a szárazföldön folytatták tovább honvé
dő harcukat, illetve a Doni Folyami Flot
tilla kötelékébe kerültek. Az elsüllyesz
tett hajók közül később többet kiemel
tek, amelyek az 1920-as években még
szolgálatot teljesítettek.
Az időrendet figyelembe véve a kö
vetkező helyre Hartmunt
Laurenrothnak
az ötödik számban megjelent tanulmá
nya kívánkozik, amely a szovjetköztársa
ságok 1919-ben létrejött katonai és poli
tikai szövetségének a körülményeit tár
gyalja.
Samuit Chessin tanulmánya, a hatodik
számban, a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom utáni időszakot mutatja be,
amikor is a flottának és a tengerészek
nek igen nagy szerepük volt a forra
dalom vívmányainak a megvédésében. A
tengerészek lettek a forradalom legoda-
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adóbb hívei, az ellenforradalmi megmoz
dulások ellen mindig számíthatott rájuk
a fiatal szovjet állam vezetése.
I
Az 1970-es évek imperialista fegyver
exportjának alakulását, kiter j edésiét vizs
gálja a második számban megjelent írá
sában Wilfried Klank. A szerző jól át
tekinthető táblázatok, statisztikák segít
ségével mutatja be a NATO vezető ha
talmainak a világ fegyverkereskedelmé
ben elfoglalt helyét, törekvéseiket a mi
nél nagyobb részesedés megszerzésére. Az
ún. harmadik világba szállított fegyve
rek 1970—1979 közötti részesedése így néz
ki a NATO öt legfontosabb államát te
kintve: USA— 45%, Franciaország —
10%, Nagy-Britannia — 5%, Olaszország
— 3%, NSZK —2,4%, azaz összesen
65,4<y0.
A harmadik világ, vagy más néven a
fejlődő országok hadseregeinek szerepét
vizsgálja az 1. számban megjelent tanul
mányában F. V. Moszoljov. A szerző
részletezi a hadseregek azon belső és
külső feladatait, amelyek az ország vé
delmében szükségesek, továbbá különbö
ző típusokra osztja ezen országok hadse
regeit: forradalmi néphadsereg, nemzeti
hadsereg, forradalmi demokratikus had
sereg.
Franciaországnak a szubszaharai „fran
kofon" országokhoz fűződő katonai kap
csolatait, az afrikai francia katonapoli
tikát vizsgálja Dieter Neffe a második
és a hatodik számban megjelent tanulmá
nyaiban. Az első tanulmány az 1960-as,
a második az 1970-es évek viszonyait tük
rözi. A katonapolitika lényege — annak
ellenére, hogy bizonyos változások bekö
vetkeztek abban — nemigen változott,
legfeljebb a végrehajtásában, eszközei
ben. A cél a francia katonai jelenlét
fenntartása a katonai befolyás erősítése
az egykori francia gyarmati országokban.
A Lengyel Népköztársaságnak az ENSZ
égisze alatt lezajlott különböző „béke
hadmüveletekben és missziókban" vál
lalt szerepéről írt tanulmányt Wladyslaw
Kozaczuk. Az első rész az 1953—1970 köz
ti időszakot öleli fel (4. szám), a második
pedig az 1970—1981 közti „missziós" sze
repvállalásokról számol be (6. szám).
Megtudjuk a tanulmányokból, hogy a
Lengyel Népköztársaság az ENSZ által
felállított mintegy húsz „ellenőrző, fel
ügyelő, megfigyelő" stb. bizottságból szá
mosban képviseltette magát. A Lengyel
Népköztársaság katonái többek között
részt vettek a semleges államok felügyelő
bizottságában (NNSC) 1953-ban Koreá
ban, a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő

Bizottság munkájában 1954-ben Vietnam
ban, de ott voltak (és vannak) a Lengyel
Néphadsereg katonái a békefenntartó
erőkben a Közel-Keleten is.
1983. január 31-én volt tíz éve, hogy a
bécsi Hofburgban tizenhét európai állam,
valamint az Amerikai Egyesült Államok
és Kanada részvételével megindultak a
közép-európai fegyverzet- és haderőcsök
kentési tárgyalások. Friedel Boeck ezek
ről — az egyelőre nem sok konkrét ered
ményt hozó — tárgyalásokról jelentetett
meg tanulmányt a harmadik számban.
Munkájában felvázolja a történelmi előz
ményeket, képet ad a jelenlegi erőviszo
nyokról és a különböző államok fegyver
zetcsökkentési és csapatkivonási elképze
léseiről.
i

1982-ben számos nemzetközi jelentő
ségű személyiség születésének kerek év
fordulóját is ünnepeltük, illetve egyes
személyek életpályája bizonyos politikai
események miatt az érdeklődés közép
pontjába került.
Helmut Schnitter a Militärgeschichte
első számában rövid életrajzban emléke
zett a 250 éve született George Washing
tonra, a hadvezérre és politikusra. Az
életrajz („Ultetvénytulajdonos, tábornok,
elnök') áttekintést ad Washington életé
nek jelentősebb államásairól, kiemelve
katonai szerepét az amerikai függetlensé
gi háború időszakában.
Ugyancsak 1982-ben emlékeztek meg
világszerte, a nagyhírű olasz szabadság
hős,
Giuseppe
Garibaldi
halálának
100. évfordulójáról. Az évforduló kap
csán írt tanulmányt az első számban
Werner Basler „Garibaldi — népvezér és
katona" címmel.
A szerző röviden vázolja Garibaldi ka
tonai és politikai pályafutását, az olasz
egység létrejöttében játszott jelentős sze
repét.
Nem volt kerek évfordulója 1982-ben
Augusto Cesar Sandinónak, a közép-ame
rikai térség katonai és politikai esemé
nyei azonban szükségessé tették, hogy
közelebbi ismeretet is kapjanak az olva
sók a nicaraguai sandinista mozgalom
névadójáról. Az egyszerű családból ki
emelkedett nicaraguai forradalmár élet
rajzát, pályafutását rajzolta meg Lise
lotte Kramer-Kaske
az ötödik számban
megjelent életrajzi tanulmányában.
Az 1895. május 18-án született Sandino
életét a hazája függetlenségéért vívott
harc töltötte ki. Több éves sikeres har
cok után, a győzelemhez közel, orvtáma
dók golyói oltották ki az életét 1934. feb
ruár 21-én.
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A nemzetközi kommunista és munkás
mozgalom kiemelkedő bolgár harcosa,
Georgi Dimitrov születésének 100. évfor
dulójára „Hadsereg és forradalom Bulgá
riában" címmel jelentett meg írást a má
sodik számban Margot
Hegemann.
.Végezetül Wolfgang Neumann
hadi
technikatörténeti közleménye érdemel
még említést, amely „A tüzes nyíltól a
sorozatvetőkig" címmel a hatodik szám
ban jelent meg és a rakétafegyverek fej
lődéstörténetét tárgyalja a X. századtól
1945-ig.
Ismeretes, hogy Kínában már a X. szá
zadban használtak „rakétafegyvert", az
„igaziak" megjelenésére azonban a XX.
századig kellett várni. A korábbi száza
dok lassú fejlődését ugrásszerű változás
váltotta fel, amely többek között a má
sodik világháború egyik legismertebb és

legfélelmetesebb fegyverének, a „Katyusának" a megalkotását is eredményezte.
Befejezésül említsük meg még az 1982.
évfolyam számainak magyar vonatkozá
sait is, amelyek három ismertetésben me
rülnek ki.
Az első számban Klaus Gessner ismer
teti Siklós András „Magyarország 1918/
1919" című a Corvina Kiadónál német
nyelven 1979-ben megjelent könyvét. A
negyedik számban olvashatjuk a „Hősök.
A Szovjetunió Hősei a magyarországi fel
szabadító harcokban 1944—1945" (Zrínyi
Kiadó, Budapest, 1981.) című kötetről írt
ismertetést Winfried Morgenstern tollá
ból. Ugyanő ismerteti a Hadtörténelmi
Közlemények 1979. és 1980. évfolyamá
nak a számait a Militärgeschichte ötödik
számában.
Szakoly
Sándor

KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF
EUROPA ÉS AZ OSZMÁN KÉRDÉS 1500—1800
Nemzetközi hadtörténelmi konferencia,
Bécs, 1983. június 7—10.

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
munkaterve alapján és támogatásával
Bécs 300 évvel ezelőtti oszmán ostroma és
európai összefogással való felmentése al
kalmából az Osztrák Hadtörténelmi Bi
zottság és az Osztrák Hadtudományi Tár
saság nemzetközi hadtörténelmi konfe
renciát rendezett a bécsi Hadtörténelmi
Múzeumban. Ezen 25 nemzeti bizottság
képviseletében 130 hadtörténész vett
részt.
Június 7-én délelőtt, a megnyitó ülé
sen dr. Johann Christoph
Allmayer-Beck
valóságos udvari tanácsos, a bécsi Had
történelmi Múzeum főigazgatója, az Oszt
rák Hadtörténelmi Bizottság elnöke üd
vözölte a megjelenteket. Ezt követően
átadta a konferencia védnökének, dr.
Friedhelm Frischenschlager osztrák szö
vetségi honvédelmi miniszternek az üd
vözletét, és megnyitotta az ülésszakot.
Ugyancsak üdvözölte a résztvevőket és
egyúttal köszönetet mondott a rendez
vény megtartásáért a' vendéglátóknak
André
Corvisier, a párizsi Sorbonne
Egyetem professzora, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnöke. Szavait az
zal a kívánsággal zárta, hogy ez a tu
dományos összejövetel is a világbékét és
a nemzetek közti barátságot szolgálja.
Szünet után dr. Dániel Reichel vezér
kari ezredes (Svájc) elnökletével elsőként
Jean Bérenger egyetemi tanár (Francia
ország) referátuma került napirendre „A
francia—török katonai szövetség viszon
tagságai 1520—1800" címmel. Előadásá
ban azt hangsúlyozta, hogy a Habsburg
birodalommal való szembenállás miatt az
ancien régime idején tartós szükségsze
rűséggé vált a Francia Királyság számá
ra az Oszmán Birodalommal való szö
vetségkötés. A katonai együttműködésnek
azonban gátat szabott a földrajzi távol
ság, az ideológiai és magatartásbeli kü
lönbség. A megvalósult politikai együtt

működés, kölcsönös katonai támogatás,
közös haditengerészeti akció, haditech
nikai segélyezés — ugyanúgy, mint a
Habsburg-ellenes magyar mozgalmaknak
nyújtott minden segítségnyújtás — kizá
rólagosan a francia hatalmi politikát
szolgálta. Ugyanígy a saját érdekek irá
nyították a török politikát, ezért a két
fél számára az együttműködés mindig
erősen korlátozottnak bizonyult.
Ezt követően Hüseyin Isik altábornagy
(Törökország) tartotta meg „A török—
európai kapcsolatok Fényes Szolimán
uralkodása alatt. A mohácsi csata és be
folyása a két fél stratégiájára." című elő
adását. Bevezetőként arról szólt, hogy az
Oszmán Birodalom kialakulását és a
Balkán meghódítását követően a felső
török hadvezetés elsődleges támadási cél
pontja a Magyar Királyság volt. A straté
giai támadásokat védelmi taktikával
kombinálva, a mohácsi csatáig sorozato
san megtörték a magyarok és a keresz
teslovagok rohamát, majd ellentámadás
ban őrölték fel a keresztény hadakat,
amelyek meg akarták akadályozni az osz
mán előrenyomulást. 1495-től azután har
mincéves időtartamú békét kötött a két
fél. Az 1520-ban trónra lépett Fényes
Szolimán (a hazai szakirodalomban: II.
Szulejmán) minden külső veszélytől men
tes állam élére került, így újra elővette
a Magyarország elleni hadjárat tervét.
Belgrád 1521-es elfoglalása ennek elő
készítését jelentette. Az előadó ezután is
mertette a döntőinek bizonyult összecsa
pás, a mohácsi csata lefolyását. A csata
következményei közül kiemelte, hogy az
európai államok ezt követően óvakodtak
a törökellenes támadásoktól. A további
török előrenyomulás szempontjából még
is nehézséget jelentett a hadműveleti bá
zis távolsága, a had előrenyomulásának
lassúsága, a tüzérség és az utánpótlás
szállításának nehézsége, a hadműveletre
jutó idő rövidsége, a Habsburg-birodalom
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»erődéinek határ menti láncolata. Mindez
az 1532-es (hadjáratot követően a Habs
burg-birodalom és az Oszmán Birodalom
' közti békéhez vezetett. Ez Magyarország
felosztását jelentette, és ezt a többi euró
pai hatalom is akceptálta.
Raimondo
Luraghi
egyetemi tanár
(Olaszország) előadásának a tárgyát
„Montecuccoli törökellenes egyetemes há
borús terve" képezte. A nagy hadvezér
életútját felidézve, bevezetőjében részle
tesen szólt a magyar vonatkozásokról,
így ismertette, hogy 1661-től ezredesként
Győrben szolgált, megtanult magyarul, és
itt találkozott először a török kérdéssel is.
Ugyanakkor állandóan tapasztalta a ma
gyarok Habsburg-ellenességét, és ez el
idegenítette tőlük. Az 1664-es szentgott
hárdi győztes csata elvezette „a végső
háború" gondolatához, amelyet először
„Értekezés a törökellenes háborúról" cí
mű művében fejtett ki. Az előadó ezután
az „tAforizmák" című fő művét elemezte,
amellyel Montecuccoli 1671-re készült el.
Ez tartalmazza a háborúval kapcsolatos
fő elveit, az 1664-es hadjárattal kapcsola
tos kritikai megjegyzéseit és a jövőbeli
törökellenes háborúra vonatkozó elképze
léseit.
A délutáni ülésen Cemál N. Enginsoy
altábornagy (Törökország) elnökölt, és
elsőként Nejat Göyüng egyetemi tanár
(Törökország) kapott szót, aki „Oszmán
erődítmények a Balkánon a XVIII. szá
zadban" címmel Azov, Nis és Vidin ha
diépítészet-történetét ismertette.
Hárman Murtagh tudományos kutató
(Írország) referátumának címe „ír kato
nák Közép-Európában 1600—1800" volt.
Ebben a Habsburg-birodalomba került
ír születésű vagy származású hadvezé
rekről szólt, és részletesen ismertette a
Wallis, MacDonell, Taaffe, O'Rourke,
Browne, O'Dwyer, Lacy, O'Kelly, Maguire és Plankett család nagy katonaegyéniségeit.
ii

í

Ezt követően dr. Christian Greiner álezredes (NSZK) tartotta meg „Badeni La
jos őrgróf német-római birodalombéli
uralkodóként és császári tisztként az
1683—1692 közti török hadjáratokban"
című előadását. Bevezetőben felidézte a
korai
katonai ' tapasztalatszerzéseket,
majd arról szólt, ihogy a 24 éves uralko
dó 1679-toen lett császári szolgálatban álló
generális-főstrázsamester. 1683-ban már
altábornagyi rangban szolgált, és így
kapcsolódott .be a törökellenes háborúba.
Császári katonai szolgálatának motívu
mait az előadó a katonai pálya iránti
vonzódásban és a rangemelkedésre törek

vésben határozta meg. 1686-ban ugyan
hadisikereiért már tábornagyi rendfoko
zatba került, ám őrgrófságát nem tudta
magasabb fejedelmi méltóságra emeltet
ni, így 1692-ben elhagyta a magyarorszá
gi hadszínteret és főparancsnoki beosztá
sát, 1700-ban pedig végleg szakított a csá
szárral és fényes katonai pályájával.
Szünet után dr. Jordan Antonov ezre
des (Bulgária) szólt a bolgár nép oszmá
nok elleni harcáról. Felidézte, hogy a
bolgár nép 1396-ban került oszmán ura
lom alá, és akkortól kezdve 1878-ig, az
oszmán uralom alóli felszabadulásig ál
landó harcot vívott független államisá
gáért és ezek során óriási vérvesztesége
ket szenvedett.
Dr. Jürg Stüssi egyetemi
adjunktus
(Svájc) „A svájciak szerepe a XVII. szá
zadban" címmel tartott referátumot. Eb
ben bemutatta, a hivatalos svájci sem
legesség nem akadályozta meg, hogy
svájciak magánemberként bekapcsolód
janak az európai hadak soraiban az osz
mánellenes
fegyveres
küzdelmekbe.
Részletesen ismertette ezek közül Fran
çois-Louis de Pesmes de Saint Saphorin
tengernagynak, a császári dunai flottilla
parancsnokának pályafutását.
ŕ

A június 8-i ülésen dr.
Johann-Chistoph Allmayer-Beck
(Ausztria) elnökölt,
és elsőként dr. Jan Wimmer
ezredes
(Lengyelország) kapott szót, akinek té
mája „Bécs 1683-as felmentése. Tervezés
és megvalósítás." volt. Bevezetőben Kara
Musztafa török nagyvezír támadó tervé
vel foglalkozott. Megállapította, hogy a
birodalmi székváros ellen vonulás min
denképpen kockázatos vállalkozás volt,
de elhalasztása eleve megfosztotta volna
az oszmán hadvezetést a siker reményé
től. Ezután rátért arra, hogy a CsászáriKirályi Udvari Haditanács ugyan már
egy évvel korábban mérlegelte egy Bécs
elleni török támadás lehetőségét, mégis
meglepetést keltett az udvarban a török
nagyvezír döntése, hogy Győrtől a fő
erőkkel Nyugat felé vonul. Azonnal a se
gítségkérés gondolata merült fel, és a
Habsburg-uralkodó elsődlegesen a szö
vetséges lengyel királytól remélt hada
kat. Bécs felmentésének tervét egymás
tól függetlenül dolgozták ki saját elkép
zeléseik alapján Badeni Hermann őrgrófnak, a Haditanács elnökének irányításá
val a Passauba menekült I. Lipót császár
udvarában, továbbá Lotharingiai Károly
herceg, császári-királyi főparancsnok fő
hadiszállásán, valamint III. (Sobieski) Já
nos lengyel király hadvezetésében. Ezek
részletezését követően az előadó a nézet
egyeztetések folyamatára és a hozott in-
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tézkedésekre tért rá. Végül ismertette,
miként tudta a lengyel uralkodó részlet
kérdésekben tett engedmények árán stra
tégiai elképzeléseit a másik két hatalmi
központtal elfogadtatni, és miként lett a
Bécs körül egyesült hadak főparancsno
ka, miközben az egyes csoportosítások
élén állóknak nagyfokú döntési szabad
ságot biztosított. így végül az 1683. szep
tember 12-én kivívott diadalban a szö
vetséges hadak minden felelős beosztású
hadvezérének jelentős szerepe volt — fe
jezte be fejtegetését az előadó.
A Bécs alatti oszmán csatavesztés okait
vizsgálta a következő előadó, Fahri Celiker dandártábornok (Törökország). Első
ként a rendkívül megnyúlt török után
pótlási vonalra mutatott rá, a harcoló
alakulatok
ugyanis
hadtápbázisuktól
mintegy 1700 km-re távolodtak el. Ez
után azt hangsúlyozta, hogy mindez egy
elhamarkodott (hadüzenetet követően tör
tént, az oszmán diplomácia ugyanis nem
ismerte fel az európai hatalmak török
ellenes összefogásának a veszélyét. Ehhez
járult még, hogy a hadüzenet és Bécs
körülzárása között hat hónap telt el, és
ezalatt megfelelő ellenintézkedések tör
ténhettek. Ugyanakkor az oszmán had
vezetésben nézeteltérések merültek fel a
hadjárat céljával kapcsolatosan. IV. Mehmed eredetileg Győr és Komárom birtok
ba vételével kívánta a magyar határt biz
tosítani. Kara Musztafa azonban önké
nyesen a Bécs ellen vonulás mellett dön
tött, holott ennek feltételei nem voltak
adottak, hiányoztak például az ostrom
hoz nélkülözhetetlen nehézágyúk. To
vábbi hibaként a nagyvezír a győri csatát
követően nem üldözte és verte szét
Lotharingiai
Károly
csoportosítását,
amely így Bécs védőit erősíthette. Az el
húzódó ostrom alatt viszont az oszmán
hadakat utánpótlási nehézségek és jár
vány gyengítette. Thököly megtagadta az
ostrom alatt az együttműködést az osz
mán hadakkal, így azok Pozsonynál és
Stammersdorfnál is vereséget szenved
tek. Számos török hadvezér óvása ellené
re a nagyvezír mégsem szakította meg
Bécs ostromát. Későn ismerte fel a fel
mentő hadakkal való szembefordulás
szükségességét, akkor is rosszul válasz
totta meg a terepet és a csatarendet, így
Kahlenbergnél elkerülhetetlenné vált a
súlyos vereség.
Dr. loan Talpé? százados (Románia) „A
román hadak Bécs ostroma idején" cím
mel kapcsolódott az elhangzottakhoz. Eb
ben azt hangsúlyozta, hogy az oszmán
fennhatóság alatt állt román területek
nemzetközi elszigeteltségben voltak, így
fejedelmeik kerülték ugyan a közvetlen

törökellenes harcot, ám igyekeztek aka
dályozni a Porta Ihódító terveinek meg
valósítását. Még így is, seregeik élén, a
szultán felszólítására hadba kellett száll
niuk. A kölcsönös bizalmatlanság miatt
Kara Musztafától csak mellékes harc
feladatokat kaptak, és ezek során is ke
rülték a császári-királyi hadakkai való
összeütközést.
Szünet után Nagy László kandidátus
(Magyarország) tartott előadást „Magyar
ország 1683-ban" címmel. Bevezetőben
hangsúlyozta, hogy elsődlegesen a ma
gyarság viselte az oszmánellenes harcok
másfél évszázados terhét, azok minden
gazdasági, társadalmi és politikai követ
kezményeivel, így Bécs ostroma idejére
meglehetősen erőtlenné vált a négy rész
re szakadt ország. Ezt követően ismertet
te a különböző magyar csapatkontingen
seket, majd rátért arra, hogy a megma
radás igénye az oszmán támadás irányá
ban levő sávban élőktől a Habsburg-ha
talom támogatását, míg az ezen kívüli
területek lakosságától a Porta által fel
kínált részleges függőség elfogadását kö
vetelte meg. A Habsburg-uralom alá ke
rült királyi Magyarország és az oszmán
szultán fennhatósága alatt álló erdélyi
fejedelemség léte a hódoltsági területe
ken élők számára is bizonyos könnyebb
ségeket eredményezett. A két nagyha
talom közti konfliktusok során a külön
böző területek magyarsága is szembeke
rült egymással, ám mindkét oldalon a
nemzeti megmaradás igénye formálta az
uralkodó osztályok politikáját. Az önvé
delmi reflex hol a Habsburgok, hol az
oszmánok támogatására ösztönzött. Azon
ban az alapvetően Habsburg-ellenes poli
tikusok is — hangsúlyozta az előadó —
fő veszélynek az oszmán uralmat tartot
ták, és készek lettek volna az ellen har
colni. Mindez volt az oka, ihogy a császá
ri-királyi hadak kivonása után a királyi
Magyarország is alávetette magát az osz
mán protektorátus alatt állt Thököly Im
re felső-magyarországi fejedelemnek. Ö
azonban, Apaffy Mihály erdélyi fejede
lemhez hasonlóan, csak asszisztált az
oszmán hadak Bécs ellen vonulásakor.
Sőt, feltételeinek elfogadása esetén, haj
landó lett volna akár a Habsburg-hadak
kal szövetségben a török ellen is vonulni.
Csak a tárgyalások visszautasítása kö
vetkeztében, kényszerből tartott k r a szul
tán mellett, miközben azonban egyre
több magyar állt a magyar királyi koro
nát is viselő császár zászlaja alá.
Janusz Tazbir professzor (Lengyelor
szág) a Bécs ostromával és felmentésével
foglalkozó kortárs irodalmat tekintette
át. Előadásának magját az a legenda k é -
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pezte, amely a keresztény diadalt egye
dül a lengyel király személyéhez kapcsol
ja. Kimutatta, hogy ez a legenda csak
a felvilágosodás idején keletkezett. Csu
pán Lengyelország három felosztását kö
vetően terjedt el eleven erővel III. Já
nos, „Európa védelmezője" kultusza, mi
vel a lengyelek a Sobieski családból szár
mazó uralkodóban látták a nagy, egysé
ges és független haza, a nemzeti király
ság szimbólumát.
Június 9-én dr. Christopher Duffy tu
dományos kutató (Nagy-Britannia) elnök
letével került sor a következő ülésre. El
sőként dr. Helmut Schnitter alezredes
(NDK) referátuma hangzott el „Az osz
mán katonai hatalom és az oszmán há
borúk a német feudális birodalom XVI—
XVII. századi hadgondolkodásában" cím
mel. Ebben azt hangsúlyozta, hogy a tö
rök veszély — bár időben és térben je
lentős eltéréssel — erőteljesen befolyá
solta a német államok hadelméletét az
újkor kezdetén. A török háborúk elem
zése a hadpolitika területén elvezetett a
határvédelem és az ország mozgósítása
gondolatához, és segítette az állandó had
seregek fenntartásának szükségességét
hangsúlyozó vélemény elfogadását. A
hadművészet terén ráirányította a figyel
met a gyalogság és lovasság együttmű
ködésére, a könnyűlovasság szerepére és
az erődharc fontosságára.
Dr. Klaus-Richard Böhme katonai aka
démiai professzor (Svédország) a svéd
korona német tartományainak a török
háborúkban való részvételét elemezte.
Felidézte, hogy a svéd uralom alatt állt
Brémából, Verdenből, Pomerániából és
Wismarból időben korlátozottan és csak
csekély számban vettek részt az oszmán
ellenes harcokban. Magyar szempontból
azonban fontos, hogy az 1663/64-es had
járat során, így a szentgotthárdi csatá
ban, valamint Buda 1686-os ostromában
jelen voltak a svéd uralkodó német kon
tingensei. Mindenesetre előbbi esetben
mindössze 729, majd később is csak 1095
főnyi erőről van szó.
Thomas M. Barker egyetemi tanár
(USA) „Az 1683-as török esztendő — for
dulópont az európai történelemben?"
címmel tartott előadást. Ebben Hugo
Hantsch tézisei mellett Benczédi László
és főleg Perjés Géza kutatási, eredmé
nyeire hivatkozott. A címben jelzett kér
dőjellel kapcsolatosan már bevezetőben
kijelentette, hogy az oszmán politikában
és az európai történelemben is valósá
gos fordulópontnak tekinti az 1683-as évet.
A Porta szakított ugyanis addigi gyakor
latával és nem elégedett meg a biroda
lom északi határvidékén vívott háború12 Hadtörténelmi Közlemények

val, hanem tovább nyomult előre. A
Habsburg-birodalom fölötti döntő győze
lem mellett ezzel az ütközőállamként sze
repeltetett Magyarország egész területé
nek elragadására készült. Ennek kudar
cát követően stratégiailag is defenzívába
szorult, az oszmánellenes európai öszefogás ugyanis tartósnak bizonyult.
A június 10-i ülés dr. Jan
Wimmer
(Lengyelország) elnökletével kezdődött.
Elsőként Hiroshi Yoshii egyetemi tanár
(Japán) tartott előadást, amelyben az
1699-es karlócai békeszerződést hasonlí-.
totta össze az 1842-es nankingi egyez
ménnyel. Előbbit az európai államrend
szer iszlám szférával szembeni érvénye
sítésének, míg utóbit az európai állam
rendszer kínai szférában való átvite
lének tekintette és így értelmezte.
Ezt követően Francisco-Felipe
Olesa
Muňido egyetemi tanár (Spanyolország)
„Az Oszmán Birodalom haditengerésze
te a XVI. században" címmel tartott r e 
ferátumot. Ebben a korabeli spanyol ha
ditengerészeti erők szervezéséből indult
ki, és ezzel vetette egybe a földközi-ten
geri oszmán flottát. Megállapította, hogy
mindkettő a térségben hegemón szerep
érvényesítésére törekedett' azonos időben
és azonos belső feltételekkel, így számos
hasonlóság jellemzi a .szembenálló erők
összetételét, hajótípusait és hadművésze
tét.
Szünet után André Corvisier (Francia
ország) vette át az elnöki tisztet, és az
előadásra jelentkezettek nagy száma
miatt rövidített szövegek ismertetésére
került sor.
Elsőként dr. Hja Georgijev lljev ezre
des (Bulgária) ismertette „Oszmán-török
hódítás a Balkán-félszigeten és a bolgár
nép hősi ellenállása" című referátumát.
Ebben végigkísérte az oszmán terjeszke
dés elleni, 1326—1396 közti bolgár honvé
dő harcokat. A török uralom alá kerü
lésével járó következmények közül ki
emelte a bolgár népesség erős csökkené
sét, a bolgár területek gazdasági kifosz
tását, a bolgár nemzeti kultúra elnyomá
sát.
Ezt követően Marian Zgőrniak egyete
mi tanár (Lengyelország) „A lengyel had
sereg szerkezete a nagy török háború ide
jén 1672—£699" című előadása került na
pirendre. Kiemelte, hogy az állandó zsol
doshadseregek kialakulásának korában
a lengyel szolgálatban álló idegen ha
dak ezred-, míg a hazai toborzású sere
gek zászlóalj-szervezésűek voltak. Ezek
mellett továbbra is léteztek azonban a
portális gyalogszázadok és a nemesi fel
kelő lovassvadronok. A királyi összhaderő
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mintegy 42 000 főt tett ki, emellett azon
ban léteztek magánhadseregek is, össze
sen mintegy 6000 fővel. A török ellen be
vetett erők létszáma 30—36 000 fő kö
zött mozgott, és mintegy felerészben gya
logosokból, felerészben lovasokból állt.
Zygmunt Abrahamowicz
egyetemi ta
nár (Lengyelország) vaz 1683-as esztendő
re vonatkozó iszlám forrásokkal foglal
kozott. A korábbi forrásfeltárásokból —
másoké mellett — kiemelte Fekete Lajos
munkásságát,'majd saját kutatásaira tért
rá. Korabeli oszmán és tatár elbeszélő
művek alapján új megközelítéssel azt
hangsúlyozta, hogy a szultáni kincstár
üressége kergette bele Kara Musztafát
a rablóháborúba, ugyanis Bécs mesés
kincseinek megszerzése lebegett a szeme
előtt. A felső vezetés azonban megoszlott
a hadjárat kérdésében. Üj momentum
nak tűnik, hogy a janicsárhadak lelke
sen és egyként támogatták a Bécs ellen
vonulást. Ugyanígy kiemelte, hogy a török
nagyvezír kedélyállapota erősen ingado
zott egy vereséget előrevetítő dervis jós
lat következtében. Ellenfelei erre építhet
tek, és egyre inkább támaszt nyertek a
hadak soraiban, ahol nőtt az elégedetlen
ség a késve fizetett és csekély zsold
miatt. Az ostrom megkezdésétől kezdve
pedig minden oszmán harcos elsődlege
sen saját hasznára igyekezett küzdeni.
Az erkölcsi bomlást fokozták a Bécs kör
nyéki szőlők és nők. A vereségért azon
ban a kortárs iszlám közvélemény egye
dül Kara Musztafát okolta.
Ricardo Cereso Martinez sorhajókapi
tány (Spanyolország) előadása a XVI.
századi haditengerészeti taktikáról szólt.
Előbb a korabeli hajótípusokat és azok
felszerelését ismertette, majd részletesen
elemezte a hajóhadak harcformációit és
történelmi példákon ismertette alkalma
zásukat.
'
Cental N. Enginsoy altábornagy (Tö
rökország) referátumában a XVI. száza
di európai oszmán hadisikerek hátterét,
a dinasztikus belső fejlődést elemezte.
Fényes Szolimán szultán uralkodása
(1520—1566) állt fejtegetése középpontjá
ban, amelyet az oszmán birodalom tör
ténetében a csúcspontnak tekint. Részle
tesen szólt a szultáni hatalomról, az osz
mán közigazgatásról és haderőről.
Yasar Yücel egyetemi tanár (Törökor
szág) egy eddig ismeretlen XVII. századi
oszmán forrást mutatott be. A 94 folióból
álló elbeszélő forrás II. Oszmán szultán
uralkodására (1618—1622) vonatkozóan
nyújt számos új adatot, elsősorban a
szultáni hatalom megszilárdításával, a
hadszervezéssel, a birodalom pénzügyei
vel kapcsolatosan.

Bahaeddin ögel egyetemi tanár (Tö
rökország) referátumának tárgyát a tö
rök—osztrák kultúrkapcsolatok képezték,
mégpedig abból az aspektusból, hogy mi
lyen oszmán eredetű tárgyakat őriznek a
bécsi Hadtörténelmi Múzeumban, illetve
milyen tárgyak kerültek a Habsburg-bi
rodalomból az isztambuli Szerájba.
A következő felszólaló, Gustav Eugen
Pergl tudományos kutató (USA), az osz
mán birodalomban a napóleoni időkben
végrehajtott reformokat vizsgálta. Elem
zése középpontjában a III. Szelim szul
tán (1789—1807) által 1792-ben bevezetett
„új rendszer" katonai vonatkozásai áll
tak, amelyekkel megkísérelte haderejé
nek modernizálását.
Zachar József kandidátus (Magyaror
szág) referátumában VI. Károly császár
két oszmánellenes háborúját vizsgálta
magyar szemszögből. Felvázolta a Rá
kóczi-szabadságharcot követő fejlődést,
és részletesen elemezte, milyen magyar
erők vettek részt a két hadviselő fél ol
dalán az 1716/18-as és 1736/39-es hábo
rúban. Kimutatta, hogy a Habsburg-had
vezetés alatt az eddig ismertnél lénye
gesen jelentősebb magyar hadak álltak,
míg az oszmán oldalon küzdő magyar se
gélyhadak létszáma az eddig feltételezett
nél sokkal kisebb volt. Egyúttal kitekin
tett a mindeddig nem kellően feltárt
egyéb országbéli magyar katonai emig
rációra is.
Pavel A. Zsilin altábornagy, akadé
miai levelező tag (Szovjetunió) az orosz—
török háborúk és a balkáni népek nemzeti
felszabadító mozgalmának dialektikus
kölcsönhatásait elemezte előadásában.
Több évszázadra kiterjedő vizsgálódásá
nak középpontjában a XVIII. század állt,
és az 1768/74-es és 1787/9l-es összecsa
pást vizsgálta részletesen, mivel az ezek
ben elért orosz diadal jelentős támaszt
nyújtott a Balkán népeinek az oszmán
uralom elleni küzdelemben, ugyanis a
békekötések értelmében ekkortól léphe
tett fel Oroszország a Portánál e népek
érdekében.
Dr. Alexander Gh. Savu ezredes (Ro
mánia) referátuma a román nép oszmán
ellenes védelmi harcával foglalkozott.
Azt a különös helyzetet hangsúlyozta, a
középkorban ez a küzdelem úgy folyt,
hogy a román fejedelemségek formáli
san elismerték az oszmán fennhatóságot.
Ám — folytatta az előadó — a szomszé
dos államok és az Oszmán Birodalom h á 
borús összeütközései során mindig az
előbbiek számíthattak a román fejede
lemségek támogatására. Nem rajtuk, ha
nem a nemzetközi erőviszonyokon múlt,
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hogy közel íél évezredig nem tudták le
rázni az oszmán uralmat.
Többen kényszerűen (távol maradtak az
ülésszakról, de előadásukat így is eljut
tatták a résztvevőknek. Zbigniew Wojcik
professzor (Lengyelország) Lengyelország
1683-as nemzetközi helyzetét vizsgálta.
Részletes elemzéssel kimutatta, hogy a
külső körülmények a XVII. század máso
dik felében egyre kedvezőtlenebbekké
váltak a lengyel politika számára és
ezen még a Habsburg-birodalomhoz for
dulás, az Oszmán Birodalom elleni há
borúba való bekapcsolódás sem segített.
José Maria Garaté ezredes (Spanyol
ország) referátuma a spanyol flotta lo
gisztikai kérdéseiről szólt. A Szent Liga
időszakában (1511—1512) vizsgálta ezt a
kérdést, és részletesen elemezte a hajó
összetételt, az újoncozást, a felfegyver
zést, lőszerellátást, élelmezést és fizetést.
Borús József kandidátus (Magyaror
szág) a régi hadifegyverek es a modern
haditechnika
viszonyát vizsgálta
az
1683—1698 közti időszakban szintén írás
ban megküldött referátumában. Rámuta
tott arra, hogy mindkét hadviselő fél vo
natkozásában átmeneti időszakról van
szó,f amikor korábbról még jelen voltak
a hagyományossá vált harceszközök, de
már megjelent a szurony, a kézigránát,
a spanyollovas, és módosultak a puskák,
ágyúk.
Az egyes referátumokhoz kapcsolódva
sok felszólalásra került sor. Különösen az
osztrák kollégák voltak aktívak a viták
ban, mivel ők, a nagyszámú külföldi hoz

zászólóra tekintettel, eltekintettek referá
tum tartásától.
A tudományos ülésszak Fernand Gambiez francia hadseregtábornoknak, a
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tisz
teletbeli elnökének zárszavával ért véget.
Ebben kiemelte annak jelentőségét, hogy
a hadtörténelem és a hadművészet kuta
tói rendszeresen összejönnek, és meg
osztják egymással tudományos eredmé
nyeiket. Ők ily módon járulhatnak hoz
zá — folytatta az előadó — a békés egy
más mellett élés, az enyhülés és a lesze
relés folyamatához. A további szoros tu
dományos együttműködés hangsúlyozása
után befejezésül köszönetet mondott a
semleges Ausztria hadtörténészeinek a
találkozó megszervezéséért és a rendkí
vül jó légkör biztosításáért.
A rendező szervek az ülésszakhoz kap
csolódva lehetőséget biztosítottak arra,
hogy a résztvevők megismerkedjenek a
kahlenbergi csata színhelyével, a bécsi
Hadtörténelmi Múzeum és Hadilevéltár
tevékenységével. Kirándulást szerveztek
továbbá Grinzingbe, Bécsújhelyre, Fraknóra és Rusztra. Fogadta a résztvevőket
az ülésszak folyamán Bécs város főpol
gármesterének és helyőrségparancsnoká
nak személyes képviselője. Fogadást
adott tiszteletükre az Osztrák Hadtörté
nelmi Bizottság és az Osztrák Hadtudo
mányi Társaság, amelyen megjelent az
osztrák tudományos és «közélet, a felső
katonai vezetés és a diplomáciai testület
számos tagja. Az ülésszak végén rende
zett ünepi díszvacsorán jelen volt dr.
Friedhelm Frischenschlager osztrák szö
vetségi honvédelmi miniszter is.

CS. KOTTRA GYÖRGYI
BOLGÁR MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN
Ritka élményben volt része azoknak
Valóban ritka és különleges alkalom
a látogatóknak, akik nyár végén a Mú
volt ez, hiszen a Múzeum fennállása óta
zeumot felkeresték. Augusztus 19-én
most fordult elő először, hogy külföldi
nyitotta meg ugyanis Hja Jordan Marmúzeum
kifejezetten
képzőművészeti
csev ezredes, a Bolgár Néphadsereg Po
anyaggal szerepeljen. A válogatás meglitikai Főcsoportfőnöksége Kulturális Osz
tekintőinek pedig kétszeresen is rendkí
tályának vezetője a „Bolgár csatajelene
vüli élmény lehetett: egyrészt a hazánk
tek a képzőművészetben" című, a Bolgár
ban kevésbé ismert bolgár művészettel
Nemzeti Hadtörténeti Múzeum anyagá . találkozhattak, másrészt annak is egyik
ból válogatott kiállítást. A tárlat meg
legspeciálisabb és esetenként kellőképpen
nyitásán megjelent a Bolgár Népköztár
nem méltatott és értékelt ágával, a ka
saság Nagykövetségének kulturális atta
tonai képzőművészettel.
séja és konzulja, valamint Szilágyi Gyu
Ez a műfaj gyakorlatilag végigkíséri
la ezredes, a Honvédelmi Minisztérium
a művészet egész történetét, hisz az ál
Kulturális Osztályának vezetője, aki rö
lamhatalom mindig nagy súlyt helyezett
vid beszédben méltatta az eseményt.
arra, hogy katonai lépéseit, hadseregét és
12*
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annak vezetőit a művészet eszközeivel is
propagálja. Kevés azonban az az ország,
ahol ezek a célok annyira egybeestek
volna a társadalmi haladás és a nemzeti
függetlenség eszméivel, mint éppen Bul
gáriában, ahol a sok évszázados elnyomás
után, a felszabadító harcokkal egyidőben indult meg az új, az európai művé
szet áramlataiba bekapcsolódó művészeti
élet. Ez a párhuzamosság magával hozta,
hogy a képzőművészek legjelesebbjei for
dultak a történelmi múlt szabadságküz
delmei, illetve koruk felszabadító harcai
nak ábrázolása felé.
A kiállítás, mely 42 festményt, 46 grafi
kát és 5 szobrot mutat be, gyakorlatilag
reprezentálja a bolgár képzőművészet év
százados fejlődését és bemutatja legje
lesebb alkotóit is.
Az 1878-as felszabadító háborút köve
tően a fiatal bolgár művésznemzedék,
külföldi tanulmányai után — elsősorban
Oroszország, Németország és Olaszország
művészeti központjaiban képezték ma
gukat —, szakítva az addigi ikonfestésze
ti hagyományokkal, modernebb szemlé
letű, realisztikus műveket alkotott.
Az ekkor induló jelesebb művészek
közül ki kell emelni Jaroszláv Vesin
és Anton Mitov nevét, akik kifejezetten
realista, katonai tárgyú műveikben Verescsagin hatását mutató alkotásokat készí
tettek. Kiállításunkon Anton Mitov két
igen szép és hangulatos képét láthatta a
közönség „Levél otthonról" és „Hősök sír
ja" címmel, míg Jaroszláv Vesin „Tábor"
illetve „Felderítés" című alkotásával sze
repelt. Az első világháború alatt készült
képek közül figyelmet érdemel Nikola
Petrovnak a szecesszió hatását mutató
képe, a „Pihenő lovas", valamint a bol
gár képzőművészet egyik legismertebb
alkotója — a múlt század végétől mű
ködő — Vladimir Dimitrov Majsztor

két, az első világháború
harcainak
és a küzdelem szüneteinek valóságát erő
sen expresszionista látásmóddal bemuta
tó festménye, a „Pihenő Belaszicában" és
a „Sebesültszállítás".
A későbbi alkotónemzedék tagjainak
festményei közül igen hangulatos Panajot Panajatov „Anya" és „Partraszállás"
című képe. Dimitar Valkanov ezredes
nek, a bolgár katonai képzőművészeti
stúdió művészének, aki a második világ
háború alatt hazánk, felszabadításában is
részt vett, „Harc Drávapalkonyánál" cí
mű festménye különösen a hazai látoga
tó számára lehet érdekes és értékes.
A kiállítás igen nagy és változatos gra
fikai anyagából is kiemelkednek Borisz
Denev és Dimitrov-Majsztora munkái.
Az utóbbi alkotásai közül külön is fi
gyelmet érdemel a „Megölt katonák"
és a „Felkelők" című két tanulmány
lap, valamint az igen nagy hatású
„Kompozíció, 1913' című mű. Tódor Pa
najatov ,iA front elhagyása 1914—1918"
című képe pedig nemcsak ábrázolásának
az elvonuló katonák hangulatát és lelki
állapotát színeiben is tükröző módja
miatt, de különleges montázstechniká
jáért is igen izgalmas alkotás.
Sajnálatos módon a kiállításon kevés
szobor szerepelt. A közönség azonban így
is láthatta az önálló bolgár szobrászat
egyik első európai jelentőségű képviselő
jének, Ivan Lazarovnak szobrait, a
„Győztesek"-et és a „Bivalyok"-at.
A szeptember végén bezárt kiállítást
igen sok látogató tekintette meg és az
a vendégkönyv tanúsága szerint nagy
tetszést és sikert aratott. Csak remélni
lehet, hogy a jövőben a Hadtörténeti Mú
zeum több ehhez hasonló, a baráti orszá
gok hadifestészetét és szobrászatét bemu
tató tárlatnak ad majd otthont.
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