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TANULMÁNYOK

GENERÁL TIBOR

AZ OSZMÁN-TÖRÖK HADMŰVÉSZET KELETKEZÉSE
ÉS FEJLŐDÉSE A XVI. SZÁZADIG

A korai vagy óoszmánok hadművészetére a sokféleség jellemző és a hadviselés
„egymás mellett létező" elveit tulajdonképpen az iszlám kultúrája sem tudta egy
ségbe foglalni. Amikor Hódító Mehmed (1444—46; 1451—81) az oszmán birodalmat
összekovácsolta, törvényeivel lerakta bár egyféle szintézis alapjait, de a kultúrát
továbbra is a szimbiózis jellemezte. Az oszmán hadvezetés felhasználta a korábbi
kultúrák, az uralmuk alá vetett etnikumok és különféle szociális intézmények had
művészetét és hadiszokásait, melyeket a hozzájuk csatlakozó értelmiség tagjai
(ulemák, danismendek, a szeldzsuk atá-bégek utódai stb.) ismertek. Ez a tény nem
csak az „aranykor" virágos stílust használó török történetíróinak, hanem az
óoszmán krónikások ,,durva török" műveiből is kiderül. 1
Az ókor haditapasztalataiból először a kínaiak, majd a görögök alkottak elméleti
rendszert, amit „a háború művészetének, mesterségének" neveztek.2 Az i. sz. 550
körül Tümen (Bumin) türk nagykagán által az Altáj vidékén létrehozott, majd az
Aral-tó keleti partjától Koreáig kiterjesztett uralmi térség (äl) fennállásának kezde
teitől az Oszmán dinasztia 1300 körüli megalapításáig a manapság „török" gyűjtő
kategóriával jelölt — főleg lovasnomád — törzsi arisztokraták által létrehozott,
majd elenyészett uralmak és birodalmak sokféle, belső és külső ellenséggel viseltek
hadat. 3 Ennélfogva természetesen saját hadi intézményeik is kialakultak. Ezek el
méleti rendszerét a sámánok és a törzsi vének (babák), az iszlám felvétele után pedig
a félig vallási jellegű szervezetek, mint pl. kisázsiai futuvvák (a polgárkommunák
csökevényes formái) és egyes nomád törzseknél, törzsszövetségeknél meghonosodott
gázi (hitharcos) szövetségek, s főként a turkomán arisztokrácia kíséreteiben talál
ható „írástudók", katonai rabszolgák őrizték és gazdagították tovább. 4
A számos erre utaló forrás közül a „Kínai Évkönyvek"-ben, az ógörög és a bizánci
történelmi, s hadtudományi művekben számos megjegyzés utal az ótörök hadművé
szetre.5 Eredeti ótörök források: a) a mongóliai Orhon (Orkon) folyó mentén feltárt,
1 Kába türki-nek számítanak — többek között — Orudzs bin Adil, Asikpasazáde, és a korai Oszmán Névtelen'
Idrisz Bitliszi az első olyan oszmán történetíró, aki — iskolát teremetve — „Hest Bihist" (Nyolc paradicsom) címmel
cifra, bombasztikus stílusban, perzsa nyelven megírta az Oszmán Ház nyolc uralkodójának történetét. Bár a kabatürki krónikák — német nyelven — e században megjelentek, a tömörítvények: Franz Bábinger: Die Geschichts
schreiber der Osmanen und ihre Werke. (Leipzig, 1927.) című kiváló művében megtalálhatók.
2 Vö. A hadművészet ókori klasszikusai c. mű, Bp., 1903. 12—13. o.
3 Ilyenek voltak az ogúz-tokúzok, az újgurok, a jenyiszeji kirgizek, a kínaiak, a mogulok, az arabok, a bizánciak
stb.
4 Az ősi türk hadművészetről : 1. Erdélyi István—Sugár Lajos: Ázsiai lovasnomádok. Bp., 1982. 6. és 7. fejezeteit;
továbbá Képes Géza: Kőbe vésett eposzok (Gyomaendrőd, 1982.) című mesterművét; különösen a bevezető tanul
mányt. Ide tartoznak még a Világtörténet 3. (Bp., 1903.) kötetéből a türk, a karahanida és az ogúz-szeldzsuk kérdések
kel foglalkozó fejezetek, továbbá Ernst Werner—Walter Markov: Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Berlin, 1978., 1—12. oldalak is.
5 Vö. a 2. lábjegyzetben idézett mű vonatkozó fejezeteivel. Figyelembe veendők még a 4. számú lábjegyzetben
idézett művek, továbbá Thúry József: A régi magyar és török hadviselés c. tanulmánya. Hadtörténelmi Közlemények
(a továbbiakban — HK) 1888-i évfolyam, 592. o.-tól. Az ,,Ogúz náme"-ről 1. Ernst Werner: Die Geburt einer Gross
macht — die Osmanen (1300—1481) Berlin, 1978. 28—30. o.
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sírkövekbe vésett eposzok; b) az Ogúz-náme, melynek megírási ideje mai napig
vitatott; c) a 11. századi „Kutadgu bilig" című turkomán nyelvemlék; d) TimurLenk rendeletei; e) a 16. században keletkezett „Sejbáni-náme" és f) az ugyanebből
az időből származó „Bábur-náme" 6 .
Ezekből az elemekből, de főként a saját tapasztalatokból és a „józan ész"-ből
kifejlődő oszmán-török hadművészet — ha voltak is benne dogmatikus elemek —
a Birodalom fénykoráig rugalmas és fejlődő, minden célszerűt és újat gyorsan be
fogadó, a régit átalakító rendszer volt7. Ennek az ítéletnek az igazsága a hadászati
célok folytonosságának és megszakítottságának utólag kirajzolódó egységében, a
korszerű haditechnikai eszközök és módszerek gyors elsajátításában (tűzfegyverek,
várvívás, erődítés, haditengerészet, szállítás, élelmezés stb.), s nem utolsósorban a
híres oszmán hadicselek széles körű alkalmazásában mérhető leginkább le.
Az oszmánok közvetlenül a szeldzsukok (különösen a Rum-szultanátus) és a kelet
római (bizánci) császárság jogutódjának tartották magukat, ezért az ótörök, arab
és mongol hadművészet főbb elemeit e két „örökhagyó" által átformálva sajátítot
ták el, majd olyan egységes rendszerré kovácsolták, mely új minőséget jelent a had
történelemben. A korábbi iszlám világból átvették a katonai rabszolgaságot (qulámok, mamelukok), s eredeti „kúl" rendszert alkottak belőle. A szeldzsukoktól és
a bizánciaktól eltanulták a kisebb-nagyobb katonai körzetek (szandzsákok, béglerbégségek) szervezését (Bizáncban turmák, drungoszok, themenek). Az arab muktából, a szeldzsuk iktából és a bizánci pronoiábóltimárrendszert alkottak. Az arabok
tól a „félholdszerű" csatarendet, a jól szervezett anyagi—egészségügyi szolgálatot
és a portális rendszert vették át (dzsuft i-gav), s a bizánci sztratioták és haszonbéres
katonák (georgoszok) mintájára telkes katonaságot (akindzsik, jáják, vojnyikok
stb.) szerveztek. Szolgálatukba állították a szeldzsukoktól örökölt férfiszövetségek
(akhik) és hitharcosok (gázik) intézményét, melyek eredetileg a keresztes lovagok
példáit követték. A mongol hadművészetből átvették a hadászati felderítés és meg
tévesztés, a várvívás, a hitszegés és a könnyűlovasság alkalmazásának módszereit.8
/ . Az oszmán-török hadászat néhány alapelve
Mint a XX. század előtt mindenütt, így az oszmán hadművészet esetében is csak
harcászatról és hadászatról beszélhetünk. Ez a hadászat azonban semmiképpen sem
volt azonos azzal az elmélettel, amelyről az angol Henry Lloyd óta alakultak ki
a nézeteink. Korábban ugyanis a hadászat „az egész hadügy szintézisét, integráció
ját, általánosítását és filozófiáját" foglalta magában.9 Marx az Oszmán Birodalmat
úgy jellemezte, hogy az „a középkor egyetlen igazi katonai állama volt".10 Ha ezt
az ítéletet elfogadjuk, akkor az oszmánok politikai és katonai stratégiáját aligha lehet
egymástól úgy elválasztani, mint azt a modern társadalmak eseteiben megszoktuk.
Amikor tehát az oszmánok hadászatáról szólunk, akkor a katonai kérdések mellett
sokféle — manapság kifejezetten politikai és kulturális problémának számító —
ismérvet is bele kell foglalnunk e fogalomkörbe. így az oszmánok esetében a politikai
6 V. ö. az 5. sz. lábjegyzetben felsorolt müvek megfelelő fejezeteivel, melyekhez 1. még a„Bábur-náme"-t,melyet
Budapesten és Taskentben 1979-ben közösen adtak ki.
7 Dogmatikus elemekként foghatók fel pl. az iszlám újévétől (március 21.) a Kászim-napig (október 26.) tartó
hadi időszakok, továbbá az a körülmény, hogy a „tisztes" baloldalon mindig azok a hűbéresek foglaltak
helyet, akik a hadjárattal nem érintett világrészről jöttek át a másik földrészre, továbbá az is, hogy csata és ostrom
idején az első ütköző erőket az aszabok, illetve más irreguláris csapatok alkották stb.
8 Werner—Markov: i. m. 10—57. o. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Kandidátusi értekezés,
1982. MTA Kézirattári szám 0/10. 285., 40—80. o. Werner: i. m. 78—80, 82—93. o.; Bazin: A hadművészet története.
I I . k., Bp., 1901. 195—204. o.; Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. Berlin, 1923. 3 theil, (az arab hadművé
szetről).
9 Szokolovszkij munkaközössége : „Hadászat". Bp., 1964.14—15. o.
10 „Világtörténet" 4. k. Bp., 1963. 535. o.
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stratégia végső célja egyben a hadügy folyamatos célja is volt. Ez pedig nem lehetett
más, mint egy sajátos, alapvetően az ázsiai termelési módon nyugvó, felépítményében
az iszlám kultúrájával átszőtt, s az értékrendjében ezáltal meghatározott világbirodalom
megteremtése és a lehető legnagyobb térségekben való fenntartása.11 E térség kiterjedését
— az élenjáró hadművészet mellett — az ún. „akciórádiusz" törvényszerűsége hatá
rozta meg.12 Mivel az Oszmán Birodalmat hódító háborúkkal lehetett csak meg
teremteni, így fenntartásában is döntő szerepe volt a haditevékenységeknek. A híres
Gümüldzsinai Kocsu bég írja, hogy az Oszmán Birodalmat „...szablyával teremtet
ték meg és csak szablyával lehet fenntartani." 13 E hódításokra alapozott birodalom
történetében a hadügy szükségképpen oly kiemelkedő szerepet játszott, mely rend
szerint eltakarja a gazdaság prioritását; ezért van az, hogy az Oszmán Birodalom
történetével foglalkozó régi és újabb, külföldi és hazai szerzők kénytelenek a katonai
kérdésekkel a szokásosnál többet foglalkozni. „Az Oszmán Birodalom — írja Rázsó
Gyula — ...par excellence hódító állam volt." 14 így a tartósabb béke — ahogy azt
az olyan XVI. századi kortársak, mint Hans Dernschwam kívülről jól áttekinthet
ték — képtelenség lett volna.15 A birodalom társadalmi szerkezete olyan volt, hogy
szükségképpen a háborúk éltették. A vad hadinépség a háborúkból élt, tehát számí
tott rá. De az állam háztartása is felborult volna a zsákmány, a „ganíma" törvénye
szerint az istennek (értsd: a szultáni kincstárnak) járó ötöd nélkül, nem is beszélve
a dzimmik (a vallási könyvbe beírt nem muzulmán alattvalók) dzsizja-, pendzsikés haradzs-adóiról, továbbá a vazallus fejedelemségek által fizetett sarcokról. Kevésbé
publikált tény, hogy az 1526-i magyarországi (mohácsi) hadjárat egyik fő oka egy
nagyméretű janicsárlázadás volt, melynek során e katonatestvériség azt sérelmezte,
hogy „már a harmadik tavasz múlik el hadjárat nélkül". 16
Az oszmán hadászat ideológiai köntösét a turkológusok — különböző világnézeti
alapokról — csaknem egyformán ítélik meg. Az egyik legilletékesebb, Halil Inalçik,
a híres török történész, e problémát így fogalmazza meg (szabad fordításban):
a társadalom különös kultúrmotiváció szerint épült fel ; áthatotta a Szent Háború
állandó folytatásának eszméje és a dár ül-iszlám — az iszlám birodalma — kiterjesz
tésére való törekvés mindaddig, amíg az egész világ hozzá nem tartozik. Minden szo
ciális erény (érték) a gaza (szent harc) eszméjének volt alárendelve, melynek célja a
hitetlenek világának, a dár ül-harb-nak a leigázása, de nem megsemmisítése volt.17
Az oszmánoknak azonban nemcsak a keresztény, hanem a muzulmán országok elleni
háborúkhoz is szükségük volt megfelelő ideológiára. Ugyancsak Inalçik írja, hogy
amikor az oszmánok veszélyeztettek egy iszlám országot és annak hadereje felvonult
ellenük, ,,fetvá"-t (a mufti véleménye) kértek arról, hogy az illető ország vezetői
elárulják a szent harcot, s ezzel a hitetleneket támogatják, ezért kegyes cselekedetnek
számít elűzni az árulókat.18 Az eretnek síiták ellen a főmufti (a 16. században: a sejk
ül-Iszlám) szívesen adott ilyen értelmű fetvát. Az ortodox szunniták ellen azonban
vonakodtak ettől, de végül mindig akadt egy olyan főpap, akinek a véleményét
„törvényesnek" lehetett elfogadni. 1516-ban I. Szelim szultán bottal kényszerítette
Mehmed nisándzsit, hogy a szunnita mameluk uralom alatt álló Egyiptomnak szóló
11 Az oszmán világbirodalom ideáljáról. Ernst Werner: Sultan Mehmed der Eroberer und die Epoehenwende im 15.
Jahrhundert c. művének első fejezetét (Berlin, 1982.)- Sencer Divitcioglu meggyőzően bizonyítja, hogy az Oszmán
Birodalomban — különösen a XIV—XV. században — a Marx által feltételezett „ázsiai termelési mód" érvényesült.
L. Az ázsiai termelési mód a történelemben c. tanulmánykötet (Bp., 1982.) 322—343. o.
12 Az akciórádisz kérdését 1. Perjés Géza: Mohács Bp., 1979. 79—85. o.
13 Világtörténet 5. k., Bp., 2964. 203. o.
14 Rázsó Gyula: Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái. HK 1976/1., 9—10. o.
15 Enzyklopäedie des Islam (a továbbiakban — Enzyklopäedie...) I—IV. k., 1913—1934., IV. k., 568. o.; Dernsch
wam törökországi útibeszámolója újabban Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról c. gyűj
teményében jelent meg (Bp., 1977.).
16 Enzyklopäedie... II. k. 999—1000 o., továbbá Káldy Nagy Gyula: Szulejmán Bp., 1974. 6 2 - 6 3 . o.
17 Halil Inalçik: The Ottoman Empire, The Classical Age 1300—1600. London. 1975. 6—7. o.
18 Uo. 14. o.
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hadüzenetére rajzolja rá a monogramját (tugra).19 E hadjárat során küldte el a mekkai
főpap a Szent Kába kulcsait, s mivel akkor már Irán egy része, továbbá a délorosz
sztyeppék mongol ütköző kánságai, s a krími és budzsáki kánságok is oszmán vazal
lusok voltak, az iszlám országok elleni hadjárataikat ettől kezdve az oszmánok a
„pániszlám" elvre alapozták, vagyis az összes muzulmán államokat egy jogar
alatt akarták egyesíteni. Ezért ,,kalifá"-nak, a ,,sahok sahjá"-nak, a „kánok kánjá"nak és a királyok menedékhelyének is címezték magukat. 20 Mivel a „dzsizje" adót
(türelmi- vagy fejadó) csak a nem muzulmán alattvalókra róhattak ki, s a janicsárképzés forrásául szolgáló devsirmét (keresztény fiúk összegyűjtése) is csak az erede
tileg muzulmánok élete árán meghódított népek körében folytathatták, az oszmá
noknak eszük ágában sem volt mindenkit az iszlámra téríteni ( 1525-ben a birodalom
bevételeinek egyötöde a dzsizjéből tevődött ki).21
A Szent Háború folyamatos viselése csak elméletileg állt fenn, a gyakorlatban ez
képtelenség lett volna. Ezért a dar ül-iszlám-ban a máshitű, adófizető és a „vallási
könyv"-be bejegyzett alattvalókat meg kellett tűrni, a külországok felé folytatott
politikában pedig alkalmazni kellett az ún. „dar asz-sulh" elvét. Az ilyen országok,
bár nem voltak muzulmán uralom alatt, de vagy adóztak az iszlámnak, vagy politikai
szövetségeseik voltak.22 A dar asz-sulh létrejöhetett erőszak, vagy szerződés révén,
s nem jelentette, hogy az ilyen országot aktuálisan, vagy potenciálisan nem kebelezik
be a dar ül-iszlám-ba, csak elnapolták a hódoltatását addig, amíg a feltételek ezt
lehetővé tették. A dar asz-sulh biztosította az oszmánok részére a legtarkabarkább
kapcsolatrendszereket a dar ül-harb-bal.23
Bár az oszmán hadvezetésnek a legkorábbi időktől kezdve „regionális" és időleges
elgondolásai voltak, haditevékenységeiket azért néhány általános hadászati elv min
denképpen vezérelte. Ilyen elvek voltak :
a) Az „igaz ok"-on indított hadjáratokat viszonylag rövid idő (mintegy 180 nap)
alatt, a legnagyobb intenzitással kell lefolytatni.24 Ha a hadászati célt egy éves idő
szakban nem lehet elérni — és az éghajlat megengedi — akkor két periódust össze
lehet kapcsolni. A rövid, de intenzív hadjárat elve az európai feudális haderőkre is
jellemző volt, bár sokan e szokást a rómaiak haditevékenységei szakaszosságára
vezetik vissza. Oka — az ellátási és pénzügyi korlátok mellett — abban a körül
ményben rejlett, hogy az oszmán haderő mediterrán éghajlathoz szokott ; sok lóval,
kutyával, bivallyal, tevével és dromedárral hadakoztak, s ezek számára legelőkre,
itatókra volt szükség, miközben a csapatok beérkezése az összpontosítási körletekbe
is sok időt igényelt. Emellett — mivel a haderő zömét javadalombirtokosok, telkesek
és nomádok tették ki — ezeket nem lehetett a termelésből hosszú időre kivonni.
A magyar szakirodalom az európai oszmán hadjáratok jellemzőit részletesen kidol-

19 Joseph von Hammer: Geschihchte des Osmanischen Reiches (a továbbiakban: GÓR) I—X. Band, Pesth, 1827161, II. k. 463. o.
20 Enziklopäedie... IV. k. 232. o.
21 KáUy—Nagy Gyula: Doktori disszertáció. Bp. 1980. MTA Kézirattár D. 8787. szám, 253. o.
22 „Bnzyklopaedie..." I. k. 950—957. és a 999. o.
23 Amíg I I . Mehmed Konstantinápolyt 1453-ban meg nem hódította, az oszmánok gyakran szövetkeztek Bizánccal,
sőt I. Bajezid V. János császárt arra a képtelenségre is rávette, hogy saját alárendelt vezérétől foglalja el az oszmánok
részére Philadelphiát. I. Murád és I. Bajezid seregében sok szerb páncélos lovas szolgált. Hódító Mehmedig a szultáni
háremekben hitüket megtartott keresztény hercegnők is voltak. IT zun Haszán — Hódító Mehmed ellen — az egész
keresztény világgal kereste a szövetséget. II. Bajezid saját fivére, Dzsem ellen a római pápával kötött gyilkos meg
állapodást. I. Szulejmán a „legkeresztényibb" I. Ferenc francia király leghűbb szövetségese volt, s a köztük létrejött
,,kapitulációs szerződés" évszázadokig mintául szolgált a dár ül-harb és dár ül-iszlám közötti együttműködéshez.
Zápolyát a török segítette trónra, Bocskaiból és Thökölyből koronázott királyt akartak csinálni.
24 A hadjárat az iszlám újévkor (tavaszi napéjegyenlőség) kezdődött és az október 26-án levő Kászim (Demeter)
napig tartott.
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gozta és megvitatta. 25 Kevésbé foglalkozik azonban az ázsiai és afrikai hadjáratok
kal, melyek során gyakran fordultelő, hogy két időszakot összekapcsoltak (pl. Hódító
Mehmed egy hadjáratban végzett Karamán-ogluval, Uzun Haszánnal és hadait máris
Moldva felé irányította; Javuz Szelim 1514-től 1518-ig csupán egyszer tért haza
Isztambulba, mert Nyugat-Iránt, Mezopotámiát, Szíriát és Egyiptomot egyetlen
összefüggő haditevékenység-sorozattal hódította meg.)
b) Egyszerre lehetőleg csak egy ellenséggel kell viaskodni. Az oszmánok — ha
kellett — súlyos árat is hajlandók voltak megadni ezért az elvért (pl. II. Murád 1444ben a szegedi egyezség, illetve újabban (Engel Pál bemutatása szerint) a váradi
béke létrehozásáért; vagy Nagy Szulejmán a Perzsia ellen vezetett hadjáratai előtt
rendkívüli engedményeket tett nyugati ellenfelei irányában).
c) Ha egyszerre két, vagy több irányban kellett hadakozni, akkor az egyik ellen
séggel szemben támadólag, a másikkal (a többiekkel) szemben viszont védekezve
léptek fel. Hunyadi „hosszú hadjárata" idején a Balkán hágóinál védekeztek, Karamán-oglu ellen támadtak. Hódító Mehmed 17 évig háborúzott Velencével, miköz
ben Magyarország, Moldva, Trapezunt, Krím, az Ak-koyunlu (Fehér ürü) népiség,
Anatólia szinte valamennyi — addig még be nem hódolt — törzse ellen is hada
kozott.
d) A haditevékenységeket az Oszmán Birodalom határain túl (Káfirisztán föld
jén) folytatták. Nem számítva az ellenség portyáit és a belső lázadásokat, az Oszmán
Birodalom területén a XVII. századig csupán Nikápolynál, Ankaránál, az izladi
szorosban, Várnánál és Rigómezőnél kényszerültek a saját területükön folytatott
jelentősebb hadviselésre.
e) Fontos hadászati elvük volt a „jiktilár-jaktilár" („pusztítás, égetés"), vagyis
a dar ül-harb-ból hódításra soron következő ország haderőinek és lakosságának folya
matos dúlásokkal való megfélemlítése egészen addig, amíg „megváltásként" fogad
ják a „törvényes" oszmán hódítást. Ezt az elvet a szeldzsukoktól (Togrul bég be
hatolása a Mogul birodalomba, Alparszlán hordáinak dúlása a Bizánci Birodalom
ban stb.) és főleg a mongoloktól (Bajdu-nojan Köszedagnál) vették át. 26
Rázsó Gyula ezt az elvet — kizárólag európai relációban — beilleszti a szakaszos
hódításnak nevezett elméletébe. Szerinte az oszmánok hódításai négy szakaszban,
a következők szerint kerültek végrehajtásra : 1. török portyázok állandó beütéseikkel
felmorzsolják az ellenfél morális és fizikai ellenálló erejét ; 2. végbemegy a hadrakelt
reguláris haderő hódítási kísérlete; 3. vazallus-függés jön létre; s végül 4. a teljes
hódoltság. E szakaszos hódítási elméletét a szerző egy szélesebb, politikai összefüg
gésben helyezi el. Elméletében négyféle külpolitikai viszonyt feltételez az oszmánok és
európai keresztény államok között: 1. következetesen ellenséges álláspont, lényegé
ben állandó háborús helyzettel; 2. alapvetően ugyancsak ellenséges, ugyanakkor
rugalmasabb, együttműködésre is kész politika; 3. a töröktől való függésbe torkolló,
ingadozó reálpolitika ; s 4. egyenrangú szövetség a törökkel.27
A jiktilár-jaktilár-t — a balkáni határbégségekből kiindulva — már az oszmán
államalapítás kezdeteitől elsősorban az akindzsik, majd a XIV. század végétől a mar25 Ujabban főleg Perjés Géza, Rázsó Gyula és Szakály Ferenc munkássága révén nyerhetünk sok adatot a tárgyilagosabb szemléletmódhoz. Perjés a már idézett művén kívül különösen Az oszmán birodalom európai háborúinak
katonai kérdései c. dolgozatában (HK 1967. 2. sz. 340. o.-tól) ad tömör áttekintést a kérdésről. Rázsó Gyula négy
publikációját összevetve már komplex képet kaphatunk az európai török hadjáratok jellemzőiről. A Zsigmond-kori
Magyarország és a török veszély (HK 1973/3.) és Hunyadi Mátyás török politikája (HK 1975/2.) c. cikkeiben a XIV—
XV. századi, a Buda, Bécs és Velence: az európai-török viszony katonai és politikai problémája (HK 1973/4.) és
Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái (HK 1976/1.) c. értekezéseiben pedig a XVI. századi oszmán hadviselés
sémáit is adja. Szakály Ferenc: A mohácsi csata c. könyvében (Bp., 1977.) széles horizonton mozogva tár fel néhány
újszerű összefüggést.
26 Fekete Lajos: Budapest a török korban. Bp., 1944. 139. o. Szerző „A vár és őrsége" c. fejezetben összefoglalja
a török hadviselés elveit. Sok példa meríthető Káldy-Nagy idézett doktori és Hegyi Klára idézett kandidátusi diszszertációinak az oszmán-török haderővel foglalkozó részeiből.
27 Rázsó: a HK 1973/3.-ból (407—409. o.) és az 1975/2. sz.-ból (312—313. o.) — ez utóbbinál a második szakasz
„.elöntő csata keresésé"-re módosul.
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talócok, a XVII. században pedig a tatárok is folytatták. Ez utóbbiak Lengyelország
és az orosz hercegségek ellen portyáztak, a XVI. század végétől pedig nyugati irány
ban is átvették az akindzsik feladatait. Tudunk róla, hogy az oszmánok — különö
sen ha háborúba akarták rántani muzulmán ellenfelüket — a perzsák és a mamelukok ellen is folytattak jiktilár-jaktilár-t. Anatóliában azonban többet értek el az
ország megvételével, házasságokkal, hitszegéssel, dinasztiák tagjainak egymás ellen
történő kijátszásával, a Szent Háborúba való bevonással és olyan vazallusi viszonyok
létrehozásával, melyben az ősi jogokat tiszteletben tartották. 28
f) A hadászat szolgálatába állították a következő — talán a perzsáktól vett —
elvet is: ,,a barát barátja = barát; a barát ellensége = ellenség; az ellenség ellen
sége = barát". 29
Pecsevi török történetíró szerint Nagy Szulejmán, 1541-ben (Buda megszállása
előtt) egy csaussal a következőt üzente Zápolya özvegyének, Izabellának: „...jöjjenek,
ne féljenek..., hiszen ismerik a felséges padisahot; hatalma és rangja nagyobb, mint
a világ valamennyi padisahjáé, barátjának barátja, ellenségének ellensége."30 Ugyan
ez a szultán 1552-ben így ír a német protestáns fejedelmeknek: ,,...az említett fran
cia királlyal... jó viszonyban vagytok, barátainak barátai, ellenségeinek ellenségei
legyetek! Így... felséges személyünk részéről... biztosítva lesztek!"31
g) Fontos hadászati elvként kezelték az oszmánok azt is, hogy mindig a legkisebb
ellenállás irányában támadjanak és — ami ezzel összefügg — türelemmel várják ki
a hódításra legalkalmasabb módot és időt. Hódító Mehmed, amikor portyázó kalózai
elcsípték azt a velencei hajót, amely Uzun Haszán részére ágyúkat szállított, min
den más teendőt félretett, s a turkomán világbirodalom ábrándjait kergető Haszánt
és szövetségeseit nyomban szétzúzta. Az I. Szelim által teljesen előkészített rhodoszi
hadjáratot fia, Nagy Szulejmán elnapolta, mert tudomására jutott a magyar állam
ziláltsága. De e hadjárat közben is megváltoztatta a tervét (betörni Magyarország
ra), amikor meggyőződött róla, hogy Belgrádot — melybe I. Bájezidnak és Hódító
Mehmednek is „beletört a bicskája" — könnyűszerrel elfoglalhatja.32
h) A hitszegést és az árulást az oszmánok az araboktól és a mongoloktól vették át,
s rendes katonai módszerként kezelték. A szövetségesként támogatott országot rend
szeresen fosztogatták, a szabad elvonulás fejében átvett várak helyőrségét gyakran
felkoncolták. Ez azonban abban az időben nemcsak oszmán módszer volt, hanem a
hadviselés általános velejárója (gondoljunk pl. Ulászló magyar—lengyel királyra,
aki 1444-ben képviselőinek az evangéliumra tett esküjét felrúgva rohant Várna
mellett a vesztébe; vagy 1596-ban a hatvani török helyőrség legyilkolására a vallo
nok által stb.).
i) Néhány elvet „egyéb" címszó alatt Hegyi Klárától, eredeti megfogalmazásban,
veszünk át. Szerinte az oszmán hadvezetés „...mindig igyekezett megtalálni — s
jobbára meg is találta — az ellenség gyenge pontjait; nemcsak hódítóként, de se
gítséget hozó »szövetséges barátként« is szerzett területeket, felfigyelt minden beiháborúra, beavatkozási lehetőségre, sőt még az ellenfelet sújtó természeti csapások
ra is..." 33 Lopadiont (Ulubád), Gallipoli mögöttes területét és Dimetokát (Didymateikon) a földrengést kihasználva; Gallipolit vesztegetéssel foglalták el.
Brussza ós Drinápoly bevételénél az éhínséget és járványt hívták szövetségesül,
Nikápolyba (Nikopol) és Budára a nyitott kapun szivárogtak be, a vlahokat a feuda28 Ilyen „tiszteletben tartott ősi jog" volt pl. a hükümet és asiret bégek örökösödési rendjének meghagyása,
Egyiptomban a multazimok (gazdag réteg) tisztelete stb. (Bővebben 1. a HK 1984/4. sz.-ban, Generál Tibor: Az osz
mán-török haderő szervezete és vezetése a birodalom fénykorában. 645—646. o.)
29 Fekete: A barátom barátja: barátom... MTA Különlenyomat a Magyar Nyelv LVII. kötetéből (262258).
30 Uo. 476. o.
31 Karácson Imre: Török-Magyar Oklevéltár. Bp., 1914. 33—35. o.
32 Thúry József: Török történetírók. I—II. k. Bp., 1893—1896., I. k. 285—291. o. (Szulejmán naplóiból).
33 Hegyi: Disszertáció... 43. o.
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lizmus alól, a bosnyák patarénusokat az eretneküldözések alól „szabadították fel".
Apuliát (Puglia) és az itáliai tengerpartot a franciákat megsegítve, a magyar Fel
vidéket és az osztrák Örökös Tartományokat, Zápolyát, majd Thökölyt támogatva
dúlták fel. Havasalföldön csatát vesztettek, de a száguldozok addig dúlták a falva
kat, amíg a vajda adót nem ígért nekik. Hamid-eli nagy részét pénzért vették meg,
Mentesét, Karászit, Kasztamunut, Zulkadart a belviszályokba avatkozva szerezték
meg, Germijántól „nászajándékba" kaptak területeket. A Girej dinasztia úgy kapta
meg a krími kánságot, hogy vazallusi hűséget fogadott. Báthory Istvánt azért támo
gatták a lengyel trón elnyerésében, hogy semlegesítsék vele az orosz riválist. Kedvenc
módszerük volt a keresztények vallási egyenetlenségét kihasználni. A balkáni ortodox
keresztényeket a római egyháztól, a reformátusokat és evangélikusokat a katolikus
ellenreformátoroktól „óvták meg". Ez utóbbi számításukat azonban „örökös"
politikai szövetségesük, a francia udvar a hugenotta vérfürdővel (Szent Bertalan éj,
1572) húzta keresztül, Luther és Kálvin pedig végül „isten büntetésé"-nek minősí
tette őket. A felsorolt elvek és példák bizonyára jól szemléltetik azt, hogy az oszmán
hadvezetés tevékenységét mily gazdag változatosság jellemezte.
II. Az oszmán hadászat szakaszairól
Az Oszmán Birodalom sokrétűen feldolgozott történetében a hadászat egyes sza
kaszai jól kirajzolódnak, mégis — Perjés Gézával szólva, aki legújabban tiszteletre
méltó kísérletet tett az európai török háborúk periodizálására34 — „nem könnyű
ezekről kielégítő leírást adni." Az e kérdéssel — többnyire érintőlegesen — foglal
kozó szerzők rendszerint nem lépnek túl a „tér—idő" kritériumokon és a „nagy
emberek történelmi szerepén". Nem tagadva e tényezők szerepét és jelentőségét,
úgy tűnik, hogy e tekintetben a hangsúlyt inkább a célok és eszközök reális kapcsolatá
ra kell helyezni.35 Egy soron következő hadászati szakasz esetében a hadvezetés
(ami az oszmánok esetében egybeesett az állami és udvari vezetéssel) az általános
politikai cél (katonai jellegű világbirodalom a dar ül-iszlám köntösében) következő
lépéseként meghatározza a konkrét katonapolitikai koncepciót, vagyis azt, hogy a
cél eléréséhez, a békés külpolitikai eszközökön és módszereken túl, milyen haderőt,
mely feladatokra kell létrehozni és alkalmazni. Ezután következik a katonatechnikai
eszközök megválasztása, majd megteremtése. Ennek során felállítják és felkészítik
a haderőt, anyagi-pénzügyi erőforrásokat teremtenek, előkészítik a hadszínteret,
hadászati felderítést folytatnak,36 s csak ezután kezdik meg a hadviselést.
A régi keresztény orientalisztika — a maga elfogult idealista (vagy jobb esetben:
pozitivista) szemléletével — értetlenül szemlélte az oszmánok „csodálatos" tetteit.
Azáltal, hogy az oszmán hódításokat „isten büntetésének" tartották, tulajdonkép
pen nem léptek túl a XVI. századi egyszerű arab közmondás keretein, mely így szólt :
„Allahnak van egy serege, és annak neve: a törökök. Valahányszor Allah megharag
szik egy népre, ezzel a sereggel bünteti." 37 A múlt század végéig a legkitűnőbb had
történészek sem tudtak az oszmán sikerek magyarázatára más okokat felhozni, mint
a) a vallási fanatizmust; b) a legalázatosabb engedelmességet a parancsnok iránt;
c) a szörnyű nagy tömeget ; d) a despotizmust, mely nélkülözi a rendek határozatait ;
d) a messzelátó politikai éleslátást ; e) a célszerű pénzügyi gazdálkodást ; f) a hadi
dicsőség misztifikálását ; g) a haditevékenységek rendezetlenségét, mely zavarba ejti
és megfélemlíti a tervszerűséghez, rendhez és fegyelemhez szokott keresztény had34
35
36
37

Perjés: a HK 19C7/2. sz.-ból idézett cikk (1. a 25. sz. jegyzetet).
V. ö. Katonai értelmező szótár. Bp., 1972. 132. o., „hadászat" címszó.
Uo. 193. és 197. o. („katonai doktrína", „katonapolitika").
Az IPM 1984. jubileumi különkiadásban Hans-Joachim Löwer idézi a Törökvilág című cikkében (31. o.).
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vezetést.38 E nézeteket táplálták a főbb, ún. „aranykori oszmán történetírók", vagyis
Idrisz Bitliszi, Szeádeddín és a röviden csupán ,,Ali"-nak nevezett krónikások mű
vei, akik a kis jürük nomád törzset (a későbbi oszmán bégséget) olyan ragyogó hő
sök összességeként ábrázolták, akiktől rettegett egész Anatólia. A birodalomalapító
Oszmán őseit vezéreknek, padisahoknak, agáknak és sahoknak nevezik.39
A szakkörökben szenzációként hatott, amikor a XX. századi oszmanisták „újra fel
fedezték" az óoszmán krónikásokat és a korabeli bizánci történetírókat. 40 Az ő mü
veikből ugyanis manapság újra feltárulkoznak az oszmán sikerek valódi körülmé
nyei. A kis jürük bégség azzal a mintegy 70 000 sátoraljat kitevő turkomán áradattal
érkezett Anatóliába, amelyet a XIII. század húszas éveitől Alaeddin Kejkubát Rumszeldzsuk szultán a bizánci és keresztes ütközőzónában helyezett el, hogy hátát —
a mongolokkal szemben — biztosítsa. E turkomán embertömeg — Paul Wittek
szerint — „a kétségbeeséstől, a prédálási vágytól, a vallási buzgalomtól hajtva és a
szálláshelyeik telítettségétől való megszabadulás reményében" nekilódult NyugatAnatólia térségeinek és a XIV. század elejére a tengerpartokig terjedő sávot telje
sen ellepte. Régi szeldzsuk nagy- és határbégekkel, nyugati rablókkal és kalandorok
kal az élükön (a bizánciak „szatrapák"-nak nevezték őket) mintegy 20 fejedelem
séget hoztak létre 41 abban a „hatalmi vákuum"-ban, mely a szeldzsuk állam fel
számolása után keletkezett.42 Ezek közé öt tengeri bégség összetákolt halász- és
kalózflottája is hozzászámítható.
Arról a néhány százezer lovas és gyalogos hitharcosról, arab és perzsa szökevény
ről, akikre lényegében az oszmán világbirodalom alapjai lerakásának feladata várt,
tudni kell, hogy egyszerre soha, egyetlen hadvezérnek sem álltak rendelkezésére, sőt
— a XVI. századig — egymás ellen hadakoztak, mivel terjeszkedni a mamelukok
Egyiptoma felé nem tudtak, s így egymástól hódítottak el területeket és alattvalókat.
A hitharcos szellem csak a Szaruhán-, Ajdin-, Mentese-, Germiján-, Karamán- és
Dzsandar-török fejedelemségekben vált meghatározóvá, így történelmi jelentőségre
is leginkább ők tettek szert. Ahhoz, hogy expanziójukat Európába, az önmagát túlélt
Bizánc régi tartományaiba áttegyék, vezető erőre volt szükség. Erre a jürükök
„Kaji" ágazatából származó oszmánok vállalkoztak, az egyik legkisebb — 400 sátoraljnyi — bégség, akiknek Alaeddin szultán téli szállásként Szőj üt (Füzes) környékét,
nyári szállásként pedig a Dominidzs hegyet jelölte ki iktaként. A XIII. század vége
felé Ertogrul béget harcias fia, Oszmán (Othman, Ottoman, Uthman) követte
volna a törzs élén. Az Oszmán személyére irányuló kutatások — a rárakódott bor
zalmas legendaszövevény miatt — semmi biztosat sem képesek róla feltárni, de azt
valószínűnek tartják, hogy jelentős személyiség lehetett, mivel egy birodalmat és
egy népet neveztek el róla. Arab neve miatt — a többi testvér török nevével össze
vetve — egyáltalán nem biztos, hogy Ertogrul fia lett volna.43
38 Ľecsy Sámuel: Osmanografia... 1—3. rész, 2. kiadás. Béts, 1789. II. 8—20. o.
39 Vö. Dr. Friedrich Giese: Die altosmanischen anonymen Chroniken. Leipzig, 1925. 9—12. o. ; Vő: Die Verscheidenen Textrezensionen des Asiqpasazáde bei seinen Nachfolgern und Ausschreibern. Berlin, 1930.; Franz Babinger: Die
frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch. Hannover, 1925.; Richard F. Kreutel: Vorn Hirtenzelt zur Hohen Pforte.
Graz, Wien, Köln, 1959. (Asik pasa fiának emlékirata az Oszmán Ház idejéből) 19—23. o.; Nicolae Iorga: Geschichte
des Osmanischen Reiches. 1—4. Band. Gotha, 1908—1913. Az I. k. 149—152. oldalain jellemzi az Oszmán származását
övező legendakört; 1. még az 1. sz. jegyzetben felsorolt egyéb irodalmat.
40 Az 1. sz. jegyzetben részben közöltük e krónikásokat (Orudzs, Asikpasazáde, Névtelen). Ide számíthatjuk még
Turszun béget, Hódító Mehmed krónikását és Mevlána (Miurunk) Mehmedet, aki ,,Nesri" néven írt. A szóban forgó
bizánciak: Khalkokondülasz, Dukász és Szphanízész, továbbá a német Leundavius.
41 A 39. sz. jegyzetben említett Giesen és Babingeren kívül ez úttörő modern turkológusokhoz számítom : Paul
Wüteket, Aziz Suryal Atiyat, Albert Howe Lybyert, s újabban Halil Inalcikot és Ernst Wernert. A kör ez utóbbi szerző
Geburt... c. művében található irodalomjegyzék alapján bővíthető. A szerzők a következő anatóliai fejedelemségek
ről szólnak: Dzsandar, Perváne, Gázi-Cselebi, Dzsanik, Brtena (melyet Kádi Burhaneddin fejedelemségének is nevez
nek), Iszfendiár-ogullári, Alii (Akhi), Karászi, Szaruhán, Ajdin, Szmirna, Mentese, Teke, Hamid (-eli), Gemiján,
Karamán, Bamazán-ogullári, Zulkadar, Szahibata, Denizli, Esreí, Szászán és Oszmánli, vagyis a yürükök. A turko
mán áradatról: Paul Wittek: Das Fürstentum Mentesche. Istambul, 1934. 15—23. o.
42 Ernst Werner: Geburt... 98. o.; Werner-Markov: im. 21—22. o.
43 Enzyklopäedie... I I I . k., 1085—1087. o. és az ott felsorolt irodalom, különösen J. H. Kramer: Wer war Osman?
c. müve.
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H a a régi oszmán krónikások írásait tanulmányozzuk, a kaji-törökök létszáma 400
sátoraljra tehető. Ezek közül a dzsigitek (harcra vágyó ifjak) ésgázik (felavatott hit
harcosok) száma semmiképpen sem lehetett több, mint 15—20 000 fő. Ezzel a har
cos állománnyal kezdett t e h á t „Szent Harc"-ot Bithynia ellen az Oszmán-klán. 44
A nemzetközi turkológus közvéleményt kezdettől fogva érdekelték azok a kérdé
sek, hogy a hatalmas Oszmán Birodalmat miért éppen az egyik legkisebb t u r k o m á n
fejedelemség hozta létre, s miért nem az olyan hatalmas vetélytársak, mint pl. a
nagy létszámú Germiján vagy K a r a m á n , amelyek kezdettől fogva mindent elkövettek
a szeldzsuk és mongol iga alóli felszabadulás érdekében. 4 5 E kérdésekre ma sem lehet
kielégítő választ adni, bár az „Oszmán klán gyorsan emelkedő karrierjének alapvető
faktorai... m á r kezdenek kirajzolódni". 4 6 Azok a politikai körülmények, amelyeket
a csekélynek mondható oszmán klánnak a vezetői — kénytelen-kelletlen —felismer
tek, a következők lehettek: 1. szálláshelyeik közelebb estek a Márvány-tengerhez és
Gallipolihoz (ma : Gelibolu) — az ősidők óta használt átkelőhelyhez —, mint a többi
bégség lakókörzetei; 2. győztes hitharcaik (dzsihádjaik) hírverésével képesek voltak
előidézni azt, hogy az arab és perzsa hagyományokat ápoló szeldzsuk ulemák
(az iszlám értelmiség) hozzájuk csatlakozzanak, akiknek a segítségével olyan ázsiai
despota államképződményt hoztak létre, mellyel „ b e h o z h a t a t l a n " előnyre t e t t e k
szert a katonai demokrácia fokán megrekedt többi törzzsel szemben; 3. ugyanez
a szempont váltotta ki a szomszédos bégségek „foglalkozás nélkül m a r a d t " hithar
cosainak, akhijainak és szökevényeinek tömeges odaözönlését, mellyel a fő irányok
ban szerfelett megnövekedett az oszmánok hadipotenciálja ; 4. mivel a katonai tevé
kenységeiket képesek voltak összehangolni a többi bégség csatlakozásával, majd
behódolásával, egyfelől Bizánc keleti határaira ellenállhatatlan nyomást gyakorol
t a k ; másfelől sikerült nekik Anatóliát szilárd hátországként kihasználni; 5. a korábbi
iszlám világból átvették a katonai rabszolgaságot és a renegátok előtt is megnyitot
t á k a felemelkedés lehetőségét mind a haderőben, mind a faluközösségi birtokos és
paraszti rétegekben; 6. képesek voltak megteremteni a korábbi uralkodó osztályok,
t o v á b b á a nomád és földhöz kötött paraszti rétegek egységét az iszlám népességgel,
miközben a dervisrendekkel szövetkezve turkomán kolonializációt szerveztek
Európába, s ezáltal elősegítették az etnikumok összeolvasztását, az iszlám terjeszté
sét és szilárd bázist teremtettek a további hódításaikhoz; 7. mesterien kihasználták
a szeldzsuk állam megszűnését, az iráni mongol ilkánság felbomlását és azt a körül
m é n y t , hogy az egyiptomi mameluk állam a szíriai megerődített városok falait le
rombolta, s így Kis-Ázsiában „hatalmi v á k u u m " keletkezett, továbbá a Bizánc és
a balkáni fejedelemségek között állandósult viszályokat, s a római pápa erőszakos
katolicizálási törekvéseit is a balkáni ortodox keresztényekkel szemben; 8. maguk
hasznára fordították azt a késhegyig menő küzdelmet, amit az itáliai kalmárvárosok
folytattak egymással a levantei kereskedelemért. 4 7
N e m állíthatjuk, hogy a világbirodalom eszméi már az első oszmán fejedelmek
fejében kirajzolódtak volna. Az sem valószínű, hogy a felsorolt körülményeket egycsapásra felismerték. A kiindulás talán az lehetett, hogy a jürük gázik a sejkjeik és
bégjeik által vezetett bithyniai portyáikon — évtizedek alatt — meggyőződtek
a magukra h a g y o t t bizánci határvárak és helyőrségek tehetetlenségéről. A jövendő
n a g y h a t a l o m felismerését, egyben a szomszéd t u r k o m á n fejedelemségek és az ide
genek (garibok) — sőt a bizánci határőrök — özönlését az a győzelem i n d í t h a t t a
meg, m e l y e t Oszmán gázi „serege" — a régi Oszmán krónikások által „Kojun44 4 00 sátoraljat a házinéppel együtt, egyenként 200 főnek véve, 80 000 főt kapunk; ebből maximum 20% a
hadrafogható, így kapunk 16 000 harcost (dzsigit, gázi, akhi, garib, abdalámi, badzsaláni).
45 Werner—Markov: i. m. 17—18. o.; Werner: Geburt... 98. o.
46 Werner—Markov: i. m. 20. o.; Werner: Geburt... 122. o. és az ott felsorolt irodalom.
47 A „hatalmi vákuum" kifejezést (Werner-Markov i. m. 21. o.) Káldy-Nagy is használja doktori disszertációjában
fejezetcímként.
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Hiszár"-nak (Birkavár) nevezett helyiségnél — a r a t o t t a bizánci zsoldosok felett
(von H a m m e r óta ezt ,,Bapheon"-i csatának nevezik) 48 . E csatáig talán a hagyo
mányos gázi-portyák voltak a jellemzők, melyek célja a zsákmány és a dzsihád volt.
A bapheoni csata idején Oszmán kíséretében már jelesebb sejkek, bizánci tisztek
(pl. Kösze Mikhál, Szamszama csaus), szeldzsuk akhik és iszlám írástudók is voltak.
Ezek „kollektív bölcsessége" bizonyára elősegítette, hogy merészebb célokat tűzze
nek maguk elé. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy a jürükök szállásterületének
kiszélesítése u t á n a hutbát (pénteki ima) a fővárosnak számító Karahiszárban 4 9
Oszmán nevére kezdték mondani, ami mindenekelőtt a felségjogának elismerését
jelentette. E t t ő l kezdve t e h á t valamiféle olyan osztályjellegű államképződményről
beszélhetünk, melyben a főszerepet a rokonok, a betársult szomszéd bégek, s a rene
gát katonai parancsnokok vitték, miközben a fegyveres kíséret az oszmán határkör
zet (udzs) adminisztrációját is végző katonai rabszolgákból állott (a kapi-kullári
őse). 50
Mindezek egy olyan hadászati szakasz kezdetét jelenthették, melyet — jobb
híján — az oszmán állam létének megszilárdításáért, hatalmi térségük (ül) kiszélesíté
séért folytatott haditevékenységek jellemeztek. Ebben az első hadászati szakaszban
(1301—1361) a következő feladatok merültek fel: a) katonapolitikai szempontból
létrehozni egy olyan haderőt, mely — a többi emirátus látókörén kívül esvén —
képes és kész is az oszmán fejedelmek zászlói alá felsorakozni ; b) katonatechnikailag
e haderő struktúráját, felszerelését, képzését és ellátását úgy megoldani, hogy az
képes legyen nyílt ütközetekben és megerődített helységek ostromában is sikeresen
helytállni; e célból minél t ö b b anatóliai harcost megnyerni és a rabszolgákat harci
feladatokra alkalmazni; c) egy keleti jellegű javadalombirtokos haderő alapjait le
rakni úgy, hogy ezek a már birtokba vett területeken, központosított, katonai jellegű
közigazgatást is biztosítsanak; és végül d) Bithynia teljes meghódításával olyan terü
leti alapot teremteni, melyről a Bizánc elleni t á m a d á s t át lehet tenni Európába és o t t
más országokra is kiterjeszteni. A haditevékenységek színtere Oszmánnál nem lépte
túl a kisázsiai térségeket. Hadereje a fegyverbíró lakosságból, a gázikból, a harcos
dervisekből (abdaláni) és a harci nőszövetségből (badzsaláni) állott. Fia, Orhán-gázi
környezetében — a források szerint — azonban már sok olyan személyt találunk,
akik képesek lehettek a következő hadászati elgondolást kidolgozni és megvalósítását
irányítani: 1. Brussza fővárosból — Iznik és Izmit birtokbavételével — kijutni a
Boszporusz keleti partjára és valamiféle hajóhad igénybevételével északkeletről
veszélyeztetni Konstantinápolyt; 2. Gallipoli birtokba vételével elérni Konstanti
nápoly déli és nyugati, vízi és földi falait; 3. minden lehetséges eszközzel kiszélesíteni
a bizánci főváros körüli gyűrűt, majd megostromolni és birtokba venni a metropoliszt.
E terv végrehajtója Orhán szemefénye, Szulejmán „herceg" lett volna. Időköz
ben azonban a többi emírek — akik Orhánt csak „primus inter pares"-nek, Szulejm á n t pedig csupán az oszmán kontingens parancsnokának t a r t o t t á k — felfigyeltek
és saját szakállukra kezdtek hódítgatni. 5 1 Orhán legnevezetesebb politikai és katonai
tisztségviselője az öccse, Alaeddin, az első oszmán vezír és pasa volt, aki olyan
állami és katonai reformokat vezetett be, melyek behozhatatlan előnyt jelentettek
az oszmánok számára. Hadvezérei Kodzsa Akcse, Kodzsa Ilibeki, Turahán, Evrenosz — Brussza átállt bizánci parancsnoka — és Lala Sahin, kisebbik fiának és
utódjának, I. Murádnak a nevelője (az első ruméliai béglerbég) voltak. Orhán olyan
haderőt örökölt apjától, melynek csapatai a sejkek és a törzsek bégjei által vezetett
48
49
50
51

Enziklopäedie... I I I . k., 1080. o.; Inalcik: i. m. 6. o.
Enziklopäedie... I I I . k. 108<>—1087. o.
Uo.
Werner—Markov: i. m. 34—35. o.
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gázikból, a városi akhikból, garibokból, az átállt bizánci főtisztek által vezényeltakritaikból és rabszolga „udvari kíséretből" álltak. Alaeddin reformjai következté
ben Orhán-gázi seregében már új hadielemeket is találunk. Ilyenek voltak: a) a szan
dzsák-bégek által vezetett javadalombirtokos szipáhik ; b) a határ-bégek által irányí
tott akindzsik; c) a müszellem-bégek által vezetett „szabad lovasok" (adótól szaba
dok); d) az ezredeseik és századosaik által vezetett „aszabok" (nőtlenek), akiket a
„nagy rendezetlen néphad"-ból szerveztek csapatokká. Ezek mellett a fejedelem fő
támaszát a hadifoglyokból lett és a Boszporuszon áthajózó itáliai kereskedőktől vásá
rolt és kiképzett katonai rabszolgák képezték (testőrök, kapuőrök, fegyverhordozók,
lovászok, vadászok, solymászok, kézművesek stb.). A régi oszmán krónikások (pl. Asikpasazáde, Orudzs bin-Adil, a „Névtelen") szerint az udvari kíséretet kónuszos fehér
süveggel különböztették meg a különböző bégek piros sapkát viselő hadinópétől.52
Az ulemákkal és dervisekkel való szövetség fő szervezője és a szunnita-iszlám megerősítője bizonyára Iszak-faki, Orhán főpapja volt.53 Egyes városok makacs ellen
állása megkövetelte, hogy reguláris jaja (gyalog) csapatokat állítsanak fel (20 000 fő).
A jájáknak — bár szabad turkománok voltak — a fejedelemhez való tartozását
fehér süvegük mutatta. Ez a katonai rend azonban — a toborzó kádik korrupciója
és saját féktelenkedései miatt — fokozatosan segédszolgálattá vált, így a reguláris
gyalogság szükségessége továbbra is fennmaradt. 54
Orhán vezérei 1337-ben Trákia felől a szárazföldön, Iznik felől pedig a tengeren
megrohanták Konstantinápolyt, de 35-ből csak egy hajó tért vissza. A Balkán felé
viszont nem volt ellenállás, így Orhán hordái Drinápoly felé fordultak. Anatóliában
Mentese és Karászi annektálásával, Európában pedig Drinápoly — ettől kezdve
Edirne — bevételével az első hadászati szakaszt lezártnak tekinthetjük. 55
A második hadászati szakasz (1361—1403) legfőbb katonapolitikai célkitűzése a
javadalombirtokos katonai elemek megszilárdítása és a megfeneklett jája-kísérlet új
alapokon való megismétlése lehetett. Egyidejűleg szilárd bázist kellett teremteni az
európai terjeszkedéshez, miközben Anatóliában, az eredeti hátországban, az oszmá
nok vezető szerepét visszafordíthatatlanná kellett tenni. A haderő arculatát az ún.
„timár-rendszer" létrehozásával tették hűbéres jellegűvé. A megművelhető földeket
„diriig"-ékre (létalap) osztották fel, melyek élvezőit ,,kilics"-eknek (szablya) nevez
ték. A diriig „csiftlik"-ekből állt56, amelyekből — főleg hadiérdemek szerint — mulk-,
hász- és timárbirtokokat adományoztak, amelyek azonban megőrizték faluközösségi
alapjaikat. Meghatározott jövedelmek után egy-egy vasas lovaskatonával (dsebelü)
növelték a szipáhik létszámát, akiket kis, közepes és nagy körzetekbe (szubasilik,
szandzsák, beglerbégség) szerveztek. A határmenti szandzsákokban a száguldozok
részére adómentes csiftliket, az ebben a szakaszban bekebelezett vlahok részére a
katunok (szállások) környékén pedig „bastina" nevű telkeket és legelőket biztosí
tottak. A katonáskodó keresztény vojnyákok határőrizeti, felderítő és hadtáp
szolgálatra kerültek alkalmazásra, miközben a szultáni ménes takarmányozásáról is
ők gondoskodtak.57 A gyalogság kérdését a janicsársereg megalapításával oldották
meg. Az Edirne elfoglalását követő hadiportyákon elfogott rengeteg keresztény ifjú
láttán egy Kara Rusztem nevű iszlám jogtudós felhívta I. Murád figyelmét, hogy a
zsákmány (ganíma) törvénye szerint minden ötből egy fogoly (vagy minden fogoly
pénzértékének ötöde), az ún. „pendzsik", őt illeti. Csandarli hadbíró javaslatára e fiú52 J. A. B. Palmer, B. A. : The Origin of the Janissaries. Manchester, 1953. 454—457. o.
53 Uo. 450. o. és az ott felsorolt irodalom.
54 ü o . 456—460. o.
55 Konstantinápoly megrohanásáról 1. Enzyklopäedie... I I I . k. 1080. o.; Drinápoly elestének körülményeit Asikpasazádeleírásában 1. Kreutel:i. m. 81—84.0. (a ,,Névtelen" leírásában) ; Giese: Anonym...30—31. o. Drinápoly elesté
nek körülményeit Asikpasazáde leírásában 1. Kreutel: i. m. 81—87. o. ; a „Névtelen" leírásában 1. Giese: „Anonym..."
30—31.0.
56 A „csift", „csiftlik" jellemzőit legrészletesebben lásd Enzyklopäedie..." I. k. 890. o., és IV. k. 832—840. o.
(ez utóbbi: „Timár").
57 Werner—Markov: i. m. 24. és 64—66. o.
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Janicsár orták
14

emblémái

kat Anatóliába küldték, majd amikor a török nyelvet és szokásokat elsajátították,
janicsár lett belőlük. Amikor a foglyok száma lecsökkent, bevezették a keresztény
alattvalók kijelölt fiainak összegyűjtését (devsirme), akikből — szelektálás után —
állami és udvari legfőbb tisztségviselők, vagy janicsárok lettek.58 A további hódí
tások bázisát kétféle rendszabállyal teremtették meg: 1. célszerű lojalitás a behódolt
lakossággal, sőt a volt uralkodó rétegek és katonai rendek bevonása az oszmán had
erőbe, illetve az államigazgatásba (kenéz, primikür, kodzsa basa, keresztény timárbirtokosok stb.); 2. a turkomán kolonizáció. Először minden régi és új lakótelepre
helyi rendfenntartót (jerli-szubasi) és kádit 59 neveztek ki. Ezután a stratégiailag
fontos csomópontokban dervistelepeket (zaviješ) hoztak létre, köréjük telepítve a
gázikat újratermelő turkomán kolóniákat, akiket egyfelől az oszmán uralkodók „rá
engedtek" az engedetlen vazallusokra, másfelől közülük jelölték ki a közutak szo
rosaira felügyelő „derbenzsik", és más — gyakran Bizánctól átvett — katonai és
hűbéres elemek parancsnokait is.60
A turkomán kolonizáció három hadászatilag fontos irányt követett: 1. a törté
nelmi „Via Egnatia" útvonalát középen, Trákiától az albániai tengerpartokig; 2.
a balszárnyat Thesszália felé; és 3. a jobbszárnyat — további hódítások után —
a Balkán hegyszorosain (derbendeken) át, Belgrád felé népesítették be.61 Külön
kell hangsúlyozni a jürükök áthozatalát a Balkánra, amit még Szulejmán, Orhán
vadászat közben elhunyt reménysége kezdett el és öccse, I. Murád folytatott. A jürü
kök, katonáskodás és tábori szolgálat fejében, adómentességet élveztek, ezért hamar
meggazdagodtak. A timarioták legnagyobb bosszúságára átbarangolták egész Ruméliát, s így a jürük szandzsák nem területet, hanem embercsoportot jelentett. Ez
viszont azzal a kötelezettséggel járt, hogy tartózkodási helyüket állandóan közölniük
kellett az illetékes beglerbéggel.62
E szakasz során Orhán elgondolásának harmadik mozzanatához, Konstantinápoly
ostromához minduntalan visszatértek, de átütő sikereket csakis a nyugat felé irányuló
haditevékenységek hoztak. I. Murád, a kemény balkáni módszerekhez viszonyítva,
jóval liberálisabban bánt az anatóliai emirátusokkal. Talán ez a megkülönböztetés is
közrejátszott abban, hogy a vazallus szerbek oszmánellenes koalíciót hoztak létre,
de az első rigómezei (koszovo-polje-i) csatában (1389) döntő vereséget szenvedtek.
A csatában Milos Kobilics, a világhírre szert tevő szerb nemes, Murád „nagyurat" 63
leszúrta. Fia, I. Bajezid, kettős hadászati célt tűzött maga elé ki. 1. Konstantinápolyt
mindenképpen szerette volna elfoglalni; 2. az oszmán államhoz tartozó uralmi térség
ből birodalmat szeretett volna kovácsolni. Uralma kezdetén Európában előnyomult
a peloponnésszoszi félszigetig, északon pedig a Dunáig. Kisázsiában kíméletlen mód
szerekkel minden turkomán bégséget bekebelezett. Tervében azonban az egyik
utolsó középkori keresztes hadjárat megzavarta. Elődeinek katonai reformjai most
éreztették igazán előnyös hatásukat. Az oszmán haderő — mely Konstantinápoly
alól vonult a keresztesek által ostromolt Nikápoly falai alá — megsemmisítő veresé
get mért a Zsigmond magyar király által vezetett keresztesekre.64 Bajezid ekkor a
keleti fűszerkereskedelmet (tömjén utat) akarta kiragadni az egyiptomi mamelukok
kezéből, egyben a selyem-úton is felügyeletet akart gyakorolni. Hadjáratának elő
készületei közben azonban Timur-lenk, a török származású „nagy gázi", „isten földi
58 A janicsárok keletkezéséről lásd Palmer: i. m. (52. sz. jegyzet).
59 Werner—Markov: i. m. 28—29. o.
60 Olga Zirojevic: Tursko vojno urodenje u Srbiji. Belgrád, 1974. 176—189., 295., 298. o.; Hegyi Klára: Disszer
táció... 84—86. o.
61 Inalcik: i. m. 10—11. o.; Werner—Markov: i. m. 28—29. o.
62 Giese: Anonym... 10. o.; Werner: Geburt... 207—210. o.
63 Werner—Markov: i. m. 31. o.; Kreutel: Hirtenzelt... 93—95. o.
64 A nikápolyi csata körülményeit legújabban Atiya dolgozta fel The Crusade in the Later Middle Ages c. könyvé
nek XVIII. fejezetében (London, 1938.), 1. még Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon c. művéből
(Bp., 1984.) a 102—108. o. és a minket érdeklő hadtörténeti aspektusokat, tömören Rázsótól: a H l 1973/3. számából
(303—441. o.).
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uralkodótársa", a dzsingiszida Kazán kán nevében „kánok kánjává" nőtt béna
világverő, forró steppei szélviharként .rázúdult Anatóliára és Ankaránál — mivel a
Bajezid seregében levő tatárok és a kisemmizett turkomán fejedelmek hadinépe
ütközet közben átállt a „sánta vas"-hoz — döntő csapást mért az oszmán haderőre.
Anatólia turkomán fejedelmei visszakapták bégségeiket, s Bajezid négy fia is meg
kapta a maga „jussát". E kilátástalan helyzet a második hadászati szakasz végét
jelzi.65
A harmadik szakaszt (1403—1451) kat&napolitikailaq a haderő újraszervezése jelle
mezte. Egyfelől hatalomra kellett segíteni a civakodó szultáninak közül azt a sze
mélyt, aki képes megteremteni az oszmán uralom korábbi feltételeit ; másrészt meg
akadályozni a Hunyadi által vezérelt kereszteseket abban, hogy a törököt kiűzzék
Európából.66 Eközben az oszmán haderőnek önmaga timárbirtokos és „kul" arcu
latát is meg kellett őriznie az ősi múltba (amikor még nem volt defter!) visszavágyó
törzsi felkelésekkel szemben.
Mivel Bedreddin, Bürklüdzse Musztafa és Torlak Kemál népi felkelései, továbbá
Muza-cselebi és Hamis (Düzme) Musztafa garázda „gázi" uralmai katonai sikereket
értek el, hozzátartoznak az oszmán hadviselés történetéhez. 67
Ágyúk már az első rigómezei csatában is részt vettek, a tűzfegyverek elterjedése
és a huszita szekérvár-taktikának az oszmán hadművészetbe való beépülése mégis
ebben a szakaszban történik meg. Szerbia és Bosznia annektálása után az ütközőzóná
ban megjelennek a döngölt földvárak (palánkok), melyek környékén olyan újabb kato
nai rendek portyáznak, mint az „ötzsoldosok" (beslik), a „bátrak" (günüllük), „meg
szállottak" (delik) és a „mesterlovasok" (fáriszok). Az oszmán tengerpartokról
„tengeri akindzsik" (levanteiek) kezdik rémületben tartani a Földközi-tenger hajó
sait és tengerparti lakott helységeit. A csatákban a felszabadulásra vágyó parasz
tokból és kézművesekből álló dzserehorok is részt vesznek. Ebben a szakaszban alakul
ki az oszmán csatarend európai és ázsiai formája, mely — bár megtartja a lovas
nomád hagyományokat (csalogató visszavonulás, nyílzápor stb.) — a tűzfegyverek
beiktatásával mégis új minőségnek számít.68 Azzal az ürüggyel, hogy az anatóliai
emirátusok zöme részt vett a népi, illetve a törzsi harcosok felkeléseiben, ismét
bekelezték őket az Oszmán Birodalomba, melynek keleti határai ezáltal újra az
Eufráteszig terjedtek.69 Ezen időszakban — II. Murád alatt (1421—44; 1446—51)
— három világtörténeti jelentőségű csata (Izlad, Várna, második rigómezői) meg
nyerése az oszmánok számára mintegy biztosította világbirodalmuk kikovácsolásának feltételeit.
A negyedik hadászati szakasz, (1451—1512) lényegében két részre osztható. Az első
Hódító Mehmed extenzív jellegű rendszabályait foglalja magában ; a második során
II. (Véli) Bajezid intenzív katonai reformjai alapozzák meg az oszmán világbiroda
lom lerakásának feltételeit. II. Mehmed politikája nyíltan arra irányult, hogy be
fejezze őseinek félbemaradt művét, vagyis a volt kelet-római (bizánci) birodalom
egykori területeit bekebelezze az Oszmán Birodalomba. Ezt az általános politikai
célt alátámasztó katonapolitikája két irányban nyilvánult meg: a) az addig külön
álló portaszolgákat összeolvasztotta a janicsár hadtesttel, s a rendszeres janicsár
lázadásoknak úgy próbálta elejét venni, hogy „megbízható" szekbánjait (udvari
falkamestereit) élenjáró szerephez juttatta az odzsakon belül. Ugyanakkor az állami
65 Werner: Geburt... 183—193. o. ; Kreutél: Hirtenzelt 95—116; o.
66 Inaleik: i. m. 17—22. o.; Werner—Markov:i.m. 39—54. o.; Wittek: Der „Beiname" des osmanischen Sultans
Mehmed I. (Jerusalem, 1963.); Babinger: Von Amurath zu Amurath. Leiden, 1950.
67 Werner—Markov: i. m. 39—48. o.
68 Fodor Pál: Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra: a „dzserehorok" HK 1981/3. 354—375. o.; Iorga:
i. m. 1.185. o.
69 Werner—Markov: i. m. 51—52. o.
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és udvari vezetésből — sőt, háreméből is — kiszorította a turkomán és fejedelmi
elemeket, b) Timárbirtokos lovasainak számát szerfelett megnövelte azáltal, hogy
20 000 faluközösséget és monostort elvett az élősködő mulk-uraktól és vakufkezelőktől, és javadalombirtokokként érdemes harcosai között osztotta ki azokat. Fel
ismerve, hogy mindaddig nem tekintheti magát a kelet-római császárság utódjának,
amíg Konstantinápolyt meg nem hódítja, uralkodásának első feladataként — 1453.
április 6. és június 1. között — elfoglalta, majd birodalmának fővárosává tette a
metropoliszt ; miáltal szertefoszlatta a pápa és a keresztény uralkodók minden remé
nyét arra vonatkozólag ,hogy Bizánc megmenthető a kereszténység számára. Mehmed
másik világtörténeti jelentőségű tette az volt, hogy Uzun Haszán sah, a „Fehér-ürü"
törzs főnökéből felkapaszkodott uralkodó turkomán világbirodalmi ábrándját a
terdzsáni (baskenti?) csatában szertefoszlatta, de sürgős európai tennivalói miatt
(pl. a 17 évig tartó velencei háború, Havasalföld „komor, sötét, oszmán-nyelő
erdői", Szkander-bég albániai függetlenségi harcai, Hunyadi belgrádi diadala stb.)
végleg megszüntetni nem tudta. Húsz állam meghódításával a Dunától az Eufrá
teszig, Moldvá/tól és Karfától Szíriáig, Albániától a trapezunti császárságig oszmán
fennhatóság alá vonta egész Kisázsiát és Ruméliát. Vazallusok csak a Duna és
Eufrátesz közötti térségen kívül maradtak. Az Isztambul, Shkodra (Albánia), Rodosz
és Belgrád falai alatt visszahagyott ágyúszörnyetegek manőverképtelenségén okulva
Mehmed eltanulta az Ibériából száműzött móroktól és zsidóktól az ,,ágyúszekerészet"
mesterségét, mely már a terdzsáni csatában győzelmet biztosított neki. Halálakor,
Isztambul birtokában, „két földrész és két tenger ura", s az oszmán birodalom „tu
lajdonképpeni megalapítója" volt.70
A Hódító Mehmed által „télen-nyáron" folytatott haditevékenységek annyira ki
merítették a birodalom erőforrásait, hogy trónra jutott fia, az alattomos II. Bajezid
uralkodása alatt szükségképpen egy békésebb, erőt gyűjtő szakasznak kellett követ
keznie. Ezt a körülményt az is rákényszerítette nevezett szultánra, hogy trónkövetelő
öccse, a római pápa „gondnoksága alatt" tartott Dzsem herceg miatt nyugat felé
meg volt kötve a keze. Ez a helyzet viszont nem riasztotta vissza az öreg Jákub
boszniai pasát attól, hogy Derecsényi horvát bán seregében küzdő magyar ós horvát
ifjak koponyáiból „minaret magasságú tornyot" rakasson.
II. Bajezid uralkodásának második felére esik az anatóliai „piros fejek" (Kizil
basok) tömeges felkelése Nur Ali Kalifa és Sahkulu (akit az oszmán történészek
„Sejtán Kulunak" — vagyis „Ördögszolgának" neveznek) vezérlete alatt. E moz
galmakat az Uzun Haszán „hátán felkapaszkodott" Szafavida Iszmail új iráni sah
támogatta. 71 Véli Bajezid belekeveredett az apja halála miatt elmaradt egyiptomi
háborúba, amely „megfeneklett"; de annál hasznosabb volt Kilia és Akkerman
fekete-tengeri kikötők birtokbavétele, mert ezekkel fontos kereskedelmi központok
és hajóépítésre alkalmas faanyagot nyújtó erdők kerültek az oszmánok kezére.72
Katonatechnikai szempontból ez a „passzív időszak" két fontos eredményt hozott:
a) a kor leghíresebb kalózvezére, Kemál-reisz, oszmán szolgálatban erős flottát hozott
létre és bevezette a kalóztaktikát, mellyel a Földközi-tenger réme lett ; b) a Hódító
által elkezdett ágyúöntő műhelyeket Bajezid kifejlesztette és a zsoldjába fogadott
renegátokkal olyan ütőképes tüzérséget szervezett, amellyel fia, I. Szelim (1512—
1520) minden ellenfelét elsöpörte az útból.73
70 Inalcilc: i. m. 26—29. o.; Babinger: Mehmed der Erober und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende
München, 1953. (recenzióját 1. Wittektőla, Bibliotheca Orientalis [Leiden] 1957. 5., 6. számában, 262—263. o.); Werner
Sultan Mehmed... (1. a 11. sz. jegyzetben).
71 Dzsem hercegről L: Vera Mutafcsieva: Cem szultán. Bp., 1976.; Werner—Markov: i. m. 81—87. o.; Inalcik:
i. m. 30—33. o.; II. Bajezid uralkodásának klasszikus krónikásai: Orudzs és az ún. ,,Hanivaldanus"-i Névtelen (lásd
E. F. Kreutel fordításában: Der íromme Sultan Bayesid címmel, Graz, Wien, Köln — 1978.).
72 Werner-Markov: i. m. 82—83. o.
73 Uo. 83. o., 90. o.; Inalcik: i. m. 32—33. o.; I. Szelim krónikása :Feridunbég részletesen ír az oszmán tűzfegyverek
sikereiről.
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Az ötödik hadászati szakasz, (1512—1590) során az Oszmán Birodalom kiterjedése
eljutott a haderő „akciórádiuszának" szinte végső határáig. A szakszerzők az „akció
rádiusz" fogalmát — az oszmán haderő esetében — kettős értelemben is használják.
Tágabb értelemben a hadrakelt teljes haderő tevékenységi körzetének viszonylag
végső határát 74 ; szűkebb értelemben pedig a határok mentén és a végvárakban tevé
kenykedő katonai elemek portyáinak kitett ellenséges területeket értik alatta 75 .
A hadrakelt oszmán haderő hatósugarának XVI. századi lehetőségeit — európai vi
szonylatban — újabban Perjés Géza tette vizsgálat tárgyává. 76 ő a haderő mozgási
sebességét, a hadjáratra fordítható időt és az utánpótlás lehetőségeit tartja a ható
sugarat meghatározó tényezőknek.77 Napi 15 km-nyi menetsebességet és 180 napig
tartó hadjáratot alapul véve, 2 700 km-nyi távolságot kap, melyet — a visszatérés
kényszere miatt — kettéosztva és egy havi időt harci manőverekre, ütközetekre szá
mítva, végül 900 km-nyi eredményre következtet. Mivel Isztambul és Buda között
az 1460 km-es távolság 97 nap alatt volt megtehető (nem is szólva Bécsről, mely
újabb 16 menetnapot igényelt), Perjés kimutatja, hogy már Buda is alaposan kiesett
az oszmán haderő hatósugarából, s ennélfogva „...Buda megtartása szinte a véletle
nen múlt." 78 Le kell szögezni, hogy az akciórádiusz — az adott haderő haditechnikai
jellemzőinek függvényében — a hadviselés objektív törvénye79, melyet (ha nem is
egzakt összefüggés formájában) a racionálisan gondolkodó oszmán hadvezetésnek
szükségképpen figyelembe kellett vennie. Ezt a körülményt maga Szulejmán szultán
(az 1529-i és 1541-i fethnámékban)80 elismeri, legújabban pedig Inalçik indokolja
meg logikusan.81 Perjés további három neves szerzővel támasztja alá az álláspont
ját 82 . Mivel azonban Buda és ütközőkörzete de facto oszmán megszállás alá került
(bár ezt az oszmán kormányzatnak évi 300 000 aranya bánta 83 ), továbbá Bécset az
oszmán haderő kétszer is megostromolta, nyilvánvaló, hogy az akciórádiusz törvényé
nekfélismerése és figyelembevétele ellentmondások közepette érvényesült. Ugyanis a) a dár
ül-iszlám elve arra sarkallta az oszmánokat, hogy addig terjeszkedjenek, ameddig
az lehetséges ; b) az akciórádiuszt nem lehet egyforma hosszú vonalnak felfogni, mert
regionálisan a támadással szembeni ellenállás erősen eltért egymástól (az Oszmán
Birodalom területe a XVII. század elején egyáltalán nem hasonlított valamiféle kör
alakzathoz); c) a katonai erők és eszközök átcsoportosításával, a haditevékenység
kedvező időpontjának megválasztásával, az ellenfelek megosztásával, a hadaknak
a hadszíntéren, vagy annak közelében való átteleltetésével, a hódítás szakaszosságával az adott régióban a hatósugár átlagos távolságát változtatni (rövidíteni, vagy
nyújtani), illetve effektusát ellensúlyozni lehetett. Ha tehát figyelembe vesszük,
hogy a Buda 1541-i török megszállása és 1686-i vissza vívása közötti időszakban az
egyesített keresztény hadak öt alkalommal távoztak véres fejjel Buda alól, továbbá
hogy ugyanezen időn belül az oszmán haderő csak Lepantónál és Szentgotthárdnál
szenvedett hadászati jelentőségű vereséget, másutt csak kudarcot, ezzel szemben
Tuniszt, Ciprust, Krétát, Lorisztánt és Podóliát meghódították, aligha lehet véletlen
jelenség a 150 évig tartó magyarországi hódoltság. Az 1683-i kahlenbergi (bécsi),
párkányi és esztergomi török vereségeknek, majd az ezeket követő budai (és az egész

74 A magyar szerzők (pl. Perjés és vitapartnerei) általában ebben az egyszerű fizikai értelemben (út — időXsebesség) használják.
75 Ilyen szűkebb értelemben használja pl. Werner a martalóc portyák esetében (1. Wemer-Markov: i. m. 65. o.).
76 Mindkét az előzőekben idézett művében (utóbb: Mohács, 79—85. o.).
77 Bár a szerző elvileg csak az 1526-i oszmán-török hadjárat vonatkozásait tárgyalja, de bizonyító apparátusában
egy évszázaddal későbbi eseményeket is felhasznál, amikor a haditechnikai jellemzők jelentősen változtak.
78 Perjés: Mohács, i. m. 81. o.
79 A hadviselés törvényeiről 1. : Generál Tibor: A hadművészet általános és különös törvényei (Honvédelem, 1970/1.
sz. 70—82. o.).
80 Thúry: i. m. I. k. 389. és 392. o.
81 Inalcik: i. m. 35—37. o.
82 McNeil, Barker, Coles (Mohács, 83. o.); műveik címe uo. 447., 451., 452. o.; a „Mohács vita" a 446—447. o.
83 Káldy-Nagy: „Szulejmán" 179. o.
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magyarországi) kudarcaiknak a fő okai elsősorban az Oszmán Birodalom általános
hanyatlásának folyamatában, illetve Európa politikai és hatalmi erővonalainak vál
tozásaiban tárulkoznak fel, melyhez a hadművészet nyugati fejlődése és keleti meg
merevedése is nagymértékben hozzájárult. Az a körülmény tehát, hogy az oszmán
kormányzat olyan távoli tartományokat, mint Habes (Abesszínia), Jemen, Algír és
Buda, oly sokáig hatalmában tarthatott, azt látszik bizonyítani, hogy az akció
rádiusz törvénye — bizonyos határok között — a hadviselés többi alapvető törvé
nyének alávetve érvényesült.84
Az ötödik hadászati szakasz oszmán katonapolitikájára az a jellemző, hogy had
erőiket alkalmassá tették a távoli hódításokra és a nagykiterjedésű diszlokációra,
ami viszont óhatatlanul felhíguláshoz vezetett. I. Szelim katonai reformjai — az
örökölt tűzfegyverek mellett — nagymértékben elősegítették a nyolc évi uralkodása
alatt végrehajtott szédítő hódításait.85 A hirtelen megnyílt új erőforrások szilárd
alapot biztosítottak I. (Kánuni) Szulejmán (1520—1566) 13 hadjáratához, s így
halálakor 25 vilajetet (korábban: béglerbégség) hagyott hátra, melyek a század
végére 31-re egészültek ki.86 Az Európáénál nagyobb területet felölelő birodalom
biztonsága megkövetelte, az ún. „külső" és „belső" hadászati övezetek megterem
tését és a külső zóna minden eszközzel való erősítését. Ezt — többek között — azáltal
érték el, hogy ezekbe a vilajetekbe a hadviselésben jártas és a helyi körülményeket
jól ismerő vezirpasákat neveztek ki helytartókként, akik — a melléjük rendelt
mái-defterdárokkal együtt — jövedelmező hász-ok felett rendelkeztek (vagy magas
évi pénzt, — szálijáne — kaptak), továbbá az állami bevételekkel szabadabban gaz
dálkodhattak azért, hogy jelentős számú pasa-katonaságot, illetve zsoldos félregu
láris csapatokat tarthassanak fegyverben.87 E zónában az oszmán adminisztráció
lehetőleg nem változtatott a régi törvényeken és szokásokon, s azt is lehetővé tette,
hogy az itt élő etnikumok saját korábbi elöljáróik útján kapcsolódjanak az államuk
hoz.88 Európában a határok mentén „martalóc övezet" jött létre, mely Bulgáriától
a Duna, majd a magyarországnyi török végvárak vonalát követve Dalmácián át
Görögországig húzódott, ahonnan a kalóz levanteiek — mint az előzőekben már emlí
tettük — az Ibér-félszigetig rettegésben tartották a Földközi-tenger hajósait és
partmenti vidékeinek lakosait.
Máig vitatott, hogy a magyarországi török hódoltságnak mindenképpen be
kellett-e következnie? Ha a korabeli török krónikásokat (Dzselálzáde, Kara Cselebizáde stb.), továbbá a követségi jelentéseket és a szultáni fethnámeket (győzelmi
híradások) olvassuk, egyértelműen kiderül, hogy I. Szulejmánnak esze ágában sem
volt megszállni Magyarországot, hanem szövetségesnek, vagy vazallus, adófizető
államnak szerette volna megnyerni. Azt, hogy Budát 1541-ben mégis bekebelezte
és később szilárd ütközőzónát alakított ki körülötte, szinte a körülmények kényszerí
tették rá. Az 1529-i és az 1541-i fethnámékben ő maga mondja, hogy Magyarországot
azért adta János királynak „...mivel a közte és a müszülmán birodalom között levő
84 A Kara Musztafa Bécs alatti kudarcával foglalkozó, továbbá a Budavár visszafoglalásának körülményeit elemző
legújabb közlemények (R. F. Kreutel: Kara Mustafa vor Wien... Graz, Wien, Köln, 1982.; Sugár István: A budai vár
és ostromai. Bp., 1979.; Uő: Lehanyatlik a török félhold. Bp., 1983.; R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása 1C86.
Bp., 1984.; ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Bp., 1985. stb.), bár többnyire érintik az Isztambul és Buda közötti
távolságot, mint hátrányos tényezőt, de a magyarországi török hódoltság fennmaradását inkább diplomáciai (pl.
oszmán-francia barátság), politikai (pl. a Habsburg-spanyol-német Birodalom széthullása a vestphaliai béke után) és a
keresztény hatalmak előnyére csak lassan változó katonai tényezőkben látják. Rázsó Gyula lektori jelentésében fel
hívja a figyelmet, hogy az oszmánok addig terjeszkedtek amíg erre lehetőségük volt. Példának hozza fel a dél-orosz
steppe megszállását a XVI. század második felében, Azerbajdzsánét a század végén, melyek „ugyancsak kívül estek
a bűvös akciórádiuszon!".
85 Legfontosabb katonai reformjai voltak: 1. a mulk-és vakuf-birtokok nagy részét visszaadta a timariótáknak;
2. a janicsárok vezetési rendjét megváltoztatta és az aga-bölükökkel kiegészítette őket.
86 L. a HK 1984/4. számában a 648—649. o.-on lévő táblázatot.
87 Hammer: Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatverwaltung... I—II. k. Wien, 1815. (a továbbiak
ban — ORSS), II. k. 211—224. o.
88 Uo.: 242—243. o.; Inalcik: i. m. 104—132. o.; Hegyi Klára: Egy birodalom végvidékén. Bp., 1982. 50—58. o.;
Werner—Markov: i. m. 63—66. o.
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óriási távolság miatt nem lehetett közvetlenül birtokba venni és őrséggel ellátni",
továbbá „...nagyon távol esett a moszlim birodalomtól és így nagyon nehéz lett
volna a kormányzása." 89 A szultán „háta mögött" kötött váradi béke, melyben
Zápolya megállapodott Ferdinánd királlyal, hogy a magyar trónt, halála után ez
utóbbi örökli, Szulejmánt arra kényszerítette, hogy — ha nem akarta négy korábbi
hadjáratának eredményeit semmissé tenni — beékelődjön Magyarország közepébe.
Dzselálzáde (aki akkoriban nisándzsi — főpecsétőr — volt) ezt írja: „János király
az ország védelmezésében és megtartásában gyenge volt, valahányszor megtámadta
az ellenség, ő az ország másik részében rejtőzködött el előle."90 Cselebizáde pedig
így indokolja Buda megszállását: „Szulejmán ugyan János királynak adományozta
az országot, de 1541-ben elfoglalta, azért, hogy Ferdinánd király többé ne vágyakoz
hassak rá." 91
A XVI. század közepétől az oszmán hadvezetésnek mind az európai, mind az iráni
hadászati irányokban haditevékenységekkel kellett számolni. Igaz ugyan, hogy a
csaldiráni győzelem (1514) után Jávúz (Éles) Szelim üldözni akarta sah Iszmailt,
de ebben a lázadó (s talán a síita perzsákkal egy húron pendülő, a heterodox bektasi
szektához húzó) janicsárok megakadályozták.92 Mivel tehát a szafavida hatalom
fennmaradt, örökös veszélyt jelentett az oszmánok számára, sőt a római Fabius
Cunctator halogató taktikáját olyan jól elsajátították, hogy soha sem lehetett őket
nyílt csatára kényszeríteni.93 A tárgyalt hadászati szakasz vége felé — egyelőre
csak „mellékhadszintérkónt" — megnyílt a harmadik front is, mivel IV. (Rettegett)
Iván cár (1535—1584) jogara alá vonta az orosz fejedelemségeket. Első tevékenysé
geinek egyike volt a Volga-menti ütközőzónában levő muzulmán kánságok felszá
molása, s ezáltal a közvetlen harcérintkezés felvétele a krími kánság hordáival, akik
az oszmánok leghűségesebb vazallusai voltak. Az 1561-i Karfa ellen indított orosz
támadás után született meg az a soha meg nem valósított terv, miszerint a Volga és
a Don között csatornát és két megerődített várost építettek volna a birodalom északi
védelmére.94
Arábiában, Szíriában, Egyiptomban, Tuniszban és Algírban az oszmánok politikai
elgondolásaikat egyfajta liberalizmussal érték el. E körzetekben kétfajta célt tűztek
maguk elé: 1. biztosítani minden térségben folytatott hadjáratok gabona, málhásés vágóállatszükségletét, melyekkel e régiók bőségesen rendelkeztek; 2. az oszmánok
európai szárazföldi hadászati irányaiból ellenséges erőket elvonni vagy semlegesíteni
azáltal, hogy az oszmán (kalóz) flotta állandóan háborgatja a Földközi- és Adriai-ten
ger partvidékét, ahová a berber tartományokból indultak ki.
Az első célkitűzéshez felhasználták azt a körülményt, hogy Arábia (Hedzsász)
— a maga évi több-százezer zarándokával — az egyiptomi gabonaexporttól függött.
Ha ez leáll, akkor a bekövetkező éhínség forrongást idézett volna elő. Az oszmán
szultánok (1518-tól a „kegyes Mekka és a fényes Medina védnökei") az egyiptomi
gabonaexporttal tartották a szent városokat kordában. Ez azonban nem jelentette
azt, hogy évenként újból ne indítsák el a fehér „zarándok tevét", mely a védnök
szultán ajándékait vitte Mekkába. Tudni kell, hogy az egyiptomi „multázimok"
(gazdag réteg) számára csak akkor volt lehetséges a zavartalan gabonaexport, ha
az oszmán gabonabeszerző (mübajadzsi) jelentette, hogy a haderő szükséglete

89 A martalóc övezetről lásd Werner: Geburt... 110—111. o.; a fethnámékból való idézet, lelőhelyét 1. a 80. sz.
jegyzetben.
90 Thúry: i. m. I I . k. 188. o.
91 Thúry: A török hódítás kezdetei Magyarországon. Századok, 1893. 505—5C7. o.
92 Werner—Markov: i. m. 90. o.
93 I. Szulejmán perzsa hadjáratait legtömörebben 1. az „Enziklopäedie..." IV. k. 566—569. o.
94 Johann Wilhelm Zinkeisen: Geschiehst^ des osmanischen Keiches in Europa. 1—7. Teil. Gotha, 1853—58.
I I I . k. 522—528. o.; Inalçik: i. m. 38—40. o.
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— hatósági áron — beszerzést nyert, továbbá, ha a kairói defterdár kimutatta, hogy
az állami adókat és illetékeket zavartalanul behajthatta. Mivel Vasco da Gama
1498-ban hajózta körül Afrikát, I. Szelim viszont csak 1517—18-ban hódította meg
Egyiptomot, az oszmánok a közvetítő fűszerkereskedelemről némileg lemaradtak,
noha még mindig megmaradt a selyemkereskedelem közvetítéséből és a mekkai
zarándoklatokból eredő jövedelem. Emellett a szíriai, egyiptomi és a mekkai—medi
nai haszonbérletekből, illetve a gazdag „kegyes" alapítványokból (vakufok) szár
mazó hozadékok is az ő kincstárukat gazdagították. Káldy-Nagy Gyula adatai sze
rint 1526-ban a birodalom 477 millió akcse bevételéből 116 millió akcse Egyiptom
ból származott.95
Említett második stratégiai céljukat úgy érték el, hogy a szultánok bölcs mérték
tartást tanúsítottak a szinte második hadtestté terebélyesedett algíri janicsárokkal
szemben. Nekik eltűrték, hogy eleinte csak hangadók legyenek a ,,dey" (béglerbég)
divánjában, később pedig már azt is, hogy e ,,dey"-t saját köreikből válasszák.
A janicsárlázadásnak ez a „legalizált" formája csak Algírban nyert „polgárjogot".96
A tengeri hatalomhoz a janicsárok abszolút hatalma azonban kevésnek bizonyult.
Ehhez matrózokra és evezősökre (küredzsik) is szükség volt. Ez utóbbi katonai rendek
elsősorban a Spanyolországból elűzött zsidókból, mórokból, moriszkókból (keresztény
arabok) és más (pl. dalmát) renegátokból kerültek ki. Ezekből az elemekből sokan
szédítő karriert futottak be.97 Az oszmán kormányzat szemet hunyt a janicsárok és
a „reisz"-ek állandó civakodása felett, bölcsen alkalmazva a „divide et impera"
elvét. Jól tudták ugyanis, hogy a konfrontáció azonnal megszűnik, ha tengeri
„dzsihád"-ra (értsd kalózakcióra) indulnak a hitetlenek kisebb hajókötelékei, illetve
tengerparti városai ellen. Az oszmán flotta — ebben a szakaszban is — követte
Kemál-reisz hagyományait, vagyis igyekezett a kisebb hajókötelékeket megcsák
lyázni, miközben a nagyobb hajórajokat messziről elkerülte. Bár Prevezánál (1538.
szeptember 29.) tengeri csatát nyertek, Lepantónál (1571. október 7.) szinte
egész hajóparkjukat elvesztették. A kitűnő dalmát renegát, Uludzs Ali azonban,
aki újonnan kinevezett kapudán-ként magához ragadta az arzenálok megfeszített
munkájával gyártott hajókat is, egy év múltán már ismét erőfölényben volt a
Földközi-tengeren .98
Röviden tehát: az ötödik hadászati szakasz során az oszmánok 1. likvidálták az
anatóliai síita ellenzéket és erőt vettek a Szafavida uralmon Iránban (de nem tudták
megsemmisíteni); 2. meghódították Szíriát, Mezopotámiát, Egyiptomot, Boldog- és
Köves-Arábiát, valamint a Vörös-tenger partvidékét; 3. szilárdan megvetették a
lábukat a Földközi-tenger nyugati medencéjében (a berber tartományokban);
Magyarországban mélyen benyomultak a Habsburg örökös tartományok hátába.
E hadászati periódusnak — és egyben az Oszmán Birodalom felfelé ívelő szakaszá
nak — végét Inalçik az 1590-ik évre teszi.99 Ezzel az időponttal azért lehet egyet
érteni, mert eddig — a lepantói tengeri csatát és a gyurgyevói vereséget kivéve —
az oszmánok még mindenütt győzni tudtak (bár pl. mezőkeresztesi győzelmük már
pirruszi sikernek számított.) Ettől kezdve azonban, bár hadászati vonatkozásban
tartani tudták a XVI. század derekáig elért színvonalukat, harcászatilag gyakran
kellett vereségeket elszenvedniük. Ami ezután következett, azt Inalçik hanyatlás
nak nevezi.100 A haderő hanyatlását eleinte csak az „éles szemű" megfigyelők vették
észre.101 Az oszmán ház hercegeit többé nem az amászjai szandzsák hadiesemények95 Világtörténet, 4. k. 578—583. o. és az idevágó irodalom; az egyiptomi jövedelemmel kapcsolatban 1. Káldy-Nagy:
Szulejmán. 137. o.
96 Világtörténet, 4. k. 583—584. o.
97 Turgut-reisz, Szidi-reisz, Piri-reisz, a dalmát Uludzs Ali és a magyar Piále vezirpasa stb.
98 Zimányi Vera: Lepanto, 1571. Bp., 1983. 34—37., 104—107., 200—201., 203—206. o.; Világtörténet, 4. k.
585—586. o.
99 Inalçik: i. m. 3—4. o.
100 UŐ.: i. m. 4 1 . o.
101 Uő.: i. m. 51. o.-on az isztambuli angol követ jelentését idézi.
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ben bővelkedő szinterén nevelték, hanem a Topkapi szeráj „kalickájában", ahol
bármely pillanatban ki voltak téve a selyemzsinórnak. Az udvari és a tartományi
közigazgatás főnökei teljes egészében korrumpálódtak, a javadalombirtokos lovasság
lába alól a földet a nem katona (gedekli) birtokosok kihúzták, mert ők többet fizettek
a birtok odaítéléséért. A portai katonai rabszolgák (kapi kuliári) folyton lázadoztak
és — mivel megszűnt a keresztény fiúk összegyűjtése (devsirme), mint kiegészítési
rendszer — ez a korábban páratlan katonai és államvezetői intézmény felhígult,
s a kiváltságok miatt túlszaporodott. Lassan csak „tiszteletbeli" katonákká váltak,
mert főfoglalkozásként kéz- és földmúvességet, valamint kalmárkodást űztek.
A telkes és adómentes katonai rendeket felszámolták és helyükbe napi zsoldosokat
fogadtak (száridzsák és szejmenek), akik — mivel a hadjáratok után elbocsátották
őket — hatalmas rablóseregekbe tömörülve garázdálkodtak Anatóliában (az 1518-i
anatóliai parasztfelkelés vezére után ,,dzseláli"-knak nevezték őket). A janicsárokat
saját fiaikból (kul oglu= szolga fia, kul kardes= szolgatestvér) egészítették ki, s a ko
rábban bármelyiküktől megkövetelt, fanatikus vakmerőséget igénylő feladatokra
külön, jól megfizetett osztagokat, a ,,szerdengecsti"-ket (,,akik fejüket átlépték")
hoztak létre102. Mindezek olyan körülmények között következtek be, amikor az Osz
mán Birodalom — mivel I. Szulejmán uralkodása alatt elérte a hagyományos közelkeleti kultúra és termelés teljességét—önelégültté vált, befelé fordult, s így elkerülte a
figyelmét, hogy a humanizálódó (értsd: „kapitalizálódó") Európa megszabadul a kö
zépkor minden maradványától, miközben a Birodalom mereven elzárkózik minden
új jelenség befogadásától.103
777. A haderő háborúra való felkészítésének néhány vonása
A reguláris és félreguláris állomány nevelése és képzése a felkészítés központi
kérdése volt. A janicsárok nevelését azokra az artikulusokra alapozták, melyeket
állítólag az alapító I. Murád fektetett le. Ezek előírták a feltétlen engedelmességet,
a testület egységét, az egyszerűséget, az iszlám iránti odaadást, a személyi kiegészí
tés módjait (pendzsik, devsirme), újoncidőt az adzsemi oglánok között, a hadi
mesterség folytonos tökéletesítését, más mesterségek tilalmát, az előléptetés rang
időhöz kötését, tiltották a nősülést és a szakállviselést, s azt, hogy a janicsárt saját
tisztjén kívül másvalaki megbüntethesse.104 A büntetés négyféle lehetett : a) alantas
munka a konyhán, b) börtön, c) 39 vesszőcsapás a fenyített talpára (falaka) és d)
selyemzsinórral való megfojtás naplementekor a Rumili Hiszár nevű erődben, a nyil
vánosság kizárásával. Az odzsak gyalázatát ugyanis titkolták, de ugyanakkor a
holttest vízbedobásakor eldördült ágyúlövésből mindenki tudta, hogy elítélt jani
csárt „temetnek". 105
A szigorú fegyelem legfőbb jele a tisztaság és a csend volt. Caprara di Benaglia
leírja, hogy a táborban esténként az áhítatra szálító kiáltás után a sereg imádkozott,
majd a padisah jólétére mondott kívánsággal és „Hu!" kiáltással zárták a napot.
Ezt egy ágyúlövés követte, ami után a halálos csend zavarásáért kemény büntetés
járt. A janicsár ódák tisztaságát és csendjét a kolostorokéhoz hasonlították.
Az egész hadtest kiképzését az 54. janicsár dsemaat szervezte. E mestereket tálim102 A XVI. század végi, XVII. századi oszmán történészek és utazók (Pecsevi, Naima, Kjátib Cselebi, Evlia Cselebi
stb.) már a legtermészetesebb módon szólnak a ,,kul-oglu"-król és a „szerdengecsti-vitézekről".
103 Inalçik: i. m. 51—52. o. Természetesen a pozitivista Inalçik professzor magyarázatát az Oszmán Birodalom
hanyatlásáról aligha fogadhatjuk el. Az utóbbi időkben napvilágot látott eszmefuttatások (pl. Szántó Imre: A végvári
rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon. Bp., 1980. 109—111. o. és a hivatkozott irodalom) lényegében nem
lépnek túl a Világtörténet 5. k. IX. fejezetének ismeretanyagán. Ez a probléma tehát — a Bécs és Buda ostromaival
összefüggésben kiadott számos jubileumi közleményt is figyelembe véve — megoldásra vár.
104 Nahoum Weismarm: Les Janissaires... Paris, 1964. 35. o.
105 Uo. 37. o.; BnzyklopRedie... I I . k. 613. o.
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Hódító Mehmed-korabeli janicsár, fején a fehér föveggel (ak-börk).
Gentile Bellini rajza a British Museumban.
hanedzsiknek nevezték, s a fegyverforgatásban leghíresebb janicsárokat és újoncokat
helyezték oda. Basijuk nem zerkulát (tiszti föveg), hanem müdzsevéze nevű hen
geres turbánt viselt.106 Kkomplex hadgyakorlatokat a portai belső és külső szolgálat
számára a szultáni vadászatok jelentették. Vetélkedéseik színhelye az isztambuli
Ak-Maydán (aréna) volt, ahol — ünnepek alkalmával — hetekig tartó bemutatók,
hadijátékok folytak. Kedvelt mutatványsorozatuk volt a muskóta- és íjlövészet,
a futás, „küszködés", ugrás, tőr- és kopjavetés. Külön említést érdemelnek a „dzsirid"-játékok. A dzsirid rövid és könnyű ébenfa rúd, melynek végén nem hegy, ha
nem gömb volt kiképezve, hogy sérülést ne okozzon. Minden török helyőrség rendel
kezett dzsirid-játszótérrel (Isztambulban az edirnei kapu mellett mező volt erre
kijelölve).
106 Uo. 36—37. o.; Decsy: i. m. I I . k. 307—309. o.; Bammer: GOR IV. k. 389. o. és V. k. 340. o.; ÜŐ.: ORSS I I .
k. 212. o.
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Falaka-fenyítés
A játék abból állt, hogy több lovas egyszerre dobta, illetve elkapta, majd újra
visszadobta a feléje repülő dzsiridet. Minden janicsár mestere volt a tőrdobásnak,
melyet hatalmas erővel tudtak célba juttatni. Kiképezték őket a számszeríj és a
parittya használatára, a kard, a szablya ós a jatagán forgatására, sőt az olyan szükség
eszközökkel való hadakozásra is, mint pl. a cséphadaró, ostor, bárd. Csónakázni és
búvárkodni nagyszerűen tudtak és ügyesen ugrottak fel az ügető lovas mögé.107
A janicsárok szigorú fegyelmezésének ellentmondanak az Oszmán Birodalom leg
szörnyűbb jelenségeinek tartott janicsárlázadások, melyeknek vagy átszervezés,
vagy „soron kívüli" hadjárat lett a következménye; ezért mindenképpen hadászati
jelentőségük volt. Olyan elitcsapatok, akiktől közvetlenül függött egy uralkodó ha
talma, gyakran lázadtak, sőt a hatalmat is átvették. Az irodalom megemlíti Théba
líbiai zsoldosait, a római praetoriánusokat, az Abbaszida kalifák turkomán testőreit
és az egyiptomi mamelukokat, akik nemcsak hogy fellázadtak, de saját soraikból
választottak uralkodókat.108 Az oszmán haderőben a janicsárok lázongtak a leg
többet, de fellázadtak a kísérőlovas bölükök, az adzsemi oglánok, sőt — horribile
dictu — még az ulemák is. Joseph von Hammer húsz nagyméretű janicsárlázadásról
(Aufruhr) és negyvennégy felkelésről (Aufstand) számol be. A rendszeres „féktelen107 Decsy: i. m. I I . k. 216., 225., 266., 348. o.; Karácson Imre: Evlija Cselebi török világutazó magyarországi uta
zásai. I—II. k. Bp., 1904—1908., I. k. 10. o., a 3. sz. lábjegyzet.
108 Világtörténet képekben. I. kötet, Bp., 1981.107. o.; Dr. Lázár Gyula: Az ozmán uralom története Európában.
Bp., 1877. 9. o.; Basilike D. Papoulia: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" im osmanischen Reich. München,
1963. 12—34. o.; Hammer: OESS I I . k. 193. o.
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ségeket" nem is veszi nyilvántartásba. 109 A janicsárok rendszerint akkor lázadtak,
ha a hosszú béke miatt elestek a zsákmánytól, vagy ha a szultán gyáva volt és ki
csapongó életet folytatott. Sok lázadás oka volt a pénzrontás (a zsold vásárlóérté
kének csökkenése), a trónralépési ajándék (bahsis) csekély volta, a hadban való
nélkülözés, a szabad rablás tiltása, s végül, ha „a Birodalom Oszlopai és Nagyjai"
olyan oszmán herceget akarták trónra ültetni, akit a janicsárok nem kedveltek.
A lázadás lefolyásának megvolt a maga forgatókönyve. Ha a janicsárok elégedettek
voltak, akkor a negyedévi zsoldfizetés alkalmával mohón rohantak a rizses birka
húsra, amivel ilyenkor a szultán, helyőrségeikben, megvendégelte őket. Ezt tapasz
talva a vezetők és gazdagok fellélegeztek. Ha a piláfot csendben, vagy halkan mo
rogva érintetlenül hagyták, ez néhány nagyméltóságnak a fejébe, a szultánnak pedig
esetleg a trónjába kerülhetett. Az események ezután két változat szerint bontakothattak ki: a) Ha a janicsárok a zsoldfizetés helyén borították fel a kondért (mely a
zászlónál is becsesebb palládiumuk volt), akkor mindenki —a szultán is—menekült,
amerre látott, b) Előfordult, hogy az isztambuli Ot-meydán (húsos tér) mellett
épült laktanyájuk előtt kezdték főzni a „felkelés levesét", s közben vagy a tűzhely
köré, vagy a laktanya közepén épült templomba (orta dzsámi) gyülekeztek, ahol
bektasi szerzeteseik lázító beszédekkel ingerelték őket. Ha az általuk követelt fejek
megjelentek a Topkapi szeráj kapuján, akkor rendszerint nem borították ki a levest.
Ha viszont felborult a kondér, akkor néhány napig senki sem volt biztonságban.
A szultáni tanács tagjainak palotáival kezdték. Akiket ott találtak, kardélre hányták,
kincseiket elrabolták, háremüket meggyalázták. Ezután a bazárok és a dzimmik
(nem muzulmánok) következtek ; raboltak, öltek, gyújtogattak. Néhány nap után
a főmufti kihozatta a próféta zászlaját és minden igazhitűt felszólított, hogy gyüle
kezzen köréje. A fővárosban ekkor a lázadók sikoltozva és jajgatva „megbánták
bűneiket", majd ódáikba vonultak. Az új vezetés néhány „mély érzelmű, de magas
szenvedélyű"110 janicsárt megfojtatott, s az élet — rendszerint egy új hadjárattal,
mely egy időre elfoglalta az odzsakot — ment a maga útján tovább.
A XVI. század végéig hat nagyméretű janicsárlázadás zajlott le. 1444-ben a bi
rodalom végveszélybe került, mert az Ulászló vezette nemzetközi keresztes sereg
behatolt a Balkánra. A fiatal II. Mehmed nem volt képes úrrá lenni a helyzeten
(pánik, tűzvész, a mulk- és vakufurak passzivitása stb., továbbá kényszerű pénz
rontás), ezért egy óriási janicsárlázadás visszahozta II. Murádot magnéziai száműze
téséből, aki Várnánál legyőzte a kereszteseket.111
1481-ben, Hódító Mehmed halálakor, üres államkassza várt az új szultánra.
A nagyvezir, Nisáni Ahmed, titokban mindkét herceget, Bajezidot és Dzsemet is
értesítette. A janicsárok bálványa, Gedik Ahmed pasa ekkor fellázította a janicsá
rokat, akik II. Bajezid beérkeztéig „féken tartották" a Dzsem-pártiakat.112 1512-ben
egy hatalmas janicsárlázadás biztosította, hogy az öreg II. Bajezid mondjon le és
helyét legfiatalabb, de legharciasabb fiának, Javuz („Éles") Szelimnek adja át.
1514-ben az oszmán haderő hallatlan megpróbáltatások árán („éhségmenet") jutott
el Csaldiránig, ahol Éles Szelim a magával cipelt ágyúkkal elsöpörte a perzsákat.
A lázadó janicsárok azonban megakadályozták, hogy Izmail sah seregét üldözhesse,
ezért az újból összeszedhette magát.113 1525-ben — amíg a fiatal I. (Nagy) Szulejmán
vadászott — a janicsárok, azt hangoztatván, hogy „már három tavasz múlik el had
járat nélkül", fellázadtak. Bár a hirtelen ott termett szultán erélyes fellépése meg
előzte a felkelés elharapózását, 1526-ban mégis el kellett indulnia Magyarország ellen
109 Kammer: GOR X. k. 485. o.-on felsorolja a lázadások és felkelések részletezésének lelőhelyeit.
110 Hammer: ORSS II. k. 199—200. o.; Ľecsy: i. m. II. k. 204—207., 265—275. o.
111 Hammer: GOR. I. k. 466. o.
112 Uo. II. k. 251. o.; Inalçik: i. m. 30. o.
113 Hammer: GOR II. k. 363., 411. és 420. o.
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Dzsirid-játék Isztambul ediruei kapujánál
(a francia I Ferenc segélykéréséről már útközben szerzett tudomást). 1529-ben a gyor
san elfoglalt Budán a szultán megakadályozta a zsákmányolást, mert Zapolyanak
szövetségesi hűséget esküdött. A bahsist követelő janicsárok Ibrahim nagyvezirt
bezavarták egy templomba, a szekbán basinak, saját vezérüknek pedig kővel betör
ték a fejét. így e „kutyapecér főnök" pár nap múlva bizonyara bekötött fejjel
„ültette trónra Yánus kralt", mert ő volt megbízva Zápolya beiktatásával. 1589114 Uo III k 43. o.; Thúry: i. m. I. k. 334. o. (Szulejmán naplói). A nagyvezir megvitatásáról és a szekbán
basi fejének betöréséről minden korabeli oszmán történetíró beszámol.
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Nagyvezir testőreitől környezve
ben Mahmud defterdár — a pipogya III. Murád parancsára — a pénz ezüsttartalmá
nak csökkentésével ellensúlyozta az állami deficitet. Ezt oly nagyméretű janicsár
lázadás követte, melynek során a dühödt portaszolgák behatoltak a szerájba és csak
a kertész- és favágó testőrök (bosztandzsik és baltadzsik) tudták véres küzdelemmel
kiszorítani őket a kapuhoz, ahová azonban kiküldték a defterdár és mások fejét.115
Ettől kezdve a janicsároktól a beglerbégségeket és fejedelemségeket de facto meg
kellett vásárolni.
A lovassági kiképzésről a vallon származású Busbecq egykori osztrák követtől
115 Hammer: GOB, IV. k. 192—193. o.
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tudjuk meg a legtöbbet. „Nem volt daliásabb látvány egy ilyen török lovasnál
— írja a követ a szipáhi oglánokról —, amikor kappadókiai, szíriai vagy másfajta
— a legnemesebbekből való — paripáján... ellovagolt." Két oldalán tarsoly volt;
az egyikben íj, a másikban nyilak. Balkezén kis bőrpajzs, jobbkezét szabadon hagyta,
de a nyereg és lábszára között könnyű lándzsa szorult, amit alkalomadtán jobbkezével
használt. Ilyenkor az íját balkarján, a pajzs mögött lógatta. Busbecq az akkori
világ legjobb lovasainak tartotta őket. Ezt a lóhoz fűződő viszonyuknak köszönhet
ték, „...már a csikót úgy gondozzák, mint a gyermeket; a tanulékony állatot idővel
az urához... való alkalmazkodásra idomítják, akit mindenkor... követ; nyakát és
sörényét mindenféle amulettekkel ékesítik, ezáltal védve a gonosz... rontástól;
botot és ostort szinte sohasem használtak... A tüzes csataparipa a büszke szipáhi
egyetlen jelére alsó lábszárát földre hajtotta, megkönnyítve ezzel a felszállást...
Gazdáját már ha messziről észrevette, barátságosan nyerített feléje... A hűséges
állatot egyforma gonddal ápolták menetben, hadban és istállóban."116
A javadalombirtokos szipáhi szintén legjobb barátjaként és életmentőjeként kezelte
a paripát, de a legszegényebb török irreguláris harcos is cifrán felszerszámozta, a far
kába font amulettekkel óvta rontás ellen a hátasát. A szipáhik feleltek saját vasas
katonáik képzéséért is. A lovaglás különböző módjainak (lépés, ügetés, vágta) elsajá
títása után ugratás, lóról, vagy lóra szállás vágta közben, különböző fegyverek hasz
nálata, dzsirid-dobás és -elkapás, illetve a feléje repülő fegyver előli kitérés, s azok
visszadobása következett.117 Ünnepnapokon az ezredek (szubasilikok) összegyűltek és
kötelékkiképzést folytattak, miközben a felszerelés és felkészülés feletti szemle is
lezajlott. A kötelékkiképzés szoros egymás melletti lovaglásból, egybecsatolt rendből
való hirtelen szétugratásból, az abba való ismételt benyargalásból állt.118 Lovaikat
a szipáhik kétnapi, az akindzsik egy heti takarmányozás nélküli hadrafoghatóságra
edzették. Magyarországi György barát, egykori török rab, az akindzsik portyára
való felkészülését „ördögi sugallatnak" tartotta. Szerinte egy hétig ember és ló
éjjel-nappal képes úgy száguldozni, hogy bajt nem szenvednek.119 Minden hadirend
elsajátította a táborverés tudományát. A janicsárok — akár laktanyában, akár sá
torban — csupán egy darab bőrön aludtak. Marsigli — török fogságot is megjárt —
hadmérnök tábornok a lovassági tábort „valóságos labyrintusnak" nevezi, a sok
sátorcövek, a karókhoz kötözött lovak, a tűzhelyek és latrinák miatt, mely „a törö
kök részére éppoly kényelmetlen, mint a keresztények számára, ha meg akarják azt
rohamozni."120 A zsoldos fólreguláris elemek (fáriszok, beslik, günüllük stb.) mindent
elkövettek, hogy bajvívókként hírnévre tegyenek szert, mert a mái defterdárok csak
így fogadták őket a váragák zsoldjába. A levantei matrózok és a „nőtlenek" (aszabok) apáról fiúra örökölték a tengerész mesterséget, a hajóácsolást, a szigetelést és
búvárkodást. 121
A vezetőképzés folyamatában a devsirme-rendszert összekapcsolták az „elit"rendszerrel. Az előbbivel biztosították, hogy egyes etnikumok pozitív tulajdonságai
katonai célokat szolgáljanak, az utóbbival a legtehetségesebb személyeket szelek
tálták ki. A hadvezérek képzéséről keveset tudunk, de a hadjáratok és csaták sikerei
magukért beszélnek.

116
117
118
119
120
121

Busbecq-et idézi Zinkeisen i. m. I I I . k. 169—171. o.
Decsy: i. m. I I . k. 262—263. o.
Iorga: i. m. I. 497. o.
Tardy: i. m. 64—65. o.
Kreutel: Kara Mustafa... 69., 334. o.
Decsy: i. m. I I . k. 233—235. o.
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IV. Mozgósítás, felvonulás, összpontosítás; menet, csata és ostrom
Ha a szultánok győzelmi híradásait (fethnáme) tanulmányozzuk, megállapítható,
hogy az oszmán hadvezetés a támadó hadjáratait évekkel korábban elhatározta, s
legfeljebb egy janicsárlázadás miatt hozta csak előbbre. Megtorló és védelmi hadi
tevékenységre szükség szerint került sor. Pl. az 1521-i belgrádi hadjárat fethnáméjában I. Szulejmán már bejelentette, ,,...hogy idő folytán a kedvező alkalmat kilesve,
végrehajtható lesz bosszúm..." 122 , ami 1526-ban be is következett. Ha az oszmán kor
mányzat hadjáratot határozott el, annak két fontos külső jele volt: a) az ellenséges
állam követeinek bebörtönzése (látszólag azért, hogy megóvják őket a „népharag"tól, valójában az ellenfél nyakába varrt „casus belli" miatt) ; b) a próféta zászlajának
nyilvános kibontása. Bizonyos következtetésekre a gabona-, rizs- és vágóállat-fel
vásárlásokból, továbbá a folyami hajók gyártásának, javításának megélénküléséből
is lehetett jutni, bár a hadjárat irányára ezek kevésbé utaltak, mivel a készletek
bárhol felhasználhatók voltak.123 Lütfi pasa — letett nagy vezír — „Aszaf-náme"(Vezirek könyve) című művében részletesen foglalkozik a hadjárat megszervezésé
vel.124 A mozgósítás körülményeiről Kemálpasazádét és Ferdit tanulmányozva ka
punk átfogó képet. Európai hadjárat esetén az anatóliai és afrikai; ázsiai hadviselés
kor pedig a ruméliai peremtartományok helytartó pasái részére „...küldött megmásít
hatatlan parancs... úgy hangzott, hogy a legnagyobb buzgalmat fejtsék ki a kor
mányzásuk alatt lévő tartományok hadseregének kiállításában..." abból a célból,
„...hogy ha az országban a lázadás szörnyetege ütné fel a fejét, azonnal végezhesse
nek a gonoszokkal..."125 Különös gondot fordítottak a kapudán ketkhudák hajó
rajainak járőrözésére és a mekkai zarándokok oltalmazására. E firmánokkal együtt
a hadjáratra kirendelt béglerbégek is parancsot kaptak, hogy szandzsákjaikat mikor
és hol szemléljék meg.
A portaszolgák összevonása Európában Halkali-Binár, Ázsiában Szkutari (Üszküdar) állomáson került sor. Szemle után a szultán elvonult velük az egész hadrakelt
haderő szemlehelyére, melyeket a szandzsákoknak a szultáni udvar beérkezte előtt
két héttel kellett elérni és mire a padisah odaért, a szubasilikok ós szandzsákok szem
léjének tulajdonképpen meg kellett történni. E helyek Európában Szófia környékén,
Ázsiában pedig Biga mezején voltak kijelölve. Hadászati megtévesztést mindig alkal
maztak, mert az összpontosítási körletből több menetvonalon, különböző irányokban,
haladtak, így a hegyszorosoknál gyorsabban áthaladtak, s az ellenség sem fedte fel
időben a hadjárat célját, melyet csak az ún. „fegyverkiosztás" körletében hoztak
a saját seregeik tudomására. Ez az ellenséges határ közelében kijelölt hely egyben
második szemlehely is volt, mert a hadvezetés nem bízott az első szemle végrehajtá
sának pontosságában, továbbá a két körlet között még sok csapat érkezett be.126
A menet rendjéről eltérő forrásadatok állnak rendelkezésre 127. Sablont nem lehet
felállítani, mert a hadvezetés gyakran változtatta az egyes oszlopok helyét (külö
nösen az anatóliai és karamáni lovasságot parancsolták hátra vagy félre, mert elöl
haladva annyira kifosztották az útvonal környékét, hogy hátul éhínség és takar
mányhiány következett be). À sereg elővédje előtt a müszellem szandzsákbégek
122 Thúry: i. m. I. S76. o.
123 1517 után a gabona zömét Egyiptomban gyűjtötték be és hajón szállították Trapezuntba, vagy a Dunára.
124 Rudolf Tschudi: Das Asafname des Lutfi Pascha. Leipzig, 1910.
125 Thúry: i. m. I. k. 194—196. o.
126 Ha a hadjáratokat egyenként tanulmányozzuk, Európában Filippopolisznál (Plovdiv; itt csatlakoztak a szul
tánhoz az ázsiai csapatok) is és Szófiánál is voltak szemlehelyek. A balkáni szorosokon túliak az előző, az inneniekpedig az utóbbi hslyen gyülekeztek. A határbiztosító erők Szófia és Belgrád (1526 után Eszék) között soroltak be a
seregbe. Hammer: GOB I I I . k.-ben közzéteszi I. Szelim és Szulejmán ázsiai hadjáratainak naplóit is. A haderő 1514ben Kücsük Szengli-nél (Szivász mellett), 1533—1534-ben Aleppónál (Haleb), 1553-ban Zaraman-Ereglinál össz
pontosult.
127 Navagero és Trevisano megfigyeléseit Zinkeisen közli i. m. I I I . k. 268—272. o.;l. még Kdldy-Nagy: Disszer
táció... 389—399. o.
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Pata-telkes jáják
(esetenként a táborverő főnökök) által irányított jáják, köz-müszellemek, dzserehorok — esetleg aszabok — átjárókat készítettek a hegy szorosokon, nagyobb folyó
kon, kiegészítve ezzel az állandóan ott élő derbendzsik munkáját. Ahol szükséges
volt, járhatóvá tették a kátyús utakat. Az akindzsik (a XVII. századtól a tatárok) és a
száridzsák (anatóliai földnélküli napibéresek, akik békében bandákba verődve garáz
dálkodtak), illetve a csarkadzsik lovon, az aszabok pedig gyalogszerrel — az első
lépcső előtt több nap járóföldnyire — felderítést végeztek, a kedvező táborhelyek
ről, itatási, legeltetési lehetőségekről tájékoztatták a hadvezetést és a müszellemeket, akik szűkös vízlelőhelyek esetén kutakat is ástak (az oszmán haderőben levő
tevék, lovak, öszvérek, bivalyok száma jóval felülmúlta a személyi állomány lét
számát, nem is beszélve a rengeteg kutyáról).128 Amikor az előhad elérte az Oszmán
Birodalom határát, külön parancsra, megkezdték „Káfirisztán" rémítő dúlását.
A sereg első lépcsőjében rendszerint annak a földrésznek a lovashadtestei menetel
tek, amelyek területén a hadjárat zajlott. E hadtestek magukba foglalták a java
dalombirtokosokat és vasasaikat, a pasa-katonaságot és maguk előtt terelték azokat
az összeírt fél- és irreguláris erőket, amelyeket a fővezér nem rendelt az elővédbe.
A második lépcsőben — néha külön menetvonalon — a szultán haladt a „Birodalom
Oszlopaival és Nagyjaival", a kapi-kullári által közrefogva. A menetet a szultáni
128 Zinkeisen: i.m. I I I . 270-272. o.; Meydan Larousse: Osmanli imparatorlugu címszó, 9. k., 655. o.
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Tábori zenekar
tábort és az állami arzenált szállító málhásállat sorok (katar) nyitották meg, köztük
az ágyúszekerekkel, a tüzér, műszaki, szállító és kiszolgáló szervezetekkel. Utánuk
a hat kisérőbölük lovagolt, lándzsáikon saját bölükjeik zászlócskái. Menetrendjük
úgy épült fel, hogy a) a szipáhi-oglánok, diváni-csausok és főapródok dísztestőrséget
alkottak, b) a szilah-dárok a padisah menetvonalát két oldalon földkupacokba tűzött
tugokkal jelölték, más részeik ,,a hét diadalmas zászlót és ugyanannyi fehér lofarkas
standardot" vitték, illetve a csodálatos vezetéklovakat vezették, c) Az ulufedzsik
részben ügyeltek az alajok (itt: menetoszlopok) rendjére, részben őrizték a hadi
pénztárt és d) — a garib dzsigitekkkel együtt — két oldalról óvták azt a több száz
emírt, akik a prófétai ereklyéket kísérték.129 Ezután a szeráji tisztségviselők és népes
kíséretük, majd a menetközben csatlakozó orták révén egyre gyarapodó janicsár
falanx közepén maga a szultán következett. Előtte 400 zenész csapott „siketítő
zajt". Közvetlenül a „nagyurat" 400 balkezes (szolak) és 70 kengyelfutó (pejk)
környezte, akik hidaknál, útszűkületeknél előreszaladva és kétoldalt felsorakozva
biztosították zavartalan átkelését. A kapi-kullári menetét a vízhordók, majd a na
gyobb városok kiváltságos kalmárjai, csiszárjai, tőzsérei, önkéntes orvosai, sebészei,
dervisei stb. zárták be.130
Harmadik lépcsőben a segélyhadak, a derékhad két szárnyán, egy-két napi menet
távolságban, távolbiztosítást és takarmánybeszerzést végeztek. A hadrakelt sereg
129 A próféta zászlaját I. Szelim vitte 1517-ben Damaszkuszba, majd 1594-ben 1000 janicsár előbb a Magyar
országba induló sereghez, onnan pedig Isztambulba hozta. Először 1597-ben vitte I I I . Mehmed magával a hadba.
Külön sereget képeztek 300 emírből, akik élén a Kakib al-Asráf és a galátai molla haladt. Tudjuk, hogy a mezőkeresz
tesi csatában a nevezett szultán felvette Mohamed kaftánját és kibontotta a rongyos zöld zászlót, amely akkor már
Omár és Otmán kalifák jeleivel is el volt látva és több tokba burkolva. (Enzyklopäedie... IV. k. 161. o.).
130 A kapi-kullári menetrendjét Gtízel Szinán esaus oszmán krónikás írja legrészletesebben le, amikor Edirnéből
kivonult az 1543. évi hadjáratra (1. Thúry: i. m. I I . k. 288. o.-tól). A janicsár ortákat is sok zenekar kísérte, akik síp
jaikkal, trombitáikkal, „nagy ládáikkal" (dob) és „zil" nevű csengettyűs hangszereikkel fülsiketítő lármát csaptak.
Az oszlopok élén a janicsár költők haladtak, fejükön nemezkalpag, hátukon tigrisbőr kacagány. Műveiket — zil-lel
kísérve — oly harsányan adták elő, hogy egy óra járásra is hallani lehetett a sikamlós kurjantgatásaikat, amiket
a többek betanultak és kórusban énekeltek {Weismann: i. m. 28. o.).
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menetrendjét a hadjárattal nem érintett földrész javadalombirtokos, fél- és irregu
láris hadai zárták. Mögöttük a gabonabiztosok (mübajadzsik) gyakran 40 000 tevé
ből és ugyanannyi öszvérből álló iszonyú csordái és a főmészáros (kasszab basi)
vágóállat-nyájai verték az égig a port. A hadat több nap járóföldnyi hosszúra nyúlt
„hívatlan" gyülevész népség is követte. 131 Az oszmánok éjfélkor kezdték a menete
lést és délben táboroztak le.
Az oszmán csatarend fejlődésében több korszak különböztethető meg. Bertrandon
de la Brocquière burgundiai lovag 1433-ból származó útleírásában feltehetően a gáziportyán folytatott harcmódot írja le. A derék lovag kiemeli, hogy az ellenség meg
lépése céljából csendben három napi járóföldet tesznek meg, melyet herélt lovaiknak132,
és könnyű fegyverzetüknek köszönhetnek. Hegyes vidéken és erdőkben csoportokra
oszolva, több oldalról támadnak (az ilyen harcmód klasszikus példája volt Szirpszindijinél 1364-ben,a,,Szerbek veszedelme" nevű ütközet, melyben Hadzsi Ilibek határ
bég az övénél nagyobb létszámú sereget semmisített meg.)133 Ha az ellenség hadrendben
van, akkor körülnyargalászva megbontják, futást színlelnek és oly ügyesen lőnek,
hogy szinte soha sem tévesztik el a lovast, vagy lovát. „Tobolkán" van a nyergükre
kötve, amivel jelt adnak és vezéreik köré gyülekeznek. Ütközetben a lovak fölé tüzet
hajigálnak, a had élére tevéket állítanak és a lovak felé kergetik, miáltal azok meg
vadulnak.134 A teve-probléma minduntalan felbukkan a török krónikákban. A ló
ugyanis irtózik a tevétől, így megvadul és menekül előle. (Bár az 1389-i rigómezei
csatában sem állították élre a tevéket, mert attól tartottak, hogy az ellenség vissza
felé is űzheti azokat; a teve-probléma csak a várnai csatától kezdve oldódott meg
úgy, hogy a csúnya állatokat a janicsár négyszög mögé állították — állítólag azért,
hogy a janicsárok ne tudjanak szökdösni, valójában a kézi tűzfegyverek elterjedése
miatt, hogy ezek használatát a tevék ne gátolják).
Nicolae lorga, kitűnő román turkológus szerint a csatarend magva a körülárkolt
szultáni tábor volt, ezen belül helyezkedtek el a janicsárok is. A jáják, müszellemek,
dzserehorok vonalát hasonló árok fedezte. Az árkokban hegyes karók voltak leütve
és vaslánc szegélyezte. A tartományi lovasság a két szárnyat képezte. A csatát a
lesállásba helyezett aszabok és akindzsik vezették be, utánuk a szipáhik támadtak.
A sikertelenség — írja Khalkokondülasz — nem jelentette az ellenség győzelmét,
mert gyors visszavonulás közben nyílzáport lőttek rájuk. A nyilak nem egymásután
jöttek — tudósít Alexius, Gallipoli püspöke — hanem „mint a felhő, mely az eget
sötétbe borította. Ilyen nyílzápor után a föld ... fanyelekkel és vashegyekkel volt
betakarva." A lovasság az ellenség körülzárására törekedett; támpont a janicsárok
vasfala volt.135
OsztrovicaiKonsztantin, sok csatát megélt egykori janicsár, híres „Emlékiratában"
a közkatona szemével magyarázza az eseményeket. Szerinte az őket övező mély
árok éles fegyverekkel volt teledobálva (mások szerint óriási pajzsokat tűztek az
árok elé). Várnánál sok janicsár megszökött a magas hangafűben, a szultán is csak
azért nem tudott „elillanni", mert körbe volt véve kapi kulukkal. A janicsároktól és
az udvari csapatoktól jobbra és balra a béglerbégek hűbéres és vadász (dzserehor)
lovassága, a vezérek mellett a voj vodák (szandzsákbégek) és 50—50 szubasi állt (?).
A továbbiakban érzékletesen ír a dobok földrengető pörgéséről és a gyűlölt csausok
ról, akik pálcával és buzogánnyal „terelték harcba" a katonákat. Már mint újra
keresztény azt javasolja az olvasónak, hogy csatában tüzes nyilakkal vadítsák meg
a janicsárok mögötti tevéket, továbbá óvja a lovagokat a nehéz fegyverektől és
131. Zinkeisen: i. m. III. k. 268-272 o.
132 Magyarországi György barát, adatait a török had herélt lovairól 1. Tardy: i. m. 78. o.
133 A régi Oszmán Névtelen két változatban is előadja a szirpszindiji csatát; 1. Giese: Anonym... 33—34. o.
134 A burgundi lovag útibeszámolóját közli Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán fél
szigeten. Bp., 1891. 85—86. o.
135 lorga: i. m. I. k. 485—486. o.
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Tevés tüzér
felszereléstől, mert ,,...ha te vadászol a törökre, ő elmenekül, de ha ő vadászik rád,
nehezen tudsz tőle elszakadni!"136
A XVI. század jelentős ütközeteiben (Csaldirán, Dabik, Mohács, Mezőkeresztes
stb.) az oszmánok már olyan kiforrott csatarendben álltak fel, amely felölelte az ősi
arab és mongol alakzatokat, lehetővé tette a lovasnomád tőrbecsalást és a tűzfegy130 Renate Lachmann: Memorien eines Janitscharen oder Türkische Chronik... Graz, Wien, Köln, é. n. 99., 155—156..
159—160. o.

— 33 —

verek hatékony alkalmazását. E csatarendet a keresztély hadtudósok „acies lunata"nak (félhold) nevezték.137 Az acies lunata öt elemből állt. 1. a jobbszárny (szagkol) és
2. a balszárny (szolkol). Az iszlám a baloldalt tartja tisztesebbnek, ezért látszólag a
„vendég" — vagyis a másik földrészről átjött — seregtest került a balszárnyra
(Európában az anatóliai, Ázsiában a rumékai). Valójában annak a földrésznek a
lovasságát, ahol a hadjárat folyt, nagyobb létszámban mozgósították, s az átkarolást,
áttörést a jobbszárnyon kísérelték meg. 3. Középen (dib-alaj) a janicsár négyszög
foglalt állást, belül saját agája törzskarával, előttük pedig összeláncolt szekerekből,
vagy hegyes karókból képzett akadályt állítottak.
A szekerek előtt, vagy azokra felmálházva, a nehéztüzérség foglalt tüzelőállást.
Ha a janicsár muskéták és lövegek együttes tűzhatása val számoltak (pl. Csaldirán,
Ridania), akkor a nehéztüzérség — kettéosztva — a janicsár négyszög szárnyaira
került, s az aszabok a lövegek mögött álltak fel. A könnyű lövegpark — szintén
összeláncolva — a szárnyakon, rejtve került alkalmazásra. A janicsárok mögött
— mélységben tagolva — a kapi-kullári többi eleme, s jól hátul, béklyóba vert lábú
lován ülve, a szultán helyezkedett el. Balkezes és kengyelfutó testőrségén kívül, a
XVII. században már a kertésztestőrség (bosztandzsik) is körülvette.138 4. A derék
had előtt aszabok, martalócok, dzserehorok, jamadzsik, s egyéb fél- és irreguláris
gyalognép — ütköző előhadként (csarkadzs) — bontakozott szét, de ,,a senki földjén"
félreguláris könnyűlovasság is biztosította a csatarend felvételét. 5. A hát- vagy utó
védet (dümdár) a portyákról bevont, zömében könnyűlovasság (akindzsik, tatárok,
a sereghez csatlakozó fáriszok, beslik, günüllük stb.) alkotta, akik igyekeztek még a
csata előtt „oldalazni". A vazallus segélyhadakat a tartományilag illetékes béglerbég
osztotta be (bár pl. Ankaránál a teljes balszárnyat szerb páncélos lovasságból állí
tották ki). A csatarend mögött, jelentős távolságra, szekérvárral oltalmazva és a
kijelölt kapi-kuluk által védelmezve, a tábor helyezkedett el.139
A csatát rendszerint rituális mosdás és ima előzte meg. Ennek végeztével megszó
laltak zenekarok (duval zurna), melyeknek csatadöntő szerepük lehetett, mert ha
elhallgattak, kitört a pánik (pl. Szalánkeménnél)140 A csatát a szerdengecstik (fejü
kön túllépők — önkéntes janicsárok és szipáhik), aszabok és más önkéntesek — éles
sikoltozással kísért — rohama vezette be, akik — rövid öldöklés és az ellenség
sorainak megbontása után — látszólag megfutamodtak (ősi nomád módszer), az
őket üldöző ellenséget középen és a szárnyakon a tüzérség elé csalogatták, majd
adott jelre (zenekar) szétnyíltak, lefeküdtek, vagy a lövegek mögé kerültek, s így az
össztüzet lehetővé tették. A janicsárok vagy bekapcsolódtak az össztűzbe, vagy a
tüzérségi tűz után — íjakkal, számszeríjakkal, muskétákkal — arc-, vagy oldalazó
tüzeket lőttek (pl. Csaldiránnál a mögéjük betört perzsa lovasságot hátrafelé tüzelve
tizedelték meg). Az össztüzek után a szipáhik törtek előre és — a szubasik jelzéseihez
igazodva — kisebb kötelékekben (pányváikat is használva) közelharcot vívtak, vagy
nagyobb kötelékeikkel nyílzáport zúdítottak az ellenségre. A hátvéddel (vagy rejtett
tartalékkal) rendszerint megkísérelték az ellenség átkarolását. Ha az ellenség véde
lemben maradt, akkor színlelt visszavonulással csalogatták ki az állásából. Bár az
oszmánok nem kedvelték az első támadást, ilyenkor az aszabok arcból, a szipáhik
kétoldalról, a száguldozok pedig hátulról támadtak az ellenségre. A janicsárok rend
szerint nem mozdultak el a padisah (szerdár) elől, de ha az elővédet szétszórták, ők
is rohamra indultak (ám csak háromszor, többször nem). Kudarc esetén felugráltak a
137 Decsy: i. m. I I . k. 355—360. o. (Majzoreire hivatkozik), Zinkeisen: i. m. I I I . k. 272—273. o.
138 Hammer: OE.SS I I . k. 239—241. o.; Decsy: i. m. I I . k. 225—226. o.; Tschudi: Aszafnáme... 24. o.
139 A tábor védőrségéhez — a meterdzsik, az ulufedzsik és garibok részein kívül — a szultáni, veziri és emiri
•udvartartás felfegyverzett szolgáit is hozzászámíthatjuk.
140 Pecsevi szerint I. Szulejmán a mohácsi csata előtt a következő imát mondta valamennyi seregtest előtt: „Óh
Istenem! Tied a sors és hatalomI Kérlek őrizd meg Muhammed népét, és ne engedd, hogy gyengéi az ádáz pogány
kezektől összemarcangoltassanak!" (Űj Magyar Múzeum, 1860. 32—33. o.); a zenekar csatadöntő szerepéről 1. Decsy:
i. m. I I . k. 364—365. o.
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szipáhik mögé azok lovaira és a tábormesterek által előkészített terepszakaszon
nyíl- és golyózáporral fogadták az üldöző ellenséget. Előfordult, hogy a látszólag
megfutamodott seregtest ellenlökéssel semmisítette meg a tábort fosztogató ellen
séget. Ezért írja sok keresztény szerző, hogy az oszmánok visszavonulás közben a
legveszélyesebbek.141
A várostrom XV. századi módjára szintén Konsztantin janicsár nyújt felvilágosí
tást. Szerinte az ostrom kezdete előtt a helyszínen hatalmas ágyúkat öntenek, sok
lőport gyártanak, majd megkezdik a vár, vagy város falainak rombolását. Mikor a
szultán úgy látja, hogy a roham ideje elérkezett, elrendeli, hogy a barmokat a lege
lőkről tereljék a táborba (azért, hogy tulajdonosaik roham idején az ellenséggel, s ne
azokkal foglalkozzanak). Ezután a kikiáltók hírül adják a roham időpontját, leg
inkább egy pénteki napot, továbbá a béreket is meghirdetik: aki a zászlót először
tűzi ki egy vajdaságot (szandzsákot), a második egy szubasilikot, a harmadik egy
cseri-basi beosztást kap. Vecsernye idején tudtul adják, hogy másnap estig böjt
van ; mindenütt sűrűn egymás mellé rakott gyertyákat égetnek. Az éjszaka folyamán
megszállják az árkokat, mindenki rőzseköteget és olyan létrákat hoz előre, amelyek
nek mindkét oldalán mászni lehet. A janicsárok a réseknél állást készítenek és hajnalig
csendben várnak. Ekkor minden ágyú tüzet nyit, melynek befejeztével a létrákon a
leggyorsabban a falakra kúsznak. Midőn a városlakók a janicsárokat megpillantják,
vitézül küzdenek ellenük. A janicsárok egymást tolják felfelé, a többiek pedig heves
nyíl- és golyózáporral támogatják őket. Ehhez a dobok borzalmas lármája, s az
emberek kiáltozása vegyül. Egy ilyen csata egy-két óráig tart. Ha a keresztények a
pogányokon ez idő alatt felülkerekednek, a csata heve lassan elalél. A roham délig
tarthat, mert a lőszer addig elfogy, egyesek meghalnak, mások megsérülnek és min
denki kimerül. Ha a szultán megértette, hogy a rohammal nem boldogult, parancsot
ad a felmálházásra és elvonulásra. A sérülteket előreküldi, de a sereg csak éjjel
vonul el, hogy ne gúnyolhassák őket. Egy osztag hátramarad, melynek foglyokat
kell ejteni, a szultán rajtuk áll bosszút. A keresztények ilyenkor legyenek óvatosak,
mert előfordult, hogy az oszmánok, keresztényekre vadászva, birtokba vettek meg
erődített városokat (pl. Nikápoly). A szultán ígéreteit kudarc esetén is betartja;
aki vitézül küzdött, az megkapja a jutalmát. A rokkantak a szultántól élethosszig
tartó jó ellátást kapnak.142
Az oszmán haderő XVI. századi várvívásának kérdései vitathatóak. 143
1. A vár vívás első mozzanata: a vár (város) gyors lerohanása vagy körülzárása.
Ha a helyzet lehetővé tette, akkor a várat „kardcsapás nélkül", ígérettel vagy csellel
vették birtokba (Biledzsik, Harmankaja, Gallipoli, Drinápoly, Buda). A viadalt az
először megjelenő száguldozok kezdték azzal, hogy megkísérelték a várost (sőt a vá
rat!) „menetből" elfoglalni. Ha ez nem sikerült, akkor a főerők élén haladó tarto
mányi lovasság a várnak az érkezéssel ellentétes oldalán — lőtávolságon kívül —
letáborozott. A szultán (fővezér) megszállta a meterdzsik által olyan helyen elő
készített vezetési pontot, ahonnan át lehetett tekinteni az ostrom részleteit. A tüzér
ség állásokat foglalt és — az aknászokkal, bomba vetőkkel együttműködve — hozzá
látott a vár rombolásához. A vár védelmi képességét korábbi kémjelentések vagy

141 A csata lefolyását v. ö. Decsy: i. m. I I . k. 365—372. o.-on írtakkal.
142 Lachmann: Memorien... 167—170. o.
143 A XVI. századi várostromok technikájával utólag foglalkozó szerzők — de az írók és költők is — hajlamosak
arra, hogy az ostromműveletek „virágkorát" élő XVII. század várharcainak mechanizmusát, melyet Sébastien de
Vauban szinte tudománnyá művelt ki, vissza vetítsék a XVI. század várháborúira. Rázsó írja a lektori jelentésében :
,,A korszerű ostrom technikaval először 1645-ben Candia ostrománál próbálkoztak az oszmánok, a párhuzamos és
megközelítő árkok rendszere is csak ezután vált általánossá a török ostromtechnikában." Az alapos kutatás során
valóban sem a mindenre felfigyelő Tinódinál, sem Istvánünál, sem Zay-nál vagy Verancsicsnál, sem a többnyire
bőbeszédű XVI. századi oszmán történészeknél nem találkozunk a ,.parallel"-nek, ,,circumvallatio"-nak, „contravallatio"-nak stb. megfelelő kifejezésekkel és a számos ostromrajz sem mutat tüzérségi lőállásoknál egyebet. Ezzel
kapcsolatban 1. még ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Bp., 1985. 82—87. o.
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„pribékek" (prebjeg= fiam-uram, szökevény)144 kihallgatása révén ismerték meg.
A főirányokban alkalmazott janicsár csapatoknak rendszerint önálló sávokat jelöl
tek ki.145 Az utoljára beérkező tartományi lovasság a vár innenső oldalán ütött tábort,
miközben a száguldozok feldúlták a környéket. A helyzettől függően néhány napi
lövetés, zavarkeltés, megfélemlítés és a hevenyészve ásott aknák felrobbantása után
próbaroham következett. Lőporos aknát először Belgrád 1440-i ostrománál használ
tak az oszmánok; korábban szeldzsuk-mongol módszert alkalmaztak, vagyis az alá
ásott falakat tartó támfákat felgyújtották.146 A próbarohamot aszabok és irregulárisok hajtották végre, a janicsárok csak akkor kapcsolódtak be, ha siker kecsegtetett.
A cél egyfelől az alsóváros birtokba vétele, másfelől a védelem rendjének, szilárd és
gyenge pontjainak kipuhatolása volt.
2. Második mozzanat: Elsáncolás és a rohamokat előkészítő módszeres rombolás.
A rendszerint sikertelen próbaroham után a saját — térközzel elválasztott — sávjaikban rendezkedtek be az ostromló csapatok. A XVI. században ez még nem jelen
tette olyan bonyolult futóárokrendszerek kiépítését, kör- és vódőállások létesítését
(circumvallatio, contravallatio), mint a XVII. században. Jószerével a lőtávolon
kívüli táborozást, a védők állandó nyugtalanítását és kisebb vállalkozásokat foglalta
magában. A műszaki munkák a vár körüli vizesárok lecsapolására, szilárd anyagok
kal való feltöltésére összpontosulnak. Ez azonban nem jelentette, hogy a kiszemelt
pontok irányában — különösen a tervezett aknák galérianyílásaihoz, a falakon ütött
réseknél készítendő ,,vállazatok"-hoz, a rohamokat támogató mozsarak kezelői és a
lövészek, íjászok fedezékeihez — ne építettek volna árkokat. Az árkász munkát
jáják, aszabok, müszellemek, dzserehorok, a környékről összeszedett napi béres
parasztok végezték, a janicsárok — dohányozva és kávézva — mögöttük táboroztak.
A falakat elérve akcióba léptek a lágumdzsik, akik a bányászokkal kiegészített árká
szok eddigi tevékenységét irányították. Különösen a szerbiai novo brdói ezüst
bányászok voltak kiváló aknászok! A földhordásra a javadalombirtokosok vasas
katonáit (dsebelük) is igénybe vették, mert ezeknek eleve vesszőkosarakkal kellett
hadba vonulniuk.147 Először a „huszárvárat" (besli vár) rontották le, de célszerű tűz
vezetéssel, bomba- és petárda-dobással a fellegvárban is zavart keltettek. A falak
romboltságától függően a réseknél (ruinae muri) megkezdődött a vállazatok építése,
de most már a védők ellentevékenységet is akadályozni kellett. Ennek aktív módja
a tűz- és más lövőeszközök használata, passzív módja pedig a ,,tárgy"-ak (5—10 főt
takaró, nedves bőrrel fedett tetőzet, melyet nyelekkel hordozni lehetett) alkalma
zása volt. A vállazatokhoz a szükséganyagokat a lovaikat málhásállatokként felhasz
náló szipáhik is szállították a kijelölt helyekre. A táborban időközben fegyverzeti
és műszaki telephelyek, élelmezési körletek, bazárok alakultak ki és elmés roham
eszközök készültek (pl. Szigetvárnál a híres Ali Portug pasa kerekeken mozgatható,
többszintes ágyútornyot ácsoltatott)148. Időközben cselekkel, árulók igénybevételé
vel, lelki ráhatásokkal próbálták az őrséget megadásra bírni. Ennek kudarca esetén,
amikor a falak már elég romosak voltak, a résekbe a vállazatokról be lehetett ha
tolni, s az ostromszerek (tornyok, létrák, hágcsók, csáklyák, petárdák, dobható és
akasztható bombák, könnyen hordozható faágyúk a kapuk belövésére stb.) elké
szültek, néhány megtévesztő manőver után, a sereg felkészült a döntő rohamra. Ha

144 Zay Ferenc: Az Nándorfejírvár elvesztésének oka e vót és így eöstt. Bp., 1980. 48., 174. o.
145 A sávok közti hézagot a rohamozásra kiszemelt pontok közötti távolság határozta meg, de legalább akkorának
kellett lenni, hogy egy rohamosztag még közbeférjen.
146 Bazin: i. m. I I . k. 198. o.; Decsy e módszert a rómaiaknak tulajdonítja, 1. i. m. I I . k. 419. o.
147 Enzyklopäedie... IV. k. 833. o.; Decsy szerint a vállazatokhoz fát, követ, kavicsot, fasinákat (földdel töltött
venyigecsomók) és földdel, homokkal töltött zsákokat használtak (i. m. I I . k. 419. o.).
148 Bende Lajos: Sziget ostroma 1566-ban. Szigetvári Emlékkönyv, Bp., 1966. 88. o.; volt eset, amikor oly magas
földkupacot raktak, amelyről belőhettek a várba.
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a várat valamely oldalról tenger vagy folyam övezte, akkor ezt az oldalt összeláncolt
vízijármú vekkel zárták le.149
3. Harmadik mozzanat: A döntésért folyó rohamok. Roham előtt a kikiáltók
tudtul adták a vezér döntését és a hadiérdemekért járó jutalmakat. A papok és
dervisek buzdítani kezdték a harcosokat, a Korán-olvasók pedig ,,Fátihá"-t éne
keltek.150 Éjjel az aknászok néhány aknát felrobbantottak, a sereg pedig — a csausok
és ulufedzsik „közreműködésével" — felvette a rohamrendet, mely — a fő és meg
tévesztő irányokban — a következő elemekből állt: a) első hullámban, a janicsár
sávokban a szerdengecstik és a harcos (militáns) dervisek, más sávokban az aszabok,
martalócok és az irreguláris gyalognép részei; gránátdobók mindkét rohamosztag
félébe voltak beosztva ; b) a második hullámot — az elsővel közös készenléti helye
ken — a támogató muskétások, íjászok és számszeríjászok képezték; c) további
hullámokat alkottak a mélységben tagolt főerők azzal a céllal, hogy az elöl rohamozók
visszaverésében kimerült ellenségen úrrá legyenek a falakon, d) Külön hullámnak
foghatjuk fel a tábori csendőröket, akik rohamra terelték a harcosokat, illetve a hátraözönlést minden eszközzel akadályozták. Ha a várba való betörés sikerrel járt, a
tábori csendőrök gyorsan megjelentek azokon a pontokon, amelyeket a vezér meg
szabott a részükre, e) Utolsó hullámban a portaszolgákból és lóról szállított hűbére
sekből képezett tartalékok készültek fel arra, hogy a betörés pontjain, a siker kimélyítése érdekében, a vezér ütközetbe vesse őket. A lóról nem szállított hűbéres és
zsoldos lovasság, valamint az akindzsik és tatárok közel- és távolbiztosítást végez
tek. A tartalékok a szultán, vagy a vezir vezetési pontjának közelében helyezkedtek
el, hogy — a helyzetnek megfelelően — könnyen és gyorsan lehessen velük manő
verezni. Roham előtt a harcosok a kísérők közül csak a papokat, orvosokat, kirurgu
sokat, mágusokat és a derviseket tűrték meg maguk között.
Napkeltekor a magaslati pontokon elhelyezett tenorhangú müezzinek (alsó pap)
imára szólítást (ezán) énekeltek, mire a sereg nedves növényzettel elvégezte a rituális
mosdást, majd a Mekka felé mutató táblák (keblak) irányában leborultak és az előimádkozók után sajátos roham-imát (gülbenk) mondtak.151 Ima után, akinek volt, kiitta
a „maszlagot" (bódító ital), a tüzérség össztüzet lőtt, a kondakokat (faágyú) kilőtték
a kapukra, réselzáró „boronákra", a gránátosok felrobbantották a hasonló helyekre
akasztott bombáikat, illetve katapultokkal belőtték azokat a védők közé, az akná
szok felgyújtották a galériák töméséből kilógó kanócokat, s fülsiketítő zajjal meg
szólaltak a zenekarok. Elsőként a szerdengecstik és a bektasik („Jehova védői"),
továbbá — reiszeik, bin-basijaik vezetésével az aszabok, harám basijaik vezetésével
a martalócok — nagy sikoltozással (Allah!) rohantak a résekre, létráikon a falakra.
Az öldöklő közelharc eredményeként csak ritkán sikerült egyszerre több helyen be
törni a várba, illetve a fellegvárba. Aránylag sokszor a reménytelenül megfogyatko
zott védősereg „kegyelemre" megadta magát, amikor már több rohamot képtelen
lett volna visszaverni\ Ha az első — döntőnek számító — roham kudarcba fulladt,
az élők pihenni vonultak, hogy erőt gyűjtsenek az újabb rohamokhoz ; a falak alját
pedig ellepték a sebesültgyűjtők és halotteltakarítók (fosztogatók). Amikor a kirurgu
sok, dervisek, tatárok, delik ezt a tevékenységet befejezték, folytatódott a módszeres
rombolás a következő rohamig. Ha az ostrom végleg csődöt mondott, akkor ugyan
azzal a várral rendszerint hosszú ideig nem próbálkoztak újra (pl. Rodosz, Shkodra,
Belgrád, Eger; de van ellenpélda is: Szigetvár, Temesvár, Krója stb.). Ha egy vár
többszöri vagy hosszadalmas ostromnak is ellenállt, akkor saját várat építettek
mellé, vagy a közelébe (Konstantinápolynál Anadolu-Hiszár és Rumili-Hiszár, Bel149 Lásd pl. Konstantinápoly, Belgrád, Korfu, Otrantó ostromát.
150 A „Fátiha" a Korán bevezető szurája; különösen sokat emlegeti Szelániki Musztafa történetíró, aki fiatalon
egyszerű előimádkozó volt (HK 1891. 60., 208. o.).
151 Belgrádban, 1717-ben egy átkozódó ostrom-ima szövege került elö. E szöveget — melyet Decsy közöl i. m.
II. k. 451. o.-on — Gárdonyi: az „Egri csillagok"-ban szószerin t felhasználta.
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A prvezai tengeri csata (1538)
grádnál Szabács, Kréta szigetén Kandia vára, Albániában Elbaszan stb.), s végül
ennek a segítségével vették az eredeti várat birtokba.152
Az oszmán flotta hadjáratra való kivonulásakor a galatai „Kászim pasa arzenáljá
ból" először a Boszporusz európai oldalán fekvő Besiktashoz vonult és néhány napot
„horgonyon" töltött. Szemle után a hűbéres és levantei legénységet itt vagy az
Isztambul szárazföldi falainak legdélibb pontján álló „Héttorony" (Jedikula) előtt
vette fel. Innen a Dardanellákhoz hajóztak, ahol újból horgonyt vetettek. Amikor
továbbindultak, kétgalióta(kaljon), vagy mozgékony brikk (?) a konvoj előtt járt
3 mérföldnyire és „vitorla alatt" mindent jelzett, amit tapasztalt. Ha a konvoj
állomásozott, ezek az úszóegységek keresztbe állva őrködtek. A konvoj mögött a
kapudán pasa arzenálbeli helyettese (kiaja) 10—12 gályával hátbiztosítást végzett és
— szükség esetén — éjjel-nappal segítséget küldött. 153 Bár az oszmán flotta már
Hódító Mehmed korában ért el jelentős sikereket, „fénykora" akkor kezdődött el,
amikor II. Bajezid szultán 1495-ben egyezségre lépett a hírhedett kalózvezérrel,
Kemál-reisz-szel, aki—hajósnépét magával hozva — bevezette a kalóztaktikát is az
oszmán flottánál. Kemál alvezérei (reiszek) az ellenséges hajókat — különböző
fortélyokkal — magukhoz csalogatták, majd csatakígyókkal (kulövrin) közelről
152 Decty: i. m. II. k. 420—421. o.; Inaleik: i. m. 23. o.
153 Hammer: ORSS II. k. 281. o.
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beléjük lőttek. Azután a levantei és aszab kalózok az ellenséget nyílzáporral és golyóözönnel árasztották el, kijelölt hányaduk pedig megcsáklyázta az ellenfél vízijár
művét, majd félelmetes csatakiáltásokkal annak fedélzetére rohantak és aki útjukba
került, lekaszabolták. 154 A kalóztaktikát Hajreddin Barbarossza a tökélyig tovább
fejlesztette és szárazföldi támadásokkal kombinálta. A sarcolásra, dúlásra kiszemelt
partokon, szigeteken rohamosztagokat rakott ki és a száguldozókhoz hasonló pusz
tításokat végzett. A török kalózok apródonként felmorzsolták az ellenfél hajóit, de a
tengeri csatákat — amennyire csak lehetett — kerülték. A „tengeri akindzsik"-kal
(a „saját szakállukra dolgozó" levanteiekkel) együttműködve, Mallorca szigetéig
rémületben t a r t o t t á k a Földközi- és Adriai-tenger partvidékét és kereskedőit.
Az oszmán—török hadművészet — a maga nemében — viszonylag egységes intéz
ményrendszer volt. E z t az „egységet" azonban éppen a benne rejlő sokféleségből
lehet csak elvonni, mivel genetikusan a korábbi és egykorú kultúrákhoz kapcsolódó
hadművészet-elemek egymásutániságát ; strukturálisan pedig az Oszmán Birodalom
társadalmi felépítményének számos állami, udvari, vallási és katonai összetevőjét
foglalta magában. Az oszmán katonai despota állam — nyilvánvalóan — az ún.
„keleti" típusú javadalombirtoklásra épült rá, mivel a termelés „ázsiai" módjának
a szolgálat időtartamára adományozott és csakis hadiérdemekért növelhető, egyéb
ként állami földtulajdon szabta meg a kereteit (koncesszió), szemben a nyugati
feudummal, mely az ősiség jogán általában örökölhető volt. Az oszmán ázsiai ter
melési mód előjátéka a felbomló törzsi társadalmak talaján zajlott le, amelyekben a
nemzetiségi és törzsi arisztokrácia csak fokozatosan k a p a r i n t h a t t a kézbe a legelők,
vízlelőhelyek feletti rendelkezés és a hadszervezés jogát, s így — egyebek között —
a katonai vezetőket is kitermelte magából. A termelésnek sajátságos — faluközös
ségekre és öntözésre épülő — formája előbb hatalmas uralmi térségekben kaganátusokká, fejedelemségekké (äl), majd világbirodalmakká szerveződött. A kaganátusokban (türk, oguz, ujgur, karluk, bolgár, besenyő stb.) a fejedelmi kíséret még
csak csírája az államnak. Az uralmuk alatt laza társadalmi konglomerátumba
szerveződő népiségek „ s z a b a d " és harcképes férfi lakossága lényegében haderőt
alkotott. Ez a „szabadság" azonban csak a házi (latens) rabszolgákhoz képest nevez
hető szabadságnak, m e r t a fejedelmi kísérettől (akik között egyre t ö b b a katonai
rabszolga) és a törzsi arisztokráciától már — de facto — függőségben vannak.
Amikor az uralkodó törzsek arisztokratái világbirodalmakat hódítottak (pl. kínai,
arab, mogul, szeldzsuk, mongol stb.), ezekben a népesség zöme lajstromokba (def
terekbe) összeírt, adófizető rájáknak, aratoknak (jobbágyféle földmívelők, pásztorok,
kézművesek stb.) minősült, s közülük emelkedtek ki a javadalombirtokos udvari és
katonai rétegek (iktadárok, timárióták, nojanok stb.). Ezzel egyidejűleg megjelentek
a despota uralkodók udvari és katonai rabszolgái, később pedig tipikussá vált az
előjogokkal rendelkező portális, félreguláris hadinép fenntartása is. A „keleti"
feudális despota állam t e h á t csakis úgy képes a hatalma alá vont uralmi térségben a
hűbériséget megszervezni és fejleszteni, ha saját alapvető intézményeit a rabszolga
ságra (kul, gilmán, gulámi) építi.
Amikor a Közép-Ázsiából Anatóliába vándorló kicsiny, nomád jürük kaji
bégség a X I I I . század végén megkezdte Bizánc ellen a portyázásait, amelyek — hó
dító háborúkká terebélyesedve — az oszmán világbirodalom megteremtésébe
torkolltak, a hozzájuk csatlakozó, vagy az általuk leigázott etnikumok vezető és
írástudó rétegeitől „kiérlelt" hadi intézményeket vehettek át, amelyeket — az
egyetemes hadművészet akkori produktumaival együtt — saját képükre formálhat
tak. Az oszmán hadművészet sajátos jellemzője az alkalmazkodás, a tanulékonyság
154 Werner—Markov: i. m. 82—84. o.
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és a rugalmasság volt. Felfelé ívelő szakaszában a bevált régit átvette, saját céljai
szerint átalakította, s minden célszerűt és újat befogadott. Az ősi türk, oguz, karahanid, besenyő, kun és más középtörök hadművészet, továbbá az arab, kínai, mogul
keresztes és mongol hadügy főbb elemeit két „örökhagyó": a szeldzsukok és bizán
ciak által ötvözve sajátították el, majd új minőségeket alkottak belőlük. A Szent
Harc eszméjét, a zsákmány-törvényt (ganima), a muktabirtokosságot és a katonai
rabszolgaságot az araboktól örökölték, de saját javadalombirtokos-rendszerük, a
„timár-rendszer" kialakításánál figyelembe vették a szeldzsuk iktat és a bizánci
pronoiát, illetve a perzsa, az arab és a bizánci katonai körzetrendszer szervezésének
alapelveit.155 A szeldzsukoktól örökölték továbbá a keresztesek mintájára szervezett
városi- és a nomád hitharcos szövetségeket (akhik, gázik). Az elárasztást (akin), a
hadászati és harcászati megtévesztést, az egyszemélyi felelős vezetést, a szigorú
katonai fegyelmezés módszereit, a tömeges csapatmozgások szervezését, a helyi
beszerzéseken alapuló ellátási formákat, a felderítés és a várvívás fortélyait a mon
goloktól „lestek el", akik maguk is sokat tanultak a kínaiaktól. S végül az arab és
mongol csataalakzatokat kombinálták az ősi török nomádok hadicseleivel, lesveté
seivel, a „casus belli" sajátságos értelmezésével. Mert az oszmánok — birodalom
teremtő hódításaik érdekében — felfigyeltek a kor összes haditechnikai újdonságaira
és gyorsan elsajátítottak mindent, amit az egyetemes hadművészet produkált
(tűzfegyverek gyártása, szállítása, alkalmazása, aknaharc, várvívás és -építés,
flottaszervezés, kalóztaktika, kiképzés, kémkedés, hírközlés stb.). Törvényes lát
szatot adtak mindenféle beavatkozásnak, szövetkezésnek, zsoldbafogadásnak, hitszegésnek, vazallusi viszonyteremtésnek, „segítségnyújtásnak". Kihasználtak min
den belső- és külső viszályt, árulást, természeti csapást, becsvágyat, sőt — a devsirme
révén — a nem müszülmán alattvalók etnikai, kulturális és személyi tulajdonságait,
fiziológiai adottságait és ezek legtehetségesebb egyéniségeit versenyre késztették
azért, hogy a szultán rabszolgáiként az Oszmán Birodalom uralkodó elitjét és leg
fanatikusabb harcosait kiválogathassák közülük. A korábbi harcos iszlám eszméje
az oszmánok dinasztikus hatalmát alátámasztó, rugalmas intézményrendszerré sze
lídült, mely a meghódított és adófizető lakossággal szemben türelmet, a haderő ható
sugarán kívüleső országokkal szemben pedig sablonmentes kapcsolatokat követelt.
A regionális sajátosságok szerint alkalmazott oszmán hadászat néhány „egyete
mes" alapelve a következőkben összegezhető: 1. nagy intenzitással, de rövid ideig
(180 nap) tartó hadjáratok, melyeket indokolt esetekben és kedvező körülmények
között egymásba lehetett kapcsolni; 2. egyfrontos haditevékenységek; 3. két- vagy
többirányú küzdelem kényszere esetén a támadás és védekezés célszerű összehango
lása ; 4. törekvés arra, hogy az oszmán birodalom határain kívül eső térségek válja
nak hadszíntérré; 5. szakaszos hódítási koncepció, mely az ellenfél fizikai és morális
ellenálló képességének felmorzsolásával (jiktilár-jaktilár) kezdődik ; 6. a barát barát
jának és az ellenség ellenségének barátként való üdvözlése; 7. a legenyhébb ellen
állás irányában, s a legmegfelelőbb időpontban indított támadás; 8. mindenféle
alkalom és ürügy kihasználása a hódító cél elérése érdekében.
Az oszmán hadászat — a birodalom fénykoráig —, mint fejtegetésünkben részle
tesen bemutattuk, öt olyan szakaszra osztható, amelyeken belül — jellemző tér—idő
kritériumok és vezető személyiségek történelemformáló szerepe mellett — a katona
politikai célok és a katonatechnikai eszközök összhangjának megteremtése képezheti
a modern vizsgálat tárgyát. Ezek a szakaszok :
155 Az ázsiai termelési mód oszmán formájáról lásd : Sencer Divitcioglu értekezését: Az ázsiai termelési mód a tör
ténelemben c. tanulmánykötet (Bp., 1982.) 322—343. oldalain.

— 41 —

••'U

•

'

r

-'

•

:

.'

IV. Murád szultán
1. 1301-től 1361-ig az oszmán állam létrehozásáért és létének megszilárdításáért,
továbbá hatalmi térségének Európára való kiszélesítéséért folytatott haditevékeny
ségek, illetve az ezekhez szükséges katonai erők és eszközök megteremtése és cél
szerű alkalmazása lehetett a feladat.
2. 1361-től 1403-ig, a haderő javadalombirtokos jellegének megszilárdítása mellett,
egy ütőképes központi katonai rabszolgaság megalapítása és hitharcosokat újra
termelő turkomán kolonializáció szervezése biztosíthatta volna a) Konstantinápoly
birtokba vételét (ami az előző szakaszban nem sikerülhetett), b) a hódítások dél
nyugati és nyugati irányban való kiterjesztését, s végül c) az anatóliai bégségek vég
leges bekebelezését, ha a mongol Timur-lenk támadása nem akadályozta volna meg
e célok elérését.
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3. 1403-tól 1451-ig az oszmán haderő újjászervezésével, a népi felkelések leverésé
vel és a Hunyadi által vezetett támadó hadjáratok elhárításával létrejöttek a fel
tételek az oszmán világbirodalom megteremtéséhez.
4. 1451-től 1512-ig — egyetlen szakaszban — egy extenzív és egy intentív hadá
szati időszak következik. Az extenzív szakaszban a timár-rendszernek — az élős
ködő mulk-urak és vakuf-kezelők rovására történő — megerősítése, az udvari és
katonai rabszolgaság abszolutizálása és új katonai elemek szervezése (átvétele) révén
a haderő alkalmassá válik 20 önálló és vazallus állam bekebelezésére és — az ostrom
mal elfoglalt Konstantinápoly központtal — immáron az oszmán birodalom meg
teremtésére. Az intentív szakaszban tömegesen elterjednek a tűzfegyverek és az
oszmán flotta tengeri uralmat vívott ki.
5. 1512-től 1590-ig az oszmán birodalom hadereje akciórádiuszának (hatósugará
nak) végső határáig terebélyesedett. Az akciórádiusz — mely a hadviselés objektív
törvénye — viszonylag végső határát a haderő mozgási sebessége, a hadjáratokra
fordítható idő és az utánpótlás lehetősége határozta meg. Ebben a szakaszban az
oszmán birodalom — három világrészen és három (nyolc!) tengeren — Európáénál
nagyobb területre tett szert.
1590-től elkezdődött a 31 vilajetből álló birodalom hanyatlása és haderőinek össze
omlása, mert a polgáriasodó európai társadalmakkal szemben ragaszkodott saját
középkori intézményeihez, miközben vezetői korrumpálódtak.
A háborúra való állandó felkészítés a katonai rendek hadrafoghatóságának feltétele
volt. A janicsárok szigorú nevelését az I. Murád által alkotott artikulusok szabá
lyozták, de — bizonyos állami és udvari visszásságok — a birodalom története során
20 nagy janicsárlázadást és 44 felkelést váltottak ki. Ezek hadászati jelentőséggel
bírtak. Az eredményes lovassági kiképzés az oszmán haderő legfőbb erőssége volt és
összefüggött a törökök ősi lókultuszával. A haderő mozgósítása a birodalom külső
és belső védelmére visszamaradó, továbbá a meghirdetett hadjáratra elvonuló csa
patok feladatainak megszabására terjedt ki. A hadrakelt erők felvonulása, összponto
sítása és szemléje — mind Ázsiában, mind Európában — hagyományos irányokban
és helyeken történt meg. A sereg menetének első lépcsőjében az útcsináló és szágul
dozó elővéd, majd annak a földrésznek a reguláris és félreguláris erői meneteltek,
amelynek régióiban a hadjárat kibontakozott. Második lépcsőben a portaszolgák
által övezett szultáni udvar haladt. Harmadik lépcsőbe az oldalbiztosító segély
hadak, a hadjárattal nem érintett földrész hűbéresei és a vonat került beosztásra.
Az oszmán csatarend a gázi-harcmód és a tűzfegyverek alkalmazását megelőző for
mákon át fejlődött ki XVI. századi alakzatáig, mely öt elemből állt: elővéd, jobb- és
balszárny, derékhad és utóvéd. Ezt az alakzatot a keresztény hadvezérek „félhold"nak (acies lunata) nevezték. A csata az előhad tőrbecsaló manőverével kezdődött, a
tűzfegyverek alkalmazásával folytatódott, majd a hűbéres csatalovasság megsemmi
sítő támadásával, illetve a félreguláris könnyűlovasság átkaroló műveletével zárult.
A várvívás első mozzanata a vár (város) gyors lerohanását, vagy — ennek siker
telensége esetén — körülzárását foglalta magába. A második mozzanatban elsáncolásra és módszeres rombolásra került, sor. A harmadik mozzanatban a döntésért
— különböző hullámokban — indított rohamok bontakoztak ki. A XVI. századi
várostromok mechanizmusa alapvetően különbözött a XVII. századi (Vauban
francia marsall által rendszerezett) ostromok menetétől.
Az oszmán hadiflotta meghatározott rend szerint vonult ki az arzenálokból és
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lehetőleg kalóztaktikával semmisítette meg az ellenség kisebb, hadi és kereskedelmi
hajókötelékeit. A nagyméretű tengeri csatákat kerülték.
A saját korában elismerten a legjobban szervezett oszmán hadtáp (logisztika) és
a haderő ideológiai megdolgozása — jelentősége és terjedelme miatt — újabb tanul
mány tárgyát képezheti. Az oszmán haderő a XVI. század végéig — az ankarai és
lepantói csatát leszámítva — alig ismerte a vereséget, legfeljebb a kudarcot. Ezután
viszont éppen azok az intézmények, melyek felvitték e haderőt a zenitre (timár- és
kul-szisztéma), okozták a hanyatlását is, mivel elzárkóztak a kapitalizálódó Európa
hadművészeti újdonságainak befogadásától. Maga a birodalom nem térhetett ki a
gazdasági és kulturális hatások elől, ezért végül a hagyományokhoz körömszakadtáig
ragaszkodó katonai intézményeinek fizikai megsemmisítésére kényszerült.

Тибор Генерал
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА
ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ ДО XVI ВЕКА
Резюме
Османско-турецкое военное искусство означало в военной истории определенный, цель
ный этап и привнесло новое качество, немотря на то, что оно вобрало в себя черты влияния
военного искусства азиатских племен, гуннов, тюрков, уйгуров, огузов и печенегов, арабов,
монголов и сельджуков, а также византийцев и крестоносцев, и в то же время передовые эле
менты современных европейских военных организаций. Османы до XVII века следили за
всеми военными новшествами и быстро усваивали всё лучшее, что создавалось мировым
военным искусством. Свою захватническую политику и соответствовавшую ей стратегию
они стоили на идеологии «джихада» — «священной войны» против иноверцев, целью которой
было землю войны (дар-юль-харб) превратить в страну ислама (дар-юль-иелам). Несмотря
на то, что стратегия османов характеризовалась региональными особенностями, их военные
действия определялись также и рядом общих основных принципов. Османская империя
с самого момента своего существования была военным государством, поэтому её политиче
ская и военная стратегия едва ли могут быть отделены друг от друга. Эта стратегия до конца
XVI века может быть разделена на пять таких периодов, для кажадого из которых характерна
взаимосогласованность политических (военно-политических) целей и военной техники. На
первой стадии отряды нерегулярных повстанцев (гази) преобразовали в регулярные и полу
регулярные войска, и малоазиатские эмираты были втянуты в османскую экспансию. На вто
рой стадии, османы, упрочив состав войск рабами и обладателями бенефиций, завоевали
большую часть Балкан и аннексировали анатолийские эмираты. На третьей стадии — в ходе,
отражения походов Гуниади, — устранили последствия поражения, нанесенного Тамерланом,
и установили условия создания мировой Османской империи. Во время четвертой стадии,
на экстенсивном этапе, османы достигли господства над «двумя землями: и двумя морями»,
а на интенсивном этапе подготовились к расширению своей мировой Империи как на суше,
так и на море. На пятой стадии Османская империя разрослась до размеров, какие только
позволялись регионально различным максимальным радиусом действия её вооруженных сил.
Система подготовки и мобилизации османских вооруженных сил сделала возможным со
здание условий для формирования", сосредоточения и снабжения армии, необходимой для
внешней и внутренней защиты империи и для достижения поставленных целей военных кам
паний. Три эшелона движения действующих войск сделали возможным как обеспечение мар
ша, так и быстрое развертывание войск в боевой порядок. Их боевой порядок, разработан
ный в качестве модернизованного (усовершенствованного) варианта старинного арабского
«полумесяца» ( « ашез 1ипа*а » ) сохранил пять своих элементов и оказался действенным влоть
до XVII века, однако в XVII веке ему пришлось спасовать перед «смешанным» западно-евро
пейским боевым порядком. Первый этап хахвата крепости в XVI веке включал в себя бы
стрый приступ, а в случае неудачи штурма — окружение крепости. На втором этапе окапы
вались и велась методическая осада. Третий этап состоял из штурмов крепости. Механизм
осады крепостей XVI века еще был далек от принципов осады, разработанных Вобаном,
в конце XVII века. Османский военный флот в XVI веке достигал успехов своей пиратской
тактикой. Он избегал вступать в морские сражения, так как в них он, как правило, терпел
поражения.
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В XVII веке внимание османов обошло множество новшеств западного военного искусства,
они продолжали придерживаться своих старых — бывших некогда успешными — принципов
военного искусства. Это обстоятельство закономерно привели к упадку.

Tibor Generál
DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER OSMANISCH—TÜRKISCHEN
KRIEGSKUNST BIS ZUM 16-TEN JAHRHUNDERT
Resümee
Die osmanisch-türkische Kriegskunst bedeutete in der Kriegshistorie eine gewisse Einheit und
eine neue Qualität, obwohl sie die Einflüsse der asiatisch-hunnischen, türkén, uigurischen, ogusischen, der petschenegischen, arabischen, byzantinischen der mongolischen u n d seldsuken Kriegskunst un der Einfluß der Kriegskunst der Kreutzzüge. So wie die fortschrittlichen Elemente der
europäischen Kriegsinstitutionen der Zeit enthielt. Die Osmane wurden bis zum 17-ten Jahrhundert auf alle militärischen Neuheiten aufmerksam und haben schnell erlernt, was von der
allgemeinen Kriegskunst produziert war. Ihre Eroberungspolitik und die dementsprechende
Strategie wurden auf die Ideologie des heiligen Kampfes begaut, deren Zweck war, das Land des
Krieges (dar-ül-harb) zum Land des Islams (dar-ül-islam) zu machen. Obwohl die Strategie der
Osmanen durch regionalen Eigenschaften gekennzeichnet war, haben auch zahlreiche allgemeine
Grundsätze ihre Kriegstätigkeit bestimmt. Das osmanische Reich war seit seiner Entstehung ein
Militärstaat, deshalb kann seine politische lnd militärische Strategie kaum voneinander separiert
werden. Diese Strategie kann bis zum Ende des 16-ten Jahrhunderts auf fünf Phasen aufgeteilt
werden, für jede von denen die Übereinstimmung der politischen (militärpolitischen) Ziele-und
der militärtechnischen Mittel charakteristisch war. In der ersten Phase wurde die irreguläre gasiErhebung in ein reguläres und halbreguläres Heer verändert und die Bégségek von Kleinasien
in ihre europäische Expansion einbezogen. In der zweiten Phase haben sie nach der befestigung
des Gesichts von Besitzer und Sklaven der Armee den größten Teil des Balkans erobert und die
Bégségek von Anatolien einverleibt. In der dritten Phase haben sie -während der Abwehr der
Feldzüge von Hunyadi- nach der Liquidierung der Folgen der von Timur-lenk verursachten
Schaden, die Bedingungen der Herstellung des osmanischen Weltreiches geschafft. In der vierten
Phase machte eine extensive Periode sie zu „Herren von zwei Festländern und zwei Meeren",
während in einer intensiven Periode vorbereiteten sie sich sowohl auf dem Festland als auch auf
dem Meer auf die Expansion ihres Weltreiches. I n der fünften Phase h a t sich das osmanische
Reich bis zum maximalen Aktionsradius seines Heeres — der Regionen nach verschieden war —
ausgedehnt.
Das Vorbereitungs- und Mobilisationssystem des osmanischen Heeres ermöglichte die bedingungen der Herstellung, Zusammenziehung und Versorgung eines zur inneren u n d äußeren Verteidigung des Reiches so wie zur Erlangung der gesetzten Ziele der Feldzüge erforderlichen Heeres.
Die drei Stufen des Aufzugs der Truppen im Felde ermöglichten sowohl die Marschversicherung
als auch ihre schnelle Zersetzung in die Schlachtordnung. Die Schlachtordnung, als die fortlaufend
modernisierte Variante des alten arabischen „acies l u n a t a " (Halbmonds), aber behaltend ihre
fünf Elemente, h a t sich bis zum 17-ten Jahrhundert als schlagkräftig erweisen. I m 17-ten Jahrhundert unterlieg sie aber der westeuropäischen „gemischten" Schlachtordnung. Das erste Moment des Festungkrieges des 16-ten Jahrhunderts enthielt die schnelle Überrumpelung und im
Fall derer Erfolglosigkeit die Umlagerung. I m zweiten Moment kam es zur Verschanzung und
zur systematischen Belagerung. Das dritte Moment enthielt die für die Entscheidung laufende
Stürme. Der Mechanizmus des Festungskrieges des 16-ten Jahrhunderts war den Belagerungsgrundsätzen von Vauban vom Ende des 17-ten Jahrhunderts fern. Die osmanische Kriegsflotte
h a t im 16-ten Jahrhundert mit ihrer Piratentaktik Erfolge erreicht. Sie h a t die Seeschlachten
möglichst vermeidet, da sie in ihr gewöhnlich unterlag.
I m 17-ten Jahrhundert sind viele neue Ergebnisse der westlichen Kriegskunst der Aufmerksamkeit der Osmane entgangen und sie bestanden auf ihre alte — damals noch erfolgreiche—
Kriegskunst. Dieser Umstand inst notwendigerweise zum Verfall geführt.
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DOMOKOS GYÖRGY

VÁRÉPÍTÉSZET ÉS VÁRHARCÁSZAT EURÓPÁBAN
A XVI—XVII. SZÁZADBAN
Buda 1686. évi ostromának technikai elemzéséhez

A törökkorról szóló magyar szakirodalom örvendetesen gazdag és színes, számos
politikai, katonapolitikai, gazdaság-, és hadtörténeti művet mondhat magáénak.
A korszak hadieseményeinek technikai vonatkozásairól azonban vajmi keveset olvas
hatunk. Buda visszafoglalásának 300. évfordulója ismét reflektorfénybe állította a
török háborúk történetét, és az utóbbi időben számos könyv látott napvilágot e té
makörben. A budai ostromról is több hadtörténeti munka áll rendelkezésünkre, ám
ezek nem tekintették feladatuknak a küzdelem módszereinek elemzését. Károlyi
Árpád és Wellmann Imre ismert monográfiája is1, bár számos ilyen jellegű tényt és
adatot közölt, szerkezeténél fogva esak részletkérdésként tárgyalta e problémát.
A Budáért vívott harcokat csak az európai — főleg nyugat-európai — hadi
technikai színvonal ismeretében tudjuk helyesen megítélni. Ennek megfelelően
e tanulmány kísérletet tesz, hogy a témakör egy részét, a várépítészet, a támadó
ostromtechnika és a tüzérség XVI—XVII. századi fejlődését és annak 1680-as
évekbeli állapotát — a teljesség igénye nélkül — összefoglalja és ismertesse.
E tanulmány egy következő dolgozat elméleti alapját szándékozik megvetni,
amely a budai ostrom technikai oldalának elemzésével kíván majd foglalkozni. Elmé
leti jellegű, mivel a várépítészet és az ostromeljárások esetében főként a minden
kori élenjáró módszereket, azok elvi megfogalmazásait tartalmazza, amelyeket
azonban a valóságban mindig az adott helyzet követelményeihez igazodva alkal
maztak. Terjedelmi okok miatt, sajnos, nem adódott lehetőség mindezt gyakorlati
példákkal is illusztrálni.
Az olvasóban felmerülhet a kérdés, miért az egyoldalú, csak a támadók szemszö
géből történő témamegközelítés, a védelemről egy szót sem ejtve. Ennek oka az,
hogy e dolgozat elsősorban Buda visszavívásához kapcsolódik, és ezért a védelem
kérdéseit a törökök oldaláról kell megvizsgálni. A felhasználható adatok mennyi
sége azonban meglehetősen csekély, így világosabbnak és egyértelműbbnek tűnik,
ha a technikai előzetes egy következő tanulmány törökökkel foglalkozó fejezetébe
épül majd be.
E munka során problematikusnak mutatkozott a terminológia egységes alkal
mazása. Az erődépítészet és az ostromtechnika szaknyelve a XVII. századra az

1 Károlyi Árpád: Buda visszavívása 1686-ban. A kétszázötvenee évfordulóra átdolgozta Wellmann Imre. Buda
pest, 1936. (A továbbiakban — Károlyi 1936.)
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olasz helyett a francia lett, bár ez sokat átvett az előbbitől (rivelino — ravelin,
Scarpa — escarpe). Nagyobb része germanizált formában (ricochet — Rikoschett)2,
vagy tükörfordításban (place d'armes — Waffenplatz) megtalálható a felhasznált
német szakirodalomban. Ugyanakkor hiányzik az elfogadott magyar szaknyelv, a
szakkifejezések speciális katonai értelmének szabatos fordítása. Ezért tehát az
esetek többségében — Károlyi Árpád és Wellmann Imre nyomán — igyekeztem a
francia szóhasználat mellett maradni. Ahol mégis magyar vagy ritkán német szak
szavakat illesztettem a szövegbe, ott ugyancsak e két szerző példáját követtem
(fedett út, fegyvertér — Zwinger).3 A szövegben a terminus technicusok első elő
fordulásukkor dőlt betűvel szerepelnek. A francia (német) kifejezések mellett záró
jelben a magyar jelentés áll, a magyar szavak idegen megfelelőit pedig a cikk végén
található glosszárium tartalmazza.
Az erődépítészet fejlődése a X VII. sz. végéig
A budai vár XVII. század végi állapotának elmaradottságát akkor érzékeljük
igazán, ha áttekintjük az erődépítészet fejlődését a tűzfegyverek megjelenésének
hadtörténetileg rendkívül fontos pillanatától kezdve egészen a XVII. század végéig.
Az itt következő leírás első olvasásra nagyon elvontnak tűnik. Ez annak a követ
kezménye, hogy a mindenkori élenjáró technikát ismerteti. Természetes azonban,
hogy ezek a várépítészeti rendszerek keletkezésük egymásutánisága ellenére egymás
mellett is léteztek, funkcionáltak. A magyarázat egyszerűen az anyagi okokban rej
lik, mert nyilvánvaló, hogy egy új vár építése, de egy régi felújítása is, mérhetetlenül
nagy összegekbe került, amely csak ritkán állt rendelkezésre. A legközelebbi példa
erre Magyarország, ahol a viszonylag modern erődök (Érsekújvár, Győr, Komárom)
mellett teljesen elavult lovagvárak (Pápa, Csesznek, Diósgyőr), kolostorerődök
(Tihany), vagy szükség diktálta módszerekkel épített palánkok (Tokaj) is léteztek.
Európai szinten pedig hasonló különbségek mutatkoztak a Vauban- és Coehornféle elvek szerint épített francia és németalföldi erődök, valamint a hazai viszony
latban mégoly modernnek számító várak között. Ebbe a most felvázolt keretbe
illeszthető bele az ismertetendő fejlődési vonal.
A várak fejlődésének minket érdeklő korszaka abban a pillanatban kezdődött,
amikor az első ágyúlövést leadták egy megerősített helyre (1310, Perugia). Ettől
kezdve a várak és az ágyúk közti állandó versengésnek vagyunk tanúi. A fejlődés
persze kezdetben meglehetősen lassú, főképp a várak átalakulásában, amelyek sta
tikus voltuknál fogva nehezebben alkalmazkodhattak a tüzérség támasztotta új
követelményekhez, ám amikor ez megtörtént, a védekező fél legalábbis egyenrangú
ellenfele lett az ostromlóknak, sőt sokszor fölénybe is került, mígnem Vauban ismét
a támadók javára módosította az erőviszonyokat. A fejlődés mozgatórugója tehát a
szemben álló ellenfelek közti, a felbillent egyensúly helyreállításáért, ill. a harcászati
fölény megszerzéséért indított küzdelem volt.
A lovagvártól a bástyás rendszerekig
A XIV. század második felében a várak még a lovagkori harcászatnak megfelelő,
magas falakkal és karcsú tornyokkal erődített építmények, tetejükön gyilokjárókkal4",
2 Néhány szakkifejezésnek nem tudtam kideríteni az eredeti francia formáját, így — Károlyit és Wellmannt kö
vetve — kénytelen voltam a német helyesírás szerinti alakot megtartani (demontir-lövés, enfilir-lövés).
3 Károlyi 1930.178. o. jegyzetében Wellmann közli, hogy Gyalókai Jenőtől kapta az idegen szakkifejezések magyar
fordítását. Hozzáteszem, hogy néhány szóforma Károlyi írásmódja szerinti: kurtina, flankírozás stb.
4 A szakszavak részletes jelentését 1. a Glosszáriumban.
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belül a rendszerint a vár magját képező erős, zömök, hihetetlenül vastag falu öreg
toronnyal. Ez a kiépítettség nagyon jól megfelelt a hajítógéppel, faltörő kossal és
ostromtornyokkal támadó ellenfelek leküzdésére, ám egy emberi mércével hosszú,
de történelmileg aránylag rövid időszak alatt teljesen elavulttá vált a tüzérségnek a
várvívásba való bekapcsolódásával. Mindjárt hozzá kell azonban tennünk, hogy
ezek a korai lövegek félelmetes hírükkel ellentétben kezdetben rendkívül csekély
hatásfokkal dolgoztak, morális hatásuk a tényleges eredményt messze felülmúlta.
A várak átépítése ezért kezdetben nem volt olyan sürgető, de az idő a tüzérségnek
kedvezett, s az egyre jobb minőségű és nagyobb erejű ágyúk hatására a lovagvárak,
ha lassan is, a XVI—XVII. század folyamán átalakulnak bástyás erődökké, és némi
késéssel a védelem is alkalmazni kezdi a tüzérséget.5
A tűzfegyverek megjelenésével az addigi vertikális, a várfal tövéig előrenj^omult
ellenfél elleni harcot felváltotta a horizontális irányú, tűzfegyverekkel, messziről
támadó ostromlók elleni küzdelem, s a korábbi tiszta közelvédelem mellett mind
fontosabbá vált a távolharc feltételeinek megteremtése 6 (l/a ábra) 7 .
Az ágyúk elleni védekezés a következő föltételek teljesítését követelte meg a vár
építészettől:
1. a várfalakat az erősebb tűzhatás elviselésére kellett méretezni,
2. az új típusú erődben biztosítani kellett a tüzérség védett elhelyezését,
3. meg kellett valósítani a vár előterének tűzzel való holttérmentes lefogását.8
Az első két követelmény teljesítése egyszerűbbnek bizonyult, mivel elsősorban
mennyiségi változást igényelt, míg a harmadik végrehajtása már inkább minőségi
tényezőktől függött, hisz a megfelelő új rendszer csaknem két évszázados kísérletezés
után valósult meg.
Hamar rájöttek az építészek, hogy az egyszerű kőfal, bármilyen vastag is, nem
sokáig állhat ellen az ágyúgolyóknak. Ezért belülről földtöltéssel támasztották meg,
amely kellő rugalmasságot kölcsönzött neki, s egyben annak szóles tetején már ki
lehetett alakítani az ágyúpadokat is (1/b ábra). A magassági fölényre való törekvés a
védők részéről még sokáig megmaradt, így azonban a védelem gyenge pontjai kiismerhetőkké váltak, másrészt a nagy elevációval kilőtt lövedékek a legmagasabb
falon is átrepültek, tehát az védelmi feladatokra is alkalmatlanná vált. Ezért ezután
csökkentették a falak magasságát, s ezzel a célfelület is kisebb lett.
A korábban sűrűn sorakozó, kiemelkedő tornyok is eltűntek, helyüket átadták a
védőfallal azonos magasságú, nagy alapterületű rondelláknak (1/c ábra), amelyeknek
földdel feltöltött, kikövezett felületén kényelmes elhelyezést nyert a növekvő számú
löveg. A rondelláról azonban, kerek voltánál fogva, nem lehetett minden irányban
megfelelően tüzelni (1/d ábra), főképp pedig a kurtina (kötőgát) lövegei elől jelentős
területeket eltakart (l/e ábra), végül tehetetlenül állt a várfal tövéig előretört ellen
séggel szemben, mivel magasan elhelyezett ágyúit nem lehetett lefelé irányozni
(l/f ábra). E holtterek nagyon veszélyesek voltak a védőkre nézve, mert itt a táma
dók zavartalanul felállíthatták ütegeiket. Kiküszöbölésükre eleinte többszintes,
kazamatás (l/g ábra) és sokszögű rondellákkal (l/h ábra), majd ágyútornyokkal kí5 A korai várakra nézve 1. A. v. Zaslrow: Geschichte der beständigen Befestigung oder Handbuch der vorzüglichsten
Systeme und Manieren der Befestigungskunst. Leipzig, 1839. (A továbbiakban — Zastrow 1839.) 16—18. o. ; Feld
züge des Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen herausgegeben von
der Abtheilung für Kriegsgeschichte des k.k. Kriegs-Archives. I. Serie. I. Band. Wien, 1876. (a továbbiakban —
Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876) 605—606. o. ; Hermann Müller: Geschichte des Festungskrieges seit allgemeiner
Einführung der Feuerwaffen bis zum Jahre 1892. Berlin, 1892. (a továbbiakban — Müller 1892) 3—4. o. ; Gerő László:
Magyarországi várépítészet. Vázlat a magyar várépítés fejezeteiről. Budapest, 1955. (a továbbiakban — Gerő 1955)
40—61. o.
6 Gerő 1955. 69. o. hivatkozik Maggiorotti olasz történész ilyen értelmű megállapítására.
7 Az 1. ábra rajzainak forrása: a — Gerő 1955. 63. o.; b, c — Gerő László: Magyar várak. Budapest, 1968. 25. o.;
e — Gerő 1955. 72. o. ; i — Gerő 1968. 20. o. ; A d, f, g, h, j , k, 1, m, n rajzok saját készítésűek. A logikailag összetartozó
ábrákat vékonyabb vonalak választják el egymástól.
8 MüUer 1892. 14. o.; Gerő 1955. 63. o.
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sérleteztek (1/i ábra), a megoldást azonban az Itáliában a XV. században kifejlődött,
és onnan elterjedt bástyás rendszer jelentette. 9
Magyarországon igen sok vár maradt meg ezen a bástyás rendszert megelőző
színvonalon, mivel 1526 után különböző okok miatt sem idő, sem elegendő anyagi
eszköz nem állt rendelkezésre az ország belsejében levő erősségek nagyobb arányú
korszerűsítésére. Ez a helyzet azután bő teret engedett a szükségmegoldásoknak,
mint pl. a már említett palánképítkezések, vagy a kolostorok erőddé alakítása. Szá
munkra mindezek ismerete azért is fontos, mert a budai vár is a most leírt színvona
lon állt 1686-ban.
Természetesen a tervezők e korai erődök esetében más módon is igyekeztek az
9 Gerő 1955. 62—65. o.
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ellenséget távol tartani a falaktól. Először is rendkívül megnőtt a vár körül húzódó
árkok mérete, s a belőle kitermelt föld biztosította a falak mögötti földhányásokhoz
az anyagot. Az ilymódon megerősödött falakra cavaliereket (magas lőállás) helyeztekj
amelyekről jobban be lehetett látni és tűz alatt lehetett tartani a vár előterét.
Emellett a várárok belső oldalán levő korábbi fapalánkot kőfallá alakították, fel
magasították, s így a két fal közti, kiszélesített területen létrejött a zwinger ((falköz
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— 1/j ábra), amely egyfelől lehetővé tette a többszintes védelmet, másfelől megaka
dályozta, hogy a leomló várfal anyaga az árkot betöltse. Súlyos hátrányt jelentett
azonban, ha az ellenség be tudott törni a zwingerbe, mert ekkor kitűnő támaszpon
tot nyert a további rohamokhoz. Ennek kiküszöbölésére a későbbiekben a zwingert
feltöltötték, a külső fal helyére magas, erős földsánc került, tetején lőállásokkal,
amely a többszintes védelmet továbbra is biztosította, de ugyanakkor a fal lábát
is fedezte a töretés ellen. Ezt a védművet nevezték fausse braie-n&k (niedrige, oder
untere Wall — 1/k ábra). Ebből fejlődött ki később az „echte''' braie, amelynél a
sánc és a várfal közé is árkot vágtak (1/1 ábra)10.
Az itt ismertetett védművek közül a zwingerrel és a cavalierrel Budán is talál
kozunk.

10 Károlyi 1936.178—181. o.; Gerő 1955. 62—65. o.
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Mint említettem, a bástyás rendszer megjelenése a harcászat jelentős módosulá
sával járt együtt. Ennek lényege abban állt, hogy a védelem súlypontja a kurtináról a bástyára helyeződött át, mert azáltal, hogy a bástyák felépítésükkel megoldották
a rondella okozta problémákat, a védelem kulcsszerepe nekik jutott. A bástyák tehát
biztosították a tüzérség védett és kényelmes elhelyezését, célszerűbb formájuk pedig
lehetővé tette, hogy a körülöttük, a kurtinán, ill. a rajtuk elhelyezett ágyúk a vár
egész előterét akadálytalanul végigpásztázhassák, de legfőképpen a szárnyak oldalazó
tüze most már a kurtinát is eredményesen tudta fedezni. A bástyáknak a rondellák
kal szembeni megnövekedett tűzereje és flankirozó (oldalazó-fedező) képessége arra
kényszerítette az ellenséget, hogy mindenekelőtt ezeket semlegesítse, mert csak ez
után fordulhatott a kurtina ellen, hisz enélkül rohamozó gyalogsága a bástyák kereszt
tüzében könnyen megsemmisülhetett.11
11 Müller 1892.18. o.
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A bástyák, az elmondottaknak megfelelően, hosszú homlokvonaÜal rendelkeztek,
amely középen tompaszögben megtört, oldalai pedig, a szárnyak, a kurtinára merő
legesen álltak. Itt a szárnyakon helyezkedett el a kurtinát fedező oldalazó tüzérség,
többnyire kazamatákban, de nyitott tüzelőállásban is, olykor 2—3 szinten egymás
fölött. Minthogy azonban az ostromlók a fedezetlen lövegeket könnyen kilőhették,
egy rövid, átmeneti időszak után a szárny egy kisebb, a kurtinához közelebb eső
szakaszát hátravonták, s így a helyén maradt falszakasz kiszögellése, az orillon
(bástyafül) már lehetetlenné tette az egyenes irányú belő veséket (l/m ábra).12
Az első bástyás rendszerek
Az Itáliában létrejött építési módszerek13 közül a korábbi ó-olasz rendszerben
(2. ábra)14 a kis, csekély tűzerejű bástyák (a) még nagyon távol helyezkedtek el
egymástól, tehát a köztük levő kurtina (b) meglehetősen hosszúra nyúlt, így a bás
tyák nem tudták megfelelően ellátni rlankírozó feladatukat. Ezért a kurtinát egy
kisegítő oldalazóművel, ún. fiattá jormával (c) szakították meg. Emellett a bástya
szárnyak, mivel a kurtinára merőlegesen álltak, az őket fedező orillon miatt nem
tudták megfelelően tűz alatt tartani a szomszédos bástya homlokzatát és előterét.
A javított változat, az új olasz rendszer (2. ábra) már több hibát kiküszöbölt,
mivel a kurtina (b) rövidebb lett, s az ezáltal feleslegessé vált piattaformát önálló
védműként (ravelin, pajzsgát — d) a kurtina elé telepítették, hogy azt a töretéstől
védelmezze. A bástyák nagyobbak és hegyesebbek lettek, s ez már bizonyos, bár
korántsem kielégítő lehetőséget nyújtott a homlok vonalak flankírozására. Mivel
azonban a szárnyak itt is merőlegesen álltak a kurtinára, összehangolt tűzrendszerről
itt sem beszélhetünk. Mindenesetre az ilyen elrendezésű bástyák, egymással szemben
fekvő homlokvonalaikról, már hatásosabb kereszttűz alá foghatták a kurtina elő
terét. Ezek a bástyák már megfeleltek az alapvető követelményeknek, de, jóllehet
már alkalmazták a cavaliert is, a hathatósabb védelemhez elővédművekre is szük
ség volt.
A már említett ravelinen kívül nagy jelentősége volt a fedett útnak, amely a vár
árok külső oldalán létesített földsáncból, s az annak fedezetében húzódó őrjárati
útból (e), banquette-ekből (lövészpad — d) és gyülekezőhelyekből, ún. fegyverterekből
(g) állt. Az előterepet (glacis, vársík — h) úgy egyengették el, hogy annak minden
pontját egyformán tűz alatt lehessen tartani mind a falakról, mind az elővédművek12 Az itt elmondottak csak a korai bástyás rendszerekre vonatkoznak, mert ahogy a későbbiekben látni fogjuk,
a mondott állapotban jelentős változások történtek. Szükségesnek véltem azonban némi előljáró magyarázatot fűzni
e kérdésekhez.
Az l/m ábra jól szemlélteti a hátravont szárny kialakulásának lényegét : a szárnylövegek védelmét az egyenes irányú
belövésektől (a folyamatos vonal a hátravont szárnyat szükségessé tevő belövések, a szaggatott vonal a hátravont
szárnyra már hatástalan lövések, a pont-vonal az utóbbi esetében is eredményes lövések irányát mutatja). Ennél
jóval fontosabb az 1/n ábrán vázolt fejlődés, amikor a kurtina helyett a védvonallá merőlegesen építik a szárnyakat.
Ennek gyakorlati jelentősége az, hogy míg az előbbi esetben a bástyafül akadályozza a várárok és a szomszéd bástya
homlokvonalának megfelelő flankírozását, vagyis a vízszintes lőtartomány szélessége csekély (a szög), addig a másik
esetben a merőleges szárny a maximális oldalszöget biztosítja (ß szög), vagyis rlankírozó feladatát kitűnően el tudja
látni. Nagyobb mérete folytán nagyobb a tűzereje is, bár fedezetét most már az elővédművek biztosítják. Ezt a meg
oldást találjuk meg Specklénél, Pagannál és Coehornnál.
13 A. von Zastrow: Handbuch der vorzüglichsten Systeme und Manieren der Befestigungs-Kunst, welche seit
Erfindung des Schiesspulvers von den vorzüglichsten Ingenieurs auf gestellt sind,... Berlin, 1828. (a továbbiakban —
Zastrow 1828) 17—24. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 006—007. o.; Müller 1892. 15—16. o.; Gero 1955, 06—
75. o.
14 Az erődítmények alaprajzai és a Vauban-féle ostromtervezet teljes egészükben Zastrow idézett műveiből szár
maznak, csekély átalakításokkal. A nagybetűk és a vastag vonalak a metszetek helyét jelölik, míg a kisbetűk a szöveg
szerinti eligazodást segítik. A metszetrajzokon a szaggatott vonal az ún. ,,Bauhorizont"-ot, vagyis az építkezésnél
figyelembe vett 0 m-es szintet, az alaprajzokon szereplő szaggatott vonal pedig a védvonalakat jelöli. A rajzok több,
néhol három részből állnak. Zastrow-t követve a legvastagabb vonalak a vár kőből készült támfalazatát (5. ábra bal
szélső része), a szimpla, vékony vonalak az alaprajzi elrendezést (5. ábra középső része) mutatják. Végül a részletes
rajzokon a felülnézetet láthatjuk, ahol a vastag vonalak a sáncok gerincét, a vékony vonalak az egyes szintek hatá
rait jelölik.
A 2. ábrán lévő, de a szövegben nem szereplő betűk magyarázata: i — cavalier; j — aknafigyelő folyosó; k — lő
porkamra; 1 — ágyúkazamaták; m — támpillérek.
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rôl. A fedett út és a glacis az offenzív védelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű,
mert e sánc mögött az ellenség tüzétől és megfigyelésétől fedetten lehetett összegyűj
teni a csapatokat a fegyvertereken, innen váratlan kitöréseket hajthattak végre,
majd pedig az ostromlók túlereje elől hátramaradt társaik tűzfegyvereinek védelme
alatt biztonságosan visszavonulhattak.
Az itáliai építési módszerek aránylag gyorsan elterjedtek Európa szerte, és hosszú
időn át változatlan formában funkcionáltak. Magyarországon még a XVII. század
ban is korszerűnek számítottak az újolasz rendszerű várak, sokukat abban az idő
ben építették ki ilymódon, amikor Nyugaton már jóval modernebb megoldásokat
alkalmaztak. Persze nem volt ez másképp a környező országokban sem.
Az itáliai rendszerek hibái azonban előbb-utóbb szükségessé tették a továbbfej
lesztést. Daniel Speckle, a strassburgi születésű „Kriegsbaumeister" (1536—1589)
volt az az ember, aki korát messze megelőzve, zseniálisan megérezve a fejlődés
lehetséges útját, forradalmian átalakította az olasz rendszert, minőségileg új alapokra
helyezve a várépítészetet (3. ábra).15
Melyek ezek a nagy jelentőségű újítások? Speckle mindenekelőtt fontosnak tar
totta, hogy az ellenség egyetlen követ se láthasson a vár revetement-jébból (köpeny falazat), s ezért csak a horizontvonalig (Bauhorizont) húzta fel a kőfalakat (halber
Revêtement — a), amelyeket így már a glacis is eltakart. Följebb már csak a földtöltések magasodtak (b), amelyekre az ágyútűz szinte hatástalan, s az ellene egyedül
eredményes mozsártűz célzási pontossága ebben az időben még minimális. Ugyancsak
újdonságot jelentettek az általa épített falak szerkezeti megoldásai. Az igen vastag
revêtement mögött a belső támasztó bordákra (c) és azok közé boltíveket helyezett,
s ezzel meggátolta, hogy a főfal mögött levő föld annak leomlása után az árokba
zuhanjon. Ez a megoldás a védőkazamaták számára is megfelelő helyet biztosított a
boltívek alatt, s ez a „kazamatázott galéria" (d) védelmet nyújtott az aknák ellen,
valamint ennek és a kazamaták fölött húzódó kisebb zwingernek (e) a lövegei kivá
lóan végigpásztázhatták a főárkot.
A Speckle tervezte erődben nagyot változik az alaprajzi elrendezés is. A bástyák
területét jelentősen megnövelte, a kurtinát tovább rövidítette. A magassági fölény
és a glacis hatásos pásztázásának biztosítására nemcsak a bástyákra, hanem a kurtinára is cavaliereket (f) telepített. A további fejlődést döntően befolyásolta azzal a
felfedezésével, hogy a bástyaszárnyaknak a szomszédos bástyák tökéletes flankírozásához nem a kurtinára, hanem a védvonalra, kell merőlegesen állniuk. Ezt eleinte úgy
oldotta meg, hogy a háromszintes szárnyat (cavalier, bástyaszint, hátravont szárny —
E F metszet) megtörte, és e megtört részt (brisure —-g) építette a védvonalra merőle
gesen. A későbbiekben már az egész szárnyat ennek az új elvnek megfelelően szer
kesztette meg, de most úgy, hogy magát a kurtinát is, középen megtörve, a védvo
nalra igazította (ezáltal a kurtina fedezése is könnyebbé vált). Korábbi rendszeré
ből még hiányzik a ravelin, de belátván fontosságát, utóbb már egy bástyaformájú
és -méretű, cavalierrel is ellátott ravelint (detaschirtes Bastion) helyezett a kurtina
elé, amely a kurtinát és a most már orillonok nélküli bástyaszárnyakat egyaránt
fedezte. Speckle a hatásosabb flankírozás biztosítása végett a háromszintes szár
nyakat is erre a hatalmas ravelinre helyezte át, mert onnan jobban lehetett az árko
kat pásztázni (9/d ábra).
Speckle nagyszerűen mérte fel a fedett út jelentőségét, és igyekezett is kihasználni
a benne rejlő lehetőségeket. Kétlépcsősre tervezte, alaprajzilag fűrészfogakra emlé
keztet (h), a fogak kiszögellései képezték a fegyvertereket (i). A belső tűzfedezetről

15 Zastrow 1828, 103—112. o.; Feldzüge d. Primen Eugen 1870. I. 607. o.; Müller 1892, 16—17. o.; Gerő 1955,
SO—81.0.
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Speckle úgy gondoskodott, hogy a kurtinával szembeni contreescarpe-on (külső árok
part) mindkét oldalra irányozva, egy-egy ütegállást helyezett el (j), míg a glacis
védelmét a mellettük lévő, de kifelé néző lövegek látták el (k). Bár a fedett út szé
lességével jó befészkelési lehetőséget nyújtott a támadóknak, az árokásás megnehe
zítése végett a teraszokat tüskés bokrokkal ültették be, és elképzelhető, milyen vesz
teségekkel járt eltávolításuk a védők tüzében.16
Speckle ismertetett újításainak jelentőségét jól tükrözi az a tény, hogy egy év
századdal később a híres Coehorn és Vauban az ő nyomdokain haladva alkotják
majd meg rendszerüket.
Röviden meg kell emlékezni még egy német építőmesterről, Georg Rimplerről
(1640—1683)17, aki Bécs török ostromakor esett el. ő ahhoz a hadmérnöknemzedék
hez tartozott, amely még Candia törökökkel szembeni védelmekor (1667—1669)
tanulta ki a mesterséget. Candia iskolát jelentett, ahol Európa sok országának szám
talan, később híressé vált katonája, hadvezére kezdte pályafutását. Candia, akárcsak
korábban a harmincéves háború, döntő befolyást gyakorolt az erődök fejlődésére.18
Lehet, hogy ebben gyökerezik annak a magyarázata, hogy Rimpler a hagyományos,
később Coehorn és Vauban által is követett módszerektől eltérő úton indult el, és a
tenaille (harapófogó)-rendszerrel próbálkozott. Ennek bemutatására itt most nincs
mód, mivel távolról sem kapcsolódik a budai ostrom eseményeihez.
A németalföldi rendszerek
Ugyancsak az itáliai módszerek alapjain, de azokat más irányban fejlesztve tovább,
alakultak ki a németalföldi várépítészet elemei, melyeket elsősorban Freitag neve
fémjelez. A spanyol—németalföldi háború szükségletei megkövetelték a régi várak
gyors felújítását. Az ónómetalföldi rendszer (4. ábra)19 a XVI—XVII. század for
dulóján rövid idő alatt megépíthető, olcsó megoldást kínált a földtöltések, és egy
fontos helyi adottság, a vízi akadályok felhasználásával.
Az ilyen típusú erődök falai a korábbiaknál alacsonyabbak, kevés, a földtöltések
mögé rejtett támfalazással. Előfordult azonban, hogy egyáltalán nem alkalmaztak
revetement-t. így tehát a legfontosabb védművé a széles, de sekély vizesárok lépett
elő. A későbbiek folyamán azonban már gyakrabban építettek kőfalakat, és így
elhagyhatták a vizesárkot, amely, szárazárokként, az elővédművekkel való össze
köttetést és a kitöréseket nagyon megkönnyítette.
A szakaszolás és a fedezés szempontjából kétségtelen előrelépést jelentett egyrészt
a fausse braie (a) alkalmazása, amelyet a főfalak tűzerejének megkétszerezésére,
valamint az árkok ós a fedett út pásztázása végett építettek, másrészt a bástyák
csúcsa elé helyezett fólholdszerű ravelin, amelyet épp ezért demilune-nek neveztek
(b), s ennek feladata a bástyák homlok vonalának és a fausse braie-nek a védelme
volt. Ezek az elővédek többé-kevésbé, eleinte inkább kevésbé, megfeleltek a köve
telményeknek, de sok hiányosságuk is felfedezhető.
A rendszer, kétségtelen előnyei mellett, sok alapvető konstrukciós hibával rendelkedett. Mindenekelőtt a szárnyak a kurtinára merőlegesen álltak, s ahogy koráb
ban ezt kiemeltem, ez a flankírozó képességét jelentősen rontotta. A túl sekély
vizesárok télen befagyván, nem jelentett akadályt a támadóknak, ül. csak a védők
nehézségeit növelte, ha a jeget fel akarták törni. A fausse braie sem tölthette be
16 A 3. ábrán lévő, de a szövegben nem szereplő betűk magyarázata: 1 — híd; m — kapu; n — a cavalier és a
bástya közti árok; o — kazamaták; p — lőporkamra; v — vizesárok.
17 Zastrow 1828, 112—120. o.; Feldzüge d. Primen Eugen 1876, I. 609—611. o.
18 Müller 1892, 33. o.
19 Zastrow 1828, 25—30. o.; Zastrow 1839, 79—84. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 607—608. o.; MüUer
1892, 17—18. o.; Gero 1955, 81—82. o.; 1. még ezeken kívül AUain Manesson Mallet: Der Kriegs-Arbeit, oder der
Kriegs-Kunst... Amsterdam, 1687. I—III. Theil. igen hasznos képanyagát. (A továbbiakban — Mallet 1687)
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megfelelően szerepét, mivel szárny (cd) a túl alacsony mellvéd miatt, homlokvonala
(de) ugyanezért és a demilune homlok vonalának (fg) rövidsége miatt, könnyen belő
hető, mihelyt az ellenség a glacis tetejét elfoglalta (hi, jk vonalak). A demilune
emellett jó befészkelési lehetőséget nyújtott a támadóknak, a fausse braie pedig,
mivel közte és a vár között már semmilyen akadály sem állt, a végső rohamhoz
szolgálhatott kitűnő támpontként. Végül a ravelin (1) is túl kicsinek bizonyult a
kurtina fedezésére. A rendszer javára írható viszont, hogy a védvonalak20 hossza
mindenük a Kézifegyverek hatótávolságához igazodott, így az összpontosítható tűz
erő jelentősnek mondható.
Az ónémetalföldi rendszer jellegzetessége, hogy a ravelin ós a demilune mellett
más, igen nagy területű védműveket is alkalmazott (9/e ábra). Ezek szintén a bás
tyák csúcsa, vagy két bástya között a ravelin elé települtek. Szárnyaik hosszúsága
folytán messzire előrenyúltak a terepen, s ezért nagy tűzerőt tudtak összevonni
rajtuk. Az itt felállított lövegek a bástyák tüzérségével egyesülve kereszttűzbe fog
hatták a rohamozókat, akár e védmű vek, akár közvetlenül az erőd ellen támadtak.
Két fő típusuk ismeretes, a Homwerh (szarvmü), ós a Kronwerk (koronárnu). Ez
utóbbinak kettős változatával is találkozunk. Többnyire mindkettőt ellátták ravelinnel is. Hátrányuk abban rejlik, hogy nagyságuk miatt nehezebben védhetőek, el
foglalásuk után kényelmes befészkelési lehetőséget nyújtanak az ostromlóknak.21
A francia rendszerek
Az erődépítészet harmadik csoportját a francia módszerek jelentik. Előzményeik
szintén az itáliai hadmérnökök munkásságában gyökereznek. Franciaországban a
XVI—XVII. században már komoly hadmérnöki testület állt a király rendelkezé
sére az ilyen jellegű munkálatok elvégzésére. Nem csoda hát, hogy az 1600-as évek
elejétől a francia iskola mind nagyobb befolyást gyakorolt a várak fejlődésére.
Általában Vauban előfutárának tekintik Pagan grófot, aki már igen fiatalon híres
hadmérnökké vált. 1640 körül alkotta meg az olasz és az ónémetalföldi várépítészet
eredményeit felhasználó rendszerét. Mintegy 25 ostromban vett részt, amelyekben
nagy tapasztalatra tett szert, s egészen a marsalli rangig jutott, amikor, 38 éves korá
ban, hirtelen megvakult. Elgondolását az 1654-ben megjelent „Les fortifications
de Mr. le comte de Pagan" c. művében foglalta össze, melynek német fordítását
„Neuer Festungs-Bau" címmel 1684-ben adták ki. 22
Ha rátekintünk a Pagan által tervezett erőd alaprajzára (5. ábra), szembeötlően
megmutatkoznak a két eltérő vártípus elemei. Bástyáinak, ravelinjeinek és a fedett
útnak a méretezését, formáját az olaszoktól, a rövid kurtinát és a demilune-t a német
alföldiektől vette át. Természetesen jelentős változtatásokat is eszközölt. Elhagyta a
fausse braie-t, helyette a bástyát két részre, egy külső (a) és egy belső (b) bástyára
osztotta egy, a külsővel azonos mélységű árokkal (c). Nagyon lényeges, hogy Pagan
elevenítette föl újra a zseniális Speckle által szerkesztett letört végű kurtinát (de),
és az arra merőleges szárnyat, amely nála is háromszintes volt (CD metszet).
Pagan elővédművei eleinte nem a legjobb elrendezésűek (5/a. ábra). Ravelinje (a)
kettős szerkezetű, de túl kicsi, nem fedte kellőkép a kurtinát. Ugyancsak nem meg
felelő hatásfokú az általa tervezett contregarde (fedőgát —b) 23 sem, ráadásul ez
utóbbi és a ravelin között tátongó résen át a glacis-ra telepített réstörő üteg szabadon
20 Az 1. sz. védvonal a bástyáé, a 2. a fausse braie-é, a 3. a demilune-é.
21 Zastrow 1839, 83—84. o.
22 Zastrow 1828, 50—56. o.; Zastrow 1839,111—116. o. Fagan tervezetének ábrázolásánál az „ a " és a , , b " mellék
ábrák Pagan két rendszerének összehasonlítását szolgálják. L. még ezen kívül Mallet 1687. I I . 275—302. o.
23 A contregarde Zastrow 1839,113. o. meghatározása szerint a demilune változata, amelynélhiányoznakaszárnyak,
de a homlokvonalak a ravelin árkáig nyúlnak.
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lőhette a kurtinát (cd, ef vonalak). Előnyük ekkor még csupán annyi, hogy lassítják
a támadást, s a befészkeléshez nem nyújtanak elegendő helyet, bár ez magában rejti
azt a tényt is, hogy a contregarde-on a saját tüzérséget sem tudták elhelyezni, így
az előtte húzódó árok pásztázása megoldatlan maradt.
E hibák kiküszöbölésére Pagan áttervezte az elővédműveket. Meghagyta, de
előretolta a kicsi, most már szimpla ravelint (5. ábra f), és mögötte egy folyamatos
elővédrendszert alakított ki, amely a megnövelt contregarde-ból, ill. most már
demilune-ből (g), valamint az azokat összekötő, nyújtott rombusz formájú, ravelinszerű sáncokból (h) állt (ezek tkp. a demilune kurtinái). A tűzerő fokozása végett a
demilune szárnyaira háromszintes ágyúállást épített (EF metszet, i), így tehát az
árkok pásztázása nagyjából megoldódott. A rendszer erejét tovább növelte, hogy
Pagan gondosan ügyelt arra, hogy a védvonalak hossza ne legyen nagyobb a kézi
fegyverek hatótávolságánál.
Ez az elrendezés már megfelelő védelmet biztosított a falaknak, most viszont
a nagy alapterületű elővédművek könnyítették meg az ellenségnek a befészkelést.
S még egy furcsa probléma: mivel a bástyaszárnyak szintjei kevéssé emelkedtek
egymás fölé, és nagyon közel feküdtek egymáshoz, egyszerre csak egy ütegszint
tüzelhetett, mert az alább levők lőporfüstje zavarta a feljebb állókat a célzásban
(CD, E F metszet).
Kétségtelen, hogy a várharcászat terén ebben a korszakban a legnagyobb hír
nevet Sebastien le Prêtre, 24 chevalier, seigneur de Vauban (1633—1707) szerezte,
aki tehetsége révén öregkorára Franciaország marsallja és várainak felügyelője lett.
Várépítészeti pályája 1662-től, Dünkirchentől (Dunkerque) egészen 1706-ig, NeuBreisachig (Neuf-Brisach) ível. Ezalatt újjáalakított 33 erődöt, s csaknem 300-at
korszerűsített. E hatalmas méretű tevékenység alapján azt gondolhatnánk, hogy
valami korszakalkotót talált fel. Ez azonban csak bizonyos értelemben igaz. Vár
építészete a már korábban is ismert elemekre támaszkodott. Zsenialitása abban állt,
hogy szakítani tudott a korábbi merev sémákkal, ugyanakkor a már meglevőt tudta
egészen eredeti módon felhasználni, mesteri módon alkalmazkodva a természet adta
lehetőségekhez, és a helyi viszonyok támasztotta követelményekhez. Mindebben
segítségére volt az általa vezetett 53 ostrom is, amelyek során felismerte az erődök
gyenge pontjait, s e tapasztalatokat kiválóan hasznosította munkájában. 25
Vauban rendszereit, éppen alkalmazkodóképessége folytán, lehetetlen szabályok
közé szorítani. Mégis többnyire három korszakát szokták elkülöníteni. Ezek közül
minket most csak az első érdekel, mivel a többi létrejöttének időpontja már kívül
esik témánk időhatárain.
Vauban első rendszere, mint azt a 6—7. ábra szemléletesen mutatja, valóban sok
féle formában került kivitelezésre. Egészében kevéssé sikerültnek mondható, több
alapvető konstrukciós hibával. Elődeitől, főképp Specklétől és Pagantól sok min
dent átvett, de az általa tervezett alaprajzi elrendezés eleinte azokénál egyszerűbb,
kevésbé szakaszolt. (6., 7., 7/b ábrák).
Vauban e korai erődjeiben a bástyák elegendően nagyok, a kurtina megfelelően
rövid, a falak csak a horizontig magasodtak (halber Revêtement), a védvonalak
hossza a kézifegyverek lőtávolságához igazodott. A szárnyak szerkezete egyszerűbb
a korábbiaknál, csak egyszintesek, s nem minden esetben álltak a védvonalra merő
legesen (7. ábra a szög). E megoldás előnye, hogy a szomszédos bástya fedezésére
nagyobb belövési szöget biztosított a homlokvonallal párhuzamos lövési lehetőség
24 Vauban nevét többféle változatban olvastam : Zastrow 1839,116. o. névformája található a szövegben, Feldzüge.,
d. Prinzen Eugen 1876,1. 610. o. szerint Sebastian Leprêtre von Vauban, míg Max Jahns: Geschichte der Kriegswissenschaften vornemlich in Deutschland. 2. Abt. 1403. o.-n Sebastien Leprestre de Vauban található.
25 Zastrow 1828, 56—71. o.; Zastrow 1839, 116—134. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 613—615. o.; Müller
1892, 35—36. o.
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mellett, viszont ugyanígy könnyebb volt rossz irányzás esetén a szomszéd bástya
szárnyát lőni.
Az elővédművek és a szakaszolás tekintetében, mint említettem, elődjeihez képest
egyszerűbb megoldásokat találunk Vaubannál, ill. más módszereket tapasztalha
tunk. A főfalakon keresztüljutott ellenséget részint a bástyák torkában elhelyezett
sánccal ('permanenter Abschnitt — 7/a ábra a-a), részint nagymérvű cavalierekkel
(7 ábra b) igyekezet megállítani. Ezeknek a védelemre gyakorolt pozitív hatását
azonban nagyban rontották az elővédművek hibái, amelyek leginkább a főfalak nem
kielégítő fedezettségében mutatkoztak meg (7. ábra xy pont-vonal).
Minthogy Vauban bástyáiban nem alkalmazott védőkazamatákat, és az egyébként
is elavult fausse braie sem szerepelt erődjeiben, megoldatlan maradt a falak tövének
fedezete. Ezért ezek árokpásztázó funkciójának pótlására a kurtina elé tenaille-t
(ollómű — c) telepített. Ennek hibája, hogy ha szárnyakkal szerkesztette (6. ábra o),
azokat a glacis-ról könnyen tűz alá lehetett venni. (6. ábra vw pont vonal), ha tompa
szögűre alakította, akkor nem tudta oltalmazni az árkokat (7. ábra c). E hátrányt
kiegyenlítendő caponnière-t (árokoldalvéd — d) tervezett a tenaille és a ravelin közé.
Annyiban mégis hasznosnak bizonyult a tenaille, hogy takarta a várkaput, és mögötte biztonságos fegyvertér kapott helyet. A Vauban által e korai időszakában
alkalmazott ravelin (e) túl kicsinek bizonyult, bár a fokozottabb szakaszolás végett
esetenként reduit-t {belső sáncerőd — f) is telepített annak belsejében. A contregarde-t (7/a ábra g) ritkán használta, mivel attól tartott, hogy az, nagy területével,
az ellenség jó támaszpontjává válhat, és csak később próbálkozott a Pagan-féle folya
matos elővéddel (7. ábra h). A ravelin és a contregarde hibáit Vauban a nagy és kis
lunette (kiegészítő védmű a ravelin mellett — 6. ábra ei, 7. ábra ej, 9/e ábra) beépíté
sével igyekezett megoldani. Az előbbi, bár a fedezés és a szakaszolás szempontjából
megfelelőnek bizonyult, mégis drága és túl nagy volt, nagy létszámú őrséget kívánt,
könnyen be lehetett lőni ágyúval is, mozsárral is, és ez is jó befészkelési pontot nyúj
tott az ostromlóknak. Ennél alkalmasabbnak mutatkozott a kis lunette használata.
A fedett út, bár Vauban traverse-ékkel (keresztsánc — k) a belső fedezést megoldotta,
mégis épp ezek miatt kissé szűknek bizonyult a csapatok mozgatásához, viszont a
fegyverterek kellően tágasak voltak.
Vauban rendszerének nagy előnye, hogy az egyes védművek összeköttetését hi
dakkal biztosította (1), amely a kitörések előkészítésénél, és visszavonuláskor kapott
döntő jelentőséget. Emellett Vauban arra törekedett, hogy erődjeiben minél nagyobb
számú löveget lehessen felállítani, hogy azok hatásos tűzerőt összpontosíthassanak.
E két körülmény nagyban enyhítette a korábban elmondott hátrányokat. 26
Az újnémetalföldi rendszer
Utolsóként tárgyalom az újnémetalföldi rendszert, amelynek képviselője Menno
van Coehorn altábornagy, a németalföldi várak és tüzérség felügyelője.27 Hogy ez a
francia rendszerek utánra szorult, elválasztva előzményétől, az ónémetalföldi várak
leírásától, azt az indokolja, hogy egyrészt időben ennek kialakulása esik legközelebb
Buda ostromához, másrészt, épp emiatt, meglehetősen kétséges, vajon ismerték-e
egyáltalán, hallottak-e róla a német és osztrák hadvezérek. Coehorn első írása, amely
egy másik hadmérnökkel folytatott vita során keletkezett, 1682-ben, egy újabb
26 A 6—7. ábrán levő, de a szövegben nem szereplő betűk magyarázata: m — caponnière-ek a ravelin árkában;
n — traveise-ek a kisméretű ravelin hibájának csökkentésére; o — kisebb levezető árok a szárazárukban; p — flèche
(nytt) ; q •*- fedett út; r — glacis; s — előárok; t — második fedett út; u — második glacis.
27 Zastrow 1828, 31—41. o.; Zastrow 1839,184—196. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 611—612. o.; Müller
1892, 36—37. o.
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hasonló pedig 1683-ban jelent meg. Elképzeléseinek összefoglalását, fő művét csak
1685-ben adta ki „Nieuwe Vestingbouw" címmel. E bizonytalanság ellenére, úgy
érzem, mégis érdemes még ezzel a nagyszerű erődtípussal, mely véleményem szerint
jobb Vaubanénál, foglalkozni.
A németalföldi várak korábban elmondott hiányosságai a francia—németalföldi
háborúk során váltak nyilvánvalóvá, amikor a régi típusú erődök sorra meghódoltak
Vauban ostromtechnikája előtt. Coehorn teremtette meg az eredményes védekezés
lehetőségét azzal, hogy a Speckle által megkezdett úton továbbhaladva, kiváló
elődjének rendszerét kora követelményeinek megfelelően továbbfejlesztette (8. ábra).
Jóllehet Coehornnak sosem adatott meg, hogy teljesen új várakat építsen, a régi
típusú erődök modernizálásával mégis jelentős eredményeket ért el. Nemcsak cél
szerűen átalakította ezeket, hanem, Vaubanhoz hasonlóan, nagyszerűen alkalmaz
kodott a helyi adottságokhoz. Coehorn legfontosabb alapelvként a flankírozás és a
fedezettség biztosítását jelölte meg, valamint a gyalogsági védelem hatásfokának nö
velésére erődjeit, sok külső védmű felhasználásával, többszörösen szakaszolta. Ezek
közé tartoztak a caponnière-ek (LM metszet a), és a tenaille (CD, EF metszet b).
Coehorn az olasz és ónémetalföldi rendszerekhez képest jelentős változtatásokat
hajtott végre. Speckléhez hasonlóan alacsony, de igen erős, földsáncok mögé rejtett
támfalakat (c) épített, bár ennek a tüzérség — igaz nemcsak az ő esetében — némi
leg kárát látta, mert nem mindig uralta a szükséges mértékben az előterepet. A flan
kírozás biztosítása végett teljesen átalakította a szárnyak szerkezetét, méreteiket a
homlokvonaléhoz képest relatíve megnövelte, így azok már nagyságuknál fogva is
képessé váltak feladatuk ellátására. Az általa tervezett szárny, akárcsak Specklénél,
három részből állt, de attól eltérő elrendezésben, mivel itt a legfelső a bástyaszint
(d), ezalatt egy középső szárny (e) helyezkedett el, majd pedig a közvetlenül a
kurtina elé, a két bástya közé telepített tenaille oldala (b) képezte a harmadik lépcsőt
(CD metszet). A három egység között árkok húzódtak. A szárnyak szabad kilövését
biztosítandó, a Speckle-féle elgondolás szerint a kurtina két végét (fg) olyan szögben
törte meg, hogy a szárny a védvonalra legyen merőleges. Ezzel megfelelő módon
megoldotta a homlokvonalak és a főárkok flankírozását. A szárny belső fedezetét a
brisure-be rejtett kazamaták lövegei adták (h). Végül hatásos ós egyedi megoldásnak
bizonyult a bástyafülek önálló orillontoronnyá alakítása (JK metszet, i), amely a
ravelint, a fausse braie-t (j) és a bástya homlokzatát egyaránt fedezte.
A szárnyak ilyetónképpeni átalakítása a bástyák méreteit tovább növelte, s most
már két teljesen különálló részre bomlott, egy fő-, és egy alacsony sáncra, amelye
ket igen széles, de kitűnően flankírozott szárazárok választott el egymástól. Ez a
rendszer tulajdonképpen egy hatalmas méretű fausse braie volt. A bástyák közt
fekvő, még rövidebbé vált kurtinát a ravelin mellett most már a tenaille is fedezte,
amely egyben lehetővé tette az árok és a kurtina előterének kézifegyverekkel való
pásztázását, valamint a fent említett módon a szárnyak védelmi berendezései közé
is betagolódott. A kurtinát az új típusú, a bástyákhoz hasonlóan a szakaszolás elve
alapján két, árkokkal (m) elválasztott sáncra (k, 1) bontott ravelin teljesen elfödte.
E szárazárkot a két végén elhelyezett caponnière-eken (a) kívül az orillontornyok is
biztosították. Hasonló megfontolásból kerültek caponnière-ek a bástya szárazárkába
is, míg a fedett út belső védelmét traverse-ek (n) látták el. Coehorn még a glacis
oldalazásáról is gondoskodott, amikor a fedett út nagy fegyvertereinek (o) a glacis-ba
nyúló beszögelléseibe kazamatázott galériákat (a) telepített. A contregarde (p) nála
inkább csak fedező szerepet játszott, alakjára nézve egyszerű sánc volt (AB metszet).28
Megállapítható tehát, hogy akárcsak Speckle, Coehorn is egy minőségileg új
28 A 8. ábrán lévő, de a szövegben nem szereplő betűk magyarázata: q — cölöpsorok; r — a fegyvertér rediut-je;
s — védőkazamata; t — raktárak; u — kazamatázott galéria; v — vizesárok; w — a ravelin rednit-je; x — pollisadeok (rohamgátak) ; y — a fedett út kapui a kitöréshez.
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rendszert hozott létre a korábbiakhoz képest. A védelem a szárnyakra támaszkodott,
az igen erős és hatásos tűzfedezet következtében egy-egy védműszakasz kiesése sem
járt katasztrofális következményekkel. Coehorn előrelátásáról tanúskodik az is,
hogy a külső építmények sem helyet, sem anyagot nem nyújtottak az ellenfél befészkeléséhez, s ráadásul mindegyik többszörös kereszttűzbe fogható a szomszédos
állásokból. A szakaszosság lehetővé tette a támadás lassítását, a védők állandóan
rendezett visszavonulását. A rendszer hibájául róható fel, hogy nem mindenütt állt
rendelkezésre elegendő hely a tüzérség számára, túl sok hárult a kézifegyverekre,
viszont a lefogandó terület ezek hatótávolságához képest néha túl nagy volt.
A X VII. század végének ostromtechnikai színvonala
Az iménti erődópítészeti ismertetésnek a Budával való összehasonlítás szükséges
sége mellett külön hangsúlyt ad az a tény, hogy a Budát ostromló keresztény sereg
vezérei és katonái a nyugat-európai frontokon leginkább az itt leírt, vagy ehhez
hasonló erődökkel kerültek szembe, s így korántsem véletlen, hogy eleinte oly le
kicsinylően ítélték meg a Vár védelmi erejét.29 Vegyük szemügyre, milyen alapon
alkottak ilyen véleményt, vagyis milyen ostromtechnikai színvonalon állt 1686-ban
a keresztény sereg. Jelen vizsgálódásomat igyekszem csak azokra a technikai ele
mekre korlátozni, amelyek a budai harcokban is előfordultak, de ezek esetében sem
mellőzhetem a korabeli élenjáró módszerek ismertetését.
A XVII. század második felében a várépítészetben lezajlott nagyarányú fejlődés
a gyalogsági harcászat és a tüzérség terén is éreztette hatását. Itt elsősorban a harcok
tervszerűsége jelentett új elemet, amely egyben az anyag-, és emberigény növekedé
sével is együtt járt, de ennek ellenére a véráldozatok csökkentek, pontosabban az
ostromló sereg összlétszámához viszonyított százalékos veszteség lett kisebb.30
A tüzérség mind nagyobb szerepet játszott a várharcokban, döntéselőkészítő feladat
köre nélkülözhetetlenné vált. Minthogy az ostromok során többnyire a tüzérség
kezdte meg a harcot — a gyalogság egyenlőre „csak" árkot ásott 31 —, tekintsük át
először a tüzérség helyzetét korszakunkban.
A tüzérség bemutatása egy rendkívül érdekes, s ami számunkra ennél is fontosabb,
a legszorosabban kortárs művön alapszik: Michael Miethen: Artilleriae recentior
praxis. Oder Neuere Geschuetz-Beschreibung c , 1683-ban kiadott munkáján. Ez a
mú kevéssé ismert, pedig szerzője Lotharingiai Károly tüzérezredeseként részt vett
Buda ostromában, amelynek során hősi halált halt. Ebben a fejezetben, bár ragasz
kodva eredeti irányvonalunkhoz, szeretném egy kicsit részletesebben is idézni
Miethen számunkra nagyon is aktuális művét.
A tüzérség
A tüzérség XVII. század végi állapotának jellemző vonása, hogy a tapasztalat
mellett mind nagyobb szerepet kapott az elmélet, a tudományos megalapozottság.
Ennek hatására kezdték felismerni a lövedék röppályájának törvényszerűségeit,32
a lövésbe már bele tudtak kalkulálni néhány befolyásoló tényezőt, s a lőtáblázatok

29 Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és
visszavételéről. Budapest, 1891. 178. o. Cornaro júl. 7-i jelentése.
30 MüUer 1892, 41. o.
31 L. erre nézve alább az ostromok menetének leírását.
32 Hermann Meynert: Geschichte des Kriegswesens und der Heerverfassungen in Europa. Wien, 1869. III. Bd.
(A továbbiakban — Meynert 1869) 276. o.
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is pontosabbakká váltak, 33 nem beszélve emellett az ágyúk és lőporok minőségi
javulásáról. Mindezek együtt jelentősen megnövelték a tüzérség hatásfokát, ezáltal
szerepét a várostromokban, ahol lehetővé vált egy tervszerűbb és eredményesebb
tüzérségi támadás, illetve védelem kibontakoztatása.
Ugyancsak általánosan megfigyelhető jelenség, hogy egyrészt igyekeztek a löveg
típusok korábbi sokféleségét az egységesítés keretei közé szorítani,34 másrészt a meg
előző időszak gigantikus ágyúival szemben a fejlődés már lehetővé tette a kisebb űr
méretű lövegek azonos hatásfokú alkalmazását. 35 Az előbbi azzal magyarázható,
hogy így az utánpótlás gondjait enyhítették, az utóbbi pedig azzal, hogy jobb minő
ségű, pontosabban hordó lövegeket öntöttek és a lőporok minősége is javult. A könynyebb lövegek szállítása kevesebb gondot okozott, kezelésük, kiszolgálásuk is egy
szerűbb volt. Mindezek folytán a tüzérség relatíve olcsóbb lett. 36
A lövegtípusok
A tüzérség hármas tagozódása a XVII. század végén is érvényben volt, vagyis
megkülönböztették a faltörésre használt nagy kaliberű ostromlövegeket (Breschgeschützen), a kis és közepes űrméretű, nagy kaliberhosszú tábori ágyúkat (Feldge
schützen), amelyek nyílt ütközetben és vár víváskor egyaránt fontos szerephez ju
tottak az ellenfél élőereje elleni harcban, s végül elkülönítették a vetágyúkat (Wurfgeschützen), amelyek magas íven vetett lövedékeikkel fedett, az ágyúk számára el
érhetetlen célokat is meg tudtak semmisíteni.37
A császári hadsereg XVII. század végi típusait, mint az előbbiekben már említet
tem, Michael Miethen ,,Feld-Artilleri Stueck-Hauptmann" kortárs művéből ismer
hetjük meg részletesen. Az általa felsorolt lövegfajták száma a korábbi időszakokhoz
képest meglehetősen kevés, amiből arra lehet következtetni, hogy az egységesítésben
már sikerült bizonyos eredményeket elérniük. Mindez persze nem zárta ki azt, hogy
szükség esetén, mint pl. a budai ostromban is, a korábban készült, a „szabványtól"
eltérő, még hadrafogható lövegeket harcba vessék.
A mellékelt táblázatot (78 — 79. o.) Miethen művének vonatkozó részei, a szak
irodalom által ismertetett egyéb adatok, valamint saját számításaim alapján állí
tottam össze, főként tájékoztató jelleggel.
A puszta számok azonban önmagukban elégtelenek az egyes típusok megítélésé
hez, ezért szükségesnek látszik Miethent idézni az egyes lövegfajták felhasználható
ságáról.

33 Anton Dolleczek: Geschichte der österreichischen Artillerie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Wien,
1887. (a továbbiakban — Dolleczek 1887) 196. o. Érdekes, hogy Miethen nem bízott a lőtáblázatokban. Róluk szólva
így vélekedett: ,,A bizonyosság és a hírnév (...) a gyakorlatban többnyire kútba esik" (Michael Miethen: Artilleriae
recentior praxis. Oder Neuere Geschuetz-Beschreibung. Franckfurt und Leipzig, 1683. [a továbbiakban — Miethen
1683] II. 39. o.) Mindemellett kitűnően ismerte a lövést befolyásoló tényezőket (1. uo.).
34 Dolleczek 1887, 152—153. o. Az egységesítés problematikája ekkor már többhelyütt megoldódott, hiszen pl.
Franciaországban I I . Henrik már 1550 táján bevezette a „hat kaliber" rendszert (Les six calibres de France: W.
Gohlke: Geschichte der gesamten Feuerwaffen bis 1850. Die Entwicklung der Feuerwaffen von ihrem ersten Auftreten
bis zur Einführung der gezogenen Hinterlader, unter besonderer Berücksichtigung der Heeresbewaffung. Leipzig,
1911 [a továbbiakban — Gohlke 1911] 48—49. o.). Ezzel szemben a német birodalomban a széttagoltság lehetetlenné
tette egy ilyen ésszerűsítés keresztülvitelét.
35 A korábban általánosan használt 48 fontos egész, és 36 fontos 3/4 Karthaune helyett mind gyakoribb a 24 fontos
feles Karthaune, mert hatásfoka alig maradt el az előbbiekétől (1. a táblázatot), viszont olcsóbb, könnyebben kezel
hető és szállítható volt. Ez a tendencia érvényes a mezei ágyúkra is, a mozsarakra azonban nem. Feldzüge d. Prinzen
Eugen 1876, I. 232. o.; Dolleczek 1887, 154. o. még hozzáteszi, hogy a régi nehézágyúkat kisebbekre öntötték át, de
azonos falvastagság mellett a lövegcsövek hosszabbak lettek.
36 Belatíve, mert amennyit nyertek az egyes lövegek olcsóbb előállításánál és használatánál, azt felemésztette
a tüzérség nagymérvű számszerű gyarapodása.
37 Meynert 1869, I I I . 139—140. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 230—237. o.; Dolleczek 1887,152—157. o.
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137,5

135

143,9

134,8

130,6

30

392

454

426

413

Halbe
Feldschlange

10,5

9

112

120,3

112,7

109,1

107

114,2

107,0

103,7

36

375

433

406

393

7

6

105

105,1

98,4

95,4

95

99,8

93,5

91,8

27

248

284

266

258

Falkaune
Regiment
Stück

(3,5)

3

85

83,4

78,1

75,7

70

79,2

74,2

71,9

28

189

234

219

212

Falkonet

17
16

1

53

55,0

52,5

50,9

50

54,9

51,5

49,9

36

175

198

189

183

Verjüngte
Falkaune

7

6

105

105,1

98,4

95,4

95

99,8

93,5

91,8

18

162

189

177

172

(3,5)

3

85

83,4

78,1

75,7

70

79,2

74,2

71,9

16

105

133

125

121

19

16

28

40,9

38,3

37,1

26

38,6

36,1

35,0

40

101

164

153

148

Verjüngte
Beg. St.
Serpentinel*

A táblázat adatait egyrészt Miethen művéből (9—19. hiv.), másrészt a Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 230—
232., Dolleczek 1887, 153., Gohlke 1911, 69. oldalairól vettem át. Gohlke és Dolleczek átszámított értékeket is meg
adott, s ennek alapján magam is megkíséreltem bizonyos számítások elvégzését. Természetesen nyomban felmerült
a mértékegységek bizonytalanságának visszatérő problémája. Miethen ugyanis világosan „Nuernberger Gewiehf'-iôï
beszél, amikor súlyadatait leírja, ezzel szemben Dolleczek — úgy tűnik — többé, de inkább kevésbé következetesen
bécsi súlyértékekkel dolgozott. A „Nuernberger Pfund" átszámítása sem egyszerű, mert a „Feldzüge" (230. o.) 682
grammot, Gohlke (47. o.) 509,9 grammot ad meg, a bécsi font pedig 560,06 gramm. Az egyéb helyütt található adatok
Gohlkét látszanak igazolni (P. Larousse Grande Dictionnaire universel 10. k. 595. o. : 1 N. f. = 510,2117 g., Eugen S.
von Oéken: Währungen Masse, Gewichte der ganzen Welt. Wien, 1933,57.: 1 N. f. = 510,00 g.), ennek ellenére mind
három értékkel elvégeztem az átszámításokat.
A csőfurat és a golyóátmérő kiszámításánál az M =
8

képletet használtam, ahol „ M " a kilogrammra átszá6

mított fontérték, „ e " a vas fajsúlya (7,86 kp/dm ), „ d " a lövedék átmérője.
A csőhosszt azért számoltam ki két alapadat-sorból, mert nehéz lenne megállapítani, valójában melyiket is vették
alapul korszakunkban. Miethen leírásából arra következtettem, hogy ő a cső űrméretével adja meg a kaliberhosszat

„Az egész Karťhaunt, ... manapság a legnagyobb lövegnek tartják, ... használata
az erődökben inkább káros, mint hasznos, mivel ... nagyon sok muníciót fal fel,
megrengeti a vedműveket, sok embert és időt kíván, mielőtt az ember lövéshez
jut,... Az erődökben nem szükséges nagyobb löveg, mint ez, amellyel az ellenséges
ütegek és sáncok [Gallerien] rombolhatók, ... A várak előtt ezek jobbak [megfelelőb
bek], ha [egyáltalán] alkalom nyílik odaszállításukra : az effajta felhasználáskor nem
kell a munícióval való takarékosságra gondolnunk, különben a költségek nem hoz
nak eredményt." 38
38 Miethen 1683,1. 59. o.
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csőhossz a golyó
kaliberből
ha 1 font = (kg)
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359

336

326

90

5000

6138

5041

4590

500
380

1000
760

6000
4550

50

363

340

329

78

4200

5320

4368

3977

max 500
max 380

max 1000
max 760

max 6000
max 4550

60

348

326

316

64

2800

4365

3584

3263

420
320

900
680

5000
3800

80

302

283

274

36

1500

2455

2016

1836

370
280

700
530

4400
3340

100

432

404

392

50

3000

3410

2800

2550

600
460

1200
910

7100
5390

80

411

385

373

1700

450
340

900
680

5300
4020

90

269

252

248

1300

350
270

700
540

4100
3110

100

222

208

201

700

max 320
max 240

max 650
max 490

max 3600
max 2730

197,5

185

180

300

280
210

570
430

3300
2500

180

168

165

900

127

119

115

350

154

144

140

120

100

(L), azt a viszonyszámot, hogy a lövegcső hossza hányszorosa a cső kaliberének. Ezzel szemben ismeretes olyan szerző
is, aki úgy határozta meg a hosszúságot, hogy hány golyó fér a csőfuratba, majd ehhez hozzáadta még a csőfenék
vastagságát, amely + 1 kaliber. (Pl. Furttenbachnál.)
Magyarázatok a táblázathoz :
1 Miethen adatai az ,,M"-mel jelölt oszlopokban találhatók, a zárójelben álló számok Dolleczektől származnak.
2 Dolleczek adatai. Látható, hogy még bécsi fonttal számolva is pontatlanok.
3 Dolleczek mindenütt eggyel kisebb kaliberhosszakat ad meg, tehát még egy csőfuratot, vagy golyóátmérőt hozzá
kell értékeihez adni, amelyek kiszámítási módja egyébként meghatározhatatlan.
4 Dolleczek csak körülbelüli súlyokat adott meg, ha ugyan a feles Karthaunnál fennálló 784 kg különbözetet még
körülbelüli pontosságnak lehet nevezni. Súlyadatainak származása, vagy kiszámítási módja szintén meghatároz
hatatlan.
5. Ezek az adatok kizárólag a „Feldzüge" táblázataiban szerepelnek.
6. A Serpentinel ólomgolyót lőtt, az értékek latban értendők (1 lat egyenlő 1/32 fonttal, e = 11,34 kp/dm 3 ). Az ada
tok teljesen bizonytalanok az átszámítási nehézségek miatt.

„A háromnegyed Karthaunok támadásban mindenekelőtt a falak ellen a legjobbak,
... : egy hadsereg számára azonban, miként az egész Karthaunok, nehezek és hátrál
tatók, az erődökben viszont majdnem az [egész] Karthaunokhoz hasonlóan érté
kelik. Ezért ezek csak olyan helyen használatosak, ahova ... alkalmatosan oda lehet
szálHtani."39
,,A feles Karthaunok nemcsak az erődökben, hanem támadásban, ezek előtt is
előnyeiket tekintve megfelelőbbek az egész Karthaunoknál. Az erődökben ezeket
szívesebben helyezik a nagyobbak elé, mivel alkalmasak arra, hogy mindent elvégez39 Uo. I. 63. o.
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hessenek, ami az ellenséges árkokon, ütegeken és sáncokon rombolandó és akadályo
zandó. És ezt kevesebb munícióval, emberrel és veszéllyel, .. .40
,,A negyedes Karťhaunók majd minden esetben a legeslegjobb és legkényelmesebb
lövegek, különösen az erődökben, ..." 41
„A Feld-Schlangen a nevében hordozza használatát, ugyanis, hogy ezzel a harc
mezőn messzire lőnek, és az ellenségnek kárt okozhatnak." 42
„A feles Feld-Schlänget, miként az egészet, éppoly jól használhatják a harcmezőn,
hogy messzire lőjenek velük, mint az erődökben, és azok előtt." 43
tatok, az erődökben viszont majdnem az [egész] Karthaunokhoz hasonlóan érté„A Falckaunók&t leginkább a legjobb tábori lövegekhez kell számítani, sem [túl]
nehezek, sem [túl] kényelmetlenek, az erődök előtt réslövésre nem valók, ...szükség
szerint azonban mégis [ki] tudják [őket] használni és az ellenséges lőréseket bi
zonytalanságban tarthatják velük, egy erődöt is kitűnően gyötörhetnek [a] belőlük
[kilőtt] tüzes golyókkal. Egy erődben éppoly szükségesek ezek, mint a harcmezőn,
kevés muníció [kell] hozzájuk, és a megszállók ütegeit és munkáját nagyon bizonyta
lanná tehetik." 44
,,A Regiments Stueck... elnevezése maga adja kezünkbe, hol tudja szolgálatát legalkalmasabban teljesíteni, mégpedig a harcmezőn a lovas-, és gyalogezredeknél. Az
erődökben jó az egyes csapatok lövésére, és az ostromlóknak is a lőrésekbe belődözni
[spielen]."45
„...a Falclconetet a harcmezőre kis öble [Loth] miatt ritkán vagy soha nem viszik.
Legjobban az erődökben, a tornyokon és más magaslatokon szolgál, hogy az egyes em
berekre lőjenek vele, ... (?). Használható erődökben, és azok előtt is, olyanoknak,
akiknek támadásban és védelemben semmi egyéb tennivalójuk sincs, minthogy ...
egy belőhetetlen rejtekhelyről az ellenséges lőrésekbe, keresztül-kasul vagy ahol
egyébként valamit elérhetnek, belődözni."46
„A Serpentinel, vagy kis Schlängel ... használata azonos a Falckonetével, azért
találták fel, hogy a lőporral és a golyóval takarékoskodjanak, mégis hosszúsága foly
tán, jóllehet csekély töltéssel, messzire lőjön, ez az egyetlen fajta a ma használatos
rendszeresített lövegek közül, amelyet ércből öntöttek." 47
A táblázatban szerepelnek ún. „verjüngte" (megkisebbítetett) típusok, amelyek
a teljes méretű fajtával azonos kaliberűek, de súlyuk kisebb, és csövük jóval rövi
debb. Miethen szerint ezek nagy előnye minden esetben a mozgékonyság, hátrányuk
viszont, hogy csekélyebb falvastagságuk miatt hamarabb tönkrementek, illetve a
lehetséges kisebb lőportöltet miatt hatótávolságuk korlátozott volt (1—2. kép).48
Eddig még kevés szó esett a vetágyúkról, pedig ezek épp ekkor kerültek mind job
ban előtérbe. Két fajtáját különböztették meg,49 a mozsarat és a Haubitzot. Közös
jellemzőjük a csőfuratnál szűkebb porkamra, amelyről Kammergeschütznek is nevez
ték e típust. Ez a kategória a XV—XVI. században még három részre, hosszú (Steinbüchse, Feuerkatzen, Steinkarthaunen), közepes (Haubitz), és rövid (Mörser, Poller)
alfajtákra tagolódott.50 Ekkor a szűkebb porkamra még általános, mivel a rossz mi
nőségű alapanyagok és öntés miatt annak falát a cső falánál vastagabbra kellett mé
retezni, nehogy elsütéskor szétrobbanjon.51 A későbbiekben az ágyúknál a technikai
40 Uo. I. 65. o.
41 Uo. I. 77. o.
42 Uo. I. 76. o.
43 Uo. I. 77. o.
44 Uo. I. 90. o.
45 Uo. I. 91. o.
46 Uo. I. 91—92. o.
47 Uo. I. 92. o.
48 Uo. II. 1. o.
49 DoUeczek 1887. 107. o.
50 Uo. 135. o.

51 Uo. 47—48. o. merőben más indokot közöl, mégpedig úgy véli, hogy a szűkebb porkamra és a csekélyebb lőpor
töltet azért kellett, mert különben az ekkor általánosan használt kőgolyó a nagy lökéstől a csőben összetört volna
(???).
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3. kép. (Miethen, 1683)

fejlődés eltünteti a porkamrát, s csak az említett két típusnál maradt meg. Miethennél azt olvashatjuk, hogy „.. .a Haubitzok éppen kisebb kamrájuk és a gránátok súlya
folytán, amelyet lőniük kell, jobb [minőségű] lőport kívánnak, mint az ágyúk". 52
Miethen egyébként, amellett, hogy ,,Kammer-Stueck"-nék mondja a Haubitzot,
ugyanezen elnevezés alatt még egy, a fentebb említett „verjüngte" típusokhoz ha
sonló méretű és feladatú lövegfajtáról külön is ír.53
A „Kammer-Stueck"-ről (1—2. kép), mint kategóriáról Miethen úgy vélekedett,
hogy „...többnyire [olyan lövegeknek] jegyezték fel, [amelyek] kevés lőporral nagy
kőgolyót lőnek, ezért maradt rajtuk a kőlöveg, tüzes macska (ezek kapuk és más szög
letek között leselkednek) és a sörét-löveg elnevezés is, néhányat még kő-karthaunnak
is neveztek." Alkalmazásukról szólva hozzátette: „...használták még valamennyire
sörétlövésre a harcmezőn, utóbb viszont kapuk alá a zwingerbe, kazamatákba és
hasonló helyekre állították, ,.." 54
Miethen ezután külön is foglalkozott a Haubitzcal: „A Haubitzot gondos és szorgal
mas őseink már sok éve feltalálták, többnyire [mégpedig?] azért, [hogy] kevés lőpor
ral a kőgolyók mellett nagy mennyiségű kő- vagy vassörétet (amelyet sündisznónak
neveztek) lőjenek ki. Ezeket a rövid és öblös [weit] kamrás lövegeket többnyire erőd
jeik kapujai és átjárói alá állítják, ahol az ellenséget legkönnyebben meg tudják tör
ni. Azért adták nekik a tüzes macska és tüzes kutya nevet, ahogy a kőlövegnek is
a golyó miatt, mert hasonló [ahhoz], ahogy egy macska az egérre les, és ahogy a kutya
52 Uo. 87., 88. o.; Miethen 1683, II. 9. o.
53 Miethen 1683, I I . 8—9. o. Adatai szerint a cső 7 fontos kaliberű, 6 font vasat lőtt, hossza 14 kalibernyi.
54 Uo. I I . 6—7. o.

_
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őrt áll, ...". Miethen szerint a haubitz 6 kaliberhosszú, 12, 15, 16 fontnyi, vagy még
nagyobb kőgolyókkal működött, hengeres kamrája fél kalibernyi átmérőjű, és ugyan
ilyen mély.55
Űgy hihetnénk, hogy a mozsarak esetében egyszerű a dolgunk, mert a nagyságbeli
eltérések ellenére alakjuk és működésük azonosnak tűnik. Valóban, minden mozsár
magas ívű röppályán veti ki lövedékét, az egyéb jellemzők területén azonban a kor
egyre bonyolultabb harcászati körülményei itt is kikényszerítettek egyfajta specia
lizálódást, méretbeli, formai és alkalmazási tekintetben egyaránt.
A mozsarak esetében a korszakra vonatkozólag megállapítható, hogy a 300 fontnyi
követ lövőknél nagyobbakat már ritkán használtak,56 jóllehet épp Buda alatt 400
fontosokkal is találkozunk. Miethen művében 300, 200, 100, 60 és 30 fontosokról ol
vashatunk, 57 s pl. a 300 font követ vető mozsár kaliberét 345 fontban, hosszát 1,5,
kamrája méretét 0,75x 0,33 kaliberben adja meg.58 De hogy ez a 300 fontos lövedék
valójában mekkora, nehéz lenne meghatározni, mivel az átszámításhoz szükséges
adatok bizonytalanok.59
Formai különbségek főleg az egyes mozsárfajták felfüggesztésében mutatkoztak
meg. A legelterjedtebb a függő (hängende) mozsár (3. kép), amely az ágyúkhoz ha
sonlóan a lövegcső közepéből kinyúló csapokra támaszkodott. Az álló (stehende) mo
zsár, amelynek csapja, ha egyáltalán volt, a csőfarnál helyezkedett el, formája után
a zsámolymozsár (Schemelmörser) nevet is viselte. Ez statikai és célzási szempontból
egyaránt jobbnak bizonyult az előbbinél, ennek ellenére a Német Birodalomban rit
kábban fordult elő, a császáriaknál viszont mindkettőt megtalálhatjuk. Az előzőek
nél kisebb űrméretű a gyalogmozsár (Fußmörser), amely nem faágyazatról, hanem egy
2,25x 2X 0,25 kalibernyi talplemezről tüzelt, amelyen 60 fokos szögben rögzítették.
A tüzérek nem kedvelték, mivel túl könnyen felborult.60
A szakirodalomban találkozhatunk még Feldmörserrel is, amelyet „szekéren vittek
a harcmezőre, és gránátot vetett". 61
Jelentős eredményeket ért el Coehorn az általa feltalált kézi mozsárral (Handmörser), amelyből 8—9 fontos kézigránátokat lőttek ki 3—500 lépésre (230—380 m).
Coehorn ostromaiban ezek nagy számban kerültek bevetésre, először Grave-nél,
1674-ben, s tömgtüzük elsöprő hatásúnak bizonyult. A császári hadsereg ennek elle
nére csak 1717-ben rendszeresítette.62
A mozsarak célpontjául többnyire fedett vagy fedezett objektumokat jelöltek ki,
amelyekben az ágyúk lapos lövéseikkel nem tehettek kárt. Ennek megfelelően a nagyöblű, messzehordó típusok a vár, vagy város belterületét, a földtöltéses sáncokat, vala
mint a kazamatákat bombázták, a kiskaliberű mozsarak pedig a sáncokban, a falak
mögött meghúzódó gyalogságra tüzeltek. Ez utóbbiak jelentősége akkor nőtt meg
igazán, amikor a XVII. század második felében kialakult az új típusú ostromárok
rendszer, illetve a másik oldalon a védművek tagoltsága nagymértékben megnőtt.
Ilyenkor persze nem egy-egy mozsár lőtt egy-egy kis felületű célra, ez az irányzás
pontatlansága miatt értelmetlen lett volna, hanem egész ütegek, nagy és kis űr55 Uo. I I . 17. o. A szakirodalomban is nagyjából hasonló adatok találhatók. Többnyire csak kisebb, 8—30 fontos
kalibereket említenek, a kaliberhossz 4,5—8 között változik. Kis kőgolyókat, vagy kartácsot lőttek velük. Meynert
1869, I I I . 139. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 233. o.; ĽoUeczek 1887, 155. o.
56 ĽoUeczek 1887, 155. o.
57 Miethen művének teljes harmadik fejezete a mozsarakkal, működésűkkel, és lövedékeikkel foglalkozik, a mo
zsarak leírásával konkrétan uo. I I I . 1—10., 13—17. o.
58 Uo. I I I . 3—4. o. A kamra formájára nézve 1. 4—7. o.
59 Ennek magyarázata egyszerűen az, hogy nem tudjuk, milyen fajta kőból készült lövedékeket vettek alapul
a kaliber meghatározásakor. MiiUer 1892, 21—22. o. szerint 1630 körül 21, 27 és 32
cm-es mozsarakat alkalmaztak
a korábbi 28,32 és 48 cm-esek mellett. A 0,5099 kg-os nürnbergi fontot, és a 2,9 kp/dm 3 fajsúlyú (középérték) mészkövet
véve alapul a 300 fontos lövedék átmérője 46,5 cm, de az alapanyag lehetett bazalt (46,4 cm), márvány (48 cm),
vagy gránit (49,2 cm) is.
60 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 233—234. o.; ĽoUeczek 1887, 156. o.; de a gyalog-, és zsámolymozsárral
Miethen 1683, I I I . 8—10. o. is részletesen foglalkozott.
61 ĽoUeczek 1887, 155. o.
62 Uo. 187., Gohlke 1911, 68. o. L. még alább a kézigránátok leírásánál.
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méretűek egyszerre árasztották el gránátjaikkal, robbanólövedékeikkel az adott
terepszakaszt, vagy védművet. 63
Végezetül néhány szóval meg kell említeni a korszak „golyószóróját", az orgonalöveget, amely sok egymás mellé helyezett puskacsőből állt, s ezeket egyszerre sütöt
ték el. Főként a zárt gyalogsági egységek megbontására szolgált, tehát a várvédelem
jól ki tudta használni tűzerejét a rohamozók ellen.64
A lövegek hatásfoka
A fentebb bemutatott lövegfajták hatásfokának meghatározása számos mellék
körülmény ismeretét kívánja meg a már leírt technikai jellemzőkön kívül. Kiindulási
alapként rendelkezésünkre állnak az ostromokról szóló tudósítások, ahol többször
olvashatunk arról, hogy egy üteg hány ágyúval mennyi idő alatt mekkora rést tudott
bontani. 65 Ebből azonban nem lehet az egyes lövegek hatóerejére következtetni. En
nek egyik oka a célba vett fal, amelynek minőségi mutatói minden ponton más-más
értékeket vesznek fel, mivel a várfal nem homogén test, így anyagának, szerkezeté
nek, a kötőanyag minőségének változásai, az egész konstrukció pillanatnyi állapota
a számításokba belekalkulálhatatlan tényező. Az ágyúk esetében többek között prob
lémát jelent, hogy nem ismerjük az adott ostromban használt lőpor fajtáját, összeté
telét, a lövedékek pontos jellemzőit, a lövegek állapotát, szórásukat, a tűzgyorsasá
got. Megállapítható ebből, hogy konkrét adatok kiszámítása számunkra egyelőre nem
lehetséges. Mindezek ellenére, közvetett módon, mégis felmérhetjük a XVII. század
végi tüzérség hatásfokát, ha megismerkedünk gyakorlati tevékenységével.
Lövedékek
A tüzérség feladatkörének kibővülése, a lövegek különböző feladatokra specializá
lódása számos lövedéktípus kialakulásához vezetett. Ezeket a tömör, üreges (vagyis
valamilyen égő-robbanó eleggyel töltött), és fcartácslövedékek csoportjaiban foglal
ták össze (Wohlgeschosse, Hohlgeschosse, Kartätschen). Meghatározták azt is, mely
lövegtípus milyen lövedékkel működhetett, így a Karthaunékból és Schlangékból
tömör vas-, láncos-, rudasgolyót, kartácsot, a Haubitzokból gránátot, kartácsot, kőgolyót, sörétet, tüzesgolyót és más kisebb tüzes szerszámokat, a mozsarakból pedig
bombákat, robbanólövedékeket, kősörétet, kézigránátot, világítógolyót és tüzes szer
számokat lőttek.66 Az alábbiakban tekintsük át a felsorolt lövedéktípusokat.67
Tömör golyó. A tömör vasgolyót használták ekkoriban a leggyakrabban, főként
kőfalak rombolására, de zárt tömeg megbontására is megfelelt. Ólomgolyóval csak a
kisebb kaliberű lövegek (Serpentinel) tüzeltek, a kőgolyó pedig ekkor már egyre rit
kább. A fából készült célokra a vasgolyót felizzított állapotban is lőtték.
Rudas- és láncos golyó (Stangen- und Kettenkugel). Az első vasrúddal összekapcsolt
két fél- vagy egész, az utóbbi lánccal összekötött két félgolyóból állt. Kilövés után
a szétváló golyók közt kifeszülő rudak, vagy lánc kiszélesítette a lövedék hatókörét.
Alkalmazták rohamakadályok szétzúzására, de élőerő ellen is.68
Kartács. Sokféle változatban készítették, de valamennyit azonos elv szerint. Egy
63 L. erre nézve Müller 1892, korszakra vonatkozó fejezeteit.
64 Dolleczek 1887, 107. o.
65 Uo. 258—260. o., de a budai ostrom tárgyalásánál is találhatók ilyen adatok.
66 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 242. o.
67 összefoglalva uo. 242—243. o.; DoUeczek 1887, 179—192. o. Az irodalomból csak a leglényegesebb, legtöbbet
használt lövedékfaitákat emeltem ki.
68 Miethen 1683, IV. 20—21. o.
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fa- vagy bádogtartályt megtöltöttek sok apró puskagolyóval, amelyek kilövés után
nagy területen szóródtak szét, és az ellenséges alakulatok frontját megbontották.
A nagykaliberű mozsarakkal is lőttek kartácslövedéket, csak a töltet itt nagy kő
darabokból állt, illetve később kézigránátokat tettek a helyükbe.69
Gránát. Ebbe a kategóriába lényegében valamennyi robbanótöltetű lövedék bele
tartozik. Céljuk, hogy az élőerő elleni találati arányt tűz- és repeszhatásukkal fo
kozzák.70
A leggyakoribb a vasgránát volt, amely számos alakban fordult elő. A lövedék
elején vascsúcs vagy horog helyezkedett el, ezáltal a gránát a célfelületen fennakadt
a robbanás bekövetkeztéig. A vasköpeny belsejét szurokkal öntötték körül, majd beletöltötték a robbanóelegyet. Ennek alkotórészei: salétrom, kén, finom lőpor, szurok,
faggyú, viasz. Gyújtóként egy, a gránátba csavart, vagy ragasztott, nagyerejű rob
banóanyaggal töltött csövecske szolgált. A kilövés történhetett „egy vagy két tűzzel,"
vagyis az előbbinél az ágyúcsőben felrobbanó lőpor gyújtotta be a gránátot, az utóbbi
nál már égő kanóccal helyezték a csőbe. Hogy a csőben mozgó gránát vascsúcsai miatt
el ne akadjon, egy fa toldalékot (hölzerne Spiegel) kapcsoltak hozzá, amely a lövedék
hossztengelyét a csőtengelyen tartotta. 71
A gránát egyik fajtája, a robbanógolyó (Sprengkugel) annak a szándéknak a megva
lósításaként jött létre, hogy a repeszhatást minél nagyobb távolságon tudják érvé
nyesíteni, s ezért a lövedéket úgy próbálták időzíteni, hogy az árokban meghúzódó
gyalogság feje fölött robbanjon. Maga a lövedék egy hengeres faszelencéből és a bele
töltött gyújtóelegyből, ólomgolyókból, lőporból és kézigránátokból készült. Az árok
francia nevéről Tranchéekugelnék, vagy hatása folytán Begenkugelnek (esőgolyó) is
nevezték.72 Miethen 1678-ban kipróbált egy becsapódásra robbanó gránátot, amely
nek köpenye a gyújtó körül vastagabb volt, hogy arra az oldalra essen.73
Égő hógolyó (brennende Steinkugel). Ennek előállításakor a szükséges űrméretnél
kisebb kőgolyót addig mártogattak folyékony, éghető elegybe, amíg az, a felületen
megszáradva, megfelelő kaliberűvé vastagította a golyót.
Tüzes-, vagy rohamgolyó (Brand- oder Sturmkugel). Abroncsokkal megerősített to
jás formájú zsák, amelybe éghető anyagokat, lőporral és ólommal töltött puskacső
darabokat helyeztek, s ezek a spirálisan leégő kanóc miatt egyenként sültek el, végül
a maradék is szétrobbant.74
Kézigránát. A XVII. század folyamán mind gyakrabban alkalmazták. Főként ön
töttvasból készült, de bronzból, rézből, üvegből, agyagból is. Hatásmechanizmusa
azonos volt a mozsárgránátokéval. Hátrányt jelentett, hogy a rossz gyújtó miatt sok
baleset történt, 75 valamint, hogy kézi erővel nem lehetett elég messzire dobni. Ele
inte kézifegyvereket alakítottak át gránátlövésre, a megoldást azonban Coehorn
Handmörserjei jelentették. Dolleczek említi, hogy Montecuccoli visszaemlékezéseiben is
olvashatunk hordozható gránátmozsárról, amelyet egy osztrák tüzér talált fel 1669-ben?6
A lőpor
A lőporokra nem térek ki részletesen, számunkra nincs különösebb jelentősége.
Annyit említenék meg csupán, hogy Miethen három fajtáját írta le, a kézi lőfegyve69 Uo. II. 24. o.
70 Dolleczek 1887, 182. o.
71 Miethen 1683, I I I . 32—49. o., de ezen kívül is sokszor visszatér a gránátokra, többek közt az egyes lövegtí
pusokhoz tartozó fajtákra, és kilövésük módját is ismerteti.
72 Uo. III. 55—60. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 243. o.
73 Handbibliothek fuer Offiziere, oder: Populaire Kriegslehre fuer Eingeweihte und Laien. Bearbeitet und heraus
gegeben von einer Gesellschaft preußischer Offiziere, ... Erster Band. Geschichte des Kriegswesens. Vierte Abteilung.
Geschichte der Entwicklung des Kriegswesens im 17ten Jahrhundert. Berlin, 1838. (a továbbiakban — Geschichte des
Kriegswesens 1838) 576. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 242. o.; Dolleczek 1887, 184. o.
74 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 243. o.; Dolleczek 1887, 189. o.
75 Miethen 1683, IV. 34—35. o. részletesen ismerteti a különféle balesetek lehetőségeit76 Geschichte d. Kriegswesens 1838, 571. o.; Dolleczek 1887, 187. o.
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4. kép (Eduard Wagner: Ars bella gerendi. Prága, 1980.)
rekhez való Purst (Pürsch)-Pulvert, a katonai kézifegyverekhez és mezei ágyúkhoz
való Musketenpulvert, és a nagyobb ágyúkhoz való Stückpulvert. A különbség közöt
tük a kén, salétrom és szén keverési arányában jelentkezett.77
A lövés módozatai
A tüzérség hatásfoka a lövedékek és lőporok minőségén túlmenően főként a lövés
pontosságán és eredményességén múlt, s ennek eléréséhez korszakunkban a tüzérek
komoly tudása és tapasztalata kellett. A már említettek mellett a lövés módszerei is
fejlődtek, s ez is a tüzérség sokirányú felhasználását segítette elő.
A tüzérségi elmélet korszakunkban a lövésnek több alapfajtáját különböztette meg.
A zavaros és ellentmondó leírásokból csak annyi volt kikövetkeztethető, hogy a
csoportosításokban főként lapos, ív- és pattintott lövés, valamint a vetés szerepelt.78
Miethennél háromfélé vei találkoztunk, a lapos, az ív- és a lefelé irányuló „(Thalein
Richtung") lövéssel.79 E problémák ellenére a számunkra fontosabb, a gyakorlatban
előforduló lövésfajták meghatározása jóval egyszerűbb.
A harctéren alkalmazott lövéstípusok az egyes alapfajták gyakorlati megvalósítá
sát jelentették más-más feladattal. Különböző célokra eltérő módszerekkel lőttek, de
ez nem kívánta meg, hogy mindegyikhez külön löveget, vagy üteget állítsanak fel. Itt
főképp az ostromlók szempontjából vizsgálom a kérdést, de fontosnak tartom meg
jegyezni, hogy a legtöbb lövóstípussal a védelem is kiválóan harcolt.
A tüzérség legfontosabb feladata a várostromokban a réstörés és a réshez vezető út
77 Miethen 1683, II. 54—82. o. ; 1. még Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 241—242. o. ; DoUeczek 1887,172—179. o«
78 Versuch ueber den Gebrauch der Artillerie im Kriege im freien Felde und bey Belagerungen ... aus dem Franzoesischen uebersetzt von einem Koenigl. Preußischen Offizier. Berlin, 1773. (a továbbiakban — Gebrauch der Artillerie
1773) 422—424. o.; J. G. von Hoyer: Allgemeines Woerterbuch der Kriegsbaukunst, welches die theoretische und
praktische Darstellung aller Grundsaetze und Lehren des Festungsbaues, des Angriffes und der Verteidigung be
festigter Orte und des Minenkrieges enthaelt. Berlin, 1815. (a továbbiakban — Hoyer 1815) I I I . 107—108. o. Igaz,
hogy ezek jóval későbbi müvek, de úgy vélem, mégis nyújtanak némi felvilágosítást a lövésfajtákról, mivel ezek elv
ben nem sokat változtak.
79 Miethen 1683, I I . 38—39. o.; 44—45. o.; 49—50. o.
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járhatóvá tétele volt. Többféle módszer létezett e feladat végrehajtásához. Az egyik
korábbi eljárás szerint állandóan csökkenő magasságú irányzékkal a fal tetejének
mindig egy kis darabját faragták le, s így a falat föntről lefelé szó szerint lebontották.
A másik megoldásnál először egy képzeletbeli ,,v" két fölső csúcsára tüzeltek, amíg
a fal ott meg nem repedt, majd pedig a ,,v" legalsó pontján a már megrepeszteti ré
szek alátámasztását is szétlőtték. A későbbiekben az elv nem változott, a módszer
viszont annál inkább, mivel ekkor a fal lába felett mintegy két méternyire egy hoszszú vízszintes rést vágtak, ezt bemélyítették, majd emelkedő irányzékú lövésekkel
elkezdték fölfelé tágítani, amíg a fal le nem dőlt. Ezután már csak a nagyobb fal
darabok és omladékok szétzúzása maradt hátra, vagyis a rés járhatóvá tétele (4.
kép).80
A réstörés mellett a tüzérség egyéb támadó feladatokat is ellátott. El kellett némí
tania a védők lövegeit, s elűzni az ellenfél gyalogságát a mellvédek mögül. Erre több
megoldást is ismertek már a korábbi időszakban is, de igazán hathatós alkalmazásuk
csak Vauban alatt, az ostromok tervszerűbbé válásával következett be.
A védők lövegeinek elhallgattatását, élőerejének elűzését a falakról és megsemmi
sítését többféleképp is végre tudták hajtani. A mozsarak ilyen irányú tevékenységé
ről szóltunk már. Az ágyúknál e célt a demontir-, vagy leszerelő lövéssel igyekeztek el
érni, amikor a fal síkjára merőleges irányú, maximális lőportöltéssel leadott lövések
kel próbálták a mellvédeket és lőréseket szétzúzni, s a mögöttük álló ellenséget el
pusztítani. Eredménye többnyire nem bizonyult kielégítőnek, csak ha az üteget leg
alább a mellvédek magasságáig fel tudták emelni, és a falakhoz elég közel telepíthet
ték, ahonnan a tüzérek jól látták a célt.81
A demontir-lövést mintegy kiegészítette az enfuir-, vagy oldalazó lövés, ezt „a védművek homlokvonalaira (pontosabban ezek meghosszabbítására) merőlegesen álló
ütegekkel hajtották végre, amelyek lövegei a bástyák mögötti teret hosszában vé
gigpásztázták". Ezt a módszert már a XVI. században ismerték és alkalmazták, és
a kevéssé fedezett falak fölött könnyen át tudtak lőni a tüzérek.82 Ahhoz viszont,
hogy a lövésfajta a tagoltabb védmúvek ellen is eredményes legyen, a változatlan
alapelv mellett új eljárás kellett, amelynek tökélyre fejlesztése ismét csak Vauban
nevéhez fűződik. A ricochet-, azaz pattintott lövés (11. ábra) végrehajtása azonban rend
kívül nagy pontosságot és tapasztalatot igényelt, mivel egyrészt fedezett, szemmel
nem látható célra tüzeltek, másrészt a meghatározott szög alatt kilőtt lövedéknek
egészen laposan és alacsonyan kellett a mellvéd teteje fölött átrepülnie, hogy olyan
szögben érjen talajt a mellvéd mögötti őrjárati útban, hogy onnan felpattanva végig
ugráljon a védvonal teljes hosszában. Minthogy a kilövési szög adott volt, csak a kb.
fél golyósúlynyi lőportöltet minimális változtatásával lehetett a kívánt röppályát el
érni. Ez a lövés nagy és gyors eredményekkel járt, de nehézkessége miatt a tüzérek
nem szerették, s Vaubannak csak a század végére sikerült teljesen elfogadtatnia
használatát. 83
80 M. Augoyat: Marschall v. Vauban's Angriff und Belagerung fester Platze. Einzig vollständige und offizelle
Ausgabe besorgt durch M. Augoyat Batallions-Chef im Ingenieur-Corps. Sinn und vorgetreu übersetzt von einem
Preussischen Offizier. Berlin, 1841. (a továbbiakban — Augoyat 1841) 109—110. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,
I. 645.0.; DoUeezek 1887. 137—138., 257. o.; Müller 1892, 22., 24—26., 39., 44. o.; Iványi Béla: A tüzérség története
Magyarországon a kezdettől 1711-ig. Hadtörténelmi Közlemények, 1926, 400—401. o.
81 Gebrauch der Artillerie 1773, 215—216. o.; Hoyer 1815, I. 264. o.; MüUer 1892, 22., 23—24., 44. o.
82 Hoyer 1815,1. 286—287. o.; Müller 1892, 22., 24. o.
83 Gebrauch der Artillerie 1773, 211. o., de tkp. a 207—221. oldalak végig a ricochet-, és a demontir-lövéssel foglal
koznak. Továbbá Hoyer 1815, I I I . 19—21.0.; AugoyatlSíl.10±—109.O.;
Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 639—
640. o.; Müller 1892, 29., 41., 44. o.
A probléma a ricochet-lövéssel az, hogy a szakmunkák adataiból nem lehet eldönteni, mióta szerepelt a gyakorlat
ban. Müller szerint a németek már a XVII. század közepén Haubitzokkal lőttek ílymódon (39. o.), Vauban pedig
Maastrichtnál, 1673-ban próbálkozott vele először, igaz, nem sok eredménnyel (41. o.), de az ostromról szóló leírás
még abban az évben nyilvánosságra került (52. o.), s vele feltehetően a ricochet-lövés módja is. Az elmélet alapjait
a Geschichte d. Kriegswesens 1838, 639. o. szerint egy Morelli nevű olasz már 1672-ben leírta, de több más művel együtt
azt állítja, hogy Vauban csak 1688-ban, Phillipsburgnál alkalmazta először {Hoyer 1815, I I I . 21. o.; Augoyat 1841,
108. o.). Az állítás alapját képező Vauban-féle levél ellenére sem tartom azonban kizártnak, főleg mert az enfilirlövéB oly régóta ismert volt, hogy már jóval előbb megpróbálkozott a ricochet-lövéssel.
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Korszakunkban elméletileg már meg tudták oldani a bástyafül mögött fedezetten
álló, egyenes lövéssel elérhetetlen lövegek megsemmisítését is. Erre szolgált a bricole-,
vagy pattintott (visszapattanó) lövés, amelynél a lapos szögben a kurtina falára lőtt
golyó a szárnyra vágódott vissza. Ez sem volt azonban elég eredményes eljárás.84
Végezetül szólnunk kell még egy olyan eszközről, amely ugyan nem tartozott szo
rosan a tüzérséghez, de célja és hatása ezzel azonos, és a budai ostromban is szere
pelt: a petárdáról.
A petárda
A petárda olyan akadályok leküzdésére szolgált, amelyeket a tüzérség nem tudott
elérni, vagy amelyekre nem akart lőszert pazarolni. Ilyenformán kapuk (innen kapta
német nevét: Thorbrecher), rohamgátak, vékonyabb falak áttörésére használták.
Alapja egy bronz- vagy vasedény, amelybe a lőport töltötték, s ezt egy nagyméretű,
deszkalappal lefedték és egyben le is fojtották. Ennél fogva akasztották azután,
rendszerint éjszaka, a kiszemelt célra, majd az edény aljába rögzített gyújtóval fel
robbantották. 85
Magyarországon az egyik legnagyobb eredményt petárdával Győr 1598. évi vissza
foglalásakor érték el, viszont a budai ostromban a városfal kapujának petárdával való
berobbantása nem sikerült.
A Vaubant megelőző időszak ostromtechnikája86
,,A XVII. század utolsó harmada emlékezetes korszak az ostrommüveszet történe
tében. A németalföldi szabadságharcban létrejött ostrommódszerek ekkor alakultak
át azzá, amely napjainkig a várháborúk alapját képezi, az orániai herceg eljárásából
Vauban marsall rendszerévé."87
Ezekkel a szavakkal indítják a Eeldzüge d. Prinzen Eugen szerzői könyvüknek
a várostromok technikájával foglalkozó fejezetét. E megállapítás igen lényeges szá
munkra, mivel elfogadván alaptételül, ennek megfelelően a budai ostrom időszakát
be tudjuk illeszteni az ostrommódszerek fejlődésébe. Erre támaszkodva megkísérel
hetjük a Buda visszavívásakor használt régi és új technikai elemek szétválasztását,
hogy megvizsgálhassuk, az átmenetiség milyen előremozdító, vagy hátráltató hatá
sokkal járt a küzdelem során.
Orániai Móric (1585—1625) ostrommódszere a Vauban által megalkotott rendszer
előzményének tekinthető. Az orániai herceg elgondolása az ütegek, a cikk-cakkok88
és a redoute-ok együttes alkalmazásán alapult, s vázlatosan így foglalható össze:
a circon- és contrevallation kiépítése után az ütegállásokat készítették el, megfelelő
biztosítással, majd a bástyák irányában megkezdték az árkok előrehajtását, bár ezek
még inkább csak az ütegek megközelítését szolgálták, s nem voltak igazi gyalogsági
állások. A töréspontokon helyezkedtek el a redoute-ok, mellettük az ütegek. A fedett
út előtt az árkok kettéváltak, s egy, a további előrenyomulást biztosító, magasított
84 Hoy er 1915,1. 177. o.
85 Külön tanulmányt szentelt a kérdésnek Kalmár János a Hadtörténelmi Közlemények 1939.187—204. oldalain
„A petárda a XVI. és XVII. század várostromainak szolgálatában" címmel. L. még Miethen 1683. IV. 38—41. o.;
Mallet 1087, I I I . 164—167. o.
86 Erre az időszakra vonatkozólag meglehetősen kevés adatot találtam, csak Müller 1892, és a Feldzüge d. Prinzen
Eugen 1876 foglalkozik vele. A Vaubant közvetlenül megelőző módszerekről fontos részleteket közölt Mallet 1687,
emellett kitűnő képanyaggal rendelkezik, amelyet sajnos csak teredékében tudtam bemutatni.
87 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 629. o. A fejezet bevezetője elméleti áttekintést ad a korszakról.
88 A német terminológia nyomán én is ezt a szót használom a továbbiakban. Károlyi a „zegzugos árok" kifeje
zést használta.
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tüzérségi állást fogtak közre. Ez utóbbiak már a közvetlenül az erőd ellen indítandó
rohamok bázisául szolgáltak.89
Az orániai herceg módszerét, ellentétben Vaubanéval, a védelem többnyire felül
múlta. Ennek oka, hogy az erődépítészetben ekkor már mind nagyobb szerepet ját
szott a mélyen tagolt védmüvek, a jól fedezett falak rendszere, a védvonalak hatásos
flankírozása, valamint a fedett út adta lehetőségeket kihasználó offenzív védelem.
Ezt az átalakulást azonban csak nagyon lassan, a sok negatív eredmény után követte
a támadási eljárások megfelelő módosítása, tervszerűbbé tétele.
Ostromelőkészületek90
Egy adott ostrom sikere a közvetlen harccselekmények alakulásán túlmenően szá
mos olyan tényezőn múlt, amelyek már azt megelőzően is befolyást gyakoroltak az
események alakulására. Ilyennek tekinthető az előzetes felderítés, amelynek az erőd
állapotáról, gyenge pontjairól, valamint az őrség létszámáról, erkölcsi, fizikai ellen
állóképességéről kellett megbízható információkkal szolgálnia (Buda esetében a fel
derítés némileg hiányosnak bizonyult). Sok függött az ostrom időpontjának helyes
megválasztásától, mivel a hadműveleti periódus korlátozottsága folytán a késedel
mes felvonulás mindig azzal fenyegetett, hogy a késő őszi rossz időjárás, s emiatt az
utánpótlás bizonytalanná válása a harc beszüntetésére kényszeríti a támadókat,
akiknek ezzel minden vér-, és anyagi áldozata kárba veszett, ahogy ez Buda 1684-es
ostromakor meg is történt.
A küzdő felek számára ekkoriban lényeges momentumot jelentett a védők és táma
dók közti létszámarány is. Ellentmondó adatok láttak napvilágot arról, hogy hányszoros túlerő biztosíthatja az ostromlók döntő fölényét. Véleményem szerint ennek
az adatnak nincs különösebb jelentősége, hiszen sok más tényező is legalább ilyen
fontos a győzelemhez, emellett ez az arány a mindenkori ostrom több más körülmé
nyétől is függött, mint pl. a felszerelés, harci morál, utánpótlás, vezetés stb.
A vár víváshoz megkívánt tényleges létszámok szemléletesebbek az arányoknál.
A német hadtudomány ekkoriban a rendszeres ostromhoz, amennyiben a támadás
az erőd ellen csak egy irányban folyt, a tüzérek (lövegenként 10 ember) és az akná
szok mellett 12 000 főnyi gyalogságot, és 3—4000 főnyi lovasságot tartott szük
ségesnek. Ennek megfelelően egy kétirányú, a védelem erejét megosztó támadás
30—32000 főnyi fegyelmezett és jól képzett katonát kívánt. S ekkor még nem szóltunk
az ún. megfigyelő hadtestről, melynek feladatául a felmentő sereg figyelemmel kísé
rését és mozgásának akadályozását szabták. Anyagi okok miatt ennek felállításától
többnyire eltekintettek.
Vauban az említett létszámoknak mintegy kétszeresére tette az eredményes
ostromhoz szükséges erőt, s ezt a rendszeres és tervszerű várvívással együttjáró
nagyméretű előkészítő és biztosító feladatokkal magyarázhatjuk. Nála a megfigyelő
hadtest is hadseregméretű.
A gyalogság mellett a tüzérség erőviszonyaira is figyelmet kellett fordítani.91
A XVII. század közepén az akkor uralkodó elveknek megfelelően összeállított ha
talmas ütegekben egyenként 20—24 ágyút tömörítettek, míg a későbbiekben, főleg
Vauban hatására már tíznél is kevesebbet. Vaubannak, aki a réstörésnél az aknák
helyett, de egyébként is a tüzérség tevékenységére helyezte a hangsúlyt, legalább
80 nagykaliberű, 30—35 db 8—12 fontos (Schlange), 18—20 db 4 fontos (Falcaun)
ágyú, valamint 80—80 bombavető, és kővető mozsár kellett egy átlag ostromhoz.
89 Ez az összefoglalás MiUler 1892, 27—28. o.-ról származik. Megjegyzem, Müller jóformán egy szót sem ejt arról,
mi történik azután, ha az ostromlók elérték a glacis-t.
90 összefoglalva: Feldzüge d. Primen Eugen 1876,1. 633—635. o.
91 Doüeczek 1887, 253—254. o.
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A tendencia a lövegek számának folyamatos növekedését mutatja, mivel Coehorn,
aki szintén a lövegekre, főleg a mozsarakra esküdött, Bonn 1703. évi ostromakor
egyszerre 150 nehézlöveget, és 500, általa feltalált kézimozsarat vetett be egyszerre.
Az utánpótlás folyamatossága is döntő hatással volt a küzdelem eredményessé
gére. A szállító osztagokra óriási feladat hárult, amelyet jól érzékeltet néhány adat.
De la Vergne császári hadmérnök92 például egy kisebb ostromban minden egyes
löveghez 500, nagyobb esetén 1000 lövedéket kívánt. Vauban szerint legalább
4—500 tonna lőport, 60 000 nagyobb, 20 000 kisebb golyót, 15—16 000 bombát,
40 000 gránátot, 5—6 tonna kanócot, 90—100 tonna ólmot kellett a harc színhelyén
összpontosítani. Ha mindehhez hozzászámítjuk még az élelmiszert és a takarmányt
is, elképzelhetjük, milyen hatalmas szervezőmunkát kellett elvégezni. Buda vissza
vételéhez is nagyban hozzájárult az ezen a téren eredményesen tevékenykedő
Rabattá vezérhadbiztos.
Az ostromok menete
Ha a most leírt feltételek biztosítva látszottak, akkor kezdhettek hozzá a táma
dók a hadmüveletekhez.
A szabályos ostromok első lépéseként a XVII. század eleje óta a circon-, és a
contrevallation-t építették ki. Az előbbi a felmentési kísérleteket, az utóbbi a vár
beliek kitöréseit volt hivatva megakadályozni (ezek jelentőségét Buda esetében is
látni fogjuk). Mindkettő mellvédből és az előtte húzódó árokból állt. A két „Linie" 93
egymástól 750—1100 m-re feküdt, közöttük terült el a tábor,94 amelynek további
biztosítása végett a környező stratégiailag fontos pontokat kis sáncerődökkel,
redoute-okk&l95 erősítették meg. Ezek nagyobb létszámú őrség mellett néhány tábori
ágyút is befogadtak. Ilyen redoute-ok épültek a sáncvonalakban is. A szabályok
szerint először a circonvallationt kellett megásni, hogy a várat a külső segítségtől
teljesen elszigeteljék, s csak ezután a contrevallationt, mivel egyenlőre a lovasság
is megbirkózott a kitörésekkel.96
A tulajdonképpeni ostrom csak e két „Linie" elkészülte után indulhatott meg.
Ebben a gyalogság és a tüzérség többé-kevésbé együttműködve, párhuzamosan
haladt előre. A küzdelem első szakaszában a tüzérség szétlőtte a védelem állásait,
majd rést tört a rohamhoz, míg a gyalogosok az előrenyomulás bázisát jelentő árok
rendszert építették ki. A lovasság az egész küzdelem folyamán őrző-biztosító, felde
rítő és takarmánybeszerző feladatokat látott el.
Az árkok
Mindkét fegyvernem támadásának kiindulópontja a contrevallation. Innen kez
dődtek a futóárkok,97 e mögött helyezkedtek el az első ütegek. A futóárkokat a „dol
gosok" ásták meg, akiket a kitörésektől a melléjük kirendelt gyalogság és lovasság
védelmezett. Ezek létszáma elméletileg a várőrség felét tette ki. Am hogy ők se
92 De la Vergne is részt vett Buda ostromában.
93 Szinte valamennyi árokfajtát ezzel az összefoglaló névvel jelöltek, különösen a parallel-rendszer elterjedése
után.
94 Mallet 1687, I I I . 231—235. o.
95 A redoute és réduit között tkp. csak az elhelyezésben van különbség, minthogy mindkettő zárt, vagy félig
zárt sáncot jelöl. Á redoute az ostromvonalak biztosítására készült, míg a réduit az erőd védmüvei közötti össze96 Mallet 1687, I I I . 236—237. o.; Feldzüge d. Primen Eugen 1876, 635—636. o.
97 A francia szaknyelv az árkokra többféle elnevezést használt. Az approche közelítőárkot, a tranchée keresztárkot,
a sape általában árkot jelentett.
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álljanak szabadon a várbeliek tüzében, 7—800 m-nyire98 a fedett úttól fedezékeket,
redoute-okat készítettek számukra. Az árkok ugyancsak a fedett úttól mintegy
400 m-re kezdődtek." Ásás közben a munkások földdel töltött kasokkal, homokzsá
kokkal és rőzsekötegekkel védték magukat az ellenség golyóitól.
A futóárkok kezdetben csak az ütegekhez vezető utak, s nem gyalogsági állások.
Ezt a feladatot sokáig nem is láthatták el, mivel sem vonalvezetésük, sem kereszt
metszetük nem felelt meg a követelményeknek. Legnagyobb hibájuk az volt, hogy
egymástól függetlenül közelítették meg a bástyákat, hosszirányban is be lehetett
ezeket lőni, s a glacis lábánál a védmúvek egyesített tüze oldalba fogta és meghát
rálásra késztette a kellő tüzérségi fedezet nélkül előrenyomuló gyalogsági támadást.
Ennek elkerülése végett az ostromlóknak teljes egészében át kellett alakítaniuk az
ároképítés módszereit. A változást a védelem erősödő tüze és a szaporodó kitörések
mellett siettette az a felfedezés, hogy az árkokban a gyalogság már nem csak biztos
fedezéket, hanem a mindinkább — tűzfegyverekkel felszerelt katonák számára — jó
kilövési lehetőségeket nyújtó lőállást is talál.
A fejlődés ennek megfelelően két irányban indult meg. Mindenekelőtt az árkok
más vonalvezetésével igyekeztek a lőfegyverek tüzétől az élőerőt megoltalmazni,
ezért azokat zegzugosán ásták meg, a lehető legkisebb szögben az erőd védvonalaira.
Könyökeiknél redoute-ok készültek az árokőrség részére, de ugyanakkor fegyvertér
ként is használták azokat. Ide építették a lőállásokat is az egyre közelebb települő
lövegek befogadására. A kitöréseket a cikk-cakkok könyökei között húzott kereszt
irányú árkoknak kellett fölfogniuk, ezeket összekötő ároknak is nevezték.
Az új elrendezés szerkezeti változásokkal járt. Az árkokat mélyebbre ásták, a
kitermelt föld a vár felőli oldalon felhalmozva mellvédként szolgált, s egyben meg
gátolta a vízszintes irányú belő veséket is. A mellvédekbe lőréseket vágtak, alattuk
banquette-eket készítettek a muskétások számára. Az árkok szélességét is megnö
velték, ellátták fegyverterekkel is, amely a csapatok mozgását nagyon megkönnyí
tette, átcsoportosításnál, rohamnál egyaránt (5—6. kép).100
Ezek az újítások persze nem egycsapásra, hanem lassan, többnyire egymástól
függetlenül jöttek létre. Az árkászmű veletek hatékonysága ezek által egyre inkább
megnőtt, de igazi áttörés együttes és rendszerszerű alkalmazásukkal valósult meg,
vagyis a Vauban-féle parallel-rendszerben.
A tüzérség
A korábbi igen gyenge és passzív gyalogsági támadást 101 nagyerejű tüzérség támo
gatta, melynek lövegei többségükben az ún. főütegékben102 összpontosultak. Feladatai
közé a réstörés és az ellenfél lövegeinek elhallgattatása (demonter= leszerelni) tarto
zott. Kialakulása a XVI. századi várak könnyen rombolható, magas falai ellen elért
gyors sikerekkel, további erősödése a XVII. századi erődök falainak jobb fedezetével
és tűzerejük megnövekedésével magyarázható. Ekkorra azonban a főüteg hatásfoka
már többnyire nem állt arányban méretével, ráadásul a bástyák ellene összpontosuló
tüze felülmúlta erejét.
A főüteg nagysága és számszerű összetétele a különféle adatok szerint más és más
(pl. Montecuccolinál 24 löveg), a lényeget illetően azonban megegyeznek a vélemé-

98 A távolságadatok kizárólag tájékoztató jellegűek.
99 Mailet 1687. I I I . 242. o. szerint puskalövésnyi, vagy ágyúlövésnyi távolságon túl.
100 Mallet 1687, I I I . 241—248. o. nagyszerű összefoglalása mindannak, ami az Orániai Móric-féle árokrendszerre
vonatkozik. Külön kiemeli az árkok védő és lezáró funkcióját.
101 Ezt Müller 1892, 30—31. o. hangsúlyozza.
102 DoUeezek 1887, 256. o.; Müller 1892, 24—25. o.
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nyék : az üteg közepén elhelyezett egész Karthaunok a falat törték, a kétoldalt álld
feles Karthaunok a leomlott szikladarabokat zúzták szét, a kiskaliberű lövegek
pedig a védőkre tüzeltek. Korábban, amíg a támadás a fedezetlen kurtina ellen irá
nyult, a réstörés nem jelentett problémát, mivel a kurtina falára merőlegesen103
leadott lövések még nagy távolságról is eredményesek voltak. Amikor a bástyák is
bekapcsolódtak a küzdelembe, az ellenük harcoló lövegek számára az ütegvonal két
végét visszahajlították.
Gyökeresen megváltozott a helyzet, amikor a bástyák a védelem fő tüzérségi állá
saivá váltak, és ezáltal a támadás elsődleges célpontjai lettek. Eddigre ugyanis sokat
javult a falak fedezettsége, s ez arra kényszerítette az ostromlókat, hogy a réstörés
eredményességét fokozandó mind közelebb, végül egészen a glacis tetejéig tolják
előre lövegeiket. I t t azonban súlyos veszteségeket szenvedtek a védelem közeli,
összpontosított tüzétől.104 A lecsökkent hatásfokú főüteg és az árokrendszer kifej
lődése a tüzérség megfelelőbb elrendezését tette szükségessé. Megkezdődött a főüteg
részbeni felbomlása, az eltérő feladatú lövegek különtelepítése.
Először a vártól nagy távolságra, a contrevallationba, vagy amögé állították a főüteget, mint demontir-üteget, két oldalára pedig az enfilir-ütegeket, amelyek a XVI.
század közepe óta támogatták az előbbi munkáját az erőd vonalak hosszanti irányú
pásztázásával. Ezeket is, mint akkoriban minden lőállást, igyekeztek minél maga
sabban elhelyezni. Ugyanott kaptak helyet a mozsárütegek is, bár ezek a már több
ször hangsúlyozott célzási hiányosságok miatt csak a város bombázására feleltek
meg.
Az újabb elvek szerint végrehajtott támadásban a tüzérség fokozatosan követte a
futóárokrendszer kiépülését. A réstörő ágyúkat már bátrabban fel lehetett vinni a
glacis ormára, a bástyák csúcsával szembe, mivel a mögöttük emelt többi lövegállás
— így a demontír- és mozsárütegek, valamint a szomszédos bástyák szárnyainak
leküzdésére újonnan felállított ellenütegek (Contre-Batterie) — megfelelő tűztámoga
tást adott. A lövegek elrendezése a glacis tetején egyelőre mit sem változott, csak
hogy így a bástyacsúccsal szemben telepített Karthaunok ferde szögben, tehát
kisebb hatásfokkal lőtték a falat. Ezért a réstörő üteg vonalát megtörték, hogy az az
erőd vonalakkal párhuzamos legyen. A bástyák ellen harcoló, visszahajlított oldal
ütegek is átalakultak, mégpedig a szomszédos bástyák szárnyaira tüzelő ellenüte
gekké, most már ellenkező irányban megtörve, hogy a szárnyakkal szembe kerüljenek
(5., 8. kép).105
A külső védművek elfoglalása
Ha a támadók elérték a glacis lábát, következett az ostrom egyik legnehezebb
vállalkozása, a glacis elfoglalása és a fedett út megrohamozása.
Az egész akció gondos előkészületet igényelt. A roham elsődleges céljának tekin
tették, hogy a glacis tetején logement-t (bejészkelés) tudjanak készíteni, majd ezt
követte az itt kiépített állások fedezetében a fedett út őrségének elűzése. Ha a ro
ham nem járt sikerrel, akkor lépésről lépésre kellett előrenyomulni, egyrészt a ki
ugró fegyverterek közé épített magas lőállások, az ún. tranchée-cavalier-k muskétásai
nak és könnyű lövegeinek túzfedezete, másrészt a folytonosan előretolt rőzsekötegek
és földdel töltött kasok védelme alatt. A támadás eredményes befejezése után az
103 Erre mindenkor nagy hangsúlyt fektettek a tüzérek, hisz a lövés ereje ilyenkor a legnagyobb.
104 Ez persze ellene hatott az előbb mondott tendenciának. Igazság szerint a tüzérség minőségi és mennyiségi
viszonyai határozták meg, milyen közel lehetett vinni a réstörő üteget a falakhoz.
105 Az ütegállások építésére és elhelyezésére nézve Id. Mallet 1687, I I I . 246—247. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen
1876, 637—638. o.: DoUeczek 1887, 255—257. o. (7. kép).
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ostromlók a fedett útban és főleg a f egy vertereken építették ki állásaikat, és bizto
sították a hátsó vonalakkal való összeköttetést, végül felszerelték a réstörő, mozsárés ellenütegeket.106 Ezek támogatása ugyanis nélkülözhetetlen volt a következő had
művelethez, az árkokon való átkeléshez, amelyet a bástyák és elővédmüvek közel
sége és kereszttüze tett igen kockázatossá.
A várárok leküzdéséhez, akár száraz-, akár vizesárok előtt álltak, a tüzérségnek
mindenekelőtt ki kellett kapcsolnia a küzdelemből az ellenfél ütegeit, főleg — ha vol
tak — az alacsony árokpásztázást biztosító védmúveket, kazamatákat, de éppígy
a ravelint, demilune-t, vagy a bástyák szárnyait. Ezalatt a réstörő ütegek is munkába
léptek, hogy a roham számára utat nyissanak. Csak ezután remélhették az akció
sikerét. Vizesárok esetén először a víz leeresztésével próbálkoztak, majd minden úgy
történt, mintha szárazárkon kelnének át. Ha ez nem ment, földtöltést kellett építeni
a falakig, amelyet az oldalazó tűztől magas mellvédekkel óvtak.
A szárazárok esetében többféle módszerrel kísérleteztek. Egyrészt caponnière-eket
építettek a résekig, máskor csak egyszerű, mellvédekkel ellátott árkot vágtak, de
készítettek fedett folyosót is, amelynek oldalait földdel töltött hordók, kasok ké
pezték, tetején marhabőrrel, bádoggal, majd földdel fedett deszkázattal. Ilyen jellegű
munkálatokat azonban nyilvánvalóan csak éjjel lehetett folytatni.107
A várárokban elhelyezett elővédmüvek ellen hasonlóképp indították meg a tá
madást, majd a gyengébbeket ágyúzással és rohammal, az erősebbeket rendszeres
ostrommal foglalták el.
Mire a gyalogság eljutott a falakig, addigra készen kellett állniuk a járható rések
nek, akár ágyúkkal, akár aknákkal törték azokat. Az előbbi módozatairól már szól
tunk a korábbiakban, az utóbbiakra most térünk rá.
Az aknák
Az aknákat, mint a réstörés eszközeit, már régóta ismerték és alkalmazták. Eleinte
az ágyúk csekély hatásfoka miatt használták szívesebben, később pedig azért,
mert kevesebb lőpor felhasználásával értek el általa az ágyúkénál nagyobb eredmé
nyeket. Az aknaásásnak azonban határt szabott, hogy csak megfelelő talajviszonyok
között tudták véghezvinni, a vizes, ingoványos vagy sziklás terep megakadályozta az
ilyen jellegű munkálatokat (pl. Buda körül is nehézségeket okozott a sziklás talaj).
A XVI—XVII. század ostromaiban, ahol lehetett, mindenütt megpróbálkoztak
aknaásással. Jelentősége különösképp megnőtt az 1600-as évek elején, amikor a tü
zérség a falak jobb fedezettsége folytán mind kevesebb eredményt tudott felmutatni.
Az általános tendenciával ellentétben Franciaországban továbbra is az ágyúk ját
szották a főszerepet. Eleinte maga Vauban is inkább a lövegeket vetette be a falak
ellen, jóllehet épp az ő javaslatára állítottak fel — Európában elsőként — 1673-ban
egy aknász-századot, és ugyancsak ő adott elsőként szabályzatot az aknakészítés
hez. A későbbiekben Vauban is elismerte az aknák jelentőségét.
A törökkel vívott várháborúknak is fontos fegyvere volt az akna, védelemben és
támadásban egyaránt. A törökök kitűnően értettek ehhez a mesterséghez, többek
között ők alkalmaztak elsőként ellenaknákat Rhodoson, 1523-ban. Ezek később a
védelem nagyszerű fegyvereivé váltak, ahogy ezt Candia, vagy éppen Buda ostroma
is bizonyítja.
Az aknákat már előre gondosan meg kellett tervezni. A falaktól távol megkezdett
aknafolyosót (Galerie) igyekeztek a védők szemei elől elrejteni, valamint a kitörések
106 Mallet 1687, I I I . 252—257. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 640—641. o.
107 Uo. I I I . 258—259. o.; uo. I. 642—643. o.
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és a mozsártűz ellen őrséggel és sáncokkal biztosítani. Az aknafolyosót vagy lejtősre
vágták, vagy pedig függőleges kutat ástak, és a kellő mélység elérése után vízszinte
sen folytatták a munkát. Az iránytartáshoz már használták az iránytűt, de tisztában
voltak megbízhatatlanságával. A folyosó vonalvezetése az aknafigyelők megtévesz
tésére gyakran kanyargós volt, így nem csoda, ha sűrűn elvétették a célt. Amikor
a bástya alá értek vele, kétfelé haladtak tovább, majd befejezésül elkészítették a lő
porkamrákat. Az egyiknek a kőfalat kellett ledöntenie, a másiknak a bástya föld
tömegét kellett szétszórnia, hogy a rés járhatóvá váljék.
A porkamrákat levegősen töltötték meg. Ha nagyon sok lőpor kellett az eredmé
nyes robbantáshoz, akkor több kamrát ástak egy folyosóhoz, mert így a töltés egy
szerűbb és gyorsabb volt, és az akna hatókörzete is megnőtt. Nagy hangsúlyt helyez
tek a gondos tömítésre, mert ellenkező esetben az akna visszalőtt, és a saját ostrom
műveket és embereket pusztította el. A kamrákat, és a kamrákban az egyes lőpor
csomagokat igyekeztek egyszerre begyújtani, hogy a hatás a lehető legnagyobb
legyen.
A megtévesztést fokozandó egyszerre több aknával is támadtak, persze később
ezeket is felrobbantották.108
Az erőd heveidé
A rendszeres ostrom utolsó fázisát a végső roham (Generalsturm) jelentette. Több
nyire hatalmas tüzérségi előkészítéssel kezdődött, melynek során a védők által léte
sített pallisade-okat (rohamgát) igyekeztek megsemmisíteni. Ennek befejeztével
indult meg a gyalogság többlépcsős rohama. Elöl a legjobb harcértékű csapatok,
mögöttük közvetlenül a támogató oszlopok, míg a tartalék hátul várakozott, hogy
a kellő pillanatban a megfelelő helyen avatkozzak be a küzdelembe. Ha nem sikerült
rögtön áttörni a védelmet, akkor a csapatok itt is azon igyekeztek, hogy a résbe
valamiképp befészkeljék magukat („Posto fassen"), hogy azután állásaikat tüzér
séggel megerősítve kedvezőbb pozícióból tehessenek újabb kísérletet. Többnyire
két-három helyen indítottak támadást a védelem erejének megosztására, s ez álta
lában meghozta a kívánt eredményt.109
A Vaubant közvetlenül megelőző ostromeljárást szemlélteti a Miethen művében
található rajz (10. ábra).110 Ezen jól kivehetők a közelítő-, (a) és összekötőárkok (b),
amelyek az előbbiek könyökei (c) között húzódnak. Az árokrendszert oldalról
redoute-ok (d) biztosítják. A támadási front szélessége már megfelel a későbbi köve
telményeknek is. Az ütegek még csak kevéssé kapcsolódnak az árkokhoz, a főütegek,
leszerelő (e) és réstörő (f ) funkcióval, a falaktól távol, az árkok közti tereken, mintegy
az előbbiek védelmében települtek. Mindössze egy réstörő üteget (g) találunk a
glacis tetején, a ravelin csúcsánál. Az ellenütegek (h) a bástyák előtt fekszenek,
a későbbiekben is alkalmazott elrendezésben. Külön enfilir-üteg nincs, legfeljebb az
ellenütegek képesek ezt a feladatot ellátni (ij vonal).
A Miethen által közölt rajz igen figyelemreméltó, mivel, mint mondottuk, szerzője
Lotharingiai Károly tüzérezredeseként részt vett Buda ostromában, s feltételezhetjük,
hogy felettese ismerte művét. Érdemes tehát e rajzot a budai ostrom északi szárnyá
ról készültekkel összehasonlítani, jóllehet a terepviszonyok sok eltérést okozhattak.

108 Miethen 1683, IV. 42—46. o.; Mallet 1687, III. 260—266. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876, I. 621—625.,
642. o.; Ľolleczek 1887, 252. o.
109 Mallet 1687, III. 268—271. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 646. o.
110 Miethen 1683,14—15. o. között. Sajnos a szerző nem fűzött hozzá magyarázatokat.
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Vauban ostromeljárása?11
Vauban módszerei az elmondottakhoz képest nagy előrelépést jelentettek. Ismé
telten hangsúlyozni kívánjuk, hogy Vauban néhány kivételtől eltekintve nem alkal
mazott új technikai elemeket, viszont, gazdag ostromlói tapasztalataira támaszkodva,
az eddigi hiányosságok megszüntetését tartva szem előtt, a már ismert megoldásokat
rendszerezte, átszervezve a várvívás addigi menetrendjét, s igyekezvén a helyi adott
ságokhoz minél tökéletesebben alkalmazkodni, gyökeresen más elvek szerint vívta
meg a harcot.
Eredményeit persze nem egycsapásra érte el, hanem számos ostrom során szerzett
ismereteit folyamatosan tökéletesítette. Először 1658-ban Malmédynél tevékenyke111 Vauban ostrommódszeréről számtalan műben olvashatunk, szinte valamennyi általam használt munka fogalkozikvele. Bár külön nem idézem itt, de a pontosításokhoz sok segítséget nyújtott Hoyer 1815 és Augoyat 1841.
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dett önállóan, mint „Ingenieur en chef", s az itt elért siker biztosította számára a
továbbiakban, hogy megvalósíthassa saját elképzeléseit.112
Vauban ostromaiban a tüzérségé a fő szerep, mivel ő az ágyúkat az aknáknál
jobb eszköznek tartotta a réstöréshez. Nincs ebben semmi különös, mivel Francia
országban a tüzérség harcászata igen magas fokon állt ekkoriban. Vauban itt is a
rendszerességgel hozott újat, az ütegek célszerű, átgondolt felosztásával, szigorú
szabályok szerinti elhelyezésével. Ez ugrásszerűen megnövelte a tüzérség hatásfokát.
Külön kiemelésre kívánkozik a ricochet-lövés, amelyet ugyan szintén nem Vauban
talált fel, de rendszerszerűén, és főleg eredményesen, ő alkalmazta először.113
A gyalogság szerepe passzív, csak a fedett utat, és a végső támadásban a falakat
kellett megrohamoznia. Minden részletet a szigorú tervszerűségre törekvés jellem
zett, de ennek ellenére gyakorta támadtak hiányosságok a kivitelezésben. Elgondo
lásának alapja a már többször említett parallel-rendszer, amely az erőd frontjával
párhuzamosan futó, több egymás mögött fekvő, a megtámadott szakaszt minden
irányból lezáró, s a további előrenyomulás bázisául szolgáló gyalogsági állást jelen
tett. Hogy ez utóbbi mennyire igaz, bizonyítja, hogy Vauban sokszor place ďarmesnek nevezte, jelezve, hogy nagy létszámú őrség és csapatok számára készült. Meg
kell még jegyeznünk, hogy eleinte Vauban is csak a cikk-cakkkok könyökeit kötötte
össze, később viszont már tudatosan húzta meg a szabályos paralleleket, s így ezek
lettek a cikk-cakkok kiindulópontjai.
A parallel-rendszerben a gyalogság gyorsan és agresszívan tört előre az árkokkal,
ugyanakkor önmaga lényegében passzív maradt, mivel mindvégig fedezetten, az
árkokhoz kötve tevékenykedett, erőszakos akciókra itt is csupán a fedett út elfogla
lásakor, ill. a rések megrohamozásakor kellett vállalkoznia. Az újdonság ebben
„mindössze" annyi, hogy ezt igen csekély áldozatokkal tudta végrehajtani a jobb
fedezés és előkészítés folytán. A gyalogságnak a tüzérséggel való együttműködése
igen szoros volt.114
A Vauban-féle ostrom menete (11. ábra)
A támadás Vaubannál is a circon-, és contrevallation kiépítésével kezdődött.115
I t t azonban a contrevallation szerepét az első parallel (1) látta el, amely kb. 550—
600 m-nyire húzódott a fedett út kiugró fegyvertereinek csúcsaitól (a), és teljes
egészében körülzárta a megtámadott frontszakaszt. Hogy a kitöréseket feltartóz
tathassa, nagylétszámú őrség állomásozott benne, végeit pedig redoute-ok (b) zárták
le. Belőle indultak ki a cikk-cakk vonalú közelítőárkok (c) is. Vauban oly nagy
hangsúlyt helyezett gyors befejezésére (kb. 2 nap alatt készült el), hogy csak ezután
fogtak hozzá az első parallelbe szánt ricochet-(R) és mozsárütegek (M) felállítá
sához.
A ricochet-ütegekben általában 5—10 löveget vontak össze, s a már leírt módon
leadott oldalazó lövéseikkel nagy zavart tudtak támasztani a fő erődvonalak velük
szemben védtelen tüzérségében és gyalogságában, jóllehet, eleinte a találati arány
elég csekély volt. A bombavető mozsarak a korábbi gyakorlattal ellentétben nem a
várost, hanem a védműveket igyekeztek tűz alá venni, s ez a célok nagy felülete

112 Zastrow 1839,116—118. o., 141—148. o.; Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 630—631. o.
113 L. a 83. jegyzetet.
114 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 638—640. o.; Müller 1892, 42—43. o.
115 Az itt következő leírás alapja Zastrow 1839, 209—222. o. I t t egy elméleti, napra lebontott menetrendet találunk,
amely persze a gyakorlatban nyilvánvalóan a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodott. Nagy erénye ennek az össze
állításnak, hogy párhuzamosan közli a védelem tevékenységét is.
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a damontir-lövét iránya

folytán általában sikerrel járt. Az ütegállásokat most már nem nagyon emelték meg,
sőt, a mozsarakat, párosával, teknőszerű mélyedésekbe süllyesztették le.116
Amikor a ricochet-, és mozsárütegek elhallgattatták a vár arra szolgáló lövegeit,
valamint a cikk-cakkkok félútnyira megközelítették a külső védműveket, meg
kezdték a második parallel (2) kiépítését. Gyakorta előfordult azonban, hogy Vauban,
számolva a vártüzérség nehézkességével és lassú áttelepítésével a támadás frontjára,
valamint az árokásás gyorsaságával, hozzá sem kezdett az ütegek felállításához, ha
nem az első után rögtön megásatta a második parallelt, az ún. ütegvonalat.117 E két
vonal védelmében fogott azután hozzá az ütegépítkezésekhez. A második parallelbe
a demontir-ütegeket (D) telepítette, szigorúan elválasztva tevékenységüket a ricochetütegekétől. Ezek mellé ismét néhány mozsarat (M) állított. Vauban fontosnak tar
totta, hogy a tűzcsapás a lehető legerősebb legyen, ezért csak akkor szólaltatta meg
lövegeit, ha már a két vonal minden ütege tűzkész volt.
A második parallelt az elsőnél rövidebbre méretezték, hogy az azt körülölelő első
parallel, illetve a végeit lezáró redoute-ok (b) az oldalait fedezzék. Mindezeknek a
munkálatoknak a támadás megkezdése utáni 7. napon el kellett készülniük.
A második parallelből, a védelem tűzfegyvereinek semlegesítése után, az előre
nyomulás frontját mindinkább szűkítve, újabb közelítő árkok indultak ki a fedett
út kiszögellő fegyvertereinek csúcsai felé. E cikk-cakkkok könyökeit a glacis-hoz
félúton ún. félparallelekké (d) hosszabbították meg, s ezek fogadták be a fedett utat
és annak fegyvertereit pásztázó Haubitz- (H), és mozsárütegeket (M).
A glacis lábához érve az árkokkal, a fedett úttól mintegy 55—60 m-nyire, kezdtek
hozzá a harmadik parallel (3) megásásához. Ez ismét rövidebb volt az előzőnél, a
mondott védelmi okok miatt. Itt főleg a kővető mozsarak (M) kaptak helyet, tüzükkel
a fedett út védőit igyekeztek elűzni állásaikból, és támogatták annak elfoglalását.
A harmadik parallel egyben a cikk-cakkok lezárását is jelentette. Ezeknek a művele
teknek az ostrom 10. napján kellett befejeződniük.
A következő lépés itt is a fedett út bevétele volt. Az előrenyomulást most már vala
mennyi üteg egyesített tüze támogatta, ennek ellenére innentől jóval lassabban
haladhattak a védelem fegyvereinek közelsége miatt. Akcióik közvetlenül a fedett
út fegyvertereinek kiszögellései ellen irányultak, hogy a kereszttűz lehetőségét a
lehető legkisebbre csökkentsék. Az árkok két oldalán megépítették a tranchéecavaliereket (e), amelyek a muskétások számára kitűnő állást jelentettek, de ugyan
akkor felszerelhették ezeket mozsarakkal is.
A glacis gerincét elérve az ostromlók hozzáfogtak a védműveken kívüli utolsó
gyalogsági állás elkészítéséhez, a glacis „megkoronázásához" (die Krönung des Glacis).
Az elnevezés igen találó, mivel az árkok és ütegvonalak a glacis gerincén húzódtak
végig, valóban mintegy megkoronázva azt. Ennek alapján magát az állást is couronnement-nak nevezték. Ez az esemény egyben a hadműveletek egyik fordulópontját is
jelentette, mivel gyakran megtörtént, hogy a védők ezután, kilátástalannak tartva
helyzetüket, feladták az erősséget. Persze szép számú ellenpéldát is fel lehet sorolni,
amikor a közelvédelem jóval tovább tartott az előkészítő szakasznál.118
Ha a gyalogság túl erős ellenállásra talált, a couronnement-ok között még egy
negyedik parallelt (4) is vágtak, amely elrendezésében azonos volt a harmadikkal.
A couronnement a glacis gerincével párhuzamosan húzódott, s kiépülésével egyidejű
leg megkezdték az ugyanott elhelyezendő ellenütegek (g) felállítását is. A támadók
nak ekkorra már erőfölényükre támaszkodva a fedett út kiürítésére kellett kénysze116 DolleczeJc 1887, 255. o.; Müller 1892, 44. o.
117 Feldzüge d. Prinzen Eugen 1876,1. 638—639. o.
118 Ľolleczek 1887, 261. o. szerint a védők többnyire attól féltek, hogy ha rohammal veszik be az erődöt, úgy az a
lakosság kirablásával és lemészárlásával végződik (1. Buda), míg feladás esetén csak hadisarcot kellett fizetniük, és a
helyőrséget befogadniuk. Müller 1892, 50. o. több ellenpéldát sorol fel.
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ríteniük a védőket, akár a rendszeresség, akár a roham segítségével. Ez lehetővé
tette, hogy a fegyvertereken (h) befészkeljék magukat, és innen zavarják a védők
összeköttetéseit, és a várárkot pásztázzák. Eközben, a couronnement kiépülését kö
vetve, elkészültek a réstörő ütegek is (B, a francia „Breche" — rés — szó után).
A couronnement Vauban egyik legnagyszerűbb találmánya. Lényege abban állt,
hogy a benne elhelyezett ágyúkat teljes mértékben megvédte a szárnyak oldalazó
tüzétől, mégpedig azáltal, hogy a couronnement mellvédjére merőleges traverse-ek (i)
közé állította azokat. Az ütegek elrendezése is eltért a korábbiaktól. A réstörő ütegek
(4—6—8 löveggel) a bástyák között, a ravelin előtt és mellett, mindkettő homlok
vonalaival szemben települtek, az ellenütegek (5—8 löveggel) pedig a bástyacsúcs
elé.119 Amint ezek, valamint a negyedik parallel lövegei tűzkésszé váltak, s a couronne
ment árkai is elkészültek, az ostrom 17. napján megkezdték az átkelést az árkokon,
miközben a couronnement nehézlövegei réseket törtek a bástyák falába. Ezeket rög
tön megrohamozták, mihelyt a töltések vagy árkok (j) elérték a falak tövét.
A rohamban a tüzérség és a gyalogság nagyjából a korábban leírt elvek szerint
tevékenykedett. Amennyiben az első rohammal nem tudták elfoglalni az erődöt,
vagy pedig az ellenfél a bástya területén retranchement-nal (keresztirányú átvágások)
akadályozta meg az áttörést, akkor ebben az esetben a résben való befészkelést
tekintették fő célnak, mert ez biztosította a további kezdeményezést.
Ennek az akadálynak a leküzdése már csak azért is érdekes számunkra, mivel a
budai ostrom mindkét frontján, bár más és más körülmények között, de sor került
ilyen jellegű hadműveletekre.
A befészkelés után az ostromlók legfontosabb feladata pozícióik megerősítése
volt, s ennek keretében elsőként mozsarakat (M) helyeztek el a rés tetején. Ezt
követően a glacis elleni támadásnál leírt módszerrel kezdték kibontakoztatni árkai
kat (1) a bástya két oldalán. Közéjük telepítették az átvágásra tüzelő ágyúkat, ame
lyeket egy árokkal kapcsoltak össze, tulajdonképpen egy kisebb parallelt (m) hozva
létre. Ennek fedezete alatt az átvágás gerincére is egy couronnement (n) épült, s ezt
a gyorsaság kedvéért a kis parallel lövegeivel szerelték fel. Ez biztosította az átkelést
a retranchement árkán (k), amelyet egy újabb, többnyire már eredményes roham
követett.
A feladat nehézségeit jól mutatja, hogy Vauban ez utóbbi műveletekre további
8—10 napot szánt. Ezekről az időbeli adatokról persze tudni kell, hogy az optimális
körülményekre vonatkoztak, s maga Vauban sem tartott lehetetlennek, pl. az
ostrom utolsó fázisában, akár 10 napos eltérést sem.
Végezetül meg kell jegyeznem, hogy az a rendszerességre való törekvés, amely
Vauban ostromait jellemzi, a kortársaknál még igen ritka, sőt, Vaubannak is meg
kellett küzdenie az általa felállított szabályok betartásáért. A kevésbé tervszerűen
végrehajtott hadműveletekre jó példa többek között Coehorn tevékenysége, aki
továbbra is a tüzérség tömeges bevetésével operált, állandó véres rohamokkal igye
kezett a döntést kikényszeríteni, s ez az eljárás mindkét részről rengeteg áldozatot
követelt. A fejlődés azonban mégis Vauban elképzeléseit, nyugodt, módszeres, gon
dosan előkészített vállalkozásait igazolta.

119 Müller 1892, 44—45. o.
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GLOSSZÁRIUM
A glosszárium a szövegben dőlt betűvel szedett és magyarázatra szoruló szakkifejezéseket
tartalmazza, az ott előforduló szóalakok betűrendjében. A magyarázatok a következő műveken
alapulnak :
1. Johann Rudolph Faeschen: Kriegs- Ingenievr- und Artíllerie-Lexicon. Nuernberg, 1726.
2. Leonhard Christoph Sturm: Der Wahre Vauban, oder der von den Deutschen und Hollaendern verbesserte franzoezîsche Ingenieur, worinnen ... Kriegsbaukunst, nach den Grundsaetzen des beruehmten H e r r n von Vauban deutlich erklaeret werden: ... Nuernberg,
1761.
3. Hoyer 1815, I — I I I . Theil.
4. H . F . Rumpf: Allgemeine Real-Encyclopaedie der gesammten Kriegskunst. Eine H a n d 
bibliothek fuer Offiziere aller Waffen, in alphabetischer Ordnung. Berlin, 1827. I — I I . Bd.
Az idézetek u t á n a szokott módon jelöltem a forrás helyét. Főként az első kettőt használtam,
mivel ezek időben közelebb állnak témánkhoz. Néhány szó magyarázatát e művek nem tartal
mazzák, ezeket a felhasznált Irodalom alapján magam értelmeztem.
ágyúpad, Geschützbank, a várfalak mögötti földhányások elsimított és kikövezett tetején
létrehozott tüzérségi állás.
banquette, Banc, lövészpad, „egy kis fok vagy lépcső, mégpedig a mellvéd alatt, s körben
ekörül húzódik, amelyre a katonák állnak, amikor az árokban, vagy a fedett útban tüzet kell
adníok". {Faeschen 1726, 21.)
bástya, bastion, Bollwerk, „ezek nagy védművek, amelyeket a falak sarkán építenek, és négy
vonalból állnak, nevezetesen két homlokvonalból és két szárnyból". (Sturm 1761, 84.)
Bauhorizont, építkezési szintvonal, a tereprendezés és az erődépítkezós során önkényesen
megválasztott 0 m-es szint.
braie, „egyfajta [védjművek voltak, részben kőfalból, részben földből, amelyeket a régiek
a kapuk elé, olykor körben az egész város köré helyeztek, [de] hogyha a város védművei, azt
tartják, nem elég erősek; neve u t á n [ítélve] valószínűleg ebből ered a Faussebraye az újabb
erődítményekben". (Faeschen 1726, 36.)
brisure, letörés, „olyan vonal, amelyen a bástyák szárnyait hátravonják". (Rumpf
I. 170.) Az orillonon levő a külső, a kurtinán levő a belső brisure, (uo. 154.)

1827,

caponniire, Streichwehr, árokoldalvéd, „kővel, vagy fa fedéllel, és az arra öntött földdel bol
tozott fedett járda, ... ellátva mindkét oldalon pallisade-okkal megerősített [verpallisadirten]
mellvédekkel, és fölül, ha nem boltozott, akkor erős gerendákkal ós a ráöntött földdel fedve.
Építhetnek fél és egész caponnière-eket. A fél [caponnière-ek] az egyik oldalon nyitottak, ...
Kis lőrések is vannak rajtuk, ... A caponnière-ek olyan nagyok, hogy 20—30 ember lehessen
bennük; általában a glacis alatt, a fedett útban, a szárazárokban is, ugyancsak a bonnet-k
[a kiugró szögletek mellvédjeinek magasított részei] és a falak alatt készülnek, ebben a katonák
az ellenséges bombázástól biztonságban vannak. Ezek oly erősen boltozottak és földdel borítottak,
hogy semmilyen bomba, gránát, még kő sem tudja [azokat] á t ü t n i . " (Faeschen 1726, 45.)
cavalier, magas lőállás, „macska vagy lovas, a bástyákon, vagy a kurtinákon földből felhányt
és mellvéddel ellátott domb, amelyből a harcmező pásztázható, s az erőd körül minden magas
hely lőhető". (Sturm 1761, 85.)
drconvallation, Umschanzung, körülsáncolás, „az ostromlók erődítménye, vagy mezei sánca,
a harcmező felé irányozva, hogy megakadályozza, hogy az ostromlottaknak felmentés érkezzen".
(Sturm 1761, 86.)
contre-escarpe, árokellenlejtő, „voltaképp az árok külső oldala ; azonban közönségesen a fedett
útnak és mellvédjének fogják föl, lejtőjével, vagyfis] a glacis-val együtt, amely azonban mindamel
lett ... sok félreértésnek is okozója". (Faeschen 1726, 65—66.)
contregarde, ellengát(?): „Contre-Garde, Conserve, ou Couvre-face, Bollwercks-Wehre, egy
külső védmü, amelyet az új erődítményekben, (ám a régiektől kölcsönvéve) a bástya homlok
vonala elé, de olykor a ravelin elé is helyeznek, hogy ezeket fedezze. K é t hosszú homlokvonalból
áll, és a félhold helyett használatos, melyet a régiek a bástya csúcsa elé, és az árok fölé helyeztek,
vagy a fausse-braye (?) helyett készítettek." (Faeschen 1726, 67.)
contrevallation, Gegenwalle, ellensánc( ?), „árok mellvéddel, amely az erőddel szemben van fel
hányva, itt-ott fél Redoutokkal ellátva, amellyel az ostromlók a kitörések ellen biztosítják magu
k a t " . (Faeschen 1726, 68.)
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demilune, „Halber-Mond", félhold, „régi elővédmű, amelyet a hollandi erődítés a bástya
csúcsa elé helyezett ... Ez idő szerint ma már többé nem szokták használni, mivel rossz szolgála
tot tesz, nem tudják jól védeni, és az ellenségnek t ö b b hasznot [hajt], mint [amennyi] k á r t
okoz". {Faeschen 1726, 77.)
detaschirtes Bastion, bastion détaché, kikülönített bástya, „ a fő védművektől elválasztott
bástya, mindazt nevezik így, [amely] részben a kurtlna előtt fekszik, részben az alakzat szögletén,
és a hátravont erődtől elkülönül". (Faeschen 1726, 24.)
escarpe, Abdachung, rézsű, „a föld vagy a fal belső lejtője, az árkon belül". (Sturm 1761, 88.)
fausse braie: „Fausse-Braye, Unter-Wall, fal, amely az árok és a főfal között fekszik, vagy
a horizont [vonal]on, vagy afölé emelve, hogy az árkot abból védelmezzék, és az ellenség befészkelését a fedett útban erősen kétségessé tegyék." (Faeschen 1726, 95.) „Olykor egy kis
árokkal a főfaltól is elválasztják." (Sturm 1761, 89.)
fedett út: „Bedeckter Weg, Chemin couvert, oder Corridor, (via cooperta) út ..., amely vagy
egészen, vagy részben le van süllyesztve, s a harcmezővel szemben az árok körül körbemegy.
Van egy, de olykor két-három Banquettje és egy mellvédje, amelyet glacis-nak neveznek"
(Faeschen 1726, 29.)
fegyvertér: „Place d'Armes, Lermen-Platz [lármatér], Sammel-Platz [gyülekezőtér], WaffenPlatz. Ezt a szót az erődítéseknél különféle jelentésekkel használják, mégpedig: 1. Jelent minden
egyes teret, akár városban, akár más védműben, ahol a katonák összegyűlhetnek. 2. Jelenti azt
a teret, amely a glacis beszögelléseiben, a fedett ú t b a n készült. 3. Adják ezt a nevet olykor a
keresztárkokban levő redoute-oknak is, és így t o v á b b . " (Faeschen 1726, 178.)
félparallel, Halbparallel, a második és harmadik parallel között félúton, a közelítőárkok
könyökeinek meghosszabbításában készült tüzérségi és gyalogsági állás.
földtöltés, a XIV—XV. században épült várak viszonylag vékonyabb falai mögött emelt
földhányás, amely az ágyúgolyók romboló hatását a falazat rugalmasabbá tételével tetemesen
csökkentette. A későbbi erődökben is használták és a tetején képezték ki az ágyúpadokat.
futóárkok: 1. approche, Laufgrabe, „árkok az erőd előtt, amelyek ide-oda mennek, vagy rőzsekötegekből és sánckosarakból készült fedezékek, amelyek segítségével az ostromlók az ostromlott
helységet megközelítik". (Sturm 1761, 83.)
2. tranchée, Laufgrabe: „Ez a szó többnyire magában foglalja az összes védművet, amelyet
az ellenség készít, hogy akár saját táborát erődítse, akár fedezetten előrenyomuljon az erőd
felé, amelyet t á m a d . " (Sturm 1761, 93.)
3. sappe, „nagyon mély beásás, amelyet a közelítő- vagy futóárkoktól készítenek: amikor
ezeket a Contrescarpe felé a glacis és a fedett út alatt a [vár]árok felé tovább vágják előre, a
belőlük kiásott földtömeg arra szolgál, [hogy] jobbról és balról azzal fedezzék m a g u k a t " . (Sturm
1761, 93.)
flankírozás, az erődvonalak fedezése oldalazó tűzzel, az erődvonalakkal párhuzamos irányú
lövésekkel.
glacis, Feld-Brustwehr, Feldabdachung, Abschüßenden Aussenfläche, vársík: „A mellvéd
koronájának lejtője, amely lassanként belevész a talaj síkjába, mégpedig külső rézsű nélkül, . . . "
(Rumpf 1827, 366.)
glacis megkoronázása, die Krönung des Glacis, Krönung, couronnement, „amikor két árkot ...
hajtanak előre a Transcheereíter (tranchée-cavalier) homokvonalainak végpontjaitól, a glacis
gerincétől 18—24 lábnyira [kb. 6,5—8,5 m ] , a fedett út kiugró szöglete mellett, jobbról és balról,
..., [annak] ágaival párhuzamosan vezetnek el, ennek a munkának a neve a korona." (Rumpf
1827, I. 510.)
gyilokjáró, Mordgang, a lovagvárak magas falaínak tetején kívül, vagy belül körülfutó, fedett
fa védőfolyosó, ellátva lőrésekkel és kőledobó nyílásokkal.
hátravont szárny: „Flanc couvert ou retiré, bedeckte oder zurueck gezogene Flanque, a szárny
alsó része, amelyet a felső résztől olykor elkülönítenek, és a bástyába valamennyire visszahúz
zák." (Sturm 1761, 89.)
holttér: „Todter Winkel, ez olyan [hely], amelynek nincs oldal védelme, vagy főképp nem
pásztázható, miként egyes védművek és sáncok kiugró szögletei, . . . " (Rumpf 1827, I I . 448.)
homlokvonal: „Faces, Pan du Bastion, Gesichts-Linien [arcvonal], egy bástya mindkét külső
vonala, amelyek egy pontot, vagy csúcsot képeznek, és az átellenben levő legközelebbi szárnyak
védelmezik ezeket." (Faeschen 1726, 91)
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Hornwerk, szarvmű, „Ouvrage à Cornes, oder Tenaille renforcée, az erőd egy külső védmüve,
amely két fél bástyából és egy kurtínából áll, ...". (Faeschen 1726, 128.)
kaliber, „a tüzérségnél így hívják a [cső]szájnyílás átmérőjét, vagy egy ágyú, mozsár, vagy
más tűzfegyver öblét". (Faeschen 1726, 40.)
kaliberhossz, tüzérségi hosszmérték a lövegcső hosszának meghatározására; viszonyszám,
amely azt jelenti, hogy az adott löveg golyójának kaliberénél (átmérőjénél) hányszorta hosszabb
a csőfurat. Megítélése meglehetősen bizonytalan, ugyanis többek között néhány adat arra mutat,
hogy a cső kaliberét is alapul vették ehhez a számításhoz, továbbá bizonytalan, hogy a megadott
kalíberhosszban benne foglaltatik-e a csőfenék is, ami rendszerint 1 kaliber vastag, (jele: L).
kazamata: „Casematte, Canonenkeller, Mordgrube [ágyúpince, halál-, gyilkos- vagy pokol
verem], ez alacsony, mellvéddel ellátott és minden oldalról falakkal körülvett hely, a szárny
terében, amely [voltaképpen] hátravont szárny a brisure-ök között. Gyakorta készül boltozattal,
azalatt lőrésekkel, amelyekből az árok alját tudják pásztázni." (Sturm, 1761, 85.)
kazamatázott galéria: 1. i t t : „Gallerie, ... , egy boltozatos folyosó, mégpedig az erőd falai
alatt húzódik egyik kaputól a másikig; nemcsak békeidőben őriznek abban mindenféle szerszá
mot, hanem háborús időben is általa fedezik fel az aknákat, amely m i a t t kiváltképp meg akarják
ezeket építeni." (Faeschen 1726, 111. )A kazamatázott galéria ugyanez, csak megfelelő leállások
kal ellátva az alacsony árokpásztázáshoz.
2. „Gallerie, ..., Retour de Mine, Minen-Gaenge", aknafolyosó.
3. Az árkon való átkeléshez használt fedett folyosót is így nevezik (1. Faeschen 1726, 110—111.).
Kronwerk, „Couronne, Couronnement, Ouvrage à Couronne, ..., egy nagy külső véd mű az
erőd előtt, két, vagy több kurtinával, középen egy, vagy több egész bástyával, s azon kívül
két fél [bástyával] ellátva". (Faeschen 1726, 72.)
kurtina, kötőgát: „Courtine, ..., Mittelwallslinie oder Zwischenwall, a fal egy olyan darabja,
amely a két bástyát egymáshoz kapcsolja." (Sturm 1761, 87.)
logement, „ha az ostromlók egy állást elfoglaltak, és abban az ellenséges tűztől olyannyira
fedezve vannak, hogy onnan többé nem tudják őket kiszorítani". (Sturm 1761, 90.)
lövés: Amikor az ágyúcső tengelye tüzelés közben a horizontvonalhoz viszonyítva 0—45
fokos szögű, akkor beszélünk lövésről. A 0 fokos elevációval (csőállásszög) leadott lövést hori
zont-, lapos-, vagy maglövésnek mondják (Horizontal-, Fläche-, oder Kernschuß, magnak a
csőfuratot nevezik). H a 0 fok feletti szögben tüzelnek, akkor ív-, vagy célzott lövésről beszélnek
(Bogen-, oder Visierschuß). Ezenkívül ismeretes 0 fok alatti irányzék is, ez a süllyesztett lövés
(Senkschuß).
lunette, brille, hóka-gát, „a várépítészetben azt a védmüvet nevezik így, amely két homlok
vonalból áll, és egy ravelin két oldalán fekszik. Ezeket kétféleképp építik, nagy és kis lunette-nek :
az utóbbinak azonban nincs különösebb haszna". (Faeschen 1726, 149.)
orillon, Bollwerksohr, bástyafül, „ a szárny felső részét nevezik így, amely a hátravont szárny
egy részét fedezi". (Faeschen 1726, 167.)
orillontorony, az eddig szorosan a bástyához kapcsolódó orillon átalakítása önálló védelmi
feladatok ellátására alkalmas különálló védművé.
összekötő árok: „Communícations-Linie, Ligne de Communication; az egész körülsáncolás
árkait nevezik így. Ezek a vonalak a közelítő árkokban vannak, amelyek segítségével fedetten
lehet közlekedni az egyik parallelvonalból a másikba." (Faeschen 1761, 63.)
palissade, rohamgát, „ezek 9—10 Zoli (22—24 cm) vastag, és 8—9 láb (2,5—3 m) magas»
felül kihegyezett, egy vagy három hegyű vassal megvasalt karók, amelyeket a glacis-n, vagy az
erőd más helyein olyan közel állítanak egymáshoz, hogy kettő között csak egy muskótát lehet
átdugni. A palissade-ok között a keresztlécekre olykor erős vas tüskéket rögzítenek, amelyek
fölfelé állnak. Céljuk az ellenséget feltartóztatni, hogy az ne tudjon azonnal egy [adott] helyre
betörni". (Faeschen 1726, 169.)
permanenter Abschnitt: Vauban rendszerében a bástya torkában elhelyezett, a kurtinák csat
lakozásait összekötő, a várfalakkal azonos magasságú erődítési frontszakasz. A főfalakhoz
hasonlóan támfalazott, előtte mély árok, az árok túloldalán egy kisebb fedett út fegyvertérrel
ellátva, hogy az ellenség logement-ja ellen támadást lehessen intézni.
ravelin, Wall-Schild, pajzsgát, „külső védmű, a kurtina előtt az árok fölött fekszik, s az előb
bit fedezi. Rendszerint csak két homlokvonallal készül, ... Olykor szárnyakkal is, ... És ezt
az utóbbit nevezik a franciák: demilune-nek." (Faeschen 1726, 195.)
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redoute, „kis négyszögletes sánc, amelyet általában a közelítőárkok kiugró szögleteinél szok
t a k készíteni, vagy egyébként más vonalaknál is, magaslatokon és retranchement-oknál, éppígy
a circon- és contrevallationban, i t t is, ott is próbálják alkalmazni, hogy ezáltal mindegyiket
jobban pásztázhassák. H a magukban állnak, árokkal és palissade-okkal veszik ezeket körül".
(Faeschen 1726, 196.)
reduit, az erőd területén, főképp a fedett út kiszögellő fegyverterein, vagy a bástya torkában
elhelyezett kisebb, kőből épült zárt sánc.
retranchement, „Affter-Schantze, Rueckwehr, Verschanzung. Elsáncolás erős mellvéddel,
és meglehetős árokkal, egy tábor, előváros, vagy más helység körül. Az erődben azt nevezik így,
ha ennek [ti. az erődnek] egy részét, minthogy tovább nem tudják védeni, a többi védműtől
mellvéddel, sánckosarakkal, palissade-okkal és hasonlókkal elvágják, ezáltal abban tovább
tudnak védekezni az ellenség ellen". {Faeschen 1726, 201.)
revetement, köpenyfalazat: „Revetir, bekleiden oder verkleíden, ez nem más, mint egy fal
vagy egy árok jó, [kő]fallal körülvéve." (Sturm 1761, 92.) „Halbe Revetirung, ez azt jelenti,
amikor egy védmű oldala az árok lábától a horizontig, ..., kővel falazott, az azon álló fal azonban
egészében gyeppel borított." (Faeschen 1726, 201.)
rondella: „Rondel, a kerek, erős tornyokat nevezik így, melyek bástyák helyett szolgálnak,
és a régi városoknál itt is, ott is láthatóak még. A régi városokban is találhatók még rondellák,
amelyek nagy, kerek, földből készült, alacsony zwinger-fallal körülvett védművek, s általában
kapukhoz és a város sarkaira helyezték ezeket, . . . " (Faeschen 1726, 204.)
I? szárny, bástyaszárny: „Flanc, die Flanque oder Streíchlínie, az a vonal, amely a bástyát
a kurtinához kapcsolja, s amelyről a legközelebbi bástya homlokvonala a védelmét k a p j a . "
(Sturm 1761, 89.)
\tenaille, „Zangen- oder Scheer-Werck [harapófogó, olló], kétféle lehet; mégpedig: egyszerű
és kettős Tenaílles. 1. Az egyszerű, Tenaílle simple az, amelynek feje k é t homlokvonalból áll,
amelyek egy befelé menő szöget alkotnak. 2. A kettős tenaílle, Tenaille double az, amelynek
feje négy homlokvonalból áll, amelyek két ki-, és három befelé menő szöget alkotnak." (Faeschen
1726, 247.)
traverse, Zwerchwall (rekeszfal), keresztsánc, „egy d a r a b kiásott föld, mellvéd nagyságában
és formájában, amelyet a fedett ú t felett keresztben, vagy olykor éppen a falak tetején készíte
nek. Ott Retírade-ként [retranchement] szolgál, itt többnyíre a bombák elleni fedezetül".
(Sturm 1761, 93.)
védokazamata, 1. a kazamata címszónál.
védvonal: „Fiehírende Defens-Linie, lígne de defense fichante, mozgó csapásvonal [beweglíche Streích-Linie], amely abból a pontból, ahol a kurtina és a homlokvonal összefutnak, a bástyacsúcsíg, a homlokvonal mellett kívül húzódik végig; a m i annyit tesz, hogy ez a szárny végétől
a szemben levő bástya csúcsáig húzódik, és a bástya homlokvonalával szöget alkot."
„Rasírende Defens-Linie, ligne de defense rasante, az állandó csapásvonal, amely a bástya
csúcstól, éspedig a homlokvonalon át [addig] a sarokig megy, amelyet a szárny és a kurtina
képeznek. Ez annyit tesz, mintha a bástyának a kurtináíg meghosszabbított homlokvonala
lenne." (Váralaprajzaink ez utóbbit jelölik. Faeschen 1726, 75.)
vetés: A 45 fok feletti szögtartományban végrehajtott tüzelésnél beszélünk vetésről.
zwinger, „ a régieknél volt ilyen, amelyet m a már általában Faussbraye-nek nevezünk, és ez a
város körfala körüli 3—4 R u t h e (11—15 m) széles térségből áll, 6—8 láb (2—2,5 m) magas
fallal, lőrésekkel ellátva, . . . " . (Faeschen 1726, 275.)

Дьёрдь

Домокош

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕПОСТЕЙ И КРЕПОСТНАЯ ТАКТИКА
В ЕВРОПЕ В XVI—XVII ВЕКАХ
Резюме
Исследование и оценка осады крепости Буда может привести к верным результатам лишь
при условии знания всей крепостной архитектуры и осадной тактики в Европе XVI—XVII
веков.
В течение XVI—XVII веков фортификационное строительство прошло значительное раз
витие. На месте высоких крепостных стен, оборонительных коридоров, башен и ронделл
средневековья в этот период в соответствии с требованиями, предъявляемыми с момента су
ществования артиллерии, строились укрепления (форты), обнесенные несколькими земляными
валами и врытыми в землю оборонительными поясами. Первым коренным изменением было
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создание бастионов, которые устранили «мертвые» пространства круглых башен. Земляные
валы защищали каменные стены от снарядов. Перед главными стенами стали строить всё
больше передовых оборонительных сооружений, равелины, люнеты, контрапроши, крытые
ходы сообщения гласисы и т. д. Бастионы также прошли ряд преобразований, под воздей
ствием огнестрельного оружия стали строиться бастионы с выступами, капониры, бастионы
с большими, многоярусными флигелями. Основными вехами развития после старых и новых
итальянских фортификационных систем явилась деятельность Даниэля Шпекле, далеко опе
редившего свое время, затем Фрейтага, Пагана, Вобана иц Коэхорна.
Осадная тактика в ходе этого периода вначале благодаря артиллерии получила большие
преимущества перед замковой архитектурой, затем Фортификационное строительство, при
спосабливаясь к существованию пушек, прошло стремительное развитие и приобрело превос
ходство над артиллерией, пока в конце концов Вобан не изменил, можно сказать, окончатель
но, соотношение сил в пользу осадных войск. Главным оружием наступления была артиллерия,
которая вначале обладала небольшой, но позже всё возраставшей мощью и эффективностью
огня. Её деятельность веё более тесно координируется с действиями пехоты, с саперными и
подрывными работами. Вместо слабой на первом периоде, пассивной осадной техники впервые
Мориц Оранский ввел такой комбинированный способ ведения боя. Однако самые большие
результаты в этой области связаны с именем Вобана, несмотря на то, что он ничего подлинно
нового не создал, но настолько оригинально воспользовался всем уже имевшимся, что бла
годаря этому ему удалось в занчительной мере преобразовать осадную тактику. Наиболее
важным элементом этого было системное применение паллелей, которое строилось на воз
действий пехотного огнестрельного оружия, а также планомерное распределение и введение
в бой артиллерии, с помощью которой облее основательно подготавливался и более резуль
тативно поддерживался штурм пехотных войск.
Осада Буды по сравнению с передовыми методами того времени во многом отличается,
отчасти вследствие устарелости крепости, а также и по той причине, что методы осады тоже
вынуждены были сообразовываться с этим фактом.
György Domokos
EUROPÄISCHE FESTUNGSARCHITEKTUR UND KAMPFWEISE IN DEN
16—17.-TEN J A H R H U N D E R T E N
Resümee
Die Untersuchung und die Bewertung der Belagerung von Buda kann nur in Kenntnis der
europäischen Festungsarchitektur und Kampfweise im Ganzen von den 15-ten und 16-ten Jahrhunderten zu einem richtigen Ergebnis führen.
Während des 15-ten u n d 16-ten Jahrhunderten h a t die Festungsarchitektur eine bedeutende
Entwicklung genommen. An der Stelle der mittelalterlichen hochen Festungsmauern, Schutzgänge, Türme und Rondelle wurden Festungen gebaut, die der Existenz und Anforderungen
der Artillerie entsprechend durch hinter Erddämme herabgesänkten Schutzringe umzogen waren.
Die erste grundsätzliche Veränderung war der Bau von Basteien, die die Todtwihkel der Rondelle beseitigten. Die E r d d ä m m e haben die Mauern vor Geschosse geschützt. Immer mehr Vorverteidigungswerke — Raveline, Demilune, Contregarde, Gedeckte Wege, Glacis usw. — wurden
vor die H a u p t m a u e r n gebaut. Auch die Basteien wurden auf den Einfluß der Feuerwaffen umgeformt. Die Basteien mit Orillon, die Kannonenkazematte, der mehrstöckige, große Bastelflügel
wurden zustande gebracht. Nach den alt- und neuitalienischen Systemen bedeutete die Tätigkeit von Daniel Speckle, der seiner Zeit weit voraus war dann die von Freitag, Pagan, Vauban und
Coehorn die Hauptstationen der Entwicklung.
Während dieser Zeit h a t sich anfangs die Belagerungstaktik durch die Artillerie einen Vorteil
gegenüber der Festungsarchitektur verschafft, dann bekamen die sich an die Existenz der Kanonen angepassten Festungen mit einer sprunghaften Entwicklung die Überlegenheit, bis Vauban
endlich und endgültig die Kräfteverhältnisse zum Vorteil der Belagerer abgeändert hat. Die wichtigste Waffe des Angriffs war die Artillerie anfangs mit geringer, dann mit einer immer besseren
Wirkung. Inre Tätigkeit wurde immer genauer mit dem Kampf der Infanterie und der Arbeit
der Pioniere und der Mineure koordiniert. Statt der schwachen, passiven Belagerungstechnik wurde diese kombinierte Kampfweise zu Erst von Moritz von Oranien eingeführt. Doch sind die
größten Ergebnisse dieses Gebrietes mit dem Namen von Vauban verbunden, obwohl er nichts
tatsächlich Neues geschaffen hat, h a t aber die vorhandene Technik so originell genutzt, daß es
ihm dadurch gelungen war die Belagerungtaktik wesentlich umzugestalten. Die wichtigsten Elemente von diesem waren die systemsartige Anwendung von Parallele, die sich auf die Wirkung
der Feuerwaffen der Infanterie gründete und die planmäßige Verteilung und Einsatz der Artillerie,
wodurch der Sturm der Infanterie gründlicher vorbereitet und erfolgreicher unterstützt wurde.
Die Belagerung von B u d a wies viele Abweichungen von den fortschrittlichen Methoden der
Zeit auf, teils wegen des veralteten Zustand der Burg teils wegen der sieh dazu anzupassen gezwungene Kriegsweise.
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CZIGÁNY ISTVÁN

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC HADSEREGE A MUSTRÁK TÜKRÉBEN
Egy hadügyi fáziskésés sajátosságai
1711 Szent György havának utolsó napján a Szatmár vármegyében lévő majtényi
mezőn a kora tavaszi napfényben több ezer kuruc katona gyülekezett a szabadság
harc utolsó hadiszemléjére. Hamarosan megérkezett Károlyi Sándor báró, a kuruc
sereg főparancsnoka, Pálffy János gróf, a Magyarországon harcoló császári csapatok
fővezére Karl Locher von Lindenheim császári megbízott és „több előkelő rendek"
kíséretében. Megmustrálván a csapatokat, felolvasták az előző nap Szatmár váro
sában aláírt békeegyezmény pontjait, majd a katonák hűséget esküdtek a Habsburg
uralkodónak. Később „...mindenféle hadi muzsikák és eszközök hangozván és a
zászlók sűrűen lobogván, három ízben való tűzadással vagy lövések ropogásaival
hadi mód szerént Te Deum laudamust (hálaadó istentiszteletet) tartottak... és a
fegyvert letévén, a pacificatio punctumai (béke pontjai), és a kiadott passualis
levelek tenora (úti levelek végzése) szerint, szélyel oszolván, ki-ki maga hazájában
vette magát... r"1
Kortársi vélemények szerint is, ezzel a szomorúnak egyáltalán nem nevezhető
aktussal lényegében lezárult az a küzdelem, melyet a kuruc haderő vívott Európa
akkor egyik legerősebb és talán legjobban vezényelt hadserege ellen. A II. Rákóczi
Ferenc vezette szabadságharc közel nyolc esztendeje alatt számos fényes hadi siker
született; (Szomolány 1704. május 28., Szentgotthárd 1704. július 4., Győrvár 1706.
november 6—7., Kölesd 1708. szeptember 2.), de a döntő összecsapásokban a kuruc
csapatok sorra alulmaradtak (Koroncó 1704. június 13., Nagyszombat 1704. de
cember 26., Zsibó 1705. november 11., Trencsény 1708. augusztus 3., Romhány
1710. január 22.). Az első években elért katonai sikerek után a kuruc és a császári
haderő között kialakult sajátos egyensúlyt hosszú ideig sikerült ugyan megőrizni,
viszont azt már a kortársak közül is sokan látták, hogy a katonai eszközök elégte
lenek a háború győztes befejezéséhez.2
1 Pulay János: Szatmári békesség. (Kiadta: Szalay László) Magyar Történelmi Emlékek, V. k., Pest, 1865. 424. o.
2 Például Károlyi Sándor 1705 szeptemberében a küvetkezőket írta a fejedelemnek: „...az egész Országh csak
nyelvel vággyá az ellenséget, de én megh tapasztaltam, hogy effective semmit sem csinál, akár mit kiáltson, ne higgye
Ngod, mert benne hagyák, hanem békéljünk, ha békélünk, mert bizony az Nemes ember de mégh a szegény legény
is úgy látom kerüli az németet, nem öli..." Károlyi Rákóczinak, törteli puszta, 1705, szeptember 25. reggel. Országos
Levéltár, Rákóczi Szabadságharc levéltára (a továbbiakban — OL ESzlt.) G. 15. 6. es. Caps. E. Fase. 22. 69—70. fol.
Alig két hónap múltán, a vesztes zsibói csata másnapján, már a következőket vetette papírra: „Sokat írhatnék, de
látom : az eddig valóknak is semmi haszna ; aprónként pedig mind beteljesedik. Külső segítséggel bíztattuk nemze
tünket — sehol sincs. Bizony ha még többször így járunk, földön hagyatunk." Károlyi S. Bercsényi Miklósnak, czigányi (cziglényi) tábor, 1705, november 12. Thály Kálmán: Károlyi Sándor két levele a zsibói csatáról. Századok,
(a továbbiakban — Sz) 1898. 734. o. Hasonlóan békülékeny hangot ütött meg a fejedelmet száműzetésében is követő
Eszterházy Antal: ,,Az innenső lakó szegénység... sok helyekben egy falat kenyérre nem virradván, az militiatul
kolduljon csak egy darab kenyeret is. Nagy szívem fájdalmával mindenfelől a sűrű lamentatiót és keserves sóhajtáso
kat, sokat köll tapasztalnom; a kívánatos jő békesség concrusiőjánál mint gazdag mind szegény, boldog s boldog
talan és a militia egyebet nem kívánnak." Eszterházy Antal Eercsényi Miklósnak, Szombathely, 1708. december 12.
Gróf Eszterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706—1709. Közli: Thály Kálmán, Budapest, 1901. 289—
290. o.
Még a Habsburg császár esküdt ellenségeként ismert Bercsényi Miklós is több alkalommal pengetett békés húrokat.
Erre nézve Bercsényi levele Eákóczihoz. Nagy-Tapolcsány, 1705. március 27. Archívum Bakoczianum, I . osztály,
V. kötet. Közli: Thály Kálmán 424. o. (a továbbiakban — AE. I. o.).
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Azóta a hazai és külhoni történészek sora a Rákóczi-szabadságharc vereségeinek
okait kutatva különböző válaszokat fogalmazott meg. Egyesek a kuruc egységek
képzetlenségében, fegyelmezetlenségében, illetve hiányos felszerelésében látták a
győzelmek elmaradását. Mások a tábornoki és főtiszti kar tehetetlenségével — olykor
egyes tagjainak árulásával — vagy a volt thökölyánus tiszteknek a regularizálási
törekvésekkel szemben tanúsított ellenállásával hozták kapcsolatba a vereségeket.3
A második világháború után marxista úton megújuló történetírásunk a kutatás
szempontjából addig elhanyagolt társadalmi-gazdasági motívumokat állította elő
térbe. Ám a kitűnő elemzések olykor arány vesztéssel párosultak. így például a kuruc
állam politikai és katonai vezetésének hibájaként rótták fel, hogy a „tehetséges népi
származású katonák"-ból csak keveseket juttattak be a felső katonai vezetésbe.
Hasonlóan éles kritika érte a fejedelem társadalompolitikáját, mivel a katonai szol
gálatot vállaló jobbágyoknak ígért hajduszabadságot csak kevesen, akkor is meg
késve nyerték el.4 Számos hézagpótló munka jelent meg Rákóczi államának gazda
ságpolitikájáról, mégis, a krónikus pénzügyi válságot és a sűrűn ismétlődő termelés
zavarokat inkább a Habsburg gazdaságpolitika következményeként értékelték, és
viszonylag kevés szó esett a XVII. század második fele európai méretű gazdasági
válságának s a hadsereg eltartásának magyarországi hatásairól.5
Láttuk, a történelem által feltett kérdésekre adott válaszok, valamint a hozzájuk
kapcsolódó vélemények rendkívül széles skálán mozognak. Ennek ellenére úgy
véljük, hogy több kérdést nem elemeztek kellő mélységig, sőt más megvilágításban a
források eltérő válaszokat sugallhatnak. Például máig sem tisztázott megnyugtatóan
a kuruc hadsereg képzettségének, felszereltségének mértéke, s ebből eredően az, hogy
fegyvernemi és taktikai sajátosságai milyen mértékben tették lehetővé a nyílt össze
csapások vállalását és ennek következtében a „tisztán" katonai megoldás kockázatát.
Ugyancsak kevés figyelmet fordítottak arra, hogy az adott gazdasági, társadalmi és
politikai viszonyok között milyen lehetőségei és realitásai voltak egy viszonylag
korszerű reguláris haderő létrehozásának. Sőt különös gonddal kell megvizsgálnunk
azt a kérdést, hogy mennyiben és miben okozott változásokat a XVI—XVII. század
ún. „hadügyi forradalma" a két szemben álló hadseregnél?
Jelen tanulmányunk keretében lehetetlen minden felvetett kérdésre megnyugtató
választ adni. Ezért, mintegy első lépésként, egy alig ismert forráscsoportnak, a
mustrakönyveknek és tabelláknak elemzésével talán közelebb juthatunk a meg
oldáshoz.
Történelmi és a hadtörténelmi irodalmunkban manapság közhelyszámba megy
idézni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket II. Rákóczi Ferenc tett egy, a kor szín
vonalán álló reguláris hadsereg létrehozásáért. Mégis, mint a Fejedelem száműzeté3 Thaly Kálmán: I I . Rákóczi Ferenc hadserege. Hadtörténelmi Közlemények, 1888. 23. o. (a továbbiakban — HK);
Acsády Ignácz: Magyarország Története I. Lipót és I. József korában 1657—1711. A Magyar Nemzet Története.
(Szerk.: Szilágyi Sándor) VII. k. Budapest, 1898. 593—601. o.; Márki Sándor: I I . Rákóczi Ferenc. I I . k. (1707—
1708), Budapest, 1909. 147—151. o., 155—156. o., 160—168. o. Űj szemléletű feldolgozások a két világháború között
készültek, mint például. Hóman Bálint — Szekfü Gyula: Magyar Történet. IV. k. Budapest, 1935. 293—294. o. és
296—297. o.; Markó Árpád: I I . Rákóczi Ferenc a hadvezér. 1934. 140—147. o.
4 Heckenast Gusztáv: A Rákóczi szabadságharc. Budapest, 1951. 52—53. o., 55—60. o. Várkonyi Ágnes: Vak Botytyán. Budapest, 1951. 29. o., 81—85. o. Esze Tamás: A Rákóczi szabadságharc. I n : A magyar történészkongresszus
előadásaiból 1953. június 6—13-ig. Budapest, 1954. 23—26. o. Pach Zsigmond Pál: A nemzeti összefogás kérdése a
Rákóczi szabadságharcban. Uo. 52—60. o. Borús József: A Rákóczi szabadságharc hadművészetének kérdéséhez.
Uo. 77—80. o.
5 A szabadságharc kérdésköréről átfogó marxista munka eddig: Köpeczi Béla — Várkonyi Ágnes: I I . Rákóczi
Ferenc. Budapest, 1955. Bővített és átdolgozott kiadása 1976-ban jelent meg. N. Kiss István: Az 1707. évi dicális
conscriptio. I n : Rákóczi Tanulmányok.Budapest, 1980.(Szerk..* Köpeczi Béla — Hopp Lajos — R. Várkonyi Ágnes)
(a továbbiakban — RTan.) A hadsereg és gazdaság összefüggéseire legújabban Bánkúti Imre kutatásai hívták fel
a figyelmet: Hadtápellátás és hadtápszervezet Rákóczi hadseregében (In: RTan.); uő: I I . Rákóczi Ferenc rézpénzei
nek gazdasági és társadalmi vonatkozásai. Numizmatikai Közlöny, 1980. 79. o. ; R. Várkonyi Ágnes: Társadalmi fejlő
dés és állami önállóság. I n : Európa és a Rákóczi szabadságharc. (Szerk.: Benda Kálmán) Budapest, 1980. Uo. Maksay
Ferenc: A parasztok hadban és termelésben és JV. Kiss István: A szabadságharc államának jövedelmei c. tanulmányok.
A parasztság helyzetéről legújabban 1. R. Várkonyi Ágnes: Jobbágypolitika Rákóczi államában. I n : Mályusz Elemér
Emlékkönyv. (Szerk. : H. Balázs Éva — Fügedi Erik — Maksai Ferenc.) 415—437. o.
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seben papírra vetette, fáradozását kevés siker koronázta. Megfelelő tiszti és altiszti
kar hiányában általános volt a fegyelmezetlenség, akadozott az adminisztráció, s a
katonák felszereltsége katasztrofális képet mutatott. ,,A legjobban felfegyverzett
katonának sem volt kardján kívül egyebe, csak kanócos puskája vagy kerekes záros
muskétája, és ezekből sem volt annyi, mint az ellenségnek... A legjobban fölszerelt
lovasnak két láb hosszúságú karabélya volt, csöve tölcsér alakú, kardja elég rossz
acélból, rosszul felkantározott kis hátaslova, nyerge rosszul felszerelt, de egy ezrednek
legalább a fele nem volt ilyen jól ellátva." 6 Hasonlóan vélekedtek a fejedelem kor
társai is. Forgách Simon gróf, a kuruc tábornoki kar elméletileg talán legképzettebb
tagja, szintén az emigrációban készített emlékiratában találóan mutatott rá a kuruc
csapatok fegyelmi és fegyverzeti fogyatékosságainak a taktikára gyakorolt hatására.
Egyben óvott attól, hogy az ellenséggel a kuruc haderő nyílt ütközetbe bonyolódjék,
mert: „...a németek reguláris katonák, hosszas gyakorlatozás van mögöttük, a ma
gyarok ugyanakkor valamennyien könnyűfegyverzetű katonák, még nem regulárisok,
és fegyverzetük sem ér fel amazokéval." 7
A kurucokkal szövetséges francia király megbízottja, Des Alleurs márki, uralkodó
jának küldött jelentésében arról számolt be, hogy 1705 nyarán Rákóczinak mintegy
45 000 embere állt fegyverben: „...De mind e csapatok sorában csak az utóbb emlí
tett két század meg a karabélyosok, a palotások és a németek tartanak némi fegyel
met, s vannak kellőképpen fölfegyverezve; úgy hogy valójában csak ezernégyszáz
lovasra és ötezerháromszáznyolcvan gyalogosra lehet számítani; a többi pedig csak
arra jó, hogy felélje a had készleteit, és zavart okozzon"8.
Ilyen, vagy ehhez hasonló véleményekkel tucatszámra találkozhatunk a szabad
ságharc forrásait lapozgatva. Ennek ellenére úgy véljük, hogy feltétlenül szükséges a
kuruc hadsereg mennyiségi és minőségi viszonyainak pontos tisztázása, mivel csak
ezek ismeretében tudunk feleletet adni eddig homályban maradt kérdésekre. Az
általunk vizsgálni kívánt paraméterek zömét Rákóczi seregeinek mustrakönyvei és
tabellái, valamint létszám- és zsoldkimutatásai tartalmazzák. Ezzel a forrásbázissal
behatóbban csupán Thaly Kálmán foglalkozott egy hosszabb lélegzetű tanulmány
ban. Bár Thaly az akkor még elérhető mustrajegyzékeknek csak töredékét publi
kálta, de a későbbiek során azok részletes feldolgozása sem történt meg.9 S noha az
utóbbi évek magyar történetírásában is elfogadottá vált a kvantitatív módszerek al
kalmazása, mégis, e források hasznosítása, kevés kivételtől eltekintve, nem talált kö
vetőkre vizsgált korszakunkban.10
Mielőtt azonban behatóbban tanulmányoznánk a Rákóczi-szabadságharc katonai
összeírásait, talán nem érdektelen néhány pillantást vetnünk azokra a történelmi
folyamatokra, melyek életre hívták a kora újkori hadseregek személyi és anyagi
nyilvántartását. Tesszük ezt mindenekelőtt azért, mert a XVI. és XVII. században
a hadügyi szférában olyan robbanásszerű fejlődés történt, amely teljesen átformálta
a hadviselést, lényegében meghatározva a II. Rákóczi Ferenc által vezetett hadsereg
helyét, szerepét és lehetőségeit is a korabeli Európában.
Minden hadsereg felső vezetésének, régen ugyanúgy, mint napjainkban, szükséges
6 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. AR. I I I . osztály, írók. I I . Rá
kóczi Ferenc művei. (Szerk. : Köpeczi Béla) Budapest, 1978. 338. o.
7 Forgách Simon emlékirata; I n : Rákóczi Tükör. Naplók, jelentések , emlékiratok a Rákóczi szabadságharcról.
(Szerk.: Köpeczi Béla — R. Várkonyi Ágnes) Budapest, 1973. I. k. 497. o. (a továbbiakban — RTü.).
8 Des Alleurs márki jelentése a magyarországi elégedetlenek ügyeinek állapotáról, RTü. I I . k. 133. o.
9 Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi felszerelés II. Rákóczi Ferenc ezredeiben. HK 1891. (a továbbiak
ban — Thaly: Tényleges létszámok...).
10 Különösen az utóbbi évtizedben kezdtek hozzá a Rákóczi szabadságharc történetének és hadtörténetének,
kvantitatív módszerekkel is történő vizsgálatához. így születtek meg a katonai összeírásokat elemző tanulmányok,
mint például: Dávid Géza: Török és tatár katonák Rákóczi seregében. I n : RTan. 159—167. o.; Iványosi Szabó Tibor:
Három katonai összeírás a Rákóczi szabadságharcból. I n : Bács-Kiskun megye múltjából. II. k. A késői feudalizmus
kora. (Szerk. : Iványosi Szabó Tibor) 287—342. o.
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a parancsnoksága alá tartozó csapatok harcértékének állandó figyelemmel kísérése.
Hiszen a személyi állomány fizikai, morális állapota és anyagi ellátottsága a harcá
szat és a stratégia mellett kölcsönhatásban áll a gazdasági-társadalmi élettel. Engels
már a múlt század utolsó harmadában kifejtette: „Semmi sem függ annyira a gaz
dasági előfeltételektől, mint éppen a hadsereg és a flotta. Fegyverzet, állomány,
szervezet, taktika és stratégia mindenekelőtt a mindenkori termelési foktól és a
közlekedési összeköttetésektől függ." u Az általunk vizsgált folyamatot egy másik
megközelítésből, úgy is definiálhatjuk, hogy a középkor végétől, a kora újkoron, át a
háború „üzemi eszközei" folyamatosan koncentrálódtak és tökéletesedtek a had
vezérek kezében, s ennek következtében mind racionálisabb eljárásokat kellett alkal
mazni a hadseregek szükségleteinek fedezéséhez. Véleményünk szerint a háború
„üzemi eszközei" a taktikai és stratégiai módszerek mellett az utánpótlási rendsze
rek voltak, valamint nem utolsósorban a katonaság belső adminisztrációja, melynek
egyik szerves alkotóelemét a hadiszemlék jelentik. Bár hadiszemléket a történelem
folyamán minden hadseregben tartottak, rendszeressé tételük és adminisztratív
mechanizmusuk kiépülése szorosan összefügg az állandó zsoldoshadseregek kialaku
lásának több évszázados folyamatával. Gyakorlatilag tehát igaza volt annak a jeles
szociológusnak és gazdaságtörténésznek, aki a háború „racionális üzemi eszközeivel"
kapcsolatban megjegyezte, hogy: „...az egész fejlődés egyértelműen a fegyelem
jelentőségének növekedését, s éppoly egyértelműen az említett gazdasági folyamat
következetes keresztülvitelét is jelenti." 12
A nyugat-római birodalom bukása után Európának és a Mediterráneumnak azo
kon a területein, ahol a gazdasági élet nem süllyedt a naturális gazdálkodás szintjére,
a zsoldosság intézménye tovább élt. így például zsoldos csapatokat találunk a bi
zánci császárok seregeiben éppúgy, mint az Ibériai-félsziget kalifáinak szolgálatá
ban. 13 Az európai gazdasági élet, a kereskedelem és pénzforgalom XI. századtól
tapasztalható erőteljes fellendülése, a nyomában fellépő társadalmi változásokkal
együtt, kedvezett a zsoldosság újraéledésének. Európa nyugati részein és a Mediterráneum vidékein fekvő városokban sorra alakultak a pénz és az áru körforgását
biztosítani hivatott kereskedő- és bankházak és velük együtt terebélyesedett a kéz
műves-iparos réteg, egyre növelve az árutermelés volumenét.14 Különösen kedvezett
e folyamatoknak a mindinkább fokozódó demográfiai nyomás. Ugyanis különböző,
itt nem részletezhető okok következtében a középkori gazdaság alapját képező
feudális birtokok képtelenek voltak eltartani az ütemesen növekvő népességet. Ezért
jelentős tömegek áramlottak a városokba, új megélhetési forrásokat keresve. Számu
kat csak tovább szaporították a járványok, éhínségek, vagy háborúk következtében
a mezőgazdasági termelésből kiszakadt rétegek. Sokuknak sikerült munkát találni,
új egzisztenciát teremtve integrálódni a városlakók társadalmába. Tetemes hánya
duk viszont anyagi ellenszolgáltatás fejében hosszabb-rövidebb időre elszegődött
a kereskedők fegyveres kíséretébe, vagy beállt katonának a szinte állandóan egy
mással háborúskodó földesurak seregeibe.15 Később a meggazdagodással és sok ka
landdal kecsegtető keresztes háborúk jelentettek nagy vonzóerőt. Lényegében
ekkor élte a zsoldosság első fénykorát. Ebben az időben vált először érzékelhetővé a
pénzgazdálkodás és a hadügy szoros kapcsolata. Nem véletlen tehát, hogy a korszak
végére épült ki II. Frigyes német-római császár szicíliai királyságának területén
Európa első hivatalnokállama. A királyság erős központosítás mellett fejlett admi11 [Friedrieh] Engels: Az erőszak szerepe a történelemben. A Marxizmus Leninizmus Klasszikusainak Kiskönyv
tára. 15. Budapest, 1979. 19. o.
12 Max Weber: A karizmatikus uralom és átalakulása. I n : Állam Politika Tudomány. Tanulmányok. Budapest,
1970. 21. o.
13 Werner Sombart: Háború és kapitalizmus. Budapest, é. n. 27—28. o.
14 Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története. Budapest, 1983. 88—94. o. Az ipar fellendülésére
és a technikai újításokra nézve 1. : Endrei Waiter: A középkor technikai forradalma. Budapest, 1978. 60—68. o15 Henri Pirenne: i. m. 96. o.
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nisztrációval, adórendszerrel, állandó katonai erővel rendelkezett. Lényegében meg
előzte korát, ezért is tartják a modern európai államalakulatok előfutárának.16
A több mint két évszázados fejlődés után Európa gazdasága a XIII. század vé
gétől kezdődően a hanyatlás jeleit mutatta. A gazdasági pangás, majd a visszaesés
kiváltó okai között egyaránt szerepet játszott a termőföldek pusztulása, kimerülése,
pusztásodása, valamint csökkenő hozadéka. Ennek következményeként a mezőgaz
dasági termelékenység visszaesett, ellenben az állami és földesúri terhek rohamosan
emelkedtek. Tovább súlyosbította a helyzetet az Európa éghajlatának hűvösebbre
fordulása nyomán bekövetkezett katasztrofális termések sorozata. Mindezek követ
kezményeként csökkent a lakosság élelmiszerfogyasztása, s az így legyengült szerve
zetű emberek között különböző betegségek ütötték fel fejüket, hogy aztán a szörnyű
pusztítást véghez vivő ,,fekete halálban", a pestisben kulmináljanak. A gazdasági
hanyatlás kísérőjelenségeként elemi erővel tört a felszínre a parasztság és a városok
iparos-kereskedő polgárságának elégedetlensége ugyanúgy, mint a feudális uralkodó
osztály belső ellentétei.17 Lángoló kastélyok sora, kiégett parasztviskók tömegei,
romos városok jelzik a társadalmi küzdelmek színtereit. Paradox módon mégis, az
emberiség történelmének e fájdalmas vajúdása nyomán, a feudalizmus gazdasági és
társadalmi szerkezetében olyan változások mentek végbe, melyek megteremtették
a korszerű államhatalom alapjait, és eszközeit, köztük az állandó katonaság kiala
kulásának feltételeit.
Mint már említettük a XVI. század gazdasági és társadalmi hanyatlása nagy
mérvű elnéptelenedéssel párosult. Egyes becslések szerint a XIV. század folyamán
Európa lakossága 75 millió főről 45 millióra csökkent. A katasztrofális demográfiai
depresszió eredményeként fellépő munkaerőhiány következtében lassan átformáló
dott a mezőgazdaság szerkezete. Különösen Európa nyugati felét sújtotta e háromosztatú — gazdasági, politikai, demográfiai — válság, ezért a legélesebben ott jelent
keztek hatásai. Az agrártermelésen belül fokozatosan az állattenyésztés került túl
súlyba, hiszen ennek munkaerőszükséglete csekélyebb a szántóföldi művelésé
nél. A termőterület csökkenése globálisan nagyobb arányú volt, mint az a terület
mely a népesség eltartásához szükséges élelmiszer megtermeléséhez szükséges. így a
szántóföldi termelésben egyre inkább meghatározóvá vált az intenzitás és a terme
lékenység, különösen amikor a földesurak monopolizálták az állattenyésztést. Ennek
következtében a földesúr—jobbágy viszony fokozatosan átformálódott pénzjáradékká
vagy bérleti viszonnyá, előidézve a válság alatt gyakorlatilag darabokra hullott
monarchiák központosítási tendenciáit.18
A válság meghaladásának első jelei akkor tapasztalhatók, amikor mind a gazda
sági, mind a társadalmi élet viszonylataiban a pénzügyi vonatkozások váltak meg
határozóvá. Hiszen a központosított államrendszer kiépítéséhez az uralkodótól függő
és szakképzett zsoldos hadsereg, a hivatalnoki kar fenntartásához és működtetéséhez
elsősorban pénz, mégpedig nagyon sok pénz kellett. Kedvező hatással voltak ezekre
a folyamatokra a kibontakozó gazdasági növekedés tendenciái. Az állattenyésztés
előretörésének kísérőjelenségeként Európa számos területén megkezdődtek a hírhedt
,,bekerítések" — parasztok tízezreit űzve el földjeikről. Bár az ipari ágazatok fejlő
dése óriási léptekkel haladt előre, a jelentős népességgyarapodás miatt nem tudták
a termelésből kiszakadt parasztok tömegeit maradéktalanul felszívni. Sőt a városok16 Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648—1939. Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Freiburg, Erster Band I. Gerhard Papke: Von der Miliz zum Stehenden Heer. Wehrwesen im Absulutismus
1648—1749. München, 1979. 119. o. (a továbbiakban — Papke: Militärgeschichte...).
17 Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. A tőkés mezőgazdaság és az európai
világgazdaság eredete a XVI. században. Budapest, 1983. 43—54. o.; Endrei Walter: i. m. 78—82. o.; Ágh Attila:
„Középkori elmaradottság, modern alulfejlettség". Sz 1983/1. sz. 4—15. o.; Henri Pirenne: i. m. 281—286. o.
18 Wallerstein: i. m. 167—185., 252—261. o.; Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest,
1983. 72—79. o.
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ban szintén sokan szegényedtek el, vagy váltak munkanélkülivé. Többek közt ezek
nek az okoknak hatására kialakult egy nagy tömegű, a termelésből zömmel már ki
szakadt, úgynevezett „csavargó" réteg, mely a zsoldos seregek természetes tömeg
bázisává vált. Származásukra nézve legnagyobb részük a hegyvidéki tájakról jött
erős fizikumú ember volt.19 Kitűnő példát szolgáltatott erre Svájc területe, ahonnan
a XV. század folyamán mintegy 50 000—100 000 ember vállalt idegenben szolgála
tot. A következő évszázadban pedig számuk már elérte a 250 000—300 000 főt.20
A válságon való túljutás első komoly jelei az állam központosítási törekvéseiben
tapinthatók ki, melyek viszonylag hamar jelentkeztek a hadügy terén. Franciaor
szágban például az állandó katonai egységek (compagnies ď ordonnance) költségei
nek fedezésére vezetik be 1439-ben a királyi adót (taille royale). Hat évvel később
VII. Károly francia királynak már tizenöt compagnies d'ordonnance állt rendel
kezésére 9000 fős személyi állománnyal.21 Az egyre nagyobb létszámú állandó
katonaság felszerelése és eltartása megkövetelte a tisztikar és legénység rend
szeres anyagi, valamint személyi nyilvántartását. A gyakorlatban ez úgy történt,
hogy egy, a király által kinevezett mustramester rendszeres időközökben megszem
lélte a királyi helytartók és az önálló hadnagyok egységeit. Számba vette a katonákat
és a tulajdonukban, vagy használatukban lévő fegyvereket, felirattá nevüket, olykor
származási helyüket. Egy 1455-ben kelt mustralista szerint például a könnyűlova
soknak mellvérttel, karvédővel, karddal, vaskesztyúvel, sisakkal, torokvédővel és
alabárddal kellett a szemlén megjelenniük. Olyan esetekben, amikor a harcosok
elégtelen fegyverzettel jelentek meg a szemlén, kevesebb zsoldot kaptak szolgálatai
kért. A szemle utolsó aktusaként a mustramester kiosztotta a szemrevételezett vité
zek zsoldját és természetbeni ellátmányát. 22
A nagy földrajzi felfedezések nyomán, a szinte hihetetlenül kitáguló térben, viha
ros gyorsasággal alapozódott meg a kora újkori világgazdasági rendszer. Európa
napnyugati felén az új dimenziók más eszközöket követelnek a gazdaság, a társa
dalom és a hadseregek irányítása, s működtetése számára egyaránt. Az iparban a
céheket kiszorítja a manufaktúra, a jobbágy helyett immár paraszti bérlő, bér
munkás, vagy önálló gazda dolgozik a földeken. A kereskedelem világméretűvé szé
lesedve fénykorát élte. Jövedelmei, tőkéje nélkülözhetetlenné vált az államok
számára. Mégis, úgy tűnt, a fejlődés nem minden szála tartott a tőkés fejlődés irányá
ba. Még a nemesség tagjai ültek a hivatalok zömének felelős posztjain. Foggal
körömmel őrizték feudális kiváltságaikat, s a hadsereg tisztikara is zömmel belőlük
rekrutálódott. Európa több országában pillanatnyi társadalmi patthelyzet alakult ki.
Ennek következtében az uralkodók az államgépezetet egyre inkább a feltörekvő
polgárság anyagi erejével működtetik. Az állami adminisztrációt és a zsoldos had
sereget zömmel a nemesség vezeti ugyan, de a valóságban, egymás ellen kijátszva
őket, mindkettőjük felett uralkodnak. 23 Közben területekért, piacokért, zsákmányért,
aranyért folyik a küzdelem, hol dinasztikus érdekekre hivatkozva, hol vallási kön-

19 WaUerstein: i. m. 259—202. o. A bekerítések hatásairól folytatott vita az angol példán 1.: Vári András: Viták
az angol gazdasági történetírásban. A „mezőgazdasági forradalom és a bekerítések". Agrártörténeti Szemle, 1983/3—4.
sz., 501—521. o.
20 M. H. Koerner: Der Einfluss der Europaeischen Kriege auf die Struktur, der Schweizerischen Finanzen im 16.
Jahrhundert. I n : Krieg, Militärausgaben und Wirtschaftlicher Wandel. Akten des 7th International Economic History
Congress. Edinburgh, 1978. Grazer Forschungen zur Wirtschaft und Sozialgeschichte. 4. Band. (Hrsg.: Othrnar Pickl)
Graz, 1980. (a továbbiakban — Grazer Forschungen... 4. Bd.).
21 Ingomar Bog: Krieg und Wirtschaft im 16. Jahrhundert. Ein Essay über Kriegswirkungen und Kriegsfolgen.
I n : Grazer Forschungen... 4. Bd. 14. o.
22 Philipe Contamine: Guerre, état et société à la fin du Moyen Age. Etudes sur les Armées des rois de France.
1337—1494. Paris et La Haye, 1972. 79—80. o.
23 A gazdasági viszonyokra, fellendülésre és a társadalomra nézve: Immanuel WaUerstein: i. m. 312—367. o.;
Szűcs Jenő: i. m. 78—84. o.; Geoffrey Parker: Europe in Crisis 1598—1648. Glasgow, 1982. 49—66. o. A spanyol nemes
ségnek a katonaságban és az államapparátusban betöltött sajátos szerepére nézve : Raffaele Puddu: Guerra e stato
tra cinque e seicento. Rivista Storica Italiana, Fascicolo I I . 1978.
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tösbe bújtatva. Tulajdonképpen ez az államok közötti vetélkedés társadalmi feszült
ségeket levezető csatorna, ahol egyelőre mindkét társadalmi osztály megtalálta szá
mítását. Fő eszköze a háború, hogy a temérdek emberi és anyagi tömeget magába
olvasztva önmaga is változásba, a „hadügyi forradalomba" torkolljon, társadalmi,
gazdasági és politikai változások láncolatát idézve elő.
Az utóbbi évtizedek polgári hadtörténészei meglehetősen heves vitát folytattak
Michael Roberts azon megállapításával, mely szerint Európa nyugati felében az
1560 és 1660 között eltelt száz év alatt „katonai" vagy tágabb megfogalmazásban
„hadügyi forradalom" zajlott le.24 Kétségtelen tény, hogy Roberts állításait számos
ponton lehet vitatni, vagy módosítani, de a változás tényét, hatásait, jellegét nem
lehet tagadni. 25 A XVI—XVII. században lezajlott „hadügyi forradalom" alap
vetően három fő területre : a taktikára, a stratégiára és a háború dimenzióinak meg
változására koncentrálódott.
A „hadügyi forradalom" gyújtópontja ugyan a spanyol—holland összecsapás
színtere, a Németalföld volt, de e „forradalom" bölcsőjét Spanyolországban ringat
ták. Nassaui János és Orániai Vilmos, valamint követőik hadseregreformjai gyöke
resen átformálták mind a lovasság, mind a gyalogság taktikáját.
A legszembetűnőbb változás talán a gyalogság harcmódjában következett be.
A XVI. század első felében a még csaknem verhetetlen, általában szabályos négy
szögekbe tömörült spanyol terciókat (létszámuk mintegy 3000 fő) felváltották azo
nos harcértékű, de kisebb egységekre. Általában hat-tíz soros mélységben, vonal
alakzatban fejlődtek fel, szabályos sortüzeket adva le az ellenségre, amelyet a
contre-marsche segítségével nagyjából folyamatossá tettek. Lecsökkentették a harcá
szati egységek állományát, de egyidejűleg felemelték a tisztek és altisztek létszámát.
A tűzfegyverek technikai tökéletesedésével, s a muskétások arányának növelésével,
nagy mértékben fokozták a csapatok tűzerejét.26 A bekövetkezett változások jól
nyomon kísérhetők a spanyol királyság Flandriában harcolt csapategységeiről két
különböző időpontban felvett mustra adatain :27
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24 A hadügyi forradalomra nézve alapvető feldolgozás: Michael Roberts: The „Military Revolution" 1560—1660.
Belfast, 1956.
25 A hadügyi forradalommal kapcsolatos vitát összefoglalja: Geoffrey Parker: The „Military Revolution" 1560—
1660 — a Myth? The Journal of Modern History, 1976/2. 195—214. o. (a továbbiakban— Geoffrey Parker: The „Mi
litary Revolution"...).
26 Uo. 196. o.; 198—199. o.
27 Geoffrey Parker: The Army of Flanders and the Spanish Road 1567—1659. Cambridge, 1972. 276. o. (a továbbiak
ban — Parker: The Army...).
A táblázat rövidítései: T = Tiszt; M = Muskétás; A = Arquebusier (nehézpuskás, szakállaspuskás); K = könnyű
(pikás) gyalogos ; C = Corseletes (páncélos) nehéz (pikás, alabárdos) gyalogos.
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Mint a fentiekben láttuk, alig harminc év alatt a tűzfegyverekkel ellátott katonák
aránya 21,9%-ról 42,2%-ra emelkedett. Bár az altiszti kar létszámnövekedéséről
nem rendelkezünk adatokkal, a tisztikar aránya szintén mintegy 2,5%-os növeke
dést mutat.
A németalföldi taktikát Gusztáv Adolf svéd király, a harmincéves háború egyik
kiemelkedő hadvezére fejlesztette tovább. A gyalogság egységeinél három- vagy hat
soros mélységű felállást alkalmazott. Formációit — a hézagmentes tűzvezetés érde
kében — a korszerű erődítmények mintájára alakította ki. Több fegyvertechnikai
újítás — súlycsökkentés, könnyebb és gyorsabb kezelhetőség — eredményeként le
hetővé vált a tüzelés előnyeinek fokozottabb kihasználása. Elhagyták például a
muskéták feltámasztó villáinak használatát és a tűz váltás mozgásában a „contre
marche" helyett a kettőzést alkalmazták.28 A XVII. század utolsó harmadában to
vább növelte a gyalogság ütőképességét a szurony bevezetése. Ezzel az újítással meg
oldották a gyalogság fő hidegfegyverének számító lándzsa és a lőfegyverek egyesíté
sét, így közel duplájára növekedett a tűzerő, s a flinták rendszeresítésével nagyobb
lett a tűzgyorsaság.29
Lényegében ezek a technikai és taktikai újítások is hozzájárultak ahhoz, hogy a
század végére sikerült megtörni az oszmánok európai hatalmát. A hadügyi fejlődés
eredményeképpen a nyugati zsoldos hadseregek fő fegyvernemévé a gyalogság vált,
míg a másik rivális fegyvernem a lovasság, részben alárendelt szerepet töltött be.
Ennek ellenére a különböző katonai teoretikusok között heves vita dúlt a lovasság
helyének és szerepének megítélése körül. A lovasság primátusának egyik legheve
sebb szószólója a korszak kiemelkedő katonai szakírója, Jacob Wallhausen volt.
,,Kriegkunst zu Pferdt" című, 1616-ban Frankfurt am Mainban megjelent művében
kifejtette: ,,hogy a lóval kétszer több az ember, mint a gyalogló, mert akkor sokáig
élsz; megmondhatják ezren, egy lovas négy, hat gyaloglóval is felér".30 Ilyen, vagy
ehhez hasonló vélekedések ellenére a lovasság szerepe háttérbe szorul, általában nem
válik csatadöntő tényezővé. Ugyanis a németalföldi hadseregreform következtében
a nehézlovasság tűzereje megnőtt bár, de mozgása lelassult, így elvesztette harcá
szati lökőerejét. Harceljárásuk lényege az ún. „karikírozás", amelynél a lovas csapat
lassan megközelíti az ellenséget, majd az első sor tüzel. Ezután helyet cserél a hátsó
sorral, amely megismételi a műveletet. Eközben lassan megközelítik az ellenséget, és
szükség esetén szablyával közelharcba bocsátkoznak. Fő alkalmazási területük a fel
derítés, az ellenfél összeköttetéseinek és utánpótlásának zavarása, megbénítása, vala
mint a saját utánpótlás védelme, nem utolsósorban adott esetekben a gyalogságnak
a szárnyakon történt támogatása.
A lovasság taktikai szerepe csak Gusztáv Adolf reformjai után nő meg számotte
vően, mert a svéd haderő újra alkalmazta a lovasrohamot, megosztva a harcászati
lökoerőt a két fegyvernem között. A csapatok jobb irányíthatóságának érdekében a
svéd király új taktikai egységként két ezred összevonásával létrehozta a féldandárt.
A „hadügyi forradalom" részeként bevezetett, majd elterjedt németalföldi és
svéd hadseregreformok kitűnően képzett, begyakorlott, morális, valamint pszichikai
állóképességgel rendelkező embereket kívántak. Az új taktika alkalmazásához el kel
lett sajátítani a manőverezés, a fegyverkezelés és a tüzelés bonyolult műveleteinek
összehangolását. Gyakorlatilag a katonák úgy tevékenykedtek, akár egy fogaskerék
a gépezetben. Ennek megvalósításához többéves, kemény képzésre volt szükség.
Lényegében a spanyol kiképzési rendszert Európa több országában átvették. A fiatal,
23 Perjés Géza: A halviselés problému Zrínyi idején. I n : Zrinyi Miklós hadtudományi munkái.Budapest,1976
14. o. Uő.: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 199—202. o.
29 Lugosi József: Szuronyok Magyarországon a 18. századtól napjainkig. Múzeumi Füzetek, 3. Budapest, é. n.,
7—8. o.
30 Max Jahns: Geschichte der Kriegwissenschaften vornämlich in Deutschland. München — Leipzig, 1890. Zweite
Abteilung, 1057. o.
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olykor 12—14 éves rekrutákat különböző kiképzőtáborokba irányították, ahol egy
két év alatt elsajátították a katonai mesterséget. Parancsnokaikkal szemben feltétlen
engedelmességet, továbbá a félelemérzetet is kiölő vasfegyelmet sulykoltak beléjük.31
Az új típusú taktika megváltoztatta a stratégiai elképzeléseket is. Hiszen az új
harceljárások lehetővé tették több sereg azonos időben történő mozgatását. A hosszú
és kemény gyakorlatozás eredményeként az ütközeteket követően a csapatok nem
bomlottak fel, hanem továbbra is harcba vethető állapotban maradtak. Ilyen körül
mények között a hadvezérek már olyan terveket készíthettek, amelyek merészebb
hadászati célok elérését tették lehetővé.
A taktika és stratégia megújulása megváltoztatta a háború dimenzióit. Megnö
vekedett a háború időtartama, a harci cselekmények területe, nem utolsósorban
pedig rohamosan emelkedett a hadseregek létszáma. E három tényező viszont egy
szerre nehezedett a hadviselő felek gazdasági és társadalmi életére. Egyre több em
bert szívtak el a hadseregek, s mind többen kerültek közvetlen, vagy közvetett kap
csolatba velük akár fogyasztóként, kereskedőként, kvártélyadóként, akár károsult
ként, így a társadalom mind szélesebb rétegei váltak egyszerre a háború eszközeivé,
haszonélvezőivé és áldozataivá. Ugyanakkor a taktika, valamint a fegyverek techni
kai tökéletesedésének következményeként a hosszabb időtartamú háborúk vérvesz
teségei ijesztő méreteket öltöttek. Becslések szerint az európai háborúkban az eleset
tek aránya a katonák létszámához viszonyítva a következőképpen alakult az utóbbi
nyolcszáz év során.32
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

század:
század:
század:
század:

2,9%
4,6%
5,7%
5,9%

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

század:
század:
század:
század:

15,7%
14,6%
16,3%
38,9%

Bár ezek a becslések elég pontatlanok, de arra alkalmasak, hogy a hosszútávú
tendenciákat szemléltessék. Annyi mindenesetre ezekből az adatokból is kiderül,
hogy a „hadügyi forradalom" időszakában a háborúk rendkívül pusztítóvá váltak.
Különösen jelentős ugrás következett be a XVII. században, mikor Európában a
harmincéves és a törökellenes háború pusztított, pedig ebből a becslésből hiányoznak
a polgári áldozatok, melyek nagysága a harmincéves háború idején olyan méreteket
öltött, hogy kortársi feljegyzések szerint Európa jelentős területein éhínség, dögvész
és halál uralkodott. Mégis éppen a harmincéves háború következtében kialakult apo
kaliptikus állapotok között gyakorolta a „hadügyi forradalom" a legmaradandóbb
hatást a gazdasági életre. Ugyanis a XVI. század második felétől a hadviselő országok
kiadásai kezdtek ijesztő méreteket ölteni. Jellemző példa erre a spanyol királyság,
ahol az uralkodónak 1547/48-ban még „csupán" kétmillió aranyforintjába került a
hadakozás, de 1590—-1595 között éves átlagban már elérte a kilenc milliót.33 Hasonló
növekedést tapasztalunk Európa más területein is. Elég talán utalnunk a balti
kereskedelem egyik központjának számító Gdansk városának hadiköltségeire, me
lyek hetven év alatt (1530—1598-ig) közel kilencszázszorosára emelkedtek.34 A kö
vetkező évszázadban, különösen a harmincéves háború idején, a hatalmas méretűre
duzzadó hadseregek, s velük együtt az ellátásukhoz szükséges tömérdek élelmiszer,
lőszer és fegyverzet költségei tovább növelték az amúgy is csillagászati összegekre
rúgó hadikiadásokat. így például a már idézett katonai szakíró Jacob Wallhausen
számításai szerint „ideális" létszám viszonyok és felszereltség mellett egy körül31 Geoffrey Parker: The „Military Revolution..." 200. o.
32 Herbert Langer: Hortus Bellicus. Der Dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. Leipzig, 1980. 8. o.
33 Geoffrey Parker: The „Military Revolution"... 211—212. o.
34 Werner Hahlweg: Das Kriegswesen der Stadt Danzig. I. Die Grundzüge der Danziger Wehrverfassung 1454—
1793. Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung. Osnabrück, 1982. 177. o.
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belül 3000 fős ezred felállítása 135 000, eltartása pedig éves átlagban 400—500 000
guldenba (forint) került. Ugyanezen számítások alapján a lovasság tartása még drá
gább volt, egy 1200 fős ezred eltartása éves szinten mintegy 260—300 000 guldenba
került.35 Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy a híres és hírhedt császári hadvezér,
Albrecht Wallenstein negyven lovas és gyalogos ezredből álló serege az 1630-as évek
elején hozzávetőlegesen húszmillió guident emésztett fel.36
Az óriási hadikiadások láttán az emberben önkéntelenül is felmerül a kérdés:
vajon milyen módon funkcionálhatott a gazdaság és pénzügyi élet a katonai ki
adások ilyen tehertételével? Kétségtelen tény, hogy a XVI. század második felében
és a XVII. században a hadsereg fogyasztotta el az ipari és mezőgazdasági termékek
tetemes hányadát, de az élelmiszerek és egyéb ellátmányok jelentős része nem áru
ként, pénzért került a csapatokhoz, közvetlenül nem terhelte az államkincstárt.
Természetesen a még így is hatalmas összegeket hagyományos eszközökkel — királyi
adókkal, a nemesség „önkéntes" megajánlásaival — már nem lehetett előterem
teni. Ezért új utakat kerestek az adórendszerek és a hadseregellátás terén egyaránt.
Forgalmi adók, állami monopóliumok és bankok jelzik a merkantilista megújulás
tendenciáját. A különböző kereskedő- és bankházaktól már régóta vettek fel az
uralkodók kölcsönöket birtokok, várak, állami monopóliumok bérbe adása, vagy el
zálogosítása révén, sőt az állami adóbevételek akár több évre előre történt lekötése
árán is. A spanyol királyok, akik egy óriási gyarmatbirodalom mesés jövedelmeivel
és hatékony adórendszerrel rendelkeztek, még ilyen mammutkölcsönökkel sem tud
ták államháztartásukat stabilizálni.37
Európa szinte valamennyi uralkodója állandó pénzzavarral, és óriási adóssággal
küszködött, s leküzdésükre törvényes, vagy törvénytelen eszközöket egyaránt igénybe
vettek. II. Ferdinánd császár például 1622-ben, szorult pénzügyi helyzetében, hat
millió forintért bérbe adta Csehország, Morvaország és Alsó-Ausztria területén a
pénzverés jogát a Hans de Witte — Albrecht Wallenstein pénzügyi tanácsadója — által
vezetett konzorciumnak, elindítva ezzel a korszak legnagyobb méretű pénzügyi
manipulációját.38
Kétségtelen tény, hogy a történelem talán leglátványosabb pénzügyi összeomlá
sait a Habsburg-család spanyol és osztrák ága produkálta, de a monetáris válságból
a kivezető utat a hollandok találták meg, pénzpiaci alapokra épített hadigazdálko
dás formájában. Központi (állami) bankot hoztak létre, s az államkölcsönökre par
lamenti garanciát nyújtottak, meghatározott kamat mellett.39 Ám ezt a típusú hadi
gazdálkodást csak fejlett gazdasági élettel, pénz- és hitelrendszerrel rendelkező álla
mokban sikerült megvalósítani. A viszonylag fejletlenebb gazdasági alapokon más,
a társadalmi-gazdasági alapokat jobban megterhelő hadigazdálkodási rendszerek
jöttek létre. Albrecht Wallenstein és Gusztáv Adolf hadigazdálkodási (hadellátási)
szisztémáit talán a legéletképesebbek közé sorolhatjuk.40
Mindkettő abból az óriási problémából indult ki, hogy a XVII. század elejére
hihetetlen mértékben megnövekedett a csapatok utánpótlásának nagysága. Egyes
számítások szerint például csak az egy emberre jutó bagázsia súlya elérte a fél ton-

35 Eugen von Frauenholz: Das Söldnertum in der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. München, 1938. 45. o.
36 Herbert Langer: i. m. 159. o.
37 E. Várkonyi Ágnes: Államhatalom és jobbágyság. I n : Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII.
századból, Budapest, 1978. 32—33. o.; Werner Sombart: i. m. 13—14. o.; Geoffrey Parker: The,, Military Revolution"...
211.0.
38 Kardinal Dietrichsteins Dekret für den Bittmeister Maximilian Kemptner. 1622. märz 10. Nikolsburg. Der Kampf
des Hauses Habsburg gegen die Niederlande und ihre verbündeten. Quellen zur Geschichte der Pfälzisch—Niederlän
disch—Ungarischen Krieges 1621—1625. Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia. Tomus I I I . Praha,
1976. 122. o.; Zimányi Vera: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. Sz 1981/4. sz.
39 Geoffrey Parker: The „Military Revolution"... 213. o.
40 Gerhard Papke: i. m. 139—147. o.
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nát. 41 Ezért Wallenstein és Gusztáv Adolf egyaránt a csapatokhoz közel eső területe
ket vette igénybe a hadseregellátás céljaira. Az elfoglalt, vagy hadműveleti területe
ken rendkívüli adókat, úgynevezett kontribuciókat vetettek ki, melyeket kíméletle
nül behajtottak a lakosságon. Például 1625 és 1627 között Hall városa 490 274 gui
dent, a magdeburgi apátság 687 000 gulden kontribuciót fizetett.42 A városokból és
falvakból kipréselt pénzösszegekből, s nem utolsó sorban terményekből, jobbára
fedezni tudták a seregek zsold-, anyagi és élelemellátásának tetemes hányadát.
E pénzadón a hadicommissariusok a kereskedőktől és hadiszállítóktól megvették az
élelmet, vagy egyéb árucikkeket, és közvetlenül a hadsereg raktáraiba vagy a csa
patok állomáshelyére szállítottak.43 Jellemző a hadiszállítások méreteire, hogy
Anton-Frey Aldenhoven fegyverkereskedő — akit szoros szálak fűztek a már előbb
említett Hans de Wittéhez — 1628-ban késznek mutatkozott alig öt hónap leforgása
alatt 10 000 lovassági és gyalogsági vért, 6000 pika, 2000 mušketa, 1000 kismuskóta,
2000 pisztoly, továbbá számos egyéb felszerelési cikk szállítására, összesen 110 000
birodalmi tallér értékben.44
Természetesen a fejletlenebb gazdaságú, vagy már megadóztatott területeken a
kontribuciók kevés eredménnyel jártak. Különösen sok gondot okozott a pénz, vagy
egyéb fizetőeszközök, mint például a só, előteremtése. így nemegyszer előfordult,
hogy még a szinte óramű pontossággal fizető svéd hadsereg katonái is több hónapon
keresztül nem kapták meg zsoldjukat. Például 1635-ben II. Ferdinánd német
római császár és magyar király nem minden alap nélkül hozta meg azon rendeletét,
miszerint a katonák ellátmányának felét pénzben, felét természetben kell kiadni.
Ennek értékéről a csapatok parancsnokainak kellett tárgyalniuk a terület illetékes
vezetőivel, hiszen az árakban vidékenként nagy eltérések voltak.45
Lényegében a harmincéves háború időszakában kezdődött meg a katonaság el
látásának központosítása. Lassan megszűnt, vagy elhalt a hadellátás régi, a parancs
nokok és hadicommissariusok (intendások) együttműködésén alapuló laza rend
szere, s kiépültek az ellátó apparátus különböző szervezeteinek bürokratikus intéz
ményei. Hosszú ideig tovább élt viszont a „szabad zsoldostársaságoktól" öröklött ún.
,,századgazdaság". Ez az igazgatási egység lényegében magában foglalta mindazon
hatásköröket, melyek később a csapatgazdálkodásban testesültek meg. A század
parancsnokoknak állandóan meghatározott számú katonát kellett fegyverben
tartaniuk. Ellátásukról, és felszerelésükről zömmel szintén a parancsnokoknak kellett
gondoskodniuk. Az egész sereg, vagy az ezred számára központilag beszerzett fegyver
zeten, egyenruhán és a szállítóeszközökön kívül a századparancsnokok gondoskodtak
az élelmezésről, és az ún. „Kleinen Montur" (aprómundírung, mint például: alsó
ruhák, nyakravalók, ingek, csizmák, vagy bakancstalpak) beszerzéséről.46 Gyakorlati
lag az ezred- és századgazdálkodást, illetve a csapatok harcértékének ellenőrzését,
egyben nyilvántartását a mustrabiztosok végezték.
Feladatuk kiterjedt, a katonaság létszámviszonyainak, általános egészségi állapo
tának, anyagi ellátottságának vizsgálata mellett a személyi nyilvántartásra. Hiva
tali működésük egyértelmúleg bizalmi jellegű, így természetes, hogy minden szem
pontból megbízható embereket neveztek ki ezekre a posztokra. Nem véletlen az sem,
hogy a szemle ideje alatt elkövetett csalásokat, szabálytalanságokat a korabeli
katonai törvények szigorúan szankcionálták. Hiszen az ilyen alkalmakkor nyílott
a legjobb alkalom a létszámadatok meghamisítására, a zsoldösszegekkel, élelemmel,
41 Geoffrey Parker: The „Military Revolution"... 208. o.
42 Frauenholz: i. m. 44. o.
43 SvenLundkvist: Schwedische Kriegs Finanzierung 1630—1635. I n : Der Dreissigjährige Krieg. Perspektiven
und Strukturen. (Hrsg.: Hans Ulrich Rudolf) Darmstadt, 1977. 300—301. o.
44 Herbert Langer: i. m. 165. o.
45 Max Jahns: i. m. 1062. o.
46 Gerhard Papke: i. m. 270. o., 274. o.
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vagy a felszerelési tárgyakkal történő visszaélésekre. A mustracommissariusok kiren
delése és a védelmükre tett intézkedések azt célozták, hogy a csapatokról felvett
szemlejegyzékek minél jobban tükrözzék a valós állapotokat.
A katonaság központi ellátó szerveinek kiépítésekor a szemlebiztosi rendszert to
vábbra is fenntartották, mert ha módosított formában is, de alkalmas volt a különbö
ző kontrollfunkciók ellátására. A XVI. század végére, valamint a XVII. század ele
jére Európa számos országában a hadellátás különböző területein meglévő párhuza
mosságok kiküszöbölésére, valamint központi irányítására létrehozták a főhadbiztosságokat, melyeknek továbbra is fontos alkotórésze maradt a mustramesteri hivatal.47
íj!Európai kitekintésünk végére érve elmondhatjuk, hogy a hadügyi „forradalom"
eredményeként a szemlék ellenőrző szerepe jelentőssé vált, s egyben a különböző irá
nyító és ellátó szervezetek számára a legtöbb és viszonylag a leghitelesebb adatokat
szolgáltatta a katonai egységekről. így a szemlebiztosok munkája nélkülözhetetlenné
vált, hiszen ennek hiányában megbénult volna nemcsak a stratégiai és logisztikai
tervezés, hanem a katonaság ellátása is. A történész számára pedig azért különösen
fontosak a szemlék eredményeit rögzítő iratanyagok, mert talán belőlük menthetők
a legértékesebb és legmegbízhatóbb információk egy-egy korszak hadseregére vonat
kozóan.48
Ha nem is a teljesség igényével, de reméljük sikerült felvázolnunk azoknak a folya
matoknak európai kereteit, melyek nyomán kifejlődött a kora újkori hadseregek
részletes személyi és anyagi nyilvántartása. A továbbiakban olyan tényeket kívá
nunk felvillantani, melyek közvetlen befolyást gyakoroltak a Rákóczi-szabadságharc
hadseregének belső adminisztrációjára.
A XVI. század első harmadában véglegesen eldőlt, hogy a magyar királyság képte
len feltartóztatni az oszmán hódítást, sőt fokozatosan önmaga is darabjaira hullott.
Az ország uralkodó osztályának egy része a Habsburgokkal szövetségben kívánt el
lenállni az oszmán nyomásnak, míg a másik csoportosulás az ellenséggel való békés
megegyezést részesítette előnyben. Ezért az ország nyugati és északi részei Habs
burg fennhatóság alá kerültek, a középső, valamint déli területeken a török volt az
úr, míg a keleti részeket a kialakuló erdélyi fejedelemség egyesítette magában. Bár
a magyar királyság által kiállított haderő részét képezte a császári hadseregnek, vi
szonylagos függetlenségét, taktikai és szervezeti sajátosságait sokáig megőrizte, de
adminisztrációs mechanizmusában, később pedig szervezeti struktúrájában lassan
a császári seregekhez igazodott.49
Ezzel szemben az erdélyi fejedelemség önálló haderőre támaszkodhatott, ahol fel
erősödtek azok a sajátos vonások, amelyek évszázadokon keresztül oly sok dilemma
elé állították a Habsburg uralkodókat. így például, ha területenként eltérő módon
is, jelentős szerepet játszottak a katonaság kiállításában és eltartásában a vármegyék
47 Uo. 271. o.
48 Például a pfalzi választófejedelemség területén 1587-ben 19 332 katonát szemléltek meg. A mustra eredménye
a következő volt: puskás: 44,6%; alabárdos: 31,9%; lándzsás: 7,8%; „rövid fegy vérű": 14,3%; csatakardos: 0,8%
Ergebniss der Musterung von 1587 in der Kurpfalz. I n : Helmut Schnitter: Volk und Landesdefension. Berlin, 1977.
193—194. o. Egy másik szemleeredményünk a harmincéves háború időszakából származik. Ezt annak megállapítá
sára rendelték el, hogy a téli kvártályba menetel előtt megállapítsák a császári lovasság egy kontingensének létszám
viszonyait, egészségi állapotát és harcértékét. A Brenburg melletti táborban 1644. október 19-én megtartott mustra
alkalmával: 4980 lovas volt harcképes állapotban, 1875 főre rúgott a foglyok és eltűntek száma, 569 fő elesett, a
sebesültek száma 202 fő. Csak 1875-en rendelkeztek egészséges lóval, a beteg vagy sebesült lovak száma 680.
Der Kampf um den besten Frieden. Quellen zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges zur Zeit der Friedens
verhandlungen vom Westfalen und Ratifizierung des Friedens 1643—1649. (Redaktionsekretär: Miroslav Toegel:)
Documenta Bohemica Bellum Tricennale Iüustrantia Tomus VII. Praha, 1981. 146—147. o.
49 Nagy László: „Kuruc életünket megállván csináljuk..." Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc küzdel
mekben. Budapest, 1983. 24—29. o. US: Bocskai István a hadak élén. Budapest, 1981.192—201. o.
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és a nemesi rétegek. A haderőn belül pedig megfigyelhetők az olykor anarchiába hajló,
még a „céhes zsoldosság" korából származó „demokratikus" vonások.50 Ennek elle
nére az erdélyi fejedelemség, ha provinciális jelleggel is, az „európai hadügyi forra
dalom" első vonalában lévő császári haderőt kívánta követni. Nem véletlenül jegyez
te meg a kortárs történetíró Szamosközi István: „Ti erdélyiek kezdettől fogva csak
egyetlen módon szállottatok szembe az ellenséggel, csak egyetlen módon szoktátok
védeni magatokat : nyílt ütközetben, kint a szabad mezőn vertétek vissza az ellensé
get, és csak ritkán a megerősített városok oltalma alatt... Városaitokat annál is in
kább meg kell erősítenetek, mivel manapság már olyan rendkívüli ágyúfajtákat és
lőfegyvereket találtak fel, melyeket a korábbi századokban hírből sem ismertek, és
melyek által az emberek élete váratlan pusztításoknak van kitéve". 51
,| IAz oszmán hódítás másik következménye a magyarországi végvárrendszer kiépü
lése, mely életre hívott egy viszonylag állandónak tekinthető haderőt. A magyaror
szági, illetve horvátországi végvárvonal, s a benne lévő 15 000—20 000 fő körül moz
gó várkatonaság fenntartása egyaránt hatalmas áldozatokat kívánt a magyar király
ságtól ós a Habsburg birodalomtól. A bécsi haditanács 1607-ben kelt előterjesztése
szerint csupán a végvári katonaság zsoldja évente egymillió-százötvenezer forintra
rúgott. Ezen kívül a fegyverzetre, lőszerre, s a várak karbantartására további egy
millió forintot kértek a kincstártól.52 Tehát csak a törökellenes végvárvonal fenn
tartására éves szinten, a horvátországi várőrségekkel együtt, 2 300 000 forintot kellett
volna fordítani. Emellett tetemes összegekbe kerültek a birodalom más területein
lévő várőrségek és a mind nagyobb létszámú mozgó haderők.53 Ha meggondoljuk,
hogy a Habsburg uralkodók jövedelmei ebben az időszakban, még a rendkívüli adók
kal együtt is, csak 3—4 millió forint között mozogtak, akkor érthető az államappará
tus igyekezete a hadikiadások csökkentésére.54 Ennek ismert és kézenfekvő eszköze
a zsold meghatározott összegének nem pénzben, hanem természetben történő kifize
tése, nem utolsósorban pedig a központi hadellátás megszervezése és kiépítése. A köz
ponti ellátószervek működésének alapja a csapatok szükségleteinek nyilvántartása,
anyagi ellátottságának folyamatos ellenőrzése. Mindkét igénynek legjobban a szemle
rendszer felelt meg. Természetes folyamat tehát, hogy a haderő belső adminisztrá
ciójában meginduló fejlődés a magyar királyság területén is egybeesett az állandó
hadsereg létrejöttével.
Ismereteink szerint hadiszemléket a királyi hadaknál és a várkatonaságnál már
a XIV—XV. század folyamán is tartottak. 55
Nemrégiben egy olyan részletes mustraj egyzéket publikáltak Sopron városának
fegyveres erejéről, mely betekintést enged a hadiszemlék vizsgálati körébe. A mustra
jegyzéken feltüntették a megszemlélt vitéz nevét, több esetben lakóhelyét, továbbá
a birtokában, vagy használatában lévő fegyvereket. Az idézett kimutatás alapján
1532-ben Sopron szabad királyi város 866 fős védőőrséggel rendelkezett, amelynek
fegyverzeti ellátottsága a következő képet mutatta: 56

50 Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Budapest, 1978. 81—83. o. Uő: „Kuruc életünket megállván csi
náljuk"... 215—217. O.
51 Szamosközi István,: Erdély története (1598—1599,1603). (Válogatta a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Sinkovics
István.) Budapest, 1981. 438—439. o.
52 Benda Kálmán: A magyarországi végvári vonal fenntartásának költségei a XVII. század elején. In : Magyaror
szági végvárak a XVI—XVII. században (Tanulmányok) Studia Agriensia 3. Eger, 1983. 54. o.
53 Gutachten der ksl. Hofkammer zu Prag für den ksl. Geheimrat über die Reichstagproposition. Prag, 1607.
Oktober 8. Felix Stieve: Briefe und Acten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges. 6. Bd. München, 1895. 111—
119. o.
54 R. Várkonyi Agnes: A Habsburg abszulutizmus és Magyarország. I n : Magyarország keresztútjain... 19. o.
55 Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára I. k. 1319—1526. Budapest, 1910. 526. o., 528. o.
56 Mollay Károly: Kőszeg 1532. évi ostroma és Sopron. Soproni Szemle, 1983/3. sz., 234—235. o.
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Vértezet:
Tárcsapajzs:
Alabárd:
Hosszúnyárs:
Nyárs:

7,7%
1»8%
18,9%
4,0%
6,8%

Disznónyárs:
Angolna nyárs :
Számszeríj:
Szakállas puska :

14,9%
2,1%
7,6%
20,2%

Kézi lőfegyver : 10,0%
Kard:
1»6%
Kés, balta:
1,6%
Egyéb fegyver: 11,1%

A szemlék lefolytatását és rendjét az országgyűlési végzésekben, valamint a hadi
szabályzatokban rögzítették. Például 1575 nyarán az erdélyi országgyűlés törvénybe
iktatta, hogy: „Látván pedig az szükséget és nagyságod kívánságát, esmét azon
tizenhat kapuról az lovag mellé egy gyalogot adunk... Ezek tizedessé hadnagya és
zászlója, és mindeniknek pássit zöld köntössé legyen, kiket mint lovagot mind gyalo
got kétszer az esztendőben az ispánok előtt megmustráljon. És az ő nagyságok is
együtt legyen az nemesség gyalogjával, és az várak darabonti ott mustráljanak meg
az mely vármegyében az várak lesznek".57
Néhány évvel később, Bethlen Gábor uralkodásának idején, amikor az erdélyi feje
delemség hadseregében tekintélyes létszámú zsoldos, illetve félzsoldos katona szol
gált, a fegyverforgatók számának és szükségleteinek rendszeres nyilvántartása az
amúgy is szűkös erőforrásokkal rendelkező Erdély számára elengedhetetlen követel
mény volt. Már a hadfogadási pátensekben megszabták a vitézek felszerelésének
mennyiségi és minőségi követelményeit, s ezek egyben magukban foglalták a mustrák
vizsgálódási körét. Ilyen részletes utasítást készítettek 1620 körül Deésy István ka
pitány számára. Többek között előírták, hogy: „Mind gyalogott lovast is puskával
zabjával zekercivel, szerszámai, nevit fel írja, megh tudakozza, megh esketesse, fize
tése azeö felsége limitatiója szerint legyen : Lovast penigh is Iowa, sisakja, panczéllya,
fegyverdereka, huszár nyerge, lanczos fékje, kópiája hegyes töry vagy pallosa megh
lévén hasonló képen róla regestromot irra..." 58
Bár az utóbbi néhány évben számos tanulmány és könyv jelent meg Bethlen Gá
bor államáról és haderejéről, mégis, a katonaság ellátásáról és annak mechanizmusá
ról még mindig keveset tudunk. Pedig az állam számára az egyik legnagyobb gondot
a hadsereg fenntartása jelentette. Maga Bethlen Gábor, aki „igen martialis fejedelem
vala", környezetének úgy nyilatkozott: „hogy csak volna máskiprocurálnáazhadak
fizetését s az derék hadaknak egybenszerzését s újítását, profontolását, egyébiránt az
hadviselést minden molestiákkal örömest felvenné és soha honnyában is lakni békes
ségben nem kívánna, hanem hadakozásba töltené egész életét." 59
Az eddig feltárt adatokból megállapítható, hogy az erdélyi fejedelemség haderőinél
rendszeres időközökben megtartották a mustrát, melynek egyaránt nagy jelentőséget
tulajdonítottak mind az ellátás, mind a kiképzés szempontjából.60 Tudomásunk sze
rint részletes szemlejegyzékek eddig sem Bethlen Gábor, sem I. Rákóczi György
korából nem kerültek elő. Csupán olyan mustralisták maradtak fenn, amelyek a kato
nák nevét, illetve a birtokukban, vagy használatukban lévő lovak számát tartalmaz
zák. Ilyen listát vettek fel például 1640. augusztus 31-én a Váradon állomásozó lova
sok néhány egységéről. A három hadnagyságra osztott csapat 133 főből állt, s állo
mányához 305 ló tartozott. 61
Az előzőekben már szóltunk arról, hogy a Habsburg-birodalom állandóan fegy
verben tartott csapatainál korán kialakult az állandó hadseregekre jellemző belső
57 A kolozsvári országgyűlés határozatai 1575. július 25—augusztus 6. Erdélyi Országgyűlés Emlékek, I I . k.
1556—1570. jan. (Szerk.: Szilágyi Sándor) Budapest, 1876. 559—560. o.
58 Fejérvárott lakó Deéssy Istvánnak Eö Felsége Capitanninak Instructiója 1620 körül. OL Gyulavári káptalar
lt. F 12. Lymbus 4. cs. 23—24. fol.
59 Kemény János önéletírása. I n : Kemény János és Bethlen Miklós művei. (Kiadta: V. Windisch Éta) Budapest,
1980. 100. o.
60 Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Budapest, 1972. 130—131. o.
61 Begestrum Equitum Varadiensis Anno 1640. 31. aug. OL F. 12. Gyulafehérvári káptalan lt. l y m b u s 26. cs
8 1 . fol.
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katonai adminisztráció. Ez a gyakorlat néhány évtized alatt kiterjedt a magyar
egységekre is. Erről tanúskodik a császári haderőben szolgáló magyar lovasság
számára 1616-ban kiadott huszonkilenc pontból álló hadiszabályzat. Ebből tizen
egy pont foglalkozott a szemlék lebonyolításával és a harcosok fegyverzetével. Töb
bek között elrendelték: „Az Mustrakor tartozzék mindenik: fegiuerben föl óltózuen,
az Mustrán által menny... Ha valaki az mustrának ideien beteg oulna, annak louat
fegiuereul eggietemben az mustrán által uigiek, es mint egessegeben fizetése megh
légien rea... Senki sem Nemessek se egiebek közzól mustrakor költsón idegen louat
szolgát se fegiuert az Mustrára ne vigien..." 62
A csapatok belső adminisztrációjáról tanúskodó létszám- és zsoldkimutatások vi
szonylag nagy számban fellelhetők hazai levéltárainkban. Ám a fegyveres erőt talán
legjobban jellemző részletes szemlejegyzékeket elvétve találhatunk. Néhány adatból
azonban arra következtethetünk, hogy a katonaság mennyiségi és minőségi tényezőit
mégis rendszeresen számon tartották. Erre mutatnak a zsoldjegyzékeken található
azon bejegyzések, melyek előírják, hogy a hiánytalan felszerelésű katonák magasabb
zsoldot kaptak, mint a „nem annyira szerszámosak".63 Ennek ellenére általában csu
pán a katonai egységek létszámát és a lovak számát tartalmazó mustraj egyzékekkel
találkoztunk kutatásaink során.64
Szintén gyér adatokkal rendelkezünk a Magyarországon harcolt császári csapat egységekről is. Például a Caraffa lovas ezred katonáiról felvett mustrajegyzéken külön
tartották nyilván a tiszteket, a „JÓ köz lovas", a „Rossz készülettel való" katoná
kat, illetve a legénység azon részét: „Gyalogh az kik estek".65 Sokkal érdekesebb vi
szont az a mustrajegyzék, melyet 1685. február 12-én vettek fel a Lőcse városának
környékén kvártélyozó, s az előző évben Buda ostromában részt vett hat bajor
gyalogezredről. A szemle adatait összefoglaló táblázat arról tájékoztat minket, hogy
a hat ezred 6600 fős létszáma az előző évi budai ostrom következtében 93 tisztre és
1322 harcképes katonára apadt. További 407 embert fegyvertelennek találtak. Az öszszecsapásokban több mint háromezren estek el és 1119 beteget, és 1021 hátramara
dottat regisztráltak.66 Ez a mustrajegyzék alkalmas volt arra, hogy az illetékes szer
vek időben gondoskodjanak a csapatok veszteségeinek és szükségleteinek pótlásáról,
illetve kielégítéséről.
Több más tényező is arra utal, hogy a „hadügyi forradalom" fő áramában haladó
Habsburg-birodalomban a XVII. század második felében kialakultak azok a hivatali
és gazdasági szervek, melyeket az „új típusú háború" szükségleteinek biztosítása
végett hoztak létre. Ezek közé tartozott az Obrist-Proviantamt, az Obrist-Land
und Hauszeugamt és Obrist-Mustermeisteramt. A fent említett hivatalok részére
rendszeres kimutatások készültek a harcászati egységekről, általában ezredenként.
E kimutatások zömét a hadiszemlék és az ún. revíziók alkalmával készítették. Alta
lános, vagy főmustrát két ízben tartottak a főmustramesterek vezetésével. Az elsőt
a tavasz beköszöntével, április vagy május havában, a hadjáratok megindulása előtt,
a másodikat októberben, illetve novemberben, a csapatok téli kvártélyba vonulásakor.
Az állandó létszámingadozások miatt, továbbá az ellátás folyamatosságának érdeké
ben a katonai egységeknél havi revíziókat tartottak a főmustramesteri hivatal commissariusainak közreműködésével.67 Ilyen módon több fajta összeírás keletkezett,
62 Gömöry Gusztáv: Magyar hadi szabályok gyűjteménye. Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára
a harmincz éves háború előtti időszakból. HK 1891.148—149. o.
63 A katonaság fizetési kvótái 1610 körül. OL E. 196. Archívum Familiae Thurzó 9. cs. Fasc. 37. 31. fol.
64 Ilyen például Bars vármegye lovasainak 1613. október 12-én megtartott szemléje, ahol 50 lovast vettek számba
90 lóval. OL E. 196. Archívum Familiae Thurzó 9. cs. 38. Fasc. 35. fol.
65 Caraffa Vasas Regimentjének Consignatioja Anno 1675. szeptember. OL P. 659. Teleki es. lt. Missiles 12. cs.
Nr. 312. 34. fol.
66 Winfried Gold: Das Zeitalter Max Emanuels und die Türkenkriege in Europa 1683—1687. München, 1976.
56.0.
67 Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. I. Serie I. Bd. Wien, 1876. 194—195. o.; 283—285. o.
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többek között a Diensttabelle (szolgálati kimutatás), a Monat und Standes Extractusok (havi és állománykimutatások), a Haupttabelle (főtáblázat), valamint a Montirungtabelle (felszerelési kimutatás). A különböző összeírások és kimutatások tartal
mazták az alakulatok legfontosabb adatait, a létszámot, a szolgálati beosztást, az
újoncok, szolgálatmentesek, betegek, sebesültek, elesettek, illetve az elvezényeltek
számát. Mindezen információk figyelembevételével számították ki az alakulatok
tényleges, tehát harcba vethető létszámát. A katonák fegyverzetének és felszerelésé
nek hiányosságait általában a „generális mustrák" alkalmával vették számba, s ennek
eredményét az ún. „Montirungtabellában" rögzítették. A mustrák, valamint a havi
revíziók adatait tartalmazó összesítéseket a megszemlélt egység parancsnoka, illetve
a kiküldött mustrabiztos aláírásával hitelesítette, majd azokat a főmustramesteri
hivatal intézkedés végett megküldte az udvari Haditanácsnak és az Udvari Kamará
nak. A harmincéves háborút követően a főmustramesteri hivatalt, vagyis az ObristMustermeisteramtot átszervezték, hatáskörét szinte a hadseregellátás egészére ki
terjesztve Generalkommissariat néven funkcionált tovább. 68
II. Rákóczi Ferenc hadseregében, bár némileg módosított formában, a Habsburgcsapatoknál alkalmazott ellátási kontrollrendszerfc honosították meg. Köztudott
ugyan, hogy a kuruc tisztikar fegyelmi állapota és képzettsége sok kívánnivalót
hagyott maga után, de egy jelentős részük, ha nem is volt tanult katona, empirikus
ismeretekkel mindenképpen rendelkezett, hiszen zömük a Habsburg-haderőben
küzdve harcolta végig a törökellenes visszafoglaló háborút. Emellett a főtiszti kar
számos tagja nem csak Zrínyi Miklós hadtudományi munkáit forgatta, hanem ismerte
a külhoni hadtudósok munkáit. Bizonyított tény például, hogy a Fejedelem és szű
kebb tanácsadó testülete által irányított hadseregszervezés alkalmával felhasználták
Georg Andreas Böckler Schola [Militaris Moderna című munkáját.69 A Rákóczi Fe
renc által vezetett hadsereg szervezésére és adminisztrációjára a legjelentősebb ha
tást Zrínyi Miklós munkái gyakorolták. A hadtudomány elméleti alapjainak széle
sebb körben való elterjesztése végett 1705-ben Forgách Simon kiadta Zrínyi Miklós
„Ne bántsd a magyart" és „Az török áfium ellen való orvosság" című írásait.70
Zrínyi saját harci tapasztalatain és külföldi hadtudományi műveken alapuló írásai
ban számos alkalommal foglalkozott az ellátással, valamint a kontrollfunkciót betöltő
hadiszemlék lebonyolításának problémájával. Szerinte: „Az mustrához nagy vigyázás kívántatik. Mert az pénz az hadak előmenetele ereje és élete. Azért jó készülettel
és egy kicsinyé fösvényebben bánni köll a pénzzel... Ez annak okáért kérdés, hogy
kellessék az Mustrát legjobban tartani ? Űgy, hogy legelseőben is válogatott, ember
séges és hüv személyek Commissariusok legyenek, és az mint az hadiállapot kévánnya, egy vagy kettő, azokhoz való vicéjek és író Deákok, elrendelvén eőket
bizonyos Compániákra, és bizonyos fizetést is adván nekik... Az Mustra bizonyos
napon oly helyen agaltatik [tartatik], az holott nem öszve állanak, és így egyik
a másiktul szolgát vagy lovat kölcsön nem kérhetik. E mellett tartoznak számot tar
tani arra is : úgymint az fegyverre ha mindeniknek vagyoné, akárki legyen is, jó fegy
ver, és ha felseő ruhája avagy palástya vagyoné, hogy az fegyvert esős üdőben be
fedgye: azután másféle hadi eszközökre is, az mellyekkel áshatni vághatni stb. kiki
az fizetését maga Capitányátul veszi fel." 71
Kutatásaink eddigi eredményeként elmondhatjuk, hogy a Rákóczi-szabadságharc
haderejének belső adminisztrációja döntően a császári katonaságnál használt rend
es Jürg Zimmermann: Militärverwaltung und Heeresaufbringung in Österreich bis 1806. Frankfurt, 1965. 70. o.
69 Magyarország hadtörténelme. I. k. (Szerk.: Borús József) Budapest, 1984. 373. o.
70 Uo. 373. o.
71 Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, 1976. 411—412. o.
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szer alapjaira épült fel, hozzáidomulva a magyar királyság gazdasági és társadalmi
saj áto sságaihoz.
A Rákóczi-szabadságharc forrásait lapozgatva számos adat utal arra, hogy a fel
kelők zöme még a kezdeti, igen anarchikus állapotok közepette is viszonylag gyorsan
katonai egységekbe tömörült. Köztudott, hogy Rákóczi Ferenc hadainak létszáma
szinte hetek alatt hatalmas méretűre duzzadt. Midőn a fejedelem 1703. június 14-én
magyar földre lépett, a felkelők száma „ötszáz ember helyett... alig volt kétszáz gya
logos, rossz parasztpuskákkal felfegyverezve velük ötven lovas." 72 Nemsokára meg
érkezett Bercsényi Miklós gróf mintegy 800 főt számláló lengyel—román—tatár
zsoldoscsapattal. Ugyancsak Rákóczihoz csatlakozott a spanyol örökösödési háború
rajnai hadszíntereire induló magyar kontingensekből a szökevény Ocskay László és
Borbély Balázs vezetésével egy 80—200 főből álló lovascsapat, nem is számítva a
megyényi kiterjedésű Rákóczi-uradalmak fegyverviselő parasztságát. 73
Csáky István gróf például a tiszabecsi átkelést követő napokban már a kurucok
alföldi térnyeréséről írt, mivel: „...Somlyai, kálloi, Károly és más helyeken letelepe
dett katonaság, hajdúság seregestül mennek hozzájuk, lehet már könnyen négy eze
rig, hidgye kegyelmed, sokat nem írok."74 Alig tíz nap elteltével Johann Franz von
Pénz egri harmincados a budai kamarai adminisztrációnak küldött jelentésében már
13000 főre becsülte a felkelő csapatok létszámát.75 Az év végén pedig a császári had
vezetés több mint 34 000 ellenséges katonával számolt.76
Egy hadsereg létszámának ilyen gyors, ugrásszerű növekedése szinte automatiku
san igényli a hadellátás szerveinek bizonyos szintű kiépítését. A már idézett Csáky
István gróf, aki később a kuruc hadellátás egyik irányítója lesz, 1703. július 29-én
Szatmár várából keltezett levelében arról tájékoztatta id. Barkóczi István grófot:
„...nem tudom az pénzt hol veszi (ti. Rákóczi), de taliter qualiter (úgy-ahogy) már
kétszer fizetett hadainak..." 77 Valószínűleg szintén a zsoldfizetéssel kapcsolatos azon
értesülés is, mely szerint: „Die 27 Julij Ecsedben mustrája volt Rákóczi hadainak;
hány ezerre telnek? — megválik."78
Korabeli források tucatjait idézhetnénk annak bizonyítására is, hogy mennyire
szedett-vedett, vagy éppen csavargó, bűnöző emberekből állottak a felkelők csapatai.
Elég talán idéznünk a fejedelem emlékiratainak azon sorait, ahol úgy vélekedett : „Ve
zérük Esze Tamás volt, egy paraszt, tarpai jobbágyom, és Kiss Albert, bűneiért körö
zött tolvaj és gonosztevő. A népesség parancsnokai között csak Móriczot és Horváthot
lehet katonának nevezni... A többi a nép alja volt, és rablás közben tanulta meg
a hadimesterség elemeit."79
Ennek fényében talán még nagyobb figyelmet érdemelnek azok a megállapítások,
amelyek másképpen értékelték a fejedelem katonaságát. Az augusztus elején még
jobbára várakozó állásponton lévő kis és középnemesség levelezésében már találko
zunk olyan véleménnyel is, hogy Rákóczi „Rendesen vezérli az Hadat, ordinantiát
tartat." 80
Amint az előzőekben láttuk, a felkelő csapatok létszáma napról napra emelkedett,
hamarosan hozzá kellett látni a katonaság ellátásának megszervezéséhez és a működ
tetéséhez szükséges adminisztráció kiépítéséhez. Különösen gyorsan megindult ez a
72 AR. I I I . o. I. k. 303. o.
73 Thaly Kálmán: A székééi gróf Bercsényi család 1470—1835. I I I . k. Budapest, 1892. 6. o.
74 Gróf Csáky István Barkóczi Ferencnek, Szatmár, 1703. július 29. Rákóczi Hadserege 1703—1711. (Válogatta:
Bánkúti Imre) Budapest, 1976. 19. o. (a továbbiakban — Bánkúti, R. H.).
75 Johann Franz von Pénz jelentése a budai adminisztrációnak, 1703. augusztus 16. Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattára, Thaly Gyűjtemény Fol. Hung. 1389/17. 233. fol. (a továbbiakban — OSzK. TGy.).
76 Valószínűleg császári kémjelentés a kuruc ezredek létszámairól 1703 végén. OSzK. TGy. Fol. Hung. 1389/2.
köt. 335. fol.
77 Gróf Csáky István levele id. Barkóczi Ferencnek. Szatmár vára, 1703. július 29. Bánkúti,T&. H. 20. o.
78 Szent-Iványi László levele Jeszenszky Istvánnak és Medveczky Mátyásnak AR. I. o. I. k. 337. o.
79 AR. I I I . o. RBml. 303. o.
80 Dévay Pál levele Dul Mihálynak 1703. augusztus 5. OSzK. TGy. Fol. Hung. 1389/2. 165. fol.
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folyamat azokon a területeken, ahol egy-egy erősség körülzárása hosszú időn át je
lentős erőket kötött le, s ezek ellátását meghatározott területről kellett biztosítani,
így korántsem véletlen, hogy már 1703. november 9-én kiadják a ,,Fő Commissarius
Uram Projectuma" című iratot, melyben lefektették a katonaság ellátásának, fize
tésének és felszerelésének alapelveit. A kapott instrukciók gyakorlatba való átülte
tésének kezdeteit regisztrálhatjuk a december eleji commissariusi (főcommissariusi)
kinevezésekben, illetve az ellátást biztosító szervezetek működését mutató iratokban.
Ránk maradt például Gyulai Ferencnek, a Szatmár várát ostromló kuruc hadak főcommissáriusának 1703. december 5-én készített kimutatása. Ennek tanúsága sze
rint 6250 ember és 3934 ló ellátását kellett biztosítani a korabeli katonai fejadagok
alapján. A szükséges élelmiszermennyiséget döntően hat vármegye biztosította.81
A meglehetősen szétszórt és hézagos adatokból annyi mindenesetre leszűrhető,
hogy Rákóczi hadaiban már a kezdeti időszakban is tartottak mustrákat és létszám
ellenőrzéseket. A hadiszemlék rendszere, mint a csapatok szükségleteinek és harc
értékének ellenőrzésére szolgáló adminisztratív eszköz, a kuruc állami és katonai
igazgatással együtt épült ki, s vált rendszeressé. Bár a fejedelmi kancellária irat
anyaga csak töredékesen maradt az utókorra, de az eredeti jegyzék fennmaradt ré
széből megállapítható, hogy 1704 elejétől kezdve meglepő rendszerességgel futottak
be a különböző ezredek szemle- és létszámjelentései."82
A szabadságharc folyamán a mustrák lebonyolítását számos rendelet és utasítás
szabályozta, de legátfogóbban az 1707-ben elfogadott és hatályba lépett Regulamentum Universale és a hozzá kapcsolódó Edictum Universale foglalkozott a hadiszemlék
kérdéseivel is. Mint a Regulamentum Universale elnevezés is utal rá, e katonai rende
let- és szabályzatgyűjtemény hatálya a kuruc hadsereg egészére kiterjedt, s egyben
tartalmazta regularizálásának általános alapelveit. Kidolgozása hosszas fejlődés és
szervezőmunka eredménye. Gyakorlatilag a hadsereg minden problémáját felölelő,
a katonaság felállításával, beosztásával, felszerelésével, ellátásával és fizetésével fog
lalkozó szervezési szabályzat.83 Hét részben ismerteti a fegyveres erő szervezésével és
tartásával kapcsolatos teendőket és szabályokat. A mustrák módját, rendjét, a vi
tézek fegyverrel, lóval és mundérral történő ellátását, valamint a téli kvártélyozás
menetét a Regulamentum Universale harmadik és negyedik részében szabályozták.
Ennek értelmében az általános katonai szabályzat elrendelte, hogy: „Minden regi
mentnek esztendő alatt kétszer, úgymint a nyári havak kezdetin májusban, téli havak
ban pedig novemberben generális mustrája tartassék... Az illyetén mustrákon kívül
is minden két holnapban revisiója tartassék minden regimentnek, s azon kívül min
den holnapban tartozzék minden régiment a' maga tabelláját commendérozó districtualis generálisának cum specifica declaratione accrescentiae vei decrescentiae status
(a létszám növekedésének, vagy apadásának feltüntetésével) megküldeni... minden
régiment legalább minden héten a' feljebb írt mustra és revisiókon kívül az effectivus
statusról való listát, az az : profunt tabellát, a régiment commendánsának subscriptiója alatt együtt a tisztek portióival a' Commissariátusságnak kiadni;..." 84
Többfajta forrásanyag, katonai rendeletek, törvények, szabályzatok, hivatali és
magánlevelek, s nem utolsósorban a mustrakönyvek, tabellák és létszámkimutatások
segítségével rekonstruálni tudjuk a hadiszemlék lebonyolítását, valamint ügymenetét.
A legfontosabb szemle, mely a hadsereg belső életének talán legfőbb eseménye, a
tavasszal és ősszel megtartott ún. általános, más szóval a generális mustra volt. Ilyen
alkalmakkor került sor az új zászlók átadására, az újoncok eskütételére, s az újonnan
81
82
83
S4

Intractionalis Tabella Anno 1703 die 5 Decembris... OSzK. TGy. Fol. Hung. 1389/2. 215. fol.
Regestum Quarumdam litterarum... 1706—1710 AR. I. o. I. k. 3—48. o.
Regulamentum Universale, Ónod 1707. július 5. RH. 181. o. 221. o. (a továbbiakban — R. U.).
Uo. 201—202. o.
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kinevezett tisztek declaratiójára, vagyis kihirdetésére. Ekkor hajtották végre az idő
közben bekövetkezett szervezeti, vagy szervezési változásokat, mint például az ezre
dek létszámainak arányosítását, a „reductiókat". A generális mustrán általában a le
génység, valamint a tiszti állomány személyi adatainak kontrollálása és a felszerelés
számbavétele után rendezték a katonák javadalmazását, melyet az esetleges zsold
hátralékokkal együtt rávezettek az ezred mustratabellájára.
A létszámmegállapításokat és a szemléket a mustramesteri hivatal apparátusa
bonyolította le. Bár a történelmi és hadtörténelmi kutatás számos területen tisztázta
Rákóczi hadseregének szervezetét, létszámviszonyait, taktikáját és stratégiáját, en
nek ellenére a haderő belső adminisztrációjáról vajmi keveset tudunk. Alapkutatások
hiányában mi is csupán arra vállalkozhatunk, hogy e hadsereg bonyolult adminiszt
ratív struktúrájának fontos elemét alkotó mustramesteri hivatal szervezetének és
működésének néhány mozaikját felvillantsuk.
Az előzőekben már utaltunk rá, hogy a hadiszemlék mechanizmusának alapjait a
Habsburg-haderőgyakorlatából merítették, de szerepet játszott kialakításában Zrínyi
Miklós írásai mellett Georg Andreas Böckler hadtudományi munkája, mely egy teljes
fejezeten keresztül foglalkozik a mustrával és a létszám nyilvántartásával. 85 Különö
sen érdekes azonban egy tévesen II. Rákóczi Ferencnek tulajdonított hadtudományi
politikaelméleti munka, amely nagy teret szentel a hadiszemlékkel kapcsolatos kérdé
seknek. Az „Elmélkedés" címet viselő írás minden valószínűség szerint gróf Forgách
Simon kuruc tábornok alkotása. A munkában előforduló utalások és adatok arra
vallanak, hogy Forgách a szóban forgó művet 1709 végén vagy 1710 első felében írta
Munkács várában, ahol ez idő tájt raboskodott.86 így az „Elmélkedés" a hadsereg
szervezés és -tartás elvi alapjainak vizsgálata mellett, hasznosította a folyamatban
levő háború tapasztalatait is. A hadiszemlék lefolytatását, illetve az irányító szerepet
betöltő „Fő Mustra Mester" feladatait a mű huszonnegyedik pontjában ekképpen
summázza: „Ezen fő Mustra mester minden corpusnál egyet úgy minden regiment
nél egyet egy egy mustra deákkal; az mennyi compánia vagyon, az kik az regimente
ket és compániákat minden héten revideálják, minden hónapban egyszer megmust
rálják, az defectusokat felírják, és azokat legelőször az regiment Commendansának
megjelentsék. Ezen mustra deákok az regiment mustra mester mellett lesznek, és
nem az regimentnél, azért az regimentnél az quartély mesterek és íródeákok tollál
tatnak. Ezek ha mi ember, ló, fegyver elveszett, idejét módját sedulissime (serényen)
felírják. Minden hónapban egy tabellát csináljon az regiment Mustra mester, áztat
az corpus mellett lévő Mustra Mester kezéhez adja be in triplo, hogy egyet a' Commandírozó tisztnek, egyet a' fő Mustra Mesternek küldhessen, és egyet magának
tarthasson ; — minden fertály esztendőben pedig egy listát kell csinálni az mustrák
szerint, azt is in triplo az felyül írt helyekre beadják."87
Számos szervezési és hadiszabályzat, különböző rendeletek, s nem utolsósorban ma
guk a létszám- és szemlekimutatások arról tanúskodnak, hogy a mustrákat lebonyo
lító hivatali apparátus felépítésében, hatáskörében rendkívül bonyolult szervezetet
alkotott. Nemcsak a csapatok harcértékét, a fegyverzetében és felszerelésében mutat
kozó hiányosságokat mérték fel, hanem összehangolták az ezredek, a hadicommissariátus és a vármegyék közötti együttműködést a katonaság ellátása terén.
A mustramesteri hivatal kiépülése szerves részét képezte a központi hadseregellátás
megteremtését célzó folyamatnak. Ez a tendencia különösen felgyorsult a francia—
bajor seregek 1704. augusztus 13-án elszenvedett höchstädti veresége után, szerte85 Georg Andreas Böckler: Schola Militaris Moderna; oder neuvehrmerte Kriegsschule. Frankfurt am Main, Anno
MDCLXXXV. (1685) Classis XIV. Von Musterung und Auszalung der Soldaten.
86 Thaly Kálmán: Ghymesi Forgách Simon mint író. Sz 1882. 448. o.
87 Rákóczi Discursusai avagy I I . Rákóczi Ferenc fejedelemnek a' magyar nemzet örökösítését tárgyazó gondolatai.
I n : Adatok a magyarok történetéhez. (Közölve: Császár Ferencztől) Budapesten, MDCCCXLVIII (1848) 28—29. o.
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foszlatva a francia—bajor és a kuruc csapatok egyesülésének tervét. így, közvetlen
külföldi katonai segítség híján, II. Rákóczi Ferenc politikai és katonai vezetése szá
mára egyértelművé vált, hogy hosszan tartó háborúra kell berendezkedniük. Azon
ban a háború eredményes folytatásának alapfeltétele volt egy viszonylag korszerű
reguláris haderő megteremtése. Csupán ebben az esetben vehette fel Rákóczi álla
mának hadereje a küzdelmet Európa egyik legjobb hadserege ellen, még akkor is,
ha a császári hadvezetés csupán mellékhadszíntérnek tekintette a magyar királyság
területét.
A szabadságharc gyors térnyerése hamarosan a katonai irányítás decentralizáció
ját eredményezte. Legelsőnek a Tiszántúlon harcoló csapatok élére neveztek ki ön
álló katonai vezetőt. Elsőnek Ibrányi László, Thököly Imre volt ezereskapitánya
került erre a posztra.88 Néhány nappal később viszont Sennyei Istvánt bízták meg
a tiszántúli hadak vezetésével.89 Szatmár várának eredménytelen ostroma miatt
Sennyeinek is távoznia kellett, s helyébe Budai István tábornokot nevezték ki. A há
ború elhúzódásának következtében éleződő politikai válság és Budai István erélyte
len vezetése arra késztette a fejedelmet, hogy a Tiszántúl egyik legbefolyásosabb fő
urát, Károlyi Sándor bárót, Szatmár vármegye főispánját „...azon Tiszántúl való
föld és praesidium generalatusságára..." emelje.90
Erdély köztudottan állam volt a kuruc államon belül. Természetesen az itt harcoló
katonai alakulatok önálló parancsnokság alá kerültek. Politikai és katonai értelem
ben Erdély mindvégig neuralgikus pontja volt a felkelésnek. Ezért nem véletlen,
hogy a főparancsnoki poszton sűrűn váltották egymást a fejedelem tábornokai.91
A katonai irányítás és adminisztráció területi, s bizonyos értelemben jogi elkülönü
lése nem volt újkeletű, hiszen a török uralom idején a királyi Magyarország meg nem
szállt részeit főkapitányságokra osztották. A fiatal kuruc államban viszont a katonai
irányítás és adminisztráció decentralizációja, megfelelő rendeleti és jogi szabályozás
híján, rendkívül sok félreértésre, súrlódásra adott alkalmat a vármegyei, a katonai
és a kormányzati szervek között. Nem véletlen tehát, hogy 1706 elején a Miskolcra
összehívott fejedelmi tanácsülésen részletesen megtárgyalták a főkapitányságok fel
állításának módozatait. Károlyi Sándor feljegyzései szerint: ,,...hogy az ország conserváltassék, erigáltassanak per districtus regni generálisok, az kiknek statiójok az
Vágón túl és innét való földön Üjvár, az kassai helyében Eger, Tiszán túl Várad,
Dunán túl..." 92 A végleges rendeletet Bercsényi Miklós dolgozta ki, amely „Sistema
totius Militiae" címmel, a fejedelem néhány módosító javaslatával kiegészítve, 1706.
július 16-án lépett érvénybe.93
Bár az ónodi országgyűlésen elfogadott általános katonai szabályzat csak három
generálisságot említ — Kassai, Újvári (Érsekújvári), Dunántúli — de a valóságban öt
főkapitányságot állítottak fel, nem számítva a különálló Erdélyt. így önálló districtus
működött a Tiszántúlon és a Duna—Tisza közén.94
Mindegyik katonai kerület élére vezénylő tábornokot állítottak. Személyükben
nem csak a generálisságok parancsnokai voltak, hanem döntési és végrehajtói hatal
muk volt gazdasági és jogi ügyekben is. Többségükben olyan tábornokok kerültek
ezen posztokra, akik, mint nagybirtokosok, megfelelő politikai és gazdasági súllyal
bírtak az igazgatásuk alá rendelt területen. Jellemző képviselője ennek Károlyi Sán88 Rákóczi Szabolcs vármegyéhez. Vetési tábor, 1703. augusztus 25. Történelmi Tár, 1909. 147. o.
89 Rákóczi pátense. Vetés, 1703. augusztus 29. AR J . o. I. k. 128. o.
90 Rákóczi Budai Istvánnak. Miskolc, 1704. február 14. AR. I. o. I. k. 73. o. és Rákóczi Károlyihoz, Léva melletti
tábor, 1705. január 2. K. L. V. k. 105. o.
91 Erdély legelőször Sennyei István tiszántúli íőgenerális alá tartozott. Rákóczi térnyerésével önálló főparancsnok
került az erdélyben harcoló csapatok élére. 1703. november 30-án Orosz Pál, 1704. január 28-án Torockai István,
1704. áprilisában Pekri Lőrinc, 1704 decemberétől pedig Forgách Simon került erre a posztra.
92 Károlyi Sándor feljegyzései a miskolczi tárgyalásokról és némely aztán lett dolgokról. 1706. január 30—február
18-ig. K. L. V. k. 388. o.
93 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család 1470—1835. I I I . k. 1703—1706. Budapest, 1892. 709—710. o.
94 R. ü . Bánkúti, RH. 194. o.
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dor, hiszen mint Szatmár vármegye főispánja, s egyben a Tiszántúl egyik leg
nagyobb birtokosa került a tiszántúli generálisság élére. A dunántúli főkapitány
Esterházy Antal lett, Komárom vármegye főispánja, akinek hatalmas birtokai be
hálózták szinte az egész Dunántúlt. 95
Mindegyik generálisságban a főkapitány mellett egy tábornoki törzs, az ún. „Gene
ral Staab" működött, intézve a districtushoz tartozó csapatok kiegészítésével, felsze
relésével és ellátásával kapcsolatos ügyeket. Bár e tábornoki törzsek felépítésének és
működésének elemzése külön tanulmányt igényel, de vázlatos ismertetése fontos,
mivel innen irányították a katonaság szemléit is.
Ismeretes Forgách Simon haderejének egy datálatlan, de 1706 októbere előtt kelet
kezett ellátási tervezete. Ebben részletesen kidolgozták a tábornoki és ezredtörzsek
felépítését. A sereg General Staabjában megtaláljuk a hadvezetés és -ellátás külön
böző posztjait. így a zsoldosztást egy fizetőmester, a mustramesteri funkciót a „Supremus Commissarius Bellicus" végezte. Az élelmezésért és szállításért a fő- és alélésmesterek („Supremus Profont Magister, Inferior Profont Magister"), s a főszekérmester („Supremus Currum Magister") felelt. Emellett megtaláljuk a törzs állomá
nyában a Hadicommissariatusság és a vármegyék összekötő tisztjeit („Officialis
pertinens ad Commissariat, Bellicum", „Portarum Magister").96
A Regulamentum Universale rendelkezéseinek értelmében a generálisságok corpusainak törzséhez két mezei generális, vagy táboros kapitány, a generál auditor hely
tartója, vagy hadibíró, s egy tábori cirkáló mester tartozott. A hadtápmunkát egy
districtualis fizetőmester és ennek subalternusa, a ruházó commissarius beosztottja,
két districtualis mustramester, valamint a Hadi Commissariatus által kinevezett ún.
mezei commissariusok végezték. Ezeken kívül a vezénylő tábornokok mellé két adju
tánst rendeltek, s az adminisztráció zökkenőmentes lebonyolítását a kancellisták,
valamint a tábori postamester végezte.97
Ám, mint ez lenni szokott, e tervezetek a gyakorlatban másképpen valósultak meg.
Jól példázza ezt a Károlyi Sándor „General Staab"-járól, 1708 májusában felvett
szemlejegyzék. Ebben a hatáskörükbe tartozó csapatok ügyeit a főhadbíró, két had
segéd, a tábori strázsa- s postamester végezte. A hadtápellátásért pedig a kerületi ru
házó és fegyveresítő commissarius egy beosztottja, egy-egy kerületi fizető, szekér- és
mustramester, valamint a qvártélymester volt a felelős.98
Világosan látható, hogy a tábornoki törzsek felépítése kisebb-nagyobb mértékben
eltért egymástól. Rákóczi hadserege nem bővelkedett a hadtápmunkához értő tisz
tekben. Ezért bizonyos beosztásokat összevontak, másokat a Hadi Commissariatusság
embereivel töltöttek fel. Természetesen e sajátosság éreztette hatását a szemlebiztosi
hivatal struktúrájában és feladatkörében is.
Vizsgálódásainkat tovább nehezíti az a körülmény, hogy a mustramesteri hivata
lon belül, de általában a hadellátás egyéb területein is, a különböző tisztségek haszná
latában teljes zűrzavar uralkodott. Sokszor maguk e tisztségek viselői sem tudtak
saját hivatali titulusukban kiigazodni. Eklatáns példa erre Erős Gábor esete. Nevével
az 1708 májusi generális mustra alkalmával „Districtualis Lustrae Magister"-ként
találkozhatunk. Viszont Erős Gábor már 1706 elejétől az esetek döntő többségében
mint főmustramester írta alá a szemlékkel kapcsolatos iratokat. 99 A helyzet fonák-

95 Hasonló helyzetben volt Forgách Simon is, aki elfogatásáig a kassai generálisság élén állt. Egyben Borsod
vármegye főispánja is volt, s birtokainak egy jelentős része a főkapitányság területén feküdt. Erre nézve 1. Bártfai
Szabó László: A Hunt-Pazrnan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom, 1910. 510—530. o.
96 Tabella sub Commando Excellmi Dni Dni Comitis Simonis Forgács... Thaly Kálmán: Történelmi kalászok
1603—1711. Pest, 1862. 228—229. o.
97 B. U. Bánkúti, R. H. 194—195. o.
98 Erős Gábor főmustramester tabellája Károlyi Sándor general staabjáról OL Filmtár. P. 396. Károlyi lt. Mustra
könyvek, 14. 289. doboz.
99 OL BSzlt. Katonai iratok. G. 28. V. 20. 91—92. fol.
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sága abban rejlett, hogy a főmustramester rangban és javadalmazásban a kerületi
mustramester felett állt.100
A szemlemesteri hivatal alá és fölérendeltségi viszonyaiba némi bepillantást enged,
a már idézett „Elmélkedés" című hadtudományi munka. A mű vonatkozó fejezete
a szemléző apparátus fejeként a „fő Mustra mester"-t említi. Alája rendelték „az
corpus mellett lévő Mustra mester"-t, akinek „az regiment Mustra mester" tartozott
engedelmességgel.101
Ha figyelembe vesszük a különböző hadiszabályzatokat, rendeleteket és a szemle
biztosok iratanyagait, talán nem járunk messze az igazságtól, mikor megállapítjuk,
hogy a mustramesteri hivatal nem alkotott merev szervezeti rendszert, szinte terü
letenként változott felépítése, feladat- és hatásköre.
Az adminisztratív apparátus élén általában egy fő-, vagy districtualis mustramester
állt. Közvetlenül a generálisság főkapitányától függtek, stőle, vagy helyettesétől, az
alkapitánytól kapták utasításaikat. Feladatkörük igen sokrétű volt, az ezredek szem
leeredményeinek összesítésétől, vagyis az universalis tabella elkészítésétől a hadellá
tás apró-cseprő ügyeinek intézésig terjedt. A katonaságról készített kimutatásokat
megküldték a Hadi Commissariátusnak, a fejedelmi kancelláriának, továbbá a „commandérozó districtualis generálisának".102 Tárgyaltak a General Staab mellé rendelt
vármegyei tisztekkel a hadfogadással, a ruházat, fegyverzet pótlásával továbbá a
csapatok élelmezésével kapcsolatos kérdésekről.
A szemlebiztosok hivatalnoki karának legnépesebb csoportját a mustracommissariusok és írnokok alkották. Zömmel reájuk hárult a katonaság megszemlélése, a velük
kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése. Az előzőekben már említett létszám
hiány következtében az egyes reszortfeladatok nem különültek el egymástól. Egyik
levelében Bercsényi arról panaszkodik a fejedelemnek, hogy nem tudja a csapatok
egy részét kifizetni, mivel,,... mustráló commissarius több kettőnél körülöttem nem
lévén...", mással pedig nem szemléztet:,,... mert úgyis a substitutus commissarius
csak confusiót csinálna."103 Ezért sok esetben maguk a fő- vagy kerületi szemlemes
terek ugyanúgy megmustrálták a vitézeket, mint bármelyik beosztottjuk.104
Bizalmi állásról lóvén szó, a mustramesteri hivatal megszervezésekor megfelelő
tisztviselői kar kiválasztásáról kellett gondoskodni. A mustramesterségre jelölt sze
mélynek rendelkeznie kellett bizonyos fokú műveltséggel, hiszen az ügymenet meg
kívánta az írás, olvasás, számolás ismeretét, de jártasnak kellett lennie jogi ügyekben
is. Szolgálatának kezdetekor megeskettették, hogy „...az Nemes Ország Regulamentumában letett mód szerént, az mustramesterségbéli hivatalban híven és szorgalma
tosan eljárok és minden névvel nevezendő respectust, adománt, ajándékot, atyafiságot,
félelmet, gyűlölséget kedvezést és szégyent félretéve — se tisztnek se közszemélynek
nem kedvezek."105
Megfelelő alapkutatások híján rendkívül keveset tudunk a mustramesteri posz
tokon tevékenykedő személyekről. Néhányuknak vázlatosan ismerjük pályáját de
többségüknek inkább a nevét ismerjük csupán.
Erős Gábor, a tiszántúli hadak főmustramestere, Szatmár megyei birtokos család
sarja. Valószínűleg Károlyi Sándor familiárisa lehetett. Eddigi adataink szerint 1694ben tűnik fel. A Rákóczi-szabadságharc első éveiben a hadellátás területén tevékeny
kedett. Egy 1705-ben készült Szatmár vármegyei nemesi összeírás kerületi alcommis100 R. U. Bánkúti, R. H. 185. o.
101 Rákóczy Diseursusai... 28—29. o.
102 R. U. Bánkúti, R. H. 202. o.
103 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Nagyszombat, 1706. július 4. AR. I. o. V. k. 144. o.
104 Példa erre Erős Gábor főmustramester 1708. április 3-án Szatmárról Károlyi Sándorhoz intézett levele. Ebben
részletesen leirja az általa vezetett mustrát. Gottreich László: Adatok a kuruc hadsereg belső életéből. HK 1955/3—
4. 224—226. o.
105 Hadi szemlemester esküje. Gróf Bszterházy Antal kuruc generális tábori könyve. (1706—1709). Kiadta:
Thaly Kálmán. Budapest, 1901. 273. o.
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sariusként említi.106 Tiszántúli főmustramesterként 1706 februárjában-márciusában
találkozunk vele először. Posztját egészen a szatmári békekötésig megőrizte. Később,
1732—34 között, szatmári alszolgabíró és a megye ügyvéde.107
Fodor László szintén birtokos nemesi családból származott. A dunántúli protestáns
rendek Bercsényihez küldött egyik követe 1704 márciusában. Egy évvel később már
főmustramesterként tevékenykedik, később a fejedelem ezereskapitánnyá nevezte ki,
1709-ben brigadéros. Ugyanez év augusztusában császári fogságba esett. Győrött
1710. január 18-án kivégezték, megtorlásul Ocskai László lefejezéséért.108
Palásthy Ádám ugyancsak dunántúli birtokos nemes. Bercsényi Miklóstól 1704
elején, mintfőstrázsamester, hadgyűjtő pátenst nyert. Négy évvel később, 1708 máju
sában Korviny (Corviny) Jánostól vette át a dunántúli generálisság főmustramesteri
hivatalát.109
Korviny János főszemlemester 1706 közepén került ebbe a beosztásba. Származá
sáról és életéről egyelőre nincsenek közelebbi adataink. Az eddig felszínre került adat
morzsák valószínűsítik, hogy alakját Bercsényi Miklós környezetében kell keres
nünk.110
Számos mustrabiztosnak csak a nevét ismerjük. Az újvári, a kassai és a Duna—
Tisza közi districtusok területén több mustrabiztos is működött, mint Horváth
Sámuel, Lehrer Ferenc és Wipacher Sámuel. Forgách Simon csapatainak „Supremus
Bellicus et Mustráé Commissar"-jaként Leopold Wilhelm Hochlan nevével találko
zunk. A különböző reszortfeladatokkal megbízott hadbiztosok között ott találjuk
Csala Sándort, aki provinciális vicecommissariusként folytatott le szemléket.111
Bár fenti adataink a kutatás jelenlegi fázisában még nagyon töredékesek, de annyi
már ezekből is világos, hogy a mustrabiztosok, a hadellátás egyéb területein működő
személyekhez hasonlóan, zömmel a nemesség soraiból származtak. Egyesek hivatásos
katonaként, mások a vármegyék hivatali apparátusából kerültek ezekbe a beosztá
sokba. Néhányuk minden jel szerint a városi polgárságból származott, vagy — ide
gen etnikumú lévén — zsoldosként állt a honi katonai adminisztráció szolgálatába.
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a mustramesterek feladatköre valójában
szerves része volt a hadtápmunkának. így a szemlebiztosi apparátus a katonai egy
ségek egészségi és anyagi állapotának felmérésén túl részt vett az ellátás lebonyolí
tásában is. Korviny Jánost, aki az ónodi országgyűlés ideje alatt Esterházy Antal
környezetében tartózkodott, felettese hamarosan visszaküldte a Dunántúlra, „...Hogy
penig mostis szinte üresen ne járón... viszen által tiszt uraimék számára bizonyos
vég posztókat, karmazsinokat és kordoványokat... " 112 Hasonló feladatokat végzett
Erős Gábor tiszántúli főmustramester is. Például 1705 novemberének első napjai
ban 700 „kenyeret" süttetett Károlyi Sándor ezredeinek, s egyben intézkedett
a só elszállításáról és a szekerek összegyűjtésének ügyében. Egy másik alkalommal
,,...1100 kenyeret és hat vágókat..." (ti. vágómarhákat) küldetett a táborba, s a kö
vetkező napra „...Az profont háznál sült kenyeret penig két ezerig valót..." ígért.113
Ilyen vagy ehhez hasonló adatokat tucatszámra idézhetnénk, mivel a szemlebizto
sok tevékenysége átfogta a hadellátás szinte valamennyi területét. Létrehozták ugyan
100 Series Dominorum Nobilium Inclyti Commitatus Szattmariensis Juranuntam Kit. Acta Publica HL. Filmtár.
75. doboz.
107 Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmértetése. I. rész. Buda, 1809. 134. o.
108 Életrajzára nézve 1. Kuruc vitézek folyamodványai 1703—1710. (Kiadta: Esze Tamás) Budapest, 1955. 506. o.
109 Az 1704-ben Bercsényitől pátensleveleket nyert tisztek névsora OL RSzlt. G. 16. I. 2. D. 300. fol. Esterházy
Antal parancsa 1708. május 5. Thaly: Gróf Eszterházy Antal tábori könyve... 695. o.
110 Uo. 5. o., 17. o., Bercsényi Miklós rendelete Esterházy Antalnak. 1706 közepe, AB. I. o. X. k. 18. o.
111 Thaly: Tényleges létszámok... HK 1891; Ordódi karabélyos ezredének mustrája, 1709. július 4. T. Gy., 1709.
121. fol. HL Filmtár 65. doboz, Deák Ferenc regimentjének mustrája 1707. május 22. OL BS7. lt. V. 2. A—C 57. es.
145—146 fol.; Thaly: Történelmi Kalászok... 228. o.; Sőtér Tamás ezredének mustrája 1708. július OL BSzlt. G. 28
V. 2. A—C 75. es. 169. fol.
112 Esterházy Antal utasítása a dunántúli ezredeseknek 1707. május. Thaly: Gróf Eszterházy Antal tábori könyve...
17. o.
113 Erős Gábor Nagybánya városának. Szatmár, 1705. november 8. OL Filmtár Nagybánya város lt. 8023. doboz;
Erős Gábor Károlyi Sándornak, Szatmár, 1706. augusztus 23. OL Kit. P. 396. Acta Publica 1706 Aug. Fase. 3. C. 17
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1705 elején a Hadi Commissariatust, de a Csáky István vezette központi ellátó szerve
zet sohasem vált a hadtápmunka egészét irányító és szervezező hivatallá.114
Kutatásaink jelenlegi állásánál úgy tűnik, hogy a gyakorlatban a Hadi Commissariatus a partikuláris katonai adminisztrációt kiegészítve működött, a vármegyék,
az ezredek és brigádák hasonló munkát végző apparátusaival együtt. Azt természete
sen csak a további kutatások dönthetik el, hogy eme szerteágazó struktúrán belül
adott időszakban mely elemek a dominánsak ? Sőt azon érdekes kérdést is, hogy mi
lyen módon érvényesült a fejedelmi abszolutisztikus akarat a rendi és a kialakuló
partikuláris katonai hatalom érdekviszonyai között, főleg az után, amikor minden
téren a diktatórikus jelleg kerül előtérbe ?
A mustramesteri hivatal feladatkörének és működésének áttekintése után tanul
ságos felidéznünk a hadiszemlék lefolyását. Ezekről a legplasztikusabb képet a gene
rális mustrák aktusának felelevenítésével kaphatjuk.
Az évtizedek során kialakult szokásoknak megfelelően a szemléket lakott helyek
től távol, általában a „mezőkben" tartották. Itt sorakozott fel zárt rendben, száza
donként, a szemlére kijelölt ezred. A szemlék adminisztratív ügyeinek intézését a
mustramesteri hivatal tagjai, a mustracommissariusok és írnokok végezték. Sokszor
még a mustrák megkezdése előtt a mustra-, vagy hadbiztosok az ezred kijelölt megbízottainak jelenlétében kivizsgálták az előfordult kihágásokat és egyéb panaszokat.
Ezeket a legközelebbi elszámolás alkalmával egyenlítették ki. Erről az illető egység
generálisának tettek jelentést, és az okozott kárt a felelős személyek zsoldjából le
vonták.115
Az ezredek törzseiből általában a szállásmester, a profontmester, és az ezred furírja (írnoka) segédkezett a mustramesterek mellett. Miután a csapatok közvetlen
ellátásának terhét a vármegyék viselték, állandó viták és súrlódások adódtak a kato
nai adminisztráció tagjai között. Éppen ezért az általános katonai szabályzatban is
rögzítették, hogy „...generális mustrának alkalmatosságával mindenek jól megvizs
gáltassanak, jelenlétében az nemes vármegye két deputatusának a' mustrán, a' melly
nemes vármegyékből exurgált regimentek mustrája lészen; azért incumbálni fog a'
commandérozó generálisának idején értésére adni a nemes vármegyéknek, melly idő
tájban vétődnek elő a generális mustrák;" 116
A szemlére felsorakozott katonaság előtt általában egy sátrat állítottak fel. Itt foglal
tak helyet a mustrát végző, irányító és ellenőrző személyek. Régi hagyomány volt, hogy
olykor a sátor elé lándzsákból egy kaput készítettek. Ennek szimbolikus jelentősége
abban állt, hogy aki megfelelt a mustrán, átmehetett alatta, ellenkező esetben viszont
nem. így mintegy bezáródott előtte a katonáskodás ajtaja, legalábbis egy időre.117
A vitézeket századonként vették számba. Egy-egy generális mustra a mindenre
kiterjedő vizsgálat miatt sokszor több napig is eltartott. Például Pekry Lőrinc lovas
ezredének szemléje „...Somkúton 16 praeteritis usque ad 17 inclusive késő estig
tartott..." 118
Minden ezredről mustrakönyvet fektettek fel, melynek első lapján feltüntették az
ezredtörzs névsorát a rendfokozatok és beosztások megnevezésével. Ezt illusztrálja
az alábbi néhány ezredtörzs-névsorai is.

114 Bánkúti Imre: Hadtápellátás és hadtápszervezet Rákóczi hadseregében. I n : R. Tan. 177. o.
115 Markó Árpád •— Tóth Gyula: A Rákóczi szabadságharc legfontosabb hadiszabályzatai. HK 1954/3—4.170. o.
116 R. U. Bánkúti, R. H. 202. o.
117 Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia haláláig (1657—1780). Budapest,
1917. 21. o.
118 Erős Gábor levele Károlyi Sándornak, Szatmár, 1708. április 3. Gottreich: i. m. HK 1955/3—4. 225. o.
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„Tekintetes Brigadéros és Colonellus Palocsai György Nemes Lovas
(1708 május)™
Fő Colonellus:
Vice Colonellus:
Fő Strása Mester:
Qvartély Mester :
Auditor et
Secretarius :
Kaplan :
Adjutant :

Palocsai GyörgyHalász Péter
Pápai Ferenc
Vacat

Annonae et Curruni
Magister :
Borbély:
Pvéz Dobos:
Profus :

Dessöfi János
Vacat
Dobos Mihály
Kis Mihály"

Nemesi János
Vacat
Albesi Bálás

„Nemzetes Vitézlő Bik László mezei lovas regimentje (1708
Fő Colonellus:
Vice Colonellus:

Bik László
Szőke Mihály

Fő Strása Mester:
Qvartély Mester :
Auditor et Secretarius
Kaplan :

Debreceni István
Erdődi Péter
Görgei Márton
Nádudvari Mihály

Almási Márton
Haris Sámuel
Szekeres István
Sebes János

május)120

Adjutant :
Profont és Szekér
Mester :

Nagy János

Réz Dobos:
Borbély:
Profusz:

Dobos János
Vacat
Vacat"

„Nemzetes Vitézlő Almási Márton gyalog regimentje (1708
Fő Colonellus:
Vice Colonellus:
Fő Strása Mester :
Qvartély Mester :

Regimentje.

Káplán :
Auditor :
Adjutant :
Borbély:

Megyesi Ferenc

május)1
Vacat
Aczél Tamás
Musaí Mihály
Borbély J á n o s "

Miután az ezredtörzs listáját így elkészítették, az egyes századokat vették számba.
A századtörzs gyalogosok esetében egy-egy főhadnagyból, vicehadnagyból, zászló
tartóból, strázsamesterből, furirból és a dobosból állt. Lovas századoknál ez kiegészült
egy kováccsal, a dobos helyett pedig sípos adta a harci jeleket. Gyakorta a gyalogos
és lovas századokhoz beosztottak egy-egy borbélyt a sebesültek ellátásának érdeké
ben.
A szemléket már a Regulamentum Universale törvénybe iktatása előtt is külön
utasítások szabályozták. Az egyik legátfogóbb ilyen rendeletet 1705. december 19-én
adta ki Bercsényi Miklós kancelláriája,, ,Nemzetes Vitézlő Horváth Sámuel Hadi Must
ramester Uram" számára.122 Károlyi Sándor fogalmazványai között ugyancsak fenn
maradt egy tudomásunk szerint még publikálatlan szemleutasítás.123 E rendeletek
ből és utasításokból, s nem utolsó sorban a ránk maradt mustrakönyvekből, rekon
struálni tudjuk azt is, hogy a mustrabiztosok milyen kérdéseket tettek fel a megszem
lélendő katonáknak.
Először a vitézek vezeték- és keresztneve után érdeklődtek, majd a következő
kérdéseket tették fel: „Hány esztendős? Micsoda nemzetből való? Melyik vármegyé
ből való ? Melyik városból vagy faluból való ? Micsoda helyen született ? Házas-é ?
Kedvébül jött-e a regimentbe? Nem az ellenség közül szökött-e? Nem rabságbul
állott-e? Az előtt melyik regimentben lakott, vagy micsoda szolgálatban volt?
Miolta van ezen nemes regimentbe? Ha soldos, kié? Melyik N. Vármegye bélié?
Melyik város vagy falu Bélié? Alkalmatos-e a szolgálatra?". Zsoldos katonák eseté119 Palocsai György lovas regimentjének mustrája, 1708 május. OL Filmtár Kit. P. 396. AB,. Series III. 13.284. doboz.
120 Bik László mezei lovas regimentjének2 mustrája, 1708 május. OL Filmtár Kit. P. 396. AB. Series III. 13.284. doboz.
121 Almási Márton gyalog regiment jének raustrája. 1708 május. OL Filmtár Kit. P. 396. AB. Series III. 13.284. doboz.
122 Bercsényi Miklós utasítása Horváth Sámuel Hadi Mustramesternek. Nagyszombat, 1705. december 19. AB.
I. o. IV. k. 29—32. o.
123 Károlyi Sándor dátum nélküli fogalmazványa Acta Beplica OL Filmtár 23. 776. doboz.
— 135 —

ben még azt is tudni kívánták, hogy: „Micsoda és mennyi füzetest vött beállásért?
Hány hóra való füzetest? Hány forintjával?"124
Károlyi Sándor említett utasítástervezetében megfogalmazta, hogy „Minden
Hadnagj hiti szerént mutassa ki ujjal katonáját, Melyik seregtartó és nem kóborló,
melyik az ki ritkán van ben... Melyik Ezerbül vagy Companiabul ki és hol esett
Rabbá, mennyi ideje, hol Rab miként esett azzá, mennyi és ki holt meg fegyver által
az haza szolgálattyaban... Az absenseket, akármi utón módon legjen, neve mellé
notaltassék..." 125 Ezért a mustrakönyvekben gyakorta találkozunk az ilyen vagy
ehhez hasonló állapotokat jelölő bejegyzésekkel a katonák neve mellett. A bejegy
zések között a leggyakoribban például a beteg, beteg itt, vagy a táborban, beteg
otthon, otthon hever, sebes, sebes itt, sebes otthon, elholt, elesett, levágták, absens,
rab, rabbá lett, labanc földön maradt, elszökött, elbudosott, kóborol, labanccá lett.
Ezeket a változásokat nemcsak a generális mustra alkalmával, hanem a kéthavonta
tartott ún. „revisio" alkalmával készített profonttabelláknál szintén számba vették.
Külön utasítás intézkedett a portális katonák összeírásának módjáról, hiszen a
portális zsoldosok szerepe egyre jelentősebbé vált. Erről tanúskodik „Az tekintetes
Nemes Szabolcs vármegyének Qantuma után Obvenialt Hajdukk Collectiojak
Registruma" című, valószínűleg a szemlékhez készített utasítás. Ez részletesen tar
tartalmazza azon kérdéseket, melyet a vizsgálandó személynek feltettek. Számon
tartották még a katona családtagjait, a fiúgyermekek életkorát, de tájékozódtak az
illető társadalmi állapotáról is.126
A katonák személyi adatainak felvétele után számba vették és megvizsgálták fel
szerelésüket és fegyverzetüket. Lényegében a generális mustrakor készített szám
vetés képezte az alapját az ezredek anyagi utánpótlásának. A Rákóczi korabeli
haderő katonaságának felszerelése alapvetően három módon történt. Kezdetben a
katonák maguk gondoskodtak a szükséges felszerelésről, mely tág teret nyújtott a
rekvirálások mellett a különböző visszaélésekre. Később egyre jobban támaszkodtak
a vármegyei szervezetre. A hiányzó fegyverzetet és ruházatot a mustrabiztosok jelen
tései alapján összesítették, s kivetették a megyékre. A visszaélések megakadályozá
sára pedig az általános hadiszabályzatban elrendelték: „Hogy penig az ollyatén
nemes vármegyék által a hadak számára előállított lovak és megszerzett fegyverek
el ne cserélődjenek vagy el ne adattassanak, azok iránt való computus is jobb móddal
meglehessen; azon generális mustra alkalmatosságával... a' nemes vármegyék deputatusi jelenlétében, mind a' lovakat, úgy a' fegyvert is a' kiadandó jeggyel megbé
lyegeztetni szükséges, melly szerént a második generális mustrán tartoznak mind
ezekről számot adni." 127
Tudjuk, a szabadságharc alatt mindinkább túlsúlyba kerülő portális zsoldosok fel
szerelését vagy a vármegye, vagy az őket kiállító magánszemélyek, nemesek, pa
rasztok és városi polgárok finanszírozták. Természetesen nagy számban akadtak
olyanok is, főleg a hivatásos katonáskodással foglalkozók soraiból, akik saját fel
szerelésükkel állottak Rákóczi zászlaja alá.
Miután a felszerelés nagyobb hányadát központilag biztosították, a kuruc állam
gépezet alapvető érdeke volt a ruházat és fegyverzet számontartása. Nem véletlenül
javasolják a fejedelem gazdasági tanácsadói azt is, hogy ne „...az tisztek kezében
adják az ezer vagy sereg pénzét, hanem maga a comimssarius az mustra liszta szerint
tisztek jelenlétében fizetne az seregekben lévő tiszteknek és gregariusoknak, quiten-

124
125
126
127

Bercsényi Miklós utasítása Horváth Sámuelnek, Nagyszombat, 1705. december 19. AR. I. o. IV. k. 29. o.
Károlyi Sándor dátum nélküli fogalmazványa Acta Replica OL Filmtár 23. 776. doboz.
Táblázat a portális zsoldosok összeírásához P . 396 Kit. OL ft. 23. 776. doboz.
R. U. Bánkúti, R. H. 203. o.
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tiáját vévén fizetések modalitásárul nem csak az seregek hadnagyátul, hanem az
ezeres kapitánytul." 128
A generális mustrák alkalmával a katonák fegyvereit és ruházati darabjait nyil
vántartásba vették, mégpedig oly formán, hogy feljegyezték a felszerelési tárgyakról
illetőségüket. „Magáé vágj a Comiss (ariatusé)... Joé, Rosszé". Megkülönböztették
például az ország lovait vagy fegyvereit, és a saját költségen szerzett felszerelést.
Amennyiben az ország fegyvereiben és felszerelésében kár keletkezett, azt levonták
a katona zsoldösszegéből.
A kész mustrakönyveket és tabellákat a mustrabiztosok, az érintett vármegyék kül
döttei és a katonai parancsnokok kézjegyükkel és pecséteikkel hitelesítették, majd a főmustramester elé terjesztették, aki ún. „universalis tabellát" készített a hatáskörébe
tartozó katonákról, ahol egyaránt feltüntették a recruta és remonda szükségleteket.
Végül ennek az összesítésnek egy-egy példányát megküldték a fejedelmi kancellá
riának, a Hadi Comissariatusnak és a katonai districtusok parancsnokainak.
Mint azt már az előzőekben kifejtettük, a mustrakönyvek adataiból viszonylag hű
képet nyerhetünk a Rákóczi-szabadságharc hadseregére vonatkozóan. Természete
sen a szemlék adatait kellő forráskritikával kell kezelnünk, hiszen a mustrákat ren
geteg visszaélés kísérte. Elég talán utalnunk arra a bevett gyakorlatra, hogy a kato
nai egységek parancsnokai a valóságosnál több embert jelentettek, s az így jelent
kező zsold és élelmiszertöbbletet eltulajdonították.
Tanulmányunk szűkre szabott keretei között a szemlék gazdag adathalmazából a
katonaság területi és etnikai összetételét reprezentáló adatsorokat értékeljük elő
ször, majd részletesen elemezzük a csapatok felszereltségi mutatóit.
Vizsgálódásaink alapját a Károlyi Sándor parancsnoksága alá tartozó katonaság
egy 1707-ből származó, de közelebbről nem datált összeírása képezi.129
A 138-139. oldalon lévő táblázatból megállapíthatjuk, hogy a tizenkét tiszántúli
lovasezred legénységének döntő többségét, mintegy 61,6%-át öt vármegye, Szabolcs,
Szatmár, Bihar, Kraszna és Közép-Szolnok állította ki. A gyalogezredek esetében Sza
bolcs, Szatmár és Bihar megyék szerepe, 58,2%-os részesedésükkel, szintén meghatáro
zó, de számottevő Ugocsa, Bereg ésMármaros megyék súlya is, mely elérte a 23,5%-ot.
így elmondható, hogy a gyalogság kiegészítése területileg koncentrálódott, hiszen a
3645 ember több mint háromnegyed része hat megyéből származott. Adataink arra
engednek következtetni, hogy a gyalogosok döntő zöme ezen megyék hegyes-dombos
vidékeiről került ki. Ennek fő okát abban látjuk, hogy e területen jelentős számú,
főleg állattenyésztéssel foglalkozó paraszti réteg alakult ki, mely a vadállatok és
a rablók elleni védelem miatt szúró és lőfegyverrel rendelkezett.130 Ezeken az állat
tenyésztő vidékeken több embert tudtak nélkülözni a termelésből, mint a föld
művelésnél, ami megnövelte az előbbi területek katonaállító képességét.
Az 1706 tavaszán végrehajtott mustra az előbbihez hasonlóan ugyancsak az egyes
ezredek meglehetősen erős partikularitását mutatja. Például Boné András ezrede
legénységének 77%-a Biharból, 10%-a Szabolcsból, 4,5%-a pedig Szatmárból szár
mazott. Ezen belül sokszor egész falvak férfilakossága katonának állt. Elég csak
utalnunk Boné ezredére, melyben Diószegről 111-en szolgáltak, vagy Eöllyüs János
ezredére, ahol 210 szentimrei lakos katonáskodott. 131 Ezek az adatok azokat a számí
tásokat látszanak igazolni, melyek szerint a parasztcsaládok 10—40%-ából esett ki
kezdettől fogva hosszabb-rövidebb időre a családfő, illetve valamelyik vele egy ház
tartásban élő felnőtt korú fiú, vő, testvér vagy sógor.132
128 Bulyovszky Dániel és Spáczay Gábor előterjesztése. RTü. II. k. 290. o.
129 Károlyi Sándor hadainak új mustrája, 1707. Közelebbről nem datált. HL Filnitár. 90. doboz.
130 Erre nézve 1. Hodinka An il: II. Rákóczi Ferenc Fejedelem és a „gens fidelissima". Pécs, 1937.
131 Károlyi Sándor csapatainak diószegi mustrája, 170(5. február 28. AR. Series I I I . Kit. P. 396. OL Filmtár.
5523. doboz.
132 Maksay Ferenc: A parasztok a termelésben és a hadseregben. I n : Európa és a Rákóczi szabadságharc. 168.o.
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Károlyi Sándor hadainak új mustrája

Az ezredek nevei
Tiszántúli-partium

Létszám
lovasság

Szatmár

%

KöKrasz- zépSzolna
nok

Már
Bereg
ni áros

Sza
bolcs

Bihar

0/

/o

%

%

0/

/o

/o

77,0

1,3

2,2

0,1

0,3

/o
11,5

0/

Boné András

1226

Budai István

862

— 100,0

Gencsy Zsigmond (Bik L.)

860

1,5

3,5

8,3

23,7

32,4

0,3

—

Ilosvai Bálint

813

31,2

2,6

1,0

0,1

—

26,4

12,2

Kárándi Mihály

784

3,6

18,6

45,7

6,6

10,2

0,1

—

Kenyheczy János

615

2,8

6,2

0,5

0,2

—

0,2

0,2

Nádaskai György

878

1,3

12,1

1,6

0,1

0,2

—

—

Nyúzó Mihály

602

5,3

21,4

33,1

0,7

0,5

—

2,8

Orosz Pál

777

0,4

1,4

0,1

0,1

0,3

—

0,1

Palocsai György

620

9,0

23,8

14,5

7,7

8,4

8,5

5,3

Sennyei Ferenc

678

65,4

0,6

4,4

—

22,3

0,6

—

Szűcs János

1144

47,6

12,8

16,3

—

—

0,1

2,1

összesen:

9854

14,9

18,1

19,3

3,3

6,0

2,8

1,8

5,1

Tiszántúli-partiumi
Ecsedy János

347

2,9

7,5

21,9

1,7

6,9

19,3

1,7

Esze Tamás

783

27,7

27,2

6,6

—

0,3

0,5

21,6

Kajdy István

1479

44,5

0,1

0,7

2,8

0,6

5,8

1,4

Eöllyüs János

1036

2,4

1,5

78,5

3,6

1,8

0,4

0,4

összesen:

3645

25,0

7,1

26,1

2,3

1,5

4,4

5,5

243

2,1

6,6

2,5

—

0,5

0,8

18,5

4122

1,5

0,8

1,5

0,4

2,9

0,6

0,1

Perényi Miklós

Az erdélyi ezredek
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(válószimileg

május)

Ugoesa

Ung

Békés

Zoránd

/o

%

0/

%

0,2

0,3

0,1

/o

Zemp
lén

Abaúj

Borsod

Sáros

Egyéb
vár
megye

0/

0/

0/

0/

/o

/o

—

/o
0,2

/o

0,4

/o
0,2

0,9

Kő
Erdély
várvidéke
0/

/o

—

%

—

—

0,5

—

—

0,1

0,3

28,4

0,3

0,1

—

—

1,0

5,2

16,4

—

—

0,1

0,6

3,4

—

0,1

—

0,7

0,7

—

0,6

—

1,5

8,5

—

0,1

1,8

—

2,4

0,2

7,8

—

—

—

3,6

51,5

4,2

0,2

16,3

6,1

0,5

1,1

0,2

0,6

—

13,5

9,4

39,6

0,4

15,8

3,9

0,8

0,2

—

—

—

17,1

4,7

5,0

0,7

1,8

5,9

—

10,0

—

—

—

3,0

20,1

50,1

4,3

0,4

9,7

2,9

1,0

—

0,2

5,2

5,5

0,3

0,3

0,3

2,3

4,8

2,7

—

—

0,3

1,9

1,8

0,1

—

—

—

—

—

—

—

0,2

—

4,9

1,0

0,1

1,7

—

13,2

2,8

0,1

0,2

0,6

7,0

6,4

8,0

0,8

2,7

4,2

23,9

—

0,3

1,4

4,6

1,4

0,9

0,9

—

—

4,7

7,4

0,5

—

—

0,3

2,0

—

0,4

0,3

0,4

6,6

21,6

—

—

—

7,3

14,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,8

3,8

0,1

0,1

0,4

—

5,2

0,2

0,2

0,3

—

1,1

13,5

0,1

0,1

0,2

3,4

7,7

0,5

0,3

0,2

0,1

2,0

0,4

1,2

—

—

0,4

1,2

6,2

3,3

25,5

0,8

30,0

0,1

0,04

0,1

0,1

5,6

82,2

0,2

0,1

0,3

0,1

3,4

1,0
gyalogság

•Â
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Az ezredeskapítány
neve

Melyik vármegyéből
származik, vagy hol
vannak a birtokai

A mustra ideje

A legénység aránya
a vármegyékből %

Boné András

Bihar

1706 febr.

Bihar: 77,0%

Károlyi Sándor

Szatmár, Szabolcs

1706 febr.

Szatmár: 2 8 , 1 %
Szabolcs: 22,9%

Boné András

Bihar

dat. nélk.

Bihar: 77,0%

Esze Tamás

Szatmár

dat. nélk.

Szatmár: 27,7%

IloBvaí Bálint

Bereg, Szatmár

dat. nélk.

Bereg: 12,7%
Szatmár: 31,2%

Ocskai László

Nyitra

1707 nov.

N y i t r a : 47,1%

Bessenyei Zsigmond

Szabolcs

1708 máj.

Szabolcs: 95,8%

A katonaság területi hovatartozását vizsgálva szembetűnő az is, hogy általában az
ezredek legénységének jelentős hányada arról a területről származik, ahonnan az ezereskapitánya, vagy onnan, ahol annak birtokai fekszenek. 133
Lényegében, mint a fenti adatok is bizonyítják, a kuruc hadkiegészítés rendszeré
ben erős feudális jellegű partikularitás érvényesült, melyben részben tovább éltek
olyan elemek, mint a familiaritás, de már jelen voltak a korszerű alkotórészek, mint
a zsoldosság és a modern katonai adminisztráció.134
A lakóhelyük mellett több esetben összeírták a vitézek etnikai hovatartozását.
Mivel adatbázisunk meglehetősen szerény, ezért az itt közölt adatokból nem kívá
nunk messzemenő következtetéseket levonni.135 Felhívjuk a figyelmet azonban arra,
hogy a királyi Magyarország területén a Rákóczi-szabadságharchoz való csatlako
zást, vagy a vele történő szembefordulást nem az etnikai hovatartozás döntötte el,
hanem az illető etnikum, vagy társadalmi réteg privilégiumai és gazdasági érdekei,
így például a rác határőröknek messzemenő gazdasági és társadalmi preferenciákat
adott a Habsburg uralkodó, de a nyugat-magyarországi nemesség is, gazdasági és
politikai érdekei miatt, inkább a dinasztiához kötődött, mint a keleti részeken lévő
osztályos társai.
Köztudott, hogy a Rákóczi-szabadságharc iratanyagában lépten-nyomon talál
kozunk a tisztek és katonák felszerelési hiányosságait panaszoló levelekkel. Forgách
Simon például, aki a reguláris csapatokat szervezte, 1706 februárjában jelentette
a fejedelemnek: „...nagyságod méltóztassék az Commissariusoknak keményen
parancsoltatni, hogy az mundirung és fegyver készíttettessék. Mellynek fogyatkozása
133 Károlyi Sándor 1706-os és 1708-as mustrái, Kit. P . 396. OL Filmtár 5523. és 13. 284. doboz; Ocskai László
ezredének mustrája, Bán, 1707. november 25. OL RSzlt. G. 28. V. 2e. 75. cs.; Károlyi S. új mustrája, 1707. HL 96.
doboz.
134 A zsoldosság mind nagyobb szerepére 1. N. Kiss István: A kuruc hadsereg társadalmi-gazdasági bázisa. HK
1984/4 705—714. o.
135 Károlyi Sándor csapatainak 1705-ös és 1708-as mustrája. Kit. P. 396. OL Filmtár. 13 289. doboz; RSzlt. G.
28. V. 2. A/C. 75. es.
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Az ezredek nevei
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CG

O

O
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bD
(D

Boné Adrás
lov. ezd.

1705 918

81,6

14,4

Jósika Dániel
lov. ezd.

1705 899

22,7

75,6 —

0,1

0,9

0,2

0,2

Kárándi Mihály
lov. ezd.

1705 814

67,5

30,2 —

—

1,5

0,9

0,4 —

—

—

P e k r y Lőrinc
lov. ezd.

1705 449

63,5

32,0

1,6

1,6

0,2

0,2

0,5

—

0,2

Vay László
lov. ezd.

1705 813

65,8

29,7

0,5

0,7

0,9

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

Teleki Mihály
lov ezd.

1705 552

22,3

75,5

0,4

0,7 —

0,2

0,7 —

—

—

0,2

Radies András
gy. ezd.

1706 845

58,3

0,7

8,5

0,1

4,6

5,0

2,8

Winkler Wilmos
gy. ezd.

1708 597

—

1,7

—

Bessenyei
Zsigmond
lov. ezd.

1708 487

89,5

1,2

Almássy Márton
gy. ezd.

1708 642

80,4

6,7 —

Bikk László
gy. ezd.

1708 1104

88,6

5,2

0,5

Krucsai János
lov. ezd.

1708 477

86,0

0,4

Nyúzó Mihály
lov. ezd.

1708 908

85,6

Palocsai György
lov. ezd.

1708 574

Szemere László
lov. ezd.

1708 570

0,3

0,2

1,1

0,3

0,2

16,3

2,3 —

—

—

95,3 —

0,2

0,4

1,0

0,6

6,5 —

—

0,2

—

—

0,2

0,3

12,5 —

—

—

0,1

1,2

0,6

1,2

0,8 —

1,3

0,2

1,3

3,3

0,2

0,4

0,7

0,9

1,5

6,5

0,4 —

0,4

71,4

6,8

0,2

0,5

1,4

0,3

15,7

2,8

0,3 —

0,6

89,1

4,9

0,4 —

0,2

3,2

0,4

0,7 —

3,0

2,2

0,4 —

10,0 —

1,8 —

—

—

0,1

—

0,2

miatt Andrássy István urammal most sem lehet többet 860 lovasnál és 1500 gyalog
nál commandirozni, mert az regimentek mind ruhátalanok s mind penig fegyver
telenek... Mert (az mint feljebb is iram) hadunk lesz, csak fegyver dolgábul ne legyen
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fogyatkozásunk."136 Bercsényinek pedig 1706 őszén a Rabutin ellen küldött három
ezer katonájából csak mintegy 700-nak volt puskája.137
A mustrakönyvek adatai közül a fegyverzetnek és a felszerelésnek azért tulajdo
nítunk kiemelkedő jelentőséget, mert a XVIII. század elején a szurony elterjedése
a gyalogság tűz- és ütőerejét jelentősen megnövelte, mely a hadmüveletek során
döntő tényezővé vált.
A felszerelési adatsorok kiértékelését nagyon megnehezítette, hogy annak össze
írása nem alapult egységes elveken. Hol csak a meglévő fegyverzetet és felszerelést
tüntették fel, hol csak a hiányokat. Több ízben a létszámon felül megkülönböztették
azokat, akik a megszámláltak között voltak, és azokat, akik a számláltakon kívül
voltak. A félreértések elkerülése végett mindenhol az ún. „felszereltek létszámát"
adtuk meg, amelynek százalékában a meglévő fegyverek és felszerelés van kimutatva.
Miután szuronyt csak néhány esetben találtunk, ezért nem nyitottunk új rovatot,
hanem csillaggal (*) jelöltük meg a „Kardja" c. rovatban. Az alkalmas ló (Alk. ló)
a jó fizikai állapotúakat jelzi a lóállományon belül. Az egyéb felszerelési tárgyakat
korántsem a teljesség igényével tüntettük fel. Csupán jelezni kívántuk ezek aranyát
is, jelezve további kutatásaink egyik irányát. Ezeken a táblázatokon az L=lóding,
Ny = nyereg, Dm= dolmány, N d = nadrág, Kp=köpönyeg, Sv= Salavári (bőr lo
vaglónadrág), Ig=ing, Cs= csizma.138
Az általunk a 143—150. oldalakon kiértékelt mustratáblázatok és könyvek ada
taiból világosan láthatjuk, hogy ezek igazolják a kuruc katonaság fegyverzeti hiá
nyosságairól szóló egyéb forrásokat. Mind a lovasság, mind a gyalogság lőfegyve
rekkel való ellátottsága kifejezetten rossznak mondható. S bár a gyalog ezredeknél
a tűzfegyverek aránya lényegesen magasabb, a korszak gyalogsági taktikáját és
ütőerejét forradalmasító szurony alkalmazását csak elvétve regisztrálhatjuk. A lő
fegyverek hiányát megpróbálták a pikák használatával pótolni, de a mustraössze
írásokban ennek nyomát eddigi kutatásaink során nem találtuk ! Ugyancsak gondot
okozott a fegyverek mennyisége mellett azok minősége. Nagy számban találhatunk
az összeírásokban rossznak minősített fegyvereket is.
Vizsgálataink során az is kiderült, hogy a lovasoknál egy pár pisztoly volt rendszere
sítve, de még ezt sem tudták biztosítani. így például a tiszántúli lovas ezredek esetében
az 1706-os tavaszi mustra alkalmával ez az arány a 150. oldalon található táblázat
szerint alakult.139
Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, vajon hány katonának lehetett teljes fegy
verzete, tehát kardja, karabélya, vagy puskája, s a lovasoknál pisztolya ? Erre vonat
kozólag a leghasználhatóbbnak a Károlyi Sándor hadtestéről 1706 tavaszán készült
mustrakönyv bizonyult, melybe több mint 16 000 ember név szerinti adatait je
gyezték be. Ezek alapján a tizenkét tiszántúli lovasezred 8691 fős állományának
csupán 13,4%-a rendelkezett teljes fegyverzettel, míg a hat erdélyi lovasezred 4028
katonájának 22,1 %-a. A négy gyalogezrednél ez az arány 66,8% volt.
Kutatásaink eredményeit természetesen akkor értékelhetjük igazán, ha azt
összehasonlítjuk a szemben álló fél, ez esetben a császári haderő hasonló paraméte
reivel. Bár kiterjedt vizsgálódásokat végeztünk a hazai és a bécsi levéltárakban,
mégis viszonylag kevés értékelhető adatot sikerült összegyűjtenünk. Ebből a szem
pontból leglényegesebbek a Hofkriegsrat iratanyagai között fennmaradt, 1706 októ
beréből és novemberéből származó szemleösszesítések. Ezeket Rabutin tábornagy
csapatairól készítették. Vizsgálatuknál figyelembe kellett vennünk, hogy a csapatok
136 Forgách Simon Rákóczinak, Lőcse, 1706. február 26. Bánkúti, R. H. 179—180. o.
137 Bercsényi Miklós Rákóczinak, Torna, 1706. október 10. AR. I. o. V. k. 290. o.
138 A táblázatnál felhasznált levéltári és könyvészeti anyagok a következők: Károlyi Sándor 1705-ös, 1706-os,
1708-as mustrakönyvei, Kit. P. 396. OL Filmtár 5523., 13 289. doboz; Acta Publica I. Acta Rakócziana. Series. I.
8. es., 13. es. RSzlt. G. 1 6 . 1 . 2. D., G. 28. V. 2. A / C ; Kézdivásarhely lt. városi iratok OL Filmtár 8026. doboz; Sárosi
vm. lt. Acta PoUtica 1707. C. 1533 doboz; Thaly-gyűjtemény, 1708—1710 HL ft, 60, 65, 68. doboz; MTA kézirattár
Rákóczi kori okmánymásolatok MS. 4972. doboz; Thaly, Tényleges létszámok. HK. 1891.
139 Károlyi Sándor 1706-os februári mustrája, Kit. P . 396. OL Filmtár. 13. 289. doboz.
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Az ezredek neve

Félsz,
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0/
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/o

/o
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%
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/o

Lova

Alkal
mas
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/o

%

Boné András
lov. ezd.

824

94,4

31,5

1,1

64,1

94,5

91,9

Jósika Dániel
lov. ezd.

861

86,5

38,7

9,0

40,3

88,2

78,4

Kárándi Mihály
lov. ezd.

654

86,7

26,0

0,3

53,4

88,4

85,6

P e k r y Lőrinc
lov. ezd.

368

83,4

41,0

14,2

36,2

90,5

57,1

Székely Zsigmond
lov. ezd.

500

76,4

13,8

1,2

22,2

89,8

89,2

Va y László
lov. ezd.

773

80,0

22,0

16,0

37,0

81,9

73,8

Teleki Mihály
lov. ezd.

484

84,9

32,0

11,2

46,1

87,2

80,8

1705
V. 4.

Rákóczi palotás
ezrede

919

76,7

81,0

—

—

—

—

1706
IL

Boné András
lov. ezd.

1205

95,4

31,3

0,2

69,8

98,0

97,4

1706
II.

Budai István
lov. ezd.

778

95,8

22,6

0,6

72,2

99,6

97,2

1706
IL

Csáki László
lov. ezd.

775

96,5

50,7

5,4

63,2

96,8

96,8

1706
IL

Grencsi Zsigmond
lov. ezd.

831

93,0

29,4

3,2

61,5

98,9

96,0

1706
IL

Ilosvai Bálint
lov. ezd.

795

76,9

23,5

—

37,1

97,1

92,2

1706
IL

Jósika Dániel
lov. ezd.

351

93,7

44,7

22,2

37,9

98,3

98,0

1706
IL

Kárándi Mihály
lov. ezd.

701

92,3

39,4

1,3

51,9

97,6

95,3

1706
IL

Kenyheczy János
lov. ezd.

675

91,0

37,6

5,6

45,2

85,2

81,4

1706
IL

Károlyi Sándor
lov.ezd.

777

88,0

29,3

—

50,3

86,9

80,4

1705

1705

1705

1705

1705

1705
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1706
II.

Nádaskai György
lov. ezd.

808

95,9

33,3

8,5

55,2

98,6

96,3

1706
II.

Nyúzó Mihály
lov. ezd.

412

95,6

33,5

2,2

67,2

99,5

96,4-

1706
II.

Orosz Pál
lov. ezd.

500

91,8

39,8

0,4

65,6

93,8

92,6

1706
II.

Palocsai György
lov. ezd.

634

92,9

57,4

—

46,5

95,6

93,4

1706
II.

Pongrácz György
lov. ezd.

800

95,4

46,3

18,6

41,9

86,5

86,3

1706
II.

Sennyei Ferenc
lov. ezd.

675

96,1

30,1

1,6

60,6

98,1

95,9

1706
II.

Szappanos Mihály
lov. ezd.

926

92,0

35,3

23,3

44,5

94,0

88,4

1706
II.

Teleki Mihály
lov. ezd.

856

86,9

41,6

7,2

49,7

89,5

87,9

1706
IL

Török és Tatár
compániák

136

78,7

5,1

3,7

18,4

96,3

95,6

1706
IL

Vay László
lov. ezd.

324

90,1

32,7

13,9

47,8

92,0

89,8

1706
IL

Ecsedy János
gy. ezd.

652

78,8

70,2

14,1

—

—

—

1706
IL

Esze Tamás
gy. ezd.

669

80,0

59,0

10,8

—

—

—

1706
IL

Kajdy István
gy. ezd.

1302

73,7

73,0

15,5

—

—

—

1706
IL

Eöllyüs János
gy. ezd.

953

79,3

74,0

13,3

—

—

—

1706
IL

Perényí Miklós
gy. ezd.

261

49,1

47,5

3,8

—

—

—

1706.
IV. 2.

Bercsényi Miklós
drag. ezd.

654

34,0

—

8,4

13,0

66,2

53,5

1706.
IV. 2.

Forgách Simon
drag. ezd.

620

100,0

100,0

68,5

—

90,0
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Az ezredek neve

Félsz.
Lét
szám
fő

Pus
kája
Karkja

V.

kara
bélya

Flintája

Pisz
tolya

Lova

Al
kal
mas
lova

0/

0/

/o

/o

/o

/o

/o

/o

1706.
IV. 2.

Esterházy Daniel
drag. ezd.

868

55,5

58,5

—

34,9

—

88,6

1706.
IV.

Chassan
drag. ezd.

384

63,5

62,5

—

52,6

—

85,6

1706.
IV. 2.

Czelder Orbán
gy. ezd.

830

35,7

17,5

—

—

—

—

1706.
IV. 2.

Bonafous
gy- ezd.

86,5*

57,3

—

—

—

—

1706.
IV. 27.

Székely Zsigmond
lov. ezd.

190

100,0

20,5

—

—

92,7

78,4

1707.
V. 22.

Deák Ferenc
lov. ezd.

694

90,5

35,7

—

44,8

—

87,5

1707
VI.

Norwalt
drag. ezd.

764

69,5

63,5

—

36,5

—

84,8

1707.
V I I I . 12.

D'Absac (Norwalt)
drag. ezd.

751

—

47,9

—

80,7

—

80,3

1707.
X . 28.

Barkóczi Ferenc
lov. ezd.

329

89,7

27,1

—

42,5

—

—

1707.
X . 29.

Bessenyei Zsigmond
lov. ezd.

246

96,7

17,4

—

41,9

—

—

1707.
X. 30.

Szemere László
lov. ezd.

231

93,9

23,8

—

77,0

—

—

1707 X I .
23—24.

Esterházy Dániel
lov. ezd.

628

96,3

54,8

—

61,0

89,8

—

1707.
X I . 22.

Csáky Mihály
lov. ezd.

422

87,8

41,3

—

52,2

88,9

74,2

1707.
X I . 25.

Oeskai László
lov. ezd.

931

91,1

53,6

—

75,9

94,6

—

1707.
X I . 29.

Ebeczky István
lov. ezd.

894

96,8

53,8

—

62,6

89,6

—

1708.
I I . 18.

Székely Zsigmond
lov. ezd.

489

85,3

25,2

—

31,9

91,8

75,3

1708.
II.

Teleki Mihály
lov. ezd.

463

96,1

59,6

—

55,9

92,7

89,4

1205
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Az ezredek neve

Félsz,
lét
szám
fő

Kardja

%

Pus
kája
v.
kara
bélya

Flin
t aj a

Pisz
tolya

Lova

Al
kal
mas
lova

0/

%

/o

%

0/

/o

/o

1708.
I I I . 12.

Jósika Dániel
lov. ezd.

860

94,4

57,3

—

48,4

90,6

84,1

1708.
I I I . 24.

Vay László
lov. ezd.

698

94,8

49,3

—

48,6

93,8

86,2

1708
III.

Pekry Lőrinc
lov. ezd.

374

96,8

71,4

—

43,6

96,3

90,4

1708
V.

Winkler Vilmos
gy. ezd.

578

91,0

32,4

52,8

—

—

—

1708
V.

Bessenyei Zsigmond
lov. ezd.

497

96,4

30,0

—

57,7

94,4

92,6

1708
V.

Bikk László
lov. ezd.

1267

90,8

27,8

—

57,0

88,6

83,3

1708
V.

Boné András (Tardy
Ferenc) lov. ezd.

814

87,1

44,7

—

74,1

95,1

92,1

1708
V.

Krucsai János
lov. ezd.

388

96,1

41,0

—

58,2

92,3

88,9

1708
V.

Nyúzó Mihály
lov. ezd.

697

94,1

26,8

—

67,4

90,4

80,6

1708
V.

Palocsai György
lov.ezd.

378

93,7

61,6

—

59,3

86,7

83,1

1708
V.

Sennyei Ferenc
lov. ezd.

690

95,7

29,6

—

59,3

89,1

86,6

1708
V.

Szemére László
(volt Budai) lov. ezd.

472

98,9

37,9

—

71,2

98,5

96,2

1708
V.

Almási Márton
gy. ezd.

782

81,7

91,3

—

—

—

—

1708
V.

Bagossi Pál
gy. ezd.

329

73,6

—

82,9

—

—

—

1708
VI.

Gyürky Pál
lov. ezd.

753

67,5

—

63,3

38,1

—

—

1708
VII.

Sőtér Tamás
lov. ezd.

546

89,9

55,9

—

44,8

—

—

1709
I.

Hangossy Imre
(volt Forgách) drag. ezd.

555

69,4

—

65,6

—

77,3

65,0

1709
I.

Bokros Pál
lov. ezd.

361

77,8

65,1

66,0

81,7

64,5

1709
I.

Babocsay Ferenc
lov.ezd.

557

—

—

—

87,4

—
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Az ezredek neve

Félsz,
lét
szám
fő

Pus
kája
Kardja

V.

kara
bélya

Flintája

Pisz
tolya

Lova

Al
kal
mas
lova

/o

/o

92,2

79,6

—

.—

/o

0/

0/

0/

/o

/o

/o

255

91,8

—

68,6

35,7

—

58,0

1709
III.

Pekry Lőrinc
lov. ezd.

1709
III.

N á r a y László
gy. ezd.

569

57,0
80,8*

1709
IV.

Gyulai István
lov. ezd.

785

96,5

37,5

—

69,5

90,9

87,4

1709
IV.

Jósika Dániel
lov. ezd.

730

95,1

53,7

—

47,3

95,1

92,9

1709
IV.

Teleki Mihály
lov. ezd.

393

96,4

47,5

—

55,5

93,3

89,8

1709
IV.

Vay László
lov. ezd.

587

96,3

53,7

—

45,7

95,4

92,8

1709
IV.

Szent-Páli István
gy. ezd.

331

61,0

95,0

—

—

—

—

1709
IV.

Érsekújvár
őrsége

2177

48,3

2,4

86,9

_

1709
VII.

Dietrich (Károlyi)
gy. ezd.

333

77,5*

90,1

_

1709
VII.

Ordódi György
lov. ezd.

949

88,3

78,7

82,5

1709
VII.

Zay András
lov. gr. ezd.

548

87,1

65,7

85,6

1709
VII.
1709
VII.

Szentíványi
gy. ezd.
Kővár őrsége

1516

51,3

23,0

200

62,0

100,0

1709
VIII.

Deák Ferenc
lov. ezd.

567

86,6

32,6

57,8

1709
X.

Ordódi György
lov. ezd.

989

88,7

62,2

67,3

1709
X.

Radies András
gy. ezd.

791

1710
VI.

Perényí Miklós
gy. ezd.

943

57,5

73,2

1710
VI.

Tompa Miklós
százada

78

98,7

66,7

66,7

1710
X.

Andrássi Pál
gy. ezd.

304

17,8

79,0

_

1707
XI.

Bagossi Pál
gy. ezd.

1032

77,2

80,3

1708
II.

Csajági János
gy. ezd.

1956

71,8

71,8

—

—

32,7
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90,5

_

_

52,8

_
92,3
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Az ezredek neve

Félsz.
lét
szám
fő

L.

Ny.

Dm.

Nd.

Kp.

Sv.

lg-

Cs.

0/

%

/o

/o

%

0/

%

o/
/o

/o

/o

1705

Boné András
lov.ezd.

824

91,9

92,8

100,0

100,1

100,0

47,7

94,6

92,2

1705

Jósika Dániel
lov.ezd.

861

71,8

79,2

76,1

72,5

61,3

30,7

82,9

61,1

1705

Kárándi Mihály
lov. ezd.

654

85,2

87,2

81,1

80,9

82,1

24,7

69,0

66,4

1705

Pekry Lőrinc
lov. ezd.

368

69,0

85,1

80,7

88,6

75,3

31,2

87,5

81,5

1705

Teleki Mihály
lov. ezd.

484

79,1

77,0

76,8

76,4

70,5

44,8

75,8

68,6

1705

Vay László
lov. ezd.

773

70,2

74,9

69,9

64,2

55,7

32,4

79,3

66,1

1707
X.

Barkóczi Ferenc
lov. ezd.

329

—

—

56,8

60,5

79,3

—

—

—

1707
X.

Bessenyei
Zsigmond lov. ezd.

246

—

—

43,1

56,1

94,3

—

—

—

1707
X.

Szemere László
lov. ezd.

231

—

—

51,9

66,7

92,2

—

—

—

1707
XI.

Ebeczky István
lov. ezd.

875

—

—

52,3

—

48,7

—

—

63,3

1707
XI.

Bagossi Pál
gy. ezd.

1032

—

—

18,2

—

51,2

—

—

59,0

1707
XI.

Esterházy Dániel
lov.ezd.

628

—

—

100,0

—

84,1

—

—

84,1

1707
XI.

Csáky Mihály
lov. ezd.

523

—

—

7,5

—

96,0

66,7

—

90,5

1708
II.

Székely Zsigmond
lov. ezd.

489

—

—

47,4

9,2

11,5

—

—

—

1708
II.

Teleki Mihály
lov. ezd.

463

90,3

100,0

89,4

84,2

80,1

55,9

92,0

81,2

1708
III.

Jósika Dániel
lov. ezd.

860

80,6

100,0

81,7

68,4

45,6

32,0

94,1

61,4

1708
III.

P e k r y Lőrinc
lov. ezd.

374

—

—

92,0

93,6

86,7

45,2

98,7

89,3

1708
III.

Vay László
lov.ezd.

698

86,7

100,0

60,6

56,3

60,5

38,0

61,3

57,6
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Az ezredek neve

Félsz,
lét
szám
fő

L.

Ny.

Dm.

Nd.

Kp.

Sv.

lg.

Cs.

0/

%

0/

0/

/o

%

/o

%

0/

/o

/o
1708
V.

Bessenyei
Zsigmond lov. ezd.

1708
V.

Bik László
lov. ezd.

1708
V.

/o

497

93,6

100,0

100,0

100,0

100,0

39,6

99,4

92,8

1267

85,0

79,6

59,8

41,8

51,2

22,7

97,3

67,2

Boné András
lov. ezd.

814

96,7

95,5

98,9

98,8

98,8

45,1

98,3

89,2

1708
V.

Krucsai János
lov. ezd.

388

92,3

91,0

96,9

97,4

96,6

31,9

94,3

94,8

1708
V.

Nyúzó Mihály
lov. ezd.

697

84,4

83,4

50,1

43,8

49,1

33,6

99,0

58,1

1708
V.

Palocsaî György
lov. ezd.

378

85,7

100,0

99,7

99,5

99,5

18,3

99,2

99,5

1708
V.

Sennyeí Ferenc
lov. ezd.

690

94,1

100,0

94,2

92,3

90,3

21,6

97,1

95,4

1708
V.

Szemere László
lov. ezd.

477

96,6

100,0

98,5

98,5

98,5

50,0

97,9

99,2

1708
V.

Almási Márton
gy. ezd.

782

—

—

79,7

82,0

90,3

10,7

94,2

94,9

1708
V.

Bagossi P á l
gy. ezd.

329

—

—

98,2

1,8

48,9

62,9

63,8

62,9

1708
VII.

Gyürkí P á l
lov. ezd.

753

—

60,8

91,2

76,4

81,1

6,1

—

—

1708
III.

Radies András
gy. ezd.

372

—

—

69,6

—

16,4

—

—

53,8

1709
III.

Pekry Lőrinc
lov.ezd.

255

80,8

—

98,1

99,3

89,0

30,6

—

94,5

1709
III.

Náray László
gy. ezd.

569

—

—

56,9

—

38,7

—

—

29,5

1709
IV.

Gyulai István
lov. ezd.

485

95,7

—

95,5

98,4

99,0

13,6

—

94,2

1709
IV.

Jósika Dániel
lov. ezd.

730

92,2

—

92,9

93,1

95,5

11,6

—

88,2

1709
IV.

Teleki Mihály
lov. ezd.

331

96,5

—

91,1

98,0

96,6

12,0

—'

92,3

1709
IV.

Vay László
lov. ezd.

587

93,5

—-

95,9

99,1

90,6

26,2

—

99,7

1709
IV.

Szent-Páli István
gy. ezd.

331

95,2

—

91,8

99,3

67,7

—

—

—
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Pisztolya
Az ezred neve

Félsz, létsz./fő

1 darah
/o

2 darab
/o

Boné András

1205

16,9

52,9

Budai István

778

13,2

59,0

Gencsy Zsigmond

831

13,4

48,1

Ilosvaí Bálint

795

13,1

24,0

Kárándi Mihály

701

15,7

36,2

Károlyi Sándor

777

12,6

37,7

Kenyheczy János

575

12,0

33,2

Nádaskai György

808

10,3

44,9

Nyúzó Mihály

412

7,5

59,7

Orosz Pál

500

11,8

53,8

Palocsai György

634

10,4

36,1

Sennyei Ferenc

675

20,3

40,3

augusztus óta harcban álltak a kuruc csapatokkal. Erdélyből kiindulva végig a Tiszán
túlon, majd Kassa sikertelen ostroma után Debrecenbe vonultak. Végül itt vették
számba a császári ezredeket, lényegében tehát a harcok által nagyon igénybe vett
katonaságot.140
Az ismert okok ellenére a császári csapatok szemléinek adatai a kurucokénál lénye
gesen jobb felszereltséget tükröznek a tűzfegyverek terén. L. a 151. oldalon.
Különösen szembeötlő ez a különbség a gyalogság esetében, ahol a katonák kard
dal, szuronnyal és flintával egyaránt fel voltak szerelve. Elmondhatjuk azt is,
hogy a császári lovasság karabéllyal és pisztollyal való felfegyverzettsége összessé
gében szintén kedvezőbb képet mutatott, mint a fejedelem csapatainak hasonló
adatai. Az ezredek lovasítottságának értékelésénél figyelembe kell vennünk azt a
140 Haus Hof und Staatsarshiv, Kriegsarchiv. Hofkriegsrat Exp. 1706. november—december H L Filmtár. 1814.
doboz. Hans Lassmann: Aus der Zeit Franz Rákóczi I I . Beiträge zur Steirischen Geschichte. Graz, 1932. 91—92. o.
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A mustra ideje

Az ezredek neve

Félsz.
létsz.

Kardja
/o

Karabélya %

Pisztolya
/o

Lova
/o

1706
X.

Gronsfeld
vért. ezd.

902

100,0

94,4

62,2

79,4

1706
X.

Hannover
vért. ezd.

826

79,3

86,4

85,4

51,5

1706
X.

UHfeld
vért. ezd.

770

67,8

58,1

50,9

77,2

1706
X.

Latour
vért. ezd.

762

60,6

60,6

60,6

60,0

1706
X.

Cusanî
vért. ezd.

837

81,5

84,5

77,5

70,7

1706
X.

Steinville
vért. ezd.

713

65,2

54,7

47,0

66,8

1706
X.

Baireit
drag. ezd.

785

57,5

80,3

71,1

73,1

1706
X.

Rabutin
drag. ezd.

815

83,7

87,7

77,4

82,2

1706
X.

Brenner
drag. ezd.

690

88,3

84,5

69,7

74,8

1706
X.

Althann
drag. ezd.

871

83,0

93,9

84,6

68,8

A mustra ideje

Az ezredek neve

Félsz,
létsz.

1704
V.

Rabattá
gy. ezd.

1702

1706
X.

S aim
gy. ezd.

1462

1706
X.

Pálffy
gy. ezd.

1706
X.

Kardja
/o

Szuronya
/o

Flíntája
o/
/o

48,4

>,7

100,0

72,6

100,0

213

100,0

100,0

100,0

Neiperg
gy. ezd.

281

78,6

55,5

100,0

1706
X.

Thürheim
gy. ezd.

903

100,0

1706
X.

Virmond
gy. ezd.

870

100,0

100,0

100,0

1706
X.

Teutsmeister (Neuburg)
gy. ezd.

1319

86,1

100,0

98,3

1706
X.

Tollet
gy. ezd.

1345

100,0

100,0

100,0

100,0

tényt, hogy itt a szervezési szabályzat csak az állomány 88%-ának írt elő lovat.
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a ruházat terén a kuruc csapatok ellátottsága
magasabb szinten állt.
Kutatásaink eredményeit összegezve úgy véljük, hogy Rákóczi államának had
ereje, fegyverzetét tekintve, mennyiségileg és minőségileg is alatta maradt a Habsburg
haderőnek. Szélesebb aspektusból tekintve a két hadsereg nem volt egy súlycso
portban, hiszen a fejedelem csapatai sem szervezetükben, sem képzettségükben nem
feleltek meg a kor követelményeinek.
A nagyobb összecsapásokban a kuruc katonai vezetés létszámfölényét próbálta
kamatoztatni. Egyetlen rohammal igyekeztek az ellenséget megfutamítani, még
pedig döntően a lovassági erőkkel. Azonban, ha e roham nem sikerült, vagy a csapa
tokat ellentámadás érte, az egymásra torlódó egységek között pánik tört ki. Ugyanis
a kuruc haderő nem rendelkezett olyan korszeri! gyalogsággal, mely az ellenség
támadását felfogta volna. A könnyű fegyverzetű, hiányosan felszerelt lovas tömegek
képtelenek voltak a gyalogság támogatására, annál is inkább, mert az első roham si
kertelensége után szótszóródtak.
Ez a helyzet a tanulmányunkban ismertetett „sajátos" hadügyi fejlődés ered
ménye. Bár a „hadügyi forradalom" hatásai Magyarországon is érezhetők voltak,
a honi katonaság mégis a „perifériára" szorult. Hiába szolgált a kuruc tisztikar
jelentős része az élvonalat képviselő császári hadseregben, zömüket fejlett nyugati
típusú gyalogság kiegészítő elemeként használták. A döntően lovasságból álló magyar
országi kiegészítésű katonaság kitűnően értett a rajtaütésekhez, az utánpótlás zava
rásához, a felderítéshez, félelmetes hírnevet szerezve magának.141 Viszont a törökök
elleni hadviselés céljaihoz jól megfelelő magyar huszárság önmagában, nagy létszámú
korszerű gyalogság nélkül, mely csatadöntő tényező, nem tudott tartós sikereket
elérni. Igaz viszont, hogy e mozgékony egységeket legyőzni is nehéz volt.
A kuruc állam politikai, katonai adminisztrációja az óriási erőfeszítések ellenére
sem volt képes létrehozni a reguláris haderőt ; bár kezdeti eredményeket elkönyvel
hettek ugyan (a katonaság belső adminisztrációjának kialakítása, egy-két ütőképes
ezred megszervezése), de törekvéseiknek eleve gátat szabtak az ország társadalmi és
gazdasági feltételei.
Feudális szövetű társadalomban alapvetően kapitalisztikus jellegű hadseregszer
vezési forma bevezetése rendkívül nehéz feladat. Kiváltképpen akkor, ha a pénzügyi
források roppant korlátozottak, valamint a politikai és katonai vezetés partikularizmusa eleve meggyengíti a központosítási törekvéseket.
Ennek ellenére Rákóczi állama gazdasági és katonai teljesítőképességének maxi
mumát nyújtotta. Az ország függetlenségének védelmében nem riadtak vissza a
diktatórikus módszerektől sem. Ezzel, ha rövid időre is, minden társadalmi réteg
anyagi erejét a hadügy szolgálatába állították. Csak ilyen áron lehetett fenntartani
azt a fegyveres erőt, mely ha mellékfronton is, közel nyolc éven keresztül viaskodott
a császári seregekkel. Meggyőződésünk, hogy az a taktika, amit a kuruc hadvezetés
követett, általában megfelelt az adott lehetőségeknek, de a korlátait, zömmel objektív
okok miatt, nem léphette át. Hiszen tudjuk, a tények makacs dolgok, állandóan
figyelmeztetnek azokra a különbségekre, amelyek a valóság és aközött mutatkoznak,
ahogyan a dolgokat látni szeretnénk !

141 A magyar huszárság egyetemes hadtörténelmi jelentőségére nézve 1. Zachar József: Idegen hadakban. Buda
pest, 1984.
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Иштван Цыгань
АРМИЯ ПЕРИОДА ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ
РАКОЦИ В СВЕТЕ ИНСПЕКТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Резюме
Становление в Западной Европе капиталистического экономического уклада вызвало
в XVI—XVII веках большие изменения и в области военного дела. Так называемая революция
военного дела преобразовала не только рода войск и тактику, но подняла на более высокую
ступень и внутреннюю военную администрацию. Одним из важнейших элементов её была
система смотров, так как аппарат службы снабжения мог узнать боевую ценность войск
на основании результатов смотров. С другой стороны, необходим был систематический
контроль за расходами, так как содержание и оснащение, экипировка всё более многочислен
ных вооруженных сил поглощали подавляющую часть государственных поступлений.
Армия государства Ференца Ракоци II, зиждящаяся на феодальных экономических и со
циальных устоях, далеко отставала от передовых западно-европейских армий, в том числе
от противостоявших ей габсбургских вооруженных сил. Данные смотровых книг свидетель
ствуют о том, что части куруцев как по своему вооружению, так и в области выучки отставали
от императорских войск. Два эти противника действительно принадлежали к разной весовой
категории. Практически революция в военном деле лишь перифериально коснулась военной
организации Венгрии, ибо в армии Ракоци офицерский корпус и рядовой состав, служивший
в вооруженных силах Габсбургов, составлял всего лишь дополнительный элемент. Входившие
в состав венгерской армии части преимущественно легкой кавалерии, в меньшей мере легкой
пехоты одни сами по себе не могли устоять перед западно-европейскими войсками. Сформи
рованию же хорошо обученной и организованной боеспособной пехоты априори препятство
вали скудные экономические и финансовые ресурсы, которыми распологала Венгрия.

István

Cigány

DAS H E E R DES RÁKÓCZI- F R E I H E I T S K A M P F E S
IM S P I E G E L D E R M U S T E R U N G E N
Resümee
Das sich während der 16-ten und 17-ten Jahrhunderten in Westeuropa voll entfaltende kapita
listische Wirtschaftssystem verursachte schnelle Veränderungen auch auf dem Gebiet des Kriegs
wesens. Die sog. Revolution des Kriegswesens h a t nicht nur die Waffengattungen und die Taktik
umgeformt, sondern sie entwickelte die innere Administration der Armee auf einen höcheren
Grad. Ein der wichtigsten Elementen dieser Administration war das Musterungssystem, da die
Heeresführung und die Organe des Versorgungsapparats aus den Ergebnissen der Musterungen
den Kampfwert und Bedürfnisse der Truppen kennenlernen konnten. Anderseits die regelmäßige
Kontrolle der Ausgaben war notwendig da der Unterhalt und Ausrüstung des Heeres von immer
größeren Bestandzahl den größten Teil der Staatseinnahme verzehrte.
Das Heer des Staates von Ferenc Rákóczi dem I L ist auf der feudalen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Basis hinter der fortschrittlichen Heere von Westeuropa — so auch dem ihm
gegenüberstehenden Kaiserlichen Heer — weit zurückgestanden. Die Angaben der Musterungs
bücher beweisen daß die Kurutzenarmee sowohl hinsichtlich ihrer Bewaffnung als auch der Aus
bildung hinter den kaiserlichen Truppen zurückstand. Eigentlich waren die zwei Gegner nicht in
der selben Gewichtsklasse. Der ungarische Heeresapparat wurde praktisch nur peripherisch von
der Revolution des Kriegswesen betroffen. Nähmlich bildeten das früher im kaiserlichen Heer
gediente Offizierskorps und die Mannschaft nur ein zusätzliches Element dieser Armee. Die zum
größten Teil aus leichter Reiterei und in geringerem Maße aus leichter Infanterie bestehenden
Einheiten konnten sich allein gegen die westeuropäischen Heere nicht behaupten. Die Aus
gestaltung einer gut organisierten, ausgebideten und geleiteten, schlagkräftigen wurde vorweg
von der spärlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kraftquellen verhindert.
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KÖZLEMÉNYEK

MOLNÁR J Ó Z S E F

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND ÉS ÉRDEMÉREM
1946—1949

A Magyar Köztársaság kikiáltásával — 1946. február 1. — új államforma született,
amely törvényszerűen megkezdte intézményei, rendszerei, szervezetei stb. kiépítését.
Napirendre került kitüntetésrendszere kialakításának, illetőleg továbbfejlesztésének
szükségessége is.
Az 1946 májusában alapított, majd adományozott „Magyar Szabadság Érdem
rend", 1 a demokratikus Magyarország első kitüntetése, egy lezárt korszak, a par
tizán- és ellenállási mozgalomban, valamint a felszabadító harcokban részt vettek
érdemeinek elismerését dokumentálta.
Olyan új kitüntetés alapítását tervezték, amely a köztársaság építése és megerő
sítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató személyek elismerését fejezi ki,
látható jel formájában. Az érdemrendnek, mint kitüntető jelvénynek, azt az elkép
zelést kellett megvalósítania, hogy szimbólumával kifejezője a köztársaságnak, for
májában és kivitelezésében reprezentatív, fokozataival pedig széles skálán nyújt
lehetőséget az érdemek elismerésére.
A Nemzetgyűlés, a „Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem" 2 (a to
vábbiakban — KÉR) 3 alapításával megteremtette a köztársaság kitüntetésrendszere
alapját. A Nemzetgyűlés még számos kitüntetést alapított kimagasló munka-,
sport-, fegyveres szolgálati, tudományos és művészeti teljesítmények és alkotások
jutalmazására. Ezek az érdemrendek, díjak és érdemérmek együttesen alkották a
köztársaság kitüntetésrendszerét, de alapját és gerincét, az alapító törvényben4 és
az alapszabályokban5 megfogalmazottak szerint, vitathatatlanul a KÉR jelentette.
A KÉR történetének kutatására azért került sor, mert számos választ váró
kérdés, nem egyértelmű megállapítás és gyakran abszurd vélemény hallható a ki
tüntetés formájának eredetére, a létező és ismert formaváltozatok keletkezésére,
a le- és kicserélés mikéntjére, az érdemrendek viselésének megtiltására, összegyűj
tésére, majd további sorsára stb. vonatkozóan.
E munkának nem lehet célja, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért vált
a KÉR kitüntetéstörténetünk mostohagyermekévé, de annyi bizonyos, hogy a szak-

1 Dr. Besnyő Károly (szerk.): A Magyar Népköztársaság kitüntetései. Budapest, 1979.
2 Magyar Törvénytár. Corpus Juris Hungarici. Alapította: Dr. Márkus Dezső. Millenniumi emlékkiadás. 1946.
évi törvénycikkek. Franklin-társulat kiadása. X X I . törvénycikk a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem
alapításáról.
3 A KÉR — jelölés a kitüntetés nevének jellegét, a Köztársasági Érdemrend rövidítését fejezi ki.
4 L. a 2. számú lábjegyzetet, 95. o.
5 Magyar Közlöny, 1946. december 28., 296. szám.
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irodalomban — az alapító törvénytől és az alapszabálytól eltekintve — mindezideig
egyetlen helyen, négy sorban és néhány vázlatos képen találunk csupán utalást
arra, hogy a kitüntetés egyáltalán létezett. 6
Alapítása
Születésének előzményei visszanyúlnak a „Magyar Szabadság Érdemrend" ala
pítási törvényjavaslata előterjesztésének időszakára. A Nemzetgyűlés honvédelmi,
valamint alkotmányjogi és közjogi bizottsága 1946 május hónapban tartott ülésének
egyike foglalkozott annak lehetőségével, hogy a Magyar Szabadság Érdemrenddel
kitüntetettek körét kiszélesítik.
A fentiek bizonyítására idézzük a Törvénytár 1946. évi törvénycikkek gyűjtemé
nyéből a VIII. törvénycikk 2.* pontjának második bekezdését:
„A bizottság tárgyalása során felmerült annak lehetősége, hogy az érdemrenddel
kitüntetendők köre terjesztessék ki azokra is, akik a demokratikus Magyarország
megerősítéséért a fasizmusnak és a magyarság örök ellenségének leverése után
szereztek, illetve a jövőben fognak szerezni érdemeket. Minthogy azonban az utóbb
megjelölt érdemek nem teljesen azonos jellegűek azokkal, amelyeket a tárgyalás
alatt álló törvényjavaslat kíván jutalmazni, ezért az együttes bizottság a tárgyaláson
jelenlévő honvédelmi miniszter útján felhívta a kormányt arra, hogy a demokratikus
Magyarország megerősítéséért a háború befejezése után szerzett, vagy jövőben szerzendő érdemek jutalmazása tárgyában terjesszen egy másik törvényjavaslatot a
Nemzetgyűlés elé." 7
A kitüntetés alapítása szükségességét és az illetékesek ezzel való egyetértését
bizonyítja, hogy az 1946. július 2-án előterjesztett törvényjavaslatot a miniszter
tanács már 3-án elfogadta, a Köztársaság elnöke pedig hozzájárult a törvényjavaslat
Nemzetgyűlés elé terjesztéséhez.
Érdemes a törvényjavaslat miniszteri indoklásából néhány mondatot idézni annak
érdekében, hogy megismerkedjünk az érdemrend alapításának indoklásával és
igazolva lássuk azt a korábbi érvelésünket, hogy az érdemrend valóban kora kitün
tetésrendszerének alapját jelentette.
„A viszonosság elvén alapuló nemzetközi protokolláris érintkezés, valamint az a
tény, hogy a múltban egy állam sem nélkülözhette a katonai és polgári érdemek
látható jelvénnyel való jutalmazásának rendszerét, szükségessé teszi egy olyan
rendjel alapítását, mely külföldiek és magyar honosok számára egyaránt adomá
nyozható, külön polgári és katonai tagozattal, 5 fokozattal.
Olyan rendjelre van szükség, mely mind politikai, mind adminisztrációs követel
ményeknek megfelel és ezáltal elesnék egyéb kitüntetések és jelvények használatának
szükségessége, amivel elérnők azt, hogy ne essünk azoknak az országoknak hibájába,
amelyek a sokféle ilyen jelvény használatával azok erkölcsi és politikai jelentőségét
devalválják."8
A Magyarország Nemzetgyűlése által alapított Magyar Köztársasági Érdemrend
és Érdemérem9 1946. szeptember hó 14-i hatállyal megszületett.

6 L. az 1. számú lábjegyzetet, 37. o.
7 L. a 2. számú lábjegyzetet, 28. o.
8 L. a 2. számú lábjegyzetet.
9 A feldolgozás az Érdemérem (arany—ezüst—bronz fokozat) történetével csak annyiban foglalkozik, amennyiben
az megegyezik a kitüntetés Érdemrend tagozatának általános, (alapítás, alapszabályok, adományozási időszak, meg
szüntetés, lecserélés stb.) történetével.
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[1/A kép]

[IIB kép]

Külalakja
A KÉR nagy hasonlóságot (részben azonosságot) mutat az 1922-ben alapított
„Magyar Érdemkereszt" (1935-től „Magyar Érdemrend", a továbbiakban MÉR)10
kitüntetéssel, amely közel 10 000 adományozott darabjával 11 a Horthy-rezsim kitün
tetésrendszerének egyik reprezentánsa volt.
A hasonlóság bizonyítására — az 1. sz. táblázatban (157. o.) összefoglaltak mel
lett —, az érdemrendek fokozatai közül kiragadott példaként, bemutatjuk a tiszti
kereszteket (l/A, B sz. kép).
Az összehasonlításokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a két érdemrend
fokozatainak jelvényei (a keresztek és csillagok) azonos verőszerszámokkal készül
tek, a középrészek szimbólumainak és feliratainak az 1. sz. táblázat szerinti változ
tatásával.
A múzeumok szakemberei és a numizmatikusok többsége állította ugyan a két
érdemrend verőszerszámainak azonos voltát, de a bizonyítás érdekében előrelépés
nem történt. Ahhoz pedig, hogy tudományosan bizonyított legyen a fenti következ
tetés és a szakemberek állítása, hivatalos dokumentumok felkutatása és nyilvános
ságra hozatalára volt szükség.
Az Állami Pénzverő vezetése 1982. június 18-án engedélyezte a korabeli verő
szerszámok megtekintését és tanulmányozását.
A Horthy-korszak több ezer érem-, jelvény- és kitüntetésverőszerszáma között

10 A MÉR. jelölést és megnevezést, a „Magyar Érdemrend" rövidítéseként használják szak-, és gyűjtői körökben,
valamint publikációkban. Az ÉREM, 1978/1. száma 33. o.
11 Felszeghy Ferenc: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. Budapest, é.n. 451—459. o.
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1. sz. táblázat

összehasonlító táblázat
MÉR

Szempontok

Fokozatok

Sz. Koronával ékesített
nagykereszt
Nagykereszt
Középkereszt a csillaggal
Középkereszt
Tiszti kereszt
Lovagkereszt

KÉR

Nagykereszt
Középkereszt a csillaggal
Középkereszt
Tiszti kereszt
Kiskereszt

Formák és méretek

Azonos fokozatok, (a keresztek és csillagok) formái és
méretei azonosak.

Zománcozás
és színezés

A keresztek szárnyai fehér zománcnak, a középrész
zöld zománc babérkoszorú övezte piros zománcmező.
A csillagok szárnydíszítése azonos. A keresztek szárnyainak
1 mm-es szegélye :

Szimbólumok és felíratok

zöld zománc

piros zománc

Előlap:
középrészben: kettős
kereszt

Előlap:
középrészben : nemzetiszín
címerpajzs

Megjegyzés

Mindkét érdemrendnél az
adományozások ideje alatt
a megnevezések és ékítmé
nyek (kardos, babérágas,
láncos) vonatkozásában
történtek módosítások.

j
Hátlap :
SI.DEUS.PRO.NOBIS.
QUIS.CONTRA.NOS.

Hátlap :
„1946" felirat olvasható

megtaláltuk a MÉR valamennyi fokozatának (keresztek és csillagok) — leltárilag is
nyilvántartott — szerszámait.
írásos dokumentum hiányában olyan személyt, hitelt érdemlő tanút kellett fel
kutatni, aki bizonyítani tudta, hogy a KÉR jelvényeinek készítéséhez valóban a fel
lelt, illetve meglévő Horthy-kitüntetés verőszerszámait használták fel.
Sikerült végül is megtalálni az Állami Pénzverő egy nyugdíjas technikusát, aki a
KÉR tervezési és készítési (verési) munkáiról értékes információt adott.
Idézzük visszaemlékezéséből azokat a részleteket, amelyek bizonyítják a két ér
demrend keresztjeinek és csillagjainak azonos verőszerszámmal történt készítését :
„Határozottan emlékszem a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetés készí
tésének körülményeire. Ez volt a Magyar Szabadság Érdemrendet követően a má
sodik kitüntetés amit az Állami Pénzverő készített. Komoly feladatot jelentett az
érdemrend megkonstruálása, mert nem kaptunk jóváhagyott tervet a kitüntetés
formáját illetően. Olyan nagybani eligazítást kaptunk az Elnöki Hivataltól, hogy
esztétikus, kifejező és alapvetően gyorsan elkészíthető legyen az érdemrend, a meg
határozott fokozatokban.
Kézenfekvőnek látszott egy már meglévő szerszámkészlet felhasználása a gyár
táshoz. A Magyar Érdemrend kitüntetés, vagyis a szerszámainak az alkalmazását
találtuk a legmegfelelőbbnek, mert formája és fokozatai a kitüntetésnek — eltekintve
a kettőskereszt szimbólumtól és a hátoldalon lévő latin szövegtől — megfeleltek
annak az elvárásnak, amelyet követelményként kaptunk az Elnöki Hivataltól.
Az érdemrend formájának véglegesítése, az Elnöki Hivatalnál folytatott többszöri
megbeszélés eredményeként úgy rögződött, hogy a középrészbe, Iván István elgon
dolása és terve alapján, egy Árpádház-címer került. A megbeszéléseken, melyek az
Elnöki Hivatalnál folytak, többnyire másodmagammal, Iván Istvánnal vettünk
részt, ő a tervezési, én a kivitelezési szakterületet képviseltem."12
A Takó István visszaemlékezéséből idézett sorok bizonyítják a KÉR verőszerszá
mainak eredetét és megnevezik Iván István ötvösművészt,13 a jelvények tervezőjét.
A tervező munka a kitüntetés külalakjának megválasztását, az elő- és hátlap
középrész szimbólumainak megalkotását, a keresztszárak szélei zománcszínének
megválasztását, a jelvény babérkoszorú ékítményének elhelyezését és a nagykereszt
láncának megkonstruálását jelentette.
Az érdemrend külalakjának megválasztásához és a középrész előlapja szimbólu
mának megtervezéséhez néhány gondolat kívánkozik. Tudatosan említettük — a fenti
sorokban — a tervező munka első feladataként a kitüntetés külalakjának megválasz
tását, amely nem egyszerűen a MÉR kizárólagos lehetőségét jelentette.
A visszaemlékezés ugyan „kézenfekvőnek" nevezi az új érdemrend készítéséhez
az akkor már meglévő MÉR verőszerszámainak felhasználását, létezett azonban
másik alternatíva is.
1946-ban, a tervezés és gyártás időszakában és jelenleg is (1986), az Állami Pénz
verő szerszámtárolójában a MÉR verőszerszámai mellett, az 1943-ban alapított és
készített Magyar Szent Korona Rend kitüntetés összes verőszerszáma is megtalál
ható. Mindkét kitüntetés fokozatai — nagykereszttől a lovagkeresztig — azonosak
egymással. Azt akarjuk ezzel bizonyítani, hogy a tervezőnek volt lehetősége az új
kitüntetés, a Magyar Köztársasági Érdemrend gyártásához a MÉR és a Magyar

12 Takó István (1904—) 1926-tól 1964-ig (katonai szolgálatának idejétől eltekintve) technikusi munkakörben
dolgozott az Állami Pénzverő kitüntetéskészítő részlegénél. Visszaemlékezése (1983. május 14.) a szerző magángyűj
teményében.
13 Iván István (Szombathely, 1905. június 23 — Budapest, 1967. december 25.) Az Iparművészeti Főiskolán
Reményi Józsefnél és Csajka Istvánnál tanult. Mint a Budapesti Pénzverde vésnöke, majd 1949—1967-ig az Állami
Pénzverő műteremvezetője, számos kiváló emlékérmet készített. Magyarország fém- és papírpénzei 1926—1976. c.
kiadvány. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest, 1977
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[3. kép]

, :
[2. kép]

Szent Korona R e n d verőszerszámai között választani. E s hogy mégis az előbbire
esett a választás, az nem tulajdonítható a véletlennek.
Bizonyosak lehetünk abban, hogy I v á n I s t v á n tervező ötvösművész ismerte az
1848—49-es szabadságharc hősei számára tervezett és néhány példányban elkészített
„Magyar Szabadságharc Érdemkereszt" 1 4 -et (2. sz. kép), amelynek formája azo
nosnak mondható a MÉR-rel. Tudatosan választotta t e h á t a Köztársaság új kitün
tetése készítéséhez a M É R verőszerszámait, azzal a meggyőződéssel, hogy a forma
hasonlóságban örökölteti a szabadságharc hagyományának egyik emlékét.
Ugyancsak kifejezésre j u t o t t a tervező nemzeti érzése, hagyománytisztelete az
érdemrend előlapja középrészének megtervezésénél. Az i t t alkalmazott címer nem
más, mint a X I I I . század első felétől az Árpád-házi királyok pecsétjein és pénzein
feltüntetett háromszög alakú, többször vágott (vízszintesen osztott) címerpajzs
(3. sz. kép) nemzeti színű hasonmása.
A fentiek ismeretében határozottan állíthatjuk, hogy a ,,Magyar Köztársasági
Érdemrend és É r d e m é r e m " külalakja és szimbóluma — a tervező tudatos munkájá
nak eredményeként —- nemzeti és haladó hagyományaink hű kifejezője.

Fokozatai
A K É R - t alapító 1946. évi X X I . Törvénycikk 1. § (2) pontjában, valamint az
alapszabályokban 1 5 meghatározott, majd az alapszabályok kiegészítésében 16 t o v á b b 
fejlesztett fokozatrendszer felépítése a következő :

14
pest,
15
16

Dr. Makai Ágnes: A "Kossuth-emigráció arany érdemkeresztjei. Hadtörténelmi Közlemények, X X I . évf. Buda
1974. 3. sz.
Magyar Közlöny, 1946. december 28., 290. sz.
Magyar Közlöny, 1947. október 10., 30. sz.
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— nagykereszt lánccal (államfők ré
szére adományozható)
— babérággal ékesített nagykereszt
(kormányelnökök és hasonló tisztséget
viselők részére adományozható)
(hátoldal, 4. sz. kép)
— nagykereszt ;
— középkereszt a csillaggal ;
— középkereszt ;
— tiszti kereszt ;
— kiskereszt.

[4. kép]

[5. kép]

A nagykereszthez nyolcsugarú, bal mellre tűzendő csillag járt. (5. sz. kép) A babér
ággal ékesített nagykereszthez (a továbbiakban — babérágas nagykereszt) járó csil
lagról leírást nem találtunk. Létezését, illetőleg adományozását a múzeumokban
hagyatékként őrzött, vagy az Elnöki Tanács által múzeum gyűjteménye részére kül— 160 —

dött, valamint a HM kiutalásaként nyilvántartott példányok bizonyítják. Nemegy
magángyűjtő is dicsekedhet birtoklásukkal.17
A Magyar Népköztársaság kitüntetései c. kiadványban a KÉR fokozatainak
sorolásánál a következőket olvashatjuk :
„Az Érdemrendnek 5 fokozata volt: nagykereszt (államfők részére lánccal és
aranycsillaggal)..."
A kutatás során az írásos dokumentumok között „aranycsillag" megnevezéssel
— a fenti említésen kívül — nem találkoztunk. A KÉR adományozásának időszaká
ban „nagykereszt lánccal" adományozás két alkalommal történt (2. és 3. sz. táb
lázat, 162., 163. o.). Sajnos arról, hogy a láncos nagykereszttel együtt járt-e az arany
csillag adományozása, vagy arról, hogy a két kitüntetés további sorsa (kicserélése,
visszaküldése, megőrzése stb.) hogyan alakult, nem tudtunk hitelt érdemlő információt
szerezni. Az Országos Hadtörténeti Múzeum Éremtárában lévő — HM kiutalásból
származó — egyetlen ismert példány mellett sem található az arany csillag.18
A fokozatok megjelölésénél gyakran találkozunk azzal a helytelen gyakorlattal,
hogy a babérággal ékesített nagykeresztet, babérkoszorús nagykeresztnek nevezik.
Ez abból a szerencsésnek nem mondható körülményből adódik, hogy az érdemrend
külalakja és az elnevezése értelmileg nem „fedik" egymást. A „babérággal ékesített"
elnevezésű nagykereszt ugyanis egy „babérkoszorú ékítményű" nagykereszt. A KÉR
alapszabályok kiegészítése világosan meghatározza:
„A babérággal ékesített nagykereszt 3 mm széles, egymásba fonódó babérkorszorúban elhelyezett nagykereszt."19
A 4. sz. táblázat (164. o.) bemutatja a KÉR állampolgárság, fokozat és szám szerinti
adományozását. A gyors áttekinthetőség igényének kielégítésére adjuk az alábbi
összesítést.

A KÉR

adományozott fokozatai és darabszáma
1947—1949

nagykereszt lánccal
babérággal ékesített nagykereszt
nagykereszt
középkereszt a csillaggal
középkereszt
tiszti kereszt
kiskereszt

2
10
121
165
202
403
561

1464

17 A nagyobb múzeumok és magángyűjtők birtokában lévő KÉR példányokról összeállított kimutatások a szerző
magángyűjteményében.
18 Országos Hadtörténeti Múzeum, Eremtár. Ny. sz. 0374/E. A láncos, a váll- és a nyakszalagos érdemkeresztek
és a hozzájuk tartozó csillagok adományozásánál az általános gyakorlat az volt, hogy a keresztet és a csillagot egy
dobozba helyezték el, értelemszerűen, hiszen egy kitüntetés volt. Az Országos Hadtörténeti Múzeumban lévő láncos
nagykereszt önálló dobozba van elhelyezve, ami arra enged következtetni, hogy azt aranycsillag nélkül tervezték,
illetve adományozták.
19 L. a 16. számú lábjegyzetet.
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2. az. táblázat

Magyar állampolgárok részére 1947-ben adományozott
nagykeresztek személy és f okozat szerinti megoszlása
Sor
szám

Név

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nagy Ferenc
Vargha Béla
Rákosi Mátyás
Szakasits Árpád
Dinnyés Lajos
Károlyi Mihály
Rákosi Mátyás
Szakasits Árpád
Nagy Imre
Dr. Molnár Erik
Rajk László
Bán Antal
Rónai Sándor
Gerő E r n ő
Dr. Ortutay Gyula
Dr. Riesz István
Veres Péter
Dr. Mihályffi Ernő
Dobi István
Dr. Nyárádi Miklós
Szabó Árpád
Dr. Gyöngyösi János
Dr. Erdei Ferenc
Vas Zoltán
Dr. Antall József
Dr. Oltványi Imre
Tildy Zoltán
Dinnyés Lajos
Kodály Zoltán

Hivatali tisztség,
beosztás

miniszterelnök
Nemzetgyűlés ein.
államminíszter
államminiszter
honvédelmi miniszter
MNK v. elnöke
miniszterelnök h.
miniszterelnök h.
Országgyűlés ein.
miniszter
miniszter
miniszter
miniszter
miniszter
miniszter
miniszter
miniszter
Elnöki Hiv. Főnök
államminiszter
miniszter
miniszter
v. külügyminiszter
v. belügyminiszter
államtitkár
v. újjáépítési miniszter
miniszter
Közt. Elnök
miniszterelnök
zeneszerző

összesen:

NK*
lánc
cal

NK
ba
bér
ággal

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_(—
'

—
—
—
—
+
+
+
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
"

1

4

NK

MK**
szám

+
+
+
+
+
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—
+

26
26
26
26
136
149
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
265
265
265
265
265
270
274
294

24

* Nagykereszt
* * Magyar Közlöny

Külalakváltozatai
A KÉR ismertetett és képeken bemutatott fokozatai mellett léteznek még:
babérágas (6. sz. kép, 165. o.), amelynek valóban babérág az ékítménye, kardos-ba
bérágas ékítményű (7. sz. kép, 165. o.) és zománcozatlan címerpajzsú változatok.
A babérágas és kardos-babérágas változatokat szintén a MER azonos ékítményű
(babérág, kard) jelvényeinek verőszerszámaival készítették.
Idézzük Takó István erre vonatkozó visszaemlékezését:
„Több változatot készítettünk a meglévő szerszámokkal, így került — bemuta
tási mintaként — legyártásra egy babérágas, kardos változat is... A kardos változat
gyártását azzal az indokkal vetették el, hogy a hadiékítmény — mármint a kard —
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3. sz. táblázat

Magyar állampolgárok részére 1948-ban adományozott
nagykeresztek személy és fokozat szerinti megoszlása
Sor
szám

Név

1.

Szekfü Gyula

2.

Révész Géza

3.

Szántó Zoltán

4.
5.
6.

Farkas Mihály
Révai József
dr. Csornoky Viktor

7.
Safrankó Emánuel
8.
9.
10.
11.

Széli Jenő
Bognár József
Gerő Ernő
Szakasits Árpád

Hivatali tisztség,
beosztás

rk. követ és megh.
miniszter
rk. követ és megh.
miniszter
rk. követ és megh.
miniszter
országgyűl. képviselő
országgyűl. képviselő
rk. követ és megh.
miniszter
rk. követ és megh.
miniszter
rk. követ és megh.
miniszter
Budapest polgármestere
külügyminiszter
Közt. elnök

NK*
lánc
cal

+
1

Összesen:

NK
ba
bér
ággal

+

1

* Nagykereszt
** Magyar Közlöny
Megjegyzés: 1949-ben magyar állampolgárok nem részesültek Nagykeresztes

NK

MK**
szám

+

1

+

26

+
+
+

53
62
62

+

100

+

100

+
+

100
150—151
157

9

kitüntetésben.

nem szükséges, mert az érdemrend békejellegû kitüntetés. A kardos változatból csak
egy darab (tervezési példány) készült."
Szerencsés véletlenek sorozata folytán e különleges ékítményú érdemrendek
— egy babérágas és egy kardos-babérágas nagykereszt — kifogástalan állapotban
Véghelyi József harkányi lakos magángyűjteményében találhatók (1983). Az érdem
rend jelvények szalag nélküliek.
A babérágas és kardos-babórágas példányok bemutatási mintadarab voltát az is
bizonyítja, hogy mindkettő hátlapja sima, évszámozatlan. Mint mintadarabnak, ter
mészetesen elegendőnek bizonyult az előlap figurális részének a kimunkálása.
A KÉR fokozataiból készültek és léteznek — a már említettek szerint — olyan
változatok, amelyek címerpajzsairól hiányzik a nemzeti színű zománcozás.20
Gyűjtők kollekcióiban, ha nem is gyakran, de fellelhető egy-egy zománcozatlan
címerpajzsa (a továbbiakban — z. címer) érdemrend. Az ilyen érdemrendek azonos
fokozataiból több is létezik, tehát nem egy-egy egyedi példányról van szó, mint
az ékítményes változatoknál, hanem arról, hogy a KÉR jelvényeiből sorozatok
készültek, z. címerrel. Létezésük tehát szélesebb körben ismert, mint az ékítményes
változatoké. A szakembereket, de főképpen e példányok birtoklóit, az érdekli első20 A keresztek szárnyai zománcozottak, a középrész címere zománcozatlan, vízszintes osztásainak rovátkázása
megfelel a heraldika színjelző gyakorlatának, mely szerint a vörös (piros) függőlegesen, az ezüst (Jehér) sima, rovátkázatlan, a zöld jobbharánt irányban rovátkázott.
, i.
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4. sz. táblázat

Az adományozott érdemrendek állampolgárság, fokozat és szám szerinti
összesített kimutatása.
1947. január 15—1949. október 12.
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Állampolgárság

Magyar
Szovjet
Bolgár
Lengyel
Román
Csehszlovák
Jugoszláv
Svéd
Dán
Angol
Amerikai
Görög
Francia
Spanyol
Olasz

összesen:

NK*
lánc
cal
2

NK
ba
bér
ággal
5
3
1
1

NK

33
4
15
7
16
14
17
14
1

KK**
csil
lag
gal
57
18
6
11
20
16
17
17
1
1

Tiszti
ke
reszt

Kis
ke
reszt

Öszszesen

112
4
4
16
13
16
7
14
5
2
1
2
5
1

282
31
3
9
16
24
5
19
8
4

451
13
1
11
20
20
8
24
10
1

2

1

942
70
30
56
86
90
55
88
25
8
1
3
5
4
1

202

403

561

KK

1

1

2

10

121

165

1464

* Nagykereszt
** Középkereszt

sorban, hogy az általuk különlegesnek vélt érdemrendek eredeti, adományozott pél
dányok-e, hogyan és miért készültek. Már elöljáróban szükségesnek tartjuk meg
jegyezni, hogy a megtekintett z. címerű érdemrendek egyikének sem volt bizonyít
ható az adományozása.
Oklevéllel bizonyított z. címeres érdemrendek adományozásának felfedezése
komoly előrelépést jelentene a kutatásban. Az adományozás időpontjából, vagy a
kitüntetett személy társadalmi szerepéből (diplomata, katona, külföldi állampolgár
stb.), a kitüntetés indoklásából esetleg következtetni lehetne a jelvény készítésének
körülményeire.
Irattári és más írásos dokumentációk hiányában, utolsó lehetőségként — a fen
tiekre alapozva — abban reménykedtünk, hogy múzeumok anyagában, érdemrend
tulajdonosoknál, vagy örökösöknél megőrzött kitüntetések között találunk oklevéllel
igazolt z. címerű érdemrendet. Mindössze 8 érdemrendet tudtunk felderíteni (5. sz.
táblázat, 165. o.), amelyek adományozása oklevéllel bizonyítható, ezenkívül múzeu
mok tulajdonában 22 érdemrendet, amelyek eredetiségéhez kétség nem férhet. Vala
mennyi zománcozott címerpajzsú. Ezek alapján határozottan állíthatjuk, hogy
csakis azok az érdemrendek adományozottak (eredetiek), amelyek címerpajzsa — A Ma
gyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem alapszabályai 2. pontjában meghatá
rozott — nemzeti színű zománcozású.21
A z. címerű érdemrend jelvények készítésének története, feltételezésünk szerint,
21 L. a 15. számú lábjegyzetet.
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[6. JcépJ

[7. kép]
5. sz. táblázat

Kimutatás
az azonosított (adományozási oklevéllel bizonyított)
és megtekintett Érdemrendekről
Sor
szám

Név

Foglalkozás, hiva
tás, tisztség

Adományozás
ideje

Fokozat

1.

Szalvay Mihály

vezérőrnagy

1948. március 10.

Tiszti kereszt

2.

Dr. Ajtay Miklós

miniszteri
osztálytanácsos

1947. március 1.

Kiskereszt

3.

Dr. Mihályfi Ernő

miniszter

1947. november 1.

Nagykereszt

4.

Zentai Vilmos

honv. államtitkár

1947. november 1.

Középkereszt

5.

Dinnyés Lajos

miniszterelnök

1947. december 3.

Babérággal ékesí
t e t t nagykereszt

6.

Papp-Kökényesdy
Sándor

testőr-vezérőrnagy

1947. február 27.

Tiszti kereszt

Rudas László

filozófus

1948. május 1.

Középkereszt

7.
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-. sz. táblázat

Találhatóság
helye

Nagy
kereszt
lánccal
Babérággal
ékesített
nagyker.
Csillag a
babérágas
nagyk.

Kimutatás
a Magyar Köztársasági Érdemrend megtekintett példányairól,
lelőhely- és /okozati megjelöléssel
(1983. január 1.)
ož fj
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03
S
03
03
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Magyar Nemzeti
Múzeum

—

1

1

2

2

i

1

1

2

11

Országos Hadtörténeti Múzeum

1

1

1

1

1

2

1

4

1

13

Magyar Munkásmozgalmi Múzeum
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összesen:

a következő volt. Az Állami Pénzverőben a Köztársaság megszűnése és a Népköztár
saság megalakulása időszakában még számos gyártás alatt lévő K É R jelvény lehe
tett. Az államforma megváltozásával egyik napról a másikra nem szűnt meg a KÉR
jelvényeinek sem adományozása, sem gyártása. Bizonyítéka ennek az, hogy 1949.
október 12-én — majdnem két hónappal a Köztársaság megszűnése után — még
történt adományozás. 22
Az érdemrend jelvényeinek készítésénél a különböző fokozatú keresztek mint
alaptestek, a címerpajzsok mint kiegészítmények külön-külön kerültek zománc
égetésre, majd összeszerelésre. Nem nehéz elképzelni, hogy a készítés folyamatában
lévő, de már ,,törvénytelenített" érdemrendek jelvényeinek néhány sorozatát gyor
sított eljárással igyekeztek befejezni oly módon, hogy a „legpepecselőbb" munkát, a
parány méretű, három színű címerpajzs zománcozását elhagyták és a zománcozott
keresztekre rögzítették a zománcozatlan címerpajzsokat. Elképzelésünk valószínű
ségét az is alátámasztja, hogy Takó István visszaemlékezésében nem tesz említést
z. címerű jelvények tervezéséről, vagy készítéséről.

22 Magyar Közlöny, 1949. október 15., 216. sz.
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Szalagjai
A KÉR nagykeresztje vállszalaggal, a középkereszt nyakszalaggal, a kiskereszt
mellre tűzve viselhető háromszög alakú szalaggal került rendszeresítésre, illetőleg
adományozásra. Utalást a szalagok színezetére és méreteire az érdemrend alapsza
bályaiban találunk :
„...polgári tagozatának szalagjai élénkpiros színú, a szalag felső harmadában
egy-egy 5 mm széles fehér alapon futó 3 mm széles piros-fehér-zöld sávval, katonai
tagozatának szalagja sötétvörös színű, közepén 5 mm széles..."
A múzeumok anyagában és a magángyűjteményekben megtekintett, közel 100 db
érdemrend (6. sz. táblázat, 166. o.) szalagjának mindegyike polgári tagozatú. Nagy
a valószínűsége annak, hogy katonai tagozatú (a továbbiakban — kt.) szalaggal
ellátott érdemrend nem került adományozásra és nem is készítettek ilyen szalagválto
zatot. Feltételezhető, hogy már az első kitüntetések adományozása előtt problémát
okozott a polgári, vagy kt. szalaggal történő adományozás. Nem lehetett egyér
telmű annak az elbírálása, hogy egy katonaszemély polgári tevékenységének érde
meiért, vagy egy diplomata katonai jellegű munkájának elismeréséért milyen tagozatú
szalaggal ellátott érdemrendet kapjon. Külföldi missziók, konzulátusok és követségek
katona tagjai nem kis számban részesültek kitüntetésben segélyezési, kulturális és
hasonló polgári jellegű területen végzett kiemelkedő tevékenységért, ugyanakkor
,,civil" diplomaták kaptak kitüntetés formájában magas elismerést katonainak
minősíthető tevékenységért. A kt. szalag alkalmazása elkerülésének oka az is lehe
tett, hogy az ország akkori helyzetében, a gazdasági talpraállás és megerősödés szor
galmazásának időszakában, a kitüntetések militáris jellegű megkülönböztetésének
nem volt tartalmi értelme és értéke. Az, hogy feltételezéseink valóban okai voltak-e
a kt. szalag mellőzésének, hitelt érdemlően azonban nem bizonyított.
A vállszalag 100 mm széles, 1600 mm hosszú, széleitől 1/3—1/3-nyi távolságra
5 mm széles fehér alapon 3 mm széles nemzeti színnel sávozott, fele részénél össze
hajtott, a jobb vállon átvetve a bal csípőnél rózsával összevarrva viselhető. A rózsa
65 mm átmérőjű, 13 mm magasságú korong, melynek palástborítása és belső dísze
a szalag anyagából van kialakítva. A rózsa szalagcsokron fekszik (az érdemrend
nagy kereszt je piros zsinóron a rózsára van függesztve).
A vállszalagnak két változata ismert. Az 1947-ben adományozottak 3 részből
vannak szőve és hosszirányban összevarrva, az 1948-ban és 1949-ben adományo
zottak egy darabból készültek. Mindkét változat anyagminősége, színezete és mé
rete azonos.
A nyakszalag 40 mm széles, 500 mm hosszú, széleitől (hasonlóan a vállszalaghoz)
1/3—1/3-nyi távolságra nemzeti színnel sávozott ; a középrészére fűzött érdemrend
del (középkereszt) nyakba akasztva viselhető.
A kiskereszt-szalag háromszög alakú formája a nyakszalag szalaganyagából, a lovag
keresztek általánosan ismert szalagformájával azonos módon hajtogatva és varrva
készült.
Gyűjtők körében ma is vitatott kérdés a KÉR kiskeresztje kt. szalagjának léte
zése. Arról van szó, hogy néhány magángyűjtő birtokában léteznek olyan kiskeresz
tek, amelyek szalagjait eredeti kt-nak mondják.
Kétségtelen, hogy a nevezetes szalagok az alapszabályban meghatározottakkal
alapszínükben (sötétvörös), illetve a fehér- és nemzetiszín sávozás elhelyezésében
(középen) megegyeznek.
Anyagminőségük is azonos a KÉR váll- és nyakszalagjáéval. Eltérés egyedül a
fehér- és nemzetiszínű sávok méreteiben tapasztalható.
Az alapszabály 5 mm széles fehér alapon futó 3 mm széles piros-fehér-zöld sávot
határoz meg, a vitatott szalagon 6,5 mm széles fehér alapon 5 mm széles a nemzeti— 167 —

szín. Elképzelhető, hogy a szalag szövésénél nem követték az alapszabály előírásait.
Ha ez így történt akkor a KÉR kiskeresztje kt. szalaggal is adományozásra került.
Ez azonban csak föltételezés.
Adományozása, hatálytalanítása, ki- és felcserélése
Az alapszabály 1. pontja az adományozhatóság érdem, állampolgárság és tagozat
(polgári, katonai) szerinti előírásait, valamint az adományozás előterjesztése és jóvá
hagyása rendjét szabályozza.
Az adományozást, teljes szövegében gépelt formában, névre szóló okirat doku
mentálja, az érdemrend fokozatának megjelölésével.23
1947. január 15-től, az első kitüntetés adományozásától — Nagy Ferenc minisz
terelnöknek — 1949. október 12-ig, az utolsóig — Péter Gábor r. altábornagynak —
nem kevesebb, mint 1464 alkalommal (4. sz. táblázat, 164. o.) történt adományozás :
1947-ben 555 alkalommal
1948-ban 676 alkalommal
1949-ben 233 alkalommal.
31 személy részesült kétszeri adományozásban.
59 esetben tüntettek ki magyar állampolgárt, az érdemrend nagykeresztjé
nek valamely fokozatával (2. és 3 sz. táblázat, 162., 163. o.).
Hatálytalanításáról, a „Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem"
1949. október hó 24-én kelt alapítási rendelete 6. §-ának 1. és 2. bekezdése intézkedik :
„6. § (1) ,,A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem" alapításáról szóló
1946. XXI. törvény hatályát veszti és a kitüntetéssel járó jogok a jelen törvényerejű
rendelet hatálybalépésének napjával megszűnnek.
(2) Az előző bekezdésben megszüntetett »Magyar Köztársasági Érdemrend és
Érdemérem« helyett a volt tulajdonosok részére 1950. évi április hó 4. napjáig a
jelen törvényerejű rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében alapított Magyar Népköz
társasági Érdemrend és Éredmérem megfelelő fokozatát lehet adományozni."24
A körrendelet kiegészítéseként a következők olvashatók :
„Hozzáfűzésem: A »Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem« jelvényei,
a szalagsávokat is ideértve, jelen körrendeletem megjelenése után nem visel
hetők.
Budapest, 1949. október 29."
Az idézett rendelet 2. bekezdése a KÉR helyett a Magyar Népköztársasági Érdem
rend és Érdemérem adományozásának lehetőségét és nem a kötelezőségét határozza
meg.
A rendelet megjelenését követően a Minisztertanács Elnöki Hivatala az alábbi
szövegű felhívással fordult a KÉR tulajdonosaihoz :
,,1. Felhívjuk figyelmét, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. évi
12. sz. törvényerejű rendeletének 6. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársasági
Érdemrend és Érdemérem kitüntetéssel járó jogok — köztük a viselésre vonatkozó
jog is — a hivatkozott törvényerejű rendelet hatálybalépésének napjával, vagyis
1949 évi október hó 24-ével megszűntek.
Éppen ezért felkérjük, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem
birtokában lévő jelvényeit (tok, szalag stb.) Hivatalunkhoz mielőbb visszajuttatni
szíveskedjék.

23 Eredeti adományozási oklevél fotókópiája (7646/1947. M. E.) a szerző magángyűjteményében.
24 Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem alapítása. Honvédségi Közlöny, 1949. november, 31. sz.
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2. Egyben felkérjük, hogy a mellékelten megküldött »Személyi lap«-ot megfele
lően kitöltve postafordultával Hivatalunkhoz ugyancsak visszajuttatni szíveskedjék.
Minisztertanács Elnökének Hivatala
Elnöki Főosztály"25
A „Személyi lap" tartalmára és rendeltetésére vonatkozóan mind ez ideig nem sike
rült fényt deríteni. Feltételezhető, hogy szerepet játszott az érdemrend lecserélésének
elbírálásánál.
A felhívást — amint látható — sem aláírással, sem keltezéssel nem látták el.
Mindez arra enged következtetni, hogy a benne foglaltak végrehajtása nem követelt
szigorú teljesítést. Ezt a feltételezést az bizonyítja, hogy napjainkban (1983 január)
még számosan vannak olyan kitüntetettek, akiknek birtokában van a KÉR vala
mely fokozata. Elhalálozott kitüntetettek hozzátartozóinál is fellelhetők az érdem
rendek példányai.
Arra vonatkozóan nincsenek megbízható adataink, hogy minden KÉR-rel kitün
tetett személy megkapta-e az említett felhívást. Pontosabban fogalmazva, küldött-e
az Elnöki Főosztály minden kitüntetettnek felhívást és „Személyi lapot."
Egy, a kicserélést dokumentáló okirat szövegét az alábbiakban idézzük :
„Mellékelten küldöm a régi Köztársasági Érdemrend kitüntetés helyett
a Népköztársasági Érdemrend I. fokozatát és kérem, hogy a borítékban lévő levél
alapján járjon el.
Budapest, 1950. március 29.
Szabó Piroska" 26
(aláírásnyomat)
A „borítékban lévő levél" tartalmának felderítése, csakúgy mint a „Személyi
lap"-é, a jövőbeni kutatás tárgyát képezi.
Felcserélése
A KÉR közel hároméves adományozási időszakában — a már említett — 31
személy részesült a kitüntetés másodízbeni elnyerésében, megkapva az érdemrend
korábbinál magasabb fokozatát. Egy érdemrend kitüntetés-jelvényének felcserélésére
vonatkozó okirat szövege:
„A köztársasági elnök úr folyó évi október hó 30-án kelt elnöki elhatározásával
hozzájárult ahhoz, hogy a 2794/1947. M.K.E. számú elnöki elhatározással Miniszter
úr részére adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
az Érdemrend nagykeresztjének jelvényeivel felcseréltessék.
Amidőn erről Miniszter Urat örömmel értesítem, felkérem, hogy meglevő kitün
tetési jelvényét kicserélés végett hozzám megküldeni szíveskedjék.
Budapest, 1947. október hó 30.

Dinnyés Lajos" 27
(aláírásnyomat)

25 Egy eredeti példány a szerző magángyűjteményében.
26 Eredeti okirat, fotókópiája a szerző magángyűjteményében.
27 Eredeti okirat, fotókópiája a szerző magángyűjteményében.
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Viselése
KÉR különböző fokozatait még együtt viselhették a Horthy-kitüntetések :
(Magyar Érdemrend és Koronásérem) fokozatainak jelvényeivel.28 A kitüntetések
viselése sorrendjében a KÉR fokozatai közvetlenül megelőzték a MÉR hasonló fo
kozatait.
Olyan esetekben, amikor a katonai szolgálati szabályzat nem írta elő, vagy a pol
gári ruházat nem tette lehetővé, illetőleg az alkalom nem kötelezte a KÉR eredeti
alakjában való viselését, akkor a jelvényeket helyettesítő ún. ,,kis díszítményt"
lehetett viselni a kiskereszt szalagján a következő előírás szerint :
— babérággal ékesített nagykereszt helyett a babérággal ékesített csillag 25 mm-es
átmérőjű kicsinyített mását,
— nagykereszt helyett a nagycsillag 25 mm-es átmérőjű kicsinyített mását,
— középkereszt a csillaggal helyett a középcsillag 20 mm-es átmérőjű kicsinyített
mását,
— középkereszt helyett a középkereszt 18 mm-es kicsinyított mását.
A tiszti kereszt és a kiskereszt viselése minden alkalomkor az eredeti formában
történt, ezért nem rendszeresítettek helyettesítésükre ,,kis díszítményt".
A kitüntetések magánalkalmakkor kisebbített alakban (,,en miniature") is visel
hetők voltak.29
Létező és megsemmisített példányok
A kitüntetés történetének végéhez közeledve — az érdekeltek és az érdeklődők
részéről — természetes a kérdés, mi lett a további sorsa a KÉR-nek és hány darab
létezik még belőle az országban.
A magyar állampolgárok számára adományozott 942 érdemrend (4. sz. táblázat, 164.
o.) sorsának nyomon követésére vállalkozni legalább olyan nehéz, mint a még létező
érdemrendek mennyiségének felbecsülésére. A megtekintett, tudott és ismert 95 db
(6. sz. táblázat, 166. o.) nem több, mint 10%-aa fent említett 942-nek. Ez azt jelenti,
hogy (942—95) 847 jelvény holléte ismeretlen. Korábban már említettük, hogy a
Pénzverőben — minden bizonnyal — nem kis számú elkészült és félkész jelvény
lehetett az érdemrend megszüntetése időszakában (1949 október). Szerény becslések
szerint ez a szám 50—60-ra tehető. Összesen 847 + 50, 60 db. vagyis kb 900 honos
KÉR-jelvény kereshető. Annak pontos fölmérése, hogy a főváros meg nem tekintett
múzeumaiban, művelődési házaiban, a vidéki muzeális anyagokat őrző helyeken,
kitüntetetteknél és rokonaiknál, magángyűjteményekben stb. hány darab és milyen
fokozatú kitüntetés létezik még, szinte lehetetlen.
Az ismert számadatok mellett még olyan hiteles adataink is vannak, amelyek figye
lembe vétele teljesen elbizonytalanít a KÉR meglevő példányainak még a hozzávetőle
ges megbecsülésében is. Pl. babérággal ékesített nagykereszt adományozása magyar ál
lampolgárok részére 5 alkalommal történt (2. és 3. sz. táblázat, 162., 163. o.). Jelenleg a
múzeumok és a magángyűjtők birtokában bizonyítottan 7 darab található (6. sz. táblá
zat, 166. o.). Másik példaként említhetjük: e tanulmány befejezésekor kaptunk tájé
koztatást arról, hogy az egyik vidéki vármúzeum tulajdonában a KÉR úgyneve
zett „alapsorozat"-ának fokozatai — nagykereszttől a kiskeresztig — megvannak
és megtekinthetők. Hány ilyen, és hasonló múzeum létezik? A két példát azért em
lítettük, hogy illusztráljuk a felbecsülés nehézségét é bonyolultságát.
28 Magyar Közlöm/, 1940. december 28., 296. szám.
29 L. a 28. számú lábjegyzetet.
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Mindezek ellenére mégis csak vállalkozni kell arra, hogy leírjuk elképzeléseinket az
érdemrend fennmaradt példányainak számát illetően. A kutatás során gyűjtött
tapasztalatokra támaszkodva feltételezzük, hogy a keresett kb. 900 db érdemrend
4—5%-a múzeumokban és hasonló jellegű objektumokban (35—45 db), 2—3%-a
kitüntetetteknél vagy családtagjaiknál (20—25 db), 4—5%-a pedig magángyűjte
ményekben létezhet (35—45 db). Ez összesen 90—115 db.
Megközelítően hasonló eredményhez jutunk, ha egyszerűen azt állítjuk, hogy
különböző helyeken ugyanannyi érdemrend létezik még, mint amennyiről bizonyí
tottan (95 db) tudomásunk van (6. sz. táblázat, 166. o.).
Ismételni kívánom, hogy ez nem egyéb, mint számokkal és százalékrészekkel
való manipulálás. Amit biztosan állíthatunk a KÉR (érdemrend fokozatai) létező
mennyiségéről, az 95 db.
Megsemmisítése
Az írásos dokumentumok azt bizonyítják, hogy 1949 novemberétől 1950 áprili
sáig tartott az érdemrendek visszaküldésének, illetőleg összegyűjtésének folyamata,
amelyet a — kitüntetést kicserélő okirat — igazol.
Bizonyosan nagy számú érdemrend került vissza az Elnöki Hivatal, illetőleg az
Elnöki Tanács illetékes osztályára. Ebből a mennyiségből kaptak a múzeumok el
látmányként és néhány gyűjtő, akik kéréssel fordultak az Elnöki Tanácshoz gyűj
teményük anyagának fejlesztése érdekében.
Átvételi nyilvántartással, vagy raktározási kimutatással, illetőleg az összegyűjtött
jelvények valamely szervnek, vállalatnak történő átadását bizonyító írásos anyaggal
ez ideig nem találkoztunk.
Az összegyűjtött és megmaradt érdemrendmennyiséget feltételezhetően vissza
szállították az Állami Pénzverőbe, ahol zománctalanítás után az ezüstanyagot újra
felhasználták.
A KÉR — születésétől megszüntetéséig — mindössze 36—38 éves múltra vissza
tekintő „kortárs történetű" kitüntetés. Ezért is volt viszonylag könnyű a kutatása,
hiszen az írásos dokumentumok mellett ma még élő személyek (az érdemrend törté
nete valamely részének ismerőjeként, kitüntetettként, stb.) olyan jelentős informá
ciókkal szolgáltak, amelyek, ha másodlagos kutatási forrásként is, de nélkülözhetet
lenek voltak az ismeretlenek felderítéséhez, és a részben ismertek kiegészítéséhez.
Úgy érezzük, hogy az írásos dokumentációk alapján és sokak segítségének hasz
nosításával sikerült végül is a KÉR életútjának összeállítása. Azok a területek,
amelyek felderítése nem járt eredménnyel, a jövő kutatás feladatát képezik.
A még létező fehér foltok egyik oka talán az, hogy a háború befejezését követő
években még nem volt arra lehetőség, hogy a KER történetének eseményeit az
illetékes szervek és intézmények pontosan regisztrálják. Az elmúlt társadalmi és
politikai harcokban, sőt megrázkódtatásokban sem szegény közel négy évtized
alatt többször semmisült meg akarva, vagy akaratlanul írásos és tárgyi bizonyítékok
sokasága, köztük kitüntetések, és az azok szerepét igazoló dokumentumok.
Nem tudtuk felderíteni a KÉR megszüntetése utáni elhelyezését és megsemmisí
tésének körülményeit; a zománcozatlan érdemrendek eredetét; a láncos nagykereszt
aranycsillagát és a közép-, vagy nagykereszt szalagjának katonai tagozatú vál
tozatát.
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Az utóbbi kettő létezésére írásos utalás található, 30 az előbbiek mint objektumok
léteznek. Néhány hitelt érdemlő írásos dokumentum és tárgy (aranycsillag, katonai
tagozatú szalag) szükségeltetne ahhoz, hogy a KÉR történetét még teljesebbnek
mondhassuk.
Epilógus
A Köztársaság alapította valamennyi kitüntetés 31 — érdemrend, díj, érdemérem,
emlékérem, díszérem — viselése, egy kivételével, napjainkban is engedélyezett.
A 44.678/Elnökség — 1949. számú körrendelet többek között a következőkre
intézkedik :
„A „Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem" jelvényei, a szalagsavukat
is ideértve, jelen körrendeletem megjelenése után nem viselhetők.
Budapest, 1949. október 29." 32
Nagy kérdőjel az érdemrend történetében az a szigorúság, amely az adományozás
megszüntetését, a viselés megtiltását, majd a jelvények megsemmisítését kiváltotta.
Igaz, a tanulmány elején elzárkóztunk attól, hogy az érdemrend története mostoha
gyerekként való kezelésének okaival foglalkozzunk, most mégis — számadatokra,
időpontokra és történésekre hivatkozva — kísérletet teszünk annak felvázolására,
hogy milyen szerepet játszott a KÉR létezésének időszakában. A kutatás során gyűj
tött tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a kitüntetés „életútja" egy nagyszerű kor
szak eseményeit is regisztrálja.
A KÉR-t nem lehet pusztán a törvények, a rendeletek és a szabályok paragrafusai
és szankciói alapján megítélhető kitüntetésnek tekinteni. Olyan társadalmat for
máló harcok időszakában született, amikor a politikai küzdőtér középpontjában a
hatalom eldőlésének, a jobb-, vagy baloldali erők győzelmének kérdése állt. Ennek
a bonyolult küzdelemnek részeseként és függvényeként szolgálta a forradalmi átala
kulás egyik lépcsőfoka, a köztársaság építése és megerősítése érdekében kimagasló
érdemeket szerzett személyek elismerését.
Minden kitüntetésre érvényes az az elv és gyakorlat, hogy mennyiségileg az alapí
tási célokban meghatározott (munka, tudomány, sport, kultúra stb.) területen szer
zett érdemek nagysága és gyakorisága arányában kerülnek adományozásra.
A KÉR évenkénti és állampolgárságonként! adományozási számának alakulása
figyelmet érdemlő megállapításokra enged következtetni.
1947-ben a magyar állampolgárok részére adományozott 340, a szocialista orszá
gok állampolgárainak adományozott 97 és a nyugatiaknak adományozott 118 darab
kitüntetés az érdemrend egyeduralmát jelentette az érdemek elismerésében, a rajta
kívül akkor létező egyetlen kortárs kitüntetés, a „Magyar Szabadság Érdemrend"
mellett, amely azonban adományozási célját tekintve nem kötődött közvetlenül a
köztársasághoz, hiszen a partizán- és ellenállási tevékenység elismerésére alapí
tották. Az érdemrend — fent említett — egyeduralma és a nyugatiaknak adomá
nyozott viszonylag nagy száma egy politikai állapotot és törekvést tükröz.
1948-ban, a társadalomban folyó küzdelem kiéleződésének egyik jeleként, azt
tapasztaljuk, hogy a köztársaság megerősödéséért munkálkodók az előző évhez vi
szonyítva nagyobb számban kapják (456 személy) kitüntető elismerésként a KÉR
valamely fokozatát, ugyanakkor azonban a centennáriumi év hagyománytiszteletének
kifejezésére alapított „Kossuth Érdemrend" mellett a „Kossuth-díj", de különösen
30 L. az 1. és 5. számú lábjegyzetet.
31 „Magyar Szabadság Érdemrend",,,Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem",,Kossuth-híd emlékérem",
„Magyar Köztársasági Sport Érdemérem", „Közbiztonsági Szolgálati Jel", „Magyar Munka Érdemrend és Érdem
érem", „Köztársasági Elnök Elismerésének Koszorúja", „Kossuth Érdemrend", „Kossuth-díj", „48-as Díszérem".
32 Honvédségi Közlöny, 1949. november 1., 3 1 . szám.
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a „Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem" alapítása már a szocialista erők előre
törését jelezte, és ez vitathatatlanul kifejezésre jutott az utóbbi kitüntetés ötágú
csillag-szimbólumában, valamint a szocialista országok állampolgárainak adományo
zott nagyszámú, 203 darab kitüntetésben. A nyugati országok állampolgárai ugyan
ebben az évben mindössze 17 kitüntetést kaptak.
1948 végéhez közeledve — az erőegyensúly megbomlása következtében — egyre
inkább csökken a KÉR adományozásának száma.
A Magyar Közlöny 1948. augusztus 1-i 173. száma arról tanúskodik, hogy a Margithíd teljes szélességében való újjáépítése terén kifejtett eredményes munkáért ado
mányozott kitüntetések között egyaránt képviselve van a „Kossuth Érdemrend",
a „Köztársasági Elnök Elismerésének Koszorúja", a „Köztársasági Érdemérem" és
a „Magyar Munka Érdemérem". 1 Ez a jelenség nem más, mint a társadalomban fo
lyó politikai küzdelemnek a kitüntetések adományozásában történő kifejeződése.
1949 már a fordulat utáni esztendő, a Magyar Népköztársaság megszületésének
időszaka. 1948-hoz viszonyítva a harmadánál is kevesebbre csökken a KÉR-adományozások száma, majd az év októberétől kezdődően meg is szűnik. Az új állam
forma kiépíti kitüntetésrendszerét és megszünteti a régit.
Igaz, hogy a KÉR nevében viselte a megszűnt államformát, igaz hogy származása
és külalakja visszavezethető a letűnt Horthy-rendszer legismertebb érdemrendjéhez,
az is igaz, hogy jó néhány, a KÉR valamely fokozatával kitüntetett személy ellen
sége volt a demokráciának és a szocializmus építésének, de végül is a KÉR, mint
objektum, ha szabad egy tárgyra ezt a kifejezést használni, „végigszerepelte" a köz
társaságot, a magyar történelem e progresszív időszakát.
Lecserélték, bevonták, megsemmisítették az összegyűjtött példányait, mert visel
nie kellett a túlhaladottság következményeit.
Mindenek ellenére megmaradt példányai ma is legszebb és legértékesebb darabjai
a múzeumok és magángyűjtemények kitüntetésanyagának.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

F A R K A S GYÖNGYI

A BUDAI POLGÁROK ÖNKÉNTES FELAJÁNLÁSA
A FRANCIÁK ELLENI HÁBORÚHOZ

Az 1790-es évektől a Habsburg-ellenes függetlenségi mozgalmat vezető nemesség
magatartásában változás figyelhető meg. Kisebb részük, a radikális értelmiség és az
ellenzéki köznemesség, folytatta a harcot az uralkodó ház magyar politikája ellen.
Küzdelmük a jakobinus mozgalomba torkollott.
A nemesség nagy többségénél viszont a francia forradalmi eseményektől, és azok
terjedésétől való félelem az ellenzéki magatartásról való lemondáshoz, a következő
évek fejleményei (a király szökése, majd elfogatása és kivégzése) pedig ahhoz a fel
ismeréshez vezettek, hogy az uralkodó és a magyar rendek érdeke azonos: a for
radalom elkerülése, ehhez pedig az egymás elleni harcot az összefogásnak és az egymás
segítésének kell felváltania. Az 1792. március 27-i francia jegyzék, amelyben felszó
lítják az uralkodót, hogy bontsa fel a február 7-i porosz—osztrák szövetséget és
szüntesse meg a hadikészülődést, valamint az április 20-i francia hadüzenet oda veze
tett, hogy a megrettent nemesség a Habsburgok odaadó szövetségese lett. Ezt mu
tatja az 1792. május 20-i országgyűlés 6. törvénycikke, amelyben a Franciaország
elleni háborúhoz segítséget ajánlanak, majd június 16-án 5000 újoncot, 100 lovast
és 4 millió F t hadisegélyt szavaznak meg a rendes adón felül.
Ennek a segítségnyújtásnak egyik példája a budai polgárok önkéntes felajánlása
egy 1000 főből álló sereg eltartására a franciák elleni háborúhoz. Az irat a Hadtörté
nelmi Levéltár nemesi inszurrekciós gyűjteményének egyik érdekes darabja. (Jelzete:
1793/1.) A forrást betűhív átírásban adjuk közre:
HIVATAL
EGGY
E Z E R E M B E R B Ü L ÁLLÓ
SZABAD H A D I KARNAK,
MAGYAR ORSZÁG
.
BUZGÓ POLGÁRAITŰL
Ö N N K I N T AJÁNLANDÓ SEGEDELMEK
ÁLTAL VALÓ TARTÁSÁRA,
MÍG A F R A N T Z I Á K E L L E N ÁLLÓ
HADAKOZÁS TART.
BUDÁN,

Özvegy Landerer Katalin és Örökösseinek betűivel,
1793.
Egynéhány nevezetlen Austríai Hazafiak, és a Tsászári Királyi Residentíális Fő-várasnak,
Bétsnek Lakossai valamint magokban, úgy ezer egyéb jámbor Polgár-társaikban nyílván érez
ték, hogy a Frantziáknak dühössége, mellyel ádázattyokra egész Európát kénszerítení akarják,
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minden jó gondolkozású Ferjfiúnak szívét szükségképpen fel-bosszontya. A mint, fájdalom!
igaz-is, hogy ama Tsoport 1 , melly a leg-gyalázatosabb fortélyok által Frantzia Országnak Tör
vény-szerzőivó tétetett, valamennyi köteleket, mellyekkel a polgári Társaság, a Természet,
és J É S U S N A K SZENT R E L I G Y I Ó J A 2 az embereket egymással öszve kaptsolák, dühös eszte
lenséggel széjjel szaggatta; és hogy semmiféle állapot előtte nem olly szent, hogy semmivé ne
tegye, mihelyt haszon-kereséttyének és bosszú-állásának, úgymint gonosz ügyekezeteiben fel-tett
eggyetlen tzéllyának, bár ha tsak messzünnen is, ú t t y á b a n állana.
E nevezetlen Austriaí Hazafiak jól észre vették tovább, hogy a Frantziák, rész szerint azért,
hogy e dühösség a Történetírásokban valaha ne tsak reájok magokra háríttasson, rész szerint
pedig azt reménylvén, hogy mindenütt találnak olly könnyen-gondolkodó polgárokot, kik az
ő ádázattyokot, úgymint a személyeknek és birtokoknak minden bátorsága nélkül szűkölködő
és tsak szemfényvesztés vagy gyermek-játék gyanánt fel-állított szabadságot és eggyenlőséget,
szinte olly kész-lelküséggel, mint valaha Módi-leleménnyeiket, fel-vállalandgyák, valamennyi
Nemzetekhez Emissáriusokot 3 küldöttek; de hogy egyszersmind ezen Emissáriusok minden
ki-telhető fáradságaik u t á n n semmi egyébb Követökre nem akadtak, hanem tsak egynéhány
ollyanokra, kik semmire-valóságjok által a romlásnak veszedelmére jutottak, és némelly zab
elmésségű Fejekre, kik a szabadságot egyébbe helyheztetni nem tudgyák, hanem hogy fúrtt
agyaikba ötlődő gondolattyaíkot, bár melly oktalanok legyenek, tettzéseik szerint közre botsát
hassák, és a minden jó lelkű ember előtt szent Religyióval 4 szájok íze szerint játzhassanak.
Észre vették azutánn azt is, hogy a Frantziák, minekutánna reménnyekben meg-tsalatkoztanak, esztelen dühösségjekben annyira mentek, hogy a thrónusoknak és az oltároknak ostrom
lására fegyverhöz fogtak ; hogy örökös Királlyoknak valamennyi Eleiktül és legrégiebb Őseiktül
szentséges gyanánt tiszteltt thrónussát hitetlenül le-rontották, sőt legjobb és legkegyesebb
Királlyoknak nemes vérében kegyetlenül meg is fürödtek; hogy valamennyi szomszéd és még
távulabb lévő Nemzeteknek is, mellyek az ő Királlyaiknak, vagy Helytartóiknak országlása
alatt elejétül fogva szerenteésen éltek, és magokat a frantzia tündérkedésektül meg vakíttatni,
és vízre vitetni nem hagyták, hadat üzentek; és hogy még ama Tartományokot is, mellyeknek
rész szerint hitetlen, rész szerint pedig el-vakított Lakossai a frantzia fegyvereknek kedveztek,
s mellyekbe ugyanerre nézve, úgymint a szabadságnak véltt védelmezői annyival könnyebben
be-hatottak, fegyveres kézzel arra kénszerítették, hogy előbbeni Constitútiójokrúl 5 , melly alatt
elejétül fogva boldogságban éltek, le-mondgyanak, és a mindent fel-dúló frantzia Anarchiát
fel-vállallyák.
De az illyen Tartományok az ő el-követett esztelenségjekért súlyosan fizettek, s mellyek
mindeddig győzedelmeink által vissza nem kerültenek, hasonló büntetéseket még súlyosabban
viselik.
A hadakozásnak pusztító veszedelmei mindazáltal az ollyan Tartományokot is érték, mellyek
nek Lakosi magokot el-tsábítani nem hagyták, és az országló Fejedelmeikhez való kötelességbéli
hűségben állhatatosan meg-maradtak. É s a pusztításnak szörnyűsége az efféle Tartománnyokot
egészen meg-vesztegette volna, sőt innen még egyéb országokra is környöskörül el-terjedend
vala, ha ő TSÁSZÁRI, K I R Á L Y I F E L S É G E , L E G K E G Y E L M E S E B B U R U N K egész hadi
erejét képtelen-nagy és majd nem elő-szerezhetetlen költségekkel egyéb örökös Tartománnyinak,
és a Német Birodalomnak oltalmazására, s az ártatlanul vagy készakartva az Ellenségnek
kezébe jutott népeknek meg-szabadítására nem fordította volna.
Béts várassanak fellyebb említett nevezetlen és buzgó hazafiúsággal tellyes Lakosi a legérzé
kenyebb illetődéssel áldgyák az örök Gondviselést, hogy Felséges Monarchájoknak legböltsebb
rendelései által, személlyeíkre és javaikra nézve a legkívánatosabb bátorságban élnek. Iszonyodással emlékeznek a m a gonosz lelkű Lázítókra, a kik okot adtának arra, hogy sok ezerén, kik
az ő haszonkeresettyeknek, és nyughatatlan átalkodottságjoknak szomorú áldozattyaívá lettek,
a legvégső nyomorúságban senyvedgyenek.
Meg-ösmérték, de egyszersmind tselekedettel is meg-mutatták, melly szent légyen előttök
a m a kötelesség, hogy embertársaiknak javára, valamennyi eggyesültt Austriaí Tartományoknak
boldogságára, és a közönséges nyugodalomnak helyreállítására tellyes erejekbül öszve segíttsen e k ; hogy ama Tsoportot, melly a társaságnak minden köteleit el-szaggatta, és a thronusokot
az oltárokkal eggyütt ostromollya, semmivé tegyék, és hogy eképpen rajtok a meg-bántatott
Királyi Felségért, mellynek igaz divattyát érezni nem méltók, bosszút állyanak.
El-tökéllették magokban, hogy önnkínt ajánlandó segedelmekbül eggy 1500 emberbül álló
szabad hadi K a r t ki-tartsanak, és erre való nézve önnkínt való subscriptiót 6 kezdettek. Kevés
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Ebben az időben a girondisták voltak uralmon Franciaországban.
Vallás.
Követ.
L. a 2. sz. jegyzetet.
Alkotmány.
Aláírás.
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üdő alatt Lichtenstein Károly Hertzeg Úrnak, Füllenbaum Ferdinánd Apellatíonális Tanátsnoknak 7 , Gerl Jósef polgári Serfőzőnek, Biedermann Xaverius Ferentz polgári Posztóművesnek,
és Wirth Ignátz udvari Ezüstmuvesnek önnkint való hazafiúi tehetős egybe-munkalkodássok
által sokan magokot legottan alá írták, de még többen tsak ő Felségének helybehagyására
várakoztak, hogy 1. Májusig 1793. e hazafiúi ügyekezethez eggyesültt erővel öszve állyarak,
s ez által Felséges Monarchájoknak súlyos terhét meg-könnyebbíttsék. Alkalmatosságot adott
ez arra, hogy a hazafiúi ügyekezetnek kezdete ő Felségének alázatosan be-mutattatott, és vele
született Tsászári Királyi érzékenységgel kegyelmesen helybe-is hagyatott. í g y azutánn, hogy
valamint a Bétsi úgy a többi Austriai hű Polgároknak kívánsággal buzgódozó várakozása meg
elégíttessen, a tízenötszáz emberbül álló szabad hadi K a r n a k önnkint ajánlandó segedelmekbül
való tartására ki-tsináltt Plánum 8 , az Újságokba való iktatás által-is közönségesen ösméretessé
tétetett. Alá írták magokot nem tsak Béts várassanak Polgárai és polgári Tzéhei, s Austriának
egyébbrészeiben fekvő Várasok és Helységek, hanem az udvari és országlásbéli Tisztségek, és
sokan az úri és vitéz Rendekbül is, kik már ezelőtt is, mint valamellyik örökös Tartománynak
Státussai 9 , önnkint való segedelmeket a d t a k ; az ajánlott 1500 embernek száma kevés üdő alatt
be-töltt, sőt még felül is haladtatott ; és így e nevezetlen Austriai Hazafiak, és valakik hasonló
buzgósággal viseltetvén, e szabad hadi K a r n a k tartására öszve segítettek, érzik már amaz édes
gyönyörűséget, hogy gyermekeiknek, unokáiknak, és még legkésőbb maradvánnyaiknak is, az
igaz hazafiúságnak illy jeles és örök emlékezetre méltó példáját hagyták légyen.
í g y gondolkodtak, ezt érezték, és ezeket tselekedték a Tsászári Királyi Residentiális fő Varas
nak, Bétsnek buzgó Lakosi. Ám de jóllehet ők a tízenötszáz emberbül álló szabad hadi K a r n a k
fizetése által meg-bizonyított hazafiúsággal a Budai Magyar Fő Varasnak Polgárait az üdőre
nézve meg-előzték légyen; ezek mindazáltal a hazafiúi buzgóságban, és F E L S É G E S K I R Á L Y LYOKHOZ való háladatosságjokban, hűségjekben, és szeretettyekben hozzájok minden bizon
nyal hasonlók. Az eggyesültt Austriai Birodalomban lévő és hazafiúsággal tellyes Polgár-tár
saiknak azonban szíves és nyilvánvaló köszönetet mondanak ezen alkalmatossággal azért,
hogy egy szabad hadi K a r n a k tartása által olly derék és követésre méltó példát m u t a t t a n a k .
De a Budai Magyar Fő Varasnak szintazon Polgárai is meg-botsáthatatlan igazságtalanságot
követnének el egyéb Magyar Polgár-társaik és a többi szabad Királyi és Mező Várasoknak
Lakosi ellen, ha magoknak ezek előtt F E L S É G E S K I R Á L L Y O K H O Z való hűségjekben és
szeretettyekben legkíssebb elsőséget tulajdonítani a k a r n á n a k ; valamint még ennél is nagyobb
igazságtalanságba keverednének, ha szándékjok oda menne, hogy az Ország Nagygyaínak, és
az érdemekkel tündöklő Nemességnek, kik magokot az által, hogy Királlyaíkért véreket és
javaikot fel-áldozták, mindenkor meg-külömböztették, felségesb és el-érhetetlen ügyekezeteikhez
tsak messzérül is közelíteni akarjanak.
És valamint a fellyebb meg-nevezett Bétsi Lakosok, kik a subscription 0 nem külömben, mint
a be-jövendő segedelmeknek fertály-esztendőnkint 11 való be-szedését és további kézbe-adását
hazafiúi készséggel magokra vállalták, Bétsnek egyéb Lakosi előtt a hazafiúi buzgóságra nézve
magoknak semmi legkíssebb elsőséget nem tulajdonítanak; úgy ama Budai Polgárok-ís, kik
Országunk t ö b b jeles Nagygyainak önnkint való hazafiúi tehetős öszve-munkálkodása mellett,
a Budai Magyar Fő Varasban eggy ezer emberbül álló szabad hadi K a r n a k tartására tellyeshasonló subscriptiót 12 kezdettenek, ú g y m i n t : Magatti János, polgári Kalmár és Kereskedő a
vízi varasban Nr. 205. Nídermayer Xaverius Ferentz, polgári Atsmester, az Ország ú t t y á n lévő
külső varasban, (Landstrasse) Nr. 11. Gebhard Ferentz, polgári Kalmár a vízi varasban Nr. 45.
Antonovics Pál, Tabán nevezetű külső varasnak mostani Görög Bírója, Tabánban Nr. 565. és
K r a u t h a n n András, polgári Sütőmester, T a b á n b a n Nr. 544. mindnyájan, mint a subscriptíóknak 1 3 Beszedői, végre pedig Pavianovich Ferentz, e Királyi Varasban az Árváknak Gondviselője,
a vízi varasban Nr. 127., mint a fő Tabelláknak 1 4 Elkészítője, és az alá-írtt segedelmeknek az
idevaló Tsászári Királyi Kamarához Be-fizetője, tsak úgy nézik magokot, mint a többi Budai
Lakosok, sőt, a mint bizonyosan reménylik, akármelly egyéb Magyar Varasban, Mező-várasban,
és Helységben lakó valamennyi Polgár-társaik közönséges hazafiúi buzgóságjoknak szerszámjait ;
mivel Koronás Királlyokhoz való hűségjekben és szeretettyekben, minden ki-vétel nélkül, mind
nyájan eggyenlők lévén, tökélletesen hasonló készséggel buzgódoznak arra, hogy szintazon
hűségjeknek és szeretettyeknek tehetős meg-bizonyítására semmi alkalmatosságot el ne mulas
sanak.
Ezen jó előmenetellel kezdett ügyekezettyeket be-mutatták ők mély alázatossággal O K I -

7 Feljebbviteli törvényszéki tanácsos.
8 Terv.
9 Rendjei.
10 L. a 6. sz. jegyzetet.
11 Negyedév.
12 L. a 6. sz. jegyzetet.
IS L. a. 12. sz. jegyzetet.
14 Táblázat.
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R Á L Y I H E R T Z E G S É G É N E K , MAGYAR ORSZÁG PALATINUSSÁNAK.« ÉS Ő TSÁSZÁRI
K I R Á L Y I F E L S É G E , legkegyelmessebb Urunk ezen ő Királyi Hertzegségétül Elejébe ter
jesztett subscriptiót 16 nem tsak kegyelmesen helybe hagyta, hanem hogy buzgósággal folytat
tasson, különösen is ajánlotta; a mibül egyszersmind értelmesen ki-tetszik, hogy Ő FELSÉGE
e fellyebb említett mód szerint t a r t a n d ó szabad hadi K a r n a k fel-állítását, a Magyar Aláíróknak
dütsősségére, külömböztető kegyességgel és minden bizonnyal meg-engedi.
ő Felségének ezen kegyelmes helybe-hagyása, mellyre szabad Királyi Buda Várassanak
valamennyi hű és buzgó Lakosi sóvárgó kívánsággal várakoztak, annyival inkább le-kötelezí
a fellyebb említett Polgárokot, hogy e köz jóra tzélozó Plánumot 1 7 közönségesen ösméretessé
tegyék, és e hazafiúi ügyekezetben való részesüléssel nem tsak eggyenkint Budának, hanem a
többi szabad Királyi, vagy Privilegyiáltt 18 és Mező-várasoknak Lakosit is, de kiváltképp (ha e
Budai buzgó Hazafiak ezt egyébaránt tselekedni merészelhetik, az Ú R I és VITÉZ R E N D E K E T
és eggyáltallyában ama nemes szívű Magyarokot meg-kínállyák, kik a köz boldogságnak elő
mozdítására tsupán tsak alkalmatosságot óhajtanak.
Nyilvánvaló lévén, hogy Magyar Országnak nemes lelkű Lakosi, a Rendnek, Nemzetnek és
Religyiónak 19 minden külömbsége nélkül, még most is színtazon nagy-szívűséggel buzgódoznak,
mellynek őseleik annyi századoktúl fogva mindenkor világos bizonyságait a d t á k ; kételkedni
semmiképp nem lehet, hogy ők is, valamint Austriának buzgó Hazafiai, az önnkínt való subscriptío 2 0 által több mint 1000 emberbtil álló szabad hadi K a r n a k tartására öszve segítendenek, és
hogy amaz örökké fenn-maradandó jeleket, mellyekkel őseleik az ő Királlyaíkhoz való megrémíthetetlen hüségjeket meg-bizonyították, a Magyar nemes-lelkűségnek és FELSÉGES
K I R Á L L Y O K H O Z való h a t á r a t l a n hűségjeknek és szeretettyeknek ezen új és dütsősséges
jelével meg-szaporítani, és hazafiúi buzgóságjoknak tehetősen vonszó példáját maradékaikra
botsátani fogják.
Ezen ügyekezetnek Plánuma 2 1 igen eggyügyű 22 , és akár magányosan, akár társaságban kirekíre
fordítható; mivel a környülállások szerint akár nagyobb akár kíssebb részeket könnyen fel
vállalhat. Úgy látszik tehát, hogy Magyar Ország nemes szívű és buzgó Lakosínak, kik abban
részesülni kívánnak, minden bizonnyal kedvét és a k a r a t t y á t töltyük, ha e Plánumot 2 3 egész
foglalattyára nézve ide terjesztyük.
A PLÁNUM
Eggy embernek esztendőnkint való tartása általlyában véve 100 forintokra bötsültetik;
mire nézve az eggy ezer embernek tartására szükséges summa egy esztendőben 100 000 forintra
megy.
Hogy ezen esztendőnkint való tartás annál bizonyosabb legyen, az alá-íráson kívül szükséges,
hogy a segedelmek állandóképpen meg-határoztassanak, és hogy a meg-határozott rész fertály esztendőnkint 2 4 előre be-fizettessen.
Mivel kinekkinek akarattyátúl függ, hogy magát egy vagy több embernek, vagy pedig egy
fél, negyed, nyoltzad, vagy még kissebb résznek ki-tartására kötelezze, s mivel az így meg
nevezett részt vagy kikí maga, vagy társaságba állván többekkel viselheti; az efféle önnkint
való segedelmet akármiképpen fel lehet osztani, tsak azutánn kiki meg-határozza : mennyit
akar esztendőnkint vagy magáért, vagy Társasága, Tzéhe, és Communitássa 2 5 nevében fizetni,
hogy az előre meg-teendő nyilvánvaló emlékeztetés u t á n n az ígértt résznek be-szedése meg
történhessen.
Ezen ügyekezetnek könnyebbségére a fellyebb említett hiteles 26 Budai Polgárok valamint
a subscriptiót 27 ,úgy a fertály-esztendőnkínt 28 való beszedést és további által-adást is hazafiúi
buzgósággal magokra vállalták; s mivel a letett pénzek a Budai Újságokban fertály-esztendőn kint és nevezet szerint a Publicum 2 9 elejébe terjesztetnek, mindennemű Quietálás 30 szükségtelen

15 A nádor Sándor Lipót főiig. (1790—1795), a király I. Ferenc (1792—1835).
16 L. a 6. sz. jegyzetet.
17 L. a 8. sz. jegyzetet.
18 Kiváltságos.
19 L. a 2. sz. jegyzetet.
20 L. a 6. sz. jegyzetet.
21 L. a 8. sz. jegyzetet.
22 Egyszerű.
23 L. a 8. sz. jegyzetet.
24 L. a 11. sz. jegyzetet.
25 Közösség, község.
26 Megbízható.
27 L. a 6. sz. jegyzetet.
28 L. a 11. sz. jegyzetet.
29 Nyilvánosság.
30 Nyugtatványozás.
— 178 —

lészen; úgy mindazáltal, hogy az említett Budai Polgárok mindenik részért, melly a Budai
Újságban meg nem nevezve, vagy hibásan volna kí-téve, kezesek leendenek. Kinekkinek tehát
szabad akarattyánn áll, hogy akármellyiknél ezen öt Polgárok közül az aláírást, és az ígértt
résznek be-fizetését meg-tehesse. Tsak minden akadályok el-mellőzésének okáért kérjük, hogy
ha egy Társaságtúl, Gremiumtúl 31 , Tzéhtül, Communitástúl 3 2 , vagy talán egy Dicasteriumtúl 3 3
egynéhány embernek tartása fel-vállaltatna, az eggyes személyekre esendő részeknek beszedését
maga a Társaság, Gremium 34 s a t . vigye végbe, és hogy a subscriptió 35 tsak a Társaság, Tzéh
s a t . nevében ennyi vagy annyi emberért tétessen, az egész in corpore 36 alá-írtt summa pedig
fertályesztendőnkint 37 előre le-fizettessen ; holott azonban mindenik efféle Társaságnak szabad
tetszésében áll, az Indivíduumokot 3 8 részeikkel eggyütt meg-nevezni, hogy azutánn az Újságok
ban fertály-esztendőnkint, a mint kívántatik, vagy nevezet szerint vagy pedig az általlyában
t e t t alá-írás szerint, az egész summa, a Magyar Alá-íróknak közönséges dütsösségére, ösméretessé tétessen.
Azoknak könnyebbségére tovább, kik Szabad Királyi Buda várassátúl távulabb laknak,
és buzgó Hazafiak gyanánt e szabad hadi K a r n a k tartására magokat aló írni, és önnkint való
segedelmeiket fertályesztendőnkint be-küldeni akarnák, a Budai Magistrátustúl 3 9 valamennyi
Szabad Királyi vagy Privilegyiáltt 40 , és nagyobb Mező Várasoknak Magistrátussaihoz barátságos
kérelem menend, hogy e köz jónak elő-mozdítására és a Hazának dütsösségére tzólozó, és ő
F E L S É G É T Ü L , L E G K E G Y E L M E S E B B U R U N K T Ú L , helybe-hagyatott ügyekezetet, részeikrül is segítő kezekkel támogatni, mind azoktúl, kik nállok magokot önnkint való segedel
mekre alá-írni akarják, vagy magok, vagy erre ki-rendeltt egy vagy több buzgó és tehetős Pol
gárok által, az aláírást, és az ígértt summát fel-venni; azutánn fertályesztendőnkint 41 , míg
a Frantziák ellen való hadakozás t a r t , az ennyi üdőre jövő részt be-szední, és a legközelebb
Tsászári Királyi Aerarialis Cassánál 42 erga quietantiam 4 3 le-tenní, az Alá-írttaknak nevezet
szerint való Tüntetőjót 44 pedig a most említett quietantiával 4 5 eggyütt a Budai Magistrátusnak 4 6 ,
a most folyó esztendőbéli Júliusnak azutánn pedig minden fertályesztendőnek vége előtt, ter
helés nélkül be-küldeni ne terheltessenek. Holott azutánn a Budai Magistrátus a valóban megtörténtt kézbe szolgáltatásról víszontagbéli tudósítását az első Postával meg-teendi, az alá-írtt
summáknak Tüntetőjét 47 pedig, a meg-tett fizetésrül való quietantiával 4 8 eggyütt a fellyebb
meg-nevezett hiteles Polgároknak kezébe adandgya a végre, hogy a Tüntetők a be-küldő Magistrátusoknak és a nemes szívű Alá-írttaknak dütsőségére, a Budai Újságok által közönségesen
ösméretesekké tétessenek, és a többi subscriptionalis Listákkal 4 9 eggyütt ő F E L S É G É N E K
saját kezeibe mély alázatossággal által-szolgáltassanak.
Az alá-írtt számnak tartása a most folyó 1793. esztendőnek 1. Augustusával kezdődik. Minden
nemes gondolkozású és igaz hazafiúsággal buzgó Magyar Polgár tehát, a ki abban részesülni
akar, arra kéretik, hogy az alá-írást a fertály-esztendőbéli Basznék le-fizetésével eggyütt legfellyebb a mostani esztendőbéli Júliusnak 25dik napjáig meg-tegye; valaminthogy jövendőben
is a következendő fertály-esztendőbéli fizetés iránt az előbbeni fertály-esztendőnek harmadik
hónapja elején nyilvánvaló emlékeztetés fog tétetni.
Végtére, mivel nints okunk, a Magyar nemes szokás szerint t e t t Alá-írásokhoz bízodalmatlansággal viseltetni, és mivel ezen Alá-írások, valamint akármelly önnkint való hazafiúi segedelmek,
minden tekintetre nézve bármiféle erőltetéstül menttek és szabadok; ellenben pedig minden
buzgó Magyar Hazafiaknak dütsösége azt hozza magával, hogy az egyszer fel-vállaltt szabad
hadi K a r n a k önnkint ajánlott segedelmek által való tartását mindaddig folytassák, míg a frantzia
hadakozás t a r t ; a Magyar nemes-lelkűség minden bizonnyal kezes a felül, hogy az egyszer meg
tett Alá-írás minden buzgó Hazafi előtt szent m a r a d a n d ; sőt nem ok nélkül lehet reményleni,
hogy, h a eggyik vagy másik, a halál vagy egyébféle esetek által, az alá-írtt résznek be-fizetésétül
meg-akadályoztatna, legottan lesznek hasonló gondolkozásúak, a kik az efféle fogyatkozást
ki-pótollyák.
31 Testület.
32 L. a 25. sz. jegyzetet.
33 Kormányszék.
34 L. a 31. sz. jegyzetet.
35 L. a 6. sz. jegyzetet.
36 Testületileg.
37 L. a 11. sz. jegyzetet.
38 Egyének.
39 Hatóság.
40 L. a 18. sz. jegyzetet.
41 L. a 11. sz. jegyzetet.
42 Kincstári pénztár.
43 Nyugta ellenében.
44 Kimutatás.
45 Nyugta.
46 L. a 39. sz. jegyzetet.
47 L. a 44. sz. jegyzetet.
48 L. a 45. ez. jegyzetet.
49 Aláírt lista.
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Egy subscriptionalis Listának Példázattya.
N. János, polgári Kereskedőnek N. Várassában,
vagy
Szabad Királyi N. Váras Magistrátussának
Alá-írása.
A tartandó emberek

Az Alá-író Uraknak nevei

egész

rész

fi.

xr. 50

1/2
1/4
1/8

25
12
6
3
50
75

30
15
7

1

N. Ferentz, polgári Patikás
N. János polgári Szűts
N. Ignátz, polgári Szabó
N. Jósef, polgári Sarkantyús
A Mészáros-tzéh
Az N . béli Közönség

—
—
—
2
3

Fertály-esztendőbéli rész

—
—

—
—

Fel-vállaltatnak azonkívül három,
öt, vagy h a t nyoltzad részek is,
mellyeket a számvetés által meg kell
egyszersmind határozni.

1. Eggy Alá-írásnak Példázattya,
egy szabad hadi K a r n a k
önnkínt ajánlandó segedelmek által
való tartására.
É n N. N. sub Nr. N. lakos, magamra vállalom 1. embernek ki-tartását,
míg a hadakozás t a r t , fertály-esztendőnkint előre fizetvén

25. fi.
N. N.

2. Ugyan-annak Példázattya egy Tzéhre.
Az N. Mesterségnek polgári Tzéhe szabad akarattyábúl magára vállal,
míg a hadakozás t a r t , négy embert, fertály-esztendőnkint előre fizetvén. . . . 100 fi.
N. N.
Az N. Mesterségnek Tzéhe
I t t , h a tetszik, fertály-esztendőnkint fellehet jegyezni:
Ehhez adott N. Ň. fél embert, fertály-esztendőbéli sommában, melly
tesz
N. N . 1/4 e m b e r t ; fertály-esztendőnkint :
N . N . 1/8 embert ; fertály-esztendőnkint :

12 fl. 30. xr.
6 fl. 15. xr.
3. fl. 7 1/2 xr.

3. Ugyan-annak Példázattya egy Várasbéli Közönségre nézve. Az N. N.
Közönség magára vállal esztendőnkint, míg a hadakozás t a r t , eggy embert;
t a r t á s á t 100. forinttal vévén, és fertály-esztendőnkínt előre
fizetvén
25. fl.
Vagy fél embert, 50. forintyával; fertály-esztendőnkint előre be-fizetvén
12. fl. 30. xr.
N. N.
A Varasnak Közönsége.

50 Krajcár.
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Mivel pedig egy nagyobb Társaságnál az eggy embernek tartása három-század és még több
részekre is fel-oszthatik, és így a három-száz Részesülőknek eggyikére fertály-esztendőnkínt
6. Krajtzárok j u t h a t n a k ; az íÜyen esetben tsak a Társaságnak vagy Helységnek neve a kírendeltt üdőre jövő summával eggyütt jegyeztetik fel. Szabad akarattyara hagyatik mindazáltal
az efféle Társaságnak, hogy a fertály-esztendőnkínt való be-fizetésnél mind azoknak Consígnatíóját 51 , a kik öszve segítenek, a summákkal eggyütt, melly reájok esik, nevezet szerint beküldgye, hogy a Fő subsríptionális Tüntetőkkel 5 2 eggyütt Advolutum 5 3 gyanánt ő F E L S É G É 
N E K , legkegyelmesebb Urunknak saját kezébe szolgáltasson.
Budán. Májusnak 30dík napján 1793.
Egynéhány nevezetlen Buzgó Lakosi Szabad
Királyi Buda Fő Várassanak.

51 Jegyzék.
52 Aláirt kimutatás.
53 Melléklet.
— 181 —

SZAKÁLY SÁNDOR

SZOMBATHELYI FERENC VEZÉREZREDES ÉS TÁRSAI
A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK BÍRÓSÁGA ELŐTT
Budapest, 1944. október 11 — 12.
Nem mindennapi, katonai és politikai körökben egyaránt érdeklődésre számot tar
tó hadbírósági tárgyalást rendeztek Budapesten 1944. október 11—12-én. Öt tábor
nok és törzstiszt — Szombathelyi Ferenc 1 vezérezredes, Bajnóczy József2 vezérezre
des, Ujszászy István 3 vezérőrnagy, Kádár Gyula4 vezérkari ezredes és Kern Károly5
vezérkari őrnagy — állt vádlottként a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága előtt.
A vádindítvány szerint szolgálati bűntettet követtek el azáltal, hogy a Magyarország
gal hadban álló angolszász hatalmak küldötteivel — különbéke előkészítése céljá
ból — felvették a kapcsolatot. A háború idején elkövetett kötelességszegésükből
,,...a szolgálatra az a hátrány származott, hogy a német véderő Magyarországra be
vonulni s itt (a) honvédséggel szemben kényszerintézkedéseket foganatosítani kény
szerült.6
Nem kívánjuk a vád ezen utóbbi megállapításának tarthatatlanságát bizonyítani,
hiszen ma már jól ismertek azok a körülmények, amelyek Magyarország német meg
szállásának bekövetkeztéhez vezettek. A Magyarország német megszállásával kap
csolatos források zömének a feltárása, az események elemzése megtörtént.7
Érdemes lehet viszont röviden áttekinteni az angolszász hatalmak küldötteivel
történt kapcsolatfelvétel történetét, a katonai vezetésnek a különbeké-tapogatózá
sokba való bekapcsolódását, illetve közreműködő tevékenységét.8
1 Szombathelyi Ferenc, vitéz (Győr, 1887. 05. 17 — Újvidék, 1946.11. 04.) vezérezredes. A Honvéd Vezérkar főnöke
(1941. 09. 06 — 1944. 04.19.). A jugoszláv Népbíróság mint háborús bűnöst halálra ítélte, az ítéletet végrehajtották.
(Részletesebb életrajzi és katonai adatait 1.: Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország [1919—1944] had
seregének felső vezetése. Adattár I I . rész L—Z. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1984/3. o. [a továbbiakban Sza
kály 590, o. ]).
Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország [1919-1944] hadseregeinek felső vezetése. Adattár I. rész A-K. In: Had
történelmi Közlemények, 1984/2. [a továbbiakban Szakály I.] (359. o.).
2 Bajnóczy József, vitéz dési (Szinérváralja, 1888. 02. 27 — Pilismarót, 1977. 06. 12.) vezérezredes. Af Honvéd
Vezérkar főnökének helyettese (1941.11. 01 — 1944. 04.). (Részletesebb életrajzi és katonai adatait 1.: Szakály
3 Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. 08. 30 — ?) vezérőrnagy. Az Államvédelmi Központ vezetője (1942. 08. 01 —
1944. 03. 28.). (Részletesebb életrajzi és katonai adatait lásd: Szakály II. 594. o.)
4 Kádár Gyula, nyárádgálfalvi (Debrecen, 1898. 12. 16 — Bp.,1982. 03. 14.) vezérkari ezredes. A 2. vkf. osztály
vezetője (1943. 08. 01. — 1944. 04. 15.)
5 Kern Károly, lovag (Hanta, 1907. 09. 17—München, 1975) vezérkari őrnagy. A 2. vkf. osztály defenzív alosztá
lyának vezetője (1943. 04.13—1944. 04.17.).
6 Az idézett rész a bevezetőben teljes terjedelmében közölt büntetőindítványból származik. Nb. 653/1946. Szom
bathelyi Ferenc népbírósági anyaga.
7 A megszállás történetével foglalkozó, illetve azt érintő munkák közül mindössze kettőt említünk meg: Kun
József: Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és lefolyása. 1943 szeptember — 1944 március.
I n : Hadtörténelmi Közlemények 1963/1. 37—85. o.; Ránki György: 1944. március 19. Bp., 1978.
8 Az amerikai ejtőernyős küldöttség vállalkozásának feldolgozása még várat magára. A Sparrow Mission (Veréb
misszió) fedőnevű vállalkozásról ez idáig néhány rövidebb, visszaemlékezésre épülő írás — Sziklay Andor: Donovan
tábornok irattárából: Az , , 0 . S. S." és egy magyar kiugrási kísérlet a második világháborúban. Magyar vezérkari
tisztek és amerikai megbízottak titkos tárgyalásai az 1944. március 19-i német megszállás hátterében. Irodalmi Üjság,
1985/2., 5—6. o.; Kovács Imre: Duke ezredes jelentkezik. Amerikai tisztek ejtőernyős bevetése Magyarországon
1944-ben. Új Látóhatár 1968/6. 481—490. o. — valamint a Kovács Imre írásához kapcsolódó kiegészítések, hozzá
szólások — I. Sz.: Hol ért földet Duke ezredes? Űj Látóhatár 1969/1. 96. o., Jobbágy Domokos: Duke ezredes vállal
kozása. Új Látóhatár 1969/4. 378—379. o., Kovács Imre: Még egyszer: A Veréb-misszió. Új Látóhatár 1969/5. 475—
476. o., Pogány András: Király Kornélról. Űj Látóhatár 1970/4. 377—380. o. — jelentek meg. Több oldalt szentel az
események leírásának A Ludovikától Sopronkőhidáig című visszaemlékezésében Kádár Gyula is. Pintér István újságíró
az említett munkák alapján írt kalandos publicisztikai történetet az eseményről „A Veréb is akció" címmel. (Somogyi
Néplap, 1982/280—298. sz.)
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A Kállay Miklós9 vezette magyar kormány angolszász orientációjú tagjainak 1943
nyarán sikerült kapcsolatot teremteniük a berni magyar követség útján az Egyesült
Államokkal, pontosabban Allen Düllesszél10, az OSS (Office of Strategic Services)
Bernben székelő európai igazgatójával és Royall Tylerrel11, az Egyesült Államok berni
követségének tanácsosával. így a már létező „angol vonal" mellett az „amerikai
vonalon" is megindulhattak a magyar kormány különbeké-próbálkozásai.12
A párhuzamosan folytatott tárgyalások eredményeként 1943. szeptember 9-ről
10-re virradó éjszaka a magyar kormány képviselője, Veress László, Isztambulban,
a Boszporusz vizén, egy angol hajó fedélzetén átvehette John Cecil Sterndale Bennett
követtől, az ankarai brit nagykövetség tanácsosától az ún. „előzetes fegyverszüneti
megállapodás"-nak nevezett feltételeket.13
E feltételek 7. pontja szerint a szövetségesek, egy arra alkalmas pillanatban „...légi
úton küldöttséget dobnak le Magyarországra, amelyik Magyarország kapitulációjára
vonatkozóan megteszi majd a szükséges előkészületeket".14 Az ígért és a magyar kor
mány által várt delegáció a magyar fél többszöri kérésére sem érkezett meg 1944
márciusáig.
1944 március elején a Kállay-kormány a berni magyar követség útján üzenetet
kapott, mely szerint a szövetségesek (az amerikaiak) ejtőernyővel egy magas rangú
tisztet küldenek Magyarországra, az ország háborúból történő kiválása részleteinek
megbeszélésére.15 Miután egy ilyen személy, illetve delegáció fogadásának a körülmé
nyei bonyolultnak mutatkoztak, a külügyminisztérium a vezérkar főnöke hírszerző
és kémelhárító osztályához (2. vkf. osztály) fordult.
Szentmiklóssy Andor, a külügyminiszter állandó helyettese 1944. március 10-én
tájékoztatta Kádár Gyula vezérkari ezredest, a 2. vkf. osztály vezetőjét a Bernből
érkezett hírről és egyúttal közölte vele a kormány kívánságait is. E szerint az érkező
tisztet fogadni kell és letartóztatni — nehogy baja essék — és haladéktalanul Buda
pestre szállítani, hogy vele a tárgyalásokat a külügyminisztérium illetékesei megkezd
hessék. A Szentmiklóssy—Kádár megbeszélésen a külügyminiszter állandó helyette
se megadta Kádárnak a leszállás koordinátáit. Ugyanakkor Szentmiklóssy azt is kö
zölte Kádárral, hogy az amerikai tiszt érkezéséről az illetékes német szerveket is érte
síteni kell. Azoknak majd azt vallja az amerikai küldött, hogy Titóhoz indult, de
rossz helyen ugrott ki a gépből, ezért került magyar területre. 16
Kádár Gyula a megbeszélés másnapján — amint visszaemlékezésében írja — óva
tosságból beszélt még Ghyczy Jenő17 külügyminiszterrel. A külügyminiszter megerő
sítette a Szentmiklóssy által elmondottakat. Kádár ezek után tájékoztatta Szombat
helyi Ferenc vezérezredest, a honvéd vezérkar főnökét, aki közölte vele, hogy min
denben teljesítse a külügyminisztérium kívánságait.18
A megbeszélések után Kádár Gyula parancsot adott Kern Károly vezérkari őrnagy
nak, a 2. vkf. osztály defenzív alosztálya vezetőjének, hogy egy megbízható, angolul
beszélő tisztet jelöljön ki a Csáktornyától északkeletre, 1944. március 12-től három
9 Kállay Miklós (Nyíregyháza [Nagyhalász?], 1887. 01. 23 — New York, 1967. 01.14.) politikus. Miniszterelnök
(1942. 03. 09 — 1944. 03. 22.).
10 Dulles, ÁUen Welsh (1893. 04. 07 — 1959. 01. 30.). A második világháború évei alatt az: OSS (Office of Strategic
Services) igazgatója Bernben. Később az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.
11 Tyler, Royall, diplomata, pénzügyi szakember. 1944-ben a svájci amerikai követség tanácsosa. A harmincas
évek elején a Nemzetek Szövetsége Pénzügyi Bizottságának magyarországi kiküldöttje.
12 A Kállay kormány külpolitikájáról lásd: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919—1945. Bp., 1975.
274—348. o. (A továbbiakban — Juhász.)
13 Juhász Gyula (összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta:) Magyar-brit titkos tárgyalások
1943-ban. Bp., 1978. 64—65. o.
14 Juhász 332. o.
15 Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium, Szálasi per népbírósági iratai, VIII. rész 9. cím. Dr. Kovách
Antal igazgató főmérnök levele... (A továbbiakban — OL BM Szálasi VIII/9. Kovách).
16 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Bp., 1978. (A továbbiakban — Kádár) 647—648. o.; OL BM
Szálasi VIII/9. Kovách.
17 Ghyczy Jenő (Űjpuszta, Kisigmánd, 1893. 05. 04 — Bp., 1982. 01. 18.). A Kállay kormány külügyminisztere
(1943. 07. 24 — 1944. 03. 22.).
18 Kádár 648—649. o.
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napon belül leszálló amerikai tiszt fogadására. Kern Károly a defenzív alosztályon
szolgálatot teljesítő Király Kornél19 nyugállományú (a szolgálat idejére feltehetőleg
ideiglenesen ténylegesített) repülőőrnagyot jelölte ki a feladatra, aki — miután hoszszú évekig élt Kanadában — kiválóan beszélt angolul. Király őrnagyot Kádár Gyula
részletesen tájékoztatta feladatáról, majd útnak indította a kijelölt helyszínre.20
Az amerikai fél is megtette a szükséges előkészületeket. A magyar kormányhoz el
juttatott értesítéssel ellentétben azonban nem egy tiszt, hanem egy három főből álló
delegáció kelt útra. A küldöttség — Florimond Duke ezredes, az OSS Balkán osztá
lyának főnöke, a delegáció vezetője, Alfred M. Suarez őrnagy, az OSS munkatársa,
a küldöttség rádiósa és Guy T. Nunn kapitány, tolmács — 1944. március 15-én a késő
esti órákban indult el az olaszországi Brindisiből Magyarországra. Duke ezredes és
társai másnap a kora hajnali órákban értek földet ejtőernyővel Csáktornyától észak
keletre, Bottornya (ma Podturen — Jugoszlávia) község közelében.21
Röviddel megérkezésük után felvették a kapcsolatot az őket váró Király Kornéllal,
aki a küldöttséget gépkocsin azonnal Budapestre szállította. Az amerikai tiszteket
a Hadik laktanyában helyezték el. Rövidesen sor került az első „megbeszélésre" is.
Bajnóczy József vezérezredes utasítására Ujszászy István vezérőrnagy, az Államvé
delmi Központ vezetője tárgyalt a küldöttséggel.22 A Király Kornél jelenlétében le
zajlott rövid megbeszélés inkább ismerkedés jellegű volt, mivel az amerikaiakat az
érvényben lévő megállapodások — és a külügyminisztérium „forgatókönyve" szerint
is — át kellett adni a németeknek. Ujszászy, illetve a 2. vkf. osztály értesítette is
az ügyben illetékes német szerveket, akik azonban csak Magyarország német meg
szállása után, 1944. március 24-én vették át az amerikai tiszteket. 23
Ujszászy Istvánt, Kádár Gyulát és Kern Károlyt a Gestapo 1944. április 17-én le
tartóztatta, ötven napi fogvatartás után 1944. június 7-én a németek átadták őket
a magyar hatóságoknak. A honvéd vezérkar főnöke mind a három katonát 1944. jú
lius 3-án — a németekkel történt egyeztetés után — szabadlábra helyeztette, de
német követelésre 1944. július 6-án kötelezte őket, hogy Budapestet nem hagyhat
ják el. A németek Kern Károlyt 1944. július 13-án ismét letartóztatták. 24 Nem sokkal
később a vezérkar főnöke letartóztatta Ujszászy Istvánt és Kádár Gyulát, megelő
zendő németek általi letartóztatásukat.
A letartóztatott tábornokot és két törzstisztet, valamint Szombathelyi Ferenc és
Bajnóczy József vezérezredeseket német követelésre haditörvényszék elé kellett állí
tania a vezérkar főnökének, mint illetékes parancsnoknak, aki az itt következő bün
tetőindítvány kiadására adott parancsot:

19 Király Kornél (Katymár, 1888. 11. 20 — Vancouver, 1950. 01. 08.) n> tigállományú repülő őrragy. A második
világháború évei alatt a 2. vkf. osztály defenzív alosztályának beosztottja. Feladata elsősorban Magyarország terü
letén elfogott angol, amerikai kanadai repülők kihallgatása volt.
20 Kádár 649. o.; OL BM Szálasi VIII/9. Kovách; Pogány András: Király Kornélról. Új Látóhatár 1970/4. 378—
379. o.
21 Kovács Imre: Duke ezredes jelentkezik. Uj Látóhatár 1968/6. 482—484. o. A település meghatározásáról lásd:
I. Sz.: Hol ért földet Duke ezredes? Űj Látóhatár 1969/1. 96. o.
22 Kovács Imre cikke, valamint Kádár Gyula visszaemlékezése; Pogány András írásában számos ellentmondás
található a küldöttség megérkezése utáni eseményekről. Valószínűleg Kádár Gyula visszaemlékezése közelítheti meg
leginkább a valóságot. Az ő leírását látszik igazolni Pogány András idézett írása, valamint a többször idézett Kovách
levél is.
23 Kovács Imre cikkének március 20-ájával ellentétben ez a helyes időpont. Vő.: Kádár 654. o.; OL BM Szálasi
VIII/9. Kovách.
24 OL BM Szálasi VIII/9. Kovách.
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M. kir. honvéd vezérkar főnökének bírósága I.
H . 1. 42/44.
szám
36.
Másolat.
Bizalmas!
vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes és társai bűnügye.
Büntetőindítvány.
A m. kir. honvéd vezérkar főnöke, mint illetékes parancsnoknak 1944. évi október 2-án H . I .
42/44—36. szám alatt kelt vádparancsa alapján
büntetőindítványt teszek a szabadlábon lévő
I. vitéz Szombathelyi Ferenc, aki Győrött 1887. évi május hó 17-én született, mosoni illetőségű
és budapesti lakos, róm. k a t . vallású, nős, 1 gyermek atyja, anyja : Knausz Ferencné szül Szom
bathelyi Anna, a m. kir. honvéd vezérkar főnökség állományába tartozó vezérezredes,
I I . vitéz nemes désí Bajnóczy József, aki Szinérváralján 1888. évi február hó 27-én született,
budapesti illetőségű és lakos, református vallású, nős, 3 gyermek atyja, anyja: Bremer Mária,
a m. kir. honvéd vezérkar főnökség állományába tartozó vezérezredes,
I I I . Üjszászy István, aki Nagykőrösön 1894. évi augusztus hó 3-án született, ugyan a ottani
illetőségű és budapesti lakos, református vallású, nőtlen, anyja : Nemes Molnár Terézia, a m . kir.
államvédelmi központ állományába tartozó vezérőrnagy,
IV. Kádár Gyula, aki Debrecenben 1898. évi december hó 16-án született, ugyanottaní illető
ségű és budapesti lakos, református vallású, nős, 1 gyermek atyja, anyja : Fílep Róza, a m. kir.
honvéd vezérkar főnöke I I . osztályának állományába tartozó vk. ezredes és
V. Lovag K e r h (sic!) Károly, aki H a n t á n 1907. évi szeptember hó 17-én született, ugyanaottaní
(sic!) illetőségű és budapesti lakos, rom. k a t . vallású, nős, 2 gyermek atyja, anyja: Schkublics
Karolina, a m . kir. honvéd vezérkar főnöke I I . osztályának állományába tartozó vk. őrnagy
ellen
a K t b t k . 134. §-ának 1. bekezdésébe ütköző szolgálati b ű n t e t t miatt
mert
Budapesten, 1944. év elején szolgálati kötelességüket szándékosan megszegték azáltal, hogy
a Magyarországgal hadiállapotban lévő angolszász hatalmak és Magyarország között kötendő
különbéke előkészítése érdekében e hatalmakkal állítólag a magyar kormány egyes tagjai,
illetve közegei által kezdeményezett érintkezésbe-lépésben jogtalanul közreműködtek, illetve
parancsot adtak a fenti célból e hatalmak Délolaszország-í katonai főparancsnoksága által
kiküldött s a Mura vidéken, 1944. évi március hó 16-án repülőgépről ejtőernyővel magyar földre
érkezett három amerikai tiszt fogadására, valamint a velük való tárgyalásra s a német katonai
hatóságok előtt idejövetelük céljául annak a valótlan körülménynek a felhozatalára, hogy az
amerikai tisztek Tito szerb partizán vezérhez akartak repülni és csak tévedésből ugrottak magyar
földre, mely kötelességszegésből háború idején a szolgálatra az a h á t r á n y származott, hogy a
német véderő Magyarországra bevonulni s itt a honvédséggel szemben kényszerintézkedéseket
foganatosítani kényszerült.
A büntetés kiszabását a K t b t k , 134. §-ának 1. bekezdésében foglalt második büntetési tétel,
a K t b t k . 136. §-a és a K t b t k . 22. §-ának 1. pontja alapján indítványozom.
Indítványozom továbbá
1. a főtárgyalás elrendelését és a vádlottak előállítását,
2. az alább megnevezendő t a n ú k :
Ghiczy Jenő m . kir. titkos tanácsos, ny. külügyminisztert,
Dr. L a k y Dezső 25 m. kir. titkos tanácsos, volt közellátási minisztert,
Baranyai Lipót 2 6 m. kir. titkos tanácsos, a m. kir. Nemzeti bank (sic!) ny. elnökét,
Szentmiklóssy Andor 2 7 m. kir. követet,
25 Laky Dezső,dr. (Csurgó, 1887. 02. 01 — Budapest, 1962. 06. 30.) közgazdász, politikus. Az ország közellátásának
vezetésére tárca nélküli miniszter 1940. 12.17—1941. 09.15.
26 Baranyai Lipót (Béllye, 1894. 08. 07 — Frankfurt am Main, 1970. 01. 30.), pénzügyi szakember, az MTA és a
Felsőház tagja. A Magyar Nemzeti Bank elnöke (1938—1943).
27 Szentmiklóssy Andor, dr. (?, 1893. 10. 06—Dachau, 1945.) diplomata, politikus. 1939—1941: II. o. követségi
tanácsos a tokiói magyar követségen; 1941—1942: I. o. követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott II. o.
követségi tanácsos, a külügyminiszter közvetlen rendelkezésére; 1942—1943: a Külügyminisztérium politikai osz
tályának vezetője; 1943. 07. 24—1944. 03. 22.: rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri címmel felruházott
I .o. követségi tanácsos, a külügyminiszter állandó helyettese. (Dr. Bölöny József [Budapest] szíves közlése alapján).
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Szegedi Maszák (sic!) Aladár 2 8 követségi tanácsost,
Dr. Hankovszky Gyula 2 9 vezérőrnagyot,
Lovass László 30 vk. alezredest,
vitéz K u d a r Lajos 3 1 cső. ezredest és
Király Kornél n y . áll. őrnagyot,
3. az l/g—-h—i, 29,29/a—b—c, 32. és 33. nsz. iratok felolvasását.
Budapest, 1944. évi október hó 2-án.
Dr. Csűrös hb. ezredes sk.
A másolat hiteléül :
Budapest, 1944. évi október hó 2-án.
Olvashatatlan aláírás sk.
irodavezető
P. H.

A per, a tüntető német jelenlét és követelés ellenére is, formaságnak tűnt. A kor
mányzó ugyanis határozott utasítást adott a vádlottak felmentésére.32
Az általunk közölt jegyzőkönyv a per 1944. október 11—12-én megtartott főtár
gyaláson készült. A jegyzőkönyv anyaga, sajnos, töredékes. Az első tárgyalási napon
készült jegyzőkönyvnek csak az első hat oldala áll a rendelkezésünkre, míg a második
napon készült jegyzőkönyvből az első öt oldal hiányzik.33 E hiányosságok ellenére is
úgy véljük, hogy a jegyzőkönyv — amelynek ismereteink szerint ez idáig sem részle
ges, sem teljes felhasználására nem került sor — számos érdekes és hasznosítható
adalékot nyújthat Magyarország német megszállásának és a különbeké-tapogatózá
sok történetéhez. A jegyzőkönyv forrásként történő felhasználásánál természetesen
figyelembe kell vennünk, hogy a tárgyaláson jelentős számú német „megfigyelő"
vett részt !
A jegyzőkönyvet az általunk ismert eredeti formában — a legfontosabbnak vélt
jegyzetekkel ellátva — tesszük közzé. Az eredeti szövegen nem változtattunk, mind
össze néhány gépelési hibát — szóismétlés, betűhiba — javítottunk. A jegyzőkönyv
szövegében kurzívval szedett szavak, mondatok az eredeti dokumentumban aláhú
zással jelölt kiemelések. A jegyzőkönyv őrzési helye : Belügyminisztérium Szálasi per
népbírósági iratai. VIII. rész 9. cím. Magyar Országos Levéltár (Budapest), Filmtár
7886. számú doboz.34

28 Szegedy—Maszák Aladár (Bp., 1903.11.19 — ?), diplomata. A külügyminisztérium politikai osztályának veze
tője (1943—1944. 04.).
29 Hankovszky Gyula. dr. vőrgy. (Budapest, 1898. 06. 12 — Kecskemét, 1982. 06. 10.) az amerikai ejtőernyősök
érkezésekor a vezérkar főnöke, hdm. csoportfőnöke (1943. 09. 15—1944. 08.). A tárgyalás időpontjában a 13. gy.
no. parancsnoka (1944. 08—1944. 10. 16.). Részletesebb életrajzi és katonai adatait 1. -.Szakály I. 376. o.
30 Lovass László, vk. alezredes (?, 1904.10. 27—). Az adott időben 2. vkf. osztály vezetőjének hejettese.
31 Kudar Lajos (Vinga, 1895. 11. 19—Budapest, 1945. 02. 11.) hivatásos csendőrtiszt, ezredes. 1942—1944-ben
az Államvédelmi Központ vezetőjének helyettese. Űjszászy István letartóztatása után gyakorlatilag az ÁVK vezetője.
A nyilas hatalomátvétel után kapcsolatot talált az ellenállási mozgalommal és aktívan segítette azt. A nyilasok
1944. 12. 05-én letartóztatták. 1945. 02. 11-én Budán, a Belügyminisztérium udvarán a németek kivégezték.
32 Kádár 733. o.
33 Miután az általunk használt jegyzőkönyv mikrofilmen található, nem tartjuk kizártnak, hogy az eredeti filme
zésekor történt hiba és maradt le a hiányzó rész.
34 Nem tudjuk, miként kerülhetett ez az irat a Szálasi-per népbírósági adatai közé !
A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke: def. — defenzív; ezds. — ezredes; fhdgy. — főhadnagy; hb. — had
bíró; hdm. — hadműveleti; hdt. — hadtest; karp. — karpaszományos; Kbtk. — Katonai büntetőtörvénykönyv;
kir. — királyi; m. — magyar; ny., ny. áll. — nyugállományú; őrgy. — őrnagy ; pld. — például; pság. — parancsnok
ság; r., re. — rendű; sz. — számú; szkvő. — szakaszvezető; t. i. — tudni illik; v. — vitéz; vez. — vezérkari; vezds.
— vezérezredes; vk. — vezérkari; vkf. — vezérkar főnöke, vezérkari főnökség; vőrgy. — vezérőrnagy.
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„M. kir. honvéd vezérkar főnökének bírósága J . " —, mint ítélőbíróság
H. I. 42/44.
Jegyzőkönyv
Készült a m. kir. honvéd vezérkar főnökének bírósága L, mint ítélőbíróságnál Budapesten
az 1944. évi október hó 11—12. napján t a r t o t t főtárgyalásról. Jelen v a n n a k : v. Nemes Bulcsi
Janky Kocsárd1 ny. vezds. elnök, dr. Kovács Béla2 hb. ezds. tárgyalásvez. tárgyalásvezető v.
K á r p á t h y Kamilló 3 ny. vezds. v. Jány Gusztáv* ny. áll. vezds., a haditörvényszék tagjai, dr. Osűrös Elemér5 hb. ezds. vádló, Várkonyí György 6 karp. szkvő. jegyzőkönyvvezető.
v. Szombathelyi Ferenc vezds. v. Nemes dési Bajnóczy József vezds., Újszászy István vőrgy.,
Nemes Nyárádgálfalvy Kádár Gyula vkezds., lovag Kern Károly vkőrgy. vádlottak szabad
lábon.

I. r. vádlott : 7 A vád egy súlyos történelmi kihatású vád, amely mint ilyen és ilyen vonatko
zásában a történelmi hűség szempontjából nem felel meg és itt mindjárt kitérek a vád legklaszszikusabb ós legmarkánsabb pontjára, arra, hogy az én működésem, illetve alantasaim működése
provokálta volna azt, hogy a németek itt kényszerintézkedéseket tegyenek a honvédséggel
szemben és hogy a németek Magyarországot megszállják. Ez történelmileg idősorrendben és
ténybelileg egyáltalán nem állja meg a helyét, mert nekünk arról, hogy Németország Magyar
országot meg akarja szállni, már 1943. novemberében híreink voltak és hírek érkeztek be hoz
zánk 8 T. i. nemcsak a magyar tisztek, hanem a német tisztek is fecsegnek, illetve a német tisztek
nek is van egy része, aki recsegésre hajlamos utazás közben és nem tudom hol beszélgetnek.
Először csak ilyen fecsegés révén jutott ez az ember és az illetékesek tudomására. Később azon
b a n ezek a hírek mindinkább sűrűsödtek, mindinkább konkrét jelleget vettek fel. É n a m a g a m
részéről tisztán katonai szempontból Magyarország katonai bekapcsolását, amikor a német
véderő nem t u d t a az orosz rohamokat feltartóztatni, sem a Volgán, sem a Donon, sem a Dnye
peren, sem a Búgon, hanem visszajöttünk a Kárpátok előterébe, akkor szükségesnek t a r t o t t a m .
Minden politikai vonatkozástól eltekintve katonai szükségességnek t a r t o t t a m azt, hogy Német
ország Magyarországot katonailag kézbe veszi, mint hdm. területét, ami másképp nem képzelhető
el, akkor, amikor hadseregei elől állnak a magyar h a t á r mentén és mögöttük van Magyarország
mint hátország. H a tehát én gyanút fogtam volna, ebből a szempontból lehetett volna. ...amire
azonban nem is gondoltam, mert nem hittem volna sohasem, hogy Németország Magyarországot
megszállja. Ezt kizártnak t a r t o t t a m , mert hiszen Magyarország az egyedüli az európai nemzetek
sorában, amely Németországot nemcsak becsülte, nemcsak tisztelte nagyszerű katonai hősiessége
folytán, hanem direkt szerette, csodálta és barnulta, amit én folyton hangoztattam, és m o n d t a m is,
hogy amit a német katona csinál, az csodálatra méltó. Tehát én nem hittem volna politikai
vonatkozásban, hogy Németország egy kis nemzettel, baráti nemzettel szemben, amelyet én
rendesen kleiner Brúdernek 9 neveztem, valami ilyen erőszakos lépésre ragadtassa magát, mert
ezt abszolút unpolitisch-nak 10 t a r t o t t a m , lehetetlennek t a r t o t t a m , hogy a világ konszernben
azt mondják: Nini Németország az utolsó barátját, aki volt neki a testvérét a jóbarátját is ilyen
módon kezeli és ilyen módon bánik vele, hogy katonailag megszállja. De azt, hogy a hadihelyzet
folytán katonailag bennünket jobban be kell állítani, jobban be kell szervezni, mint azt a Kállay
i

1 Janky Kocsárd, vitéz bulcsi (Déva, 1868. 02. 11 — Debrecen, 1953.) nyugállományú vezérezredes. A honvédelm
minisztérium VI. csoportjának főnöke (1922.10 — 1922.12. 07.), a honvédelmi minisztérium katonai főcsoportjának
főnöke (1922.12. 07 — 1925.11.18.), a honvédség főparancsnoka és a honvédelmi minisztérium katonai főcsoportjá
nak főnöke (1925. 11. 18—1930. 05. 26.). (Részletesebb életrajzi és katonai adatait lásd: Szakoly I. 383. o.)
2 Kovács Béla, dr. hadbíró ezredes (Adorja, 1888. 09. 08á — ?). A Legfelsőbb Honvédtörvényszék tanácsosa, tár
gyalásvezető.
3 Kárpáthy Kamilló, vitéz (Bp., 1876. 03. 25 — Szolnok, 1952. 09. 08.) nyugállományú vezérezredes. A honvédség
főparancsnoka (1930. 05. 26 — 1935. 01. 16.). (Részletesebb életrajzi és katonai adatait 1.: Szakály I. 385. o.)
4 Jány Gusztáv, vitéz (Rajka, 1883.10. 21 — Bp.,' 1947. 11. 26.) nyugállományú vezérezredes. Az I. hadtest pa
rancsnoka (1939. 02. 01—1940. 03.01.), a 2. magyar hadsereg parancsnoka (1940. 03.01—1943. 08. 01.). A Népbíróság
1947-ben mint háborús bűnöst halálra ítélte, az ítéletet végrehajtották. (Részletesebb életrajzi és katonai adatait
L: Szakály I. 383. o.)
5 Csűrös Elemér, dr. (Ungvár, 1888. 05. 05 — ?) hadbíró ezredes. 1944. szeptember 1-től a Vkf. I. bírósághoz vezé
nyelve, mint beosztott.
6 Nincs közelebbi adatunk róla.
7 A per elsőrendű vádlottja Szombathelyi Ferenc volt.
8 A magyar katonai vezetés több forrásból is értesüléseket szerzett a német katonai előkészületekről. Az elő
készületekről 1.: Kun József: Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és lefolyása. 1943. szeptem
ber — 1944. március. In: HaitöHénelmi Közlemények 1963/1. 37—85. o. Részletesen tárgyalja a megszállás előkészü
leteit és a megszállás történetét: Ránki György: 1944. március 19. (Bp., 1978.) című munkájában.
9 „kis testvér".
10 „politikátlan".
— 187 —

kormány akarta és vállalta, vagy vállalni képes volt, ezzel kétségtelenül számoltam, hiszen ez
egy belső törvényszerűség volt. Ezért is mentem ki a főhadiszállásra a tavalyi év végén és az
idén az év elején 11 nagyon sokszor kint voltam szeptemberben, novemberben, januárban, 1 2 mert
mindig a német hadvezetőségtől a k a r t a m megtudni azt, hogy tulajdonképpen mi is lesz Magyar
országgal, hol lépjen be Magyarország a háborúba, a magyar hadsereg milyen feladatot kapjon.

Amikor hazajöttem mindinkább sűrűsödtek a hírek arra vonatkozólag, hogy a németek meg
akarják szállni Magyarországot. Ezek egészen konkrét formákat kezdtek felvenni olyan formában
is, hogy a határainkon német csapatok jelentek meg, sűrű alakulatok. Tisztek utazgattak Magyar
országba, itt vásároltak, vettek. Ezek a tisztek mindnyájan azt m o n d t á k : Vigyázzatok, meg
lesztek szállva, mert árulók voltak, a Kállay kormány el akart árulni benneteket. Egyszer csak,
amikor m á r meglehetősen előrehaladott volt az a dolog, egy német főhadnagy jött át Sopronba,
Ágfalván túlról és telefon összeköttetést a k a r t kiépíteni Sopronba. A soproni állomásparancs
nokságon természetesen csodálkoztak, hogy mit akar ez a német fhdgy. Az azt mondta, hogy
telefonvezetéket kell kiépítenie. Kérdezték miért, mire azt felelte, hogy meg fognak szállni
benneteket. A magyar parság nem engedte meg a telefon összeköttetés kiépítését, és erre a
főhadnagy azt mondta : Ugyan ne vicceljenek, ne okoskodjanak, legjobb ha megengedik, ugyanis
ki kell építeni a vezetéket. A I I I . hdt. pság. a szombathelyi tájékozva volt. Egymás u t á n jelen
t e t t e , hogy a bécsújhelyi medencében szállítmányokat raknak ki, mindenki azt mondja: E s geht
nach Ungarn, 1 3 stb. Egymás u t á n jönnek a hírek, úgy hogy a végén dacára annak, hogy én nem
akartam elhinni, hogy Magyarország ellen valami készül, vagy valami lehetséges, mégis csak
komolyan kellett vennem a dolgot. Amikor ezek a jelek mindig sűrűsödtek, a Fertő-tó körüli
vidéket ellepték a német csapatok, még mindig nem tulajdonítottam olyan nagy jelentőséget a do
lognak, mint amilyen tényleg volt. Resteltem, hogy én legyek az, aki megkérdezi a német katonai
attasét, hogy: Sagen Sie General, ist das möglich? 14 Resteltem magam, s azt mondtam helyette
semnek, hogy beszólj vele, Bajnóczy; ez lehetetlen, ez nem lehetséges, én nem hiszem el ezeket
a badarságokat, ezeket a b u t a beszédeket.
Tárgyalásvezető: Kérem szépen méltóztassék...
I. r. vádlott: De ez oda szól! (A német kiküldöttek felé.) Bajnóczy beszélt vele és az erre azt
m o n d t a : Ich k a n n keine Antwort geben. 16 Nem tudja, de ő majd érdeklődni fog és választ ad
másnapra. Másnap jön a válasz, hogy a német vezérkar rettenetesen csodálkozik azon, hogy a
magyar vezérkar izgul, h a a szövetséges csapatok megjelennek határain és ott gyakorolnak.
Nekem ez tökéletesen elég volt és mindnyájan, akik itt a vádlottak padján ülünk és ebben a
dologban dolgoztunk, lehetetlennek és kizártnak t a r t o t t u k azt, hogy Németország Magyarországot
megszállja. E n különösen, mert meg voltam győződve arról, hogy Németország politikailag
a céljait sokkal ügyesebben és jobban más úton is el tudná érni, nem kell ahhoz Magyarországot
megszállni.

Meg voltam döbbenve, mert ahogy nem t a r t o t t a m lehetségesnek, hogy a németek megszáll
janak bennünket, olyan módon kizártnak t a r t o t t a m azt, hogy a magyar kormány árulásra
képes legyen, először azért, mert magyar kormány, másodsorban, mert magyarok vagyunk,
nem árulunk és nem árulkodunk, harmadszor pedig a kormányfőtől magától tudtam és mindig
biztosított arról, hogy semmiféle ojyan lépést, amely erkölcstelen, becstelen és tisztességtelen,
a magyar kormány soha nem fog tenni.

Ein jeder h a t Deutschland verlassen, Ungarn war dort bis zum letzten Atemzug. 16
11 Szombathelyi 1943. november 21-i és 1944. január 24-i németországi útjaira utalt.
12 A vezérkar főnöke 1943-ban háromszor (1943. február 1., 1943. szeptember 18. és 1943. november 21.) járt
Hitler főhadiszállásán. 1944-ben január 24-én volt Németországban.
13 „Magyarországra megy".
14 „Mondja tábornok úr, lehetséges ez? (Az adott időpontban a budapesti német katonai attasé Greiffenberg,
Hans von [Tschebiatkow, 1893.10.12 — Königstein, 1951.] altábornagy volt. 1944. április 1-től a német "Wehrmacht
meghatalmazott tábornoka Magyarországon. Ugyanezzel a nappal gyalogsági tábornok.)
15 Bajnóczy vezérezredes 1944. március 13-án kérette magához a távollévő német katonai attasét helyettesítő
Cuno Herbert von Fütterer tábornok légügyi attasét, ő mondta: „Nem tudok választ adni." Az eseményről Jagow
budapesti német követ 1944. március 14-én küldött jelentést a német külügyminisztériumba. Jagow jelentését közli:
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, (összeállították és sajtó alá rendezték,
a bevezető tanulmányt írták: Bánki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula.) Ep., 1968. 582. számú
irat, 780. o.
16 „Mindenki elhagyta Németországot, Magyarország ott volt (vele) az utolsó lélegzetvételig."
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H a én akkor t u d t a m volna, hogy engem valaha a Gestapo fog felelősségre vonni, egy idegen
hatalom rendőrsége, akivel baráti viszonyban voltunk, h a t u d t a m volna, hogy alantasaim vala
mikor egy idegen bíróság, vagy rendőri büntetőszervezet által lesznek kihallgatva és tetteikért
felelősségre vonva, akkor lettem volna olyan okos és ügyes vezérkari főnök, hogy nemcsak a
német vezérkarhoz mentem volna el dolgaimmal tisztán és őszintén, amit mindig megtettem,
hanem elmentem volna a Gestapohoz Németországba és azt mondtam volna, hogy kérem Gestapo,
én ezt és ezt akarom, félek, hogy valamikor majd felelősségre fognak vonni, tehát felvilágosítom
nemcsak a német vezérkart, hanem magukat is. Alantasaimat lefogták, 17 kihallgatták, tiltakoztam
a német vezérkarnál, amellyel őszintén és lojálisán együtt dolgoztam. Mindig azt kérdeztem
alantasaimtól, hogy Te, a németek tudják ezt, a németek tájékozódva vannak? Tudtam, hogy
őszintén együtt dolgoznak a németekkel. H a t u d t a m volna, hogy idejutunk a Gestapo elé, akkor
azt mondtam volna, hogy beszéljünk a Gestapoval, tájékoztassuk a Gestapot, ahogy tájékoztat
tuk Keitelt, 18 vagy Zeitzlert, 19 mint a német vezérkar főnökét. Nekem semmibe se került volna
elutazni Himmler 2 0 Ő Nagyméltóságához és őt is tájékoztatni, hogy mi mit akarunk, de fogal
munk sem volt, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülünk, hogy politikailag leszünk felelősségre
vonva. Amikor a német verérkarhoz fordultam védelemért, az azt m o n d t a : „Der deutsche
Generalstab befasst sich mit politischen Sachen nicht." 2 1

Itt megszakad az az anyag és ismételten 6. oldalszámmal új témakör kezdődik!
„Természetesen közreműködés a tekintetben, hogy egy amerikai ezredes jöjjön, sem részemről,
sem alantasaim részéről nem történt, annál kevésbé lehetett ilyen közreműködés, mert hiszen
én bíztattam az ingadozókat.

Nem lehetett csodálkozni azon, hogy amikor a német hadsereg Abwehrerfolgot 22 ért el a
Volgán, egy Abwehrerfolg volt a Donnál, Abwehrerfolg volt a Dnyepernél, egy Abwehrerfolg
a Búgnál, egy Abwehrerfolg volt a Stivánál, ha a magyar közvéleménynek nem t u d t a m meg
magyarázni, hogy ez nem katasztrófa, ha ingatag, izgatott, vagy ijedező politikusoknak nem
t u d t a m megmondani, hogy ez a visszavonulás koncentrálódás, erőkifejtés, erőgyűjtés, mert
hiszen ez a szétszóródás volt a német hadsereg legnagyobb gyengesége. É n tehát láttam, hogy
ennek nincs semmi jelentősége, azonban egy civil embernek nem t u d t a m megmagyarázni, hogy
az győzelem volt, hogy a Volgát a németek elhagyták. Ezt én nem t u d t a m megmondani.

Nem győztem hangoztatni nehogy azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy Németország le van
verve, sőt ellenkezőleg, Németország most halad a koncentráció felé, a végzetes szétszóródás
most összpontosításba megy át és végre jön az Operatío der inneren Linie, so wie im Buch steht. 2 3

Kádárnál van beosztva Hoffmann24 német ezredes, tehát nem lehet ezt titokban t a r t a n i Hoff
mann ezredes előtt, harmadszor rábíztam a németeket a maguk éleselméjűségére, hogy majd
a kihallgatásnál megtudják, h a a magyarok útján meg nem t u d t á k volna pletyka révén. Rábíz
t a m a német kihallgató közegek szellemességére, hogy majd úgyis kiveszik ezekből, hogy Titohoz
akartak-e menni, vagy nem, vagy a kormány rendelte-e őket ide. Ez is nagyon érdekes dolog,
ez a román átállás. Amikor a németek március 19-én bejöttek, tögtön parancsot k a p t a m , hogy
Bartha 2 5 bukaresti magyar katonai attasét fel kell váltani. Azt mondták azért mert B a r t h a
munkája a szövetségi együttműködést veszélyeztette. Tudniillik ez a B a r t h a olyan ügyesen
17 A Gestapo 1944. április 17-én tartóztatta le Űjszászy vezérőrnagyot, Kádár Gyula vezérkari ezredest és Kern
Károly vezérkari őrnagyot.
18 Keitel, Wilhelm (Helmscherorde, 1882. 09. 22 — Nürnberg, 1946.10.16.) vezértábornagy. Az OKW törzsének
főnöke (1939. 09. 01 — 1945. 05. 08.). A Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék mint háborús bűnöst halálra
ítélte, kivégezték.
19 Zeüzler, Kurt (Cossma/Luckau, 1895. 06. 09 — ?, 1963. 09. 25.) vezérezredes. Az OKH vezérkari főnöke (1942.
09. 24 — 1944. 07. 01.).
20 Himmler, Heinrich (1900—1945. 05. 23.). Az SS birodami vezetője. A felelősségrevonás elől öngyilkosságba
menekült.
21 „A német vezérkar nem foglalkozik politikai dolgokkal."
22 „védelmi siker".
23 „A belső hadműveleti vonal, amint az a könyvben áll".
24 Nincs közelebbi adatunk róla.
25 Bartha Endre (Kába, 1901. 06.10 [1901.10. 31?] — Szovjetunió?), vezérkari ezredes. Bukaresti magyar kato
naiattasé (1942. 04.15—1944. 08. 23. [?]).
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derítette f el a románok különbekére való törekvését, hogy február végével már Tilea 26 genfi
tárgyalásairól jegyzőkönyvek voltak nálunk, mint minden hírt, B a r t h a ezt is átadta a bukaresti
német katonai attasénak. A németek látták, hogy B a r t h a milyen nagyszerűen dolgozik, mennyire
ki vesézi a románokat.

Valahányszor kimentem a főhadiszállásra, a Führer mindig fogadott engemet, bár a legritkább
esetben jelentkeztem hozzá kihallgatásra. Körülbelül azt láttam, hogy részéről a legnagyobb
bizalmat élvezem. Éppen ezért akkor is bátorkodtam bemenni hozzá és kértem, hogy tulajdon
képpen miről van szó. Erre nyíltan megmondta, hogy elhatározta magát, hogy csapatai Magyar
országot megszállják. 27

A Führer eleinte azt mondta, hogy nem változtathat semmit, azonban megint beszéltem vele,
mire azt m o n d t a : „Warten Sie, ich werde den Keitel rufen." 2 8 Behívta Keitel vezértábornagy
u r a t és megkérdezte tőle, vajon lehetséges-e, hogy a német csapatokat visszavonják. Keitel
vezértábornagy úr azt felelte, hogy nem.

Hitler akkor azt m o n d o t t a : „Sehen Sie, es geht nicht mehr, 29 de azt mondhatom magának,
hogy itt csak egy átmeneti megszállásról van szó, három-négy hétről van szó, amíg garanciákat
nem veszek a kezembe és akkor Magyarország felszabadul.

Amikor elbúcsúztunk, hosszan kezet fogott velem és a szemembe nézett : „Sorgen Sie dafür,
dass kein Unglück passiert." 3 0 Erre láttam, hogy parancsot kell adni a magyar csapatoknak,
hogy ne álljanak ellen. 31

Igenis én azt csináltam meg, hogy Magyarország, ha meg is lesz szállva, de nem lett megszállva
olyan körülmények között, olyan módon és olyan viszonyok között, mint ahogy megtörtónt
volna, ha ezt az utolsó lépést nem tettem volna meg a Führernél magánál, aki láthatólag ettől
a közbelépéstől egészen meg volt hatva. Amikor hazajöttem, Veesenmayer 32 követ másnap magá
hoz kért és megkérdezett engem, hogy àkarok-e a magyar vezérkar főnöke lenni. Akarok — fe
leltem.
Különben, hogy Magyarországot miért fogják megszállni, azt nekem Keitel vezértábornagy
úr megmondta. Azt mondta, egy évvel ezelőtt itt volt a Kormányzó Úr, 33 akkor szó volt bizonyos
politikai dologról, s miután ebbe a politikai helyzetbe változás nem történt, ebből kifolyólag,
ők szükségesnek tartják, hogy Magyarországon garanciákat teremtsenek maguknak. Keitel sem
mondta, hogy megszállják az országot, hanem azt, hogy bizonyos garanciákat teremtenek
maguknak katonai vonatkozásban.

26 Tilea, Viorel Virgil (Nagyszeben, 1896. 04. 06 — ?, 1972. 09. 02.). Román diplomata, politikus. Az emigrációban
a Szabad Románia Mozgalom egyik vezetője.
27 Az 1944. március 18-i klessheimi találkozóról készített feljegyzés részletesen tárgyalja az eseményeket. A fel
jegyzést közli: Magyarország és a második világháború. (Szerk.: Zsigmond László) Bp., 1966. 417—425. o., illetve
Horthy Miklós titkos iratai (az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta: Szinai
Miklós és Szűcs László). Ugyancsak beszámol a Klessheimben történtekről Horthy Miklós is. (Horthy Miklós: Emlék
irataim. Toronto, 1974. 252—258. o.)
28 „Várjon, hívom Keitelt".
29 „Látja, már nem megy".
30 „Legyen gondja rá, hogy ne történjék szerencsétlenség."
31 Szombathelyi parancsa, amelyet a kormányzó különvonatáról Horthy tudtával és beleegyezésével adott ki,
1944. március 18-án érkezett meg a vezérkari főnökségre.
32 Veesenmayer, Edmund dr. (1904 —). A Német Birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottja (1944. 03.
19 — 1945.).
33 Keitel Horthy Miklós 1943. április 16—17-i klessheimi látogatására célzott. A látogatásról lásd: Juhász 307—
310. o., Horthy 243—244. o.
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í g y aztán engem négy hét múlva eltávolítottak 34 és szegény alantasaimat elfogták, Üjszászyt
meg Kádárt letartóztatták. 38 Egy-két napig még a vezérkar főnöke voltam, akkor engem is
felváltottak. Én is vártam, hogy letartóztatnak, hogy a többiek sorsára jutok, mert hiszen
tudtommal ők nem követtek el semmit, de ha őket letartóztatták, valószínűleg rám is sor fog
kerülni. Azután hallottam, hogy a Führer maga mondta, hogy engem és a külügyminisztert 36
nem szabad letartóztatni.

Tárgyalásvezető: Március 12-én Kádár vez. ezds. jelentette, hogy a külügyminisztérium
felkérte őt, hogy azt az amerikai ezds.-t, aki a közeli napokban a Mura-közben ejtőernyővel
magyar földre érkezik fogadja és adja át a külügyminisztériumnak. Ez volt Nagyméltóságodnak
első hallomása. Most arról, hogy milyen célból érkezik ez az amerikai ezds. Volt erről Nagyméltó ságodnak tudomása ?
I. r. vádlott : Nem !
Tárgyalásvezető: Kádár jelentett-e valamit erre vonatkozólag, vagy nem ?
I. r. vádlott: Nem!
Tárgyalásvezető : ő maga sem tudta ?
I. r. vádlott: Mivel nem mondta, hogy a külügyminiszter rendelte ide, nem t u d t a .

I. r. vádlott: É n azt a parancsot adtam, hogy őket el kell fogni, aztán be kell kísérni a Def.
osztályba, 37 ki kell hallgatni őket és kihallgatás u t á n pedig át kell adni a német hatóságoknak.
Tárgyalásvezető : A fennálló megállapodások értelmében. 38
I. r. vádlott: Még azt mondtam, hogy semmiféle kivételt nem vagyok hajlandó tenni ezzel
az amerikai ezds.-sel. É n nem tudok semmiről, semmit, elég badarság ami történik, semmiféle
kivételt nem vagyok hajlandó tenni.

Nem t u d t a m ezzel a dologgal foglalkozni mert teljesen eltörpült, butaságnak, szamárságnak
és jelentéktelennek t a r t o t t a m az egészet, ahhoz képest, hogy az egész magyar haderő kivonul
és tökéletesen megfelel a szövetségi hűségnek, száz- és százezer magyar ember el fog esni hősi
halottak lesznek.

Mindig mondtam, hogy a magyar és a német katona lesz az utolsó, aki harcolni fog, mindenki
el fogja hagyni a németeket, csak mi nem. A tragikus helyzet az, amikor ezt előre l á t t a m , éveken
át mondtam és ebben a szellemben dolgoztam, akkor kiütötték a kezemből a m u n k á t és itt
állok óriási dolgokkal terhelve, még sokkal nagyobb gondokkal, mintha működnék, tehetetlenül
vergődve és nézem azt, amire készültem és amiről t u d t a m , hogy jönni fog és a legnagyobb tragé
dia, hogy emiatt azután itt állok mint vádlott először életemben 37 évi becsületes munka u t á n
és harminc évi bajtársias összeműködés u t á n a német hadsereggel, amiről tanúskodnak kitün
tetéseim, amelyeket az első világháborúban és most kaptam. 3 9
A vhf. bíróság különleges bíróság volt abból a célból, hogy minden olyan bűnt, amely a háború
továbbvitele szempontjából sarkalatos és lényeges, azt keményen megtorolja, mint amilyen
pl. az élelmiszer uzsora, a cipőhamisítás és más, pl. vászon hamisítások. Kellett, hogy ezek az

34 Szombathelyi Ferencet Horthy 1944. április 19-én mentette fel a Honvéd Vezérkar főnöke szolgálati állása
alól. Utóda Vörös János altábornagy (később vezérezredes) lett. (Vörös János részletesebb életrajzi és katonai adatait
lásd: Szakály II. 956. o.)
35 V.o. a 22. számú jegyzettel.
36 Ghyczy Jenőt.
37 Helyesen 2. vkf. osztály, defenzív alosztály.
38 A magyar és német vezérkar között fennálló megállapodás értelmében a repülőgépről Magyarországra került
személyeket, magyar felügyelet mellett, át kellett adni a németeknek, akik kihallgatás után azokat a magyar katonai
hatóságoknak átadták. V. ö. : Kádár 647. o.
39 Szombathelyi Ferenc német kitüntetései a következők voltak: I. világháború: II. o. nétnet Vaskereszt; II.
világháború : II. o. német Vaskereszthez a pánt, I. o. német Vaskereszt.
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ál
zető szervek ebből a szempontból egyetértsenek és egymással kapcsolatban legyenek
Ez volt Újszászy szerepe, amelyet Újszászy, majdnem azt mondhatnám, hogy mesteri ügyesség-*
gel végzett el. 40

I I . r. vádlott: 4 1 Mint a külügyminiszter állandó helyettese, Szentmiklóssy szerepelt az alatt
az idő alatt, amíg ők kínt voltak a Führer főhadiszállásán.
Tárgyalásvezető : 19-e u t á n Kállay Miklós lemondott, tehát akkor Ghyczy külügyminiszter*
sége is megszűnt. 4 2 Most u t á n a ki vitte az ügyeket, mint külügyminiszter a kormányban és
meddig van erről Nagyméltóságodnak tudomása.
I I . r. vádlott : Ezt nem tudom.
Tárgyalásvezető : Szentmiklóssy

volt-e ?

I. r. vádlott : Szentmiklóssy vitte tovább az ügyeket mindaddig, míg a németek le nem tartóz
tatták,*3 addig ő is tárgyalt a németekkel.
I. r. vádlott: Bajnóczy funkcióját illetően meg kell állapítanom, hogy országos jelentőségű
volt. Bajnóczy kegyelmes úr volt a döntő tényező abból a szempontból, hogy lövessen-e a német
csapatokra, vagy ne lövessen, legyen-e harc, vagy ne legyen. Óriási felelősség pihent rajta, mert
hiszen itt is o t t is átjöttek a németek, két-három helyen megkezdték a tüzelést,** azt be kellett
szüntetni, a másik helyről kérdezték, hogy mit csináljanak, lőjenek-e. Országos jelentőségű dolog
volt. Míg az én táviratom be nem érkezett, azt hiszem 19-én (helyesen 18-án - Sz. S.) 23 vagy
24 órakor, ő viselte egyedül a felelősséget a német és a magyar bajtársi viszonyt illetőleg, hogy az le
hetőleg el ne romoljon. Megint hangoztatom azonban, hogy katonai vonalon, mert a politikai vo
nalhoz semmi közünk nem volt. ő vigyázott arra, hogy az ősi bajtársiasságon csorba ne essék és azután
megkapta az én jelentésemet, hogy nem szabad a csapatokra lőni, ellenben a német csapatokat bajtársiasan kell fogadni, mert Magyarországra nem m i n t ellenség jöttek és ugyancsak a német ka
tonai attasétól, Greíffenbergtől 45 aki ott volt a Führerhaupquartierban, 4 6 k a p t a k parancsot a né
metek részéről, hogy a németeknek nem szabad ellenségként Magyarországba bejönni. Ezek lázas
és izgalmas események voltak, amikor — ismétlem — az amerikai ezds. szerepe eltörpül.

Tárgyalásvezető : H á t milyen célja volt akkor annak, hogy teljes nyíltsággal nem tárták fel
az egész ügyet a németek előtt, ha semmiféle kapcsolat, semmiféle előkészítés nem volt és maguk
nak az u r a k n a k sem volt tudomásuk arról, hogy mit akarnak. Akkor valahogy nem magyaráz
h a t ó , hogy miért kellett fedő dologgal élni.
IV. r. vádlott: 4 7 Nekünk nem volt tudomásunk róla, hogy a külügyminisztériumí uraknak,
milyen tudomásuk volt, arról nem tudok, ő k valószínűleg tudták, csak nem akarták velünk
közölni a dolgot. Egészen szűk térre korlátozódott az ő kívánságuk az első alkalommal, hogy
le ne lőjék és meg ne verjék ezeket az embereket és hozzuk fel Pestre, csukjuk be, majd a többit
elintézik.
Tárgyalásvezető: A második kívánság volt, hogy Újszászy vezérőrnagy úr...
IV. r. vádlott : hallgassa ki őket.
Tárgyalásvezető: Ez a kívánság kitől eredt? Nem az ezredes úrtól mint aki nem tud nyel
veket ?48
IV. r. vádlott : Nem, ez Szentmiklóssy tói.

40 Ez a rész érthetetlennek tűnik. Lehetséges, hogy a tárgyalásvezetőnek volt egy íel nem jegyzett kérdése és
Szombathelyi arra válaszolt?
41 A másodrendű vádlott Bajnóczy József vezérezredes, Szombathelyi egykori helyettese volt.
42 Ghyczyt 1944. március 22-én mentették fel.
43 Szentmiklóssyt 1944. április 16-án tartóztatták le a németek.
44 Tudomásunk szerint az ország német megszállásakor fegyveres összetűzésre az újvidéki híd őrsége és a németek
között került sor.
45 L. a 19. számú jegyzetet. Greiffenberg 1943. október 10-től volt budapesti német katonai attasé.
46 „Vezéri Főhadiszállás".
47 A per negyedrendű vádlottja Kádár Gyula vezérkari ezredes volt.
48 Kádár Gyula — katonai anyakönyvi lapjának tanúsága szerint — gyengén beszélt németül.
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Tárgyalásvezető: Ezeknek a hadifoglyoknak őrzése megfelelt
vagy pedig velük megkülönböztetett bánásmód volt mint kvázi
itteni kormány vendégeit kezelték, keresték, üdvözölték és azután
k a t , szóval mint egyéb ejtőernyősöket kezelték, hanem különleges

az egyéb hadifoglyokénak,
kormánykiküldötteket és az
szóval nem mint hadifoglyo
elbánással?

IV. r. vádlott : Parancsom az volt, hogy ezeket a fogolyhelyiségben elkülönítve be kell zárni.

I.r. vádlott: Az ezds. úr emlékezetét szeretném felfrissíteni. 11-én mi nem t u d t u k kétséget
kizáróan, hogy a német megszáll bennünket, mert nem hittük.
IV. r. vádlott : Nem, hinni nem hittük.
I. r. vádlott : Szó volt róla és mondtuk, lehetetlen, hogy bennünket megszálljanak a németek.
IV. r. vádlott : Csatayi9 őnagyméltóságának, amikor jelentést tettem erről a csapatgyülekezés
ről, akkor emlékszem rá, hogy a szemem közé nevetett és azt mondta : Ne légy olyan naiv, mit
látsz ilyen dolgokat, ez ki van zárva.
I. r. vádlott: Mi, magyar katonák lehetetlennek t a r t o t t u k , hogy a német katona ilyesmit
csináljon.

Tárgyalásvezető: Azokkal a vádlottakkal, akik nem voltak bent az előző vádlottak kihall
gatásán, közlöm, hogy I. r. vádlott összefüggően előadta a haditörvényszéknek a történtek
politikai, illetve katonai előzményeit, hogy milyen tárgyalások folytak részben a németekkel,
részben mi volt itt a hadihelyzet, mire készültek és hogy mik voltak azok az elfoglaltságok,
amelyek őt akadályozták abban, hogy behatóbban foglalkozzon ezeknek az ejtőernyősöknek
az ügyével. Kimerítően és részletesen előadta a vezérezredes úr azt, hogy egy pillanatig sem
forgott fenn semmi gyanú és nem is foroghatott fenn részéről, hogy itt magyar részről valami
kilépés, a németekkel szemben valami átállási szándék, az ellenséggel való tárgyalási kezdemé
nyezés vagy lehetőség forogna fenn, mert minden alkalommal biztosította arról a szövetséges
német vezetést, magát a német birodalom Führerét is, hogy míg ő itt a helyén van, addig a
legteljesebb szövetségi hűségben álljuk a harcot a németek oldalán, sőt a Kormányzó Űr Ő
Főméltósága is a leghatározottabban kifejezett nyilatkozata és akarata, hogy becsülettel és
hűséggel minden körülmények között kitart a magyar nemzet és állam az adott szó mellett.

Tárgyalásvezető: Van-e az urak közül valakinek a másik vádlott társa vallomására vonatko
zólag valami megjegyzése ? (Nincs) H a nincs, akkor következni fog a bizonyító eljárás. A t a n ú k a t
fogjuk kihallgatni még pedig először azt a két t a n ú t , akiket a németek előállítottak, hogy ne
várakozzanak. Először Szentmiklóasy doktor urat fogom kérni. Szentmíklóssy úr személyadataít
fogom felvenni. Ezek a 20. naplószám alatt fekszenek le a tanúkihallgatási jegyzőkönyvben.
Ahol esetleg eltérne ott méltóságod szóljon közbe, hogy kijavíthassuk. (Életkora 31 éves. Közben
megnősült.) Ebből az ügyből kifolyólag előzetes letartóztatásban van a német politikai rendőr
ségnél a Gestaponál. Figyelmeztetem a követ urat vallomásának kötelezettségére és arra, hogy
igaz vallomást köteles tenni, amennyiben a K b t k . 190. § módot ad arra, hogy önmagát terhelő
vallomást nem köteles tenni, de akkor azt meg kell indokolni, hogy miért. Vagy szégyennek
tenné ki magát, vagy bűnvádi eljárásnak. Meg kell mondania, hogy miért tagadja meg a vallo
mástételt. Amennyiben vallomást tesz, akkor tanúként lesz kihallgatva, ezért csak az igazat és
a teljes igazat vallhatja, mert különben vallomásáért büntetőjogi felelősség terheli és a hamis
vallomást a törvény szigorúan bünteti. Méltóztassék előadni, hogyan kezdődött ez az ügy, mi
volt ebben méltóságod szerepe, az itten szereplő vádlottak közül kivel állt érintkezésben» milyen
tájékoztatást a d o t t , kinek mi volt ebben az egész ügyben a hatásköre vagy intézkedése ?
l.sz. t a n ú : Az amerikai repülőkkel.
Tárgyalásvezető : Az amerikai ejtőernyősök leszállásával és fogadásával kapcsolatban.
T a n ú : Az én szerepem ebben úgy kezdődött, hogy a miniszter úr távollétében érkezett egy
távirat a berni követségünktől, amely előzményekre hivatkozik és közli, hogy az amerikaiak
— ekkor és ekkor, én azt hiszem március 2-a és 5-e között, erről...
49 Csatay Lajos, csataji (Arad, 1886. 08. Ol^Bp., 1944. 11. 18. [21.?]) vezérezredes. Honvédelmi miniszter (1943.
06. 12—1944. 10. 16.). A nyilas hatalomátvétel után nyilas-német fogságba került. Feleségével együtt öngyilkos lett.
( Részletesebb életrajzi adatait lásd Szakály I. 367. o.)
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Tárgyalásvezető: Ki folytatta azokat az előzetes tárgyalásokat, azt nem méltóztatik tudni?
T a n ú : Ezek szondázások voitak, amelyet t ö b b helyen voltak, majdnem az összes követségeink
bizonyos szondázásokkal éltek a másik oldalon is, ami egy külügyminisztériumnál többé-kevésbé
érthető és természetesnek kell venni, hogy az ember igyekszik a kontaktust megtartani az
ellenséges oldallal is, információkból indul ki. Most azután volt ez a pozitívig, ez Bernben lett
tárgyalva és az a bizonyos távirat megnevezi a dátumot, közölvén, hogy azt hiszem 2-a és 5-e
közt egy bizonyos geográfiailag megjelölt ponton fog leszállni, amelynek hosszúsága és szélessége
meg volt adva. A miniszter távol volt, azonban elvben azoknak leszállása m á r el volt döntve
egy előző esetből és az előző esetből kifolyólag az amerikaiak fogadásával Újszászy tábornok
volt megbízva. É n őhozzá fordultam.

Tárgyalásvezető : I t t azt méltóztatott mondani, hogy sem Újszászy vezérőrnagy úr, sem Kádár
vezérkari ezredes úr nem t u d o t t arról, hogy az amerikai tisztek milyen célból jöttek Magyaror
szágra. Újszászy vezérőrnagy megbízatása nem terjedt ki arra, hogy az amerikai tisztekkel
tárgyalásokba bocsátkozzék. Ez itt arra vonatkozott, előzőleg pedig a német kihallgatási jegyző
könyvben, l/D-ben az van, hogy az amerikaiakkal való összeköttetés felvétele egészen az 1943.
esztendőig megy vissza. Párhuzamosan haladó jelentések következtek a berni és a liszaboní
magyar követségekről, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoztak. A berni jelentések csak általá
nosságokat tartalmaztak és beszélgetések visszaadására korlátozódtak, amelyeket a követ 8 0
Tyler volt pénzügyi szakértővel folytatott. Lisszabonból a követség közvetítésével bizalmas
jelentések érkeztek, amelyek konkrét javaslatokat tartalmaztak az összeköttetés felvételére.
Az első javaslatok Lisszabonból a politikai összeköttetés felvételére vonatkoztak egy politikai
megbízott kiküldésével kapcsolatban. Ez politikai megbízott. Az Újszászy vezérőrnagy úr?
Tanú : ez az első fázis. A drávaparti találkozó már a negyedik vagy az ötödik fázis.
Tárgyalásvezető : Ez így van ?
Tanú : Ez így van.
Tárgyalásvezető: Ezen megbeszélések t a r t a l m a Magyarország feltétel nélküli megadása körül
forgott. Ezeket a javaslatokat a külügyminiszter visszautasította. Feltételezem (folytatja a tár
gyalásvezető az előző tanúvallomás ismertetését), hogy ez a miniszterenökkel való előzetes
megbeszélés u t á n történt. További eset volt egy javaslat egy katonai megbízott kiküldésére
anélkül, hogy a megbeszélés tárgyáról pontos adatokat közöltek volna. Feltételezem, hogy az
amerikaiak érdeke az amerikai megbízott kiküldése... Ez a javaslat is, a katonai megbízott
kiküldetése a külügyminiszter részéről vissza lett utasítva. Ez az írásváltás a lisszaboni követség
és a m a g y a r külügyminisztérium közt 1943. szeptemberétől 1944. január 31-ig t a r t o t t anélkül
azonban, hogy valami konkrét eredménye lett volna. 1944. január végén már a berni jelentések
is konkrét formát öltöttek. Javaslatba hozták, hogy amerikai megbízottat kell Magyarországra
küldeni azzal a feladattal, hogy lépjen összeköttetésbe a magyar kormánnyal, mégpedig, hogy a
magyar kormány minden kérdést beszéljen meg,amely az amerikai magyar viszonyra vonatkozik.

Hosszabb levélváltás u t á n a külügyminiszter beleegyezett abba, hogy az amerikai megbízottat
a magyar-horvát határon fogadni lehet. Az összejövetel helyéül egy olyan helységet neveztek
meg, amely a Dráva magyarországi partján fekszik, ahol a Dráva egy, a partizánok által meg
szállt terület mellett van. Egyidejűleg közölték, hogy az amerikai kiküldöttet a kérdéses helyen
magasrangú magyar tiszt fogadja... (tovább olvassa a tanúvallomást). Ez volt az, amibe Újszászy
vezérőrnagy úr be lett volna kapcsolva ?
T a n ú : É n erről csak a miniszter úr útján tudok.
Tárgyalásvezető : De Újszászy vezérőrnagy úr t u d o t t arról, hogy figyelembe volt véve.

Tárgyalásvezető: Ez az első eset, hogy Újszászy vezérőrnagy úr neve szóba került, mikor
lehetett ?
50 Bakách—Bessmyey György, báró (Bp., 1892. 04. 14 — New York, 1959. 02.) diplomata. Belgrádi (1938—1941),
majd vichy-i (1941—1943) végül berni (1943—1944. 03.) magyar követ. A német megszállás miatt lemond tisztéről.
Aktív kapcsolatot alakít ki a nyugati hatalmak képviselőivel, közvetítő tevékenységet folytat Horthy és a szövetsé
gesek között.
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T a n ú : Január-februárban.
Tárgyalásvezető : Míg a valóságos megérkezés ?
T a n ú : Márciusban. Ez az első találkozás egyáltalán nem jött létre.

Tárgyalásvezető : Kapott-e megbízatást Újszászy arra, hogy őket a magyar kormány nevében
üdvözölje ?
T a n ú : Részemről nem, részemről azt mondtam, hogy legyen bizalommal velük. Üdvözölje
és hajtsa azt az utasítást végre, amelyet Ghyezyvel megbeszéltünk annak idején a drávai talál
kozóhoz.

Tárgyalásvezető bekéri a következő t a n ú t : Szegedy-Maszák Aladár követségi tanácsost.

T a n ú : Előadtam már mindkét vallomásomban azt, hogy a berni m. kir. követ, BessenyeyBakach György báró, akit az elmúlt év őszén neveztek ki új állomáshelyére, kezdettől fogva
állandó kapcsolatot t a r t o t t fenn Tyler úrral, aki a népszövetség magyarországi pénzügyi meg
bízottja és egy Dulles nevezetű úrral, aki ott az amerikai követséghez volt beosztva és úgy
szerepelt mint Roosevelt 51 külön személyes megbízottja. Ezek a beszélgetések elsősorban Magyar
ország politikai helyzetére vonatkoztak és Magyarország sorsára a háború u t á n . Az amerikaiak
állandóan biztosítottak minket a Magyarország iránt érzett őszinte jóakaratukról és ebből
kiindulva azután figyelmeztettek minket azokra a rendkívül súlyos következményekre, amelyek
abból származnának, hogyha Magyarország akkori politikai vonalát továbbra is fenntartaná.
Vonatkozik ez úgy a belpolitikára mint a külpolitikára.
Elnök: Mikor volt ez?
T a n ú : 1943 őszétől kezdve. E beszélgetések folyamán aztán magyar részről állandóan rá
m u t a t t a k azokra az okokra, amelyek miatt mi a jelenlegi bel- és külpolitikánkon változtatást
nem eszközölhetünk. Különösen hangsúlyozutk vezető motívumként az egész beszélgetések
folyamán az orosz veszedelmet és azt, hogy éppen az orosz előrenyomulás és az orosz veszedelem
árnyékában Magyarország nem veheti magára a német birodalommal való konfliktus lehetőségót
sem és Magyarország egyébként sem vállalhatja azt, hogy a német birodalommal fegyveresen,
vagy másképp szembe kerüljön. Beszélgetéseinket az amerikaiak meglehetős elégedetlenül és
türelmetlenül fogadták és a beszélgetések megszakításával fenyegettek, súlyos légi bombázásokat
helyeztek kilátásba.
Tárgyalásvezető: Magántermészetű vélemények voltak a két úr részéről, vagy kormányaik
megbízatásából tették-e ezeket, vagy pedig csak felelőtlen tapogatódzások voltak-e ?
T a n ú : ő k mindketten, Dulles kezdettől fogva, Tyler pedig egy későbbi időponttól fogva a
berni amerikai követséghez be voltak osztva hivatalos minőségben.
Tárgyalásvezető : Szóval hivatalos személyek ?
T a n ú : ő k mindig a saját rokonszenvükről és kormányuk álláspontjáról beszéltek. Amikor
már a beszélgetések és így a kapcsolat megszakadásával fenyegettek, akkor — h a jól emlékszem
1943 végén, telén — felvetették azt, hogy Magyarország legalább azzal fejezze ki jóindulatát,
készségét a szövetségesek ügye iránt, hogy ejtőernyős küldöttséget fogadjunk.

Tárgyalásvezető : Keresztes-Fischer belügyminiszter 52 tudott-e ezekről a tárgyalásokról ?
T a n ú : Felteszem, hogy igen. H a jól emlékszem Keresztes-Fischerrel
mélyesen nem beszéltem.

ezekről a dolgokról sze

51 Roosevelt, Franklin Delano (1882. 01. 30 — 1945. 04. 12.), politikus. 1933-tól haláláig az Amerikai Egyesült
Államok elnöke.
52 Keresztes—Fischer Ferenc, dr. vitéz (Pécs, 1881. 02. 18 — Attersee, 1947. 03. 03.), politikus. Belügyminiszter
(1931. 08. 24 — 1935. 03. 04.) és (1938. 05. 14 — 1944. 03. 22.). A Gestapo mint tényleges belügyminisztert 1944
március 19-én letartóztatta.
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Tárgyalásvezető : É s kivel lépett érintkezésbe a Külügyminisztérium a Vkf-től ?
T a n ú : A külügyminisztérium, tudomásom szerint Szentmiklóssy követ beszélt Kádár ezds.
úrral.
Tárgyalásvezető : ö n nem beszélt Kádár ezds. úrral ?
T a n ú : Emlékezetem szerint nem. É n hivatali elöljáróimon kívül...
Tárgyalásvezető : Szóval más nem folyt bele. Miért lett Kádár bele vonva ?
Tanú : Az akciót a katonaság kizárásával nem lehetett lebonyolítani, de mondom, azt hangsú
lyozni kívánom...
Tárgyalásvezető : Ezt nem akarták kikerülni ?
T a n ú : Kikerülésről nem volt szó. Katonai híradásról eleve ismételten leszegeztem, hogy nem.
Tárgyalásvezető : Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a gazdasági kémkedés is kémkedés.
T a n ú : Legyen szabad erre utalnom arra...
Tárgyalásvezető : Szóval nem az volt a célja, hogy az szerezzen híreket, hogy normális számítás
és gondolkodás szerint azt kellene vélni, hogy csak abból az intencióból indultak ki az urak,
hogy a külügy onnan tudjon meg terveket ós elgondolásokat. Vagy pedig az volt a cél, hogy innen
vigyen értesüléseket.
Tanú : A cél elsősorban, ha szabad ezt a kifejezést használnom, amint a külügyminiszter úr
egyszer a felsőház külügyi bizottságában használta, a cél a politikai légvédelem volt.
Tárgyalásvezető: Szóval az magyarán annyit jelent, hogy ezzel akarták a bombázás határidejét
kitolni.
T a n ú : A hivatalos beszélgetéseink folyamán ez volt elsősorban és központilag a cél. Az egész
beszélgetés azután indult meg, Bessenyey küldetése, hogy 1943 augusztusában egyszerre el
kezdődött az a fenyegetési k a m p á n y Magyarország ellen az angol rádión és egyebeken keresztül
a közeli bombázásról. Nem akartuk ezt a vékony szálat elszakadni hagyni. Amit méltóztatott
mondani, méltóztatott a gazdasági kémkedés kifejezést használni, ezzel kapcsolatban legyen
szabad rámutatnom arra, hogy az elgondolás az volt, hogy rá kell m u t a t n i arra, hogy a magyar
ipar a legnagyobb százalékben a magyar szükségletekre dolgozik.
Tárgyalásvezető: Ez megint nem tartozik...
Tanú : Ez megint a politikai légvédelem fogalom köréhez tartozik.

A következő t a n ú Ohyczy volt külügyminiszter.

Kérném, méltóztassék előadni, hogy mi volt az ejtőernyősök idejövetelének előzménye, az
i t t lévő vádlott urak közül ki volt a tárgyalásokba beavatva, ki milyen megbízatást kapott,
milyen feladatott teljesített, egyáltalán mi volt a szerepköre ebben az ügyben, ahogy Nagyméltó
ságod ezt már előadta és amint erre a részre azután...
T a n ú : A közvetlen előzmény az volt, hogy február elején, a napra már nem emlékszem, lehet»
hogy január legvégén vagy február elején...
Tárgyalásvezető : De már az előző évben is.
T a n ú : Az előző évben is. Úgy kezdődött tulajdonképpen a dolog, hogy a bizalmas úton a
b e r n i követségünk úgy értesült, hogy angolszász részről azt kívánnák, hogy velünk érintkezésbe
lépjenek. Erre ők kifejezték azt az óhajukat, hogy egy magasabb rangú magyar katonatiszt,
lehetőleg tábornok menjen ki valamely semleges országba velük az érintkezést felvenni. Ezt a
kívánságukat természetesen kategorice elutasítottuk. Azután különböző módon próbálkoztak.
Felmerült az a gondolat, hogy valaki a részünkről semleges útlevéllel utazna be, ami szintén
teljesen kilátástalan volt részünkről. H ú z t u k a dolgot, nem akarván minden vonalat elvágni,
részünkről húztuk a dolgot, ez négy-öt hónapig is t a r t o t t .
Tárgyalásvezető: Ezekről a tárgyalásokról, ezekről a tapogatózásokról és a Bernbe adott
válaszokról és az onnan jött jelentésekről az itt szereplő vádlott urak közül ki bírt tudomással.
T a n ú : Tudomásom szerint senki.
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Tárgyalásvezető : Teljesen a külügy intézte ?
T a n ú : Teljesen a külügy intézte, a vezérkar főnöke nem volt tájékozva.

T a n ú : Február elején merült fel az az eset, illetőleg kaptuk az értesítést, hogy ejtőernyősöket
akarnak küldeni.
Tárgyalásvezető : Nem március elején ?
Tanú : Ez már februárban volt. Tekintettel arra, hogy ejtőernyősöket az oroszok is bocsátottak
ide le, sokkal célszerűbbnek t a r t o t t u k azt, hogy rendezett keretek közt maradjon az ejtőernyős
lebocsátás, hogy az illetők ne — hogyan mondjam — bolyongjanak itt az országban és felügyelet
alatt maradjanak, akkor — azt hiszem éppen a helyettesem Szentmiklóssy — kérte fel K á d á r
ezds. urat, hogy gondolkodjék ezeknek a fogadásáról, illetve befogásáról. Azután értesítést
kaptunk, hogy körülbelül mikor szándékoznak őket lebocsátaní és akkor a helyettesem, Szent
miklóssy, mert akkor nem voltam Budapesten, értesítette Kádár vezérkari ezredes u r a t , hogy
gondoskodjék ezeknek lefogásáról és K á d á r vezérkari ezredes úr másnap ezt velem közölte és
akkor helybenhagytam Szentmiklóssynak ezt a kérését és kértem...
Tárgyalásvezető: Most közbeszólok, kapott erre valamilyen utasítást Kádár ezds. úr, hogy ő
tárgyaljon is ezekkel?
T a n ú : Hogy hallgassa ki őket, hogy miért jöttek és mit akarnak.
Tárgyalásvezető : De hogy a magyar k o r m á n y nevében fogadja őket, kapott akár Újszászy,
akár Kádár ilyen...
Tanú : É n Újszászy tábornok úrral egyáltalán nem beszéltem erről a dologról, minthogy ez a
Def. osztály feladatába tartozik, csak a K á d á r vk. ezds. urat kértük fel, hogy ezeket lefogja és
hallgassa ki, arról, hogy a kormány nevében fogadja, nem volt szó, erről szó sem lehetett.

A következő t a n ú Baranyai Lipót a Magyar Nemzeti Bank n y . elnöke.

Tanú : Amikor mentelmi jogomra hivatkoztam, 5 3 ezt nem a magam érdekében tettem, ez egy
jog, amelyről én lemondani nem tudok.
Tárgyalásvezető: Az természetes.
T a n ú : É n n e m azért tettem, hogy a magam helyzetén bármi módon is könnyítsék. A Gestapo
itt működő szervezete engem március 19-én elfogott. Április 24-én hallgatott ki első ízben és
akkor tényként t á r t á k elém, hogy a német Gestaponak tudomása v a n arról, hogy 1943 július
havában a miniszterelnök megbízásából Svájcban tartózkodtam és ott egy amerikai úrral,
akit Tylernek hívnak megbeszéléseket folytattam. Ezt tényként elémtárván, felszólítottak
arra, hogy mondjam el, hogy megbeszéléseimnek mi volt a t a r t a l m a . Ennek előrebocsátása és
ennek a tudomásulvétele u t á n elmondottam elsősorban azt, hogy ki ez a Tyler. Ez a népszövetség
pénzügyi bizottságát képviselte nálunk két részletben ; összesen kilenc esztendőt töltött el Magyar
országon, megtanulta a nyelvünket, megtanulta a történelmünket, megismerte társadalmunk
struktúráját és bár elfogultan érkezett ide, mint minden idegen ember, különösen minden angol
szász ember, de itt tartózkodása alatt rádöbbent arra, hogy velünk Trianonban egy égbekiáltó
igazságtalanság történt. Ezt felismerve ő kvázi missziójának tűzte ki magának azt, hogy Magyar
országot abban a nehéz szituációban, amelybe újból belekerültünk, túlsegítse és bennünket az
ő nexusainak kihasználásával megkíméljen, amennyire lehet, egy másik Trianontól. Ezt bocsá
t o t t a m előre ott is Tylernek személyére nézve és Tylernek az országhoz, hozzám és hozzánk való
kapcsolatairól. Beszélgetéseink tartalmára nézve pedig azt a d t a m elő, hogy a miniszterelnöktől
nekem kettős megbízatásom volt. Elsősorban, hogy tudakoljam meg azt, hogy amerikai hivatalos
körök miképp gondolkodnak elsősorban az orosz kérdésről, másodsorban pedig a szomszédos
kisállamok, a velünk szomszédos kis államok hozzánk való viszonyáról. Ezt a d t a m ott elő.

53 Baranyai Lipótot, mint a felsőház tagját mentelmi jog illette meg. Ennek felfüggesztése nélkül nem lehetett
volna letartóztatni, bíróság elé állítani.
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Tárgyalásvezető : És a Stillhalte-egyezménnyel 54 is.
T a n ú : Ilyen megbízást is k a p t a m . A Stillhalte egyezmény egy mellékes körülmény volt
az azzal függött össze, hogy meg kellett indokolnom, hogy Tyler azt hiszem 1940-ben, milyen'
okból és milyen célból járt itt Magyarországon, mégpedig Teleki Pál miniszterelnöksége idejében.
Tehát határoltam én el ott vallomásomban megbízatásom magvát. Természetesen megkérdezett
engem a Gestapo funkcionáriusa, hogy szóba került-e az a kérdés, hogy Magyarország kiválnék
a szövetségesek Táborából. Erre nézve is megadtam a választ olyan értelemben, hogy igen is
szóba került a diskurzusok során. Kifejtettem azt, hogy — abban láttam feladatomat — a mi
geográfiai szituációnkban ez abban az időpontban lehetetlenség, mert ebből az öngyilkossággal
határos elhatározás bontakoznék ki. Ez volt a lényeges tartalma annak a diskurzusnak, amelyet
Tylerrel folytattam, ez az aminek elmondására én a Gestapo tisztviselőível szemben szorítkoz
tam.

Dr. Csűrös Elemér hadbíró-ezredes vádló: Nagyméltóságú Elnök Ú r ! Mélyen tisztelt Hadi
törvényszék! A lefolytatott főtárgyaláson az egész tényállás úgy a bizonyítékokkal, mint pedig
a vádlott urak vallomásaival annyira tisztázódott, hogy ebben a kérdésben én tulajdonképpen
az egyes részletcselekményekre külön-külön vádindítványomban nem fogok kitérni. H a ennek
a bűnpernek keresztmetszetét nézzük, azt látjuk, hogy tulajdonképpen két vonal van itt, egy
polgári vonal és egy katonai vonal. Az események, amelyek az 1944. évi március 19-i fordulatot
megelőzték, tulajdonképpen erre a két vonalra vezethetők vissza. Míg a Németországgal szem
beni katonai hűség és szövetségi hűség katonai vonalon nem volt beárnyékolva, mert itt éppen
Szombathelyi vezérezredes úr vallomásából hallottuk, hogy az egész honvédség irányítója és a
honvédség szellemének ellenőrzőjének odahatott, hogy ez a katonai szövetségi hűség Németor
szággal szemben necsak fenntartassék, hanem erősíttessék és hogy ez a katonai szövetség a két
bajtárs közt testvéri viszonyig fokozódjék. Hogy mennyire így volt, legjobb bizonyítéka ennek
az, hogy akkor, amikor 1944. évi március 19-í fordulatnál egyes külképviseleteinknél a polgári
személyek átálltak az ellenoldalra, 85 a katonai attaséink éppen ezért, mert ez a szellem vezette
őket maradtak azon a vonalon, ahol eddig is álltak. Tehát katonai vonalon a katonai szövetség és a
bajtársi hűség tekintetében semmi törést ez a viszony nem szenvedett. Annál inkább más volt a helyzet
polgári vonalon. Anélkül, hogy a katonai vezetés, a legfelsőbb vezetés tudott volna róla, polgári
vonalon kormányzatunk, azoknak szervei a honvédség legfelsőbb vezetésének bevonása nélkül
felvették az érintkezést a velünk hadiállapotban lévő szövetséges hatalmakkal, ezeknek kikül
dötteivel. Ennek a tárgyalásnak fonala visszahúzódik az 1943. évre. Ezeknek célja volt a kül
képviseleti feladaton túlmenően minden Magyarországot érdeklő események megfigyelése és
azokról a kormánykörök értesítése. Mondom ezen a feladaton túlmenően belekeveredtek egy
olyan végzetes játékba, amelynek tulajdonképpeni fejleménye és befejezése ez a bűnper. Polgári
vonalon, amikor elkezdték elsősorban a Baranyai Lipót közvetítésével a Tyler pénzügyi megbízot
tal való tárgyalást, addig jutott el a tárgyalás, hogy tulajdonképpen fel kellett volna venni
a szorosabb érintkezést a polgári kormányzat és az amerikai szövetséges hatalmak kiküldöttei
vel. Amikor már idejutott és ide ért meg a helyzet, a polgári hatóság ahelyett, hogy ezt, amit
tulajdonképpen a polgári kormányzat — hogy úgy mondjam — megfőzött és kifőzött, nem ő
maga fogyasztotta el, hanem igenis amikor már kész helyzetben volt, kész helyzettel állottunk
szemben, fordult a legfelsőbb katonai vezetésünkhöz, a vezérkari főnökséghez, hogy az érint
kezést a kiküldött amerikai tisztekkel vegye fel. I t t van a tragédiájuk a vádlott uraknak, hogy
ilyen mentalitás mellett, a katonai szövetség és a bajtársi hűség fokozott fenntartása mellett
bekerültek egy olyan bűncselekménybe, amelynek következtében a polgári vonalon folytatott
előzetes tárgyalás után az ebből a helyzetből adódó tárgyalásnak már részeseivé váltak.
A büntetőjogi felelősség elsősorban terheli Szombathelyi vezérezredes urat és helyettesét,
mert hiszen tulajdonképpen azzal, hogy a kapcsolatot ilyen formában felvették — ez a honvéd
ségnek nem lett volna feladata, amennyiben ezek hadifoglyok voltak, csak arra szorítkozott
volna, hogy biztos őrizésükről gondoskodjanak és rábízta volna a honvédség, illetve a felsőbb
vezetés a polgári hatóságokra az ezekkel az emberekkel való tárgyalást, minthogy a belügymi
nisztériumnak és a külügyminisztériumnak megfelelő közegei vannak hozzá — túlmentek ezen
és a vád álláspontja szerint a felsőbb gondtalanul járt el, amikor az érintkezés feltételébe bele
kapcsolódott. A vád álláspontja az, hogy ezáltal szolgálati kötelmüket megszegték. Míg a felsőbb
vezetés részéről, I. és I I . rendű vádlottak részéről a vád álláspontja szerint gondatlanságot
látok itt fennforogni, a többi urak részéről, a I I I . ,IV. és V. rendű vádlottak részéről szándékos
ságot látok, a szolgálat kötelmeinek szándékos megszegését látom. Amikor ők — bár felsőbb
5
8 közelebbi adatunk róla. Feltehetőleg Teleki 1940-es kísérleteiről lehet sző. (Emigráns kormány stb.)5
szag német megszállása után a semleges országokban működő magyar követek — Vörnle János ankarai
köve I kivételével — nem vállalták a Sztójay-konnány szolgálatát. Vö. : Juhász 360. o.
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utasításra és felsőbb irányításra — az ellenség kiküldött tisztjeivel az érintkezést felvették,
szolgálati kötelmeiket megszegték, mert a szolgálati szabályzat ezeknek az uraknak módot
nyújtott volna arra, hogy a felsőbb vezetés intencióit, illetve parancsait ne teljesítsék. 56

A jogkérdésben, hogy mennyire terheli az I. és I I . rendű vádlott urakat gondatlanság és
mennyiben terheli a szolgálati bűntettben a I I I . , IV. és V. rendű vádlottakat szándékosság,
ennek megítélését a Haditörvényszék bölcs ítélkezése alá bocsátom és illetékes parancsnokom
vádparancsához híven úgy az I., mint a II., I I I . , IV. és V. rendű vádlott urakkal szemben az
eredeti vádamat, vagyis a katonai büntetőtörvénykönyv 134. §-ának (1) bekezdése szerint
szolgálati b ű n t e t t címén fenntartom. 5 7

v. Szombathelyi Ferenc vezérezredes: A magam részéről az egész tárgyalás menetéből, ahogy
hallottam, először is meg kell állapítani azt, hogy alantasaim milyen körültekintéssel jártak el
és mennyire vigyáztak arra, hogy a magyar katona becsületén csorba ne essék és mindent meg
tettek arra, hogy ebben az ügyben csak annyit tegyek, amennyi feltétlenül szükséges, sem többet,
sem kevesebbet. Megállapíthatom azt mind a magam részéről, mind a többiek részéről is, hogy
mi nem léptünk érintkezésbe az ellenséggel, nem bocsájtkoztunk tárgyalásba az ellenséggel
és nem követtünk el semmit sem a szövetségi hűséggel szemben, mert hiszen a szövetségi hűség
nek tökéletesen megfelelően ezeket az amerikaiakat letartóztattuk, azután kihallgattuk. Ezt
minden hadifogollyal megcsináljuk, minden hadifoglyot kihallgat az ember. Katonai hatóság
nem mondhatja egy hadifogollyal szemben, hogy ezt nem hallgatom ki. Pláne egy ilyen külön
leges esetben feltétlenül ki kellett hallgatnunk, különösen az én szempontomból ki kellett hall
gatni, mert végeredményben kíváncsi voltam arra, hogy mit csinál a külügyi hivatal. Nem
t u d t a m semmit sem. Mint derült égből a villám, úgy jött ez az ügy. Nem helyezkedhettem arra
az álláspontra, hogy nem veszek róla tudomást. Az ember kötelessége minden hadifoglyot ki
hallgatni. Különben is a szövetségi hűség szempontjából úgy is volt megállapítva, hogy mi
megfogjuk. Letartóztatásuk megtörtént, nem vendégként láttuk őket, hanem letartóztattuk.
Ezek foglyok voltak. Bebizonyosodott, hogy fogolyszerűen cellákban voltak elhelyezve. A hadi
foglyot az ember kihallgatja, azt ki kell hallgatni. Azután jött a második rész, hogy á t a d t u k
a németeknek. Ezt meg is tettük, tehát nem a k a r t u n k semmiféle suskust csinálni. H a azt akartuk
volna, akkor eltüntettük volna azt az amerikai alezredest, a Dunába dobtuk volna, vagy akármit.
Hogy milyen jelszóval, mesével lettek átadva ? Hiszen mindenki mesének tartja ezt. I t t egy
bizonyos kényszerhelyzet volt, mert végeredményben a felelős magyar kormánnyal álltunk
szemben. Király őrnagy sem m o n d h a t t a azt, hogy ezek a magyar kormány kívánságára jöttek
ide, nem pedig Titohoz akartak repülni. Ezt nem lehetett. Annál kevésbé, miután a magyar
kormány, a felelős kormány, a külügyminiszter vállalta a felelősséget azért, hogy ezek aTito
jeligével jöttek ide. De hogy Király ezt mondta, nekem arról fogalmam sem volt, hogy mit
mondott, mit nem, magam parancsot erre vonatkozólag nem a d t a m neki. Mindenesetre, h a
t u d t a m volna, megmondtam volna, hogy ne álltassátok a németeket dajka mesével, amikor
4—5 napja itt vannak, hanem mondjátok meg, hogy ezek ejtőernyővel ideérkeztek és adjátok
át mint a többit szó nélkül. A német hatóságok majd ki fogják vallatni őket, hogyan jöttek,
vagy miért jöttek, vagy minek jöttek. Felesleges volt ilyen dajkamesével a dolgot itt húzni.
A lényeg azonban az, hogy a vád abból a szempontból, hogy érintkezésbe léptünk volna, hogy
tárgyaltunk volna és kvázi, hogy a mi cselekményeink következménye lett volna, hogy az orszá
got a németek megszállták, nem áll fenn és mint ilyen, alaptalan, nincs alapja. A szövetségi
hűség nem lett csorbítva, semmi tekintetben nem a k a r t u n k elrejteni semmit, nem a k a r t u n k
eltitkolni semmit, nyíltan, őszintén, világosan kezeltük a dolgot. Részemről vagy alantasaim
részéről nem akartunk semmiféle megtévesztést csinálni a szövetségi hűség szempontjából,
tökéletesen nyíltan kezeltük ezt a kérdést, á t a d t u k a foglyokat. A katonai jog, a szolgálati
szabályzat értelmében helyesen jártunk el akkor, amikor a hadifoglyokat kihallgattuk, ez ne
k ü n k kötelességünk és nevezetesen az én szempontomból pedig rendkívül fontos volt, hogy
végre lássam azt, hogy mi történt itt külügyi vonalon, mert valamit sejtettem. Ez azonban

56 A Szolgálati Szabályzat I. rész 80. pontja szerint az engedelmességet csak akkor szabad megtagadni „...ha
a parancs világosan és nyilvánvalóan az esküvel fogadott kötelesség, az állam vagy a szolgálat érdeke ellen irányul,
vagy a büntető törvényben tiltott cselekményt követel". (Szolgálati Szabályzat a m. kir. Honvédség számára. I.
rész. Bp., 1931. 53. o.) Véleményünk szerint ez esetben egyik feltétel sem forgott fenn.
57 ,,A szolgálati kötelességnek minden szándékos vagy gondatlan megszegése, amely a jelen törvény külön ren
delkezése vagy más súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szolgálati bűntett, ha háború idején követték el és
abból a szolgálatra hátrány származott. A büntetés hat hónaptól egy évig, súlyos esetben egy évtől öt évig terjedhető
börtön." (A katonai büntetőtörvénykönyv. Bp., 1940. 50. o. 134. § [1] bekezdés.)
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egy eset lett volna nekem, hogyha más tragikus események nem jönnek közbe, értem alatta
a megszállást, akkor felkarolhattam volna ezt a kérdést, elmehettem volna a legfelsőbb helyre
és r á m u t a t h a t t a m volna, hogy itt vannak a konkrét bizonyítékok és adatok arra vonatkozólag
amiről sugdostak, amiről beszélgettek és amiről hallottam, de semmit nem t u d t a m . I t t vannak
a konkrét bizonyítékok. A legfelsőbb hadiárnak megjelenthettem volna, hogy ennyire fejlődött
a dolog és ezért a felelősséget nem vállalhatom. Nekem ezt tudnom kellett, de ez nem az érint
kezés felvétele, tárgyalásba bocsátkozás, hanem kötelesség. Először kötelességünk volt kihall
gatni, nekem pedig jogos igényem volt, hogy tudjam, hányadán vagyunk. H a ez a tragikus
megszállási ügy nem jött volna közbe, ezt ki lehetett volna értékelni alaposan. Azt mondtam
volna, ilyen dologba nem játszom tovább. J ö t t azonban a tragikus megszállás. Akkor is az
első kérdésem az volt, hogy le vannak-e t a r t ó z t a t v a és átadták-e őket a németeknek. Azt mond
t á k , hogy le vannak tartóztatva és át lesznek adva. L á t t a m , hogy az elutazásom előtt kiadott
első parancs tovább megy és végre lesz hajtva. Tényleg 24-én, három n a p múlva át lettek adva,
tehát semmiféle ilyen hátmegetti eljárás, árulás, tárgyalás, tárgyaláson való részvétel, vagy az
ellenséggel való érintkezés-felvétel részünkről nem történt. De facto talán Király őrnagy úr
m e n t a legmesszebb az érintkezésben, ő is inkább felelőtlenül és parancs nélkül járt el. A felelős
közegek mind kitartottak amellett a hatáskör mellett, amely a szolgálati szabályzatban elő
van írva, és ami kötelességünk minden hadifogollyal szemben. A magam részéről még egyszer
csak azt hangsúlyozhatom, hogy látom azt, hogy alantasaim helyesen jártak el. É n ennyire
részletesen nem ismertem ezt a dolgot, mint hangoztattam, én annyira az országos gondok és
tragikus események hatása alatt álltam, hogy nekem ez az egész Tito affér, amikor a parancsot
kiadtam és amikor hazajöttem ellenőrizni a parancsot, hogy megtörtént-e, itt vannak-e, vajon
át lesznek-e adva, akkor nekem ez már nem játszott szerepet. Most értesültem a részletekről
és látom, hogy alantasaim is megtettek mindent, amit nekik kellett tenni és nem tettek semmi
olyat, amit ne tettek volna, ne lett volna kötelmük. Azt hiszem, hogy igazságtalanul szenvedtek
üldöztetést, de boldogok azok, akik igazságtalanul üldöztettek és szenvedtek a hazáért, szen
vedhettek a szövetségi hűségért velem együtt, mert mi mindig ezen az alapon álltunk és soha
egy pillanatra sem tántorodtunk el, sőt m a is azt mondom, hogy nincs más kiút, mint az, hogy
a német és a magyar katona erősen fogja egymás kezét, erősen tartsák egymás kezét. Ezt mond
t a m szolgálatba lépésem első napjától kezdve, mint a vezérkar főnöke. Folyton ezt hangoztattam
a németek felé és mindenki felé. A németeknek mindig mondtam, hogy a magyar katona, aki
velük végig fog harcolni és el fog bukni mint 1918-ban. Sajnos nem találtam hitelre és támogatásra
ezen a fronton. Ez volt az, amit a honvédségben mindig hirdettem, ennek a jegyében cselekedtek
alantasaim és cselekedtek azok az alantasaim, akik távol voltak tőlem, akiknek igazán módjuk
b a n lett volna másképp cselekedni és átállni a túlsó oldalra. Ezt katona nem tette meg. Kérem
a nagyméltóságú törvényszéket, hogy mind magatartásunkat, mind felfogásunkat ebből a
szempontból megítélni kegyeskedjék.

Tárgyalásvezető : Kérem Bajnóczy ő nagyméltóságát.
I I . r. vádlott : Lényegében azt adtam elő, amit a vezérkar főnöke úr őnagyméltősága előadott.
I t t egy dologra akarok rámutatni. Az a körülmény, hogy az ejtőernyősök érkezése a németeknek
a német megszállás előtt be lett jelentve, mutatja, hogy itt semmiféle rejtési szándék nem állt
fenn a honvédség, vagy a vezérkar részéről, mert ha fennállt volna, akkor elhallgatták volna ezeket,
eltüntették volna, de nem ez történt mert már 16-án Kádár ezds. úr jelentése alapján be lett
jelentve a németeknek — azt hiszem az összekötő tiszt útján, nem tudom, hogyan hívják hirte
lenében, Scholtz 68 ezredesnek — hogy az ejtőernyősök itt vannak. Az igaz, hogy n e m lett mondva,
hogy vigyázat, ezek nem közönséges ejtőernyősök, ezek a külügy emberei, de itt megint azt
vagyok kénytelen felhozni, hogy mi egy honvédesküt tettünk le. A honvédeskünek lényeges
pontja az, hogy a magyar alkotmányra esküszünk. A magyar alkotmány magában foglalja
alkotmányosan az államfő és a Legfelsőbb H a d ú r által kinevezett kormányt. Azt megtettük
és kötelesség mulasztást nem követtünk el, hogy meggyőződtünk róla, hogy igenis erről a kor
m á n y tud, mert a visszametszés megtörtént a külügyminiszter vonaláról, tehát mi az ellenséggel
sem érintkezésbe nem bocsátkoztunk, sem nem hívtuk őket, sem nem tárgyaltunk velük, hanem
kihallgattuk őket és vezettük a dolgunkat úgy, ahogy ezt a becsület és katonai tisztesség kí
vánja.
Tárgyalásvezető: Kérem Űjszászy vezérőrnagy urat.
I I I . r. vádlott: Lényegében Szombathelyi vezérezredes úr és Bajnóczy vezérezredes úr &
nagyméltóságaik elmondták azt, ami történt, úgy hogy én csak a vád egyes pontjaihoz szeretnék

58 Nincs közelebbi adatunk róla.
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jelentést tenni. Mi azzal vagyunk vádolva, hogy mi az ellenséggel érintkezésbe léptünk. Ez nem
állt fenn, mert az ejtőernyősök, illetve a külügyminisztérium tárgyalásairól és az ejtőernyősök
behívásáról sem én, sem vádlott — társaim semmiféle tudomással nem bírtunk, minket befejezett
tények elé állított a külügyminisztérium akkor, amikor ez a három ejtőernyős itt megjelent.
Hogy ezeket az ejtőernyősöket fogadtuk, kötelességünk volt őket őrizetbe venni, letartóztatni
és hadifogolyként kezelni. A fogadás szó tehát kénytelen, mert Király őrnagy feladata volt az
őrízetbevétel a Budapestre való felszállítás és itt egy cellában állandó katonai őrizetben való
t a r t á s . Ezt láttam akkor, amikor a kihallgatáshoz feljöttek az ejtőernyősök szuronyos, fegyveres
őr kísérete mellett. Ami a velük való tárgyalást illeti, ez nem volt tárgyalás, csupán kihallgatásra
szorítkozott, mégpedig csupán én voltam a vádlottak közül az, aki velük beszélt, mert én k a p t a m
a parancsot katonai elöljárómtól, Bajnóczy vezérezredes úrtól arra, hogy megtudjam, hogy miért
jöttek ezek. Ennek a parancsnak a meg nem tagadásával — mint az ügyész úr mondta — mu
lasztást követtem el, mert megtagadhattam volna ezt a parancsot. Ezt nem osztom, mert minden
hadifoglyot ki kell hallgatni és meg kell tudni, hogy miért jött. Még ha hadikövetekről lett
volna szó, de ezt nem t u d t u k és nem is úgy kezeltük, még akkor is a hadiköveteket minden
esetben a Szolgálati Szabályzat alapján ki kell hallgatni.
A következő vádpont abból áll, hogy mi okot szolgáltattunk ezzel a magatartásunkkal arra,
hogy a szövetséges német hatalom Magyarországot megszállja. Csupán időbeli érveket legyen
szabad jelentenem. Amikor a német haderőnek azon része, amely Magyarország megszállására
volt hivatva, a m a g y a r határon felvonulását március 11-én befejezte. Erről konkrét hírei voltak
a magyar vezérkar 2. osztályának, úgyhogy a Vkf. helyettes ő nagyméltósága nem hitték azt,
hogy itt egy megszállásra kerülhet a sor, senki sem hitte tulajdonképpen, de mégis megnyug
tatásként megkérdeztük a szövetséges német vezérkartól március 12-én az itteni véderő-attasé
útján, hogy mi célt szolgál a magyar határon felvonult német erő, mire azt a választ k a p t u k ,
hogy csodálkoznak azon, hogy egy pillanatig is abban a hitben voltunk, hogy ez a csapatössze
vonás Magyarország ellen lett irányítva. Viszont az ejtőernyősök március 16-án érkeztek, az
első kihallgatásuk március 18-án 19 órakor történt és a német csapatok amint átlépték a magyar
h a t á r t a megszállás végrehajtásához, az március 19-én 23 órakor történt, vagyis lehetetlennek
t a r t o m azt, hogy szolgálati beosztásunkban a konkrét, őszinte, teljes együttműködést kerestük
úgy Kádár ezredes úr mint én a német hírszerző és kémelhárító szervekkel, én mint államvédelmi
központ vezető Kaltenbrunner 5 9 ő nagyméltóságával, a német titkos rendőrség vezetőjével
rögtön ezen szolgálatom átvétele u t á n érintkezésbe léptem és vele szolgálati beosztáson belül
a legőszintébb és legteljesebb mértékben mindig együtt dolgoztam. Más jelenteni való nincs.
Tárgyalásvezető : Kérem Kádár ezds. urat.
IV. r. vádlott: A magam szempontjából legyen szabad jelentenem, hogy abban az esetben
érezném bűnösnek m a g a m a t , ha azokat a magatartásokat, amelyeket ebben az ügyben tettem,
elmulasztottam volna. Mint 2. osztályvezető egy különleges szolgálatot láttam el, amelyben
lehetett azt a mértéket megtartani, mint az egyéb beosztásokban lehetséges. E g y zászlóalj- vagy
ezredparancsnok ilyen problémák elé nem kerül, nem is kerülhet. É n pontosan ilyen problémák
közt kellett, hogy éljek. Akkor amikor a magyar külügyminiszter engem magához hívat, illetőleg
a külügyminiszter ily tájékoztatást ad, akkor erre nekem mint jó 2. osztály vezetőnek le kell
csapnom, kötelességem ezt megtenni. Ezért hangsúlyoztam ki azt, hogy nekem kell vagy nekünk
kell legelőször megtudni, hogy tulajdonképpen mit akarnak ezek az emberek itt, hogy ezt elöl
járóimnak jelenthessem. H a ezt elmellőzöm, abban az esetben súlyos kötelességmulasztást
követtem volna el. Sőt továbbmegyek. Úgy érzem, még akkor sem követtem volna el hibát,
ha ezeket az amerikaiakat megvendégeltem volna, h a talán beugrottam volna és talán olyan
parancsokat adok Király őrnagynak, hogy fehér asztal mellett tudja meg talán még Csáktornyán
tőlük, hogy miért jöttek, mert hiszen ez hozzátartozik ehhez a szolgálathoz az ilyen u t a k járása.
Mindezt nem tettem. Mereven és ridegen arra az álláspontra helyezkedtünk, amit a Vkf. úr
ő nagyméltósága rendelt el, becsukni őket és egyszerűen fogolyként kezelni. Semmi okom nem
Tolt arra egyébként, hogy a külügyminisztérium magatartását bírálat tárgyává tegyem. Már
cius 19-ét megelőzően egy független országnak voltam a katonája. A magyar külügyminiszter
úrral, Ghyczy ő nagyméltóságával szolgálati állásomból kifolyólag álltam összeköttetésben
amennyiben helyzeteket referáltam neki és sok olyan dolgot a d t a m elő, amelyet szóbelileg,
kellett előadni. Ez alkalmakkor több ízben tapasztaltam Ghyczy ő nagyméltósága részéről,
legalább is velem szemben, amikor mindig hangoztatta, ha valamilyen kényesebb probléma
felmerült, hogy ez vagy az a dolog nem lenne korrekt a szövetségesekkel szemben. É n őt úgy
ismertem, aki árulásra, vagy ilyesmire képtelen. Hogy a külügyminisztérium ilyen u t a k a t
taposott, arról tulajdonképpen én is a tárgyalás folyamán szereztem tudomást, hogy ilyen
érintkezések voltak és ilyen mélyenfekvőségek voltak e mögött az ügy mögött. Mint 2. osztály-

59 Kaltenbrunner, Ernst (1903—1946.10.16.). Az E.SHA (Birodalmi Biztonsági Főhivatal) vezetője (1943—1945)
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vezető ma is azt jelenthetein, hogy ha ma ugyanebben a helyzetben volnék, ugyanúgy járnék
vi, mint ahogy eljártam, mert h a nem úgy járnék el, akkor kötelességet mulasztottam volna.
V. r. vádlott :G0 Kádár ezredes úr szavaihoz teljes mértékben csatlakozom. Azt kívánom még
kidomborítani: Amikor a 2. vkf. osztályba valaki bekerül, az első dolog, hogy a közigazgatási
alosztálynál eléje tesznek egy papírt, becsületszavára ki kell jelentenie, hogy az itt tudomására
jutott dolgokat senkinek, kivéve azokat, akiknek szolgálatilag tudniuk kell, nem mondhatja
el. H a én parancsot k a p t a m valaminek végrehajtására és valaminek ilyen vagy olyan módon
való továbbadására, én a magam rendelkezéseit, vagy dolgait sohasem mondhattam el. Akkor
Scholtz ezredes úr 61 és annak emberei ugyanúgy kívülállóak voltak, nem voltak szolgálati elöl
járóim, vagy nem voltak alárendeltjeim az ügyből kifolyólag, illetve az üggyel kapcsolatban
teljesen egy harmadik személy lett volna, ugyanolyan becsületsértést követtem volna el magam
mal szemben, ugyanúgy megszegtem volna honvédeskümet, mintha elmondtam volna egy
újságírónak, vagy valakinek, aki a következő n a p az egészet lehozta volna egy újságban. I t t
még újra hangoztathatom, hogy az egész dolog csak ügykörszerűleg és a Vkf. 2. osztályának
feladataiból kifolyólag került csak hozzám.
Elnök : A tárgyalást befejezettnek nyilvánítom. 6 2

60 A per ötödrendű vádlottja Kern Károly vezérkari őrnagy volt.
61 Kincs közelebbi adatunk róla.
62 A jegyzőkönyvben nem szerepel, de a per minden vádlottját felmentette a haditörvényszék. Az október 15/16-i
események következtében azonban az ítéletet a vezérkar főnöke már nem tudta megerősíteni. A nyilas hatalomátvétel
után Űjszászy István, Szombathelyi Ferenc, Kádár Gyula Sopronkőhidára, illetve Németországba került. Kern
Károly a honvédelmi minisztériumban szolgált. Az ítéletről 1.: Szombathelyi Ferenc visszaemlékezései. (A bevezetést
és a jegyzeteket írta: Dr. Gosztonyi Péter) Washington, 1980. 25—20. o.

HELYREIGAZÍTÁS
Dr. Csendes Lászlónak, a Hadtörténelmi Közlemények 1985. évi 3. szá
mában (643—659. o.) megjelent „A korona rejtekhelye Ausztriában 1945-ben"
című közleményébe értelemzavaró hiba került. A 654. oldalon, sajnálatos mó
don, nem a megfelelő térképvázlat látható „Mattsee és környéke" aláírással,
következésképpen az azon szereplő számok nem felelnek meg a szövegben
levő utalásoknak. Az elkövetett hiba helyrehozásaként itt a 203. oldalon kö
zöljük a közlemény említett, 654. oldalához eredetileg tartozó, megfelelő szám
jelöléseket tartalmazó térképet. — A szerk.
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SZEMLE

KÁDÁR JÁNOS
BÉKE, FÜGGETLENSÉG, HONVÉDELEM
Beszédek és cikkek 1957—1985
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest,

Az utóbbi években tárcaszintű kutatási fő
irányként kiemelkedő szerepet játszik hazai
hadtörténelmi kutatásunkban a Magyar Nép
hadsereg történetének komplex feldolgozása.
Nagy segítséget nyújt most ehhez a Zrínyi Kato
nai Könyv- és Lapkiadó vállalkozása : a felsza
badulás 40. évében és a munkáshatalom meg
védésének 30. évfordulójára készülődés jegyé
ben megjelentetett kötet.
A válogatás a Magyar Szocialista Munkás
párt első, majd főtitkárának azokra az írásaira
és beszédeire terjed ki, amelyekben a népha
talom és a szocialista közösség védelmével, a
béke megóvásával és fenntartásával, vagyis a
szocialista honvédelem kérdéseivel foglalko
zott. A szigorú kronológiai rendben közzétett
válogatott tematikus anyag szilárd irányvona
lat jelent az MSZMP honvédelmi politikájának,
a Magyar Népköztársaság fegyveres erői ós
testületei fejlődésének
tanulmányozásához.
Logikai egységet alkotva domborodik ki a
nemzeti érdek és az internacionalista elköte
lezettség egyidejű és következetes érvényesí
tésével megvalósított politika állandósága,
valamint a konkrét feladatokból fakadóan a
honvédelmi tevékenység folyamatos tovább
fejlődése és állandó megújulása.
A mondanivaló tudatosan választott keretét
látjuk abban, hogy az első közölt anyag Kádár
Jánosnak az MSZMP csepeli aktívaértekezletén
1957 januárjában elhangzott felszólalása, míg
az utolsó az MSZMP főtitkárának a csepeli
választási nagygyűlésen 1985 júniusában el
mondott beszéde. Az ipari munkásság egyik
hazai központjában 1957 elején még erre a
kemény hangú figyelmeztetésre volt szükség:
„A megtévedt embereket felvilágosítjuk, de
aki fegyvert emel a népi hatalomra, annak
kezéből kiütjük a fegyvert, aki összeesküvést
sző államunk ellen, az a proletárdiktatúra
fegyverével találja szemben magát." (11. o.)

1985. 348 o.)

1985 derekán viszont már a következő gondo
lat kaphatott hangsúlyt: „A szocialista nem
zeti összefogás egyik eredménye, hogy a tár
sadalmilag aktív emberek jobban megismerték
egymást a közös küzdelemben, a közös vállalá
sokban jobban összeforrtunk, közelebb kerül
tünk egymáshoz. Ez végső soron azt jelenti,
hogy különböző világnézetű emberek, pártta
gok, pártonkívüliek, fizikai dolgozók, értelmi
ségiek foghatnak össze az egész népünk érde
keit szolgáló közös és nemes célokért." (331. o.)
A két pólus között helyezkednek el az elmúlt
közel harminc év sorsfordulóin nyilvánosságot
kapott alapvető gondolatok a szocialista hon
védelemmel kapcsolatosan. Az 1957. május
elsejei beszédben még a visszatekintés volt a
meghatározó: „Emlékeznünk kell azokra a
pártharcosokra, államvédelmiekre, honvédek
re, rendőrökre, karhatalmiakra, akik hitükhöz,
esküjükhöz híven harcoltak és meghaltak a
szocialista forradalom, a nemzeti független
ség, a Magyar Népköztársaság ügyéért. Emlé
keznünk kell azokra a szovjet munkásokra,
parasztokra, értelmiségiekre, hivatásos kato
nákra, akik segítségünkre siettek a harcban,
segítettek megvédeni népi demokratikus ren
dünket, független hazánkat, békénket." (16. o.)
Az MSZMP 1957 júniusi országos értekezletén
pedig ez a gondolat kapott erőteljes hangsúlyt :
„A jelenlegi közbiztonságnak és rendnek s az
állam fegyveres erejének nagyon fontos ténye
zője a munkásőrség." (68. o.)
Az MSZMP 1958 áprilisi katonai konferen
ciáján, miután a Magyar Néphadsereg kon
szolidálása befejeződött, nyilvánosan leszö
gezte a párt első t i t k á r a : „Szeretném aláhiizni,
hogy a párt Központi Bizottsága teljes mér
tékben bízik a néphadseregben, támaszkodik
a néphadsereg vezetőire és katonatömegeire."
(83. o.)
A Magyar Néphadsereg 1961 októberi párt-
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aktíva-értekezletén, bonyolult nemzetközi hely
zetben, őszintén fogalmazta meg K á d á r Já
nos: „Mi azért fokozzuk hadseregünk ütő
képességét és akarjuk a szükséges harckész
séget elérni, mert meggyőződésünk szerint ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyugat ne mer
jen háborút kezdeni. Nincs itt semmiféle ellent
mondás. Mi a békét védjük, és azért kell ne
künk harckész állapotban levő hadsereg, mert
csak így lehet a békét megvédeni." (114. o.)
Az átfegyverzés és átszervezés lezárását kö
vetően 1966 szeptemberében a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémián az MSZMP első titkára
kijelentette: „Hadseregünk az ismert nehéz
ségek és akadályok leküzdése u t á n teljesen
újjászerveződött, teljes mértékben felzárkó
zott a testvéri országok hadseregeihez, és el
ismert, teljes értékű részét képezi annak az
erőnek, amely korunkban a békéért harcoló
népek legfőbb támasza. Néphadseregünk tevé
kenységét, tisztikarunk gondolkodásmódját
és szellemét a marxista—leninista tudományos
elmélet, a szocialista hadtudomány uralja.
Szervezetében és fegyverzetében is korszerű.
A kor legfontosabb és leghaladóbb eszméit és
céljait, a szocializmust és a népek bókéjét szol
gálja. Ezért b á t r a n mondhatjuk, hogy nép
hadseregünk minden tekintetben forradalmi
hadsereg, a nép forradalmi hadserege." (128.
o.) A történelmi igazságnak megfelelően az
előadó azonnal hozzátette ehhez: „Meg kell
mondani azt is, hogy ebben nem csekély érde
m ü k van a szovjet elvtársaknak, a Szovjet
Hadsereg tábornokainak és tisztjeinek, akik
nek támogatását a nagy m u n k á b a n minden
tekintetben élveztük." (129. o.)
A honvédelmi politikában megvalósítandó
előrelépés szükségességével kapcsolatosan Ká
dár János az MSZMP Néphadseregi Bizottságá
n a k 1968 februári ülésén a következőket mond
t a : „A további haladás alapfeltétele egyrészt,
hogy a honvédelmi m u n k á b a n és a néphadse
regen belül szilárdan és megfelelően érvénye
süljön a párt vezető szerepe; másrészt a nép
hadseregben dolgozó kommunistáknak a tö
megekkel — ez esetben a katonatömegekre is
gondolok — a legszorosabban összefogva és
azokra a legnagyobb mértékben támaszkodva

kell végrehajtaniuk feladataikat. Végül: ered
ményes m u n k á n k záloga az internacionalista
együttműködés szövetségeseinkkel, elsősor
ban a Szovjetunióval és a Szovjet Hadsereg
gel." (153. o.)
Az 1976 szeptemberi pápai katonai aktíva
ülésen arról biztosította az MSZMP elsőtítkára
néphadseregünk személyi állományát, hogy
„Népünk áldozatkészségéből a Központi Bi
zottság és a kormány eddig is biztosította s a
jövőben is biztosítani fogja a hadseregünk
megfelelő színvonalához szükséges eszközö
ket. A hadseregben dolgozó kommunisták,
tisztek, parancsnokok, tiszthelyettesek és sor
katonák valamennyien biztosak lehetnek ab
ban, hogy mindenkor megkapják azt a poli
tikai, erkölcsi és anyagi támogatást, ami nél
külözhetetlen eredményes munkájukhoz." (205.
o.) Ezért szögezhette le Kádár János egy újabb
hadseregépítő szakaszt követően a Magyar
Néphadsereg 1981 márciusi parancsnoki ér
tekezletén: „A Magyar Néphadsereg jól szer
vezett, szilárd és a korunk színvonalán álló
hadsereg." (292. o.)
A napi politikai megnyilatkozásokban bizo
nyos kérdések ritkábban kerülnek szóba.
Az MSZMP főtitkára 1985 júniusi választási
beszédében is őszintén kimondta: „Nem sokat
beszélünk a Magyar Néphadsereg, a Belügy
minisztérium, a határőrség, a munkásőrség
és az igazságszolgáltatási szervek tevékeny
ségéről, de azért mindenki tudja, hogy mit kö
szönhetünk az ő tisztességes munkájuknak."
(326. o.)
A pártban immár közel harminc év óta a
legfelelősebb poszton tevékenykedő Kádár
Jánosnak a szocialista honvédelemmel kap
csolatos megnyilatkozásai rendkívül figyelem
re méltóak. Biztos irányvonalat jelentenek a
néphatalom és a szocialista közösség védelmét,
a béke megóvását és fenntartását célzó elvi
politika és gyakorlati ténykedés megítélésében;
alapvető segítséget nyújtanak a Magyar Nép
hadsereg és a t á r s fegyveres erők és testületek
történetével foglalkozó hadtörténészek szá
mára.
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Zachar József

K E R T É S Z ISTVÁN

ÓKORI HŐSÖK, ÓKORI CSATÁK
(Tankönyvkiadó,

Budapest 1985. 171 o.)

Kertész István kötetével a Tankönyvkiadó
egy új sorozatot indított el „Hadtörténelem
mindenkinek" címmel. A kiadó (miért nem a
Zrínyi?) helyesen ismerte fel az ókori történe
lem iránt megnyilvánuló nagy és részben
kielégítetlen érdeklődést és várható, hogy
a sorozat síkere Castíglione Lászlónak az
„Ókor nagyjai" című kötetéhez lesz mérhető.
A nyitókötetben helyet k a p o t t hadvezérek
és katona-politikusok portréi három világ
történeti jelentőségű eseményhez kapcsolód
n a k : a görög-perzsa háborúkhoz (Miltiadész,
Leónidasz, Themisztoklész), a hellenizmus
megszületéséhez és virágzásához (Nagy Sándor,
Démétríosz) és a pun háborúk korszakához
(Pürrhosz, Hannibal, Scípio Africanus Maior).
A
gördülékeny
stílusban
feldolgozott
életrajzok szervesen illeszkednek az általános
és középiskolai tananyaghoz, amelynek a
tárgyalt három korszak a legvonzóbb részét
alkotja. Igényes kidolgozása és válogatása
azonban iskolatípustól független ismeretter
jesztő olvasmánnyá avatja, igazolva a tacitusi
sort: „Nem mindig téved a fáma, némelykor
válogatni is t u d " .
A választott műfaj, az életrajz, szintén
antik hagyományokra tekint vissza. Az itt
bemutatott történelmi hősök nagy részét
m á r Plutarkhosz és Cornelius Nepos élelrajzgyújteményeiben megtalálhatjuk. Évezredes
olvasottságuk bizonyíték arra, hogy a törté
nelemnek a hősök egyéniségén, tehetségén,
erényein ós gyarlóságain keresztül való meg
közelítése örök olvasói igény. A ma olvasója
persze nem a reneszánsz-típusú idealizált
jellemrajzra kíváncsi, és a könyvben nem is
ilyeneket talál. Az ókori történelemkutatás
és a klasszika-filológia újabb eredményeit is
felhasználó, elemző, értékelő, széles ívű törté
nelmi hátteret megrajzoló biográfiák állnak
előttünk. Igen szerencsés a könyvet az „Antik
Róma n a p j a i " és bármely régebbi „Római
régiségtan" kötettel együtt használni, mivel
ezek hiánytalanul pótolják a m ű végéről —
sajnálatosan — hiányzó (talán a következő
kötetbe bekerülő) fogalmi és tárgyi kislexi
kont. A kötetben található illusztrációk (Die
Kriegskunst der Griechen und Römer, Köln
1981.) hitelesen mutatják be a görög-perzsarómai katonák fegyverzetét, öltözetét és a
ma is érdeklődést keltő hadigépeket.
A szerző ugyanakkor olyan ismereteket
közvetít, csempész vissza köztudatunkba,
amelyek a humanista gimnázium eltűnéséig
Európa-szerte, így hazánkban is, jelen voltak.

Az ókor nagy hadvezérei és a csatákban alkal
mazott taktikájuk, az antik hadtudományi
írók munkássága egészen az újkorig meghatá
rozta a hadtudomány fejlődését. A V I I .
században élt Sevillai Isidorus, az antik
kulturális örökség egyik első koraközépkori
összefoglalója is érdemesnek t a r t o t t a főművé
ben a katonai ismeretek összefoglalását.
Idézi Ciceró fejtegetését a háború igazságos
és igazságtalan jellegéről, leírja a római
hadi jelvényeket, hadigépeket, a hangjelzéseket,
a hírszerzést. Az ókori hadtudomány klassziku
sai — Caesar, Vegetius — a középkorban a
gyakran másolt és olvasott szerzők közé
tartoztak. A reneszánsz a görög szerzőket is
értékeli, így Polübiosz és Aílíanosz munkáit.
Az érdeklődést jól mutatja, hogy a X V —
X V I . században Ailianosz műve latin, olasz,
francia, angol nyelven nyomtatásban, számos
kiadásban jelenik meg (Jahns, Max : Geschichte
der Kriegswissenschaften vornehmlich in
Deutschland. 1—2.).
A gyalogság súlyának a megnövekedése a
XV. századi Európában a klasszikus szerzőket
nélkülözhetetlenné tette. Nem véletlen, hogy
a németalföldi hadügyi reform kidolgozói,
Oráníai Móric és Lajos Vilmos figyelme
mindenekelőtt Ailianosz és Bölcs Leo munkái
felé fordult. Tőlük vették át a menetek végre
hajtásának, az alakzat változások, különböző
fordulatok fajtáit, az alaki kiképzés gyakorla
t á t , a műszaki munkák gyakorlatoztatásának
szokását. Lajos Vilmos külön tanulmányokban
vizsgálta a cannae-i csata, vagy Hannibál és
Scipio Africanus küzdelmének katonai vonat
kozásait.
Zrínyi Miklós hadtudományi munkáiban
kiapadhatatlan példatár szerepét töltik be az
antik hadvezérek, csataleírások, amiket saját
gondolatrendszere bizonyítására és érthetőbbé
tételére használt fel. Mintegy a „Párhuzamos
életrajzok" mintájára kora hadiviszonyaít és a
klasszikus kor történelmi eseményeit szoros
egységben szemléli, belőlük azonos taktikai,
stratégiai törvényszerűségek megállapítására
lát alkalmat. í g y a kellően ki nem használt
győzelem példájaként a szalamiszi és a törökök
felett aratott lepantóí győzelem között megfi
gyelhető hasonlóságra utal. A „Vitéz h a d n a g y "
aforizmagyűjteménye teljes egészében Tacitus
idézeteken alapszik.
Az elmondottakkal egy, az ókori hadtudo
m á n y utóéletével és hatásával foglalkozó
előszóra, vagy utószóra vonatkozó hiányérze
tünket is jeleztük. „A klasszikusok nem csu-
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pán közvetlenül szólnak korunkhoz, hanem
a középkori és koramodern gondolkozás értel
mezésének a kulcsát ís rejtik, mely viszont
kortársi világunk közvetlen előzménye." (Paul
Oskar Krísteller.) A klasszikusoknak a későbbi
gondolkodásra és tudományra t e t t hatása
mutatja meg, hogy lehetséges tanulni a múlt
tól és ugyanakkor eredetinek is lenni.

A tanárok és diákok figyelmébe egyaránt
ajánlható sorozat további — ókori, középkori
és újkori — köteteit ís érdeklődéssel várjuk.
Ismertetésünket egy Zrínyi által ís használt
Tacítus-idézettel zárjuk: „Unum esse ín
armis salutem, sed ea consilio temperanda".
Ehhez segít hozzá a hadtörténelem alaposabb
ismerete.
Veszprémy László

TÁRSADALOM-ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK
MÁLYUSZ ELEMÉR EMLÉKKÖNYV
Szerk.: H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc
(Akadémiai

Kiadó, Buda/pest, 1984. 456. o.)

A kiváló történettudós 85. születésnapjára
állították össze tanítványai és tisztelői e
tanulmánykötetet. A Mályusz Elemérnek
ajánlott opusszal az utóbbi évek egyik leg
színvonalasabb történettudományi kötetét ve
heti kézbe az olvasó. Ez azért is örvendetes,
mivel a m a g y a r könyvkiadásban az emlék
könyv-műfaj az utóbbi évtizedekben már-már
elsorvadni látszott — bár egyetemi tanszékek
kiadásában színvonalas kötetek jelentek meg
H o r v á t h Jánosnak, Sínkovícs Istvánnak,
Kumorovitz L. Bernátnak ajánlva stb. —,
a kötet azonban bizonyítja, hogy ezért nem
a műfaj hibáztatható.
Az írások a magyarországi feudalizmus
korszaka társadalom-, gazdaság- és ideológiatörténetének számtalan témáját és vonatkozá
sát érintik. í g y ismertetésünkben sem szorít
kozhatunk csak a szorosabb értelemben vett
hadtörténelmi írások értékelésére, hiszen ezzel
a középkori társadalmi életét a rá jellemző
összetettségtől és sokszínűségtől fosztanánk
meg.
Gerics József Kálmán-kori krónikáink és
legendáink koronafogalmát elemezte. A Képes
Krónikának a mogyoródi csatát leíró 120.
fejezete tendenciáját elemezve kimutatja ab
ban V I I . Gergely Gézához küldött levelének
ismeretét. Felhívja a figyelmet a fejezet
pápaellenes élére, s a szerző eljárásának
Widukind császárpárti megfogalmazásaival
való hasonlóságára. A 133. krónikafejezet
tanúsága szerint a Salamon detronízálásának
elvi jogtalanságát hirdető legitimista felfogás
későbbi az ídoneísta krónikaszerkesztésnél.
Az idoneista felfogás Kálmán király idejére
utal, amire a szerző meggyőző filológiai érveket
a Hartvik-féle legendában talál. H a r t v i k a
magyar királyoknak j u t t a t o t t jogok esetében

pedig a ravennai antigregoríánus hamisítvá
nyokat követte. A 120. krónikafejezet és a
Hartvik-legenda — t a r t a l m u k a t tekintve —
egymás mellé állíthatók, noha feladatuknak el
térő módon feleltek meg.
Vajay Szabolcs Árpád-házi J o l á n t a , I I .
András leánya, Hódító J a k a b aragon király
felesége m a g y a r kíséretének a tagjairól közölt
új adatokat, akik többek között Valencia 1238.
évi ostrománál ís vitézkedtek.
Szűcs Jenő az 1267. évi dekrétum keletkezési
körülményeinek és a köznemesség kialakulásá
n a k kapcsolatát m u t a t t a be. Felfogása szerint
a „serviens" és a „nobilis" megnevezést illető
látens terminológiai víta a formálódó közne
messég és a királyi hatalom közti felfogáskü
lönbségről árulkodik. Nem egyszer u t a l Má
lyusz Elemérre, aki felhívta a figyelmet a
„nobilis" jelző terjedésének a hadíreformhoz
való kapcsolódására, a „nobíli a p p a r a t u " fel
szerelt serviensek számának növekedésére.
Mivel m á r a tatárjárás előtt megindult a „de
genere" alsó és a „servíentes regis" felső
zónáiban elhelyezkedők összeolvadásának fo
l y a m a t a , az 1267. évi esztergomi gyűlésen e
csoport érvényesítette érdekeit. A szerző
álláspontja szerint alulról, a megyéből a ki
rályi udvarba alkalomszerűen felszivárogtak
ugyan a nemesi autonómia és korporativ
öntudat nyomai, a király azonban a mögöttük
meghúzódó társadalmi változásokat csak hall
gatólagosan vette tudomásul, hiszen a még
hatalom nélküli nemesi collegium mellett a
királyi megye működésképes volt. A nemesi
rendi öntudat alapelemei így már akkor ki
alakulóban voltak, amikor „a hűbéríes szerve
zet alapelemei még éppen csak csíráztak".
E témához kapcsolható — az azóta elhunyt —
Makmy Ferenc áttekintése is a magyarországi
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nemesség arányának alakulásáról az Árpádháztól a X V I I I . századig, megrajzolva a
közép-európai nemesség sajátos útját.
Borosy András a lovassággal foglalkozó
1962-es nagy tanulmánya u t á n most időben
leszűkítve a lovagi haditechnika és a lovagság
Árpád-kori elterjedését m u t a t t a be. A X I I I .
századra a nehézfegyverzetú lovasok száma
jelentősen megnövekedett, ekkora a lovagi
fegyverzetűek alkották a hadsereg csatadöntő
elemét. Ütközetekben a nehéz-, könnyű- és
átmeneti fegyverzetű lovasság kombinált har
cászata vezetett sikerre (v.o. Dürnkrut).
A lovagi harcmodor terjedésének társadalmi
ós kulturális hatása kimutatható, ám szerepük
nem vált oly kizárólagossá, hogy a X I I I .
században magyar lovagkorról beszélhet
nénk.
Az időközben elhunyt Bolla Ilona az egyházi
nemesek sorsának alakulására gyűjtött adato
k a t . Az egyházak még a XIV. században is
szinte változatlanul akarták érvényesíteni a
személy feletti tulajdonjogukat e réteg felett,
megőrizve a korábbi archaikus jellegű függést.
Jellemző módon a beállott nemesek az egyház
hoz fűződő kapcsolatukat a familiaritással
azonos viszonynak képzelték, míg az egyházi
földesúr a familiaritássá történő fejlődést
kánonjogi hatalma alapján megakadályozta.
Ladányi Erzsébet Zsigmond 1405. évi törvé
nyeinek keletkezésével igazolta, hogy a tör
vényszöveget megőrző, privilegiális formában
kiállított oklevelek kelte nem perdöntő a
törvényszöveg közzétételének vizsgálatakor.
A decretumoknak eltérő keltű autentikus
példányait is kiadhatták.
Engel Pál H u n y a d i János személyének
tárgyilagosabb értékeléséhez járult hozzá az
1444. évi „szegedi b é k e " körülményeinek
vizsgálatával. Dlugosz n y o m á n úgy t a r t o t t á k ,
hogy a béke 1444. augusztus 1-én Szegeden
jött létre, majd azt Ulászló, Cesaríní rábeszé
lésére, a békével ellentétes értelmű eskü letéte
lével szegte meg. Az újonnan rekonstruált
kronológia szerint Brankovícs követei H u n y a d i
és Ulászló nevében június 12-én kötötték meg
a szultánnal az előzetes békét, amelyhez
Ulászló augusztus 1-én Szegeden előzetesen
hozzájárult. A királynak az év április 24-í első
esküje u t á n augusztus 4-én ismét esküvel
kellett bizonyítania, hogy a török megtáma
dásra irányuló szándékai változatlanul komo
lyak. Hunyadi biztatására a békét augusztus
15-én Váradon meg is kötötték, amit Ulászló,
miként környezete is, eleve érvénytelennek
tekintett, a hadjárat előkészületei változatla
n u l folytak tovább. Az események alakulásá
ban H u n y a d i személye volt a meghatározó,
mivel a béke megkötése fejében Brankovícs
nekí ígérte hatalmas magyarországi birtokait,

a háborúra pedig a nekí szánt
egyidejűleg ösztönözte.

fővezérség

A Rákóczi-szabadságharc korához három
szerző kapcsolódik. R. Várlconyi Agnes a
Rákóczi jobbágypolitikáját meghatározó té
nyezők, az állandó hadsereg és az adóügy
összefüggéseit vizsgálta. A rendi széttagoltság
keretei között az államhatalom kísérletet tett
a katonajobbágy-háztartásoknak az egységes
adórendszerből és a vármegye hatásköréből
való kiemelésére és a hadsereg rendszeres
ellátásának biztosítására. Megállapítja, hogy
a jobbágypolitika valamennyi — azóta sokat
vitatott — problémája (jobbágykatonák sza
badsága, úrbéri terhek stb.) az ütőképes had
sereg és az azzal összefüggő új rendszerű adózás
kialakításával állt kapcsolatban és az állami
jobbágypolitika feladatköréhez tartozott. Be
lay Vilmos a Lengyelországban bujdosó
kurucok 1718—19. évi visszatéréséről közölt
„hazabocsátó" iratokat, a Magyar Királyi
Kancellária levéltárából. Benda Kálmán az
„Egy lengyel királyi tanácsos..." címen
ismeretes röpirat keletkezési körülményeit
tisztázta. Hangsúlyozza, hogy a Ráday fogal
mazványát felhasználó szerző, Brenner Do
mokos, a kor legigényesebb színvonalán érvelt
a szabadságharc ügye mellett. Érvelése a fel
világosodás természetjogának első hazai meg
jelenéseként t a r t h a t ó számon.
Természetesen nincsen lehetőségünk minden
tanulmányról az azt megillető terjedelemben
szólni. Az 1526 előtti történelmet Hervay
Ferenc (A pálos rend elterjedése a középkori
Magyarországon), Székely György (A 12. századi
magyar nyelvhatár), Fügedi Erik (Középkori
nemességünk szóbelisége és az írás), Jakó
Zsigmond (Dezsőn László, Bebek Imre, Szécsónyi Frank erdélyi vajdák) és Kubinyi And
rás (A királyi tanács köznemesi ülnökei a
Jagelló-korban) tanulmányai tárták fel.
Győrffy György (A pápai tizedlajstromok
demográfiai értékelése) és N. Kiss István (Új
adatok Magyarország X V I — X V I I . századi de
mográfiai fejlődéséhez) írásai történeti demog
ráfiai ismereteinket bővítik.
Érszegi Géza a „sponsus" szó jelentéskörének
felderítésére, H. Balázs Éva a Porto- és Tokajvidéki bortermelés gazdaságtörténeti össze
hasonlítására, Iványi Emma Líbercsey Mihály
divényi majd gácsi X V I I . századi várkapitány
bemutatására, Szabó T. Attila az erdélyi
magyarnyelv- és nyelvjárástörténeti kutatások
értékelésére, Kovács Mihály pedig Érdújhelyi
Menyhértnek a kanadai magyarság szervezésé
ben a századfordulón vállalt szerepe feldolgo
zására vállalkozott.
A kötetet Mályusz Elemér 1919 és 1984
között megjelent müveinek bibliográfiája zárja.
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V.L.

W. J. S H I E L S (ED.)

THE CHURCH AT WAR
Studies in Church History 20.
(London, 1983. 472 o.)

A kötet az angol Ecclesiastical History So
ciety (Egyháztörténelmi Társulat) 21. és 22.
ülésén elhangzott előadásokat tartalmazza. Az
előadások az egyház és a háború viszonyát
elemzik.
R. A. Markus Szent Ágostonnak az igazsá
gos háborúról szóló elméletéről szól. A keresz
tény pacifizmus már Ágoston működése előtt
visszaszorulóban volt. A 390-es években Theodosius császár harcait a keresztények nagy
része mind igazságos háborúknak t a r t o t t a . E fel
fogásnál Ágoston „pacifistább" volt, számára
a háború tragikus szükségszerűség — ha más
megoldás nincs, el kell fogadni —, de nem
akarta Theodosíus háborúit vallásos tartalom
mal megtölteni azzal, hogy valamennyit igaz
ságos háborúnak nevezi.
Janet L. Nelson az egyház X I . századi kato
nai teljesítményeiről ír. A frank püspökök és
apátok vazallusaikból (részben férfirokonaikból) és saját házukban „ t á p l á l t " harcosaikból
állították ki hadi kontingenseiket. E házi har
cosokra az egyháznagyok jövedelmük kétötö
dét is ráköltöttek. Csapataik jelentős erejűek
lehettek, mert egy egyházi író (Hinkmar) szük
ségesnek tartja megjegyezni, hogy a püspök
katonai csapata ne legyen nagyobb 50 főnél,
ha egyházmegyéjét látogatja. Angliában és
Itáliában az egyház katonai szolgálata hasonló
volt, mint a frank birodalomban. Az egyház
hadakozása a I X . században még defenzív.
A X. században Galliában és Itáliában öszszeomlik a frank állam s megmarad egy harcos
klérus, a feudális világi urak kegyére bízva.
De a I X . századi hadakozó egyházból sok min
den megmaradt és tovább élt a kereszteshábo
rúk koráig.
O. A. Loud a normann Dél-Itália egyházának
katonai kérdéseit veszi vizsgálat alá. Itália
bizánci uralom alatt álló területein és a déli
longobárd hercegségekben az egyházak nem
hadakoztak kötelességszerűen. A normannok
vezetik be a vazallitást és a hübérbirtokot, de
az egyházakat nem kötelezik hadi kontingen
sek kiállítására. Ez nem jelenti, hogy az egy
házaknak nem volt katonai erejük ; voltak vá
raik és lovas csapataik, nem is csekélyek. Gizo
apát 1124-ben állítólag 4000 fegyverest mozgó
sított a monostor bizonyos földjeinek vissza
szerzésére. Több püspök a normannok ellen
harcolva esett el a bizánciak oldalán. Az 1140-

es évektől már több egyháznagynak vannak
katonai kötelezettségei.
Elisabeth M. Haliam két olyan monostorról
ír, melyek keresztény királyok más keresztény
királyok elleni győzelmének emlékére jöttek
létre : az angliai Battle Abbey Hódító Vilmos
1066-os hastingsí győzelme emlékére s a fran
ciaországi Notre Dame La Victoire I I . Fülöp
Ágost francia király 1214-es bouvinesi győzel
me emlékére.
Christopher J. Holdsworth az egyház és há
ború viszonyának alakulását elemzi a X I I .
században. Az egyháznagyok e korszakban
azért k a p t a k birtokokat, hogy azok jövedelmé
ből fegyvereseket állítsanak kí. A személyesen
hadakozó püspökök Franciaországban nem
voltak többségben, de ha hadakoztak, nem
hibáztatták őket.
Colin Morris cikkéből megismerhetjük a
X I I — X I I I . századi keresztes háborús propa
ganda módszereit: a prédikációkat, jelvénye
ket, énekeket. A keresztes propaganda a régi
egyházmegyei szervezeten kívül folyt: a cisz
terci szerzetesek és a reguláris kanonokok jó
voltából. A propaganda hatásosságát fokozta,
hogy az egyházi hatóságok nem ellenőrizték
szigorúan.
Elizabeth Síberry megállapítja, hogy 1095 és
1274 között a misszionáriusok és a keresztes
vitézek nem ellenfelei voltak egymásnak, ha
nem szövetségesei. A kolduló rendek a missziók
mellett a keresztes eszmének is fő propagálói;
a hittérítők általában nem ellenzik a keresztes
háborúkat.
Diana M. Webb tanulmányából megtudjuk,
hogy az itáliai városok háborúikat „szent háborúk"-nak nevezték, akár egyszerűen egymás
között, akár guelf-ghibellin vonatkozásban har
coltak. Egyes szenteket tiszteltek, mint váro
saik védőjét, s hadi sikereiket összefüggésbe
hozták az égi hatalmak segítségével. Arra vi
szont nem voltak hajlandók, hogy a pápák pa
rancsára indítsanak háborút, vagy felhívásuk
ra tartózkodjanak a hadakozástól.
Boy M. Haines cikke John Stratford canterbury-i érseknek a háborúra vonatkozó nézeteit
ismerteti.
A. K. McHardy az angol klérusnak a száz
éves háborúban vitt szerepéről ír. Az angol
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papság igen nagy részt vállalt a háború támo
gatásából. Közvetlen katonai akcióban ritkán
vettek részt, de fontos szerepük volt a had
szervezésben, a háború pénzügyi adminisztrá
ciójában. A hadszíntéren részben ezt végezték,
részben mint tábori papok tevékenykedtek.
Diana Wood cikke VI. Kelemen pápának a
százéves háborúval kapcsolatos álláspontját
ismerteti.

A középkor és kora újkor hosszú militáns idő
időszaka után (csak egyik-másik eretnekmoz
galom volt a középkorban pacifista, mint Peter
Billemaék a waldensekről szóló tanulmányából
láthatjuk), a napóleoni háborúk vége felé Ang
liában némi egyházi pacifizmus is jelentkezik.
Az 1857-es indiai felkelés elnyomását viszont
az anglikánok és a nonkonformisták többsége
egyaránt erkölcsösnek találta.

B. N. Swanson írása Pierre d'Ailly tervét
elemzi a nyugati egyházszakadás katonai erő
vel történő megoldására.

Peter Pariah az amerikai egyházaknak a rab
szolgasággal ós a polgárháborúval kapcsolatos
álláspontját ismerteti.

Rendkívül érdekes Henry Kainen tanulmá
n y a , mely a spanyol egyház erőszakos voná
saival foglalkozik az 1450 és 1720 közötti kor
szakban. A püspökök harciassága természetes
volt, ezt nem is kifogásolta senki. Néhány szél
sőséges esetet is megismerhetünk. Ezen túl az
erőszak alsóbb szinten is szóhoz jut, például a
misszionáriusok körében.

R. F. O. Holmes az ulsteri protestáns harci
szellem kialakulását és megerősödését vizsgál
jaTöbb tanulmány foglalkozik az angol egyhá
zak tevékenységével az első világháború ide
jén. (David M. Thompson, Clyde Brinfield,
Brian Taylor) — Martin Ceadel a két világ
háború korszakának angliai keresztény pacifizmusáról
szól. A pacifisták helyeselték
Chamberlain engedékeny politikáját, s még
1940-ben is azt vallották, hogy nagyobb b ű n
Hitler ellen harcolni, mint engedni hódító szán
dékának. Hatásuk szerencsére nem volt nagy,
talán mert egyáltalán nem üldözték őket. Az
elvi katonai szolgálatmegtagadók száma a há
ború alatt 2,2%-ról 0,2%-ra csökkent, de ezek
közül csak 1500 volt a keresztény pacifista.
A keresztény pacifisták száma a második világ
háború óta sem növekedett lényegesen.

A spanyol papok és szerzetesek száma igen
nagy volt a X V I . század végén 66 000 fő (az
apácákat nem számítva, ezek 25 000-en vol
tak) — 8 millió lakosból. Morális és intellektu
ális szintjük azonban alacsony — a társadalom
minden mozgásában részt vettek, annak min
den bűnét átvették. Előfordul, hogy egy pap
az oltár előtt, mise közben veri meg egyik hí
vét. A spanyol klérus lényegesen erőszakosabb,
mint a többi európai országoké. Az érem másik
oldala, hogy a spanyol klérus aktívan kiáll
a boszorkányüldözés ellen, azt minimálisra
szorítva vissza, az inkvizíció által kivégzett
személyek száma pedig a X V I — X V I I . század
ban évi átlagban csak 2 fő.
Auke Jelsma cikke a hollandiai reformáció
1562 és 1574 közötti álláspontját ismerteti a
háborúról.
Ds Naphtine és W. A. Speck az anglikán egy
ház háborús nézeteit vizsgálja 1660 és 1763
között.
Françoise Deconinck-Brossard az 1745-ös jakobita felkeléssel kapcsolatos angol egyházi
álláspontról szól.
Deryck Lovegrove a francia forradalom és
Napóleon angol egyházi megítélését elemzi.

Stuart Mews egy 1940-es rövid életű angliai
katolikus mozgalmat ismertet: a „szellem
kardja" nevűt, mellyel a Hitler elleni háború
ban a katolikus-protestáns összefogást akarták
erősíteni Angliában.
Gavin White Franciaország 1940-es veresé
gének vallási-egyházi következményeiről ír.
A vereség után Franciaországban — rövid éle
t ű — vallásos fellendülés mutatkozott. Ang
liában, mely nem szenvedett vereséget, ilyen
nem m u t a t h a t ó ki.
Terence Banger a katolikus, anglikán és ame
rikai metodista misszionáriusok zimbabwei
helyzetét és tevékenységét írja le 1970 és 1980
között, a gerillaháború során.
Borosy András
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ANDREAS K U S T E R N I G

ERZAHLENDE QUELLEN DES MITTELALTERS
Die Problematik mittelalterlicher Historiographie
am Beispiel der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 1278
(Böhlau-Stvdien-Bücher,

Az 1278. augusztus 26-án lezajlott dürnkruti
(morvamezei) ütközet iránti nemzetközi, és fő
leg osztrák érdeklődés jól érthető, mivel a Mor
va folyó mellett hosszan elnyúló völgyben
Dürnkrut és Jedenspeigen között Habsburg
Rudolf — Ottokár feletti győzelmével -— a
Habsburgok európai befolyásának, a dinasztia
későbbi hatalmának megalapítójává vált. A
csata előzményeinek és történetének kutatása
a 700. évfordulóra vett nagyobb lendületet
(v.o. Ausstellungskatalog des Niederösterrei
chischen Landesmuseums N F 79, 1978 „700
Jahre Schlacht bei Dürnkrut...,", valamint a
szerző további t a n u l m á n y a i : Die Zeit König
Ottokars in Österreich, Wissenschaftliche
Schriftenreihe Niederösterreich 34, 1978; Pro
bleme u m die Kämpfe zwischen Rudolf und
Ottokar und die Schlacht bei D ü r n k r u t . . . ;
Jahrbuch für Landeskunde von Niederöster
reich N F 44—45, 1978—79.).
A szerző könyve bevezető fejezetében a csata
lefolyására vonatkozó saját korábbi kutatásait
összegzi, majd a könyv címének megfelelően
a középkori források elbeszélő feldolgozásának
és kiértékelésének áttekintő, didaktikus mód
szertani összefoglalását nyújtja. Ezt követően
mintaszerűen tekinti át a csatát bemutató főbb
elbeszélő források forrásértékét, figyelembe vé
ve szöveghagyományukat, másolási helyüket
és idejüket, az események ábrázolásában meg
nyilvánuló tendenciát és a nyelvi szint, stílus
jellemzőit.
A mű nagyobbik részét foglalja el a csatára
vonatkozó krónikahelyek latin szövegének ki
adása, német fordítással kiegészítve. Az esemé
nyek rekonstruálásának egyik alapforrása az
„Annales Sancti Rudberti Salisburgenses". Az
évkönyvek vonatkozó részének lejegyzésére
még 1278-ban sor kerülhetett, valószínűleg a
salzburgi káptalanban, amit Rudolfnak a salz
burgi érsekhez küldött győzelmi beszámolójá
nak ismerete, a csatában részt vett salzburgi
kontingens beszámolója és a szöveg felépítése
indokol. A forrásokra közösen jellemző törek
vés, az események moralizáló, prédikációszerű
exemplummá alakítására, már ezekben az év
könyv-részekben jól kitapintható. Komoly
forrásértékű, későbbi hatása kimutatható a
„Steierische Reimchronik"-ban, a „Continuatío Vindobonensis"-ben és a „Chronicon Colmarîense"-ben. A kunok csata utáni éjjeli fosz
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togatásának és a csata idején egy dombon
— valószínűleg a fiatal IV. Lászlóval — időző
egyháziak említése csak ebben a szöveghagyo
mányban fordul elő.
A bencés eredetű bécsi krónika folytatását
a benne kimutatható tendenciaváltás ténye
teszi érdekessé, ugyanis Ottokár halála u t á n
az évkönyvszerkesztő is Rudolf párti szem
szögből ábrázolja az eseményeket. A heiligenkreuzi Gutolf „Historia"-ja is a történeti ér
deklődés, a kronológia iránti teljes közönyt
mutatja, a csata eseményei a vezérek közötti
istenítélet kelléktárát biztosítják.
A colmari krónika ismét jelentős forrás, mi
vel kifejezetten katonai szempontok csak ebben
érvényesülnek. Ugyan a magyar (kun) segély
csapatok jelentősége ebben a szerkesztésben is
elsikkad, de ezt a sváb-elzászi kontingens túl
értékelése magyarázza. Számos tévedése mel
lett helyesen őrizte meg a seregnek az okleveles
források által is alátámasztott hármas tago
lódását, vagy Rudolf egyik egységének meg
lepetésszerű oldaltámadását, ami mind nem
lebecsülendő forrásértéke mellett szól.
Legnagyobb népszerűségre a Stájer Rímes
krónika t e t t szert, amely az Otto von Lichten
stein körében alkotó udvari költő, Ota cher 1304
után alkotott műve. Számos forrást felhasznál,
de tollát mindvégig az „etsi facta non sunt,
fieri tarnen possunt" elve vezérli. Megkapó,
színes, fordulatos ábrázolása közkedveltté te
szi, a XIV. századi J o h a n n von Viktring fő for
rása, sőt Grillparzer 1825-ös Rudolf-párti szín
darabjához is Otacher művéből gyűjti az anya
got, de nem egy kitalált fordulata a hadtörté
nelmi irodalomba is u t a t talált. Végül az „An
nales Otakariani" az Ottokár párti évkönyvirodalom kései, az 1340-es években lejegyzett
alkotása, forrásértéke igen csekély, írott forrá
sok használata nem m u t a t h a t ó ki. Megjegyzen
dő, hogy a Kusternig által egyébként nagyra
értékelt „Cronica S. Petri Erfordensis moder
n a " szövegközlése — éppen forrásértéke mi
a t t — hiányolható.
Indokolt a kérdés: ha az elbeszélő források
irodalmi toposzok felhasználásával erkölcs
nemesítő prédikációvá, vagy éppen romantikus
lovagregénnyé gyúrták át az eseményeket, re
konstruálható-e az ütközet? A szerző éppen
a forrásérték megállapításával és mérlegelésé
vel az itt nem említett további elbeszélő és az
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okleveles források bevonásával a feladatot si
keresen oldotta meg. A szerző korábban már
megjelent munkái — amelyek a könyvéhez
hasonlóan 1981-es doktori disszertációjának
részei — bizonyították, hogy Kusternig a kér
dés mai legjobb szakértője, műveiben a csata
hadtörténelmi értékelésében is új, meggyőző
eredményekre jutott. Eredményei közül most
csak néhányat érintünk. A létszámadatokra
vonatkozó becslése szerint Ottokár megköze
lítően 1000 nehézlovassal, és acíesenként (3)
2000 könnyű fegyverzetű harcossal rendelke
zett ; Rudolf 300 nehézlovassal, első aciesében
2000 magyar — köztük a nehézfegyverzetűek
„úgy harcoltak, mintha a franciáktól tanulták
volna" — majd a további 2 aciesben 1500—
1500 harcossal. A kunok számát legfeljebb
5000-re becsüli. így Rudolfnak Ottokár jelen
tős minőségi előnyét kellett ellensúlyoznia.
Kusternig hangsúlyozza, hogy a harcrendek
(acies) valószínűleg mélységben tagolódtak,
hasonlóan a birodalmi seregek gyakorlatához.
Rudolf taktikai fölénye abban is megnyilvá
nult, hogy acies-ei sorrendjében a jobb fegyver
zetűek kerültek leghátulra, így elit csapatait
csak az ütközet végén kellett bevetnie. Ezzel

szemben Ottokár harmadik aciese a gyengén
felszerelt lengyel és sziléziai kontingensekből
állt. A csatát döntően befolyásoló tényezővé
vált 50—60 nehézlovas tartalékként való el
helyezése. A megfelelő pillanatban a hegy
oldalról a völgyszerű terepre lerohanó lovasság
sokkhatása tökéletes lehetett, a források a csa
t á n a k erről az eseményéről, mint teljesen lovagiatlan cselekedetről, többnyire hallgatnak is.
Nem alaptalan a párhuzam említése a Konradin vereségét hozó 1268-as tagliacozzóí csatá
val, amelyben I. Anjou Károly hasonló takti
kával győzött. A csata lefolyásáról Rudolfnak
is tudnia kellett. A magyar részvétel fontossá
gát és Rudolf számára sorsdöntő jelentőségét,
itt külön nem emeljük ki (v.o. Magyarország
hadtörténete, I. k.).
Kusternig munkája korábbi munkáihoz vi
szonyítva alapvetően nem módosítja a csatára
vonatkozó ismereteinket, azonban számos rész
letkérdésben pontosítja azokat. Újabb rész
eredményeivel sikerült bizonyítania a források
hoz visszanyúló, azokat ha kell újraértelmező
módszere helyességét.
V.L

SZÁNTÓ I M R E

KÜZDELEM A TÖRÖK TERJESZKEDÉS ELLEN MAGYARORSZÁGON
AZ 1551-52. ÉVI VÁRHÁBORÚK
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, J985. 275 o.)

A törökellenes harcok viszonylag jól ismert
fejezetét választotta új könyve témájául Szán
tó Imre. A könyv két vonatkozásban is szin
tézisnek fogható fel. A szerző egyrészt az eddi
gi szakirodalom összegzését végzi el munkájá
b a n , másrészt — ahogy erre a bevezetésben ki
fejezetten u t a l is — saját korábbi publikációi
n a k és további kutatómunkájának eredmé
nyeit tárja az olvasók elé. A monográfia több
évtizedes szorgos kutatómunka terméke tehát,
egyszersmind alapos analízis a feudális kori ma
gyar történelem egy eseményekben és fordula
tokban gazdag időszakáról. Az 1551—52-es
évek jelentőségére Szántó Imre már a beveze
tésben rámutat, amikor azt írja, hogy „Erdély
újraegyesítése az anyaországgal 1551-ben, va
lamint az 1552. évi egri győzelemmel megállí
t o t t török előnyomulás két olyan hadi és poli
tikai eseménynek számított, amelynek alap
ján egy ideig reménykeltőnek ígérkezett az or
szág erejének a hódítók kiverésére való össz
pontosítása".

A könyv első fejezetében a szerző az 1551—
52-es várháborúk távolabbi előzményeit, az
1541—1547 közötti időszak török terjeszkedés
elleni küzdelmét vizsgálja. Buda eleste, az or
szág három részre szakadása olyan sorsdöntő
események voltak, amelyek másfél évszázadra
alapvetően meghatározták a részekre szakadt
Magyarország kül- és belpolitikai koordináta
rendszerét. Az 1541 utáni — Nemeskürty Ist
ván könyvének címét kölcsönözve — „elfelej
t e t t évtizedben" érthető élességgel és intenzi
tással vetődött fel az ország 1541 előtti egysé
gének visszaállítása. Szántó helyesen u t a l arra
a körülményre, hogy Buda elfoglalására „az
adott nemzetközi erőviszonyok, a stratégiai
egyensúly felborulása" késztette Szulejmán
szultánt. A török uralkodó Ferdinánd ismétlő
dő támadásai miatt lemondott arról az elképze
lésről, hogy egész Magyarország vazallus állam
ként kapcsolódjon a török birodalomhoz. Ez
a koncepció egyébként már Szapolyai János
uralkodása alatt sem valósult meg maradékta-
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lanul, hiszen az ország bizonyos részei Ferdi
nánd birtokában voltak. Fráter György, az
1541 utáni korszak zseniális politikusa, Buda
török kézre kerülése u t á n , amelyben akarata
ellenére ő is szerepet játszott, világosan felis
merte, hogy az országegyesítést illetően csak
Ferdinándban (illetőleg az őt feltehetően támo
gató V. Károly császárban) reménykedhet.
A Habsburg hatalom alatt való egyesítés azon
b a n óhatatlanul kiváltotta a török újabb t á m a 
dását, s míg Ferdinánd nem volt képes Buda
visszafoglalására, addig a török újabb dunán
túli várakat (Valpó, Siklós, Pécs, Esztergom,
Fehérvár) szerzett meg 1543-ban, amelyek
meghódításával immár elejét tudta venni egy
újabb, Buda elleni közvetlen akciónak. Szántó
Imre részletesen elemzi a Fráter György és
Ferdinánd között létrejött gyalui egyezményt
(1541 decembere), az 1542-es császári és az
1543-as szultáni hadjáratokat, valamint az
1547-ben a törökökkel megkötött békét.
A következő fejezet Fráter György ország
egyesítő tevékenységével foglalkozik. A nyír
bátori egyezmény (1549) u t á n György b a r á t
helyzete rendkívül kényessé vált, mert Erdély
ben Izabella királyné és Petrovícs Péter, kívül
ről pedig a török fordult ellene. A bel- és kül
politikai nehézségek ellenére a barát ügyes
manőverezéssel elérte, hogy 1551-ben Izabella
János Zsigmond nevében lemondjon a h a t a 
lomról, Ferdinánd zsoldosvezére pedig csapa
taival bevonuljon Erdélybe. Ezzel György ba
rát részben elérte élete célját ; Erdély és a kirá
lyi Magyarország egyesült, csak a budai vilajet
m a r a d t török kézen. A hódoltságot veszélyez
tető terv a török 1551. évi őszi hadjáratához
vezetett, amelynek során Szokollu Mehmed
több várat elfoglalt a Temes-vidéken, Temes
várral azonban nem boldogult. Fráter György
részben tárgyalásokkal késleltette a török vezér
előrenyomulását, részben pedig már az ellen
támadásra gyűjtött erőket. Castaldo és György
barát csapatai novemberi akciójuk során viszszavették ugyan a beglerbég által elfoglalt
Lippát, de Becse és Becskerek török kézen ma
radtak. A b a r á t „hintapolitíkáját" mind Fer
dinánd, mind pedig Castaldo úgy értelmezte,
hogy az Erdélyben levő császári zsoldosok elle
ni fellépésre készül, azaz tulajdonképpen el
árulja a szövetséget és újból a török kegyeit
keresi. Szántó Imre joggal veti fel a kérdést,
hogy vajon reális volt-e Fráter György ország
egyesítő koncepciója. Válasza egyértelműen ta
gadó, szerinte a Habsburg-kormányzat 1551ben nem t u d o t t és nem is akart jelentékeny ál
dozatot hozni sem a védőbástyának szánt Ma
gyarországért, sem pedig a távoli Erdélyért;
csak arra volt képes, hogy eltegye láb alól azt
a politikust, aki a Habsburgok erőtlenségéből
levonta a megfelelő következtetéseket. A szer
ző megállapításával egyet kell értenünk, Fer
dinánd és György b a r á t 1551-ben lényegében
kalandor akcióba kezdett, megfelelő politikai
és katonai erőforrások hiányában kihívta maga

ellen a török birodalom jóval nagyobb poten"
ciállal rendelkező erejét. Ferdinánd szinte patt"
helyzetet teremtett, amikor meghagyta pozí
ciójában a lemondani akaró barátot, ugyanak"
kor az Erdély érdekében folytatott török tár
gyalásait rendkívüli gyanakvással kezelte.
Castaldo számára is rendkívül kínos volt a
helyzet; ő Ferdinánd és saját zsoldosai érdekeit
képviselte, az erdélyi és a magyar érdekeket
meg sem értette, így György b a r á t önálló poli
tizálását egyrészt árulásnak, másrészt saját ve
zető szerepe megkérdőjelezésének (ő voltakép
pen Ferdinándot, a barát által is elismert közös
uralkodót képviselte) vélhette. A patthelyzetet
a b a r á t meggyilkolása oldotta fel, az önáÚó Er
dély vezető politikusának halálával vált teljessé
és visszavonhatatlanná a Ferdinánd jogara
alatt való egyesítés. Ez a megoldás azonban
Erdély ingatag helyzetét egyáltalán nem erő
sítette meg, sőt a Fráter György által vékony
szálakkal még fenntartott török kapcsolatokat
vágta el, ami elkerülhetetlenné t e t t e az 1551
őszén elkezdett háború folytatását immár nem
csak Erdély, hanem a vele újonnan egyesült
királyi Magyarország ellen is.
A következő fejezet az 1552-es török hadjá
r a t eseményeit tárgyalja Szolnok és Eger ostro
máig. A hadjáratot megelőzően a stratégiai
szempontból fontos helyen fekvő szegedi vár
visszafoglalására t e t t eredménytelen kísérletet
Tóth Mihály. A szegedi vállalkozáshoz azon
b a n nem nyújtott számottevő segítséget Fer
dinánd, így az önmagában álló, elszigetelt ak
ció nem járhatott sikerrel. A rendkívül aktív
budai pasa, Hadim Ali március eleji szegedi
győzelme után május végén már Veszprémet
vette ostrom alá, amelyet június elején feladtak
védői. Szántó Imre elemzi a török hadműveleti
tervet és r á m u t a t arra, hogy a több irányból
indított támadással meg a k a r t á k zavarni a
Habsburgok hadvezetését. Temesvár és a Te
mes-vidék elfoglalásával a török Erdély semle
gesítésére törekedett, míg egy havasalföldi
török—tatár had János Zsigmondot helyezte
volna vissza trónjára. Ali pasa feladata a
Nógrád és Hont megyei várak elfoglalása volt,
ugyanakkor Horvátország ellen is török t á m a 
dás indult. Az Ahmed pasa vezetésével a had
járat fő célpontja, Temesvár ellen támadó tö
rök erők létszámát a szerző okkal szállítja le
a forrásokban erős túlzással említett 100—200
ezerről jóval kisebbre, k b . 50 ezerre. A június
28-tól július 27-íg, azaz körülbelül egy hónapig
t a r t ó temesvári ostrom menetét részletesen az
olvasó elé tárja. Kiemeli azt, hogy a török ko
moly veszteségeket szenvedett az ostrom so
rán, melynek elhúzódása jelentős szerepet ka
pott a török további terjeszkedésének meg
akadályozásában, illetve a hódítás mértékének
korlátozásában. Joggal m u t a t rá azonban arra
is, hogy az 1552-es hadjárat várharcaí közül
Temesvár eleste volt a legtragikusabb és kö
vetkezményeiben a legsúlyosabb. Külön kitér
arra, hogy az erdélyi császári főparancsnok, Cas-
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taldo, és a lippai várkapitány, Áldana súlyos
mulasztást követtek el, amikor lényegében
magára hagyták Temesvár védőit. Ehhez azon
b a n hozzá kell tenni, amit egyébként a szerző
is említ, hogy Castaldo még Erdély megtartá
sára elégséges erőkkel sem rendelkezett. A bé
csi udvar Erdély helyett inkább a közelibb
H o n t és Nógrád megyei várak védelmére kon
centrált. Áldana a török sereg közeledésére el
lenállás nélkül otthagyta Líppát, így a Tiszavonal Szolnoktól Szegedig, a Maros mente pe
dig Lippáig török uralom alá került, a török
hódoltság több megye területével gyarapodott.
Szántó Imre a továbbiakban Ali pasa nógrád—hont megyei hadjáratával foglalkozik,
amelynek során több kis várat foglalt el a tö
rök vezér. A szerző Szondy György bátor helyt
állásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy
csak akkor érhette volna el célját Drégely vé
delme, ha a többi nógrád—hont megyei vár is
hasonló hősiességgel küzd, valamint ha Teuffel
Erazmus kassai főkapitány határozottabban
lép fel és állandóan nyugtalanítja Ali hadát
a várostromok alkalmával. í g y azonban csak
az erkölcsi példamutatás erejével h a t h a t o t t
Drégely védelme, bár Eger helytállásának is
meretében ez a tényező sem lebecsülendő. A
szerző külön szól az augusztus 10-én Palástnál
aratott török győzelemről, amely az egyetlen
ütőképes császári sereg vereségét eredményezte
és lehetővé tette a győztes Ali számára az
Ahmeddal való egyesülést, a hadjárat folytatá
sát. A budai pasa győzte meg arról Ahmed
szerdárt, hogy ne Erdély, hanem Szolnok ós
Eger ellen forduljon.
A könyv utolsó fejezete az 1552-es hadjárat
kiemelkedő jelentőségű eseményét, Eger ostro
mát tárgyalja. Részletesen vizsgálja Eger sze
repét a magyarországi végvári láncolatban, az
egri vár ellátását biztosító jövedelmeket, vala
mint a vár megerősítését Dobó István kapi
tánysága idején. A szerző joggal hangsúlyozza
Dobó érdemeit, amelyek abban is megmutat
koztak, hogy a vár ellátása, felszerelése a köz
ismerten nehéz körülmények ellenére megfelelő
volt. Enélkül Eger a nehéz próbát aligha állot
t a volna ki. A kamarai adminisztrációra jellem
ző, hogy meglehetősen kicsinyes módon a vár
kapitányt elmarasztalta hűtlen kezelés dolgá
b a n . Tudjuk azonban azt, hogy a kor gyakor
latában az önzés, a magánérdek összekapcso
lódhatott a közérdekkel, a haza védelmével
nemcsak Dobó, hanem más, hazáját védő bir
tokos nemes esetében is.
Eger ostromának közvetlen előzménye Szol
nok feladása volt. A bécsi hadvezetés számolt
a két vár, Szolnok és Eger gyors elestével és
csak Bécs és az örökös tartományok védelmét
tűzte ki célul. A Szolnok alá érkező egyesült
török erőket — számolva az addigi harcokban
jelentősebb török veszteséggel — maximálisan
40 ezer, a védőket pedig 1400 főre teszi a szer
ző. Néhány napos ostrom u t á n a császári zsol
dosok elhagyták a várat. Eger elővára, Szol

nok így rövid idő a l a t t , szinte ellenállás nélkül
jutott török kézre. Eger esélyeit a kortársak,
de maguk a várvédők is úgy ítélték meg, hogy
ha segítség nem érkezik, legfeljebb két hétig
tudják t a r t a n i a várat a törökkel szemben. Ali
és Ahmed pedig m á r Kassa elfoglalására, Er
dély és a királyi Magyarország közti összeköt
tetés teljes elvágására is gondolt. Az egri vár
őrsége eredetileg csak 400 fő volt, ezt különbö
ző helyekről jött kontingensek egészítették k i ;
az összlétszám az ostrom idején 2100 körül le
hetett, ennek kétharmada puskás gyalog volt.
A szerző elemzi a várvédők társadalmi összeté
telét is. Ebből kiderül, hogy a védők zöme
jobbágy származású katona volt, a nemesség
aránya elenyészően kevés volt. A vár védelmét
jelentős mértékben segítették tevékenységük
kel az Egerbe behúzódó iparosok.
Szántó Imre nagy alapossággal foglalkozik
az egri vár ostromával. A török előbb körül
vette Egert, majd ágyúzással (szeptember
15—28. között) igyekezett kellőképpen meg
rongálni a várfalakat, előkészítve ezzel egy
általános rohamot. A szeptember 29-í táma
dás visszaverése u t á n újból a módszeres ost
romhoz tértek vissza a törökök. A vár ostroma
során mindkét fél felvonultatta a korabeli hadi
technika valamennyi eszközét (aknák, ellen
aknák stb.). Október 13-ân a török még egy
utolsó rohamot kísérelt meg, de ez is kudarcba
fulladt. A szerző Eger hősies helytállását be
m u t a t v a arról is szól, hogy Szász Móric „fel
m e n t ő " serege Ferdinánd kifejezett utasításá
r a Győrnél maradt. í g y a császári had csak de
fenzív szerepet játszott, akárcsak Castaldo és
az erdélyiek pusztán Erdély biztosítására és
védelmére elegendő serege. A török ennek elle
nére október 17-én elvonult Eger alól. A török
kudarc okait elemezve a szerző első helyen a
várvédők hősiességét említi, másodikként a téliesre fordult időjárást és az ellátási nehézsége
ket, amelyek járványhoz vezettek a török tá
borban. A források alapján feltételezi azt is,
hogy a perzsák támadása is hozzájárult ahhoz,
hogy Ahmed pasát visszahívta a szultán. A fel
sorolt okokhoz még hozzátehetjük azt is, hogy
Eger a török sereg akciórádiuszának határán
volt, s csak akkor vehették volna be az oszmán
csapatok, ha még szeptember előtt eljutnak
a várig. A szerző helyesen hangsúlyozza azt,
hogy Eger megvédésével sikerült biztosítani
a királyi Magyarország és Erdély közötti öszszeköttetést. Megint más dolog, hogy Eger
helytállása inkább morális, lélektani jelentősé
gű volt; az 1552-es év kudarcai, vereségei két
ségtelenül demoralizáló hatását bizonyos fo
kig ellensúlyozta Dobóék diadala. Ennek elle
nére a török jelentősen előrenyomult 1552-ben
és néhány év múlva Erdélyről is le kellett mon
dania Ferdinándnak. A két birodalom erő
egyensúlyán, a kialakuló status quo-n Fráter
György zseniális politikai elgondolásai, az egri
várvédők hősiessége sem változtathatott, öszszességében azt mondhatjuk, hogy 1551—1552
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sokat ígért, ámde keveset a d o t t ; a potenciális
lehetőségek nem válhattak valósággá, egyesí
tés helyett m a r a d t a három részre szakadt or
szág.
Szántó Imre monográfiája a vizsgált kor
szak, illetve téma valamennyi fontos kérdésével
foglalkozik, elemzése a gondosan feltárt levél
tári, könyvészeti forrásadatokra és a szakiro
dalom helytálló megállapításaira támaszkodik,
így következtetései a realitás és a valószínűség

talaján maradnak. A szerző új munkáját szinte
kézikönyvszerűen ís hasznosíthatják majd a
további részkutatások, helytörténeti vizsgáló
dások során. Ezt segítik a lábjegyzetek, vala
mint a mű végén található részletes bibliográ
fia. A témaválasztás, az olvasmányos stílus
miatt a könyv bizonyára nem csak a korszak
kal foglalkozó kutatók, hanem a t á g a b b olvasó
közönség körében is érdeklődésre t a r t h a t szá
mot.
Tóth Sándor László

VARGYAI GYULA

TENGELYTÖRÉS
„Szövetséges" államok a keleti fronton 1941—1944
(Kozmosz Könyvek, Budapest, 1985. 178 o.)

Vargyai Gyula Sisak és cilinder című köny
vének ismertetésében (Hadtörténelmi Közlemé
nyek, 1985/1. szám, 173—174. o.) azt írtam,
hogy remélhetőleg hamarosan olvashatjuk a
kötet folytatását ís. Az egy évvel ezelőtt meg
fogalmazott „kívánságom" a jelek szerint
gyorsan teljesült. A Kozmosz Könyvek „Az
én világom" címet viselő sorozatában az 1985.
évi Honvédelmi Könyvnapok idején jelent
meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi K a r a docensének új, a
Sisak és cilinder című kötet folytatásának te
kinthető munkája, a Tengelytörés.
H a csak egyetlen mondattal kellene jelle
meznem ezt az elsősorban a második világhá
ború története iránt érdeklődő
fiataloknak,
általános és középiskolai tanároknak ajánlható
kötetet — amelynek címe szerintem telitalá
lat —, akkor azt kellene mondanom, hogy
olyan jól sikerült vállalkozás, amely eleget tesz
a tudományos ismeretterjesztő műfaj által tá
masztott valamennyi követelménynek. Egy
ismertetésnek azonban többet kell tartalmaznia
egy egyszerű tőmondatos értékelésnél; rá kell
mutatnia az ismertetett munka erényeire — és
ha ilyenek vannak •— hiányosságaira. Ezen
íratlan — a recenzens számára azonban mégis
kötelező — szabályokat szem előtt t a r t v a pró
bálom meg bemutatni Vargyai Gyula új kö
tetét.
Amint az a kötet alcíméből — „Szövetséges"
államok a keleti fronton 1941—1944 — ís ki
tűnik, Vargyai Gyula nem csak Magyarország
második világháborús szerepléséről kíván ké
pet adni munkájában, hanem fel akarja vázol-

ni a hitlerí Németország közép-kelet-európaí
„szövetséges" államaínak második világhábo
rús tevékenységét ís. A szerző könyvének új
szerűségét -— a számos, ez idáig ismeretlen do
kumentum felhasználása mellett — éppen ez
az újfajta megközelítési mód, a komparatiszti
kai módszer adja. E módszer lehetőséget nyújt
a kötet olvasói számára a második világháború
évei Magyarországának, Romániájának, Szlo
vákiájának, Horvátországának az összehason
lítására.
Ismeretes, hogy a fasiszta szövetségi rend
szerbe bevont, illetve önként jelentkezett
közép-kelet-európai országok második világ
háborús szereplését, illetve a Szovjetunió elleni
háborúba történő belépését sokkal „...inkább
politikai, mint katonai szempontok motivál
t á k " . Úgy vélem, Vargyai Gyulának ezen
idézett megfogalmazásával mindenképp egyet
érthetünk. Tudott dolog, hogy Magyarország,
Románia, Szlovákia és Horvátország közül
csak Románia támasztott területi követelése
ket a Szovjetunióval szemben. A többi fel
sorolt országnak inkább egymással szemben
volt területi követelése, amelynek megoldásá
hoz Németország „segítségét" érezték elen
gedhetetlennek.
Hogy a döntőbíró szerepére kiválasztott,
illetve önmagát annak kinevező Németország
kinek a javára dönt majd, az nagymértékben
függött a szövetségesi hűségtől. Ennek bizo
nyítására a legjobb alkalmat a Szovjetunió
ellen megindított német támadáshoz történő
csatlakozás jelenthette.
Magyarország itt lépéshátrányba került. Az
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ingadozó — legalábbis hivatalos német felké
résre váró — politikai vezetést a háborút
akaró vezérkar főnöke, Werth Henrik gyalog
sági tábornok nem t u d t a meggyőzni.
Miközben román és szlovák seregtestek
vonultak fel a Szovjetunió területén, a magyar
hadsereg lábhoz t e t t fegyverrel várakozott.
A magyar kormány gesztusa a hitleri Német
ország felé „mindössze" annyi volt, hogy
1941. június 23-án megszakította a diplomá
ciai kapcsolatokat a Szovjetunióval.
Nem sokkal a diplomáciai kapcsolatok meg
szakítása u t á n következett be a máig is tisz
tázatlan körülmények között végrehajtott
kassai bombázás, amely megteremtette a lehe
tőséget a magyar hadbalépéshez.
Vargyai Gyula nem bonyolódik bele ennek,
a ma már könyvtárnyi irodalmat felvonultató
„rejtélynek" a megoldásába, de számba veszi
a legvalószínűbbnek t ű n ő lehetőségeket — né
met, illetve szlovák verzió. Nagyobb teret
szentel viszont a hadbalépés körülményeinek
magyar történeti irodalomban legtöbbször
csak felületesen érintett vizsgálatára. Az
1941. évi június hó 26-i rendkívüli miniszter
tanácsi ülés jegyzőkönyvének többszöri idézé
sével igyekszik érzékeltetni a kormány tag
jaínak korántsem egységes álláspontját. Ugyan
akkor a megszokottnál élesebben — és vélemé
nyem szerint helyesen teszi — veti fel H o r t h y
Miklós felelősségének a kérdését.
A hadbalépés alsóházi bejelentése (1941.
június 27.) u t á n megindult a magyar hadsereg
néhány alakulatának felvonulása, illetve július
elején a t ö b b seregtestből felállított Kárpátcsoport támadása a Szovjetunió ellen. Ez a
néhány tízezer főnyi csoportosítás — amely
elvileg a honvédség legmodernebb, legjobban
felszerelt alakulatait fogta egybe — a német
hadsereg alárendeltségében, gyakorlatilag ön
álló feladatok nélkül vett részt a harcokban.
Ezek a harcok már az első hetekben rámu
t a t t a k a magyar hadsereg korszerűtlenségére,
az alakulatok hiányos felszereltségére, a ki
képzési hiányosságokra. A magyar politikai
és katonai vezetés igyekezett is levonni a meg
felelő következtetéseket és a lehetőségekhez
mérten csökkenteni a Szovjetunióban harcoló
magyar alakulatok számát. A fokozatos
„visszavonulásról" alkotott elképzelés azon
ban hiú ábrándnak bizonyult. A Romániával
folytatott versenyfutás, valamint a megnöve
kedett német igények és a megváltozott katonai
helyzet nem tették lehetővé az egyébként sem
túl nagy ambícióval folytatott „visszavonulá
s i " kísérleteket. A m a g y a r kormány, amely
nek élén 1942 tavaszától Kállay Miklós állt,
kénytelen volt a német katonai vezetés ren
delkezésére bocsátani a magyar haderő mint
egy h a r m a d á t , akkor, amikor „Hitlernek meg
kellett barátkoznia a gondolattal: nem várhat
szövetségesei felajánlkozására, hanem kérnie,
követelnie, zsarolnia kell."
A magyar katonai és politikai vezetés en

gedett ennek a „kérésnek" és a frontra küldte
a 2. m a g y a r hadsereget. A hadsereg sorsa
ismeretes. 1943. január—februárjában elpusz
tult a Don k a n y a r b a n .
Ez a vereség, illetve a Vörös Hadsereg
sztálingrádi diadala volt az első jel a m a g y a r
politikai vezetés számára. E jelből nem csak a
magyar vezetés, de a hitleri kegyekért verseny
ző Románia, Szlovákia és Horvátország is „ér
t e n i " kezdett. Elkezdődött az újabb verseny
futás, immár a kiugrás, a háborúból történő
kiválás lehetőségéért.
Ezeknek a kiugrási előkészítő tárgyalások
n a k a többsége m a már feltárt. Vargyai Gyula
az eddigi ismeretek összegezése mellett néhány
új momentumra hívja fel a figyelmet, illetve
veti egybe a magyar, román, szlovák és horvát
kísérleteket. Ez az összehasonlítás a tárgyaló
kelet-közép-európai „szövetséges" országok lé
péseinek azonosságát, illetve néhány — n e m
egyszer — döntő különbözőségét tárja elénk.
Rövid ismertetésemben nem kívántam ki
térni Vargyai Gyula kötetének valamennyi
fejezetére, megállapítására. Elsősorban azokat
a részeket igyekeztem kiemelni, amelyek új
kutatási eredményeket tartalmaznak és ko
rábban megfogalmazott nézeteket fogalmaz
n a k újra, tesznek árnyaltabbá.
Nem lenne azonban teljes Vargyai Gyula
munkájáról készített ismertetésem és nem
t a r t a n á m magam a recenzió elején említett
„szabályokhoz", ha nem szólnék azokról az
apró hibákról, hiányosságokról, amelyeket a
könyvet olvasva fedeztem fel.
Első helyen említeném a magyar hadbalé
péssel kapcsolatban a szerző által többször is
idézett minisztertanácsi ülésről készített jegy
zőkönyv kérdését. Az 1941. június 26-i rend
kívüli minisztertanácsi ülésről készített jegy
zőkönyv — amelynek két változata is ismert ( !)
és Vargyai Gyula a Bárczy István-féle variánst
használta — véleményem szerint csekélyebb
forrásértékkel bír, mint ahogy azt a magyar
történetírás hasznosítja. E jegyzőkönyv tar
talmi és formai elemzése arra enged következ
tetni, hogy készítési időpontja nem 1941 júniu
sa! Ezért az e jegyzőkönyvben foglaltak elfoga
dása, idézése számos problémát vethet fel.
Néhány esetben a szerző olyan katonai
rendfokozatokat — vezérőrnagy, vezérezre
des — használ 1941 augusztusa előtt, amelyek
csak 1941 augusztusa után jelentek meg a
honvédségben.
Nem t a r t o m helyesnek Ruszkay Jenő
Ruszkay-Ranzenbergerkénti
szerepeltetését,
mivel ilyen formában nem használta a nevét,
és felmerülhet a kérdés, más magyarosított
nevű személyek esetében miért nem ilyen for
mát használt Vargyai Gyula.
Feltehetőleg csak elírás lehet a német
légierő, szárazföldi haderő és a flotta fegyver
nemként, csakúgy mint Keítel vezértábornagy
hadügyminiszterként való említése.
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A felsorolt hibák, hiányosságok valójában
csak apróságok, amelyek nem csökkentik
Vargyai Gyula munkájának értékét, amelyről
összegezésképpen úgy vélem, nyugodtan el
mondhatom, hogy jól sikerült mű. E g y olyan
újabb hasznos kötettel gyarapodott a Ma
gyarország második világháborús szereplését
tárgyaló történeti irodalom, amely — noha

a műfaji és terjedelmi megszorítások m i a t t
nem meríthette ki a témában rejlő összes le
hetőséget — alkalmat ad más országok világ
háborús szereplésének a megismerésére is es
belehelyezi Magyarországot a második világ
háború eseményeinek nemzetközi vonatkozá
saiba.
Szákály Sándor

M. SZABÓ MIKLÓS

A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMÜVELETEK 1944—1945
(Kossuth Könyvkiadó,

A Magyarország felszabadulásának 40. év
fordulójára megjelent könyvek között „A ma
gyarországi felszabadító hadműveletek 1944—
1945" c. összefoglaló m ű jól sikerült jubileumi
kiadvány. M. Szabó Miklós tömör, világos
összefoglalást ad a hazánk felszabadulását
eredményező hadműveletekről. Sikeresen ol
dotta meg a nagy hadászati tervekkel, had
műveletekkel összefüggő politikai, katonai,
gazdasági és a diplomáciai kapcsolatok alaku
lásának bemutatását is.
A szovjet főparancsnokság a délnyugati
hadszíntéren tervezett hadászati feladatok
végrehajtását három frontra : a 2., a 3. és a 4.
Ukrán Frontra bízta. A frontok úgy indí
t o t t á k hadműveleteiket, hogy azok kölcsönö
sen támogassák egymást. A belgrádi hadmű
velet megkönnyítette a 2. Ukrán Front
Debrecen—Nyíregyháza—Csap irányban ki
bontakozott előnyomulását, amely az ErdősKárpátokon át Ungvár—Munkács felé támadó
4. Ukrán Frontnak nyújtott segítséget. Utóbbi
sikerei viszont h a t o t t a k Malinovszkij hadsere
geinek hadműveleteire, amelyek az északerdélyi német—magyar erők megkerülésére és
bekerítésére irányultak.
Délről Tolbuhin marsall, délkeletről és ke
letről Malinovszkij marsall, északkeletről Pet
rov hadseregtábornok csapatai nyomultak be a
Kárpát-medencébe, hogy felszabadítsák az
országot.
Olyan alkotás ez a mű, melyben kísérlet
történt, hogy a hazánk területén a 203 napig
dúló harcok szinte valamennyi főbb politikai,
gazdasági, katonai és diplomáciai kérdését,
azok dialektikus összefüggéseit, az esemé
nyekre gyakorolt kölcsönhatásukat a harcok
menetében mutassa be és így vonja meg a
magyarországi hadműveletek történetének rö
vid, tömörített, tudományos mérlegét. Szabó
Miklós e sokoldalú, bonyolult és nehéz feladat-

1985. 183 o., 4 vázlat, 28 kép)

tal megbirkózott, a vállalkozást eredményesen
teljesítette. A hadtörténeti munka mindazok
hoz szól, akik meg akarják ismerni a hazánk
b a n megvívott hadműveleteket. A könyv tar
talmazza mindazt, amit az átlagműveltségű
embernek az 1944-ben hazánkban zajló főbb
eseményekről tudni illik. A munka jól vissza
adja, hogy a szerző messzemenően támaszko
dott a már megjelent szakirodalomra, emlék
iratokra és a maga kutatásaira.
Szabó Miklós nem elégedett meg a hadmű
veletek, ütközetek, harcok időrendben követ
kező egyszerű leírásával. Amennyire a keretek
és lehetőségek megengedték, igyekezett beha
tolni a folyamatok mélyébe. Megpróbálta fel
tárni a jelenségek rejtett összefüggéseit, tör
vényszerűségeit és elemezni azokat. Csakis így
kerülhette el, hogy nem rekedt meg, nem
tévedt el az apró-cseprő részletek tömkelegé
ben. Még arra is tudott időt biztosítani, hogy
a felek légierőnek tevékenységét bemutassa,
amit előtte egyetlen, a magyarországi harcok
egészével foglalkozó hadtörténész sem t e t t
meg.
A szerző érdeme, hogy nem vitatkozik, nem
hadakozik a különféle nézetekkel, hanem az
eseményekről a maga tárgyilagos véleményét
írja le olyan népszerű tudományos stílusban,
hogy azt a történelemben kevésbé jártas
olvasó is megérthesse. Jó a szerkezeti felépítés,
jók az arányok is.
A könyv részletes bevezetőben ismerteti az
európai és a magyarországi katonapolitikai
helyzetet. Nagyon jól sikerült összefoglalását
adja az eseményeknek és a német—magyar
viszonynak. Bemutatja, hogyan próbálkozik
H o r t h y és Kállay szabadulni a német sas
karmaiból. Antonescut sem hallgatja el. El
mondja, hogy Észak-Erdély megszerzéséért
sürgette Magyarország megszállását, melyhez
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román csapatokat ajánlott. A magyar minisz
terelnök angolszászokat váró politikai vonal
vezetése nem találta meg a megszállás elhárí
tására a helyes döntést. Hort«hy végül is a behódolást t a r t o t t a a legjobb megoldásnak,
amiért még Kállay is köszönetet mondott. Ügy
érezzük, itt szükséges lett volna hangsúlyozni,
hogy a felkészülés hiánya ellenére az ellen
állás lett volna az egyetlen helyes lépés, még
akkor is, ha eltipornak bennünket, mint Ju
goszláviát vagy Görögországot. Mert ezzel a
vereséggel megnyertük volna a belépést az
anti-hitlerista szövetségbe. Bajcsy-Zsilinszky
Endre így vélekedett erről: „...jobb az erő
szakos megszállás, mint a békésen tűrt. Mert
az erőszakos megszállás legalább becsületét,
jövőjét szerzi vissza, talán szenvedései, esetleg
igen súlyos szenvedései, vér és pusztulás árán
szerencsétlen hazánknak, de distancirozza
Magyarországot Németország sorsától." Ma
gyarország összvesztesége semmivel sem lenne
nagyobb a mostaninál, de a győztesek oldalán
fejezzük be a háborút. S még egy: Magyar
ország szembeszállása — földrajzi helyzetét
figyelembe véve — jelentősen megrövidítette
volna az európai háborút. A történtek — azaz
H o r t h y beleegyezése az ország megszállásá
ba — a háború meghosszabbítását szolgálta.
A szerző azt is jól érzékelteti, hogy a ka
tasztrófából egyedül a Békepárt tudott ki
vezető u t a t javasolni a nemzetnek, hogy a
fegyveres harc előkészítése érdekében létre
hozták a Magyar Frontot.
Ebben a részben találkozunk a felek légi
erőinek alkalmazásával. Részletes beszámolót
talál az olvasó a légiharcokról. Nagy érdeme
a szerzőnek, hogy szakított az egyoldalúsággal
és a magyar vadászok tevékenységét is be
mutatja. Mindiga valóságból indul ki. Könyvé
nek 28. oldalán arról beszél, hogy a Vörös
Hadsereg előrevetett osztagai az akkori Ma
gyarország határát 1944. augusztus 26-án az
Üz völgyében érték el és így az első felszaba
dult magyar falvak augusztus végén a Keleti
Kárpátokban voltak. Akkor itt húzódott
Magyarország határa és ez így tárgyilagos.
A Romániával kötött fegyverszüneti szerződés
19. pontja nem a határokat vonta meg Ma
gyarország és Románia között, hanem a má
sodik bécsi döntést nyilvánította semmisnek.
A fegyverszüneti szerződés kimondja, hogy a
nagyhatalmak egyetértenek azzal, hogy Erdély
egészen, vagy nagy részben a háború u t á n
térjen vissza Romániához, de ennek végleges
rendezését a béketárgyalásokra halasztották.
Nyitva maradt tehát az ajtó Horthyék előtt is.
Ezért nagyon tárgyilagos és marxista Szabó
Miklós hozzáállása az ügy tárgyalásához.
A könyv második része a tiszántúli (debre
ceni 1944. október 6—28-i) hadműveletet tár
gyalja. A harci cselekmények gördülékenyen
bontakoznak ki. Az írás jól visszatükrözi, hol
zajlanak a döntő, és hol a kisegítő események.
Jól sikerült beágyazni a hadiesemények mene

tébe H o r t h y Miklós sikertelen leválási kísér
letét. A szerző a kudarc okait is elmondja,
„ í g y nézett ki tehát a háborúból való kiválási
a németekkel való szembefordulás katonai
előkészítése. A legutolsó lehetőségét is elsza
lasztották tehát annak, hogy — a többi
németbarát államhoz hasonlóan — az utolsó
«másodpercekben» valamivel tisztességesebben
kerüljön ki Magyarország a tisztességtelen há
borúból. Az uralkodó osztály szélsőséges szovjetellenessége, megalapozatlan angolszász ori
entációja, teljes politikai és katonai vaksága
megakadályozta, hogy a magyar nép valós
érdekei szerint cselekedjék."
Jól vonja meg a debreceni hadművelet kato
napolitikai eredményeit is. „...Megteremtő
dött annak a lehetősége — írja —, hogy az
ország közel egyharmada megindulhasson a
szabadság útján, másrészt végképp meghn'jsult
az a német—magyar ábránd, hogy kiszorítják
a Vörös Hadsereget a Kárpát-medencéből."
S ehhez még hozzá kívánkozik, hogy kedvező
feltótelek születtek Budapest felszabadításá
nak megindításához.
A budapesti hadművelet (1944. október 29—
1945. február 13.). Ebben a részben az olvasó
megismerheti hazánk központi területének, a
Duna-Tisza közének, fővárosunknak és kör
nyékének felszabadítását. Különösen növeli a
munka értékét, hogy ahol csak van rá lehető
ség, ott a Heeresgruppe Süd, valamint a 2. és
3. Ukrán Front hadműveleti dokumentumai
nak felhasználásával mutatja be a magyar
csapatok soraiban végbemenő bomlási folya
matot, amely a kegyetlen nyilas terror ellenére
is folytatódik.
A kronológiának megfelelően a szerző ebben
a fejezetben mondja el, hogy mi történt 1944.
december 21-én és 22-én Debrecenben, hogyan
következett be a nagy történelmi sorsforduló.
December 2l-e az első döntő lépés volt az új
népi demokratikus Magyarország létrehozá
sában, ez a n a p valóban az új kor nyitányává
vált. Ugyancsak itt k a p u n k tájékoztatást a fő
városban kibontakozott ellenállási mozgalom
ról és a budai önkéntes magyar katonákról,
akik rajokban, szakaszokban és századokban,
szovjet alegységekhez beosztva, derekasan ki
vették részüket Buda több jelentős helységé
nek és objektumának felszabadításában.
A szerző u t a l azokra a tényezőkre, amelyek
szerepet játszottak a b b a n , hogy a magyar
országi harcok elhúzódtak. Megemlíti, hogy a
2. és a 3. Ukrán Front csapatai augusztus 20.
óta nem k a p t a k hadműveleti szünetet, állandó
támadásban voltak és ez legyengítette a had
seregeket. Ide sorolja a 95 000 fős budapesti
ellenséges csoportosítást és Buda domborzati
viszonyait, majd idézi Veesenmayert : „Nem
törődünk vele, ha Budapest tízszer is elpusz
tul, ha ezzel Bécset védeni tudjuk." Úgy véljük
azonban, ez kevés a probléma megértéséhez.
Azt kell világosan látnunk, hogy a Kárpát
medence, Budapest—Bécs, azaz a délnyugati
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hadszíntér a háború egésze szempontjából
mellékhadszíntér volt. A szovjet hadvezetés
a Varsó—Berlin irányban tevékenykedő fron
tok rovására Malinovszkíjnak és Tolbuhinnak
nem tudott több csapatot adni. Másodszor:
a németek részéről nem Bécs volt a tét, hanem
a magyar olaj, amely Hitler szavai szerint a
bécsi feldolgozó üzemekkel együtt 1944 végén
80%-át a d t a a német üzemanyagnak. A náci
vezér terveiben ugyancsak döntő szerepet
k a p t a k az osztrák, a cseh és a dél-németországi
hadiipari üzemek. Magyarország hadszíntérré
változtatásával az olajat és a hadiipari köz
pontokat igyekeztek mindenáron megtartani.
Hitlernek az volt a rögeszméje, még 1944 végén
is, h a a szovjet csapatok váratlanul előretörnek
Berlinhez, ő visszavonul Dél-Németországba
és onnan folytatja a háborút.
A könyv a bécsi támadó hadművelet és
Magyarország teljes felszabadulása bemutatá
sával zárul. A szerző félreérthetetlenül állást
foglal, hogy 1945. április 4-én befejeződött
hazánk felszabadítása. Ennek nem mond
ellent az a tény, hogy Rábafüzest és vidékét
csak 1945. április 13-ára sikerült végérvénye
sen megtisztítani az előre elkészített védő
állásokban megkapaszkodott SS-csapatmaradványoktól.
A könyv érdemeinek elismerése után szólni
kívánunk néhány olyan megállapításról, kisebb
eseményről, amelyek említése szakirodalmunk
ban is elterjedt ós a szerző is átvette azokat.
Figyelembe vételük, úgy véljük, második ki
adás esetén feltétlen növeli a könyv tartalmi
értékét, és javítja hadtörténelmi ismereteinket.
„Az 1. magyar hadsereg parancsnokának ki
szemelt Náday István vezérezredes..." —- írja
Szabó Miklós a 15. oldalon. Tárgyi tévedés:
Náday kinevezett hadseregparancsnok volt.
Március 28-án Lakatos Géza vezérzeredes kí
séretében jelentkezett Lembergben (Lvov) a
Heeresgruppe Süd parancsnokságán Erich von
Mannstein vezértábornagynál. Náday azt java
solta, hogy az 1. hadsereg az Uzsoki-hágótól a
Tatár-hágóig menjen át védelembe. A német
vezetés támadást követelt a jobbszárnyon a
két hadseregcsoport között keletkezett rés
betömésére. A vezérezredes ezt visszautasí
t o t t a és lemondott a hadsereg vezényletéről.
Március 31-ón Lakatos Géza vezérezredest ha
zarendelték ós kinevezték az 1. hadsereg pa
rancsnokává.
A 20. oldalon ezt olvassuk: „A németek
Lakatos Géza vezérezredest sem találták kel
lően együttműködőnek, így kierőszakolták,
hogy... Beregfy Károly vezérezredes vegye át
a... parancsnokságot." Lakatos vezérezredes
visszaemlékezésében a 87. oldalon azt írja,
hogy ebben László Dezső — a vezérkarfőnök
helyettesének — keze volt. Sőt, hangsúlyozza,
hogy Model vezértábornagy tiltakozott levál
tása ellen. Ügy véljük, ez felel meg a valóság
nak.
Amit a szerző Miklós Béla vezérezredes kö

vetkeztetéséről ír a 25. oldalon, az megfelel a
tényállásnak. Úgy véljük azonban, hogy arról
sem feledkezhetünk meg, amit az 1. hadsereg
parancsnokságának átvétele u t á n mondott a
VI. hadtest törzsszállásán. I t t szokatlan köz
vetlenséggel beszélt a Hitlernél t e t t látogatás
ról. Kijelentette : „csodafegyver nincs, a há
borút elveszítettnek kell tekinteni és nekünk
nem lehet érdekünk a németek oldalán elvé
rezni." Ezzel a szándékkal vette át a hadsereg
parancsnokságot .
Ugyanazon az oldalon arról szerzünk tudo
mást, hogy az 1. hadsereg 1944 nyári veresé
gének vesztesége mintegy 50 000 volt. Való
ban, szakirodalmunk régebben ennyivel szá
molt. Az új kutatások azonban azt mutatják,
hogy a hadsereg vesztesége (sebesültek, ha
lottak, hadifoglyok) mintegy 68 580 tiszt és
katona lehetett. H a ehhez hozzászámoljuk az
április 17-től május 15-ig hivatalosan elismert
15 576 személyt, úgy az összveszteség elérte
a 84 156 főt. Jogosan állíthatjuk, hogy ez a
magyar fegyveres erők második nagy veresége
volt a világháborúban.
A könyv 39—40. oldalán ismerkedik meg az
olvasó Délkelet-Magyarország első falvainak
felszabadulásával. „S valóban, néhány órával
később — írja Szabó Miklós — Battonya kör
zetében magyar földre léptek a 18. harckocsihadtest katonái. A község elfoglalásáért indí
tott első — szeptember 23-án délelőtti —
roham azonban nem vezetett eredményre."
A szerző a történelmi valóságnak megfelelően
helyesen írta le a 23-án történteket. Helyesen
adja meg Battonya felszabadulásának dátu
mát is, 1944. szeptember 26. Szakirodalmunk
ezt a kérdést egészen a 40. évfordulóig így
tárgyalta. Hazánk felszabadulásának 40. év
fordulójára azonban közöltük, hogy a köz
hiedelemmel ellentétben a trianoni határvona
lat a Vörös Hadsereg első katonái nem szep
tember 23-án lépték át, hanem 22-én, helyi idő
szerint 2 1 h u t á n , Battonyától délre,aBeliczay-uradalom magasságában.
Szóvá kell még tennünk, hogy a szerző az
1944. október 8-tól a szovjet hadsereg had
műveleti alárendeltségébe utalt román had
osztályok számát könyvének 42. oldalán, a
„Tudor VLadimirescu" önkéntes hadosztályt
is beleszámolva, 22 hadosztályban adta meg.
A román magasabbegységek részvételét ille
tően elfogadott és autentikus m u n k a , a
„Románia ín rázboiul Anti Hítlerist 23 august
1944—9 mai 1945." 17 hadosztályt sorol fel.
A 45. oldalhoz kívánkozik még egy rövid
megjegyzés. A 6. gárda-lovashadtest parancs
noka a magyarországi harcok idején nem G. K.
Szokolov altábornagy volt, hanem I. F . K u c
vezérőrnagy.
S végezetül még egy észrevételt kívánunk
elmondani. Az 53. oldalon arra utal a szerző,
hogy a kialakult súlyos hadihelyzet miatt
Friessner a csapatok visszavonását javasolta,
„...Hitler azonban mereven elzárkózott ennek
teljesítésétől." A német Dél hadseregcsoport
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parancsnoka október 8-án 20 óra 40 perckor a
3899/44 g. Kdos. sz. táviratában a bekerítés
elhárítására kérte a „...Wöhler hadműveleti
csoport azonnali visszavételét a »G« vonalra
6 menetnappal." Ez nagyjából egybeesett a
inagyar—román határral. Guderian október
8-án éjjel Hitler hozzájárulásával megadta az
engedélyt az észak-erdélyi csoport visszavo
násához. A náci vezér valóban nehezen és
ritkán járult hozzá visszavonuláshoz, de a
helyzet súlyosságára való tekintettel kénytelen
volt tudomásul venni, hogy vagy engedélyezi a
visszavonulást, vagy bekerítik az észak-erdélyi
csapatait.

Úgy véljük, e pár megjegyzés figyelembevé
tele második kiadás esetén feltétlen javítja a
könyv mondanivalóját.
összefoglalva: Jó stílusban, olvasmányosan
megírt, népszerű tudományos ismeretterjesztő
történeti m u n k á t jelentetett meg a Kossuth
Könyvkiadó a magyarországi felszabadító had
műveletekről. A m ű jelentősen elősegíti ha
zánk felszabadulásának megismerését. A jól
sikerült, t a r t a l m a s munkához csak gratulál
h a t u n k és további eredményeket kívánunk.
ölvedi

Ignác

P. A. ZSILIN (SZERK.)

SZTROITYELSZTVO ARMIJ JEVROPEJSZKIH SZTRAN
SZOCIALISZTYICSESZKOVO SZODRUZSESZTVA 1949—1980
(Nauka Kiadó, Moszkva, 1984. 311 o.)

A Varsói Szerződésben egyesült európai
szocialista országok hadseregeinek 1949—1980
közti kiépítését összehasonlító módszerrel
t e t t e vizsgálat tárgyává az a nagy jelentőségű
munka, amely a Szovjetunió Honvédelmi
Minisztériumának Hadtörténelmi Intézetében
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
ösztönzésére született meg.
A szerkesztő kollektíva munkáját a hazánk
ban is jól ismert P . A. Zsilin irányította, tagjai
pedig az ugyancsak jól ismert A. I. Babin és V.
V. Szemin voltak. A szerzőikollektíva mun
káját A. V. Antoszjak irányította, és ő írta
a bevezetőt, továbbá M. I. Szemírj agával
együtt a bevezető tanulmányt, valamint a
R o m á n Szocialista Köztársaság Hadseregéről
szóló tanulmányt. A Bolgár Néphadsereg tör
ténetét I. I. Sinkarjev, a Magyar Néphadsere
gét az intézményünkben is már többször ku
t a t o t t V. I. Fomin, aki egyúttal a szerzőikollek
tíva helyettes vezetője is volt, a Német De
mokratikus Köztársaság Nemzeti Néphad
seregéről szóló tanulmányt V. I. Kuszkov,
a Lengyel Haderő történetét P . A. Kocsegura,
a Csehszlovák Néphadseregét közösen N. P .
Afanaszjev és G. D. Misusztyin írta, az összeg
zés ismét V. I. Fomin munkája.
A bevezető az új, szocialista típusú hadse
reg megszületésének és kiformálódásának szov
jetunióbeli tapasztalatait idézi fel, majd az
általánosítás igénye miatt a többi szocialista

országra való kitekintés szükségességét hang
súlyozza. Kiemeli azután, hogy jelen kötet
szerves folytatása az ugyancsak a Nauka
Kiadónál 197ő-ben megjelent
A
Varsói
Szerződésben részt vevő országok néphadseregeinek
megszületése 1941—1949
című kollektív al
kotásnak.
A bevezető tanulmány szerzői két fő kérdés
kört vizsgálnak: a szocialista forradalom vív
mányai fegyveres megvédésének objektív
szükségességét a két társadalmi rendszer egy
más mellett élésének időszakában; továbbá a
szocialista közösség országaiban a hadseregépítés közös törvényszerűségeit és alapelveit.
Az egyes néphadseregek fejlődését elemző
tanulmányok messzemenően figyelembe veszik
a különböző szocialista országok sajátosságait.
Jól jellemzi ezt az állítást már a periodizáció is.
Míg a Bolgár Néphadsereg fejlődésének sza
kaszhatárait 1955-nél és 1958-nál szükséges
meghúzni, a Magyar Néphadsereg esetében
már 1955 mellett 1962-nél, az N D K Nemzeti
Néphadserege történetében 1956-nál ós 1961nél, a Lengyel Haderőnél viszont 1955-nél és
1960-nál, a R o m á n Hadseregnél 1955-nél és
1965-nél, ugyanakkor a Csehszlovák Néphad
seregnél 1955 mellett 1960-nál.
A különböző periódushatároktól eltekintve
szigorú következetességgel érvényesített pár
huzamos szerkesztésű tanulmányokat olvas
hatunk az egyes országokban a szocialista for-
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radalom győzelméről, a szocializmus építésé
nek külső és belső, gazdasági és politikai fel
tételeiről és az ezek függvényében megvalósult
hadseregépítésről, a hadseregben a szocialista
jelleg mind határozottabb érvényesítéséről.
Valamennyi hadseregépítési folyamat ábrá
zolásában a valóságos történelmi szerepnek
megfelelő hangsúlyt kap a Szovjetunió és a
szovjet hadsereg részéről folyamatosan bizto
sított eszmei-ideológiai, politikai, gazdasági
és katonai-szakmai segítségnyújtás.
Az alapos és részletes feldolgozás jelzésére
megemlítjük, hogy a Magyar Néphadsereggel
foglalkozó tanulmányban hely jutott nemcsak
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tevékeny
ségének és szervezeti változásainak, hanem
még annak a tónyközlésnek is, hogy 1954-ben
indult a Hadtörténelmi Közlemények új folya
ma.
Az egyes néphadseregek története iránt még
részletesebben érdeklődők tájékoztatását az
egyes tanulmányokat követő bőséges hivat

kozás és a kötet végén elhelyezett bibliográfia
könnyíti meg.
A kötetet záró összegzés hangsúlyozza, milyen
nagy u t a t tettek meg az európai szocialista
országok hadseregei a negyvenes évek vége
óta. Kiemeli az egyes kommunista- és mun
káspártok hadseregfejlesztő erőfeszítéseit, a
szovjet állam és hadsereg sokoldalú, folyama
tos segítségnyújtását. Jelentőségének megfe
lelően szól a pártpolitikai apparátus hadsereg
beli szerepéről az egyre növekvő feladatokkal
való sikeres megbirkózásban. Felidézi a test
véri szocialista országok hadsereregeinek szük
ség esetén egymás számára nyújtott fegyveres
segítségét, és ezzel is a Varsói Szerződés kol
lektív védelmi rendszerének szükségessége
mellett érvel. A befejező gondolatsor a szocia
lista fegyveres koalíciónak a béke megőrzésé
ben, egy új és minden korábbinál pusztítóbb
világháború elhárításában betöltött szerepét
méltatja.
Z. J .
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A magyar és nemzetközi forradalmi és mun
kásmozgalom kiemelkedő egyénisége születé
sének 100. évfordulóján jelentős tudományos és
kulturális megemlékezésekre került sor.
A Kun Béla Emlékbizottság, a Magyar Tudo
mányos Akadémia, az MSZMP KB Párttör
téneti Intézete, az MSZMP Politikai Főiskolá
ja és az MTA
Történettudományi
Intézete
1986. február 11-én és 12-én kétnapos nem
zetközi tudományos ülésszakot rendezett a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermé
ben.
A rendező szervek nevében K u n Béla csa
ládjának jelenlevő tagjait, állami, politikai,
társadalmi, tudományos, kulturális és köz
életünk megjelent vezetőit, a hazai és külföldi
történészeket az elnöklő Huszár István, az
MSZMP K B Párttörténeti Intézetének igaz
gatója köszöntötte.
„ K u n Béla — a cselekvő internacionalista
és hazafi" címmel bevezető előadást Óvári
Miklós, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Politikai Bizottságának tagja, a Központi
Bízottság titkára t a r t o t t . K u n Béla életútját
felidézve hangsúlyozta, hogy a megemlékezés
a magyar történelem, a magyar munkásmoz
galom vezető alakjának, a Kommunisták
Magyarországi Pártja megalapítójának, a
Magyar Tanácsköztársaság vezetőjének, a nem
zetközi kommunista mozgalom kiemelkedő és
jól ismert egyéniségének szól. Külön nyoma
tékkal emelte ki az életútból a Leninnel való
személyes találkozás meghatározó és életre
szóló élményét. K u n Béla történelmi érdemei
közül az előadó bővebben szólt az új típusú
forradalmi munkáspárt megalakításának, a
munkásosztály vezető pártjává tételének és
hatalomra juttatásának folyamatáról. A to
vábbiakban a Kommunista Internacionáléban
és ezáltal a nemzetközi munkásmozgalomban
betöltött szerepét méltatta. Befejezésül a tra
gikusan kettétört pályával kapcsolatosan Óvári

Miklós nyomatékosan leszögezte, hogy K u n
Béla neve ma már tisztán él a kommunisták,
a haladó emberek, népünk emlékezetében,
politikai hagyatékának feldolgozása azonban
még a jövő feladata.
Kirill V. Ouszev, az SZKP K B Marxizmus—
Leninizmus Intézetének igazgatóhelyettese elő
adásában K u n Béla oroszországi, illetve szov
jetunióbeli tevékenységével foglalkozott. Rész
letesen szólt a tomszki bolsevikok között vég
zett pártmunkájáról és az intervenciósok szét
zúzását célzó fegyveres harcban való részvéte
léről.
Az előzetes programtól eltérve ezután Her
bert Steiner, az Osztrák Ellenállási Archívum
nyugalmazott igazgatója kapott szót, aki
magyar nyelven K u n Béla és az osztrák mun
kásmozgalom kapcsolatát villantotta fel, majd
a Magyar Tanácsköztársaság három eredeti
plakátját nyújtotta át adományként a Párttörténeti Intézet igazgatójának.
Milei György, a Párttörténeti Intézet tudo
mányos főmunkatársa K u n Bélának, mint a
lenini eszmék első magyarországi terjesztőjé
nek szerepót vizsgálta. Felidézte K u n Béla
tomszki és pétervári korszakát, a lenini esz
mékkel való megismerkedését, a hadifogolymozgalomban és az intervenciósok elleni küz
delemben töltött időt, a bolsevik tapasztalat
szerzést. Ezután a K M P megalakításának tör
ténelmi jelentőségót vizsgálta az előadó.
Az elhangzott előadásokhoz korreferátumok
csatlakoztak.
Mucsi Ferenc, az MTA Társadalomtudomá
nyi Főosztályának vezetője a századelejí ma
gyar progresszió balszárnyának történelmi
szerepét vizsgálta.
Józsa Antal, a Hadtörténelmi Intézet nyu
galmazott osztályvezető-helyettese K u n Bélá
val, mint az oroszországi internacionalisták
katonai mozgalmának kezdeményezőjével fog
lalkozott.
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J. Scserbakov, a Szovjet Tudományos Aka
démia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézeté
nek tudományos főmunkatársa K u n Bélának
az OK(b)P külföldi kommunista csoportjai
föderációja első elnökeként játszott történelmi
szerepét elemezte.
A február 11-i délutáni ülés előadója Liptai
Ervin vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum főigazgatója volt. Előadásában
azt a kérdéskört vizsgálta, 1919 tavaszán mi
lyen tényezők játszottak közre abban, hogy
K u n Béla a magyar és a nemzetközi politikai
élet kiemelkedő személyiségévé vált. Elemzését
azzal a végkövetkeztetéssel zárta, hogy a nem
zetközi tapasztalattal rendelkező, Leninnel
személyes kapcsolatban álló, hazatérése u t á n
kezdetben üldözött, végül diadalmas politikus
népszerűsége t e t t e lehetővé, hogy a polgári
demokrata kormány lemondását követően
ne csak új kormány létrehozására kerüljön
sor, hanem ezzel együtt járjon a hatalom
jellegének a megváltozása is.
Az előadáshoz csatlakozó korreferátumok
egyes részletkérdéseket vizsgáltak.
Kende János, a Párttörténeti Intézet tudo
mányos munkatársa a párt és a szakszervezet
1918/1919-es viszonyát taglalta.
Péter János, az Országgyűlés alelnöke a
breszt-litovszkí, bukaresti és párizsi béke
tárgyalások tükrében elemezte a Magyar
Tanácsköztársaság külpolitikáját.
Ormos Mária, a J a n u s Pannonius Tudo
mányegyetem rektora az antantnak a Vörös
Hadsereget a diadalmas északi hadjáratot kö
vetően az északi területek elhagyására felszólí
tó jegyzékével és K u n Béla ezzel kapcsolatos
állásfoglalásával foglalkozott.
L. Nagy Zsuzsa, a Történettudományi In
tézet tudományos főmunkatársa K u n Bélá
nak a Forradalmi Kormányzótanács ülésein
a külpolitikai vitákban elhangzott felszólalásait
részletezte.
Szűcs László, a Párttörténeti Intézet Archí
vumának vezetője ugyancsak a Forradalmi
Kormányzótanács jezőkönyveinek felhaszná
lásával a forradalmár-magatartást vizsgálta.
Vadász Sándor, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem docense K u n Béla forradalmi
küldetéstudatát tette vizsgálat tárgyává.
Héti György, a Párttörténeti Intézet tudomá
nyos munkatársa a magyar helyzetet az olasz
Romanelli ezredes 1919-es megfigyeléseinek
tükrében m u t a t t a be.
Viliam Plezva, a Szlovák Kommunista
P á r t K B Marxizmus—Leninizmus Intézete
igazgatója korreferátumában K u n Béla és az
első csehszlovákiai munkáshatalom kapcsola
tával foglalkozott.
Kővágó László, a Párttörténeti Intézet osz
tályvezetője K u n Bélának a korabeli nemzeti

ségi kérdéssel kapcsolatos álláspontját ele
mezte.
Hajdú Tibor, a Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatársa K u n Bélának a
Tanácsköztársaság utolsó napjai alatti szereplé
sét taglalta.
Siklós András, az E L T E egyetemi tanára a
K u n Béla-kérdés történelmi irodalmát egészí
tette ki újabb adatokkal.
A február 12-i délelőtti ülésen elsőnek A. G,
Latisev, a moszkvai Pártfőiskola tanszókveze
tő-helyettese t a r t o t t előadást Lenin és K u n
Béla személyes kapcsolatáról. Nagy figyelemmel
kísért mondanivalója számos új részletet
tartalmazott.
Az előadáshoz elsőnek Vujica Kovacev, a
belgrádi Jelenkori Történeti Intézet tudomá
nyos munkatársa korreferátuma hangzott el
K u n Bélának a kezdeti jugoszláviai kommu
nista mozgalomhoz fűződő kapcsolatairól.
Ivan Krempa, a CSKP K B Marxizmus—
Leninizmus Intézetének igazgatóhelyettese
K u n Béla és a csehszlovákiai kommunista
mozgalom kapcsolatait idézte fel.
Augustin Deac, az R K P K B Történeim íés
Társadalompolitikai Intézetének tudományos
munkatársa a Nicolae Popescu társszerzőségé
vel készült korreferátumában a román és a
magyar munkásmozgalom szolidaritási hagyo
mányait elevenítette fel.
Kan Sze-tying, a Kínai Tudományos Aka
démia Világtörténeti Intézetének tudományos
főmunkatársa K u n Béla és a távol-keleti
munkásmozgalom viszonyát elemezte.
Szünet u t á n hangzott el Szabó Ágnes, a
Párttörténeti Intézet osztályvezetője előadása
K u n Bélának az illegális K M P vezérkarában
1919—1936 között játszott szerepéről. Rész
letesen elemezte, miként kényszerültek a nép
biztosok szülőföldjük elhagyására, mennyire
élt bennük a remény egy új proletárdiktatúra
lehetősége iránt, miként fokozódott a hazai
viszonyoktól való elszakadás és a forradalmi
apály következtében türelmetlenségük, ez
hogyan vezetett frakcióharcokhoz, s miként
sikerült végül is ezeken úrrá lenni.
A csatlakozó korreferátumok közül elsőnek
Kirschner Béla, az E L T E egyetemi t a n á r a az
1925—1929 közötti hazai kommunista poli
tikát vizsgálta.
Svéd László, a Párttörténeti Intézet tudomá
nyos főmunkatársa, K u n Bélának a magyar
forradalmi ifjúsági mozgalommal kapcsolatos
tevékenységét taglalta.
Szakács Kálmán, az E L T E tanszékvezető
egyetemi t a n á r a K u n Bélának a földkérdéssel
kapcsolatos 1934—1936 közti állásfoglalásait
elemezte.
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Pintér István, a Párttörténeti Intézet tudo
mányos tanácsadója K u n Béla népfrontpolitika
felé való közeledésének folyamatát m u t a t t a be
az 1935/36-os események tükrében.
Végül Illés László, az Irodalomtudományi
Intézet tudományos főmunkatársa K u n Béla
alakjának szépirodalmi ábrázolásait idézte fel.
A február 12-i délutáni ülésen hangzott el
Székely Gábor, a Párttörténeti Intézet osztály
vezetője előadása K u n Bélának a nemzetközi
kommunista mozgalom irányításában betöltött
szerepéről. Ez a legkevésbé feltárt életszakasz,
és az előadó számos új momentum középpont
ba állításával bizonyította, hogy az egység
fronthoz, a népfronthoz való viszony egyáltalán
nem kényes kérdés. Míg ugyanis a két munkásinternacionálé akcióegységének megvalósít
hatóságában ugyan nem hitt K u n Béla, de
már a dimítroví kérdésfelvetés előtt eljutott
a munkáspártok egységfrontjának elfogadásá
hoz.
A korreferensek közül elsőként G. Avetiszjan, az ö r m é n y Tudományos Akadémia Tör
ténettudományi Intézetének igazgatója szólt
K u n Bélának a Komszomolban és az Ifjúsági
Kominternben betöltött szerepéről.
N. Sz. Derzsaluk, az Ukrán Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézetének tu
dományos főmunkatársa K u n Béla ukrajnai
kapcsolatait m u t a t t a be.
A. I. Puskás, a Szovjet Tudományos Aka
démia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézeté
nek tudományos főmunkatársa K u n Bélának
a háború és béke kérdésében vallott nézetét
vizsgálta.
Jan Tomicki, a L E M P Társadalomtudomá
nyi Akadémiája Munkásmozgalmi Intézetének
igazgatója K u n Béla és a lengyelországi mun
kásmozgalom kapcsolatait ismertette.
Niko Nikov, a Bolgár Tudományos Akadé
mia Történettudományi Intézetének tudomá
nyos főmunkatársa K u n Bélának a bolgár
közvéleményben 1918—1923 között tükröző
dött képét m u t a t t a be.
Trendafüa Angelova, a B K P K B Párttörté
neti Intézetének tudományos főmunkatársa
K u n Bélának a harmincas évekbeli bolgár
munkásmozgalomhoz fűződő kapcsolatait ele
mezte.
Herbert Steiner, az Osztrák Ellenállási Archí
vum nyugalmazott igazgatója korreferátumá
ban K u n Béla ausztriai kapcsolatairól szólt.
Gisela Jahn, az NSZEP K B Marxizmus—
Leninizmus Intézetének osztályvezetője K u n
Bélának az Ernst Thälmann kiszabadításáért
indított nemzetközi küzdelemben játszott
szerepét vizsgálta.
T. M. Iszlamov, a Szovjet Tudományos
Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai In
tézetének tudományos főmunkatársa a K u n
Béla-kérdés szovjet irodalmáról adott nagylélegzetű áttekintést.

A nemzetközi tudományos ülésszak Huszár
Istvánnak, a Párttörténeti Intézet igazgatójá
nak zárszavával ért véget, összegző értékelésé
ben megállapította, hogy a kétnapos tanácsko
zás számot adott a legújabb kutatási eredmé
nyekről, egyúttal kijelölte a jövőbeli kutatások
irányát is. Az új tudományos eredmények közül
kiemelte, hogy K u n Béla nem a K M P „egyik"
megalapítója, hanem a Kommunisták Magyar
országi Pártjának megalapítója, továbbá nem
a Tanácsköztársaság „egyik" vezetője, hanem
a Magyar Tanácsköztársaság vezetője volt.
Ugyancsak hangsúlyozta, hogy K u n Béla
internacionalista forradalmár volt, ám a né
pek önrendelkezési jogáról sohasem mondott
le, a nemzeti-nemzetiségi kérdés végső meg
oldását pedig a szocialista országok konföde
rációjának létrehozásában látta. Végül kiemel
te, K u n Béla elég erős volt ahhoz, hogy szembe
nézzen saját korábbi nézetével, kritikailag ér
tékelje azt, és levonja a szükséges tanulságo
kat, vagyis egyik jellemvonása volt a megújulá
si készség.

A Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoport
főnöksége, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 1986.
február 19-én a Zrínyi Miklós Katonai Akadé
mia dísztermében rendezett ünnepi emlékülést
K u n Béla születésének 100. évfordulója alkal
mából.
Elnöki megnyitót dr. Szabó Egon vezérőr
nagy, agitációs és propaganda-csoportfőnök,
főcsoportfőnök-helyettes mondott. Beszédé
nek középpontjába az eszmeileg szilárdan
Lenin elkötelezett harcostársává vált K u n
Bélát állította. Kiemelte, miként vált a hadi
fogoly-mozgalom vezetőjévé, a szovethatalmat
védelmező internacionalisták
hadvezérévé.
Hangsúlyozta, mennyire korán megértette
K u n Béla, hogy a bolsevikok vezette októberi
szocialista forradalom nem elszigetelt orosz
országi jelenség, hanem a többi országban is
napirenden van a kommunista pártok szerve
zése és a szocialista változás végrehajtása.
Hazatérését követően így vált tudatosan a
K M P megalapítójává, a proletárhatalom meg
teremtőjévé és védelmezőjévé.
Elsőként ezt követően dr. Szabó Miklós
ezredes, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
parancsnokának társadalomtudományi helyet
tese t a r t o t t előadást „ K u n Béla forradalmár
életútja" címmel. Előadásában felidézte a
családi környezetet, az életben való elindulást.
Kiemelte a szocialista mozgalommal való kora
találkozás életre szóló élményét, az ifjú K u n
Béla osztályharcos elkötelezettségét. Ezután
arról szólt, miként vált a vidéki városi szociál
demokrata vezető az országos események része
sévé. Az első világháború a katonai tapasztalat
megszerzését is jelentette számára, így az írá
sos és a szóbeli meggyőzés mellett K u n Béla
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arra is alkalmassá vált, hogy fegyverrel a ke
zében vezesse elvtársait, az oroszországi hadi
fogoly-internacionalistákat az ellenforradalmi
erők elleni harcban. Tapasztalt, egyúttal a
lenini eszméket megismert kommunistává
érett vezetőként tért haza, hogy megalapítsa
a KMP-t és hatalomra segítse a proletárdik
t a t ú r á t . Előadása további részében Szabó ez
redes kitekintett a későbbi életpályára is.
Dr. Liptai Ervin vezérőrnagy, a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum főigazgatója K u n Bélá
ról, mint a Magyar Tanácsköztársaság vezér
alakjáról szólt előadásában. Hangsúlyozta,
hogy a magyar proletárdiktatúra élén tevé
kenykedve bontakozhattak ki legteljesebben
K u n Béla, a forradalmár politikus vezetői
képességei; abban az időben válhatott általá
nosan elismert országos vezetővé. A Leninnel
való személyes ismeretség már hazatértekor
nagy tekintélyt adott neki, ezt a tekintélyt
pedig csak fokozták tettei, ahogyan lépésről
lépésre haladt előre, míg megvalósította a rend
szerváltozást, és ezt a tekintélyt betetőzték a
Tanácsköztársaság honvédő háborújában tanú
sított határozott intézkedései. Ezt követően
az előadó azt elemezte, mennyire valóságos és
tényleges vezető volt a Tanácsköztársaság
idején K u n Béla. Akár a külügyek, akár a
hadügyek, akár más területek igényelték sze
mélyes fellépésének szükségességét, akaratát
mindenkor keresztül t u d t a vinni. Bár formá
lisan csak az egyik népbiztos volt, általánosan
elismerten népe hívatott vezetőjének tekin
tették.
Minden területen az alkotó módon alkalma
zott lenini politikai irányvonal határozta meg
intézkedéseit. Egyes konkrét döntései az utó
kor számára talán téveseknek, hibásaknak tűn
hetnek, de azok nem K u n Béla jelleméből fa
kadtak, hanem a kortársi elemzésből származ
t a k , az akkoriban a kommunista vezetők által
egyetemesen képviselt nézeteknek feleltek meg.
Alapjában véve pedig K u n Béla realista mó
don fáradozott a Szovjet-Oroszországgal való
szövetségesi kapcsolat kiépítésén, a honvédő
háború szervezésén, de emellett a békepolitika
és a nemzeti önrendelkezés érvényesítésén.
Egyes részkérdésekre rátérve, Liptai vezérőr
nagy hangsúlyozta, hogy a pártegyesítéskor
is a kommunista program érvényesült; egyes
intézkedései mögött a világforradalom közeli
kibontakozásának reményét is látnunk kell;
K u n Béla nem elégedett meg az elvi irányítás
sal, hanem aktív katonai vezetőként is tevé
kenykedett; a külső túlerővel szembeni vere
séget pedig csupán átmenetinek tekintette.
Ny. Ouszarov ezredes a szovjet Déli Had

seregcsoport képviseletében jelent meg és
t a r t o t t előadást K u n Béla szovjet-oroszországbeli internacionalista tevékenységéről. Kö
zéppontba az intervenciósok elleni fegyveres
harcok magyar hősét állította. Sok, eddig
kevéssé ismert részletet közölt K u n Bélának
a Déli Fronton a Vrangel vezette ellenforra
dalmi erők szétverésében játszott szerepével,
a szovjethatalomnak a Krímben való megszi
lárdításáért t e t t erőfeszítésével kapcsolato
san. Hangsúlyozta, hogy a Vörös Zászló Ér
demrenddel való 1927-es kitüntetés, hiába
tulajdonította azt K u n Béla szerényen a ma
gyar internacionalisták elismerésének, való
b a n az 1920 óta tanúsított személyes helyt
állását volt hívatott elismerni.
Az emlékülés az elnöklő dr. Szabó Egon
vezérőrnagy zárszavával ért véget. Ebben azt
emelte ki, hogy történelmünk e nagy egyéni
ségében egyszerre kell látnunk a hazafit és
internacionalistát, az elmélet és a gyakorlat
emberét, a stratégát és a taktikust. Különösen
fontos, hogy ne felejtkezzünk meg K u n Béláról,
a fegyveres harcban edzett katonai vezetőről,
a magyar Vörös Hadsereg létrehozásának kez
deményezőjéről és szervezőjéről.
A számos évfordulós kulturális rendezvény
közül e hasábokon kiemelést érdemel a K u n
Béla életét bemutató kiállítás, amelyet a Ma
gyar Munkásmozgalmi Múzeumban 1986. feb
ruár 14-én Berecz János, az MSZMP K B titkára
nyitott meg. Ezen a kiállításon ugyanis számos
tárgy a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményéből
szerepel, hogy még teljesebb képet kapjon a
látogató e gazdag életútróL
Az évforduló alkalmából megjelent számos
új tudományos és népszerű-tudományos mun
ka közül pedig szintén indokolt e helyütt meg
említeni a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
műhelyében megszületett, Árokay Lajos által
szerkesztett, a Zrínyi Katonai Könyv- és Lap
kiadó, valamint a Corvina Könyvkiadó közös
gondozásában megjelentetett K u n Béla-al
bumot.
A centenáriumi megemlékezések központi
rendezvényére 1986. február 18-án Csepelen
került sor. Ezen az ünnepi megemlékezésen
Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese
mondott ünnepi beszédet. Jelen volt állami,
politikai, társadalmi, tudományos, kulturális
és közéletünk számos vezetője között a Magyar
Néphadsereg több képviselője, többek között
intézményünkből is, élükön Kárpáti
Ferenc
vezérezredes, honvédelmi miniszterrel, az
MSZMP K B tagjával.
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TANULMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS

PERDÖNTŐ PÁRVIADALOK MAGYARORSZÁGON

A perdöntő párviadal a középkori Európában az istenítéletek egyik fajtája volt.
Istenítéletnek azt a törvénykezési eljárásban használt bizonyítási módszert nevezzük,
melyben a felek a természeti erők segítségéhez folyamodnak, hogy igazukat bizonyít
sák. Az istenítélet nem a keresztény középkor találmánya, sokkal régebbi intézmény,
s megtalálható a legkülönbözőbb természeti népeknél. Formái: az eskü, melyben
az esküt letevő személy, vagy csoport a természetfeletti erőket, az istenséget arra
kéri, hogy semmisítse meg őt, ha valótlant állít ; a továbbiakban részletesen tárgya
landó perdöntő párviadal, valamint a különböző „próbák" (tűz, víz stb.), melyekben
a természet erőit hívják segítségül, hogy bizonyítsák a peres fél igazát.
Az istenítéletek tehát az összes kontinens legkülönbözőbb népeinél ismertek
voltak, az egyik fajtájukként feltűnő perdöntő párviadalok azonban nem. 1 Valószínű,
hogy a perdöntő párviadal nem is volt eredetileg istenítélet. A germán népeknél, akik
a perdöntő párviadalt a leginkább gyakorolták, kétségtelenül nem. Náluk a perdöntő
viadal eredetileg nem más, mint a peres eljárásba illesztett, legalizált és a peres
felekre szorítkozó magánháború (Fehde), azaz a háború speciális formája. Abból a
szokásból alakult ki, hogy a törzsek egymás ellen vívott háborúiban a vezérek vívtak
meg egymással. A perdöntő viadal csak később vált az istenítéletek egyik nemévé.
Ekkor a peres felek már nem feltétlenül maguk vívtak, hanem gyakran bérelt vívó
viaskodott helyettük. 2
A perdöntő párviadal ismert volt Európán kívül is — így Augustus császár korában
a núbiaiaknál — de a középkori Európában különös népszerűségnek örvendett. Meg
található a legtöbb népvándorláskori germán törzsnél, elterjedt és igen népszerű
a frank birodalomban és utódállamaiban. A rómaiak körében a perdöntő párviadal
intézménye már rég elhalt, de 967-ben I. (Nagy) Ottó császár (939—73) újra bevezette
Itáliában. I. (Barbarossa) Frigyes császár (1152—90) törvényei többször is előírják.
Ismerik a XIII. századi német jogkönyvek s az olasz, francia és német városjogok.
E három országban a XIV. században is kétségkívül élő intézmény, bár az egyház
az 1215-ös lateráni zsinat óta tiltja.
Angliában a perdöntő viadal eredetileg kevésbé népszerű. Ide a normannok vitték
be szokását, de ők főként vidéken éltek, s a városokban az ezen intézményt nem
ismerő angolszász jog uralkodott. Anglia 1213 óta a pápaság hűbérese, ezért itt
komolyabban veszik a lateráni zsinat tilalmát. Ennek ellenére nem képesek a viada
lokat megszüntetni: még a XIV. században előfordulnak ilyen viadalok. (Érdekes,
és az angol jog hagyománytiszteletét mutatja, hogy a XIX. század elejéig minden
1 J. Kohler: Studien über die Ordalien der Naturvölker. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 5. (1884).
368—376. o. Több mint húsz nem európai népet sorol fel, akiknél az istenítélet el volt terjedve. Perdöntő párviadal
azonban a tanulmány szerint a felsorolt népeknél nem fordul elő.
2 Heinrich Mitteis: Deutsche Bechtsgeschichte. Neubearbeitet von Heinz Lieberich, München—Berlin, 1960. 30. o.
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királyi koronázáskor a király bajnoka — azaz bérvívója — viadalra hívja ki mind
azokat, kik nem ismerik el jogosnak a király uralmát. E szokás csak IV. Vilmos
idején [1830—37] szűnik meg!)
A skandinávoknál a perdöntő párviadal kevésbé népszerű, mint a többi germán
népeknél. 1000-ben Izlandban tiltják be, 1014-ben Norvégiában. Dániában a lovagi
intézmény elterjedése újra divatba hozza, csak a XV. században szűnik meg. A külö
nösen harcias normannok Dél-Itáliában is elterjesztik, s bár a racionálisabb gondolko
dású II. Frigyes császár (1212—50) korlátozni igyekezett a párviadalt, az még a
XVI. században is előfordul a két Szicíliában. A balti népeknél az eredetileg bizo
nyára ismert párviadal már megszűnt, de a germán hódítók — akár Itáliában —
újra bevezették.
A szlávoknál is ismerték a perdöntő párviadalt. Oroszországban kétségtelenül meg
volt már a X. század végén, s még IV. Iván cár (1533—84) törvénykönyve is ismeri,
Csehországban és Szerbiában sem ismeretlen. Bizáncba a nyugat-európai keresztesek
vitték be, mint ahogyan Palesztinába is.
A perdöntő párviadal intézményét, melyet a középkori Európa harcias népei na
gyon kedveltek, az egyház tiltani igyekezett, de kevés sikerrel. Még a papság körében
is népszerű volt. A IX. században Dankbrand brémai pap, Izlandban térítvén, a ke
reszténység igazát párviadalban bizonyította be: legyőzött egy hivatásos viadort
(berserker-t). III. Ince pápa (1198—1216) 1208-ban megtiltja, hogy istenítéleteket
és ezen belül párviadalokat tartsanak templomokban (!), templomudvarokon, s meg
tiltja azt is, hogy püspökök ilyen viadalokon részt vegyenek. Az 1215-ös lateráni
zsinat, mint említettük, egészen eltiltja a perdöntő viadalt. E tilalom azonban csak
igen lassan érvényesült. A Rómában székelő pápák nem ismerték az intézmény mély
gyökereit, népszerűségét a germán népeknél, nemcsak a nemesség, hanem a paraszt
ság körében is. Franciaországban 1258-ban IX. (Szent) Lajos (1226—70) betiltja,
de IV. (Szép) Fülöp (1285—1314) főbenjáró ügyekben újra bevezeti, s büntetőperek
ben a XV. század végéig megmarad. Itáliában, ahol pedig a nem germán városi lakos
ság nem kedvelte, szintén csak a XIV. században szűnik meg. A városlakók általában
ellene voltak, a kereskedők nem találtak élvezetet a harcban, a viaskodásban, s racio
nálisabb gondolkodásuk miatt kevésbé is hittek az istenítéletben.
Általában a XIII. század végétől mindenfelé csökkennek a perdöntő viadalokra
vonatkozó adatok, — bár igen késői esetek is előfordulnak : Spanyolországban 1522ből, Firenzében 1530-ból, Franciaországban 1547-ből, Angliában pedig 1638-ból em
lítenek utoljára viadalt (!).
Mint láttuk, az egyház elítélte a perdöntő viadalt, de mivel megszüntetni nem
tudta, bizonyos fokig szertartásaival vette körül. A helyi egyházi vezetők nem sokat
törődtek a pápai tilalmakkal. A párviadal jogi formái mindenesetre világi jellegűek.
A viadalok legrészletesebb leírását a francia forrásoknak köszönhetjük. A vádló elő
ször vádat emelt valamely bíróság előtt, s kétségbe vonta — néha már előzetesen —
ellenfelének esküjét, vagyis hamis esküvel is vádolta, s viadalt ajánlott. Ha a másik
fél is elfogadta a viadalt, mindketten túszokat állítottak, hogy azokkal is bizonyítsák
a maguk igazát. Túszoknak a fél olyan rokonai, barátai jelentkeztek, kik meg voltak
győződve igazáról, s így arról is, hogy a viadalban győzni fog, mert veresége rájuk
nézve is kellemetlen következményekkel járt volna. A felek a viadal előtti éjszakán
a közeli templomban virrasztottak, reggel misét hallgattak és megáldoztak. A bíró
békülésre szólította fel a feleket, s ha a felek nem békültek, megesküdtek arra, hogy
tiltott fegyvert, varázseszközt nem használnak. Ezután összecsaptak. A viadal után
a legyőzöttet pervesztesnek minősítették, s — amennyiben életben volt — megbün
tették, olykor halálbüntetéssel sújtották. Utána a vesztes fél túszait is megbüntették,
esetleg szabadon bocsátották. Rokonok nem vívhattak egymás ellen. Eleinte meg— 232 —

követelték, hogy a viadalban részt vevők ugyanazon társadalmi rendhez tartozzanak,
később a magasabb társadalmi helyzetű kihívhatta az alacsonyabb helyzetűt, de
ilyenkor a két fél fegyverei nem voltak egyenlők.
A viadal nyilvánosan, vagy legalábbis tanúk előtt folyt. Itáliában jegyző is jelen
volt. A bíró kihirdette, hogy a viadal megzavarásáért súlyos büntetés jár. A bajvívás
rendszerint a király, vagy más nagyúr előtt történt, kiknek joguk volt baj vívást
tartatni. Előfordult, hogy a baj vívástartási jogot hűbérbe adták a vele járó bevételek
és az élvezet (!) miatt. A törvénylátó úr (Gerichtsherr) jelölte ki a viadal helyét,
mely lehetett alkalmi, vagy rendszeresen ilyen célra használt térség. (Udvar, városi
tér, széles utca, vár- vagy városkapu előtti mező, falun templomtér.) A küzdőteret
bekerítették, hogy a nézők a viadalt meg ne zavarják. Ilyen szempontból a sziget
volt a legalkalmasabb hely. A körülkerített helyen belül egy kisebb területet kerí
tettek be, gyakran kötéllel, melyről a vívók ki nem léphettek. A külső körben tar
tózkodott a törvénylátó úr, vagy megbízottja, a tanúk és a fegyveres őrség, melynek
feladata a viadal zavartalanságának biztosítása volt. A viadal reggel 6, vagy 9 órakor
kezdődött, legkésőbb 15 órakor. Ha valamelyik fél addig nem jelent meg, vesztesnek
nyilvánították. Előfordult, hogy a későn jövőt lefegyverezték és átadták a másik
félnek.
A felek között egyenlően osztották fel a területet, a szelet, a napsütést. A viadal
eszközei különbözőek voltak. A pannóniai kelták gyalogosan, vaskarddal és bárd
dal vívtak, a burgundok szintén, a nyugati gótok lovon, lándzsával, a többi germán
népek általában gyalog, karddal, vagy harci bottal.
Francia- és Spanyolországban a lovagok lovon, lándzsával vívtak, a polgárok, pa
rasztok s többnyire a bérvívók is gyalog, pajzzsal és harci bottal. Az egyes jogforrások
a vívók fegyverzetét és öltözetét részletesen szabályozták.
A felszerelést ellenőrző bíró adott jelt a viadal elkezdésére, s még közben is adha
tott — ünnepélyes formák között — utasításokat. Ügyelt rá, hogy egyik féllel se
történjék jogtalanság. A vívókat olykor segédek támogatták.
A Szásztükör szerint a segéd hosszú botot tart a kezében s a bíró utasítására le
ereszti azt, ha vége a viadalnak. A Szásztükör szerint a viadalnak akkor van vége,
ha 1. az egyik fél a földre esik, hogy hogy a feje a földet érinti, 2. valamelyik fél
megsebesül, 3. valamelyik fél kéri, hogy a viadalt fejezzék be.
A viadal tehát nem volt feltétlenül halálos. Az is vesztesnek számított, aki a kije
lölt területről kilépett, aki nem bírt tovább harcolni, mert kimerült, vagy elejtette
fegyverét, vagy aki vesztesnek nyilvánította magát. Vesztesnek számított a vádlott,
ha nem jelent meg a viadalon, vagy ha megjelent, de nem állt ki. A viadal közben
a vádlott, ha úgy látta, hogy alulmarad, elismerhette a másik fél igazát, s ezzel vége
szakadt a viadalnak; ki is egyezhettek viadal közben. Franciaországban a XIII.
században az első csapások után, ha sebesülés történt, bármelyik fél javasolhatott
kiegyezést. Ha a vádlott veszített, megbüntették, esetleg ki is végezték, ha győzött,
a vádló egy bizonyos pénzösszeget volt köteles neki fizetni. A bíráknak járó díjat
a vesztes fizette, kivéve az egyháznak járót — a felek s fegyvereik megáldásáért —,
ezt közösen fizették.
A bíráknak járó összeg nem volt csekélység, mert a kihívás napjától a viadal
napjáig a felek a törvénylátó úr őrizetében voltak, ő táplálta őket s biztosított nekik
vívómestert, hogy gyakorolhassák magukat. A vesztes köteles volt a győztes költsé
geit is kifizetni, sőt a győztesen ejtett sebekért fájdalomdíjat is kellett fizetnie.
A vesztest hamis eskü bűnében is elmarasztalták s így becstelenné vált. Súlyos ese
tekben a viadalt elvesztő vádló jobb kezét levágták — a vádlottnál ilyen esetekben
erre nem volt szükség, mert őt kivégezték. A francia jog szerint a vesztes fél halott
nak számított, ha nem végezték is ki — hűbérbirtokai visszaszálltak hűbérurára,

— 233 —

allodiális birtokai pedig örököseire, néha lebontották a házát, s a felesége újra férjhez
mehetett. Olykor a törvénylátó úr kapta meg a vesztes vádlott vagyonát.
Nők, papok és zsidók általában nem vettek részt a párviadalon. Korábban a zsidók
— fegyverviselők lévén — részt vettek viadalokban, később csak helyettest, bérvívót
állíthattak — ez társadalmi süllyedést jelentett számukra.
Az egyházi személyek korábban részt vettek párviadalokban, de az ő — és csak
az ő — esetükben az egyház képes volt az 1215-ös tilalomnak érvényt szerezni.
Nők általában ugyan nem vettek részt viadalokon, de egyes források említenek
nők közötti, sőt férfi és nő közötti viadalt is. (Bern, 1288). Hogy ezek tényleg lezaj
lottak-e, az nagyon kétséges.
Helyettesek vívtak a túlságosan fiatalok, túlságosan öregek (általában 60 évnél
idősebbek), betegek és testi hibások helyett. Ha ezeknek nem volt viadalra képes
rokonuk, idegeneket is bérbe fogadhattak. Később olyan személyek is állítottak
helyettest, akiket viadalképesnek tekintettek: ezek magas állású emberek voltak,
s jobbágyot, más függő személyt, vagy hivatásos bérvívót fogadtak bérbe.
A bérvívók (campiones, pugiles) száma nem volt csekély, bár korábban becstelen
nek számítottak. Később nem, annál kevésbé, mert elszegényedett, kóbor lovagok is
álltak közéjük. Több város saját bérvívót tartott. A bérvívót vagy a bíró jelölte ki,
vagy a felek választották ki több viador közül. Ügyeltek arra, hogy egyenlő fegy
verzetűek legyenek, s lehetőleg egyforma erősek és gyakorlottak. Mivel ez utóbbi
követelményt nehéz volt teljesíteni, egyes helyeken kisorsolták őket. Egy 1252-es
bolognai törvény szerint csak a viadal után tudták meg, kiért vívtak. Visszaélések
nem voltak ritkák. Pikardiában egy időben a nemesek a körzetben található összes
bérvívót lekötelezték maguknak s így esetleges ellenfeleik nem találtak viadort.
A bérvívók megesküdtek, hogy nincsenek varázsszereik.
A vesztes fél fizette a bérvívókat is, s ez nem volt kis összeg, hiszen azok a bőrüket
kockáztatták. A bérvívó általában (persze kivéve, ha kisorsolták) nem vállalt olyan
ügyet, melynek igazáról nem volt meggyőződve, mert akkor attól kellett tartania,
hogy alul marad.
Említettük, hogy az egyház ellenezte a viadalokat. 1215-től kezdve ez így volt,
korábban azonban nem. I. Miklós (858—867) volt az első pápa, aki tiltotta — ezután
150 évig nem nyilatkoztak az ügyben a pápák. A XI. század közepe után néhány
pápa még helyeselte is, olyan erős volt ekkor az egyházban a germán befolyás.
Az egyház tilalma 1215 után is csak fokozatosan érvényesült, végérvényesen csak
a tridenti zsinat tiltotta el 1563-ban. Megszűnése után helyét a római jogból átvett,
s az egyházi bíróságok által is alkalmazott kínvallatás (tortura) vette át. 3
3 Az istenítéletekről s ezen belül a perdöntő párviadalokról is a legalaposabb mű: Hermann Nottarp: Gottesurteil
studien. München, 1956. (Bamberger Abhandlungen und Forschungen II.) Az egyház és az istenítéletek viszonyáról 1.:
Charlotte Leitmaier: Die Kirche und die Gottesurteile. Bine rechtshistorische Studie. Wien, 1953. Az istenítéletekre
vonatkozó pápai és zsinati dekrétumokat közli: Petrus BrowU S. J.: De ordaliis. Décréta pontificum romanorum et
synodorum. Pontiflcia Universitas Gregoriana. Textus et documenta in usum exercitationum et praelectionum academicarum. Series theologica 4. Romae, 1932. A legkorábbi dekrétum Zephyrinus pápa korából (199—217) szárma
zik, a legkésőbbi a rigai tartományi zsinat 1428-as dekrétuma. A germán népek, különösképpen a frankok, s később a
németek és franciák körében elterjedt intézménnyel a német és francia jog- és kultúrtörténeti irodalom bőven foglal
kozik, így Friedrich Wilhelm Unger: Der gerichtliche Zweikampf bei den germanischen Völkern. Göttingen, 1847. pas
sim.; Rudolf Sohm: Die fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung. Weimar, 1871. 500—503. o.; Georg Waitz: Deut
sche Verfassungsgeschichte. 3. kiadás. I. Kiel, 1880. 445—446. o. és 2. kiadás IV. k. Berlin, 1885. 429—431. o.; Alwin
Schultz: Das höfische Leben zur Zeit der Minnesänger. II. k. Lipcse, 1880. 133—188. o. Leírása szerint a viadal közben
pihentek is. A küzdelem során birkózás is kialakulhatott, ha valamelyik fél a másik „kardja alá szaladt".; Heinrich
Brunner: Deutsche Rechtsgeschichte. I. k. Lipcse, 1887. 402 és köv. o. szerint a párviadal a nyugati germánoknál és
burgundoknál törvényes eljárás volt, az északi germánoknál, s valószínűleg a gótoknál is, törvényen kívüli. A bajorok
nál és longobardoknál bérvívók is szerepeltek. A bajoroknál a bérvívót közvetlenül a vívás előtt, sorshúzással jelölik
ki. A száli frankok pajzzsal és „baculus"-szal felszerelve vívtak. Ez utóbbit Brunner nem botnak, hanem bárdnak tart
ja. A IX. században hallunk először lovon, lándzsával vívott viadalról. Ez az előkelőbbekre korlátozódó forma, ké
sőbb a nemesség és lovagság előjoga.; M. Pfeffer: Die Formalitäten des gottesgerichtlichen Zweikampfs in der altfranzözischen Epik. Zeitschrift für romanische Philologie IX. (1885) 1—74. o. Hangsúlyozza, hogy az előkelők nagyon
kedvelték. A pápai tilalmak azért voltak hatástalanok, mert az intézmény gyökerei az Alpoktól északra igen mélyek
voltak.; Fustel de Coulanges: La histoire des institutions politiques de l'ancienne France. La monarchie franque. Pa
ris, 1888. 454—459. o.; Otto Henne am Rhyn: Geschichte des Rittertums. Leipzig, é. n. 126—131. o.; Alexander Gál:
Der Zweikampf im fränkischen Prozess. ZRG Germ. Abt. 28. (1907) 236—289. o.; Karl von Amirä Grundriss des ger
manischen Rechts. 3. kiadás, Strassburg, 1913. 256—259., 275—280. o.; Hans Fehr: Das Waffenrecht der Bauern
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Itália római eredetű lakossága a perdöntő viadalt soha nem kedvelte, a longobardoknál viszont ismert és népszerű volt.4
im Mittelalter. ZRG. Germ. Abt. 35. (1914) 127. és 155—158. o. Szerinte a X. sz. végén és a X I . sz. elején a szabad
paraszt, mint minden más szabad, maga vív a perdöntő párviadalon. Száz évvel később is elismerik a nem lovagi álla
potú személyek bajvívó jogát, de egy előkelő személy nem köteles kiállni egy kevésbé előkelő ellen. 1152-ben meg
szűnik a paraszt bajvívási joga. U6: Deutsche Rechtsgeschichte. 2. kiadás,Berlin—Leipzig, 1925.128. o.; R. Hübner:
(in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, [ed. Johannes Hoops] IV. k. Strassburg 1918—1919) 595—
597. o. Megemlíti, hogy egyesek szerint a frankoknál a királyi hatalom vezette be, s hogy a skandinávoknál kevésbé
terjed el s korán megszűnik.; Ernst Mayer: Der Ursprung der germanischen Gottesurteile. Historische Vierteljahr
schrift X X . (1920—21) 289—316 o. évszám szerint is közli: Izlandban 1000-ben, Norvégiában 1014-ben s/űnt meg.;
Georg Grupp: Kulturgeschichte des Mittelalters. 3. kiadás., 4. k., Paderborn, 1924. 114—116. o. ;Handwörterbuch
des deutschen Aberglaubens. I I I . k. Berlin—Lipcse, 1930/31., 1045. hasáb és IX. k. Berlin, 1938/41. 958—963. hasáb;
Richard Schröder—Eberhard Fr. v. Künssberg: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 7. kiadás. Berlin—Lipcse,
1932. 94., 397—398., 852. o.; Claudius Fr, v. Schwerin: Deutsche Rechtsgeschichte (mit Ausschluss der Verfassungs
geschichte). Grundriss der Geschichtwsissenschaft (ed. Aloys Meister) Leipzig—Berlin, 1912. 177., 180., 186. o.; 175:
Germanische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss. Berlin, 1936. 215. o.; ÜŐ: Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte.
Berlin, 1941. 228. o.; Hans Planitz: Germanische Rechtsgeschichte. Berlin, 1936. 36—37. o.; Jan Huizinga: Homo
ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására. (Ford. Máthé Klára) Budapest, 1944. (eredeti : Leiden,
1938) 102. és köv. o. A párviadal formális, játékszerű jellegét hangsúlyozza. Nézete szerint e párviadalok rendszerint
súlyosabb sérülés nélkül végződtek. ; Hans Kuhn: Die Grenzen der germanischen Gefolgschaft. ZRG Germ. Abt. 73.
(1956) 68—76 o. Szerinte az északi germánoknál az előkelőket fegyveres kíséretükön (Gefolgschaft) kívül hivatásos
viadorok is körülvették. Ezek Kuhn szerint a római gladiátorokhoz hasonlóan általában alacsony származású emberek,
de az előkelők kíséretében nagy tekintélyt érhettek el. A viadorok (Kämpen) néha maguk döntik el a háborúk sorsát
— a nép, a hadsereg helyett harcolnak. Az alsóbbrendű viadorok neve északon „berserker" ; úgy tűnnek fel, mint a
„Kämp"-ek, elvadult keresetnélkülivé vált ága, bár voltak előkelő származású és fejedelmi szolgálatban álló berserkerek is a X. századig.
Az izlandi források 12—15 főnyi berserker csoportokról beszélnek. Izlandban és Norvégiában hamar megszűnik a
perdöntő viadal, Svédországban és Oroszországban azonban tovább él, s a berserkerek tekintélye is tovább megmarad.
Lucien Musset: Problèmes militaires du monde Scandinave (VII—Xlle siècles). I n : Ordinamenti militari in Occidente
nell'alto Medioevo. I. k. Spoleto, 1968. 247. o.; Megemlíti, hogy a berserkerek rendkívüli dühhel harcoltak, gyakran
meztelenül — talán kábítószer hatása alatt.; Hermann Conrad: Deutsche Rechtsgeschichte. I. k. Frühzeit und Mittelalter. 2. kiadás., Karslrulie, 1962. 147—148., 387., 389. o.; A. Esmein—JB. Genestal: Cours élémentaire d'histoire du
droit français. 15. kiadás, Párizs, 1925. 89., 100., 247., 260., 407. o.; Emile Chénon: Histoire générale du droit français
public et privé des origines à 1815. I. k. Paris, 1926. 261—262., 673—674. o. A nemesek egymás között lovon, lovagi
fegyverzetben vívtak, a parasztok gyalog, pajzzsal és megvasalt bottal felfegyverkezve. Nemes és paraszt közötti
viadal így nagyon egyenlőtlen lenne, ezért van olyan felfogás, hogy ilyenkor bérvlvókat alkalmaztak. Olyan adatot
is közöl, hogy ha a paraszt hívja ki a lovagot, tehát a lovag az alperes, a paraszt lovagi fegyverekkel harcolhat, ha a
lovag a felperes, paraszti fegyverekkel. A bérvívók egymással csakis paraszti fegyverekkel vívtak: Fr. Olivier—Martin:
Histoire du droit français des origines à la Révolution. Montchrestien, 1951. 57—58., 142—143. o.; Ferdinand
LotRobert Fawtier: Histoire des institutions françaises au moyen age. I L Institutions royales (Les droits du Roi exercés
par le Roi.) Paris, 1958. 306—307., 312., 317., 319—320. o. Franciaországban a X I I I . századtól kezdve a jogászok
korlátozni igyekeznek a perdöntő viadalokat. I X . Lajos is ellenük volt. 1306-ban Szép Fülöp bűnügyekben továbbra
is engedélyezi, polgári ügyekben azonban nem, háború idejére pedig megtiltja.
4 Ernst Mayer: Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft. Leipzig, 1909. I. k.
29. o., I I . k. 227., 360. o. A longobárdok a rendes bíróság, a frank uralom idején a comes előtt vívtak, rómaiak csak
királyi missus, a comes palatii (Pfalzgraf), esetleg a király jelenlétében vívhattak. A római lakosság körében nem is
nagyon volt elterjedve s a X. század második felében I. (Nagy) Ottó császár szinte újra vezeti be. Giuseppe Salvioli:
Storia del diritto italiano. 9. kiadás, Torino, 1930. 49., 726. o. Nézete szerint a bérvívó eleinte családtag volt. Szicíliá
ban a szegényeknek közpénzen fogadtak viadort. ; P . S. Leicht: Ultime menzioni délie ordalie e del duello giudiziario
in Italia. I n : Festschrift Ernst Heymann. I. k. Weimar, 1940. 95—101. o. Szerinte a perdöntő viadal Itália nagyobb
részében a XIV. század első felében megszűnik. Legtovább Friuliban és Isztriában tartja magát.; Robert Davidsohn:
Forschungen zur Geschichte von Florenz. Berlin, 1900. c. műve I I . kötetében a 315—317. oldalon San Gimignano
városa „városkőnyveiből" és okleveleiből a perdöntő viadalokra vonatkozó regestákat közöl az 1238—1314-es évek
ből. ; Angliában a normann hódítás előtt a perdöntő viadal nem ismeretes. Frederick Pollack—Frederick William Maitland: The History of English Law before the Time of Edward I. I I . k. Cambridge, 1895. 597—598. o.; W. S. Holdsworth: A History of English Law. 5. kiadás, I. k. London, 1931. 308—310. o. A normann hódítás után Angliában a
legkülönbözőbb módon alkalmazzák a viadallal történő bizonyítást. Tanúk — sőt néha bíróságok is — ezzel igazolják
szavahihetőségüket. Egyének ezzel igazolták ártatlanságukat, egy birtokhoz, valamely pénzösszeghez való jogukat.
Nemzetközi viták eldöntésére is használták. Eleinte nők, gyermekek és 60 éven felüliek alkalmazhattak bérvívót,
később mások is. A X I I I . század végére már elavul a perdöntő viadal. Elszigetelt esetek még 1571-ben, sőt 1638-ban is
előfordulnak, mint peres bizonyíték azonban teljesen csak 1819-ben szűnik meg. ; Dietrich Sandberger: Studien über
das Rittertum in England, vornehmlich während des 14. Jahrhunderts. Berlin, 1937. Historische Studien 310., 93—
147. o. Szerinte az angolszászok is ismerték már a párviadalt. Angliában 1199-ben a felek még személyesen harcoltak.
1271-ben tűnik fel az oklevelekben először a bérvívó. 1219-ben az istenítélet többi formája megszűnik, a viadalok
éppen ezért gyakoribbá válnak. Ritkán használták büntető, gyakrabban a polgári perekben. A XIV. század végén
szinte új virágkora van a perdöntő bajvívásnak; Vivian Hunter Galbraith: The Death of a Champion (1287). I n :
Studies in Medieval History presented to Maurice Powicke. 2. kiadás. Oxford, 1969. 283—295. o.: 1287-ben egy per
döntő viadalban meghalt egy viador. A szerző e tényből kiindulva leírja, hogy a perdöntő viadal Angliában ez idő
tájt már hanyatló Intézmény. Évente kb. 20 esetben fordult elő. A bérelt vívók szabad emberek voltak, s nemcsak a
X I I I . században tevékenykedtek, hanem már a X I I . század első felében is, sőt talán mióta egyáltalán csak létezik
perdöntő viadal. A X I I I . század előtti jogi forrásokban feltehetőleg azért nem szerepel, mert az egyház szigorúan
tiltotta. A viadalok során ritkán fordult elő haláleset, de lebonyolításuk nagyon költséges volt. Ezért sokkal több
esetben esik róluk szó, mint ahány esetben tényleg le is zajlottak ilyen viadalok. Sokféle módon lehetett a viadalban
csalni is. ; Hermenegild Jireček: Das Recht in Böhmen und Mähren. I. k. Prága, 1866. 132—133. o. Kétféle perdöntő
viadalt említ: a karddal vívottat (meče sedati) s a bunkósbottal vívottat (kyje sedati).; Emil Werunsky: De ordo
iudicii terre Boemie, ZRG Germ. Abt. X. (1889). 129. o.; A. Rambaud: Oroszország története eredetétől kezdve 1884-ig.
I. k. Budapest, 1890. 226. o. A XV. században is van perdöntő párviadal. Arra törekszenek, hogy ne legyen halálos
kimenetelű. Mindkét fél vértezve legyen, fegyverük csak dorong lehet. Nők, kiskorúak, egyházi személyek bérvívót
állíthatnak. A perdöntő viadalokról, a párviadalok képes ábrázolásáról 1. Hans Fehr: Kunst und Recht I. k. Das
Recht im Bilde. Erlenbach—Zürich—München—Leipzig, 1923. és Talhoffers Fechtbuch aus dem Jahre 1467. Ge
richtliche und andere Zweikämpfe darstellen. (Ed. Gustav HergseU) Prága, 1887. Az 1467-ben rajzolt 270 táblán a vívás
legkülönbözőbb helyzeteit ábrázolta a szerző, a legkülönbözőbb fegyverekkel, sőt fegyver nélküli birkózó fogásokat is.
A helyzetek némelyike elképzeltnek, irreálisnak tűnik. Ilyenek többek között a férfi és nő közötti viadalokat ábrázoló
képek.; A magyar történeti irodalomból: Thót László: Az istenítéletekről, különös tekintettel hazánkra. Budapest,
1908. 42—73. o.; Kulcsár Zsuzsanna: így éltek a lovagkorban. Budapest, 1967. 70. o.
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A perdöntő párviadal intézményét ismerték Magyarországon is. Mivel igen érdekes,
mondhatni „látványos" intézményről van szó, érthető, hogy már korán felkeltette
történetíróink figyelmét. Botka Tivadar már a XIX. század első harmadának vége
felé monográfiát írt a perdöntő párviadalokról, az oklevelek adataiból vont le érdekes
következtetéseket, s számos oklevelet is közölt.5 A témáról a kiegyezés évében Pesty
Frigyes igen alapos, máig nélkülözhetetlen tanulmányt írt. Ebben az egyetemes tör
téneti összefüggéseket is vizsgálva írja le a perdöntő párviadalok magyarországi tör
ténetét az oklevelek adatai alapján. Ismerteti a viadalok előzményeit, jogi alapjait,
lefolyásukat, a baj víváskor használt fegyvereket, ruházatot, a viadalok szabályait,
jogi következményeit. Külön fejezetben foglalkozik a viadorokkal (pugiles), akik a
perdöntő viadalokban ügyfeleik helyett vívtak, anyagi ellenszolgáltatás fejében testi
épségüket, sőt életüket kockáztatva. Megállapítja, hogy társadalmi helyzetük nem
megvetett, sőt földbirtokaik is lehetnek, s nemesekké is válhatnak. Szereplésük hozzá
járult az intézmény hanyatlásához, mert nem ritkán megvesztegették őket. Részle
tesen vizsgálja Pesty hol és milyen időpontban zajlottak le a párviadalok, s milyen
bírák rendelhettek el perdöntő viadalokat. Foglalkozik a bajvívás alóli felmentés
kérdésével. Cáfolja Botka nézetét, hogy a városi polgárok azért igyekeztek felmen
tést szerezni, mert nem voltak annyira harciasak. (Nézetünk szerint e tekintetben
inkább Botkának van igaza — mint a külföldi példák is mutatják: a nem hivatás
szerűen harcos és racionálisabb gondolkodású polgárnak a perdöntő viadal aligha
lehetett olyan rokonszenves, mint a kifejezetten harcos népelemeknek.) Kifejti, hogy
a klérus mindig ellenszenvvel viseltetett a perdöntő viadalok iránt, szívesen betiltotta
volna, de semmit sem tehetett a ,,nép szellemében gyökerező", a harcos népelemek
által kedvelt intézménnyel szemben. Külön fejezetben írja le a viadalok nyomán ho
zott ítéleteket. Végül leír néhány nevezetesebb párviadalt s tárgyilagosan próbálja
értékelni a modern ember számára szokatlan intézményt. 6
A perdöntő párviadallal foglalkozó későbbi művek általában Pesty adatait hasz
nálják fel s kevés újat mondanak. Ilyenek Séda Ernő műve és Thót László sok egye
temes történeti anyagot használó tanulmánya. 7
Jogtörténeti kézikönyveink is foglalkoznak a perdöntő viadalokkal. így Hajnik
Imre lényegében szintén Pesty alapján írja le az intézményt, külön foglalkozva a
„bajnok" (pugil) intézményével. Kiemeli, hogy a források a pugil gyakorlott, vagy
gyakorlatlan voltát is említik, s az ítélet rendszerint meghatározza, milyen pugilt kell
a peres félnek kiállítania, de csak a XIV. század elejétől kezdve.8
Timon Ákos megállapítja, hogy hazánkban a tűz- és vízpróbának az 1279-es budai
zsinat által történt betiltása még elterjedtebbé tette az addig is népszerű viadalokat.
Említésük már egy 1231-es oklevélben előfordul. A XIII—XV. században, az egyházi
bíróságokat kivéve, mindegyik bíróság alkalmazta a viadalokat a felek megegyezése,
vagy bírói határozat alapján, noha polgári perben csak akkor, ha a felek ilyen érte
lemben egyeztek meg, vagy ha az előzetes bizonyítás elégtelen volt. Büntetőperekben
a bíró bizonyos esetekben köteles elrendelni (hűtlenség, felségsértés, pénzhamisítás,
gyilkosság). A városi kiváltságlevelekből úgy tűnik, hogy a polgárság kiváltságai
közé tartozott a párviadal alóli mentesség. Ez a királyi hospesek majdnem általános
kiváltsága. Kovachich Márton György közöl ugyan formuláskönyvében városi via-

5 Botka. passim.
6 Pesty Frigyes: A perdöntő bajvívások története Magyarországon, Pest, 1867. Értekezések a történeti tudományok
köréből. I. k. (1867—70). 2. sz., passim. Botka cáfolata: 119—122. o.; Érdekes, hogy az intézmény értékelésénél a
szerző azt írja: „kár a régi intézményeket lenézni és barbárnak bélyegezni, mert előfordulhat, hogy — legalább ideig
lenesen — visszaesünk a középkor félbarbárságába." (190. o.) A polgárok párviadalellenességéről 1. még Granasziói
György: A középkori magyar város. Budapest, 1980. 89. o.
7 Séda Ernő: A párbaj. Budapest, 1882. 36—51. o. ; Thót László: i.m. 42—73. o.
8 Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád és a Vegyes-házi királyok alatt. Budapest, 1899.
259—276. o.
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dalról szóló formulát is, de városi viadalról konkrét adat nem maradt ránk. Papok,
nők és zsidók nem vívhattak személyesen.9
Az eddig említettekhez hasonlóan írja le a perdöntő viadalt Eckhart Ferenc. Meg
említi, hogy amennyiben valaki a másik fél által felajánlott párviadalt elutasította
(amit jogosan megtehetett), ezzel a másik fél esküjét erősítette, a magáét pedig
gyengítette. Csak súlyos esetekben kellett személyesen vívni. Legtöbbször a nemesek
is pugilt állítottak. 10
A perdöntő viadallal még néhány más szerző is foglalkozott. Dombóváry Géza jog
történeti tanulmányában megállapítja, hogy baj vívásra Magyarországon nem csak
a nemesek voltak kötelezve. A bajvívó pugilok jó része nem volt nemes, de — mert
hivatásszerűen űzték a bajvívást — fegyverviselési joguk volt, és saját pereikben is
bizonyíthattak párbajjal.11
A bajvívó foglalkozást a társadalmi emelkedés eszközeként ismeri fel Holub József,
megemlítve, hogy 1246-ban Csák zalai ispán a Csép faluból való Rubin bajvívó vár
szolgát várjobbággyá emeli.12
Moór Elemér a perdöntő viadalok XIII. századi elterjedtségéből arra következtet,
hogy ez feltételezi a lovagi torna, lovagi harceljárás általános voltát. 13 Ebben igazat
adhatunk neki, ám csak a lovas perdöntő viadalok esetében.
A ránk maradt hazai törvények keveset foglalkoznak a perdöntő párviadallal.
Elsőnek II. András (1205—35) 1222. évi Aranybullájának 12. cikkelye szól róla,
mely az özvegyek jogait igyekszik biztosítani, és megemlíti a párviadalban elesettek
özvegyeit is.14 A „duellum" szó jelenthetne bármilyen párviadalt is, de valószínű,
hogy perdöntő viadalról van szó, mert a benne elesetteket a törvénycikk a halálra
ítéltek mellett említi. A következő, a perdöntő viadalt említő törvény két és fél év
századdal később keletkezett. Mátyás király (1458—90) 1471. évi dekrétumának
28. cikkelye szerint az olyan személy, akit nemes ember megölésével vádolnak, ártat
lanságát nem bizonyíthatja esküvel, hanem csak „communi inquisitione" (nyomo
zással), vagy „duellari certamine" (párviadallal).15 Mátyás korában a már több száz
éve divatozó perdöntő párviadallal szemben jogos kételyek merültek fel, s Mátyás,
ha teljesen megszüntetni nem is, de lényegesen korlátozni akarta a perdöntő viadalt.
1486-os dekrétuma 18. cikkelyében nyíltan kimondja, hogy a perdöntő párviadalok
ban könnyen lehetséges a csalás, mert a viadalban részt vevő pereskedők ritkán vív
nak személyesen, a bérvívókat (pugiles) pedig meg lehet vesztegetni, s ilyenkor az
igaz ügyet képviselő fél veszíthet. Ezért a törvény eltörli a perdöntő baj vívást,
melyet — meglepő módon — az egész világon ismeretlennek nevez — kivéve azt az
esetet, ha a per eldöntésére minden más bizonyíték hiányzik. Hatalmaskodási és
birtokperekben mindig van valamilyen bizonyíték, ezért ilyen esetekben nem alkal
mazandó. Kizárólag a „curia regia militaris"-ban alkalmazható, a királyi személyes
jelenlétbírósága (in iudiciis personalis presentiae regiae) előtt nem, mert abban egy
házi személyek is részt vesznek, s ezért nem illő, hogy ilyen bíróság a feleket pár-

9 Timon Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet. 6. kiadás, Budapest, 1919. 490. és köv. o.; Timon kézikönyve,
illetőleg korábbi kiadásának Schiller által történt fordítása (2. kiadás 1909) alapján írja le az intézményt H. Nottarp
is idézett alapvető monográfiájában: (189., 201., 281., 289. o.)
10 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest, 1946. 395—397. o. Az új jogtörténeti tankönyv :
Csizmadia Andor—Kovács Kálmán—Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet a 321—322. oldalon foglalkozik a
perdöntő viadallal.
11 Dombóváry Géza: A becstelenltés büntetése és az ordaliális párbaj negyvennyolc előtti fenyítőjogunkban. Sze
ged, 1937. 25—30. o.
12 Holub József: Zala, megye története a középkorban. I. k. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs, 1929.
60. o. Ugyanerről az esetről jegyzi meg Molnár József, hogy rátermett, fegyverrel bíró és szegény emberek vállalhattak
ilyen feladatot. (Molnár József : A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. (HK 1959/2; 235. o.)
13 Moór Elemér: Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn. Ungarische Jahrbücher, Band, XVII., 1937. 71. o.
14 II. András 1222. évi törvénye, Articulus 12. CIH I. 136.
15 Mátyás 1471. évi dekrétuma. Articulus 28. CIH I. 370.
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viadalra kötelezze. A törvény felsorol néhány olyan esetet, mikor semmilyen bizo
nyíték nem található s a párviadallal történő bizonyítás nem kerülhető el.16
A törvényekből tehát nem sokat tudhatunk meg a perdöntő párviadal intézményé
ről. Mindössze annyit, hogy 1222-ben már előfordultak viadalok, 1471-ben még szin
tén el voltak terjedve, 1486-ban és 1492-ben viszont már korlátozni igyekeznek a
viadalokat, s ezt a csalás lehetőségével és az egyháziak ellenszenvével indokolják,
meg azzal, hogy a perdöntő viadal máshol ismeretlen. Az utóbbi törvényekből az is
kiderül,hogy a peres felek többnyire nem maguk vívtak, hanem pugilokat alkalmaztak.
Szerencsére azonban vannak más forrásaink is, melyek a perdöntő viadalokról
tudósítanak. Ezek elterjedt voltát Mátyás 1486-os dekrétuma is igazolja, mert hiszen
korlátozni csak olyan valamit lehet, ami elterjedt. Még inkább bizonyítja a per
döntő viadalok elterjedt voltát Kovachich Márton György formuláskönyve, melyben
a magyar királyi kancellária, a királyi és alsóbb bíróságok, valamint a hazai hiteles
helyek által használt jogi formulákat gyűjtötte össze. Felsorolja azokat az eseteket,
mikor párviadallal szokás bizonyítani. Ilyen eset például, ha a peres felek kérik,
vagy ha valakit hűtlenséggel vádolnak. Az ilyen viadal a szerző szerint „meztelen"
párbaj, azaz egy ingben és egy szál karddal történik. Az ilyen viadal életre-halálra
megy, s ezért nem gyakran fordul elő, mert azt „szörnyű látni és hallani" (mármint
a XVIII. század végi békeszerető tudós szerző számára, a kortársak véleménye
nyilvánvalóan más volt). Kovachich közöl egy olyan formulát, melyet a városokban
szokásos párviadalok esetében szoktak alkalmazni. A formula szerint a városban előre
elkészített baj vívótér volt, ezen vívtak a felek személyesen és gyalogosan pajzzsal
és „más eszközökkel" felszerelve. Más helyen olyan esetet említ, mikor a felet úgy
marasztalják el, mintha perdöntő viadalt vesztett volna el, bár viadal nem történt. 17
A perdöntő bajvívás intézményéről számos adatot közölnek okleveleink, s néhá
nyat elbeszélő forrásaink is. Ezekből mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy
a perdöntő párviadal a XIII. század első negyedében már közismert volt, s Mátyás
1486-os korlátozásai ellenére létezett még 1540-ben is. Egy ilyen viadal szemlélése
közben fogja el a rosszullét a betegeskedő Szapolyai János királyt (1526—40) .18 Hogy
a viadal magyar elnevezése „baj" (boij) volt — egy 1231-es keltezésű oklevélből is
meretes.19
A baj vívásoknak a jogszolgáltatásban betöltött szerepét s általában a kérdés jogi
vonatkozásait Pesty Frigyes monográfiája és jogtörténeti kézikönyveink kellőképpen
tisztázták. E dolgozat a következő kérdésekkel kíván foglalkozni :
1. Kik vehettek részt párviadalokban, illetőleg kik voltak felmentve a párviada
lokban való részvétel alól és milyen ügyekben zajlottak le perdöntő viadalok ?
2. Hogyan folytak le a párviadalok, milyen fegyverekkel és milyen módon küz
döttek a párviadalban részt vevő felek ?
3. Kik voltak a pugilok, milyen volt a társadalmi helyzetük ?
16 Mátyás 1486. évi dekrétuma. Articulus 18. CIH I. 420—422. Ugyanezen törvény 78. articulusa említi. A bajra
hívó törvényszéki levél díja, mely 200 dénár, az egyik legdrágább a törvényszéki levelek közül. Uo. 466.: Mátyás dek
rétumának intézkedését II. Ulászló 1492-es dekrétumának 37. cikkelye megismétli, (uo. I. 504.)
17 Martinus Georgius Kovachich: Formulae solennes styli in cancellaria, curiaque regum, foris nünoribus, ac locis
credibilibus authenticisque regni Hungáriáé olim usitati. Pesthini, 1799. 8—10., 35—36., 61. o. A városokban foly
tatott viadalok formulája azt látszik bizonyítani, hogy a később ismertetendő, számos várost a perdöntő viadalok
kényszere alól mentesítő privilégiumok ellenére, a perdöntő viadalok intézménye a városokban sem volt ismeretlen.
18 Az Aranybullánál (1222) régibb hiteles adat a perdöntő viadalokról nincs. A Szent István nevével jelzett ok
levél, mely a zalavári bencés apátságnak bérvívót (pugil) ígér, nem 1024-ben keletkezett, hanem valószínűleg 1341
és 1346 között hamisították. (Reg. Arp. 8.) Mátyás 1486-os korlátozó intézkedésével egyetért udvari történetírója,
Bonfini is. A perdöntő párviadalt „megengedhetetlen"-nek s „más ország bíróságainál ismeretlen"-nek mondja. (Bonfini: Rerum Hungaricaium Decades. Decas. IV. Liber VII. [ford Geréb László] Budapest, 1959. 292. o. Az 1540-ben
Szapolyai János jelenlétében lefolyt perdöntő viadalt Istvánfl krónikájából ismerjük. Ő azt állítja, hogy ilyen viadalok
csakis a király színe előtt folyhattak le. (Nicolai Isthvanfi Pannonii: Historiarum de Rebus Ungaricis Libri XXXIV.
Vienne, Prága, Tergesti, 1758. 140. o.)
19 1231. Per II. András előtt a gyári káptalan és M. mester között ÄUO I. 283—284., Reg. Arp. 483. „Secundum
iuris racionem consciencia Magistrorum nostrorum inter ipsos quod wlgo dicüur boij adjudicavimus." Szentpétery
hamis oklevélnek tartja, de a hamisítás nem sokkal később történhetett s a „boij" szó hitelességét aligha érinti.
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Mielőtt e kérdések fejtegetéséhez hozzáfognánk, előre kell bocsátanunk, hogy a
perdöntő viadalok Magyarországon való elterjedésének módját nem ismerjük. Való
színűnek kell tartanunk, hogy az európai feudalizmus más intézményeivel együtt
jutottak el hazánkba. A lovasnomád népeknél nem ismeretes s így feltehetőleg a
honfoglaló magyaroknál sem volt elterjedve. A harcias középkori magyarok azon
ban, úgy látszik, szívesen átvették s — a jelek szerint — kifejezetten kedvelték is
a bajvívás intézményét, a peres ügyeknek fegyverekkel történő eldöntését.
1. Ami a perdöntő párviadalokban való részvétel jogát illeti, úgy tűnik, alig volt
Magyarországon a társadalomnak olyan rétege, vagy csoportja, amely ne lett volna
jogosult a bajviadalban személyesen, vagy pugil útján részt venni. Voltak viszont,
akik a perdöntő viadal intézményét nem kedvelték és sok hospesközösséget fel is
mentenek a perdöntő viadal kötelezettsége alól. így Kálmán herceg a valkói hospesek
részére kiadott privilégiumában úgy határoz, hogy semmilyen ügyben sem kötelesek
párviadalt vállalni.20 IV. Béla a nagyszombati polgároknak kiadott privilégiumában
úgy dönt, hogy sem egymás között, sem idegenekkel nem kötelesek perdöntő viadalt
vívni.21 Felmentést kapnak a viadal kötelezettsége alól Pest város polgárai is.22
Hasonló mentességet kapnak Béla királytól Korpona, Zágráb, Jaztrabarcka, 23 IV.
Lászlótól pedig Vasvár polgárai.24 Hasonló felmentéseket Nagy Lajos korából is
ismerünk Kassa, Krapina és Kapronca privilégiumából.25 Valószínűnek kell tarta
nunk, hogy a racionálisabb gondolkodású és nem hivatásszerűen harcos hospespolgárság általában nem kedvelte a perdöntő viadal intézményét, nem szívesen bízta
peres ügyeit a párviadal bizonytalan és véres módszerére. A felsorolt privilégiumokból
természetesen nem következik, hogy hazánkban a városlakó hospesek általában fel
voltak mentve a párviadal alól. Ha így volna, nem lett volna szükség az egyes váro
soknak kiadott privilégiumokra. Ezekre éppen azért volt szükség, mert olyan országos
törvény, mely a városi polgárságot a baj viadalok alól felmentette volna, nem létezett.
Valószínűnek kell tartanunk, hogy igenis voltak városok, melyek a perdöntő pár
viadalok alól nem voltak felmentve. Erre vall Kovachich említett formulája is.26
Ügy látszik, voltak hospesek, akik a felmentést nem is igényelték. A Zólyom vár
megyei Lipcse melletti Beszterce hospesei például — privilégiumuk szerint — nem
voltak felmentve a bajvívás alól. Ha maguk közül valók vívnak egymás ellen, szász
módra — kerek pajzzsal és karddal — kell vívniuk, ha más valaki ellen, a király
dönti el a bajvívás módját.27
Az egyház, mint láttuk, ellene volt a perdöntő viadaloknak, bár megszüntetni
nem tudta őket. Igyekezett legalább az egyházi személyeket távol tartani a perdöntő
viadaloktól. így IV. Orbán pápa (1261—64) 1262-ben megtiltotta a johannita
lovagrend tagjainak, hogy perdöntő viadalokon részt vegyenek.28 Hogy e tilalmat
mennyire vették komolyan, nem tudjuk, kétségtelen azonban, hogy a XIII—XIV.
században a párviadalok szokása annyira erős volt, hogy az egyháziak sem vonhatták
ki magukat alóla. így IV. László idejében a bakonybeli apát kénytelen jogait Kayar-i
Dénes és Balasey ellenében párviadallal megvédeni.29 Az eset nem egyedülálló. Az egy
háziak ugyanúgy kénytelenek voltak birtokpereikben a párviadal intézményét elfo
gadni, mint bárki más. Magyarország püspökei 1338-ban panaszkodó levelet írnak
20 1231. Endlicher 435.
21 1238. Endlicher 444. Keg. Arp. 4(57.
22 1244 (okt. 15. előtt) Endlicher 466.; Reg. Arp. 781.
23 1244. Fejér IV/l. 329—331.; Reg. Arp. 793.; 1266. nov. 23. Endlicher 510.; Reg. Arp. 1504.; 1267.; Endlicher
496—497.; Reg. Arp. 1136.
24 1279. jún.—aug. Endlicher 552.; Reg. Arp. 2973.
25 1347. Fejér I X / 1 . 468. o.; 1347. március 1. Zágráb. Joannes Kukuljevič: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Pars I. Volumen I. 113. o.; 1356. Fejér IX/2. 493—498.
26 L. a 17. lábjegyzetet.
27 1255. Fejér IST 12. 297.; Reg. Arp. 1059.
28 1262. máj. 18. Magyar Sion I. (1863). 374. o.
29 IV. László kora, szept. 7. Margitsziget, ÁÜO IV. 382.; Reg. Arp. 3593.

— 239 —

XII. Benedek pápának (1334—-42), melyben többek között arról panaszkodnak,
hogy Károly Róbert király (1307—42) „elnyomja", s jogaikat semmibe véve pár
viadalra kényszeríti őket.30 A püspökök panasza nem intéződött el gyorsan. 1344-ben
VI. Kelemen pápa (1342—52) levelet ír Nagy Lajos királyhoz (1342—82), mely
ben elpanaszolja, hogy Magyarországon, ha egyházi személyek birtokaik ügyében
világi bírósághoz fordulnak, azok gyakran perdöntő viadalra, pugil fogadására akar
ják őket kötelezni. Ha pedig erre nem hajlandók, perüket elvesztik. A pápa sürgeti
Lajost, hogy a párviadalok véres és istenkísértő szokását teljesen szüntesse meg.31
Ez nem következett be — az intézmény gyökerei erősek voltak, nem is szólva arról,
hogy az Avignonban székelő pápák intelmeinek súlya sokkal kisebb volt, mint a XIII.
század nagyhatalmú pápáié.
A perdöntő baj vívásról szóló oklevelek adatai azt bizonyítják, hogy az ország
nagyrészt hadakozó életformájú nemessége kedvelte az egyház szemében joggal ellen
szenves intézményt. De nemcsak az országos nemesek voltak pár viadalképesek. Pár
viadallal dönthettek el peres ügyeiket a szepesi lándzsások is, mégpedig a király
színe előtt.32 Párbajképesek és párbajkötelesek voltak a várjobbágyok, sőt a castrensisek is. IV. Béla átírta Miklós ispán, alországbíró oklevelét, melyben a Salamon
nemzetség tagjainak ítél egy földet a pozsonyi vár jobbágyai és várszolgái ellenében.
A döntést bajvívás előzte meg, melyben a pozsonyi várjobbágyok és castrensisek
pugilja alul maradt. 33 Párviadal döntött el egy Becend comes és a trencséni vár
jobbágyai közti birtokpert, melyben Becend pugilja győzött.34 A karcsai várnépek
Ethuruh elleni perében Roland nádor párviadalt ítélt. A viadalban Ethuruh és vár
jobbágy rokonainak pugilja győzött a karcsai várnépek (populus castri) pugilja el
len.35 1268-ban különböző helységekben lakó királyi udvarnokok pereskednek egy
mással s perüket párviadallal döntik el.36
Ha a várjobbágyok, várnépek és udvarnokok párviadalképesek voltak, azok voltak
természetesen a hadakozó magánserviensek is. A királyné bírósága dönt Köcsky
Dénes fia Gywke és Domonkos fia Miklós macsói bán serviensének ügyében, akinek
a kisköcski nemesek ellen kellene párviadalban részt vennie. A viadalt a bíróság
elhalasztotta, mert a peres felek a király seregében szolgáltak.37
A párviadalt mint az igazság kiderítésének, a per eldöntésének eszközét a Magyar
országon élő zsidók bizonyos ügyeiben is használták. IV. Béla 1251-es, a zsidók jog
állását szabályozó törvénye szerint, ha egy zsidó gyilkosság áldozatául esik és gyilko
sának személye nem állapítható meg biztosan, de találnak a tett elkövetésével alapo
san gyanúsítható személyt, annak bűnösségét, vagy ártatlanságát párviadallal kell
tisztáznia.38
A perdöntő párviadalokat a legkülönbözőbb ügyekben alkalmazták, magánjogi
perekben és bűnügyekben egyaránt, ha más bizonyítási lehetőség nem volt, vagy ha
mindkét peres fél javasolta. A leggyakoribb eset a birtokper; az azokkal kapcsolatos
párviadalokból csak néhány példát hozunk elő. 1231-ben bajvívás dönt Tamás ispán
fia Márton mester és Hektor ispán között a Duna-part egy részének birtoklása ügyé
ben.39 Mária királyné Koltai Leoncius és András birtokában hagy egy vitás földet,
melyet Gyanó falusi királynéi népek magukénak vallottak, de a perdöntő viadalban
alul maradtak. 40 Luthardus ispán fia Tamás, másfelől Jacod-i Simon és Bank peres30 1338. Fejér VIII/4. 321—324.
31 1344. Theiner I. 677.
32 1243. jún. 7. IV. Béla szepesi privilégiuma. Endlicher 461.; Reg. Arp. 745.
33 (1241). Fejér TV/1. 149. ; Reg. Arp. 705. Fejér szerint 1239-es oklevél, Szentpétery szerint valószínűleg 1241-es.
Az adat annál érdekesebb, mert a várszolgák (castrenses) nagyobb részt nem voltak hadakozó népelem.
34 1247. jún. 22. ÁUO VII. 228.; Reg. Arp. 855.
35 1253. ÁUO. II. 242—245.
36 1268. ÁUO. III. 180.; Reg. Arp. 1583.
37 1352. márc 26. Vác. OL DL 41 183.
38 1251. dec. 5. Bela regis iura iudeorum 19. pont.; Endlicher, 475—476.; Reg. Arp. 962.
39 1231. Héderváry O. I. 1.; Reg. Arp. 476.
40 1269. máj. 1. Bikács. Házi Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. Vasi Szemle, 1967. 96—97. o.
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kednek egy Nyarad nevű földért s a per során a király előtt párbajt is vívnak.41
Abrank fia Lőrinc felperes azzal vádolja Dorman István alperest, hogy őt kizárta
parochiális egyházából, s ezzel 15 márka kárt okozott neki. Az ügyben párbajt ítéltek
meg.42 Lampert országbíró ítéletlevele arról a perről szól, amely először egyrészről
András comes fiai : Péter, János, Éliás és Pál, másrészről Ders fia Tamás között folyt
Janók birtoka miatt. Mivel András fiai Janokot egy Méznevelő nevű földért cserébe
kapták, a per Miklós és Tamás között folyt le. Miután mindkét fél eskütársakkal
bizonyította igazát, párviadalt ítéltek, melyben Miklós pugilja győzött, s így Janók
az övé lett. 43
Beyei Simon fia Dezső mester és fiai: László, János, Miklós, Barchal, István és
Simon, továbbá Detrik nemes özvegye, aki Tóbiás fia Simon leánya és Dezső mester
özvegye, nemkülönben Opoz-i Detrik fia György mester és fiai: János és László
békésen megegyeztek. György mester és fiai s a hozzá közel álló Ugrin fiai két — a
király színe előtt tartandó — baj vívást kívántak. A bajvívás megtörtént s az általá
nos ítélet szerint Dezső és fiai, valamint az özvegy legyőzték Ugrin fiait. A bajvívás
kimenetele következtében Telekus possessio Dezső mesternek, fiainak és a nemes
özvegynek jutott. 44 Mivel az özvegy is a győztesek között szerepel, a viadal pugilok
közreműködésével folyhatott.
Párviadalt ítéltek hatalmaskodási ügyekben is. így 1335-ben Pál országbíró dönt
Inárcsi Máté és Miklós közös panasza ügyében, mely szerint Mikó találkozott Máté
val, elvitte annak 4 lovát, Máté pedig őt szénagyűjtés közben megverte. Mivel az
ilyen ügyek igazsága baj vívással, vagy eskütétellel döntendő el, a felek kérésére elren
deli, hogy március 6-án a király jelenlétében megtartani szokott viadalon gyalogosan
vívjanak meg.45 1477-ben Mátyás király rendel el párviadalt hatalmaskodási ügy
ben,46 1478-ban pedig hasonló ügyben Guti Ország Mihály nádor.47
Egy Benedek nevű birtokos megölése ügyében elrendelt párviadalban Tahi Sixtus
fia Sixtus diadalmaskodott és ezáltal elnyert egy Fel-Ida nevű részbirtokot.48
Gyalogos párviadallal kénytelen magát tisztázni Miklós alnádor ítélőszéke előtt
egy emberöléssel vádolt személy.49 Nagy Lajos király párbajra ítélt két személyt,
kik közül az egyik a velenceiekkel való összeesküvéssel vádolta a másikat. 50
A párbaj elrendelése néha bonyolult eseteket idézett elő. így III. András király
(1290—1301) Barleus ispán és Iriszlaus ispán panasza tárgyában, mely szerint Máté
nádor őket birtokaikból elűzte, s várukat elvette, úgy döntött, hogy Barleust István
fia István ellenében párbajra ítélte, melyet előtte kellett megtartani. Ezért utasította
az esztergomi káptalant, hogy szólítsa fel a nádort a párbajnak a király színe elé
történő áthelyezésére, s arra, hogy a nevezett birtokokat s várat adja vissza. Az esz
tergomi káptalan a királynak válaszolva jelenti, hogy felszólította Máté nádort a
párbaj áthelyezésére, mire ez azt mondta, hogy a párbajt ő nem ítélte meg, hanem
Barleus és István fia István előtte vitatkoztak és egymást hűtlennek nevezve egymás
nak a párbajt felajánlották. A párbajt, mivel az ő (a nádor) személyét érinti, nem
akarja áttenni a király elé, az elvett birtokokat pedig Barleus ispán, hűsége zálogául,
önként átadta neki. A párbajon István fia István nem jelent meg, ezért fej- és
jószágvesztésre ítélik.51
41 1271. OL DL 65.660.
42 1309. márc. 9. Karakó. OL DL 67 594.
43 1322. febr. 10. Kublnyi II. 69—72.
44 1332. Az egri káptalan előtt. Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban. 1245—1521. Miskolc,
1980. 244. o.
45 1335. febr. 10. Visegrád. OL DL 40 684
46 1477. Botka 57—60.
47 1478. nov. 24. Buda. HO I I I . 434—436.
48 1280. Századok, 1871. 684. o.
49 1323. aug. 29. Vizsoly. Fejér VIII/2. 490—491. o.
50 Nagy Lajos kora, Fejér IX/5. 633—634. o.
51 1299. ápr. 12. előtt Buda. OL DL 49012. Átírta az esztergomi káptalan 1299. ápr. 21. A káptalan válaszát átírta
I I I . András 1299. máj. 2. Buda. Átírta az esztergomi káptalan 1301. nov. 7. —Arról a kérdésről, hogy mikor lehet pár
bajt ítélni, 1. Matthaei Bani Sclavoniae iura regni et Banatus 1273. 11. pont. Endlicher 538—539.
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2. A párviadalok lefolyásáról az azokon használt fegyverekről forrásaink számos
adatot közölnek. IV. Béla király átírásából ismerjük Miklós ispán alországbíró ok
levelét, melyben egy földbirtokot a Salamon nemzetségnek ítél a pozsonyi várjobbá
gyok és castrensisek ellenében. Az alországbíró az ügy eldöntése céljából párviadalt
rendelt el, melyet mindkét félnek olyan bajvívóval kellett meg vívatnia, kik még
sohasem vívtak perdöntő viadalon. Ezek a küzdőtéren a király s a főurak előtt
kemény csapásokkal vívtak, s végül a várjobbágyok és várszolgák bajvívója alul
maradt (succubit et convictus e^9t).52 1244-ben Béla király jóváhagyja László nádor
ítéletét, melyet a királyi udvarnokok és a „latroknak" nevezett Márton és Bertalan
között tett. A nádor úgy döntött, hogy ha az udvarnokok 40 eskütárssal megesküsz
nek Márton és Bertalan bűnösségére, akkor ezek börtönbe kerülnek, s bizonyos ideig
ott maradnak. Ha ezt nem akarják, mindkét fél állítson ki gyakorlatlan bajvívót,
s ha Márton és Bertalan pugilja alul marad, vérontás címén elítélik őket. Három nap
gondolkodási idő után mindkét fél gyakorlatlan pugil fogadása mellett döntött.
A bajvívás kitűzött napján az udvarnokok, ispánjukkal együtt, a bajvívás helyén
megjelentek bajvívójukkal és ellenfeleiket egész napon át várták, de azok nem jelen
tek meg és bajvívót sem küldtek. Az udvarnokok bajvívóját így győztesnek jelentet
ték ki, Mártont és Bertalant pedig elmarasztalták. 53 1246-ban Béla király Simon
fia Fulkót Éliásfia Mihály megölése, hűtlenség, felségsértés és hamis pénz verése miatt
„meztelen" párbajra ítélte, amint az ilyen bűnök miatt régóta szokásos. A párviadal
napján Fulkó a király lábaihoz vetette magát, és kegyelmet kért. A király bizonyos
ideig tartó börtönre ítélte, de kiszabadulása után is bűnöket követett el, menekülnie
kellett s menekülés közben meghalt. Javait elkobozták.54 A „meztelen" vívást főben
járó ügyekben rendelték el s ilyenkor mint említettük, a vádlott egy szál ingben
vívott életre-halálra — gyakran felfegyverzett, vértezett ellenfél ellen. Ez esetben
nem tudjuk, kivel, s milyen fegyverzetű ellenféllel kellett volna Fulkónak vívnia, de
ő inkább a börtönt választotta, s erre jó oka lehetett.
Roland nádor 1253-ban ítélkezik Ethuruh és a karcsai várnépek ügyében. A kitű
zött napon mindkét fél alkalmas tanúkat hozott elő, de egyik fél sem akarta az ügyet
esküvel eldönteni. Ezért a nádor úgy döntött, hogy mindkét fél gyakorlatlan pugilt
állítson párviadalra. A párviadal napján mindkét fél pugilja megjelent, össze is
csaptak s Ethuruh pugilja maradt felül, a másikat teljesen legyőzte s így Ethuruh
megnyerte a pert. 55
Voltak a perdöntő viadalnak sajátos, egyes népeknél szokásos formái is. így Béla
király, mint említettük, a Zólyomlipcse melletti Beszterce hospesei számára — ha
egymás között vívnak perdöntő viadalt — engedélyezte, hogy „a szászok szokása
szerint" kerek pajzzsal és karddal vívjanak.56
Az eddig ismertetett viadalok minden valószínűség szerint gyalogosan folytak.
Voltak azonban lovon vívott perdöntő viadalok is. Béla király megváltoztatja az
országbíró oklevelét, mely szerint egyfelől Bernoldus és testvérei, másfelől Bogizlaus
perét pugilok által vívandó viadallal döntsék el és úgy ítél, hogy Bernoldus a maga
és testvérei nevében, Bogizlaus fia Yllev pedig a saját és atyja nevében személyesen,
lovon és lovagi fegyverzetben (in equis et in armis) fognak vívni a király színe előtt.57
Szintén lovon és lovagi fegyverzetben kellett volna megvívni 1258-ban egy kiegye
zéssel végződő viadalt.58
Nedel, a tihanyi apátság officialisa azzal vádolja Ülésfia Csánkot, hogy az 6 test52 (1241) Fejér IV/1. 149 (a dátum Fejérnél, 1239). Reg. Arp. 705.
53 1244. Fejér IV/1. 308.; Reg. Arp., 759.1.; Hasonló eset 1281. Fejér VII/5. 452.
54 1246. Buda apud calidas aquas. Fejér IV/1. 401—409. ; Reg. Arp. 827.
55 1253. ÄUO II. 242—243. „...pugil Ethuruh ...prevaluit, pugile populorum castri supradictorum penitus défi
ciente et succumbente".
56 L. a 27. jegyzetet.
57 (1256?) dec. 13. Aranyos. TT 1908. 163.; Reg. Arp. 1121.
58 1258. márc. 9. Fejér TV72. 461 és VII/4. 120.; Reg. Arp. 1178.
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vérét megölte. Henrik nádor a vádlót és a vádlottat öt társával együtt baj vívásra
kötelezi. A bajvívás napján a vádló Nedel megjelent és pugilt is hozott, a vádlott
azonban nem jelent meg és pugilt sem küldött. Ezzel a bíróság a vádat bizonyított
nak vette és a vádlottat halálra ítélte.59
A Miklós fiai Fulkó és Zoch, valamint Zachud fia Jób közötti perben IV. László
lovas párbajt ítél, melyet Fulkó személyesen, Jób nevében pedig fia, Máté, lóval és lo
vagi fegyverekkel köteles megvívni. Pugilt tehát nem fogadhattak. Feltehető, hogy
Jób idős ember volt, ezért vívhatott helyette a fia. A két fél már megjelent a bajvívás
helyén, de sikerült megegyezniük.60
Fyle bán fia István és János erdélyi püspök birtokperében viszont a király gyakor
lott és gyalogos pugilok között vívandó párviadalt ítélt. A két fél pugiljai összecsap
tak, s már hosszú ideje küzdöttek, mikor a párbajt félbeszakították és a felek ki
egyeztek.61
Lovas viadal lett volna viszont az 1282-ben a váci káptalan előtt vívandó, mely
ben a felek kiegyeztek.62 Hasonlóképpen oldódott meg egy 1291-ben lovas pugilok
által vívandó párbaj. 63
III. András király 1293-ban peres felek között lovon és lovagi fegyverekben sze
mélyesen vívandó párbajt rendel el. A hatalmaskodási ügyben Sándor alperes helyett
fiának, Andrásnak kellene vívnia, de ez nem hajlandó atyja helyett vívni — szegény
ségére, vagy alkalmatlanságára (?) hivatkozva. Erre az idős Sándor elvállalta, hogy
maga vív. Sándor személyesen köteles megvívni a felperessel, Benedekkel a király
színe előtt, lovon és lovagi fegyverzetben.64 Szintén lovon és „fegyverben" történő
párviadalt rendel el egy vitás föld miatti perben III. András, de ezt a viadalt pugilok
vívták, azaz hogy csak vívták volna, mert összecsapás előtt a felek kiegyeztek.65
Egy 1313-ban lezajlott hatalmaskodási perben, melyben a vád szerint az alperesek
a felpereseknek 60 márka kárt okoztak, a két felet pugilok által vívandó gyalogos
párbajra ítélik. Még a küzdőtéren (in area Certaminis) használandó fegyvert is meg
szabják: a pugilok harci bottal kötelesek küzdeni.66 1314-ben István comes gyakor
latlan pugilt köteles állítani Ecelinus gyakorlott pugilja ellen, s ezek lovon és „fegy
verben" kötelesek egymással harcolni.67 A párviadal elvesztése olykor azonnali súlyos
következményekkel járt. Ábrahám fia Joachim gyalogos párviadalban (melyet a
jelek szerint személyesen vívtak) legyőzte Chyba Istvánt, s azt, mint nyilvánvaló
tolvajt, mindjárt fel is akasztották. 68 Lovon és „fegyverben" készültek a felek meg
vívni Szentmárton földbirtokáért, de a párbaj megkezdése előtt kiegyeztek.69 Ember
ölés miatt pereskedők között rendelt el Miklós alnádor párviadalt 1323-ban. A felek
gyakorlatlan pugilokat kötelesek állítani, akik „meztelenül", a szokott módon, lándzsá
val (cum contis) fognak harcolni.70 Fülöp nádor birtokvita miatt párviadalt ítél.
Az egyik fél, György, átnyújtja a bajrahívás jelét Jánosnak, aki elfogadja azt, jelezve,
hogy kész párbajozni. Ezért a nádor a hatvanhatodik napra kitűzi a párbajt, melyet
a felek személyesen, lovon és a megfelelő fegyverekkel a bajvívótéren kötelesek meg
vívni.71
A hosszú határidőt azért szabták, hogy a felek a fegyverforgatásban gyakorolhassák
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magukat. Emberölés ügyében került sor párviadalra Jakab fia Domonkos és Férte
fia János között. A bírói döntés szerint lovas viadalt kell vívni, Domonkos gyakor
lott, János pedig (az alperes) gyakorlatlan pugilt állíthat, de vívhatnak személyesen is.
Itt tehát érdekes módon a felek tetszésére van bízva, személyesen akarnak-e vívni,
avagy pugilt fogadnak. Az viszont már szabályozva volt, melyik fél milyen pugilt
fogadhat.72
1330-ban Zala megye rendelt el párviadalt egy hatalmaskodási ügyben, melyet
pugilok által, teljes fegyverzetben kellett megvívni a király jelenlétében. A párbaj
helyén csak a felperes jelent meg, az alperes nem, jelét adva bűnösségének. Ezért őt
az országbíró főbenjáró bűnben elmarasztalta. Birtokainak 2/3-a a bíró, 1/3-a a fel
peres tulajdonába ment át. 73 Vilmos nádor albírája Miklós lovas párbajt rendelt egy
hatalmaskodási ügyben. A felperes azzal vádolta az alperest, hogy az ő Perchtold
nevű jobbágyának a szőlejét kiirtotta. A párbajban ez esetben csak az alperes jelent
meg s így a felperes a pert elvesztette.74 Egy másik hasonló esetben viszont Sinka fia
Péter felperes jelent meg, az alperes pedig nem. Úgy vették, mintha tényleges
viadalban maradt volna alul.75 Személyesen vívott egy birtok miatt András fia Ar
nold és Betchkez fia Jakab. Arnold balszerencsés módon (fortuna sinistrante) alul
maradt, s a vitás, 25 ekényi szántóföld Jakabé lett.76
1322-ben Ders fia Tamás tiltakozást jelentett be, mert az ő pugilja vívott ugyan
Ders fia Miklós pugiljával, s azt le is győzte, a király azonban Miklós pugilját jelen
tette ki győztesnek, s a vitás birtokot Miklósnak ítélte. Lampert országbíró viszont
azt jelentette a királynak, hogy Ders fia Tamás pugilját a Miklós pugilja nemcsak
legyőzte, de meg is ölte.77 Nem tudjuk, hogyan tarthatta Tamás a maga megölt
pugilját győztesnek.
Előfordult olyan eset is, hogy valaki egy másik személy helyett önként vállalta
a viadalt. 1330-ban Űjfalu-i Fábián fia Moyos fia Mihály és Tokaji Gambrinus fia
Lukács egymást testvérül fogadták, többek között azért, mert Lukács, Mihály he
lyett, birtokainak elfoglalói ellen a király előtt perdöntő párbajt vívott.78 Pál ország
bíró ítéletlevele szerint a hatalmaskodással vádolt Pobur és ellenfelei választhattak,
hogy esküvel, vagy párbajjal akarják perüket eldönteni. A párbaj mellett döntöttek.
Az egyik félnek gyakorlott, a másik félnek gyakorlatlan pugilt kellett kiállítania, lo
von és „fegyverben". A viadal napján Pobur kiállította pugilját lovon és harci fegyver
zetben (armis bellicis bene munitum). A másik fél nem jelent meg s ezért vagyonel
kobzásra ítélték.79 1340-ben Franklow-i Cesenus fiai János és Mihály pereskedtek
Heuflyn-i János fia Belyuddal, aki — állításuk szerint — 100 márkányi kárt okozott
nekik. Az alperesnek gyakorlatlan, a felperesnek gyakorlott pugilt kellett kiállítania
lovon és lovagi fegyverzetben (armis militaribus). A viadal napján, még a viadal
megkezdése előtt, a felek kiegyeztek.80 Márk szatmári ispán, Mihály „vicemagister"
és négy bíró előtt Zakariás fia János azzal vádolta a Csibának nevezett Istvánt,
hogy templomából (magánegyházról lehet szó) bizonyos tárgyakat ellopott. Ezt ta
núkkal is igazolta, de István tagadott. A bírák gyalogos párviadalt ítéltek, úgy, hogy
Istvánnak személyesen kell vívnia, János pedig a legjobb pugilt állíthatja ki, akit
csak talál. 81
Igen érdekes egy Tamás nevű nemes és Balázs leleszi prépost pugiljai között lezaj72 1329. Fejér. VIII/3. 391.
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lőtt párviadal leírása. A pugilok lándzsát ragadva, mint ellenségek rohantak egy
másra, majd abbahagyva a lándzsa viadalt, bolgár buzogányokkal nagy csapásokat
osztottak; egészen alkonyatig keményen csatáztak a bajvívótéren. Végül
rencse kedvezése folytán" (novercante fortuna) Tamás pugilja győzött. A prépost
elvesztette perét, s 10 márkát kellett fizetnie, a perükben vitatott földbirtok pedig
Tamásé lett. Érdekes stílusfordulát, hogy az istenítéleti párviadalban aratott győzel
met a leírás nem Isten akaratával, hanem a szerencse kedvezésével magyarázza.82
A vesztes olykor igyekezett kivonni magát az ítélet alól. így 1239-ben a párviadalban
alulmaradt Pósát lopás miatt akasztásra ítélték, a másik vádlott, Lőrinc azonban a
templomba menekült. Ezzel a kivégzéstől megszabadult, de földjei az ellenfél birto
kába kerültek.83 1347-ben Szabolcs és Bereg megye közgyűlésén egy rokonok közötti
birtokmegosztás miatt keletkezett perben a bíróság úgy döntött, hogy a feleknek
személyesen kell megvívniuk lovon és lovagi fegyverzetben.84
A párviadalt, ha nem zajlott le, mert a felek kiegyeztek, pénzen meg kellett váltani.
Egy 1349-es formula szerint a feleknek pajzzsal és lándzsával (contis) kellett volna
megverekedniük. Meg is jelentek a küzdőtéren, de kiegyeztek. 25 márka kártérítést
fizettek — és Rómába kellett zarándokolniuk.85 Nagysemlyéni István és Kántor
Briccius hatalmaskodási perében az egyik fél gyakorlott, a másik pedig gyakorlatlan
pugilt állított ki lovon, lovagi fegyverzetben. A király színe előtt lefolytatandó viada
lon a két pugil meg is jelent, s lóra szállva, lándzsát ragadva egymás ellen indultak,
ám összecsapásuk előtt a felek kiegyeztek.86 Máskor még később jött létre kiegyezés.
Garai Miklós nádor előtt Csirke Péter és Miklós fia Miklós perében mindkét fél
gyakorlott pugilt állíthatott ki. A király előtt lezajlott viadalon a lovon és lovagi
fegyverzetben megjelent pugilok egymásnak dárdával és karddal kölcsönösen döféseket és csapásokat osztogattak és a két fél ezután, de még a viadal befejezése előtt,
kiegyezett.87
Rendkívül szigorú feltételek mellett kellett megvívnia ellenfelével egy olyan sze
mélynek, akit az ellenséggel (a velenceiekkel) való együttműködéssel, tehát hűtlen
séggel vádoltak. Nagy Lajos király parancsára a hűtlenséggel vádolt személy és
vádlója a király színe előtt egy szál ingben, két-két igen éles karddal köteles egy
mással megvívni, s a viadal az egyik fél haláláig tart (usque ad punctum mortis).88
File bán fia István és Péter erdélyi püspök két és fél ekényi birtok miatt pereskedtek.
Olivér országbíró az ügyben gyalogos párviadalt ítélt gyakorlott pugilokkal. A két fél
pugiljai már hosszú ideje harcoltak, mikor a felek még a viadal befejezése előtt kie
gyeztek.89 1407-ben Gegeni Domokosnak Gyulaházai László, András és Szaniszló elleni
perében a felek párviadalban egyeztek meg. A nádor arra kötelezte a feleket, hogy
pugiljaik lovon és lovagi fegyverzetben vívjanak. A viadalra nem került sor, mert
a felek kiegyeztek.90
Mátyás király, ki 1486-ban már erősen korlátozni — ha lehet, megszüntetni —
igyekezett a perdöntő viadalt, 1477-ben még párbajt ítélt egyrészt Debrethei Mihály
és Althi Benedek, másrészt Veséi Miklós között. A felperesnek gyakorlott, az alperes
nek gyakorlatlan pugilt kellett kiállítania. A pugiloknak a viadal napján a királyi
udvarban, a bajvívóhelyen kellett megjelenniük, s ott teljes erővel küzdeniük. Hogy
a viadal ne nyúljon az estébe, a király elrendelte, hogy amelyik fél az esti ( ?) harang
szóig nem ver sátrat a bajvívóhelyen, s nem állítja ki pugilját, azt úgy kell te82
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kinteni, mintha a párbajt elvesztette volna.91 Hasonlóan intézkedett 1478-ban Guti
Ország Mihály nádor egy Szerecsen György és Mindszenti Miklós között hatalmas
kodási ügyből kifolyólag elrendelt párbajban. A viadalnak a nádor színe előtt egy
arra alkalmas és megszokott helyen kellett lezajlania. Itt is a lehető legnagyobb
erővel kellett harcolniuk a lovagi fegyverzetben levő pugiloknak, s a viadalt az esti
harangszó előtt (?) el kellett kezdeniük.92 Kendi Antal erdélyi alva j da a Veth-i vár vár
nagya és Pongrátz László özvegye, Jusztina közötti hatalmaskodási ügyben ítélt
párbajt. A viadalt gyakorlott vívóknak kellett megvívniuk Tordán, az arra alkalmas
és megszokott helyen. Itt is kötelezték a bajvívókat a minél keményebb küzdelemre,
a feleket pedig az esti harangszóig való megjelenésre.93 A bajvívókat, érthető módon,
kötelezni kellett, hogy minden erejükkel vívjanak, hiszen a bajvívás foglalkozásuk
volt, melyből éltek, életüket, testi épségüket minél tovább meg akarták őrizni, s
nyilvánvalóan nem is haragudtak egymásra — nem ők pereskedtek, hanem meg
bízóik. A lándzsával, karddal, buzogánnyal vívott párbajoknak feltétlenül voltak
— s nem nagyon ritkán — halálos áldozatai, bár a viadalok általában nem valamelyik
fél haláláig tartottak. Ezért intézkedik az Aranybulla külön cikkelyben a párbajban
elesettek özvegyeiről.94
A párviadalt tehát bizonyos ügyekben a bírák rendelték el, más esetekben a felek
egyeztek meg a bíró előtt a bizonyításnak e módjában. A bíró döntötte el, hogy sze
mélyesen, vagy bajvívó alkalmazásával kell-e a viadalt megtartani. Voltak ügyek,
melyben csak személyesen lehetett vívni, sőt olyan ügyek is, melyben az egyik (vagy
mindkét fél) egy szál ingben, életre-halálra vívott. A legtöbb esetben azonban pugilt
alkalmaztak — s nem csak olyan esetekben, mikor valamelyik fél neme, kora, vagy
állása miatt nem vívhatott. Legtöbbször azt is meghatározták, melyik fél alkalmaz
hat gyakorlott, s melyik gyakorlatlan pugilt — általában a felperesnek az előbbit,
az alperesnek az utóbbit volt szabad alkalmaznia. Volt olyan eset, hogy mindkét fél
egyformán alkalmazhatott gyakorlott vagy gyakorlatlan bajvívót. Előfordult, hogy
az egyik fél köteles volt maga vívni, míg a másik pugilt állíthatott maga helyett.
Ha valamelyik fél személyes viadalra volt kötelezve, akkor is vívhatott helyette
saját fia, rokona, vagy más idegen is, ha erre hajlandónak mutatkozott. Láttunk
olyan esetet, hogy egy — nyilván idősebb — ember helyett felnőtt fiának kellett
volna vívnia, de az — szegénységére hivatkozva — elutasította, s így mégis apja
vállalta a viadalt. (A „szegénység" — inopia — itt valószínűleg úgy értendő, hogy
nem tudott megfelelő fegyverzetet vásárolni, de nem egészen érthető, miért nem vívott
akkor apja fegyverzetében ? Talán az nem volt hajlandó átadni neki ? Vagy nem volt
megfelelő méretű a páncélzat — vagy esetleg testileg volt alkalmatlan a párviadal
ra?) 95
A baj viadal a legkülönbözőbb bírák: a király, a nádor, az alnádor, az országbíró,
a vajda, az alvajda, a megyésispán, vagy városi bírák előtt folyhatott az ország
különböző helyein, a királyi udvartól kezdve Vizsolyig, Tordáig, arra rendszeresített
bajvívó helyeken, ahol a felek sátrakat is állítottak — tán azért, mert olykor hosszú
ideig, az esti harangszóig kellett várakozniuk. A kitűzött határidő gyakran elég
távoli volt, feltehetőleg — mint említettük — azért is, hogy a felek gyakorolhassák
magukat, de nemcsak ezért, hiszen sokszor gyakorlott pugilok vívtak. Talán azért is,
hogy a felek megfelelő pugilt kereshessenek maguknak.
Meghatározták, hogy a viadalt gyalog, vagy lovon kell-e megvívni, s meghatároz
ták a fegyverzetet is. Ügy látszik, hogy később (a XTV—XV. században) egyre több
a lovas viadal. A gyalogos viadal fegyvere a kard, a harci buzogány volt, a lovas
91 1477. Botha 57—60.
92 1478. nov. 24. Buda. HO I I I . 434—436.
93 1478. Botha 60—64.
94 L. a 14. jegyzetet. Egy bajvivâsban elesett Pétert emlit IV. László oklevele. 1277—79. Buda. ÁUO. IX. 194.;
Beg. Arp. 3568.; L. még 77. jegyzetet.
95 L. a 64. jegyzetet.
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viadalon rendszerint teljes fegyverzetben vívtak — az „armis militaribus", vagy
egyszerűen „armis" minden valószínűség szerint lovagi fegyverzetet jelent, azaz a
kornak megfelelő vértezetet, pajzsot, lándzsát és kardot, vagy más közeiharci fegy
vert. Az oklevelek gyakran említik, hogy a pugilok „keményen" harcoltak, s külö
nösen a XV. századi oklevelekben kötelezik is a pugilokat, hogy teljes erővel harcol
janak. Úgy látszik, akkorra már egyre inkább kitűnt, hogy nem harcolnak teljes
erővel, s egyre több lehetett a csalás is, mint az 1486-os törvény megemlíti.
Nem volt ritka eset, hogy a baj viadalban részt vevő felek a viadal előtt, vagy
a viadal közben kiegyeztek, nem akarva ügyüket a pugilok ügyességére, jó, vagy
rosszindulatára bízni.96 Gyakran előfordult, hogy valakit úgy marasztaltak el, mintha
perdöntő viadalban maradt volna alul, ha nem jelent meg a viadalra kitűzött helyen
és időben, de más esetekben is.97
Mint láttuk, a párviadalt vagy kötelező erővel rendelte el a bíróság, vagy a felek
megegyezése kellett hozzá. Ilyenkor az egyik fél, amelyik a párviadalt javasolta, sajátkezúleg, vagy ügyvédje (prokurátora) útján átnyújtotta a másik félnek (vagy ügy
védjének) a párviadal jelét, ami hazánkban rendszerint egy cövek volt. A másik fél
vagy átvette ezt a cöveket, s ezzel a párbajra hívást, vagy visszaadta : ez azt jelen
tette, hogy a kihívást nem fogadja el. A perdöntő párviadalok történetének későbbi
szakaszában egyre gyakoribb a párviadal felajánlásának visszautasítása.98
3. A perdöntő párviadalok többségét Magyarországon nem a peres felek vívták sze
mélyesen, hanem a pugilok. Nem lesz érdektelen, ha néhány szót ejtünk a pugilok
személyéről, társadalmi helyzetéről. A „pugil" szó jelentése bajvívó, s nem csak a
hivatásos viadorok megnevezésére használták. („Pugil" jelzővel látták el pédául
I. Béla királyt, nem egyszerűen azért, mert kiváló harcos volt, hanem Lengyelország
ban, egy pomerán vitéz elleni győztes párviadala miatt is.) Az ilyen esetekkel azonban
nem foglalkozunk, csakis a hivatásos bajvívókkal.
A pugilok helyzetéről igen érdekes felvilágosítást nyújt II. András 1228-ban
kiadott oklevele. Eszerint a király perdöntő viadalt rendelt el abban a perben, mely
Janus comes fia Hektor comes és Tamás fia Márton mester között folyt a Győr
melletti dunai halászat ügyében. Hektor bajvívója Csiba fia Achilles volt, aki meg
bízója ellen „árulást" követett el. Az első összecsapás során összes fegyvereit: lán
dzsáját, pajzsát, mindkét kardját, harci botját és tőrét (hasta, clypeo, ambobus
gladiis, baculo, nec non cultello) saját elhatározásából egymás után lerakta, s kije
lentette, hogy nem akar vívni. Ezért a király őt feleségével és gyermekeivel együtt
örök szolgaságra ítélte, és minden vagyonával együtt Hektor comes tulajdonába
adta. 99
A leírásból kitűnik, hogy ez idő tájt a bajvívó milyen fegyvereket viselt. A viadal
valószínűleg gyalogos volt, mert lóról nem esik szó. A pugil, ha a viadalt elvállalta,
96 Kiegyezési esetek — a teljesség igénye nélkül — 1231. ÁU0. I . 283—84.; Reg. Arp. 48.3. — 1238. Fejér IV/1.
142—143. —1238. Botica 30—31. —1252. febr. 18. Pozsony. P R X I I . 438. —1256. jún. 24. Mórichida. Sopron m. O. I.
23—24. — 1258. márc. 9. Fejér TV12. 461. és VII/4. 120.; Reg. Arp. 1178—1261. Fejér IV/3. 51.; Reg Arp. 1777.—
1268. Fejér IV/3. 439—440.; Reg. Arp. 1584. — 1268. Fejér IV/3. 462—1270. okt. 12. Füzítő. l U O VIII. 415.; Reg.
Arp. 1979. — 1270. Fejér VII/5. 369. — 1274. aug. 9. Zólyom. Reg. Arp. 2526. — 1276. máj. 15.; HO VIII. 182.;
Reg. Arp. 2702. — 1281. Fejér VII/4. 183—184. — 1282. Fejér V/3. 141. — 1282. ápr. 7. HO VI. 278. — 1291. jún.
18. Buda OL DL 105 233. — 1299. Fejér VI/2. 191. — 1300. körül okt. 13. Kőszeg. Mon. lud. V/l. 12. — 1321. febr.
9. Visegrád OL DL 38 141. — 1335. nov. 2. Visegrád. HO I I . 65—66. — 1337. dec. 2. Visegrád. Fejér VIII/4. 216—
218. — 1340. máj. 22. Visegrád. Sopron m. O. 154—157. — 1349. Fejér IX/5. 635—636. —1351. OL DL 41 635.—
1353. Fejér IX/2.195—197. —1345. Fejér IX/2. 356—358. —1377. Fejér IX/6. 223. —1381. Fejér IX/5. 549—550. —
1407. márc. 19. Buda ZsO. I I . 5381. — 1470. dec. Buda. HO V. 308—309.
97 Néhány ilyen eset: 1333. Fejér VIII/3. 711—712. — 1342. márc. 17. Fejér VIII/4. 595. — 1343. Fejér IX/1.185.
— 1343. jún. 8. Visegrád. Fejér I X / 1 . 180—182. — 1346. szept. 29. Fejér IX/6. 306—307. — 1347. Botka 56—57. —
1351. Fejér IX/2. 42. — 1353. márc. 17. Fejér IX/6. 63—64. — 1379. febr. 6. Fejér IX/5. 344—345. — 1398. jún. 10.
Fejér X/8. 443—445. — 1477. Botka 57—60. — 1477. ápr. 24. Bartal György: Csallóköz történeti vázlata. Pest, 1860.
89—90. o.
98 A kihívás visszautasításának néhány esete: 1399. jún. 6. ZSO. I. 5903. —1400. máj. 4. Visegrád. ZsO I I . 247. —
1402. nov. 19. Visegrád. ZsO I I . 2072. — 1403. jan. 1. ZsO I I . 2172. — 1406. febr. 20. Buda. ZsO. II. 4463 —1406.
júl. 5. Karaz villa mellett. ZsO H . 4861. —1409. febr. 23. Buda. ZsO II. 6605. — 1410. okt. 10. Buda. ZsO I I . 7973.
99 1228. Fejér Ulli. 146.; Reg. Arp. 448.
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köteles volt keményen küzdeni. Ha nem tette, ha viadal közben „felmondta az enge
delmességet", igen súlyos büntetéssel lakolt. Az oklevélből azt is megtudjuk, hogy
Achilles pugil szabad állapotú volt, s vagyona is volt. Most vagyonát is, szabadsá
gát is elvesztette. Nem tudjuk, miért követte el Achilles az „árulást": az ellenfél
lefizette-e, vagy megrémült a másik pugiltól, esetleg más okból? Az esetet a király
„nyílt és rendkívüli" árulásnak tekintette és — valószínűleg a jogszolgáltatás komoly
ságának és tekintélyének védelmében — igen szigorúan ítélkezett.
Nem nehéz belátni, hogy a pugil mestersége rendkívül veszélyes volt, s nem csekély
„szakismeretet" követelt: a kor fegyvereinek kezelésében való magasfokú jártassá
got. Sok függött a pugil akaratától is, mert nem teljes erővel küzdeni kevésbé fel
tűnő, észrevehetetlenebb módon is lehetett, mint Achilles pugil tette. Ezért a meg
bízó nem lehetett szűkkeblű a pugillal szemben. A zágrábi káptalan bizony ságlevele
szerint Péter fiai Illés és Simon testvérek Rados fia János „bajvívót (duellator),
mert ügyükben személyét a párbaj veszélyeinek kitette", birtokadománnyal jutal
mazták.100
A pugilnak tehát lehetett földbirtoka. Ezt mutatja Gutkeled nembeli Opoj
szlavón bán 1239-es oklevele is, melyben egy birtokot Puchma comes ellenében
Salamon pugilnak ítél.101
Csák zalai ispán 1246-os okleveléből közelebbről megismerhetjük egy pugil társa
dalmi helyzetét. Csák ispán ez esetben megjutalmazott egy pugilt. Rubynus pugil
Albeusnak, a zalai vár Cséb nevű falujában lakó castrensisének afia.Bajvívói és más
szolgálatokkal igen sok hasznot hajtott az országnak és a királynak, ezért az ispán
kiemeli a castrensisek sorából és a zalai vár jobbágyai közé emeli. Ez esetben tehát
a pugil castrensis, azaz várszolga és a vár szolgáltató népei közé tartozik. Elsősorban
bajvívói szolgálatai fejében emelkedik fel a királyi vármegye katonáskodó vezető
rétegébe, a várjobbágyok közé. Ehhez a fegyverforgatást mesteri szinten kellett
elsajátítania, ami részben személyes adottság : testi erő, ügyesség és bátorság kérdése.
Castrensisi állapota ezt nem tette lehetetlenné, mert a castrensisek a vár termelő
munkával foglalkozó néprétege voltak ugyan, de ismerünk kifejezetten hadakozó
castrensiseket is.102
Pugilok földbirtokáról, pugiloknak tett birtokadományról nem egy oklevelünk
emlékezik meg. így 1248-ban IV. Béla egy, a varasdi vár részére lefoglalt földdarabot
visszaadott Rodus fia Istvánnak, ki János pugil testvére, és unokaöccsének, János
fia Jánosnak. 103 A pugil testvére tehát földbirtokos. 1262-ben IV. Béla leírja a Zagoriában fekvő Batina nevű föld határait, melyet János fia János pugilnak adományo
zott. A nevezett föld három eke területű és János pugil öröklött földbirtoka mellett
fekszik.104 János pugilnak tehát már volt földbirtoka, melyet örökölt, s e földbirtok
most a királyi adomány jóvoltából 3 aratrummal növekedett. III. András király
anyja bizonyítja, hogy főtálnokmestere, Lőrinc mester, és testvérei Valkó megyében
fekvő Oroszi nevű birtokukat átengedték Sándor pugilnak, aki több hadjáratban
híven szolgálta őket. A nevezett Sándor pugil a birtokért, mely 100 márkát ér, 50
márkát fizet, a másik ötvenet vére hullásának díjaként elengedik.105 Sándor pugil
eszerint hadjáratokban is részt vett Lőrinc főtálnokmester seregében. Érdekes, hogy
Sándort az oklevél — nyilván megtisztelésképpen — „comes"-nek nevezi. Az oklevél100 1234. ÁUO. XI. 272.
101 1239 HO V í n . 34.
102 1246. ÁUO VII. 218. — A királyi vármegye népeiről: Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története,
különösen a XIII. században. Budapest, 1882. passim.; Holub József: Zala megye története a középkorban. I. k,
A megyei és egyházi közigazgatás története, Pécs, 1929. 34., 60. o. ; Uő: A királyi vármegyék eredete. SzIE I I . k. Buda
pest, 1938. 73—106. o.; Molnár József: A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. HK 1959. 222—
252. o. ; Bolla Ilona: 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.; A hadakozó castrensisekre 1. 1219. Vár. Heg. 236. 1. No. 223.
103 1248. ÁÜO VII. 253.; Reg. Arp. 889.
104 1262. j ún. 30. ÁUO i n . 16.; Heg. Arp. 1287.
105 1295 ÁUO X. 183.
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ben nincs szó perdöntő viadalról, csak hadjáratról (expedíció) így arra is lehet gon
dolni, hogy Sándor nem bajvívó volt, hanem Lőrinc mester magánhaderejének vitéz
harcosa. A ,,pugil" szó használata mégis inkább arra vall, hogy bajvívó lehetett, aki
Lőrinc mester seregében katonai szolgálatot is teljesített, ami természetes, hiszen,
mint bajvívónak, a fegyverforgatás volt a „szakmája", s a háborúban és a párviadal
ban használt fegyverek lényegében ugyanazok voltak.
Birtokos volt Buda pugil is. A sági konvent oklevele szerint 1327-ben, a király
parancsára, megjárták Buda pugil özvegyének, Miklós és István nevű fiainak, zalatnai nemeseknek Hont megyében fekvő Zalatna nevű birtokát. 106 A pugil fiai itt nem
csak birtokosok, hanem nemesek is. A pugil persze nem mindig nemes, lehet hospes is,
mint János pugil, aki Fyzegtu-i hospes, s e helyen fekvő kúriáját az azonos nevű
folyón álló 2 malommal együtt 24 forintért eladta Thutous királyi ajtónálló mes
ternek.107 Birtokos volt az a Maglanus nevű pugil is, kinek földjét a miskei konvent
1389-es oklevele említi.108
A királynak természetesen saját bajvívója volt. Valószínűleg hamis ugyan az az
oklevél, mely szerint István ifjabb király Heristhol pugilnak, aki a király ügyében
többször vívott párbajt, földbirtokot ad, de az adat aligha lehet légből kapott;
hasonló esetnek mindenesetre elő kellett fordulnia.109
„Speciális" királyi bajvívó egy 1274-re keltezett, de kétségtelenül nem akkor kelet
kezett oklevél „hőse", Budafalvai Becer fia Péter, aki tizenegyszer vívott a király
parancsára a küzdőtéren (in area certaminis), s mint kiváló bajvívó, mindig győzel
met aratott. Részt vett az Ottokár cseh király ellen vívott morvamezei csatában is
és ott súlyosan megsebesült. Péter a király elé járulva azt kérte, hogy őt, testvéreit
és megnevezett rokonait a király emelje ki az udvarnokispánok sorából, s emelje a
királyi zászló alatt vitézkedő nemesek közé, amit a király meg is tett. U 0 A királyi
baj vívó az ud varnokispánoknak, azaz a királyi udvarispánságok termelő munkát végző
népei tisztjeinek sorából származott, s a nemesek közé akart emelkedni, ami a fön
tebbi, hamisított oklevél szerint sikerült is neki. Vagy mégsem ? Nagy Lajos király
ugyanis 1356-ban nemesíti a budafalvi Vermes családot. Vermes, Mátyás mester és
Miklós pugil apja, Károly Róbert idején a királynak híven szolgált, vérét ontotta
és súlyos sebeket szenvedett, érdemeiért őt és fiait — több rokonukkal együtt —
a pozsonyi udvarnokok ispánjainak sorából a nemesek közé emeli a király.111 Hogy
ugyanarról a családról van szó, valószínűsíti, hogy itt is a „budafalvi" előnév szerepel
és a Vermes család is udvarnokispán eredetű. De nem lehetetlen az sem, hogy más
családról van szó, s az 1274-es hamis oklevélben szereplő család már korábban nemes
lett. 1364-ben Lajos király pugilja Tuluk Pál volt, akinek kérésére átírja és megerő
síti saját korábbi (1343. július 11.) pátenslevelét.112
Megállapíthatjuk, hogy a pugilok a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből szár
maztak. Volt közöttük castrensis, hospes, udvarnokispán, s volt, aki pugilként szer
zett érdemeiért várjobbágy, vagy nemes lett. Általában birtokos emberek, s nem ritkán
birtokadományozással jutalmazzák őket. Teljesen szabad állapotú, vagy feltételes
libertású is lehetett a pugil. Teljesen szolga állapotú pugil nem volt. Láttuk, akkor
jutott szolgaságra, ha nem teljesítette vállalt kötelességét. Mindenesetre olyan hely
zetben kellett lennie, hogy a fegyverforgatást gyakorolhassa, mert bár a források
106 1327. jan. 5. OL DL 25 079.
107 1346. júl. 22. Visegrád. OL DL 87 194.
108 1389. nov. 18. Fejér X / l . 551.
109 1263. Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. Budapest, 1927. 105. o.; Reg. Arp. 1814.
110 1274. szept. 8. ÁUO IX. 75.; Reg. Arp. 2551. — Az oklevél kétségtelenül hamis, mert emliti a morvamezei
csatát, mely 1278-ban zajlott le. Mivel azonban az oklevelet László kalocsai érsek és Tamás erdélyi vajda 1333. aug.
7-én átírta, az eredetinek ennél korábban kellett keletkeznie. Az oklevélben szereplő személyek és események felte
hetően hitelesek.
111 1356. Fejér IX/2. 467—471.
112 1364. jún. 20. OL DL 41 578.
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szólnak „gyakorlatlan" pugilokról is, ezek semmi esetre sem lehettek a fegyverforga
tásban egészen járatlanok, legfeljebb még nem vettek részt perdöntő viadalon. A baj
vívás — bár általában nem halálig ment — igen veszélyes volt, hiszen az orvostudo
mány s a higiénia akkori állapota mellett a legkisebb seb is halálos lehetett. Ilyen
veszélynek csak az tette ki magát, aki gyakorolta már a fegyverekkel bánást.
A pugiloknak voltak földbirtokaik, de nem nagyok. Vagyonos ember aligha vál
lalta a veszélyes és nehéz bajvívói hivatást, melyben élete állandóan kockán forgott.
A kor fegyveres népének életformájához tartozott a folytonos hadakozás, de a baj
vívás veszélyesebbnek tűnik, mint a kevés ütközettel járó hadjáratok vagy éppen
a magánháborúk. Nem lett volna értelme, hogy igazán vagyonos ember ilyesmire
vállalkozzék. Arra valók voltak a szegényebb fegyveresek, akiknek a bajvívói hivatás
társadalmi helyzetük emelkedését, csekély vagyonuk növekedését jelenthette. Két
ségtelen, hogy Magyarországon a pugil hivatása sem lenézett, sem megvetett nem
volt, amit az bizonyít legjobban, hogy a pugil nemegyszer a nemesség soraiba is
felemelkedhetett.
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Андраш Бороши
РЕШАЮЩИЕ ПОЕДИНКИ В ВЕНГРИИ
Резюме
Решающие поединки в средневековной Европе фигурируют как один из видов божьего суда.
Институт решающих поединков пользовался поспулярностью дворянства воинственных евро
пейских народов, более того, крепостного крестьянства также, и этого не могла изменить даже
церковь, пользовавшаяся большой властью и влиянием. Она не могла их прекратить, поэтому
окружала их клерикальными церемониями и ей удалось достичь того, что церковные лица
не принимали участия в таких поединках. Лица, которые были непригодны для решающего
поединка или не хотели принимать в нем личного участия, могли нанимать наемного борца.
Институт решающих поединков распространился также и в Венгрии, в 1222 году такие
поединки несомненно уже проходили в Венгрии, они имели место еще и в 1540 году. Аристок
ратия страны благоволила к этому институту, который, размуеется, вызывал антипатию
в глазах церкви. Способностью к поединку обладали копьеносцы Сепеша, крепостные крестья
не, кастренситы, придворные, личные сервиенты. Их использовали как в частных судебных
исках, так и в уголовных процессах, если не было другой возможности доказать, или если обе
тяжущиеся стороны это предлагали. Чаще всего их применяли в тяжбах по вопросам иму
щества. Поединок проводился определенным различным видом оружия, в пешем порядке или
на лошади. В 14—15 беках имели место всё более решительные поединки, проводившиеся
на лошади, в рыцарских доспехах. В Венгрии было также частым использование наемного
борца (пугала). У нас на родине ремесло «пугила» — в отличие от некоторых других стран —
не было презираемым занятием. Венгерские пугилы происходили из самых различных со
циальных слоев. Были среди них кастренциты, госпеты, придворные жупаны, и были такие,
госпеты, придворные жупаны, и были такие, кто за заслуги, приобретенные в качестве пугила
стали препостнымй крестьянами или дворянами. Они должны были находитсься в таком поло
жении, чтобы могли упражняться во владении оружием. В противном случае едва ли могли
они подвергать опасности свою жизнь на поединке. Пугил не был богатым человеком, так
как богатые люди не нуждались в том, чтобы вести опасное для жизни ремесло.
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András Bor osy
D E N PROZESS E N T S C H E I D E N D E D U E L L E I N UNGARN
Resümee
I m mittelalterlichen Europa k a m das den Prozeß entscheidende Duell als eine Art der Gottes
gerichte vor. Der Adel der kampflustigen europäischen Völker, sogar auch ihre Leibeigenen
hatten die Institution des den Prozeß entscheidenden Duells gern und das konnte auch die
Kirche übrigens von großer Macht und Einfluß nicht verändern. Sie konnte diese Duelle nicht
abschaffen, so umgab sie sie mit ihren Zeremonien und es gelang ihr zu erreichen, daß geistliche
Personen an prozeßentscheidende Duellen nicht teilgenommen haben. Die Personen die fűi
den Zweikampf unfähig waren oder an ihm persöhnlich nicht teilnehmen wollten konnten M ; etfechter anstellen.
Die Institution des den Prozeß entscheiden Duells verbreitete sich auch in Ungarn. I n Ungarn
gab es solche Kämpfe zweifellos schon im J a h r e 1222 und im J a h r e 1540 immer noch. Der Adel
des Landes hatte diese, der Kirche verständlicherweise zuwiedere Institution gern, aber auch die
Lanzner von SzepeSj die Jobagiones castri, die Castrenses, die udvornici und auch die Privatservienten waren duellfähig. Dieses Duell wurde sowohl in privatrechtlichen Prozessen als «uch
in Kriminalfällen verwendet, wenn es keine andere Möglichkeit für den Beweis gab oder wenn
es von den beiden Prozeßgegnein proponiert wurde. Am häufigsten wurde es in Besitzsfcreiten
verwendet. Der Zweikampf wurde mit verschiedenen bestimmten Waffen zu F u ß oder zu Pferde
gestochen. I n den 14-ten und 15-ten Jahrhunderten gab es immer mehr prozeßentscheidende
Duelle, die zu Pferde und in Ritterbewaffnung gestochen wurden. Auch in Ungarn war es üblich
einen Mietfechter (Pugil) anzustellen. I n Ungarn war das Gewerbe des Pugils — untershiedlich
von einigen anderen europäischen Ländern — kein verachteter beruf. Die Pugils in Ungarn
kamen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten. Unter ihnen gaben es Castrenses,
hospites, comités udvornicorum und es gab einige, die für ihre Verdienste als Pugils, Jobagiones
castri oder adelige geworden sind. Sie mußten in einer Lage sein, in der sie den Gebrauch der
Waffen üben konnten, sonst hätten sie sich kaum den Lebensgefahr des Zweikampfes ausgesezt.
Die Pugils waren nicht reich, weil keine reiche Menschen gezwungen waren, diesen gefährlichen
Beruf auszuüben.

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ

A KANIZSAI CSATA, 1600. OKTÓBER 7—13.

A 15 éves háborúban (1593—1606) a mezőkeresztesi csatán kívül is több nagy
összecsapás volt a török és a császári seregek között. Az egyik legjelentősebb ütközetet
Kanizsánál vívták az 1600. évi hadjárat során. A csatáról nem készült még tanul
mány, csak két forrásismertető közleménnyel találkozhatunk a magyar történeti
szakirodalomban.1 Ezenkívül az oszmán birodalom történetével, illetőleg a 15 éves
háborúval foglalkozó munkákban szerepelnek utalások, amelyek azonban inkább
Kanizsa elestére, s nem annyira a csatára vonatkoznak.2
A 15 éves háború 1593-tól 1600-ig terjedő szakaszában a katonai helyzet kiegyen
súlyozott képet mutatott. A jelentős várak közül török kézre került Eger (1596),
valamint rövid időre Győr (1594—1598). A császári csapatok viszont elfoglalták
Esztergomot (1595), illetve visszavették Győrt (1598). A kisebb várak vonatkozásá
ban a császári csapatok értek el nagyobb sikereket a Felvidéken, a Dél-Dunántúlon
és Horvát-Szlavónországban. A török ellen kezdetben aktívan és sikeresen fellépő
Erdély (1595) a vesztes mezőkeresztesi csata (1596. október 26.) után egyre inkább
elmerült a Báthori Zsigmond sűrű lemondásait követő belső anarchiában. Erdély
szükségszerűen esett ki az erejét, anyagi forrásait felemésztő háborúból, jóllehet
Bocskai fellépéséig nem tért vissza a török birodalom vazallusai közé. Erdély kihul
lása a keresztény koalícióból elkerülhetetlenül magával hozta gyengébb, sorsában
osztozó szomszédainak kiesését. Havasalföld fejedelme, a törökellenes harcokban ki
tűnt Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) is egyre inkább belesodródott az erdélyi trón
megszerzéséért folytatott kimerítő, s hosszú távon kilátástalan harcba. így a török
a századforduló éveiben, 1599-től kezdve, elsősorban Magyarországra koncentrálha
tott. Az elhúzódó háború hatalmas kiadásokkal járt, a kincstári deficit ijesztő mére
teket öltött. A kimerült birodalom anatóliai tartományaiban dzseláli felkelések
1 Fejzi művét (Gazavati Teriaki Hasan pasa der Kanizsa) Kemal bég könyve alapján ismerteti Vámbéry Ármin:
Kanizsa (1600—1601). Századok, 1887. 716—726. o. (a továbbiakban—Vámbéry); Nicolas de Montreux korabeli tudó
sítását annak francia fordítása {Jean Bruslé de Montpleinehamp: L'histoire de Philippe Emanuel de Lorraine, duc de
Mercoeur. Cologne, 1689.) alapján közli Fethrentheil-Gruppenberg László: Mercoeur lotharingiai herceg magyarországi
szereplése. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban—HK) 1937. 205—234. o. (a továbbiakban—FethrentheilGruppenberg)
2 Hammer-Purgstaü, J.: Geschichte des Osmanischen Iteiches. Bund I I . Pest, 1843. 646. o.; Zinkeisen, J. W.:
Geschichte des Osmanischen Reiches. I—VII. Theil. Gotha, 1853—1858. I I I . 609—610.; Iorga, N.: Geschieht« des
Osmanischen Reiches. I—V. Gotha 1908—1913. I I I . 334. o.; Vaughan, D. M.: Europe and the Turk: A Pattern of
Alliances, 1350—1700. Liverpool, 1954. 184—185. o.; Kortepeter, C. M.: Ottoman Imperialism During the Reforma
tion. Europe and the Caucasus. New York, 1972. 162. o.; A Magyar Nemzet Története. (Szerk. Szilágyi Sándor) 5. k.
Magyarország három részre szakadásának története 1526—1608. írta Acsády Ignác. Bp., 1897. 527. o. ; Magyarország
története II. Egyetemi tankönyv. 1526—1790. A késő feudalizmus korszaka. (Szerk. H. Balázs Éva—Makkai László)
Bp., 1972. 139. o. (a vonatkozó részt Sinkovics István írta); Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. 2. rész. Bp.,
1897. 146—147. o.; DoberdóiBánlaki (Breitner) József: A magyar nemzet hadtörténelme. 14. rész. Bp. 1940. 326. o.;
Magyarország hadtörténete I—II. (Főszerk. Liptai Ervin) I. A honfoglalástól a kiegyezésig. (Szerk. Borús József.) Bp.
1984. 224—226. o. (a vonatkozó részt Marosi Endre írta), (továbbiakban — Magyarország hadtörténete) Kanizsa ost
romára a legrészletesebb feldolgozás Cerwinka, G.: Die Eroberung der Festung Kanizsa durch die Türken im Jahre
1600. I n : Publikationen des Steiermärkisehen Landesmuseums und der Steiermärkischen Landesbibliothek am Joanneum. 3. Band. Graz, 1968. 409—510. o. A csatára 1. a 430—434. oldalakat
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ütötték fel fejüket, amelyeket részlegesen csak 1602-re, teljes mértékben 1610-re
sikerült leverni.3 Az 1599-ben újra nagyvezírré kinevezett Ibrahim pasa ebben a vál
ságos helyzetben nem követhette a háborút elindító Szinán pasa nagyratörő célkitű
zéseit; egész Magyarország meghódítását, Bécs és Prága elfoglalását. Az új nagy vezír
megelégedett volna egy olyan békével, amely az oszmán birodalomra nézve kedvező
eredménnyel zárja le a hosszúra nyúlt háborút. Ibrahim pasa 1599-es hadjárata
alkalmával hajlott is a tárgyalásokra, de megegyezés nem született. A török források
szerint „Esztergomnak Egerért való elcserélése ügyében néhány hideg szót váltot
tak." 4 Istvánffy Miklós szerint a török nemcsak a háború alatt elvesztett Esztergo
mot, Füleket és Nógrádot, hanem az újonnan meghódított, majd elvesztett Győrt is
visszakövetelte. A magyarok viszont Egert és Hatvant akarták visszakapni.5 Illésházy István információja szerint „az frigyben a volt kévánsága töröknek, hogy
Esztergamot visszaadják és örök frigyet szőröz."6 A sikertelen tárgyalások után a
nagy vezír hódítással akart érvényt szerezni akaratának, főként a Buda biztosítását
ellátó Esztergom visszafoglalását tartotta fontosnak. A rövid hadműveleti idő miatt
azonban le kellett mondania a vár elfoglalásáról.
A következő évben Ibrahim pasa újból megkísérelhette valóra váltani elképzelé
seit. A török források megemlítik, hogy a török csapatok „Esztergom vára elfoglalá
sának szándékával" indultak el.7 Istvánffy szerint is azt a parancsot kapta a nagyvezír a szultántól, hogy Esztergomot vegye ostrom alá.8 Még az 1600. évi török
hadjárat előtt sor került újabb békeközvetítő akciókra is. Illésházy arról tudósít,
hogy 1599—1600 telén a törökök „az frigyet igen sollicitálták, de az németeknek
kevés kedvek vala hozzá."9 1600 tavaszán Pálffy Miklós kezdeményezésére újabb
kísérlet történt a megegyezésre. A tárgyalások javasolt helyszíne Esztergom lett
volna, amely ellen a török had felvonulni készült. Pálffy azonban áprilisban meghalt,
a tárgyalások előkészítése pedig lassan haladt. Bár a tárgyalásokra mindkét fél
kijelölte megbízottait, az események úgy alakultak, hogy megbeszélésekre nem kerül
hetett sor. A török ostrom alá vette a dunántúli Babocsa várát. A budai pasa ekkor
Esztergom helyett a nagy vezír táborát javasolta a béketárgyalások színhelyéül.
Maga Ibrahim pasa állítólag úgy nyilatkozott, hogy majd Babocsa és Kanizsa elfog
lalása után válik lehetségessé a tárgyalás.10
Forrásaink alapján egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az 1600. évi török
hadjárat az előző évi szerves folytatásaként indult. Mindkét évben ugyanazt a célt tűzte
ki a Porta; Esztergom visszafoglalása, vagy tárgyalásos úton való visszaszerzése
után a török számára kedvező status quo alapján békét kötni. Bizonyos okok miatt
azonban a török hadvezetés lemondott mind az Esztergom elleni támadásról, mind
pedig a tárgyalások folytatásáról, s mindkettőt későbbi időre halasztotta.
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy miért változott meg a török hadvezetés szándéka,
röviden vázolnunk kell a Magyarországon levő császári csapatok tevékenységét a
török haderő megérkezését megelőző időben. A császári sereg az 1600. évben az előző
évihez hasonló defenzív stratégiát folytatott. Ennek oka egyrészt az lehetett, hogy
3 Erdély szerepének ettől eltérő értékelésére 1. Nagy László: Erdély és a tizenötéves háború. Századok, 1982. 639—
688. o.; a dzseláli mozgalmakra 1.: Parry, V. J.: The Ottoman Empire 1566—1617. I n : The New Cambridge Modern
History (Ed. by Wernham, R. B.) vol. I I I . Cambridge, 1968. 374. o.; Shaw, S.: History of the Ottoman Empire and
Modern Turkey. Vol. I : Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280—1808. Cambridge
University Press, 1976. 185—186. o.
4 Török történetírók I I I . 1566—1659. Fordította Karácson Imre. Pecsevi Ibrahim tarikhjából és Kjátib Cselebi
fezlikejéből (a továbbiakban—Pecsevi, illetve Kjátib Cselebi). Török—magyarkori történelmi emlékek. Második osz
tály: írók. Bp., 1916. 290. o. Naima, Mustafa: Annals of the Turkish Empire 1591—1659. Translated by Charles
Fraser. London, 1832 (a továbbiakban—Naima). 138. o.
5 Istvánfi Miklós: Magyarország története 1490—1606. Fordította Vidovich György. 2. k. Debrecen, 1868. (a továb
biakban—Istvánffy). 821—822. o.
6 Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592—1603. Közli Kazinczy Gábor. Magvar Történelmi emlékek. Má^fUk
osztály: írók. Pest, 1863 (a továbbiakban—Illésházy). 72. o.
7 Kjátib Cselebi, 294. o.
8 Istvánffy, 842. o.
9 Illésházy, 83. o.
10 Uo. 83—84. o.
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(Esztergom a Duna jobb partján települt, s nem a vázlaton megjelölt bal parton. A hibáért elnézést kér a szerkesztő.)

csak lassan és kis létszámban gyülekeztek a katonák. Másrészt bármiféle offenzívát
meghiúsított a pápai őrség lázadása. A 3 ezer fős pápai őrségből 1500 vallon szárma
zású zsoldos volt. Fizetetlenségük miatt a vallonok június 1-én fellázadtak és meg
szállták a várat, a német és magyar katonákat lefegyverezték. Felvették a kapcsola
tot a törökkel is és zsoldhátralékuk kifizetése ellenében Pápát hajlandók voltak
átengedni az ellenségnek. Kérték azt is, hogy a várható támadással szemben a török
védje meg őket, küldjön csapatokat a várba. A törökök azonban lassan reagáltak,
s így elmulasztották a kedvező alkalmat az 1594-ben kezükre került, de 1597-ben
elvesztett vár visszaszerzésére. A császári csapatok viszont hamarosan megérkeztek
és június 24-én már ostrom alá vették Pápát. A hosszú ostrom alatt Adolf Schwarzenberg generális is elesett, végül augusztus 11-én sikerült bevenni a várat. A lázadó
vallonok egy része azonban kivágta magát, elmenekült és csatlakozott a törökhöz.11
A pápai ostrom után a császári sereg Győrbe vonult vissza.
A török sereg közben Ibrahim nagy vezír vezetésével elindult ,,a hitért vívandó
harc központjából, Belgrádból", amely a hosszú háborúban a sereg fő kiindulási és
telelési bázisává vált.12 Itt várták be az Isztambulból érkező zsoldosokat is. A nagyvezír augusztus 10. körül vonult Zimony mezejére, onnan pedig Eszékre. Itt a török
csapatok három napig táboroztak, közben Ibrahim pasa haditanácsot is tartott.
A haditanács ideje alatt panaszok érkeztek a nagyvezírhez a kanizsaiak ellen.
Kjátib Cselebi szerint a kanizsai ellenség „minduntalan a Duna és Dráva partjain
kalandozott, az utakat elállotta s a belgrádi malmokból a lisztet, embereket elra
bolta..." 13 Illésházy szerint a nagy vezír a szegény községek, Baranya és So
mogy keserves panaszán háborodott fel; a szabad hajdúk ugyanis kifosztották
őket és kegyetlenkedtek velük.14 Istvánffy úgy tudta, hogy nem a kanizsaiak, hanem
Hans Sigmund Herberstein horvátországi parancsnok küldte ki a Harsányt foszto
gató katonákat. 15 A kanizsai hadjárat után kiadott fethnáméban azt olvashatjuk,
hogy éppen Buda vidékére érkezett a nagy vezír a sereggel, amikor „Babocsa és Ka
nizsa nevű ellenséges várak rablóbandái a budai úton fekvő hidakat felégették és
a kezükbe került rä'äjät tűzzel-vassal pusztították. Minthogy ezek elhárítása szükséges
és fontos volt, menetünk gyeplője ama vidék felé irányittatott." 16 A kanizsaiakhoz
helyesen, vagy tévesen kapcsolt akció változást idézett elő a török hadjárati tervben.
Török források szerint a Pécsen lakó és ezért a kanizsaiak elleni fellépésben érthető
módon érdekelt Terjáki Haszán pasa javasolta a divánban, hogy az eszéki híd és
a budai út biztosítása céljából foglalják el Babocsa várát.17 A török utánpótlási vonal
biztosításának fontosságát már az előző évi események, a hajdúk sikeres támadásai a
török dunai élelemszállítmányai és az eszéki híd ellen, megmutatták. Haszán pasa javas
lata látszólag nem mondott ellent az Esztergom elfoglalására vonatkozó szultáni
parancsnak, valójában azonban lehetetlenné tette annak megvalósítását. Kjátib
Cselebi az eszéki tanácskozással kapcsolatban megemlíti, hogy „magának a szerdárnak (ti. Ibrahim pasának — T. S. L.) is Kanizsa elfoglalása volt a terve." 18 Eszerint
már az eszéki haditanácson nemcsak Babocsa, hanem Kanizsa elfoglalása is fölme
rült. A hadjárati terv megváltoztatásában jelentős szerep jutott török források sze
rint Terjáki Haszán pasának, aki a befolyásolható nagyvezírt meggyőzte elképzelése
11 Istvánffy, 830—833. o. szerint 200 vallon vágta ki magát; Pecsevi, 152—153. o.; Kjátib Cselebi, 292—293. o.:
500—600 francia csatlakozott; Illésházy, 85. o. 400 főre tette számukat; a pápai lázadásra újabban 1. Veress D. Csaba:
Várak a Bakonyban. Bp., 1983. 147—150. o.
12 Az idézet a kanizsai fethnáméből való, magyarul kiadta Fekete Lajos: A velencei állami levéltár magyar vonat
kozású fethnáméi. Levéltári Közlemények, 1926. (a továbbiakban—Fekete) 154. o.; Belgrád szerepére 1. Tóth Sándor
László: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 4. sz. 770., 773. o.
13 Kjátib Cselebi, 294. o. ; Naima, 147. o.
14 Illésházy, 84. o.
15 Istvánffy, 841. o.; 1. még a hajdúk tevékenységére Szamosközi István történeti maradványai 1542—1608 (a
továbbiakban—Szamosközy). (Kiadta Szilágyi Sándor.) Magyar történelmi emlékek. 4. k. Második osztály: írók. Bp.,
1880.152. o.
16 Fekßtß 154. o.
17 Kjátib Cselebi, 294. o.; Naima, 147—148. o.; Vámbéry, 718. o. .
18 Kjátib Cselebi, 295. o.
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helyességéről. Istvánffy ezzel szemben Naszuf szigetvári parancsnoknak tulajdoní
totta ezt, aki a kanizsaiak ellen hangolta a nagyvezírt. Szerinte Ibrahim pasa csauso
kat küldött Isztambulba, hogy kérjék a szultáni hozzájárulást a haditerv megváltoz
tatásához. Ezek tíz nap alatt meghozták az igenlő választ.19 Mivel Kjátib Cselebitől
tudjuk, hogy a nagyvezírhez Eszékre követ érkezett Mihály havasalföldi vajdától
és ő ezt Hamza efendivel Isztambulba küldte; feltételezhető, hogy talán ekkor kér
hette a szultán hozzájárulását Kanizsa ostromára.20 A Siklósra vonuló nagyvezír
előreküldte Murád pasát és Mehmed kethüdát, akik három nap alatt megadásra
kényszerítették Babocsa várát. 21 Itt, a vár alatt, rendkívüli ajak divanit tartottak, 22
amelyen ismét Terjáki Haszán elképzelése győzedelmeskedett. Haszán szerint „ha
ezen a vidéken Muraköz és a Balaton tó várainak kulcsa, az ellenség országának erős
gátja, Kanizsa várának elfoglalása is sikerül, azzal nagy dolog történik." A fethnáme
Kanizsát a hitetlenek országa kulcsának és az átkozott Engürüsz [Magyarország]
vaskapujának nevezte.23 Ibrahim nagyvezír Budát féltette és felvetette a kérdést,
hogyan védjék meg az ellenséggel szemben, ha ők Kanizsa és nem pedig Esztergom
ellen vonulnak. Fejzi szerint Murád pasa javasolta azt, hogy Terjáki Haszán menjen
Buda védelmére, a Budán levő Lala Mehmed ruméliai beglerbég pedig csatlakozzon
seregével Kanizsánál.24 Az a személy tehát, akitől a kanizsai hadjárat elképzelése szár
mazott (ténylegesen vagy pedig csak Kanizsa 1601. évi védőjének tulajdonították
utólag a krónikások!), a pasák, vagy a nagyvezír intrika ja következtében nem vehetett
részt Kanizsa ostromában.
,
Az eszéki és babocsai tanácskozásokon tehát a török hadvezetés a hadjárat célját
és útvonalát megváltoztatta. Ezzel kétségtelenül meglepte a császári hadvezetést,
amely az előző évhez hasonlóan Esztergom térségébe várta az ellenséget, ezért Győr
nél táboroztatta csapatait. A császári hadvezetés azt is e napokban, szeptember
elején tudta meg, hogy béketárgyalásokra abban az évben vagy egyáltalán nem, vagy
pedig csak Kanizsa ostroma után fog sor kerülni. Szeptember elején az északon
elhelyezkedő és béketárgyalásokra, illetve Esztergom ostromára számító császári had
vezetés lépéshátrányba került. Győrtől sokkal távolabb volt Kanizsa, mint Babocsától.
Ráadásul a császári sereg még igen kis létszámú volt, csapatokat kellett bevárni.
Mátyás főherceg helyett új fővezér került a sereg élére, a lotharingiai származású
Philip Emanuel Mercoeur herceg.25 A császári csapatok csak szeptember 16-án indul
tak el az ostromlott Kanizsa felmentésére.
A Kanizsa ellen felvonuló török had létszámára vonatkozóan csak becsléseket
tehetünk. San demente prágai spanyol követ 40 ezerre, Cornazzani 100 ezerre tette
azt. Nicolas de Montreux és Fejzi 120 ezer főről tudósítanak. 26 Az oszmán sereg
legértékesebb részét a szultáni zsoldosok jelentették. A janicsárokat Tirnakdzsi
Haszán aga vezette. Mivel a szultán ezúttal nem vonult hadba, a janicsárok egy
részének Isztambulban kellett maradnia. így az Ibrahim nagyvezírrel levő janicsá
rok létszámát legfeljebb 15—20 ezer főre tehetjük. Szokatlannak számított az is,
hogy a janicsár aga csatlakozott a hadjárathoz a szultán távollétében. Ilyen esetek
ben ugyanis korábban csak helyettese, a kethüda kísérte el a hadjáratba a szerdárt.
19 Istvánffy, 841—843. o.
20 Kjátib Cselebi, 295. o.
21 Uo.; Naima, 148. o. ; Vámbéry, 719. o. ; Bethlen Farkas szeptember i-re tette Babocsa feladását, 1. Wőlfgangus
de Bethlen: História de Rebus Transsylvanicis (editio Secunda). Tomus IV. Cibinii, 1783. 617—618. o.
22 Vámbéry, 719. o. ; az ajak diváni (lóháton ülve tartott haditanács) fogalmára 1. Generál Tibor: Az oszmán-török
haderő szervezete és vezetése a birodalom fénykorában. HK 1984. 620—621. o.
23 Kjátib Cselebi, 295—296. o.; Naima, 149. o.; Fekete, 154.
24 Kjátib Cselebi, 296. o.; Naima, 149. o.; Vámbéry, 720. o.
25 Az új fővezérre 1. Fethrentheil-Gruppenberg, 206—209. o.; Vaughan, Ľ. M.: i. m. 184. o.
26 A követjelentésekre 1. Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmáso
latai. I I . füzet. Bp. 1894. 254. o. (1600. szept. 25-i és okt. 16-i jelentések) ; Fethrentheil-Gruppenberg, 212. o. ; Vámbéry,
721. o.
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A janicsár aga részvétele az ilyen hadjáratokban csak 1594-től vált általánossá.27
A janicsárokon kívül Isztambulból érkezett még a topcsi basi és a dzsebedzsi basi
alakulata (tüzérség és fegyverművesek). A hadjáratban részt vett a Budáról Kani
zsához rendelt ruméliai sereg is. Lala Mehmed hadához csatlakoztak Fehérváron
a vallonok, akik létszáma 500 körül lehetett. A ruméliai beglerbég útközben vissza
foglalta az előző évben elesett két kis Somogy megyei palánkot, Lakot és Bolond
várat. 28 A kanizsai harcok során a török források megemlítik a müteferrikák lovas
alakulatát, az anatóliai és a diarbekiri beglerbégek seregét. A tatárok is csatlakoztak
néhány ezer fővel a hadjárathoz.29 A portai zsoldosok számát 20 ezer főre becsülve,
a szpáhi-lovasságot minimálisan 30 ezer fővel számolva, legalább 50 ezer főre tehet
jük a török reguláris csapatok létszámát. 30 Ehhez szép számmal járultak nem regu
láris elemek (tatárok, akindzsik stb.). A kísérő szolgaszemélyzet is jelentős létszámú
lehetett. A Kanizsát ostromló török sereg túlnyomó része lovas volt, kivételt csak a
janicsárok és a Pápáról szökött vallonok jelentettek.
Mielőtt a kanizsai ostrom menetét vázolnánk, szólnunk kell magáról a várról.
Kanizsa vára Szigetvár eleste (1566) után jutott fontos szerephez. A Dráva-menti,
Dél-Dunántúlon keresztül Bécs ellen indított támadások, az örökös tartományokat
is veszélyeztető török portyák elhárítása volt a feladata. A drinápolyi béke (1568)
után Kanizsán nagy költséggel új várat építettek. Az ötszög alaprajzú, részben fülesbástyás, részben rondellás kis alapterületű palánkvár Jhosszú ideig aligha tarthatta
fel az ostromlókat.31 A várról Kjátib Cselebi azt írta, hogy ,,a Berek nevű víz közepén,
sík szigeten fekvő tömésfal kerítésű (ti. palánk — T. S. L.) erős vár, melynek két
oldalán egy-egy nyíllövésnyi távolban a folyóig menve, nádas, mocsaras hely van,
a közepében pedig erdős, hegyes vidék. Sem ostromsáncokkal megközelíteni, sem pedig
aláaknázni nem lehet és ha bármiféle ágyúval is lőnek rá, a golyó elmerül és ott
marad." 32 A fethnáméban azt olvashatjuk Kanizsáról, hogy ,,vizek és mocsarak közt
fekvő hatalmas erősség s ennélfogva megrohanására erő, aláaknázására lehetőség
nem volt." 33 Pecsevi megemlíti, hogy „Kanizsát nagy tó vette körül s csak a nyíl
ért el a várba minden oldalról... A tavon kívül nagy hegyek és erdők voltak, a várhoz
pedig a tó miatt nem lehetett közeledni."34 Ha eltekintünk a török forrásokra jellem
ző, a vár erősségét felnagyító túlzásoktól, kétségtelen, hogy a vár ostroma bizonyos
nehézségeket jelentett a török csapatok számára. A széles várárok miatt közvetlen
ostromra nem volt lehetőség, a falak lövetése és a várárok feltöltése után lehetett csak
megrohamozni a várat. Ez hosszas előkészítést igényelt és így Kanizsa legalább egy
hónapig kitarthatott. Joggal számíthatott arra az 1598-ban főkapitánnyá kinevezett
Georg Paradeiser, hogy a Győrnél táborozó császári seregtől még idejében segítséget
fog kapni. A felmentési kísérlet sikerétől, vagy kudarcától függött voltaképpen Kanizsa
sorsa, mert közel két hónapos kitartásra, mint 1594-ben a jóval erősebb Győr vára,
nem lehetett képes. A kanizsai várban Istvánffy szerint 800 német és 800 magyar
gyalogos, 400 lovas és 100 puskás német lovas volt. így az őrség létszámát 2100 főre
tehetnénk, de a történetíró megjegyzi, hogy a zsoldhiány miatt kevesebben voltak.35
27 A janicsárok számát 20 ezerre tette egy velencei követjelentés, 1. Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria
Ardealului, MoldoveisiTärii-Bomänesti.Vol. VI.Bucuresti, 1933.153. o.; általában 1. Pecsevi, 104. o.; 1. még Generál T.:
i. m. 619. o.
28 A vallonok létszámára 1.11. jegyzet; a konstantinápolyi angol követ, Lello 1500—2000 franciát említ, 1. Orhan
Burian: The Report of Lello. Third Ambassador to the Sublime Porte. Ankara, 1952. 3. o.; a két vár elfoglalására 1.
Pecsevi, 156. o.; Kjátib Cselebi, 296. o.
29 Kjátib Cselebi, 294, 296, 299—300. o.; Vámbéry, 724—725. o.
30 Legújabban 48 ezer főre tette Marosi Endre, 1. Magyarország hadtörténete, I. 224. o.
31 L. az előző jegyzetet. ; 1. még Szentirmai Imre: Magyar hadiszervezet a tizenötéves török háború idején. 1593—
1608. Esztergom, 1908. 36. o;. Gerő László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955. 371—373. o.; Szántó Imre: A vég
vári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541—1593. Bp., 1980. 41. o.
32 Kjátib Cselebi, 296—297. o.; 1. még Naima, 149. o.
33 Fekete, 154. o.
34 Pecsevi, 156. o.
35 Istvánffy, 843. o.; Rónai Horváth Jenő (i.m. 146. o.) szerint 1600 gyalogos és 800 lovas volt a várban.
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Illésházy azt írja, hogy „400 német, magyar, mind futott nép és egyéb számon voltak
benne, kevés eleség, porok, golyóbisok."36 A török források közül Fejzi erős túlzással
60 ezer főre tette a védők létszámát. Naima szerint 3500 védője volt a várnak. Kjátib
Cselebi pedig megjegyzi, hogy a vár feladásáról tárgyaló kanizsai követek 200 lovas
ról és 1500 gyalogosról tettek említést.37 Az említett források alapján Kanizsa védő
inek számát közel 2 ezer főre becsülhetjük. Az őrség élelemmel, lőszerrel való ellátása
nem volt megfelelő. A zsold és az ígért 500 hordó lőpor sem érkezett meg időben,
közben a török körülvette a várat. 38 Marosi Endre véleménye szerint a mulasztások
az addig sem rugalmas és eredményes udvari adminisztrációnak tulajdoníthatók. 39
A Mehmed kethüda vezetése alatt álló török elővéd szeptember 7-én érkezett meg
Kanizsához. A török csapatok járhatóvá tették a sáros utakat, majd átvonultak a
túlsó oldalra. Mehmed tábora egy kiürített várkastélynál volt. Másnap, szeptember
8-án ért Kanizsához a nagyvezír csapataival. Tábort Palinnál ütött, így Kanizsát
mindkét oldalról körülvették a törökök. A várostrom első szakasza, a vár körülzárása
tehát szeptember 7—8-án megtörtént, elkezdődhetett Kanizsa módszeres ostroma.
A várostrom egy kialakult séma szerint folyt, amelynek részei a falak megközelítése,
a réslövés, a résrobbantás és végül a roham.40 A várat két oldalról is ostromolták.
Kjátib Cselebi szerint a Szigetvári kapu felől a janicsárok és Mehmed kethüda csa
patai vonultak ostromsáncba. Lala Mehmed ruméliai beglerbég megérkezése után
a vele levő vallonokat is ide rendelték. A török krónikás szerint naponta 4—500
ágyúlövést adtak le a várra és 17 napig ostromolták a szigetvári kapu felől. Ezután a
sereg nagyobb része a túlsó oldalra vonult át és a Bécsi kapu felől is ostromolni kezd
te a várat. A szigetvári oldalon csak Szufi Szinán anatóliai beglerbég maradt csa
pataival. 41 Isolano azzal magyarázza a hadmozdulatot, hogy a nagyvezír el akarta
vágni a várat utánpótlási lehetőségétől. Ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a vár azon
az oldalon gyengébb volt.42 Valószínű az is, hogy Ibrahim pasa számított a felmentő
sereg megérkezésére, amely csak északról, azaz a Bécsi kapu irányából hozhatott
segítséget, erősítést az ostromolt várnak. Istvánffy tudósítása szerint Mehmed délről,
két sáncból lövette a várat ; Ibrahim pedig északról, a leégett városból. Mivel a vár
hármas fallal és széles, mély árokkal volt körülvéve, az ágyúzás nem okozott különö
sebb gondot a védőknek. A nagyvezír végül átvonult Mehmed táborához és a túlsó
parton csak 3—4 ezer embert hagyott a tábor őrzésére, a tatárokat pedig a környező
vidék pusztítására küldte. 43 Ha a két török vezér hadmozdulatának leírásában kö
vetett is el hibát a magyar történetíró — Mehmed vonult át északra a Bécsi-kapuhoz,
nem pedig a nagyvezír ment délre, a Szigetvári kapuhoz — tudósítása lényegében
megegyezik Kjátib Cselebi és Isolano információival.
A török az ágyúzás mellett a széles várárok feltöltésére is törekedett, mert az
ágyúk lövedéke nem érte el a falakat. Azt a módszert alkalmazták, hogy vesszőkből
font, gyékényhez hasonló sövényt terítettek le a vízre. Pecsevi szerint erre fát hal
moztak fel, így a vár és az iszlám nép közé mintegy függönyt húztak.44 A fethnáméban is szerepel, hogy „hegymagasságú farakásokat hordattak össze., a vár mocsarai
gallyal töltettek meg." 45 Istvánffy szerint az ellenség, miután látta, hogy ágyúzással
semmire sem megy, a sáncok feltöltésére fordította erejét. „Ez okból a nagyszámmal
36 Illésházy, 85. o.
37 Vámbéry, 721. o.; Naima, 154. o.; Kjátib Cselebi, 301. o.
38 Istvánffy, 843. o.
39 Magyarország hadtörténete, I. 225. o.
40 Istvánffy, 844. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 1965. 144. o.; Marosi Endre: Török várostromok Ma
gyarországon, I I . Szulejmán korában. HK 1975. 429. o.
41 Kjátib Cselebi, 297. o.
42 Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarországi török háborúról 1594—1602.
H K 1983 (a továbbiakban—Isolano). 670. o.
43 Istvánffy, 844. o.
44 Pecsevi, 157. o.; Kjátib Cselebi, 297. o.
45 Fekete, 154. o.
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összehajtott parasztsággal hat láb hosszú hasábokat vágatott, mit tevékkel és iga
vonó barmokkal összehordván, a sáncok szélén halmozott fel, hogy azokat nyomról
nyomra előretolván, a túlpartig utat készítsen."46
Kanizsa elhúzódó ostromában váratlan fordulatot jelentett a vár lőporraktárának
felrobbanása. Pecsevi szerint Allah kegyelméből ,,a vár lőporraktárába tűz esett, az
a levegőbe repült és a körülötte levő átkozottak is mind élettelenül a megsemmisülés
porába hullottak." 47 Kjátib Cselebi a robbanást Rebi-ül-evvel hónap 15-ik napjára,
azaz szeptember 23-ra tette. Szerinte a várban levő török foglyok, akik éjjel az ágyúk
okozta réseket tömték be, munkájukból visszatérve nyitva találták a lőporraktár
kapuját és az egyik fogoly égő kanócot dobott be rajta. A robbanás megsemmisí
tette az itt tárolt lőport és hadiszert, de a lőporraktár feletti toronyban levő török
foglyok is áldozatul estek. Hasonlóképpen török fogoly müvének tartja a robbanást
Fejzi is.48 Istvánffy ezzel szemben azt állítja, hogy a kanizsai tüzérparancsnok vállal
kozott arra, hogy apró lőporos zacskókkal felgyújtja a török farakásokat. Emberei
figyelmetlensége következtében azonban a lőportorony a levegőbe repült, a tüzér
parancsnok, valamint húsz ember életét vesztette.49 A lőportorony felrobbanása —
amelyet újabban Marosi Endre szeptember 25-re datált — rendkívül súlyos helyzetbe
hozta Kanizsa védőit. A lőpor java része, mintegy 70 mázsa megsemmisült; a vár
fal egy része is leomlott. A maradék lőpor alig volt elég a török támadásainak vissza
verésére.50 A válságos helyzetben Paradeiser főkapitány Zrínyi Györgytől kért segít
séget. Zrínyi válaszában megírta, hogy Mercoeur herceg már megindult a felmentő
sereggel és idejében a vár segítségére fog menni.51
A szeptember 16-án elinduló császári sereg létszámával kapcsolatban a források
eltérő adatokat közölnek. Istvánffy szerint a herceg 2 ezred lotharingiai lovast,
1 ezred vallont és 300 vértest hozott magával. A győri táborban pedig 10 ezer ma
gyar és német lovas volt, amelyeknek parancsnokai Hollach, Thurn, a tesseni her
ceg és Hoditz voltak. Öt gyalogezred állt rendelkezésre, amelyeket Sulz, Hoffkirchen, Schönberg, Mersperg és Preiner vezettek. A gyalogezredek azonban nem
voltak teljesek, mert Győr őrségében maradt egy részük. A győri tábor összlétszámát
Istvánffy alapján 18 ezer főre, de ennél inkább kevesebbre tehetjük. 52 Vele szemben
Hannibal Matthey du Mont, Mercoeur herceg egyik embere úgy tudósít, hogy 7 vagy
8 ezernél többen nem gyűltek össze a táborban. 53 A felmentő sereg előbb a Mura
partján levő Döbrinél vert tábort. Mercoeur herceg parancsot küldött a Tárnoknál
állomásozó magyar és horvát hadaknak, hogy Szemenyénél csatlakozzanak a se
reghez. E csapatokat Zrínyi György, Batthyány Ferenc, Draskovics János horvát
bán és Herberstein ezredes vezette. Matthey du Mont szerint Zrínyi György 2 ezer
lovassal és gyalogossal rendelkezett. A horvát bán csapatait is 2 ezer, Herberstein
hadát 1600 főre teszi.54 E forrás alapján a Szemenyénél csatlakozó magyar és horvát
csapatok megközelíthették a 6 ezer főt. Illésházy viszont Nádasdy Ferenc dunántúli
főkapitány, Zrínyi György, Draskovics János bán és a horvát főkapitány csapatait
10 ezer főre tette. 55 A szemenyei táborban összegyűlt sereget Matthey du Mont és
Nicolas de Montreux legfeljebb 13 ezer főre becsülte. Hasonlóan vélekedett — való
színűleg Mercoeur herceg környezetének információit felhasználva — a történetíró
46 Istvánffy, 844. o.
47 Pecsevi, 157. o.
48 Kjátib Gselebi, 297. o.; Vámbéry, 720—721. o.; 1. még Naima, 150. o.
49 Istvánffy, 844. o.
50 Magyarország hadtörténete, I. 225. o. L. még Cerwinka: i.m. 428. o.
51 Istvánffy, 845. o.
52 Uo. ; a segédcsapatok (magyar, stb.) nélkül 17 ezer főre tette legújabban Cerwinka: i.m. 464. o., 126. jegyzet.
53 Hannibal Matthey du Mont: Expeditionis Christiani exercitus ad Canisam diarium anno 1600 (a továbbiakban—
Matthey du Mont). I n : Reusner, N.: Herum memorabilium in Pannónia sub Turcarum Imperatoribus a capta Constantinopoli usque ad hanc aetatem nostram, bello, militiaque gestarum. Frankfurt, 1603 (MTAK Kézirattár). 327. o.
54 Istvánffy, 845. o. ; Matthey du Mont, 827. o.
55 Illésházy, 86. o.

— 261 —

Ortelius is.56 A magyar források jóval nagyobb létszámról tesznek említést. A had
járatban résztvevő Istvánffy müvében vitába szállt azokkal, akik a szemenyei tábor
létszámát kevésre tették, szerinte 25 ezer fegyveres gyűlt itt össze. Illésházynál is
ez a szám szerepel.57 A legújabb szakirodalomban Marosi Endre a 13 ezer főre vonat
kozó külföldi tudósításoknak adott hitelt.58 Véleményünk szerint a nyugati források
információi elsősorban a Mercoeur herceggel levő császári csapatokra vonatkoznak,
a magyar és horvát segélyhadat kevésbé vették számításba. Valószínűleg a császári
gyalogságot és lovasságot is csökkentett létszámmal számolták. így a 13 ezres össz
létszámot mindenképpen alacsonynak tartjuk, s nézetünk szerint a magyar források
25 ezres adata közelebb lehet a valósághoz. Természetesen e nagyobb létszám vala
mennyi fegyveresre vonatkozik, akik a szemenyei táborban megjelentek. E csapatok
harcértéke eltérő volt, s talán nem is mindegyik vett részt később a kanizsai csatá
ban. Kétségtelen az is, hogy még a maximális létszám esetén sem képviselt a felmen
tő sereg igazán jelentős erőt.
i Az október elején tartott szemenyei haditanácson mérlegelni kellett, hogy milyen
módon segítse a felmentő sereg Kanizsát. Két lehetőség kínálkozott; vagy nyílt csa
tában próbálják meg legyőzni a várat ostromló török sereget, vagy pedig kisebb
csapatot és élelmet, lőszert juttatnak be. A haditanács úgy határozott, hogy döntő
csatát kell vívni az ellenséggel, mert „a mocsáros út segítség, vagy élelem beszállí
tását lehetetlenné teszi."59 Marosi Endre véleménye szerint azért nem volt lehetséges
a várba erősítést bevinni, mert „az összes átjárót a törökök birtokolták." 60 A szeme
nyei táborba érkezett meg Ibrahim nagyvezír levele, amely ugyan megegyezéssel
kecsegtetett, de a vár alól nem volt hajlandó elvonulni. így a döntő csatát nem lehe
tett elkerülni. A felmentő sereg a gyors előrenyomulás érdekében hátrahagyta sze
kerei és a poggyász egy részét. Mivel a katonák csak három napra elegendő élelmet
vittek magukkal, az expedíció sikerét csak egy minél hamarabb megvívott győztes
csata biztosíthatta. A csapatok hadrendben vonultak Kanizsa felé. Az elővédet ma
gyar huszárok és hajdúk, valamint a Schönberg-gyalogezred alkotta. A derékhad
élén Mercoeur testvére, Chaligni haladt a 2 lotharingiai ezreddel. Tőle jobbra vallon
csapatok, balra pedig 4 ezred osztrák és cseh gyalogos, valamint flamand lovasok vol
tak. Chaligni hadát követte Siegfried Kollonitsch ezredes lovasaival. Az utóvédben
morva lovasok és Friedrich Hollach gróf csapata volt.61 A sereg előbb Letenyenél
vert tábort, a következő nap átkelt egy erdős hegyen, majd pedig egy mocsaras
területen átvezető gázlón. A harmadik nap már a Kanizsához rendkívül közel, né
hány mérföldre levő Sormáshoz érkeztek meg a csapatok.62 A következő napok csatái
részben itt, részben pedig a Kanizsához közelebb levő török tábor előtt zajlottak.
A helyszín alapján nemcsak kanizsai, hanem kanizsai—sormási ütközetekről is be
szélhetünk. A csata pontos datálása az egymásnak ellentmondó forrásadatok miatt
korántsem egyszerű feladat. Istvánffy művében egy helyen nyilvánvalóan tévesen
október 9-re teszi a Mura-menti Döbrinél való táborozást. Rónai Horváth Jenő
ebből az időpontból kiindulva szintén tévesen október 9. és 12. közé teszi a Sormás
nál vívott csatát. 63 Istvánffy belső kronológiája alapján azonban október 7-re datál
hatjuk a felmentő sereg megérkezését. A török források Rebi-ül-evvel 28-ik napjánál,
azaz október 6-nál említik az ellenséges csapatok váratlan felbukkanását.64 Illésházy
56 Matthey du Mont, 327. o. ; Fethrentheü-Gruppenberg, 213. o. ; 14 ezer főt említ Ortelius, Hieronymus: Chronológia.
Nürnberg, 1604 (MTAK Kézirattár). 482. o.; Ortelius Eedivivus et Cantinuatus. Frankfurt, 1665 (MTAK Kézirattár).
218. o.
57 Istvánffy, 846. o. ; Illésházy, 86. o. ; e számot fogadta el Rónai Horváth Jenő: i. m. 146. o.
58 Magyarország hadtörténete, I. 225. o.
59 Istvánffy, 846. o. ; a döntő csata elfogadására 1. még Illésházy, 86. o.
60 Magyarország hadtörténele, I. 225. o.
61 Illésházy, 86. o. ; Fethrentheü-Gruppenberg, 213. o.
62 Istvánffy, 846. o.
63 Uo. 845. o.; Rónai Horváth J.: i. m. 146. o.
64 Ejátib Oselebi, 298. o.; Naima, 150. o.: Fekete, 155. o.

a hónapot eltévesztve november 4-re teszi a megérkezést és az első összecsapást.65
Nicolas de Montreux az első csatát október 8-ra helyezi, így a csapatok az előző nap,
október 7-én érkezhettek meg.66 Matthey du Mont szerint október 7-én volt az első
ütközet a törökkel.67 A felmentő sereg kényszerű távozását a források és a szakiro
dalom szinte egybehangzóan október 13-ra tette. így a kanizsai csatát október 7—13ra datálhatjuk.
A császári hadvezetés célja az volt a kanizsai csatával, hogy a törököt megverje
és ezzel az ostrom abbahagyására kényszerítse. A török hadvezetés arra kényszerült,
hogy a váratlanul megjelent ellenséggel felvegye a harcot. Ibrahim nagyvezír célja
az lehetett, hogy az ellenséget mielőbb visszavonulásra késztesse, hogy az ostromot
mielőbb folytatni tudja, mivel a hadjárati idő vége (október 26—Kászim napja)
már elég közel volt. A török legalább kétszeres túlerejében, a császári sereg jobb
fegyvereiben, fejlettebb harcászatában bízhatott. Bár célja elérése érdekében mindkét
fél döntő győzelmet hozó csatára törekedett, a terepviszonyok (mocsaras, erdős terület)
nem kedveztek ennek. Az ütközet mindenesetre elvonta a törököt a várostromtól és
késleltette a vár feladását. A csata esetleges elhúzódása viszont hátrányos volt az
élelmezési és utánpótlási bázisaitól messze elszakadt császári seregnek. A vár védői
nem segíthették kitöréseikkel a felmentő sereget ; mivel számuk az ostrom folyamán
erőteljesen csökkent, puskaporuk is alig volt, ráadásul a török sereggel együtt harcoló
pápai vallon csapatok az ostromárkokban maradtak. A janicsárokat viszont a török
hadvezetés kivonta Kanizsa ostromából, mert a csatában az oszmán seregnek szük
sége volt gyalogságára.68
A kanizsai csata első napján, október 7-én (szombaton) a Sormáshoz érkező császári
sereg török csapatokba ütközött. Pécse vi szerint az előző nap nagy esőzés volt.
A ködös idő következtében az ellenséges csapatok váratlanul bukkantak fel és a
török előőrsöt megfutamították.69 Isolano megemlíti, hogy a vár közelében vissza
verték az őket megtámadó fegyveres szolgákat és csausokat.70 Istvánffy szerint
török zsoldos lovasok közeledtek és két ágyúval egy dombon foglaltak állást.71
Matthey du Mont szerint az ellenség részben a mocsáron túl egy dombon helyezkedett
el, részben pedig átkelőben volt.72 Mercoeur herceg a két részre tagolt első harc
rendet küldte a török lovasság ellen. A zárt harcrendben előrenyomuló csapatnak
a törökök nem tudtak ellenállni, az ágyúkat otthagyták és fokozatosan visszavonul
tak. Mercoeur herceg a domb elfoglalása után az ellenségre irányozta ágyúit, amely
táborába húzódott. A török lovasság visszaverése után Ibrahim nagyvezír kivonta
a janicsárokat az ostromárkokból és a lovassággal együtt újabb támadást indított.
A császári és a török tábor között egy nagy mocsár és egy kis erdő húzódott. A mocsár
gázlója a császári tábor bal oldalán volt, a török ezt az átjárót próbálta elfoglalni.
Kétórás összecsapás után a magyar gyalogság visszanyomta az ellenséget és meg
szállta a gázlót.73 Isolano szerint a török kis ágyúkkal lőtte a tábort, de a lovasság
átkelt a gázlón, elvette az ágyúkat és visszavonulásra kényszerítette az ellenséges
csapatokat.74 A török források az első napi csatánál, amelyet valószínűleg tévesen
október 6-ra (Rebi-ül-evvel 28.) tesznek, a janicsárok megfutamodását említik.
Szerintük közelharc helyett inkább ágyúval, puskával lőtték egymást az ellenfelek.
A két tábor közelségét mutatja, hogy a császári sereg ágyúi túllőttek a török táboron
65
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IUésházy, 86. u.
Fethrentheü-Gruppenberg, 213. o.
Matthey du Mont, 328. o.
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Isolano, 670. o. 11 kis ágyút említ.

— 263 —

és a kanizsai török ostromsáncokat rongálták.75 Az október 7-i csatának a hamarosan
leszálló este vetett véget. Az első napi ütközetben, amelyben igazán komoly veszte
ségek egyik oldalon sem lehettek, a császári sereg visszaverte az ellene irányuló tá
madásokat és Kanizsához rendkívül közel letáborozott. A tábor felállításánál is a
csatarendet követték. A jobb szárnyon a horvát bán csapatai voltak; itt a kedvezőt
len terepviszonyok miatt különösen megerősítették árkokkal és sáncokkal a tábort,
mivel a következő nap leginkább ebből az irányból várhattak támadást. A tábor
verésről Pécse vi azt írta, hogy „gyalogságuk táborukba vonult árkot ásni s reggelig
az átkozottak egy nagy hegyet és síkságot körülárkoltak s az árkot egy oldalánál
mélységre kiástak s itt-ott tornyokat és ostromsáncokat készítettek s azokba ágyú
kat és zárbuzánokat helyeztek."76
Másnap, október 8-án a kanizsai csata legjelentősebb összecsapására került sor.
Az ütközetet török források szerint a császári csapatok, más források szerint az osz
mán sereg kezdte meg. A két sereg csatarendben sorakozott fel saját tábora előtt;
a csata Matthey du Mont szerint dél körül, Istvánffy szerint pedig csak két óra körül
kezdődött el. A nagyvezír csapatát a mocsár mögé, védett helyre állította. A beglerbégek lovas seregei és a janicsárok tőle oldalt helyezkedtek el. Bár erről a török
források nem tesznek említést, a hagyományoknak megfelelően az anatóliai beglerbég valószínűleg a jobb szárnyon, a ruméliai beglerbég pedig a bal szárnyon foglal
hatott helyet. A janicsárok a mocsár átjárójánál sáncot építettek már reggel és ide
14 ágyút vittek.77 A török elsősorban az ellenséges tábor gyengébbnek ítélt jobb ol
dala ellen intézett támadást. Miután azt megerősítve találta és ágyútűzzel verték
vissza a rohamot a császári csapatok, az ellenség a táborral szomszédos erdőnél
próbálkozott az áttöréssel. Matthey du Mont és Istvánffy tudósítása szerint a jani
csárok előretolt állása ellen Mer coeur herceg parancsára Siegfried Kollonitsch és
Hans Sigmund Herberstein 3 ezer emberrel indított rohamot.78 A támadás sikeres
nek bizonyult, a janicsárok megfutamodtak, az ágyúk a császári csapatok kezére
kerültek. A janicsárokat egészen a török táborig üldözték. Hans Preiner gyalogosai
már az ellenséges tábor szélénél, a sátrak között harcoltak. A teljes győzelemhez az
lett volna szükséges, hogy a török tábor előtt harcoló alakulatokhoz csatlakozzanak
a császári táborban maradt csapatok. Mercoeur herceg azonban csak kisebb segítséget
tudott küldeni Kollonitschnak és Herbersteinnek. E segélycsapatok között volt
két század vallon Georg Andreas Hoffkirchen vezetésével, Hoditz lovasai és Schön
berg gyalogosai. így a török tábor előtt harcoló csapatok létszámát körülbelül 5—6
ezer főre tehetjük.
A sereg zöme a császári táborban maradt. Döntő győzelmet azért nem arathatott
Mercoeur herceg, mert félt attól, hogy ha egész seregével átnyomul a gázlón és meg
támadja a török tábort, a mezőkeresztesi kudarcot ismétli meg, azaz döntő vereséget
szenved. A fővezér a csata folyamán elküldte Starhemberg Gotthardot, tábori marsallját, hogy vizsgálja meg, vajon egész seregével és ágyúival átvonulhat-e a török
tábornál harcolókhoz. Starhemberg jelentése szerint az utak szűkek, a mozgást mo
csár és erdő gátolja, így az előrenyomulás nem lenne biztonságos.79 Nagyobb segítség
átküldését a túlsó oldalra az is meggátolta, hogy mintegy 2 ezer tatár erőteljesen
rohamozta a császári tábor két oldalát. E támadásokat a jobb szárnyon a horvát bán,

75 Ejátib Cselebi, 298. o.; Pecsevi, 157. o.; Vámbéry, 721. o.
76 Istvánffy, 847. o.; Matthey du Mont, 328. o.; IUésházy, 86. o.; Pecsevi, 157. o.
77 Matthey du Mont, 328—329. o.; Istvánffy, 847. o.; Kjátib Cselebi, 298. o.; Pecsevi, 157. o.
78 Nicolas de Montreux csak Kollonitschot említi, 1. Fethrentheü-Gruppenberg, 213. o.; KoUonitschot és Herberateint Istvánffy, 847. o.; mellettük még Schönberget is Matthey du Mont, 329. o.; október 7-re tetteaz eseményt újab
ban Marosi Endre, 1. Magyarország hadtörténete, I. 225. o.; 1. még Cerwinka: i.m. 431. o.
79 Istvánffy, 847. o.; Matthey du Mont, 329. o.; Fethrentheü-Gruppenberg, 213. o.
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a bal szárnyon pedig Holach gróf verte vissza.80 Istvánffy szerint az október 8-i csa
tában a török kétezer lovast és ezer janicsárt vesztett, valamint 14 ágyút.81
Külön kell foglalkoznunk a török források tudósításával az október 8-i csatáról.
Ahogy már említettük, a török krónikások tévesen október 6-ra (Rebi-ül-evvel 28.)
tették az első napi csatát. A következő nap (Rebi-ül-evvel 29=október 7) újabb össze
csapásról adnak hírt, amelyben a lovasság és a janicsárok is megfutamodtak. Az el
lenség azonban cselt gyanított, s mivel az idő is ködös volt, visszavonult. E szűkszavú
és tömör tudósítás azonban aligha vonatkozhat az október 8-i csatára, inkább az ok
tóber 7-i összecsapásra gondolhatunk. Kjátib Cselebi a következő napi csatát Rebiül-akhir elsejére teszi, ami október 9-nek felel meg. Ezt a csatát az előbbieknél jóval
részletesebben írja le, az eseményekből azonban nyilvánvalóan kitűnik, hogy a török
történetíró tévedést követett el az ütközet datálásában. Rebi-ül-evvel ugyanis 30
napos hónap, így e hónap 29-ét csak 30-a (október 8.) követhette, nem pedig a kö
vetkező hónap első napja. Kjátib Cselebi leírása szerint e napon a török sereg nagy
része az ellenséges tábor ellen vonult. A keresztény tábor közelében levő erdőben az
ellenség puskásokat és zarbuzánokat helyezett el, a közeledő török csapatokra tüzet
zúdítottak.
A török krónikások szerint Ibrahim nagyvezír mellett csak kevesen maradtak a
török táborban. Fejzi 10 ezer janicsárt említ, Istvánffynál — más napra vonatkozóan
ugyan — 4 ezer janicsár szerepel.82 Az ellenség ezt arra használta ki, hogy leshelyről
támadást indítson a török tábor ellen azzal a céllal, hogy csapatokat, élelmet és lő
szert vigyenek be a várba. A janicsárok gyáván megfutamodtak és a nagy vezírrel levő
lovasok közül is sokan elestek. A táborban levő törökök pánikba estek. A válságos
helyzetben Ibrahim pasa parancsokat (bujuruldi) küldött a császári tábor előtt har
coló alakulatok vezetőihez: a ruméliai és anatóliai beglerbégekhez, Mehmed kethüdához és a topcsi basihoz. Először Szufi Szinán anatóliai beglerbég tért vissza, de
csak akkor merte megtámadni az ellenséget, amikor már a többi török csapat is
visszaérkezett. A harcban elsősorban a lovasság vett részt, a janicsárok sátraikban
húzódtak meg. Végül a topcsik ágyúzása állította meg a sátrak előtt harcoló ellensé
get, amely az este beálltával saját táborába vonult vissza.83
Az október 8-i csata során mind a császári, mind pedig a török tábor előtt heves
harcok folytak. A császári sereg nagyobb része táborában maradt és a török lovasság
támadását igyekezett visszaverni. A gázlónál emelt török sáncok, a török hídfő
állása ellen azonban egy kisebb seregrésszel rohamot indítottak, s egészen a török
táborig hatoltak. Mivel a török had nagyobb része is a túlsó oldalon harcolt, a nagyvezírrel a török táborban maradt csapatok veszélyes helyzetbe kerültek. Létszámban
ugyan felülmúlták a támadó alakulatokat, de alig volt lovasság velük. A törökök azt
hitték, hogy a tábort megtámadó lovas és gyalogos csapatok a várba akarnak erősí
tést bevinni. Erre azonban nem volt lehetőség, ha a török táboron sikerül is keresz
tül törni, ahogy Nicolas de Montreux meg is jegyezte, a várárok szélessége és mélysége
megakadályozta volna a segítség bejuttatását Kanizsára. 84 A csata kétségkívül a
császári felmentő sereg győzelmét hozta, de döntő csatává az adott körülmények kö
zött nem válhatott. Mercoeur herceg joggal félt attól, hogy seregének zárt hadrendje
az ellenséges táborba való benyomulással felbomlana és a zsákmányolástól sem
tudná katonáit visszatartani. így viszont várható volt, hogy a török a következő
napokban nagy erőkkel indít támadást a tábor ellen, hogy a császári sereget távozásra
kényszerítse.
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A következő napok ütközetei eléggé összemosódnak a forrásokban. A források egy
része (Illésházy, Isolano, Pecsevi) nem is részletezi e harcokat, csak az első vagy az
első két nap összecsapásait említik meg. Október 9-én Istvánffy szerint a táborral dél
ről szomszédos erdő felől támadott az ellenség, a csatában többen is elestek a törökök
közül. Matthey du Mont megemlíti, hogy Mercoeur herceg a tábort a főleg hátulról
rohamozó ellenséggel szemben szekerekkel megerősíttette és az ellenséget ágyúkkal
lövette. A tábor nagy része egyébként nyitva állt és heves harcok dúltak dél
után 3 óráig. Szerinte ezen a napon érkezett meg Johann von Tilly alezredes a
Lotharingiában toborzott 300 vértessel.85 Nicolas de Montreux szerint Tilly csa
pata 12 szekér élelmiszert hozott magával, ami valamelyest csökkenthétté volna a
már éhező tábor gondjait.86 Tilly alakulatát az erdő felől 3 ezer török és tatár lovas
támadta meg. Tilly hősiesen védekezett, egy nyíl őt is súlyosan megsebesítette, de a
rohamokat háromszor is visszaverte. Mercoeur herceg a teljesen bekerített vértesek
segítségére Vehrlint küldte egy lovasdandárral, amely az ellenséget visszaűzte az
erdőbe. A török állítólag 100, Tilly csak 12 embert vesztett, de az élelemszállítmány
tatár kézre került.87 Eejzi erről a napról azt mondja, hogy 200 tatár és 70—80 jani
csár akadályozta meg azt, hogy az ellenség a várba élelmiszert juttasson be.88 Való
jában Tilly csapata nem a várba, hanem a táborba igyekezett csekélynek mondható
szállítmányával.
Október 10-én a török újabb támadást indított a felmentő sereg tábora ellen. Ist
vánffy szerint a nagy vezír a táborban maradt 4 ezer janicsárral, többi hadát Mehmed
kethüda vezetése alatt három hadoszlopban támadásra küldte. A török körülvette a
tábort, de az ágyú és puskatűz miatt nem tudott oda behatolni.89 Matthey du Mont
leírása szerint az ellenség még nagyobb számban jelent meg a császári tábor előtt,
mint a korábbi napokon. Húszezer török lovas hátulról rohamozott és Holach gróf
kissé előrenyomuló lovasait megtámadták. A török mindenfelől igyekezett betörni
a táborba, de a császári csapatok bátran harcoltak és zárt hadrendjüket megtartották,
amelyben gyalogosok és lovasok keverten voltak.80 Végül az ellenség alkonyatkor
visszavonult saját táborába. Ezen a napon már komoly problémát jelentett az élel
miszerhiány. Matthey du Mont megemlíti, hogy Mercoeur herceg haditanácsot hí
vott össze. A haditanács résztvevőinek többsége úgy vélekedett, hogy el kell vonulni
Kanizsa alól. A fővezér és Kollonitsch felhívta a figyelmet arra, hogy a visszavonulás
nagyobb veszélyekkel járna, mintha ott maradnának. Közben megérkezett gróf
Maximilian Salm 200 szekér élelemmel, amely 2 vagy 3 napra fedezhette a csapatok
szükségleteit. így a haditanács feloszlott és a döntést későbbre halasztotta. 91
Az október 11-i harcokról a források keveset írnak. Kjátib Cselebi azt írja, hogy ezen
a napon az iszlám sereg lovassága és gyalogsága újra támadást intézett az ellenség
tábora ellen. Estig tartó ágyú- és puskaharc volt, s az emírek közül az aladsahiszári
bég elesett.92 Valószínűleg erre utal az egyébként kétes hitelű és túlzásokkal teli
fethnáménak az a mondata, amely szerint „a hatodik napon az említett csillagso
kaságú sereg (ti. a török — T. S. L.) rájuk zúdult; táboruk ellen számtalan zarbuzant
állítottak és úgy szórták fejükre az ágyú- és puskagolyókat, mint a zápor vagy a
jégeső."93 Nicolas de Montreux arról emlékezett meg, hogy a török támadást indított,
85 Matthey du Mont, 329. o.; Istvánffy, 848. o. Utóbbi szerint október 10-én érkezett meg Tilly, a harmincéves há
ború későbbi híres hadvezére.
86 Fethrentheü—Gruppenberg, 214. o.
87 ü o . ; Istvánffy, 848. o.; Matthey du Mont, 329—330. o.
88 Vámbéry, 725. o.
89 Istvánffy, 848. o.
90 Matthey du Mont, 330. o.
91 Uo. ; Istvánffy, 848. o. szerint október 12-én jött Salm.
92 Kjátib Cselebi, 299. o.; Naima, 152. o.
93 Fekete, 156. o.
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de az eső és a szél mindkét sereget erősen akadályozta. Szerinte Chaligni, Mercoeur
herceg testvére táborát rohanták meg, de a 2 órás csatában 30 ezer török sem
tudta áttörni állásait. Végül Mercoeur herceg verte vissza a török rohamot. Török
részről 1200 fő esett el, míg a császári sereg csak 200 embert vesztett.94
Október 12-én a török újból hevesen ágyúzta a császári tábort az erdővel szomszé
dos oldal felől. A tatárok igyekeztek rajtaütni a táboron, de támadásukat vissza
verték.95 A felmentő sereg helyzete válságosra fordult, mert a Salm által hozott élelem
legfeljebb néhány napra volt elegendő. A portyázó török és tatár csapatok az élel
miszerszállítmányokat elfogták, az utánpótlás útját teljesen elzárták. A katonák
éheztek, a takarmányhiány miatt a lovak sorra hullottak el. A haditanács este megint
összeült, hogy megtárgyalja a visszavonulás kérdését. Végül úgy döntöttek, hogy
a Murához vonulnak, ahonnan nagyobb élelmiszerkészlettel térnek majd vissza
Kanizsához. A fővezér és Kollonitsch ezúttal is hangoztatta ellenvéleményét, mivel
tartottak attól, hogy elvonulásuk miatt Kanizsa védői reményüket vesztik és fel
adják a várat. Végül azonban Mercoeur herceg is elfogadta vezérei véleményét és
a visszavonulást elrendelte.96
A császári sereget az október 13-ra virradó éjszakán riadóztatták és szigorú had
rendben megkezdték a visszavonulást. Ez rendkívül kényes hadműveletnek számí
tott, a török és tatár lovasság várható támadása könnyen pánikot idézhetett volna
elő, ami az egész sereg felbomlásához, katasztrofális vereségéhez vezethetett volna.
Mercoeur herceg előreküldte a betegeket, sebesülteket és az ágyúkat a Mura partján
levő, őrséggel ellátott hídfőálláshoz.97 Istvánffy szerint Zrínyi György vonult elöl,
őt követte Karl Ludwig Sulz az ágyúkkal és a poggyásszal. Utánuk vonult Hollach
lovassága és a horvát bán serege. A hátvédet Nádasdy Ferenc, Kollonitsch és Thurn
csapatai alkották.98 A visszavonuló császári sereget Mehmed kethüda, Murád pasa,
Haszán szigetvári bég és a tatárok üldözték.99 Először az utóvédet támadták meg,
Heinrich Matthias Thurn alakulatát. Mercoeur fővezér erre visszarendelte Kollonitsch,
Tilly, Hollach és Nádasdy alakulatait. Az összecsapások során a török 20 ezer fővel
hátulról és oldalról támadta a császári csapatokat. A rohamokat háromórás küzde
lem után némi veszteség árán sikerült visszaverni. E csata egy mocsár átjárójánál
folyt, hajnaltájban és kora reggel. Az ellenség visszaűzése után Mercoeur herceg
rendezte a sorokat, a jobb szárnyra kirendelte testvérét vallonjaival, a bal szárnyra
pedig Preiner gyalogosait. A felmentő sereg Letenyéig, a hajóhídhoz vonult vissza.100
A visszavonulás nehéz hadműveletét a rossz terepviszonyok, az ellenség állandó
támadásai ellenére nagyobb veszteségek nélkül hajtotta végre Mercoeur herceg. A
málha, a szekerek egy része viszont az üldöző török csapatok kezére került. Kanizsát
lényegében sorsára hagyták, bár a fővezér vissza akart térni a vár felmentésére. Az
október 17-én már Szemenyénél állomásozó sereg azonban fokozatosan szétszéledt,
nem lehetett visszatartani a csapatokat.
A törökök a felmentő sereg elvonulása után folytatták a vár ostromát és egy héttel
később már a döntő rohamra készülődtek. A török krónikások szerint az oszmán
sereg is nehézségekkel küszködött ; élelmezési problémák voltak, s közeledett Kászim
napja, a hadjárati idő vége. A várárok feltöltése sem haladt túlságosan előre.101
94 Fcthrentheü—Gruppenberg, 214—215. o.
95 Uo.; Matthey du Mont, 330. o.
96 Istvánffy, 848—849. o.; Matthey du Mont, 330. o.
97 Fethrentheü—Gruppenberg, 216. o.
98 Istvánffy, 849. o.
99 Kjátib Cselebi, 300. o. ; Pecsevi, 158. o. némely beglerbégeket említ ; Fejzi szerint a szerdár nem engedte meg, hogy
az ellenséget üldözzék, 1. Vámbéry, 725. o.
100 A visszavonulás alatti harcokra a legrészletesebb Matthey du Mont, 331—333. o.; 1. még Istvánffy, 849—850. o.;
Fethrentheü—Gruppenberg, 217. o.
101 Kjátib Cselebi, 300, 302, o.; Naima, 155. o.
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Paradeiser főkapitány a kanizsai őrség követelésére október 21-én feladta a várat.
A feladás oka az volt, hogy felmentő seregre már nem számíthattak és lőporuk sem
volt.102 Az Ibrahim nagyvezírrel kötött egyezség szerint az őrség a hadiszerek kivé
telével elvihette ingóságait. Kanizsa eleste a dunántúli végvárrendszer súlyos vesz
tesége volt, megnyílt az út a török előtt az örökös tartományok és Bécs felé. Kanizsát
a török egy újonnan felállított vilajet székhelyévé tette és erős őrséget helyeztek
a várba. A nagy vezír sikerét nagyra értékelték Isztambulban is; III. Mehmed szul
tán Ibrahim pasát örökös nagyvezírévé tette.
A kanizsai csata a 15 éves háború több csatájához (győri, mezőkeresztesi, váci,
sárréti, pesti) hasonlóan több napig tartott. Ezekből az összecsapásokból rendre a
korszerűbb taktikával és fegyverzettel harcoló császári csapatok kerültek ki győz
tesen. A török állítólag 6 ezer főt vesztett,103 a császári sereg vesztesége jóval kisebb
lehetett. A mezőkeresztesi csatához képest csekély veszteségek okát abban látjuk,
hogy a két sereg egészét foglalkoztató nyílt csatára az adott terepviszonyok között nem
került sor. A harc nagyobb részben a védekezésre berendezkedett császári csapatok
táboránál zajlott. A kanizsai hadjáratot (várostrom, az ellenséges tábor elleni harc)
a legnehezebb, a legküzdelmesebb háborúnak nevezte Kjátib Cselebi. Véleménye
szerint ez a hadjárat a nehézségek tekintetében felülmúlta az egri hadjáratot, s a
mezőkeresztesi csatát is. Az ellenséges sereg visszavonulását, a mocsarakkal körül
vett erős vár feladását a török krónikások Allah kegyelménél?; tulajdonították. 104
A császári udvar Kanizsa feladásáért a parancsnokot, Georg Paradeisert hibáztatta
és azzal gyanúsította meg, hogy pénzt kapott a töröktől árulása fejében. A bűnbaknak
megtett főkapitányt elítélték és kezének levágása után 1601-ben kivégezték.105
Kanizsa védői valójában mindent megtettek és 43 napos védekezésük valóban a
maximumot jelentette, amire az adott körülmények között képesek lehettek. A lő
portorony felrobbanása után a védők már csak a felmentő seregben bízhattak. Mercoeur seregének visszavonulása után a török sereg bizonyosan képes lett volna arra,
hogy ha a védők a végsőkig kitartanak, rohammal vegye be a várat. A védők a két
ségbeejtő helyzetben a kisebbik rosszat választották, a döntő roham előtt szabad el
vonulás fejében feladták a várat.
A felmentő sereget és Mercoeur herceget sem hibáztathatjuk Kanizsa elestéért.106
A császári sereg, élelmezési bázisaitól messze eltávolodva, mindent megtett a vár fel
mentése érdekében. Több napon át lekötötte az ellenség erőit, ezalatt Kanizsa ostro
ma lényegében szünetelt. Az október 8-i csata kivételével azonban a jóval kisebb
létszámú felmentő sereg defenzívában volt, csak a török támadások visszaverésére
volt képes. Véleményünk szerint a kanizsai kudarc okai a következők voltak:
1. A Győrnél táborozó császári sereg a török haditerv megváltozása miatt közel 1
hónapos fáziskéséssel ért Kanizsához, amelynek sorsa ekkorára már megpecséte
lődött.

102 Kjátib Cselebi, 300—301. o.; N aima, 153—154. o.; Fekete, loti. o. Kanizsa feladását a török források Rebi-ülkhir hó 13-ra tették, az ellenség kivonulását a várból pedig 14-re ; ez október 21.-nek és 22-nek felel meg ; a történeti iro
dalomban október 22-re datálta Rónai Horváth «/..* i. m. 147. o.; Magyar történelmi kronológia. Àz őstörténettől 1966ig. (Szerk. Gunst Péter.) Bp. 1968.102. o. ; Magyarország hadtörténete I. 226, 592. o. ; október 21-xe 1. Tóth S. L.: A 15 éves
háború (1593—1606). I n : Fejezetek a régebbi magyar történelemből II. (Szerk. Makk Ferenc.) (jegyzet) Bp., 1985.
166. o.; október 20-va, 1. Magyarország története II. Bp. 1972. 633. o.; Magyarország történeti kronológiája. A kezde
tektől 1970-ig. I—IV. (Főszerk. Benda Kálmán.) II. (1526—1848). Bp. 1982. 422. o.
103 Matthey du Mont, 336. o.
104 Kjátib Cselebi, 302. o.; Pecsevi, 158. o.; Naima, 155. o.; egyedül a fethnáme állította be úgy, hogy az oszmán
sereg támadásai késztették távozásra a császári sereget, 1. Fekete, 156. o.
105 Fethrentheil—Gruppenberg, 218. o.; Istvánffy, 850. o.
106 Mercoeur herceget tehetetlen hadvezérnek nevezi Doberdói Bánlaki J., i. m. 333. o. ; a fővezér érdemeit a sereg
megmentésében kiemelte már Matthey du Mont, 334—335. o.; Istvánffy, 850. o.; Isolano, 670. o.; újabban a szakiro
dalomban is pozitívan értékelte Kanizsa védelmét és Mercoeurt Marosi Endre, 1. Magyarország hadtörténete, 1. 226. o.
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2. Döntő győzelemre az a d o t t körülmények között (mocsaras terep, túlerőben
levő ellenség, élelmezési nehézségek) nem volt lehetőség.
3. A terepviszonyok, a török tábor elhelyezkedése m i a t t a várba nem lehetett erő
sítést, utánpótlást beküldeni.

Шандор Ласло Тот
БИТВА ПРИ Г. КАНИЖА, 7—13. ОКТЯБРЯ 1600 Г.
Резюме
В ходе 15-летней войны (1593—1606 гг.) в Венгрии сложилось равновесие сил между Габ
сбургами и Османской империей. Великий визирь Ибрагим своими военными походами в
1599—1600 годах хотел достичь установления благоприятного статус-кво, который мог бы
послужить ему основой для заключения мира. Турецкое военное руководство в обоих воен
ных походах ставило своей целью отвоевание Эстергома, но в 1600 году в интересах обеспече
ния линии подвоза на военных советах, проведенных в Венгрии (в Осисеке и в Бабоче) изменил
план военной кампании. Турецкая армия двинулась сначала на Бабочу, а затем на г. Канижа,
бывший ключем Южного Задунавья (8 сентября). Кайзеровское военное руководство, про
водившее оборонительную тактику, — как и в предыдущем году, — в 1600 году также ожи
дало противника в районе Эстергома, в силу чего события опередили его планы. Канижа уже
почти месяц находилась под осадой турок, когда спасательная армия, возглавляемая герцо
гом Меркуром, 7 октября прибила к крепости. Турецкие войска могли лишь с трудом подойти
к крепости Канижа, окруженной широкими, заболоченными крепостными рвами, осада
затянулась. Однако после того, как была взорвана пороховая башня крепости, судьба Канижй
была решена; защитники крепости могли лишь надеятсь на успех спасательной армиии.
Канижайская битва длилась в течение нескольких дней, с 7 по 13 октября. Кайзеровское
военное руководство хотело обратить её в решающее сражение, но турки превосходили кай
зеровское войско по ранней мере и два раза (примерно 50 тысяч турок и не более 25 тысяч
человек в габсбургской армии), кроме того болотистая местность не благоприятствовала
открытой битве. Кайзеровские войска окопались в лагерях и успешно отражали возобнов
ляющиеся ежедневно наступления турок. Против турецкого лагеря, находившегося на про
тивоположной стороне болота, часть кайзеровских войск выступила с битвой лишь 8 октября
(Коллонич, Герберштейн). Однако они не могли одержать решающей победы, так как ту
рецкие части, сражавшиеся у кайзеровского лагеря, по приказу великого визиря повернули
назад и поспешили на помощь великому визирю. В свою очередь герцог Меркур в силу не
благоприятных условий местности не смел со всем своим войском начинать наступление
против турецкого лагеря. Кайзеровская армия, далеко оторвавшаяся от своих баз с провиан
том, по рпйчине голода, разразившегося в лагере, в конце концов вынуждена была отступить
(13 октября). Армия, отступавшая в боевом порядке, отвила атаки преследовавших её турецких
войск. Оставленная на произвол судьбы Канижа 21 октября капитулировала перед турками,
продолжавшими осаду после 13 октября. Был создан новый турецкий вилайет с центром Ка
нижа. С занятием Канижй турки захватили большую часть Южного Задунавья, пред ними
открылся путь в сторону наследных провинций в Вены.

Sándor László

Tóth

DIE SCHLACHT VON KANIZSA, 7—13. OKTOBER 1600
Resümee
Während des Fünfzehnjähriges Krieges (1593—1606) gestaltete sich ein Gleichgewicht der
Kräfte zwischen den türkischen und den habsburgischen Reichen auf dem Gebiet Ungarns.
Großwesir Ibrahim wollte durch seinem Feldzug von 1599—1600 einen günstigen Status quo
erzielen aufgrund wessen er einen Frieden hätte schließen können. Die türkische Heerführung
hatte zum Ziel in den beiden Feldzügen die Rückeroberung von Gran gesetzt, aber sie hatte
den Feldzugsplan im Interesse der Sicherung der Nachschublinie im Jahre 1600 an den Kriegsräte in Ungarn (Eszék, Babocsa) verändert. Zuerst marschierte das türkische Heer gegen Babocsa, dann gegen Kanizsa, den Schlüssel von Transdanubien-Süd auf. (den 8-ten September).
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Die eine defensive Taktik führende kaiserliche Heerführung erwartete den Feind wie im früheren
J a h r auch 1600 im R a u m von Gran und geriet dadurch in einen Schrittnachteil. Kanizsa wurde
von den Türken schon seit fast einem Monat als die vom Fürst Mercoeur geführte Entsatzarmee
am 7-ten Oktober die Burg erreichte. Die Burg von Kanizsa, die durch einen breiten, sampfig
gemachten Festungsgraben umgezogen war, war für die türkischen Truppen schwer zugänglich
und die Belagerung h a t sich hingezogen. Nach der Sprengung des Pulverturms wurde das Schicksal
der Burg von Kanizsa besiegelt, und ihre Verteidiger konnten nur auf den Erfolg der Entsatztruppen hoffen.
Die Schlacht von Kanizsa wurde tagelang vom 7-ten bis zum 13-ten Oktober geschlagen. Die
kaiserliche Heerführung wollte eine Entscheidungsschlacht erzwingen aber die Türken h a t t e n
mindestens eine zweifache Übermacht (ung. 50 Tausend Mann und höchstens 25 Tausend Mann)
und auch das versumpfte Gebiet war ungünstig für eine offene Schlacht.
Die kaiserliche Truppen haben sich in Lagern verschanzt und haben die sich täglich erneuernden
türkischen Angriffe mit Erfolg zurückgeschlagen. Aber gegen das türkische Lager am jeneseitigen
Ufer des Sumpfes marschierte ein Teil der kaiserlichen Truppen (Kollonitsch, Herberstein) erst in
der Schlacht vom 8-ten Oktober auf. Sie konnten aber einen entscheidenden Sieg nicht davontragen, da die an den kaiserlichen Lager kämpfenden türkischen Truppen auf den Befehl des
Großwesirs zurückkehrten und dem Großwesir zum Hilfe eilten. Fürst Mercoeur wagte aber
nicht wegen den ungünstigen Terrainverhältnisse einen Angriff gegen den türkischen Lager
zu eröffnen. Das sich von seinen Verpflegsbasen woit entfernte kaiserliche Heer mußte sich
schließlich wegen der Hungernot im Lager zurückziehen (den 13-ten Oktober). Das sich in der
Kriegsordnimg zurückziehende Heer h a t die nachjagenden türkischen Truppen abgeschlagen.
Die ihrem Schicksal überlassene Burg von Kanizsa kapitulierte aber vor den türkischen Truppen,
die den K a m p f a u c h nach dem 13-ten Oktober vortgesetzt h a t (den 21-ten Oktober). Mit Kanizsa
als Zentrum entstand eine neue türkische provinzialische Verwaltungsgebiet (vilaet). Mit der
Eroberung von Kanizsa besetzten die Türken den größten Teil von Transdanubien-Süd und
wurde der Weg nach den Kronländern und nach Wien eröffnet.

II

KISS J Ó Z S E F

HADKÖTELEZETTSÉG ÉS HADIADÓ EGY KORONABIRTOKON
1731-TÖL 1745-IG

A korabeli Magyarországnak egyik legrégibb és ugyanakkor az egyik legnagyobb
kiterjedésű koronabirtoka volt a Jászkun Kerület. Területét a kamarai összeírok
1699-ben 89 négyszögmérföldnyire, tehát kb. 890 000 katasztrális holdnyira, 1200
négyszögöles magyar holdakra átszámítva 1 186 666 holdnyira becsülték. Korona
birtok jellegét IV. (Kun) László 1279. augusztus 10-én Tétényben kiadott királyi
oklevele alapján az uralkodók mindvégig elismerték s törvényeikbe is belefoglalták.1
Ezek szerint a jászkunsági territóriumon fekvő birtokok és az ezeken tartósan meg
szállt kun, jász, vagy más nemzetiségű népesség betelepedésétől fogva az egész feudális
korban a magyar királyi koronához tartozó birtokok és jövedelmek közé számított a
szintén koronabirtok szabad királyi városokhoz hasonlóan. E territóriumnak és
népességének kizárólagos földesura maga az állam, a királyi korona, illetve a magyar
király volt, aki ezt a feudális földesúri jogát a nádor útján gyakorolta évszázadokon át.
A királyi ingatlan javak (bona regalia) sorában a koronabirtok (peculium coronae
regii) főként abban különbözött a kamarabirtoktól (bona cameralis hungarici) és a
kincstárra háramlott, vagy elkobzott fiskális birtoktól (bona fiscalia), hogy akár intéz
ményi, akár magánföldesúr részére történő eladását, vagy elkobzását érvényes törvé
nyek tiltották. 2 Az I. Lipót-, illetve a III. Károly-féle abszolutizmus idején ezeket a
tiltó törvényeket mellőzték.
Történeti előzmények
A magyar rendiség és az ország törvényei szerint a Jászkun Kerületnek mind az
1702. évi, mind az 1731. évi császári kincstári (Hofkammer) elkobzása, majd kiárusí
tása törvénytelennek minősült, mert az eladást illető döntés során az uralkodót a
felségjognak csak egyik része illette volna meg, a másik része a magyar királyi koro
náé volt, tehát az eladási ügyletekben egyfelől az uralkodó, másfelől az ország
gyűlési karok és rendek (Status et Ordines) csak együttesen és egyetértően dönthet
tek volna. Mivel az említett két uralkodó egyaránt mellőzte a magyar országgyűlés
döntési illetékességét, azért a karok és rendek sohasem szavazták meg az 1702-ben
birtokba iktatott Német Lovagrend és az 1731-ben birtokba vezetett Pesti Invalidus

1 Corpus Juris Hungarici. Bp., 1899.108. o. „Cumani et Jassiges (Philistaei) omnes Bona et Proventus ad Coronam
Regiam pertinentia recensentur."
2 J. Nicolaus Kovachich: Sylloge decretorum comitialium incliti Regni Hungáriáé. Pestini, 1818. 75. o. 1444:
I I I . decr. 4. §., 1459:33 t e , Kov. Sylloge, 162., I. Lipót 1681: LLI. decr. 71 §., CJH Bp. 1900. 314.
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Ház intézményi földesúri honosítását (indigenatus), a hazai földbirtokosok körébe
való befogadását (incolatus).3
A Jászkun Kerület az első eladást illető törvénytelenségre azzal válaszolt, hogy
1703-ban az elsők között csatlakozott a Rákóczi-szabadságharchoz. A fejedelem a
jászkunságiak kérésére felújította a középkori eredetű jászkunsági „általános insurrectio" katonaállítási gyakorlatát, s a jászkunságiak a Rákóczi-zászlók alatt harcoltak
egészen a majtényi zászlóletételig. A szabadságharcot lezáró szatmári békeokmány
ba belefoglalták, hogy a Jászkun Kerület régi jogállása érvényben marad és sérelmeit
orvosolni fogják. Ez az ígéret nem teljesült. A lovagrendi földesúri hatóság alá kényszerített parasztság gazdasági terhei növekedtek, állami és földesúri adója fokozato
san emelkedett.
Annak ellenére, hogy az 1715: XXXIV. te. úgy határozott: a koronabirtok Jász
kun Kerületet felerészben (250 000 r.Ft) a királyi kincstár (Magyar Királyi Ka
mara), másik felerészben (250 000 r.Ft) a karok és rendek ,,az ország közforrásai
ból" kiváltják a Német Lovagrend birtokából, ez az intézkedés sem került végrehaj
tásra. Világosan utal ez is arra, hogy a pozsonyi országgyűlési rendek fő célja az volt,
hogy a Jászkun Kerület közjogi státusát továbbra is felemás minőségben hagyják, s
lakosságát ez úton közvetve mind a hadiadó, mind a földesúri adó fizetésére tovább is
rákényszerítsék.
Ilyen vonatkozásban rendkívül fontos volt az 1715: VIII. t e , amely úgy intézke
dett, hogy az eddigi magyarországi nemesi felkelés nem elégséges a birodalom védel
mére, „ezért fel kell állítani egy állandó hadsereget, amely mind hazai, mind külföl
di lakosokból állhat. E célból szükséges pénzmegajánlás, amiről a további országgyű
léseken tárgyalni kell". Ezen az úton alakult ki az a felemás helyzet, hogy — elis
merve a Jászkun Kerület koronabirtok jellegét — a jászkunságiakat kötelezhették a
középkorból örökölt „általános felkelés", a generalis insurrectio katonaállítási gyakor
latára, ugyanakkor a nádori porták alapján kivetett állami vagy hadiadó fizetésére is.
Valójában kettős megterhelés sújtotta a Jászkun Kerületet a földesúri adóztatás
mellett. Lényegében ezek ellen szerveződött az 1724—26. évi jászkunsági paraszt
megmozdulás is, amely a lovagrendi földesurat bizonyos fokú mérsékletre késztette.
S amikor belátta, hogy az évi 30 000 r.Ft földesúri árenda helyett csak 25 501 r.Ft-ot
tud behajtani, s az országgyűlés sem szavazza meg részére az incolatus jogát, 1731-ben
lemondott a Jászkun Kerületről az eddig is felerészben csendestárs Pesti Invalidus
Ház javára.
Ezt a második adásvételi ügyletet is uralkodói utasításra bonyolította le az
"üdvari Kamara a Magyar Kamara közbeiktatása révén, tehát ismét az országgyű
lés illetékességének mellőzésével. Ez azonban jelen esetben is elegendőnek bizonyult
arra, hogy a Pesti Invalidus Ház — mint intézményi földesúr — teljes egészében
gyakorolja az adásvételi szerződésben előírt földesúri jogait a Jászkun Kerületben.
Felhatalmazást kapott arra is, hogy mind a földesúri adót (census seu arenda dominalis), mind a hadiadót (quantum contributionale) behajtsa a jászkunsági mezőváro
soktól és községektől.
Azt is jól tudta, hogy a jászkunsági territórium koronabirtok jellege és az e terü
leten tartósan megszálló kun, jász vagy más illetőségű lakosság szigorúan előírt had
kötelezettsége és a magyar királyi Koronához kötött hűsége kezdettől fogva tör
vényesen függ össze egymással. Az ide vonatkozó törvény 4 valóban előírta, hogy a
jászkunságiak — ugyanúgy, mint a nemesek — részleges, vagy általános mozgósítás
(insurrectio) idején a királyi zászló alatt, maguktól és személyesen (sub vexillo regio
3 Staatsarchiv, Wien, Kriegsarchiv, Invalidenamt Beg. (a továbbiakban — KA Inv.) 1731. Nr. 237. f. 54—55.;
Actum Vratislaviae, die 8. Mártii. 1731. Franciscus Ludovicus Elector., Staatsarchiv, Wien, Hofkammer- und Hof
finanz. Ungarn (a továbbiakban — Hoff, üng.) rote Nr. 760. f. 264—65. Pressburg, den 28. Julii 1741. Ex Consilo
Bellico. Továbbá 14. August 1741. Inc. Cancellariae Hungáriáé Aulicae per amice insinuendum...
4 Ladislaus Endlicher: Herum Hungaricarum Monumenta Arpadiana. Sangallen, 1849. 562. o.
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et per se et personaliter), a nádor vezetése alatt kötelesek katonáskodni, „s ha kö
zöttük valaki e tekintetben mulasztást tanúsítana, ugyanazt a büntetést és elítéltetést szenvedje el, mint... akik távolmaradásuk alatt hanyagoknak bizonyulnak". 5
Csakhogy az új földesúr, a Pesti Invalidus Ház és ennek bécsi főhatósága, a
gr. Gundacker von Althann, majd gr. Johann Herrmann Franz von Nesselrode tábor
nok elnöklete alatt működő udvari Comissio, amely végső fokon a császári Haditanács
tól (kaiserlicher Hofkriegsrat) függött, már teljesen megváltozott történelmi körül
mények között követelte meg a jászkunságiak királyi Korona iránti hűségét és had
kötelezettségét. Olyan időszakban, amikor az uralkodók nem választás, hanem a
Habsburgok osztrák ágának fi- és nőági örökösödési törvénye alapján viselték a
magyar királyi Koronát, amikor az uralkodó még 1702-ben kiiktatta a nádori jog
hatóságot a Jászkun Kerület fölött, s amikor e kerület nem rendelkezett országgyűlési
részvételi és szavazati joggal sem. Az idézett törvény szerint a koronabirtok jászkun
ságiak az előírt hadkötlezettség és koronahűség ellenében évszázadokon át felmentést
kaptak mindenféle magánföldesúri földjáradék és hadiadó fizetése alól, csupán az
évi 3000 arany (12 000 r.Ft) nádori censust kellett befizetniük a Magyar Kamara
pénztárába. 6
Az adóztatási rendszer jellemző vonásai
Az eladottság időszakában tehát felmentést kaptak a nádori census fizetése alól,
de koronahűségüket és hadkötelezettségüket továbbra is megkövetelték, emellett
fizetniök kellett a nádori porták után kivetett hadiadót, amely a szinte minden évben
kirótt rendkívüli hadiadóval együtt átlag 35—36 000 r.Ft-ra is megemelkedett. A jász
kunsági mezővárosokban és községekben ráadásul tartósan ott terpeszkedett a la
kosság nyakán a német vasas-, lovas- vagy gyalogregimentek katonasága. Az 1730-as
években az országban és csatolt részein (Szlavónia, Szerémség, Temesi Bánság és
Erdély) 15 gyalog-, 13 vértes-, 6 dragonyos- és 2 császári-királyi huszárezred volt
beszállásolva. Ebből a 36 ezredből 2—3 ezred mindig jutott a Jászkun Kerületre is.
Csakúgy, mint a hadiadó összegét, a beszállásolt katonaság létszámát is a nádori
porták alapján osztották el a különböző közigazgatási egységekben. A városokban és
a községekben állandóan jelen voltak a katonai beszállásolást, az ellátást és az át
vonulást szabályozó tisztek, különítményükkel együtt. így nemcsak a szállásadás
(Einquartierung), az ellátás-élelmezés (Proviantausgabe), a porciózás, hanem a kato
nai átvonulás (transenna), a csapatszállítás, a szekerezés (expeditio, vectura) is az
adófizető lakosságot terhelte. 7 Se szeri, se száma a Jászkun Kerület mezővárosi és
községi tanácsülési jegyzőkönyveiben az ezekre vonatkozó hatósági intézkedéseknek,8
valamint az aránytalan elosztásból eredő panaszoknak és az általában 12 r.Ft-ban
kirótt büntetéseknek az adófizető mulasztókkal és a szolgálatmegtagadókkal szem
ben.»
5 Uo.
6 V. ö. Hunyadi Mátyás 1485: X I . te. 11. S
7 Kimutatás a Magyarországon és csatolt részein (Szlavónia, Szerémség, Temesi Bánság és Erdély) elhelyezett biro
dalmi ezredekről az 1730-as évek elején:
a. Gyalogezredek: N. Pálffy-, A. Württemberg-, F . B. Harrach-, Bevern-, M. Starhemberg-, Jung Daun-, Marulli-,
Neuperg-, Trautsohn-, (Fürstenbusch-), F . Wallis- (Erdélyben), Alcaudette-, F . Lothringen-, Lignewille- (Erdélyben),
Lokstätt- (Erdélyben) és a Heister-gyalogezred (Erdélyben)
b. Vértesezredek: J. Pálffy-, Montecuccoli-, (Podstaszky-) Darmstadt- (Erdélyben), C. F . Mercy-, C. Cordua-, Hautcy(Erdélyben), Veteráni- (Erdélyben), Lanthieri-, Offeln-, E. Savoy-, Seher-, Hohenzollern- és a Lobkovitz-vértesezredek;
c. Dragonyos ezredek: Württemberg-, G. Althann-, Férd. Bayern-, Jörger-, Lichtenstein-, Kevenhüller- (Erdélyben)
dragonyosok;
d. Huszárezredek: Dessewffy-, Splényi-(Zungenberg-) huszárezred ; (Kriegsarchiv, Wien, Invalidenamt, 1731. Nr.
369. f. 1—5. Pro nota nr. 1—2. Die in Königreich Hungarn et partibus annexis stehende Regimenter.)
8 KA Inv. 1733. Nr. 128. f. 58—67. Weilen dermahlen von Jászberény als dem Hauptort von Jassiger District die
Deputirte hier, nach welchen sich alle andere Ortschaften richten. Pest, 16. April 1733., továbbá OL P 520 Misc.
418—19.
9 Szm Lt Prot. Oppidi Kardszag 1736-52. 16. o., 32—33. o., 59. o.; Szm Lt Jászb. lt. Prot. 1724—49. 208., 239.,
243. o.; Szm Lt Jászfényszaru Prot. 1697—1786. 43—4. o.
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Elvileg a katonatartás, az átvonulás és a szállítás költségeit pontos elszámolások
kal kellett volna nyilvántartásba foglalni városonként és községenként, továbbá a
hadbiztosságoknál, majd a budai főhadbiztosi hivatalnál (General-Kriegs-Commissariat-Amt zu Ofen) beszámítani az évente esedékes hadiadó összegébe. Az adóbehaj
tás, az elszámolás és a beszámítás során azonban rendkívül sok visszaélés történt a
jászkunsági lakosság rovására. Már a rendes hadiadó elosztása is aránytalan volt.
A Jászkun Kerület hadiadója az 1730j31. évre10
Város, község, kerület

Nádori porta

Jászberény
község:
Jászárokszállás
Jászapáti
Jászfényszaru
Jászkisér
Jászalsószentgyörgy
Jászladány
Jászj ákóhalma
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászmihálytelek

Jász Kerület összesen:

Hadiadó
r. Ft

1 369,00

5 456

00

2 008
1743
1 660
1 107

00
00
00
00
00
00
00
00
7
00

502,00
435,75
415,00
276,75
195,50
186,75
160,00
143,75
91,25
77,50

34,5

község:
KarcagújszáHás
Túrkeve
Kunhegyes
Kunmadaras
Kisújszállás
Kunszentmárton

Nagykun Kerület összesen:

Dicaszám

3 843,25

város:
Kiskunhalas
község:
Kunszentmíklos
Fülöpszállás
Szabadszállás
Kiskunlacháza
Kiskundorozsma

15 373

1600
1416
1 300
1200
1 110
1060

00
00
00
00
30
00

1 921,62

7 686

30

585,00

2 340

00

475,00
275,00
250,00
201,00
135,62

1900
1 100
1000

804
540

00
00
00
00
30
30

400,00
354,00
325,00
300,00
277,62
265,00

16,5

782
747
640
575
365
310

kr

Kiskun Kerület összesen:

16,5

1 921,62

7 686

Jászkun Kerület összesen:

67,5

7 686,49

30 746

10 KA Inv. 1734. Nr. 25. f. 2. Extractus Bationum Quanti Contributionalis Districtuum Jassigum et utriusque
Cumanorum et quidem ab Anno Militari á 1. Novembris 1730. usque ultimum Octobris 1731. Ad singulam Dicam
á Fl.Bh. 4.
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Csupán összehasonlításul lássunk néhány más adatot is!
Pest—Pilis—Solt vármegye
Heves—Külső—Szolnok
vármegye
Hajdú Kerület
Buda sz. kir. város
Pest sz. kir. város
Szeged sz. kir. város

140 porta u t á n fizetett 63 769 r. Ft-ot,
100
41
29
11
11

porta
porta
porta
porta
porta

u t á n fizetett 45 549 r. Ft-ot,
u t á n fizetett 18 675 r. Ft-ot,
u t á n fizetett 13 209 r. Ft-ot,
után fizetett 5 010 r. Ft-ot,
u t á n fizetett 5 010 r. Ft-ot.

Itt is kitűnik pl., hogy Szeged nádori portáinak a számába nem vették fel a sze
gedieknek a kb. 37 600 kh területen fekvő kiskunsági pusztákon (Csengéié, Kígyós,
Kömpöcz, Mérges, Seregélyes stb.) létesített tanyaszállásait és a kiskundorozsmai ha
tárban épített tanyáikat (tuguria), egész- és fél-ekés gazdaságaikat. Pedig ezeknek dicaszáma elérte, sőt felül is múlta a kisebb jászsági községek gazdaságainak dica-számát.11
Ez és az ehhez hasonló aránytalan adóelosztás a jászkunsági kerületi közgyűléseken
sokszor szóba került, de érdemleges intézkedés nem történt.
A jászkunsági adónyilvántartás esetében első pillantásra szembe tűnik, hogy a
Jász Kerület nádori portáinak a száma 1,5-del nagyobb, mint a Nagy- és a Kiskun
Kerületé együttesen, dica-száma megegyezik a két kunsági összegével. Ha a három
kerület területi arányait vesszük figyelembe, az aránytalanság még inkább szembetű
nő. A Jász Kerület területe 19 négyszögmérföldnyire, tehát 190000 kh-ra, vagy 253 333
magyar holdra, a Nagykun Kerület 21 négyszögmérföldnyire, 210 000 kh-ra, vagy
280 000 magyar holdra, a Kiskun Kerület pedig 49 négyszögmérföldnyire, 490 000
kh-ra, vagy 653 333 magyar holdra tehető a kamarai nyilvántartás szerint.12 Az 1730as években portánként átlag 113,9 dica-egységet számítottak, s dicánként 4 r.Ft-ot
fizettek, 1 portára tehát 455,5 r.Ft jutott. Két jászsági község is volt, amelynek adó
alapja az 1 portaszámot sem érte el, ugyanakkor Jászfelsőszentgyörgynek 64, Jászmihályteleknek 50 gazdasága, háztartása, illetve családja volt. Ma is előfordul, hogy
egyes szerzők összetévesztik a nádori porták számát a közigazgatási egységek gazda
ságainak a számával.13
A jászkunsági aránytalan adóelosztás mérlegelése során azt is figyelembe kell
vennünk, hogy az 1730-as évek elején a Kiskun Kerületben 189 200 kh, a Nagykun
Kerületben pedig 8000 kh területű puszta külső bérlők (Kecskemét, Nagykőrös,
Szeged, Tiszaroff ) használatában volt, e városok, vagy birtokosaik bérelték e kunsági
pusztákat a Pesti Invalidus Háztól.14 Mivel ezek a külső bérlők, illetve kunsági tanya
gazdaságaik nem kerültek bele a jászkunsági állami vagy hadiadó-nyilvántartásba,
azért a jászkunsági, s ezen belül főként a hadiadóval leginkább túlterhelt jászsági
községek és e községek gazdái arra törekedtek, hogy a kunsági pusztákat ők vegyék
bérbe, még azon az áron is, ha a korábbi külső bérlőknél többet is kellett fizetniök.
Tárgyalt időszakunk végére (1745. május 6.) már valamennyi kunsági pusztát birtok
ba vettek a jászkunsági városok és községek, sőt 1736-ban Üllésen, 1742—43-ban
Kiskunmajsan és 1743-ban Kiskunfélegyházán népes településeket, önálló községeket
alapítottak.
Aránytalan volt az adóelosztás a kerületek között azért is, mert amíg a Jász Kerü
let kerületi, városi és községi tisztségviselőinek adóalapja, adóalanyai és adótárgyai
11 KA Inv. 1731. Nr. 237. f. 41—42. Emiatt Szeged és a Jászkun Kerület kőzött a királyi ítélőtáblán évtizedeken
át tartó per volt folyamatban.
12 Magyar Országos Levéltár, Urbaria et Conscriptiones (a továbbiakban — OL TJC) 71:4 Conscriptio Jassigum et
tam Maiorum quam Minorum Cumanorum. Praesent Budae, 16. Febr. 1700.
13 V. ö. Tóth Tibor (szerk.): Adatok Szolnok megye történetéből. Szolnok, 1980. 620. o. „Mezőtúr népe megfutott.
A magyar adóösszeírók csak 4 portát találtak". Ugyanitt arról ír a szerző, hogy 35 év múlva, 1787-ben már 200 por
tája volt a városnak. Amint láttuk, az egész vármegyének volt 100 portája.
14 KA Inv. 1731. Nr. 237. f. 41—42. Aufsatz über die Arenda, wie Selbe mit denen Jassig- und Cumaner-Districten
und zwar nachfolgenden Orthschaf ten und Partheien pro Anno 1731. in beisein Ende Unterscliriebens ist geschlossen
worden. Wien den 29. Julii 1731.
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bekerültek az összeírásokba, ugyanis itt a tisztségviselők meghatározott fizetést
kaptak a kerülettől, a várostól, vagy a községtől, a kunsági tisztségviselők ilyen állan
dó fizetést nem kaptak, de ennek ellenében vagyonukat nem is vették fel az adónyil
vántartásba, tehát tisztségük idején mentesültek a hadiadó fizetése alól is. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy ezek a tisztségviselők egyben a város vagy a község legvagyono
sabb gazdái is voltak, könnyen belátható, miért olyan alacsonyak a kunságiak dicaszámai.15 így mentesült pl. 1735-ben Kar cagúj szállás mezőváros 24 tagú magisztrátu
sa és Kiskunhalas mezőváros magisztrátusa is a hadiadó fizetése alól.16 A községi
elöljáróságoknak általában 12 esküdt tisztségviselője volt adómentes.
Külön figyelmet érdemel a Szegeddel határos Kiskundorozsma katonai adóztatása.
Br. Orczy István, a Pesti Invalidus Ház földesúri adminisztrátora 1731 nyarán a sze
gedi várparancsnoksághoz tartozó katonaság („National-Miliz") tanyás-gazdaságait
a dorozsmai határban tőlük visszafoglalta ugyan, de azok 1733 nyarán újra birtokba
vették a puszták gazdaságait, á szegedi várparancsnok, Baron von Weiss und Hors
tenstein ezredes „Fazekas Ferenc és Jósa Ferenc kapitányokat 150 fegyveres, váloga
tott emberrel és 50 lovaskocsival június 18-án vasárnap kiküldte feljebb megírt
földünkre. A szénát felgyujtvén, ugyanazon éjjel megrakodtak, Szent Péter és Pál
napján elvitték. Maróthy Péter nemes kapitányunk másodmagával oda kiment
Nagyságod és a Fölséges Uraság hatalmával protestált. A protestációra ez volt Faze
kas úrnak resolutioja : Hallod-e, nem tudod-e, hogy agyon veretlek ? Itt vész az véred
ezen a földön".17
A dorozsmai elöljáróság Orczyhoz szóló levele nem járt eredménnyel, mert Szeged
elöljárósága éppen az előző év októberében szavazott meg neki 600 r. Ft jutalmat,
hogy a kun puszták használatát ismét engedélyezze.18 Miután azonban Orczy 1733.
augusztus 5-én lemondott földesúri adminisztrátori tisztségéről19, a Pesti Invalidus
Ház bécsi főhatósága, az udvari Commissio a volt szegedi főbírót, Podhradszky Györ
gyöt nevezte ki a Jászkun Kerület földesúri adminisztrátorává. Részére Szeged
400 r.Ft-ot adott át abban a reményben, hogy a délkiskunsági puszták kisajátítására
vonatkozó pert az ítélőtáblánál Szeged javára elő fogja segíteni.20 Csak a per halasz
tást tudta elérni.
Ilyen körülmények között a dorozsmaiak adótartozása állandóan növekedett.
Hiába panaszolták, hogy őket a szegediek tizedfizetésre kötelezték, „...területünknek
majdnem harmadrészét a szegedi katonák bírják úgy, hogy egyetlen dorozsmai lakos
nak sem lehet négy zsáknál több vetése, hacsak nem árendál szántóföldet a szegedi
katonáktól, és olyan nagy nyomorúságra kerültünk, hogy saját földünket vagyunk
kénytelenek másoktól árendába venni. Lakosaink közül egyesek a mi területünkön
kétszer szántanak, a szántás harmadik részét a katonák számára kell bevetniök,
másoknak felerészét, amint az megfelel a szegedi katonáknak, kenyerünk ilyen módon
van meg. Egy szegedi katona akkora szántóföldet bír, amekkorát 10 dorozsmai gazda.
Maguk a katonák nem alkalmasak a szántóföldi művelésre, hanem árendába adják más
szegedi lakosoknak vagy akiknek akarják. Igaz lelkiismerettel mondhatjuk, hogy
egész Magyarországon ilyen nagy nyomorúságban nincs helység, mint a mi helysé
günk." 21 Kilátásba helyezték, hogy Kiskundorozsmat üresen hagyják és máshová
költöznek el.
15 KA Inv. 1734. Nr. 365. f. 2. Pro memoria, 1734. Puncta 32.
16 Szm Lt Prot. Oppidi Kardszag 1736—52. 68—69. o., továbbá Szm Lt J K I B Capsal.Fasc. 3. nr. 1—2. Obser
va tiones.
17 KA Inv. 1733. Nr. 224. f. 11. „...a nagy szárazság miatt a quartélyosaink lovainak sem tudunk hol kaszálni.
Alázatosan kérjük ezen elszenvedhetetlen karjainkat visszaadatni".
18 Beizner János: Szeged története. I. Szeged, 1899. 312. o.
19 Szm Lt J K I Prot. 1732—41. 109—10., KA Inv. 1733. Nr. 242. f. 1—2. Orczy ekkor 65 éves volt, tartalékos
császári ezredes.
20 Reùner, i. m. 319. o. Podhradszky öccse, P. István Bécsben, a Magyar Kancellárián volt fogalmazó.
21 KA Inv. 1733. Nr. 342. í. 7. „In recentissima memoria poterit esse Illustrissimae Baronis Vestrae, quantas
miserias turbationes damna debuerimus tollerare á multibus nationalibus Szegediensibus... Dorozsma, die 7. Julii,
Anno 1733.
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Mivel csekély kedvezményt kaptak, azért maradtak, viszont a szegedi milicisták
a dorozsmai határban, kivált a híres Matty-tó vidékén, csak 15 gazdaságukban évente
220 szekér szénát gyűjtöttek és 523 pozsonyi köböl (ugyanannyi magyar hold) vetés
alá való szántóföldet, az ugarral együtt 1046 holdat műveltek.22
Nemcsak ebben a térségben voltak viszonylag nyitottak a Jászkun Kerület hatá
rai, hanem a Nagykunság és a Jászság peremén is. A Pesti Invalidus Ház bécsi főha
tósága 1731. március 4-én már írásbeli megbízást adott Mikovinyi Sámuelnek, a
Hofkammer hivatásos mérnökének és matematikusának, a magyar tudományos tér
képészet első kiváló képviselőjének23, hogy a Jászkun Kerület mindhárom egységéről
egy-egy részletes térképet, majd egybefoglalva a három kerületet, egy fő térképet
készítsen a geometriai szabályok előírásai szerint, tehát végezzen pontos földmérést
is. Ezt a négy térképet mielőbb adja át az udvari Commissiónak. Ezért a földmérő és
térképező munkájáért — beleértve minden ehhez szükséges költséget, amire munkája
során szüksége lesz — 100 aranyat (400 r.Ft-ot) utalnak ki részére a Pesti Invalidus
Ház házipénztárából készpénzben akkor, amikor a térképeket Althann elnöknek
átadja. 24
Orczy jelentéséből kitűnik, hogy Mikovinyi március 23-án Jászberényben meg
kezdte a felmérés és a térképezés munkálatait, amelyek egész éven át tartottak. 25
Mikovinyinak nem volt könnyű dolga a kerületek peremén úgyszólván mindenütt
megtalálható önkényes pusztafoglalók és határsértő vármegyei földbirtokosok miatt.
Ennek ellenére térképfelvételei rendkívül értékesek, mert a szomszédos vármegyéket
is pontosabb nyilvántartásra késztette, sőt a határbejárások során a vitatott terüle
tek miatt fiskális perek keletkeztek, s ezek éveken át elhúzódtak. Ez viszont az adózta
tási fegyelem lazulásához vezetett. Ilyen körülmények és a kettős adóztatás terhei
mellett nem csoda, ha a Jászkun Kerületben időnként túlságosan felhalmozódott az
adótartozás. Több község kénytelen volt kölcsönöket felvenni, malmot vagy más
ingatlant zálogba adni a hitelezőknek, mert a földesúri adminisztrátor adótartozás
esetén katonai végrehajtást (executio) kérhetett a Pesti Invalidus Háztól. Az invali
dusok katonai executiója szinte évről évre megismétlődött. Franz Leopold von
Hochenau ezredes, a Pesti Invalidus Ház katonai parancsnoka jelentéseiből kitűnik,
hogy általában 40—50 főnyi invalidus katona tartózkodott a Jászkun Kerületben
adóbehajtás végett.
Az első négy évben a kedvezőtlen időjárás (aszály, vízhiány, fagykár, marhavész,
majd árvíz) okozott terméskiesést, a következő két évben a Békés vármegyei pa
rasztmegmozdulás lecsendesítésére előírt katonai mozgósítás, 1736—39-ben az
orosz—török háború során bekövetkezett transennális időszak, az alföldi nagy pestis
járvány, végül az osztrák örökösödési háború, a sziléziai táborokban való részvétel,
s ennek kapcsán a redemptionális mozgalom (visszaváltás a földesúrtól) kiszélese
dése miatt lazult fel a jászkunságiak adózási fegyelme, s fogyatkozott meg a lakosság
tűrőképessége. Mindez azonban csak néhány esztendőben járt együtt az átlag
34—35 000 r. Ft földesúri árenda némi csökkentésével, de ez egyáltalán nem érin
tette a rendes és a rendkívüli hadiadót. Éppen ellenkezően, a legszűkösebb években
is növelték a katonai beszállásolás ütemét, s ez valóságos elemi csapással is felért.
A nagy ínség idején, 1733 nyarán szállásolták el a Mercy-vértesezredet a Jászkun
22 KA Inv. 1734. Nr. 410. f. 1—8. Jászberény, 1734. november 20.
23 KA Inv. 1731. Nr. 39. f. 1. Mikovinyi Sámuel (1700—1750) korának nemcsak egyik kitűnő kartográfusa, hanem
a bánya- és a vízügyek szakértője is volt. 1729-ben írta meg az „Epištola de Methodo Concinnandarum Mapparum..."
c. tanulmányát a tudományos térképészet alapelveiről. Az előző évben Mikovinyi már járt a Jászkun Kerületben,
Jászberényben csillagászati helymeghatározást végzett.
24 KA Inv. 1731. Nr. 39. f. 3. Demnach Sámuel Mikoviny sich anerboten und versprochen für die in Pesterischen
Invaliden Haus-geschäfte angeordnete Käyserlichen Hof-Commission die in demKönigreich Hungarn belegene Districtus Maioris et Minoris Cumaniae, dann Jassigum seu Philisteorum geometrice aufzunahmen und in Mappas zubrin
gen. Wienn, 4. März. 1731.
25 KA Inv. 1731. Nr. 39. f. 2. Berichte Orczys. 1731. április 10. Ezek a térképek tehát 1731-ben készültek, kézirat
ban az udvari Commissio irattárában maradtak, s csak 1735-ben jelentek meg Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae
historico-geographica c. művében.
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Kerületben. A Jász Kerületben 5 századát, a Nagykun Kerületben 2 századát és a
Kiskun Kerületben is 2 századát helyezték el.26 A földesúr félt a jászkunsági paraszt
ság megmozdulásától. Nem véletlen, hogy az egész ezred beszállásolása éppen akkor
történt, amikor Orczy lemondásával az udvari Commissio új földesúri adminisztrá
tort nevezett ki a Jászkun Kerület élére. A katonai beszállásolás ezúttal viszont arra
is alkalmat adott Jászberényben, hogy az előírás ellenére se adjon lakást a város az
új adminisztrátornak. A magisztrátus arra hivatkozott, hogy a város költségén a
beszállásolt tisztek számára épített tiszti lakások (Offiziers-Quartiere) és a néhány
század elhelyezésére alkalmas katonai szállások el vannak foglalva, s csak a szintén
a város saját költségén épült vendégfogadóban tudja elhelyezni az adminisztrátort
és családját. Ez pedig bérlakás, amely mindenki számára csak térítés ellenében ad
ható ki. 27
Persze, az egész katonaságot még így sem tudták elhelyezni a tiszti lakásokban és
a katonaszállásokon, a legtöbben éppúgy, mint a községekben, az adóköteles gazdák
házaiban nyertek elhelyezést. De hogyan élt ez a beszállásolt idegen katonaság?
Maga a földesúri adminisztrátor is panaszkodott a visszaélésekről: „Vegyük leg
újabb példaként Giltray kapitány urat a Mercy-regimentből ! Neki a mi kerületeink
több helységében volt tiszti szállása. Rendszeresen 13 és még több lovát tartották
el ingyen abrakkal és szénával, 6 pénzzel fizetett lóporciójával, a konyháját sok
egyéb szükségleteivel együtt. Egész éven át majdnem ingyen látták el. Nem beszélve
más tiszt urakról. Az egyik strázsamesterének 3 fejadagot és lóporciót adtak ter
mészetben, na, és a tűzifát is. Mindez havonta 25 r. Ft-ra ment, ezek lassan-lassan
kimerítik a népet — quae etiam sensim-sensim exténuant plebem".28
Valójában ő nem az adózó népet sajnálta, hanem magát sajnáltatta a főhatóság
előtt, mert nem kapott ingyen lakást a várostól. Ezen viszont még Nesselrode sem tu
dott változtatni. Megterveztetett ugyan Anton Erhard Martinellivel egy kétszintes
urasági székházat Jászberényben, Martinelli el is készítette tervrajzát és költségveté
sét29, de a kerület és a város jól tudta, hogy a földesúr javára nem mondhat le a be
ruházó és az építtető jogáról. Inkább vállalta a saját költségen történő felépítést,
amely ön évig tartott. 30
Minden katonai beszállásolást nagy előkészületek előztek meg. Különösen nagy
gondot okozott a Jászkun Kerületben a tüzelőfa beszerzése a saját szükségletre és
a katonaság részére is. Az is előfordult, hogy a Jász és a Nagykun Kerület Csongrád
vármegyében vásárolt építő- és tűzifát, mégpedig szénáért. Andrássy Zsigmond
vármegyei alispán és Muhoray Mátyás jászkerületi kapitány 1734. szeptember 6-án
Csongrádban kötött írásbeli szerződést, hogy a Mezőtúrhoz és a Szarvashoz szálló,
„campérozó két nemes Regimentnek" ellátására a vármegye 34 reguláris öl fát szál
lít, a Jász Kerület pedig minden öl fáért 2 (4 ökrös) szekér szénát tartozik szállítani
minden fogyatkozás nélkül.31 Ez évben már jó gabonatermés volt a kerületekben,
s az értékesítés is fellendült.
A lengyel örökösödési háború idején, 1733—35-ben is nagy mozgásban volt az
országban elhelyezett birodalmi hadsereg. Ezek a katonai szállítások is nagy terhet
26 KA Inv. 1733. Nr. 281. f. 1—5. Dislocatio militiae ex Incliti Regimine Mercyano in Districtu Jassigum et Cumanorum aliorum Locorum, ita exposcendi, assignati et dislocati exstitere.
27 KA Inv. 1733. Nr. 285. f. 1—2.
28 KA Inv. 1734. Nr. 70. f. 8. Excellentissime ac Illustrissime Domine S. R. Imperii Comes, Domine mihi Gratiosisßime. Levél Nesselrode-hoz 1734. február 14-én.
29 KA Inv. 1734. Nr. 55. f. 1—3. Spezification der Materialien und Unkosten zu Erbauung des Gebäudes zu Jas
perin, nachdeme darüber gemachten Grundrissen. Ez Martinelli költségvetése szerint 12 388 r. F t 32 kr-ba került
volna, de a város 1741-re sokkal olcsóbban megépítette, az anyagbeszerzést és a szállítást a jászkunsági községek
vállalták, sokan dolgoztak rajta közmunkában is.
30 Anton Erhard Martinelli (1684—1747) császári építőmester. Részt vett a Pesti Invalidus Ház felépítésében
1728-tól 1742-ig. Előtte 1716—1728-ig Hölbling János és Fortunate di Prati budai építőmesterek tervei és irányítása
szerint folyt az építkezés. Ez a folyamat igen lassú volt, mert az 1698—1735-ig a Savoyai Jenő herceg elnöklete alatt
működő császári Hofkammer a Pesti Invalidus Ház alapítványi tőkéjét — amelyet Széchényi György esztergomi
érsek helyezett le még 1692-ben — háborús célokra fordította.
31 Szm Lt J K I Prot. 1732—41. 175. Csongrád, die 6. Sept. 1734.
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raktak a jászkunsági városokra és községekre. Pl. 1735. március 5-én az összkerületi
közgyűlésen határozták meg, hogy a kerület 1 városa és 10 községe 624 szekeret
köteles előállítani az átvonuló katonaság szállításához.32 A transennát illetően figyel
met érdemel Kunszentmárton panasza: „...Helységünk három nemes vármegyének,
Heves, Békés és Csongrád között maga egyedül fekszik úgy, hogy ezek közül akár
melyiken eő-Felséghe népe által takarodik, Kunszentmártont semmiképpen el nem
kerülheti, mert akár Erdélybe, akár a Bánátusba, Szolnoktól Arad felé, vagy ismét
onnét vissza, Czibakházán vagy Szolnokon által Buda felé menjen, a kunszentmár
toni Révet el nem kerülheti... a Körös vizén lévő Trajectusunk mindenkor szabad
ususunkban s békességben volt. Az 1735. esztendőben... úgy megfelesedett eő-Felsége népe, hogy szegény Helységünk már sem marhával, sem kenyérrel a mindennapi
transennát tartani elégtelen lévén, Lakosaink marháit személyválogatás nélkül le
vágták, Házakat circiter 50-ig valókat pro necessitatibus focalibus (nyakló nélkül)
elpusztítottak." 33
A földesúr udvari Commissiója előírta ugyan, hogy a beszállásolt és az átvonuló
katonaság kártevéseit havonta jelentsék,34 Nesselrode helyettese, gr. Caspar von Cordua hadbiztossági generális azonban csak ennyit jegyzett fel az ügyirat szélére: „Do
minium non valet anticipare—az uraság nem tud könnyíteni". 35 Ugyanígy jártaDélKiskunság is.
Minden jászkunsági helység nagy reménységgel tekintett az 1734 novemberében
kezdődő vagyon- és adóösszeírás elé. Az udvari Commissio azonban gr. Károlyi
Sándor tábornagy javaslatára Hódosy János Heves-Külső-Szolnok vármegyei föld
birtokost jelölte ki az összeírás elvégzésére. Ez az összeírás öt hónapig tartott, de a
részrehajlás és a megvesztegetések miatt az adófizető lakosság egyáltalán nem volt
vele megelégedve. Csak azok a községek nyugodtak bele, amelyek tetemes ajándék
ellenében némi kedvezményt kaptak. A legtöbb község azonban úgy vélekedett,
mint a jászfényszaruiak: „Miután megtörtént a conscriptio a Nemes Jászságban és
a Kunságokban, bár adta volna az Úristen, hogy ne hallottuk volna hírét sem annak
az összeírásnak, amelyet Hódosy uram eő-kegyelme exoperált. Mert mióta minket öszszeírtak, bíró-tartó lakosaink között a Szegénység a felvétetett adót semmi úttalmóddal meg nem adhatja s nem is adja meg, aminémű conscriptio után vagyunk.
A ránk osztott summát az esztendőn át tartott Bíró uram meg nem veheti. Az évről
évre emelkedő teher miatt kényszerültünk sok summa pénzt felvenni... Helysé
günkből sokan elköltöztek, sokan kihaltak, Összesen 53 Gazda hiányzik. A megmaradt
teher csupán a Szegénységre hajlott, ezekről magunk között soha eleget nem tehe
tünk." 36
A kunhegyesi elöljáróság panaszba foglalta, hogy az összeírás során nem számítot
ták be a nagy katonatartást. Mert a község területén 27 kompánia császári-királyi
katonaság — a Koháry-regimentből 9, a Cordua-vértes regimentből és a Hautcy-vér
tesekből 18 kompánia — rostokolt 2—2 napon át, minden abrakot, szénát, húst, bort
és más naturáliákat igénybe vett, a csapatszállítás miatt pedig — igavonó hiányá
ban — szántás nélkül maradtak. Ugyanígy jártak Kunmadarason is, amikor a transenna alkalmával 5—6 mérföldre, Hajdúszoboszlóra és Debrecenbe irányították a
szállítmányokat P
Jászfényszarun kívül még 4 jászsági község küldött panasziratot az udvari Commissióhoz. Jászdózsa adóelmaradását az okozta, hogy sokan elköltözőfélben voltak,
de az összeírásba ezeket is felvették. Jászmihálytelek is ugyanezt jelentette az össze32 Szm Lt Jászfényszaru lt. Prot. 1697—1786. 48. Vectura transennalis.
33 Szm Lt XI/I. Kunszentmárton, Prot. 1733—85.125. o.
34 KA Inv. 1734. Nr. 365. f. 6—7.
35 KA Inv. 1734. Nr. 365. í. 6.
36 KA Inv. 1735. Nr. 34. í. 1—14. Proiectum quibusnam Locis et Quantum inDistrictibus Jassigum necnon Maiori
Minorique Cumaniae existentibus ex Summa Arendatitis... relaxari posset.
37 KA Inv. uo.
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író bizottságnak, de az meg sem hallgatta őket, pedig jól tudták, hogy a még tavaly
kölcsön kért összeg kamatját sem tudják fizetni. A jászjákóhalmaiak főként az
550-ről 800 r. Ft-ra felemelt földesúri árenda miatt emeltek panaszt, a jászapátiak
és a jászkisériek is megírták, hogy „sem a kivetett árendának, sem a portionale
quantumnak a megfizetésére most már nem képesek".38
Ennek a panaszáradatnak volt némi eredménye. A kiskunságiak 200 r. F t árendaengedményt, a jászságiak 950, a nagykunságiak pedig 300 r. F t engedményt kaptak,
de a kivetett rendes és rendkívüli hadiadót ez nem érintette. 39 Adott körülmények
között az is nyilvánvaló, hogy sem a földesúri adó, sem a hadiadó összege nem térült
vissza a jászkunsági gazdaságba, ezért lényegében lelassította a gazdasági fejlődés
ütemét. Ennek ellenére mégis jelentős fejlődésről adhatunk számot:40
Az összeírt adózó gazdaságok

száma

1728-ban
Jász

Kerületben

Nagykunságban

K iskunságban

Jászkun

Kerület

1735-ben

1744-ben

gazdaság

1831

2 305

2 458

népesség

10 986

13 830

14 748

gazdaság

823

1 112

1400

népesség

4 938

6 672

8 400

gazdaság

592

651

1374

népesség

3 552

3 906

8 244

gazdasága:

3 246

4 068

5 232

népessége :

19 476

24 408

31392

Jóllehet, ezek az összeírások nem adhattak pontos képet a fejlődés üteméről,
mert az adómentes gazdaságok hiányoznak belőlük, a termelőerők növekedésének
tendenciáit mégiscsak jelzik. Nem vették fel az összeírásokba a városi, vagy a községi
közbirtokokat (szántóföld, szőlő, kaszáló, rét és legelő), amelyeket közmunkában
műveltek, s jövedelmeit a városi-községi közkiadásokra fordították. Nézzük azonban
az adóterheket, amelyek nem térültek vissza !
A Jászkun
T?

..r

./

Jászberény
Jászárokszállás
Jászapáti
Jászfényszaru
Jászkisér

T... .
*

Kerület

gazdasága

Gazdaságok
szama
893
246
258
213
172

1734—35-benil

és adóztatása
Hadiadó
r. Ft
kr
6 840
2 409
2 055
1 861
1273

—

68
15
55
44

Fildesvri
r. Ft

árenda
hr

5 300
2 000
1810
1600
1200

38 KA Inv. 1735. Nr. 81. f. 1—2. Wienn, 28. März. 1735. „Von demselben untern 6. Febr. 1735. Anni proiectirte
Relaxatio Census Dominalis mehrmahlen recommandieret..."
39 KA Inv. u. o. „...damit Unsere Unterthanen sich recolligiren und folglich in auírechten Standt gehalten werden
gänglich nöthig zusein berichtet worden".
40 Szm Lt J K I Conscriptiones. 1728. B Capsa I. Fase. 6. sub. nr. 34 a J K I 1 7 3 4 . B Capsa I . Fase. 3., végül a redemptiót megelőző, szintén névsoros összeírások.
41 KA Inv. 1734. Nr. 208. f. 4—5. Jóllehet, az átlagos hadiadó 30 746 r.Ft 7 kr volt, de erre a katonai évre 6268
r.Ft 34 kr rendkívüli hadiadót vetettek ki, elég szerencsétlen módon.
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Kerület, város, község

Gazdaságok
száma

J ászalsószentgyörgy
Jászladány
Jászjákóhalma
Jászf elsőszentgyörgy
Jászm ihály telek
Jászdózsa

142
139
87
64
50
41

1289
1201
680
441
362
316

15
54
40
12
53
47

950
700
800
400
600
600

—
—
—
—
—

2 305

18 734

—

15 310

—

291
2 226
40
192
1 454
13
180
1 609
6
168
1 369
2
147
1 319
0
134
1 230
25
Kuncsorba puszta külső bérlőnél

1780
1000
1090
1060
900
790
150

—
—
—
—
—
—

6 770

—

2 070
900
1 765
1 030
930
900
4 235

—
—
—
—
—
—

Jász Kerület összesen:

Karcagújszállás
Kisújszállás
Túrkeve
Kunhegyes
Kunmadaras
Kunszentm ártón

nagykun

Kerület

összesen:

Kiskunhalas
Kiskundorozsma
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Fülöpszállás
Kiskunlaciháza

1 112

Hadiadó
r. Ft
kr

9 198

42

3 119
25
216
130
831
28
107
2 048
26
89
1 182
7
76
1 170 42
33
729
51
Kiskunsági puszta bérletek összesen:

Földesúri
r. Ft

árenda
kr

összesen:

651

9 084

59

11 830

—

Jászkun Kerület összesen:

4 068

37 017

41

33 910

—

Kiskun

Kerület

Eléggé összesűrűsödtek tehát a gondok a Jászkun Kerületben 1735 áprilisában:
a minden korábbinál nagyobb összegű hadiadó kivetése ugyancsak aránytalan el
osztásban, a minden tavasszal visszatérő és lezáratlan határviták a szomszédos vár
megyékkel, az összeírások során támadt elégedetlenség a földesúri tisztek és a helyi
elöljáróságok, valamint az adófizetők különböző rétegei között. Több jászsági köz
ség és adófizető gazda nemcsak fenyegetőzött a kerületből való kiköltözéssel, hanem
— főként a jobbmódúak közül — többen valóban ki is költöztek a nagy kiterjedésű
kiskunsági pusztákra. Különösen nagy vonzást gyakorolt a Kiskundorozsma birto
kához tartozó, de a szegediektől állandóan veszélyeztetett Üllés puszta, pedig akkor
még nem voltak óriási földgázbázisai, melegvizű forráskútjai és virágzó szőlőültet
vényei, de értékes kaszálói és legelői igen. A nagyobb mérvű kiköltözést azonban
megállította a Békés vármegyei parasztmozgalom híre.
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A jászkunságiak katonaállítása 1735-ben
Ismeretes, hogy a Jászkun Kerületben az általános mozgósítás, a personalis insurrectio hadkötelezettsége legutóbb a Rákóczi-szabadságharc során volt érvény
ben.42 E nyolc esztendő folyamán volt idő, amikor a három kerület tíz lovas szá
zaddal és néhány gyalogos századdal, mintegy 1600 főnyi katonával harcolt a Rá
kóczi-zászlók alatt. 43 A szabadságharc leverése után a császári hadvezetés nem is
bízott meg a jászkunságiakban. Savoyai Jenőnek, a Haditanács elnökének az uta
sítására gr. Károlyi Sándor altábornagy megbízta ugyan Orczy Istvánt, a lovagrendi
földesúr adminisztrátorát 1716-ban, a török—osztrák háború kezdetén, hogy a
Jászkun Kerületben rendeljen el részleges mozgósítást, de ez akkor nem járt semmi
féle adókedvezménnyel. Temesvár és Pétervárad ostroma idején Orczy egy század
jászkunsági katonával ,,az egész tábor élelmezését vitte". 44
1717 augusztusában — amikor Hotyin felől nagy tatár sereg tört be Erdélybe a
borgói sáncon és Besztercét, Dést, Belső-Szolnok vármegyét, a Kővár-vidéket és
Nagybányát is feldúlta, majd Szatmár és Ugocsa vármegyék felé tartott — gr. Ká
rolyi hadtestével a jászkunok is részt vettek a tatárok elleni harcokban. Károlyi er
ről így írt: „...magam pedig mind a Tiszán túl, mind a Tiszán innét való nemességet
s jászokat is, alkalmas számúakat vévén össze, utána indultam... Hajnalra kelve a
nagybányai s felsőbányai, mára-marosi s több összevert föld népe rajta ütött, s feles
pogányságnak veszedelmével, sok keresztény raboknak szabadítása val 9000 lónál töb
bet nyertének tőle". 45 A tatárok feletti győzelemről és a zsákmányról Orczy is beszá
molt Savoyainak 1717. szeptember 16-án írt jelentésében — „...magna quantitas
christianorum captivorum e manibus Barbaricis erepta et in pristinam redactu fuerit
libertatém". 46
Ez a jászkunsági insurrectio említést érdemel azért is, mert helytállásuk elisme
réséül 1718-ban a Jászkun Kerület négy zászlót kapott ajándékba a császári Neipperg-gyalogezredtől, illetve annak német lovagrendi ezredesétől, Johann Solanus
Baron Späth von Zwiefalten landkomturtól. Természetesen ez a 4 zászló már csupán
faragott zászlótartó kopjafa volt, amelyet hamarosan úgy szereltek fel, hogy a nehéz
selyem lobogókat, a skófiummal hímzett címert és a feliratokat „az nemes Váras
az maga költségén visellette".47 Ez a katonai alkalmazás implicite elismerte a Jász
kun Kerület koronabirtok jellegét s a jászkunok koronahűségén alapuló, a nemese
kéhez hasonló hadkötelezettségét. S ha ezt valóban elismerték a bécsi főhatóságok,
akkor megvolt a remény arra is, hogy a katonaállítás idején mentesülhetnek a ha
diadó fizetése alól. Ez pedig 1735-ben mindennél fontosabb lett volna. Ez az alapvető
oka annak, hogy a Békés vármegyei parasztmozgalom lecsendesítésére elrendelt
insurrectio alkalmával a jászkunok igen nagy létszámmal jelentkeztek.
A mezőtúri és a békésszentandrási parasztmozgalom közvetlenül a Nagykun
Kerület szomszédságában szerveződött, de a kunsági községeket nem tudta magával
ragadni, hanem éppen ellene fordította, annál is inkább, mert Terbócs István kerületi
kapitánnyal és Maczák István földesúri adószedővel — akik a kunsági községekben
olcsón felvásárolt marháikat a szentandrási és a szenttornyai legelőkön hizlalták
s velük kereskedtek —, továbbá a Békés vármegyei Haruckern-uradalommal —
amely a Kunszentmártonhoz tartozó Bábotzka pusztát hatalmasul elfoglalta —
bőven volt elszámolni valójuk.
Amikor a szolnoki császári-királyi várparancsnokság alezredese 1735. április 27-én
42 Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején. Bp., 1979. 65—80. o'
43 Történelmi Szemle, 1971. XIV. évf.l—2. sz. 35—38. o. Kiss J.: Jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban c. tanul
mány.
44 V. ö. Nagy Iván: Magyarország nemesei címerekkel és nemzedéki táblákkal. Pest, 1860. 7—8. k. 242. o.
45 Szalay László (kiad.): Gr. Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. Pest, 1865.1. k. 117. o.
46 KA Prot. Exped. 1717. E. F . 162.—195—97. Orczy. In Castris ad Semplenum, die 16. Septembris 1717.
47 Szm Lt Jászb. Lt. Prot. 1724—44. 246. Consacrait zászlók.
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mozgósította a szolnoki lakosságot, ha a felkelő kurucok Szolnokot megtámadnák, a
Nagykun Kerület is megkapta az értesítést a katonai készültségre. A Pesti Invalidus
Ház parancsnoksága, Hochenau ezredes és a pesti Sóhivatal vezetője, Kaiser sótiszt a
szolnoki császári-királyi Sóhivatal felügyelőjétől futártiszt útján és levélben értesült,
hogy ,,Thúr, Túrköve, Szentandrás és vidékén — beider zu Thur, Turköve, Szentand
rás und der Gegend einige Fahnen Kuruzen zusammen gesambt — néhány kuruc csa
pat összegyűlt. Túron rablással és fosztogatással ellenségesen léptek fel. Kinyilvání
tották, hogy megegyezés szerint Kőrösről és Kecskemétről is csatlakoznak hozzájuk".48
A futártiszt beszámolt arról, hogy a Heves—Külső-Szolnok vármegyei alispán április
28-án összehívta a vármegyei vezetőket, br. Orczy István, Stössel Kristóf és Kozma
Boldizsár szolgabírákat és másokat, hogy a környékben is meghirdessék az általános
felkelést.40
Egerből a vármegyei vezetők azonnal Mezőtúrra küldték Kozmát, aki útba ejtette
Szolnokot, hogy ott a katonai várparancsnokságtól fegyveres kíséretet kapjon. Me
zőtúrra megérkezvén, a lázongók ezzel fogadták: ,,A csibészeket ez hozza magával,
önt élve kell megnyúzni és megsütni!" 50 Ezt követően tíz lázongót elfogtak és meg
kötözve Egerbe kísértek. Hárman közülük útközben megugrottak és Békésszent
andrásra mentek. Kozmának Mezőtúron megmondták, hogy ebből a gyülekezésből
kétségkívül lázadás fog keletkezni — ,,dem Commando beigebracht, dass aus dieser
Zusammenkunft uhnfählbahr eine Revolte entstehen werde". 51 A fentebb idézett
jelentésből kitűnik, hogy a pesti Sóhivatal, mellette a Pesti Invalidus Ház parancs
noksága és a szolnoki várparancsnokság között egy lovastiszt volt az összekötő.
A pesti sótiszt a Hofkammerhez küldte jelentéseit, jelezte, ha ezeket a zavargáso
kat nem lehetne elnyomni, akkor a pénztárat Budára, a Várba kellene átmenteni, „mi
már mindent becsomagoltunk, ha a futártiszt veszedelmes jelentést hozna, a jobb
asszonyokat, a gyermekeket és a legjobb poggyászokat oda küldjük — wir bessere
Frauen, Kinder und die beste Bagage noch anrucks zuschicken".52 Időközben Eger
ben újabb partikuláris megyegyúlést tartottak, Almásy János alispán pedig Pozsony
ba ment a hírekkel, mert Pero Segedinac rác kapitánytól írásbeli fenyegetést kaptak
az elfogott mezőtúriak kiszabadítása érdekében, ,,az elfogott embereket eresszék
szabadon, mert különben kimutatják a foguk fehérét".53
Egerben április 28-án határozták el, hogy nemesi felkelést fognak meghirdetni,
amelynek során minden nemes személy szerint, a helységek pedig portionale quantum
szerint fegyverkezzenek, ugyanígy a jászkunságiak is; az insurrectiót Orczy ezredes
(colonellus) vezeti.
A 66 éves veterán, udvarhű katona azonnal kapcsolatba lépett az egri és a szolnoki
várparancsnoksággal, s ez utóbbi várőrség alezredese mozgósítási parancsot küldött
a Jászkun Kerület központjába, Jászberénybe, hogy ,,a Maros és a Körös közt
megindult támadásnak lecsendesítésére az Nemes Jász Districtus maga közt tegyen
Dispositiót és Repartitiót". 54 Április 30-án kerületi közgyűlést tartottak Jászberény
ben a földesúri adminisztrátor elnökletével. Hivatkoztak arra, hogy a Jászkun Ke
rület a Szent Korona birtoka, ezért ősi törvényei szerint általános felkelésre kötele
sek, személy szerint, saját költségükön kell a királyi zászlók alá vonulniuk — saját
zászlóikkal együtt.
A kerület 1 mezővárosa és 10 községe 465 lovaskatonát állított elő. Jászberény48 KA Inv. 1735. Nr. 113. f. 2. Copia einer von denen zu Zollnok angestellten Kays. Saltz-Beamten an den all
hiesigen Herrn Saltz-Inspector Kayser de dato 28. April. 1735. erlassenen Schreiben.
49 Wellmann Imre kitűnő tanulmánya, (Dobrovics—Wellmann: Parasztmozgalmak a 18. században, Bp., 1951)
mellett a Békés vármegyei parasztmozgalomnak ezúttal csak a jászkunsági vonatkozásait ismertetjük kiegészítésként.
50 KA Inv. 1735. Nr. 113. f. 2. „Comitats-Offlzieren nacher Thur gegangen, haben diese (S. V.) Schelmin mit, nachgesetzen Worthen verarestire t, nähmlich: Sie Ihme lebendig zuschinden, zubra then!"
51 KA Inv. uo.
52 KA Inv. uo. f. 3. Pest, den 4. May. 1735. Johann Carl Voss von Ehrenfels Feldkriegs-Commissar.
53 Szederkényi Nándor: Heves-Külső-Szolnok vármegye története. Eger, 1893. IV. k. 210—11. o.
54 Szm Lt J K I Prot. 1732—41. 194—205. 1735. április 30.
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bői Nagy Mátyás kapitány, id. Molnár Mihály hadnagy, ifj. Molnár Mihály hadnagy,
Kovács Ferenc hadnagy és Morvay Mihály strázsamester, Jászárokszállásról Oláh Ist
ván hadnagy, Jászapátiból Berente Boldizsár hadnagy, Jászkisérről Kövy András
hadnagy voltak a parancsnokok. Valamennyien a város, vagy a községek főtisztvise
lői közül kerültek ki. Minden katonát az illetékes helység látott el 5 napra való ke
nyérrel, abrakkal és más eleséggel, továbbá a szükséges kocsikkal együtt. 55 Podhradszky földesúri tiszttartó vezetésével ez a jászsági lovasság a kibontott zászlók alatt
vonult Szolnokra, hogy ott csatlakozzanak hozzájuk a nagykunsági és a kiskunsági
századok is.
A Nagykun Kerület 1 mezővárosa és 5 községe 490 lovast küldött a szolnoki tá
borba, ezen belül Kunszentmárton 118-at Tóth András alhadnagy vezetésével, Kun
hegyes 98 lovasát Ács Mihály alhadnagy, Kunmadaras 90 katonáját Szűcs János al
hadnagy, Kar cagú j szállás 67 katonáját Tóth András bíró, hadnagy, Kisújszállás 62
főnyi csapatát Oláh István alhadnagy és Túrkeve 55 lovasát Hajdú Miklós alhadnagy
vezette.56
A Kiskun Kerület 201 lovaskatonát állított elő az insurrectio során Fitzgerald
Mihály kapitány, kerületi adószedő vezetése alatt. E két század tisztjei: Nánásy
János kerületi kapitány, Herpay Mihály hadnagy, Maár Gergely hadnagy, Farkas
György zászlótartó, Tóth Miklós zászlótartó, Patay Pál és Vass István strázsamester ;
élelmezési tisztek (Fourier): Kőrösy István és Maróthy Péter. Századonként 4 ti
zedes (káplár) szerepel a névsoros összeírásban.57 Összesen tehát 1156 katonát állí
tottak elő. Ugyanakkor Szegedről a császári-királyi várőrség csak 300 katonát kül
dött táborba Mezőtúr felé, Debrecen pedig 50 főnyi csapatot küldött ki a kuruc tá
bor felderítésére. A nagyváradi császári-királyi helyőrség és Bihar vármegye felkelői
mindössze 550 főnyi csapattal zárták le a Körösök vidékét.58 Pest-Pilis-Solt vármegyé
ből, Gyöngyösről is csak 7—800 katona vonult Szolnokra Orczy vezetésével.59
A már igen késedelmes udvari Haditanács és 72 éves elnöke, Savoyai Jenő, még
parancsot sem adott az általános insurrectióra, a kerületi hadbiztosságok és az érin
tett várparancsnokságok már elrendelték a mozgósítást, így szinte az egész Alföld
mozgásban volt.
Túrkevéről május 2-án Pestre érkezett a község jegyzője és jelentette a Pesti
Invalidus Ház hadbiztosának, Johann Carl Voss von Ehrenfelsnek, hogy hallomása
szerint a „rebellisek" már 900-an vannak a Nagykun Kerülettel szomszédos hely
ségekben és a környéken, lovakat, fegyvereket és más ott található értékeket ma
gukkal visznek, de amit elfogyasztottak, azt készpénzzel mindjárt kifizették.60 Voss
ezt más értesüléseivel együtt mindjárt jelentette az udvari Commissiónak, továbbá
hogy a hg. Lotharingiai-gyalogezredtől Szolnokról egy futártiszt katonai erősítést
kért a budai várparancsnokságtól, Holzreich ezredestől, mert Köröstarcsánál a
rebellisek bekerítettek egy szolnoki lovasjárőrt, amelyet Szelíd Ferenc hadnagy
vezetett. Az összecsapás során a 16 főnyi járőrből egy őrmester és két huszár elesett,
másik kettőt pedig foglyul ejtettek a felkelők, a hadnagy is alig tudott menekülni.
Ezt követően Budáról 50 gyalogos katona elindult egy kapitány vezetése alatt, hogy
,,az említett szolnoki parancsnokságot megerősítse".61
A Szolnoknál összevont insurrectiós tábornak Orczy lett a főparancsnoka. Rajta
kívül volt még két híres ezredese a vármegyei insurgens csapatoknak. Az egyik
55 Szni Lt uo. Conscriptio Milituni Jassigum., továbbá Jászb. It. Hiv. Tud. 0. cs. 118. sz.
56 Tóth Dezső: A Heves-Nagykunsági Református Egyházmegye múltja. Debrecen, 1942. 85., 114., 127., 139.,
150. és 259. o.
57 Szm Lt. J K I Capsa I I . Fasc. 1. Nr. 35,5. 1735. május 1., továbbá Tóth János: Kiskunhalas város története.
Pest, 1861. 22. o.
58 Dobrovics— Wellmann, i.m. 33. o.
59 Szederkényi, i. m. 212. o.
60 KA Inv. 1735. Nr. 113. f. 4. Pest, den 3. May. 1735. „...und doch gleich auch was sie verzöhrten, mit baares
Geld bezahlen thäten".
61 K A Inv. uo. „...von der Ofnerischen Garnison vorerwähntes Commando zu Zollnok verstercket worden".
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Beleznay János hajdani kuruc ezredes, aki 1711-ben császári szolgálatba lépett, ké
sőbb a Cordua-regimentben szolgált, most pedig a Pest-Pilis-Solt vármegyei insurgenseket vezette. A másik főtiszt Halász Péter ezredes Dabasról, aki 1711-ben
szintén császári szolgálatba állt, részt vett a török háborúban és a tatárok elleni
győztes hadjáratban, majd a gr. Károlyi-féle huszárregiment rekrutázó tisztjeként
éppen 1734—35-ben összekötő tiszt volt Károlyi, Pálffy, Savoyai és a Haditanács
között. Most is összekötő tiszti beosztásban szerepelt.
Orczy május 4-én Szolnokon haditanácsot tartott, a csapatok letették az esküt,
majd elindultak Mezőtúrra. Onnan Gyomán, Mezőberényen és Békésen át Gyula
térségébe mentek. Közben Pero rác kapitányt, akit a szentandrási és a szenttornyai
paraszt zendülők a felkelés fővezéréül szemeltek ki, már május 2-án elfogták a ha
tárőr szerbek és bekísérték Aradra. így a kuruc felkelők csalódottan húzódtak viszsza Zaránd vármegye területére, táborukat pedig Erdőhegy községnél erősítették
meg körvédelemszerűen. Mozgásterük azonban nagyon szűknek bizonyult, mert az
ellenük mozgósított insurgensek a Körös—Maros vidékét előttük lezárták. Majd
május 8-án a szerb határőr-zászlóaljak Erdőhegynél délről rárontottak a kuruc tá
borra, s iszonyú vérengzést vittek végbe közöttük. Az életben maradottak pedig idő
közben szétszóródtak, még a vezetők közül is, de nagyon sokan fogságba estek és az
aradi vár börtöneibe kerültek.
így az Orczy-tábor ebben az expeditióban egyetlen közvetlen összecsapásban sem
vett részt, csupán nagy létszámával és alkalmas felvonulásával járult hozzá a pa
rasztmozgalom lecsendesítéséhez, amely valójában már be is fejeződött, amikor má
jus 8-án gr. Pálffy János tábornagy, országbíró mozgósító parancsa Békés várme
gyébe megérkezett.62 Ilyen körülmények között a bécsi intézkedés megkésett.
Orczy május 15-én még a táborból jelentette Pálffynak, hogy tábora még készen
létben áll, hadiszállását Gyula várában állította fel. Jelezte, hogy mint tábori fő
parancsnok „személyi és vagyoni büntetlenséget ígérő felhívást intézett a még szö
késben lévő felkelőkhöz, sőt miután az elfogottak közül sokan letették a hűségesküt,
sokan amnesztiát kaptak és elmehettek haza". A helyi körülmények alapos ismere
tében ennél körültekintőbb és megfontoltabb intézkedést nem is tehetett volna.
Május végén újabb levélben jelentette Pálffynak, hogy a felkelés leverésére vonatko
zó feladatokat teljesítette, a megtorlással kapcsolatos eljárások már nem tartoznak
reá, tehát visszatér Heves vármegyébe, a tábort pedig feloszlatja.63
Pálffy e jelentésekre nem válaszolt. Úgy tűnik, a katonai feladatok teljesítésén
túl őt sem érdekelte az ügyek további menete. Otto Ferdinand von Traun generális,
a Haditanács tagja azonban 1735 július elején figyelmeztetést küldött Orczy, Halász,
és Beleznay címére ,,az önhatalmú amnesztia-osztás miatt", mert szerinte „ezek a
vidékek csapataikkal ismét lázongást szíthatnak", tehát korainak minősítette az
amnesztia meghirdetését.64
Ez a kései fontoskodás adott körülmények között merő képtelenségnek bizonyult.
Bécsben viszont mások éppen a másik végletbe estek, amikor a Magyar Kancellá
rián — feltehetően a földesúri adminisztrátor összeköttetései révén — magas ki
tüntetéseket javasoltak a három udvarhú tisztnek, sőt ráadásul a jászkunsági föl
desúri tiszttartónak is, akinek öccse kancelláriai fogalmazó volt.
1735. augusztus 18-án a Magyar Kancellária a négy tisztet jutalmazásra terjesz
tette fel a Haditanácshoz, illetve a Hofkammerhez. A kitüntetésre irányuló javas
latban így fogalmaztak: „Amikor a csodálatra méltó erény az emberen úrrá lesz,
másokat is magával ragad. A magyar nemzetben meglévő hűséget erénynek és
jutalmazásra méltónak kell tekinteni. Ilyenféle hűségnek adták bizonyságát a ne62 KA Hofkriegsrat, Prot. Exped. 1735. Nr. 883. 1735. május 8. „...die Ortschaften Thur und Szentandrás sich
hervorgethane Aufstände unter den sogenannten Capitän Pero, für Nachrichten eingelesten..."
63 KA uo. Nr. 817—18.
64 KA uo. Nr. 1324. f. 412. „...diese Bereiche mit ihren Mannschaften wieder die Tumultuanten aufstehen koraién"
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vezett tisztek, akik meg sem várva a mi kegyes megbízásunkat, a Békés vármegyé
ben összegyűlt lázongóknak útját állották, őket nemcsak létszámuk növelésében
akadályozták meg, hanem visszaszorították őket Zaránd vármegyébe, s ennek ered
ményeként az oda érkező rác határőrcsapatok szétszórták a felkelőket. így a köz
nyugalom megzavarásának a félelme megszűntnek tekinthető". 65 A Hofkammer
először azt válaszolta, hogy ,,a legújabb francia—spanyol háború végtelenül nagy
költségei miatt a fent nevezett személyek méltó jutalmazását nem tartja lehetőnek,
ellenben javasolja, hogy a királyi helytartó, Lotharingiai Ferenc herceg — Franz
Barri et Lotharingiae Dux — adományozzon nekik egy-egy nyakláncot, s erről
értesítsék a Magyar Kamarát". Végül november 18-án a Hofkammer úgy döntött,
hogy Orczynak egy 150 arany (600 r. Ft) értékű nyakláncot, Beleznaynak, Halász
nak és Podhradszkynak pedig 100—100 arany értékű nyakláncot adjanak kitün
tetésül — a Magyar Kamara költségére. A kitüntetés átadására 1736. január 12-én
került sor.66
Ez az insurrectio és táborozás lényegében három hetet elvett a tavaszi termelő
munkából, s ráadásul azt az eredményt sem hozta meg, amit a jászkunságiak elvár
tak tőle. Ugyanis úgy tudták, hogy a katonaállítás és a hadbavonulás ideje alatt
nem kell fizetniük a hadiadót, vagy legalább is a hadba vonulók családjai ez alól
mentesülnek. Hamarosan kitűnt, hogy erről szó sem lehet. Amíg az említett tiszteket
kitüntették, aranylánccal jutalmazták, a katonának bevonult adófizetőket újabb
rendkívüli hadiadóval sújtották.
Az egész országra 17 000 pozsonyi mérő gabona és 32 000 r.Ft rendkívüli hadiadót
vetettek ki. Ebből a Jászkun Kerületre aránytalanul sok jutott : 2123 p. mérő gabona
és 3996 r. Ft 23 kr készpénz. Ezt a mennyiséget 1735. június 6-án, Jászberényben, az
összkerületi közgyűlésen osztották el a kerületek és a helységek között a dica-számok
alapján.67 A gabonát Szolnokra és Budára kellett beszállítani a hadbiztossághoz.
Ebben az évben a termés ugyan igen jó volt a bő esőzés következtében, de a leg
szélsőségesebb időjárást is ekkor jegyezték fel. A nyár végén és még novemberben is
olyan nagy szárazság volt a Maros vidékén, hogy Erdélyből a sószállítmányok el
maradtak. „Szállítanánk sót Erdélyből — 12 000 mázsát — ha a Maros egészen be
nem száradt, el nem apadt volna" — írták a sótisztek.68 A kiskunsági puszták legelői
a tavaszi és a nyári esők nyomán feljavultak. Ezért a jászsági községek adóval túl
terhelt gazdái közül sokan éppen a tél folyamán határozták el, hogy kora tavasszal
Üllésre költöznek. Azt is tudták, hogy — amennyiben ott új községet hoznak létre —
3 évig mentesülnek a hadiadó fizetése alól. 1736. április 25-én a földesúri tiszttartó
jelentette az udvari Bizottságnak: Üllésre, az új községbe csak szabad menetelű
parasztok, gazdák települhettek be, közöttük örökös jobbágy — haereditarius subditus — nincsen.
A főként a Jászságból érkezett új telepesek vállalták, hogy a romokban lévő hajda
ni templomot újra felépítik, tisztességes lakóházakat építenek, szőlőt fognak telepíte
ni, mészárszéket és vendégfogadót hoznak létre, sőt a szomszédos Kígyós és Mérges
pusztákat is művelés alá veszik és a szegediekkel szemben őrizetben tartják. 69 ígére
tüket csak kis részben teljesíthették.
Az újratelepült község elöljárósága mindjárt perbe került Szeged városi és katonai
hatóságaival, mert az Ülléstől északra fekvő Pálos pusztát évi 300 r. Ft-ért Franz
Anton Peer, a szegedi helyőrség gyógyszerésze bérelte a Pesti Invalidus Háztól,
05 SA Hoff. TJng. rote Nr. 532. „...hocque pacto metus turbandae publicae tranquillitatis sublatus exstiterit".
66 Uo. rote Nr. 693. f. 531—37. An die Königliche Hung. Camnior, damit ad notam solle genommen worden, dasB
dem Stephano Orczy, denen Beleznay, Halász und Podhradszky indem ein güldene Ketten durch dem Herzogen von
Lotliringen werde gegeben, wegen ihrer wider die in Békéser Comitat Unruhe vorgenommenen eifrig geprägt.
67 Bács-Kiskun megyei Lt Prot. Szabadszállás. V/401/a. Városkönyv 1731—59. 6—7. Egy dicát 31,5 r.Ft-tal szá
moltak.
68 Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701—1800-ig. Bp., 1970. 144—45. o.
69 Szm Lt J K I Közig. ir. Capsa II. Fasc. 1. Nr 12., 46. és 50.
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s földművelőivel, szekereivel és állatállományával az üllési területen kellett átjár
nia.70 Ugyanakkor — mivel a község a királyi út (Via Postalis) mentén települt —
az igen sűrűn beszállásolt császári-királyi katonaságnak, a mindenféle átvonuló
seregeknek és a sószállító szekerezőknek teljesen ki volt szolgáltatva, s „kezdettől
fogva jobban meg voltak terhelve, mintha rendszeres hadiadót fizettek volna.71
Ezért 1743 elején Kiskunmajsára települtek át.
Az osztrák—török háború idején (1737—39) a jászkunságiakat nem mozgósí
tották, de a katonai beszállásolás és ellátás terhe ismét ránehezedett a városokra és
a községekre. így pl. :
A Dessewffy-huszárezred
három századának
1739. XI. 2ö-től 1740. J. 31-ig

Varos, kozseg

Karcagújszállás
Kunhegyes
Kisúiszállás
Kunmadaras
Turkeve
K unszentm ártón

ellátása

Ellátási egység (porció)
katona-fejadag
lóra jvto adag
tiszti
legénységi
tiszti
legénységi

1 224
5 440
2 018
884
2 992
1 632
544
3 910
1224
340
3 162
1088
170
272
—
elszámolatlanul ni áradt transennák
3 162

15 5 0 4

6 324

Áttzámitva
,

p

—

1 346
794
885
732
41

24
28
8
S
32

13 532

3 799

40

4
2
3
2

896
584
264
788

Ezekből az elszámolásokból72 annyi mindenesetre kitűnik, hogy a Nagykun
Kerületben elszállásolt katonaságot nem a hadbiztossági séma szerint számolták el
az ellátási költségekben, hanem sokkal kevesebbet írtak jóvá. Karcagú j szálláson
volt 9 tiszt 16 lóval és 80 fő legénységi állományú katona 72 lóval. A 68 napra a tisz
teket csak napi 2 fejadaggal számolták el, holott a hadbiztossági séma szerint 3 — 5
fejadagot kellett volna felszámítaniuk. így a 89 katona és a 88 ló élelmezése naponta
csak 20 r. Ft-ba került elszámolás szerint, nem is beszélve az elszállásolás és az
egyéb ellátás tényleges költségeiről. Hasonló számadásokat látunk a többi nagykun
sági községben elhelyezett katonaság ellátását illetően is. Pl. Túrkevén csak 2 tiszt
volt elhelyezve 4 lóval, itt 2,5 napi fejadagot számoltak el 68 napra 41 r. Ft 32 ki
értekben. Egy napra tehát csak 37 kr jóváírás jutott. Ezt a két tisztet és 4 lovat
a Habsburg-birodalomban sehol sem látták volna el ilyen olcsón, részben ezért is
tartották itt az idegen katonaságot.
Az is előfordult, hogy a Kiskun Kerületben, Kiskundorozsmán két századot helyez
tek el, de csak egy század ellátásáról adtak elszámolást, sőt kb. 80 főnyi közkatonát
az elszámolásból is kihagytak.

70 KA Inv. 1735. Nr 342. f. 58., 1737. Nr. 217. f. 1.
71 KA Inv. 1743. Nr. 188. f. 267. „...Pagus Üllés...ut Incolae huius Loci velut in Via Regia existentes et omnibus
transennis et condescensionibus nimium quantum expositi, adeoque aegre admodum subsistentes..."
72 KA Inv. 1740. Nr. 73. f. 2—3. Computus cum I. Militia trium Compagniarum I. Regiminis Hungarici Equestris
Ordinis Stephano Dessewffyani Districtuum Maioris Cumaniae inquarterisentium, die 25. Febr. 1740. in Oppido
Karcagújszállá3a occasione Congregationis Districtualis, initus modo sequenti curret. A tiszti fejadagot általában 5,
a többit 6 kr-ral számolták el.
— 288 —

A Lotharingiai-gyalogezred

egyik századának elszámolása 1739 decemberében
Kiskundorozsmán73
Ellátási egység
katonára
lóra

1 százados (capitaneus)
1 zászlótartó (signifer)
1 őrparancsnok (m. vigiliarum)
1 századírnok (fourerius)
1 seborvos (chirurgus)
1 dobos (tympanista)
3 küldönc (fourierchicz)
2 tizedes (corporales)
2 két-zsoldos (duplicaríi)
9 közgyalogos (gregarii)
1 katona meghalt 26-án
1 élelmező futár (cursus annualis)

30
30
90
60
60
270
26
60

23 katona 30 napra

686

_
—
—
—

120

9
6
5
3
2
2
13
5
5
22
2
17

360

93

10

90
60

—
60

—
30

—

Átszámítva
r. Ft
kr

—
—
60

—
—
—
—-

30
30
30

—
—

30
10

—

Maga a földesúri tiszttartó is panaszt emelt az udvari Commissiónál, hogy a Lotharingiai-ezred két százada már igen hosszú idő óta Kiskundorozsmán tartózkodik,
holott az egyik századnak a Csongrád megyei Tápén kellene lennie. Küldjenek tehát
parancsot az átvonulásra, mert a katonai elszámolás is csak egyetlen századról ké
szült.74 A századparancsnok, a zászlótartó és a századírnok fejadagját sem vették
fel az elszámolásba, tehát vagy vendégnek minősültek, vagy pedig fizettek ugyan,
de a jóváírás nem a hadiadó, hanem a községi pénztár javára történt meg.
Ezekben az években félelmetes körülmények között ment végbe a katonatartás és
a hadiadó behajtása, mert 1739 januárjában a Dél-Alföldön és a Nagykun Kerület
községeiben is elterjedt a pestis (lues pestifera), amelyet az átvonuló császári-királyi
katonaság a török határsávból hozott fel. A járvány az ősz folyamán már a FelsőKiskunság községeiben is szedte áldozatait. Sok helyen egész családok haltak ki.
Hiába védekeztek a járvány ellen tűzzel, vízzel, füstöléssel, égetett szesszel és gyógy
füvekkel, kórokozóit és a védőoltást még nem ismerték, a járványt nem tudták fel
tartóztatni.
Jellemző, hogy a földesúri tiszttartó javaslatai alapján az udvari Commissio fel
hatalmazta a földesúri tiszteket arra, hogy a közvetlen örökös nélkül elhunyt gazdák
vagyonát foglalják le, értékesítsék és a község adótartozásának törlesztésére fordítsák.
A községi elöljáróságokkal egyetértésben így jártak el 6 jászkunsági községben :
Türkevén
Kunszentmíklóson
Szabadszálláson
Fülöpszálláson
Kiskunhalason
Jászkiséren

10 gazda
7 gazda,
5 gazda
4 gazda
12 gazda
17 gazda

után
után
után
után
után
után

összesen:

55 gazda után

10
7
5
4
12
29

ökröt
ökröt
ökröt
ökröt
ökröt
ökröt

272
168
120
96
262
748

r. F t
r. F t
r. F t
r. F t
r. F t
r. F t

67 ökröt 1 666 r F t

11
—
—
—
16
18

kr-ért,
kr-ért,
kr-ért,
kr-ért,
kr-ért,
kr-ért,

45 kr-ért

73 KA Inv. 1740. Nr. 73. f. 2. Die Mensi Januarii Anno 1740. in Districtu Minoris Cumaniae cum I. Compagnia
D. Capitanei de Haxaire ex I. Regimini Pedestri Ordinis Caroli Lotharingiae Principi...
74 KA Inv. 1740. Nr 402. f. 1—5. Die 4, Decembris, Anno 1740.
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értékesítettek, mint ,,Caducitas"-beli vagyonokat. A hadiadó és a földesúri adó tar
tozásait csak ilyen módon tudták kiegyenlíteni.75
Ezzel párhuzamosan folytak a földesúri tisztek felháborító visszaélései, amelyeknek
során 1742 októberéig a Pesti Invalidus Ház földesúri tisztjei önhatalmúan 17 429
r. Ft értékű vagyont és készpénzt sajátítottak ki a saját maguk részére a kerületek
városaiban és községeiben azon felül, amit a helyi hatóságok a caducitas-beli jóváí
rás szerint — tehát adótartozás címén — hivatalosan is jogosnak ismertek el.76 Az
udvari Commissio tíz hónapig tartó alkudozás és huzavona után a hatalmukkal viszszaélő földesúri tiszteket leváltotta tisztségükből, de helyettük újakat nevezett ki : föl
desúri tiszttartónak Gosztonyi István Heves—Külső-Szolnok vármegyei táblabírót,
egri lakost, összkerületi vicekapitánynak Morvay Mihályt, kerületi ügyésznek Szalay
Istvánt. Részükre és az adószedők részére is új szolgálati utasítást adott ki az udvari
Commissio, amely végre is engedélyezte a Jászkun Kerület közgyűlési, kerületi kapi
tányi és a városi, községi tisztségválasztási jogát, továbbá elismerte a nádor által ki
bocsátott rév- és vámmentességet biztosító jogot a jászkunságiak részére.77
Ez az eredmény sok vonatkozásban felért egy részleges győzelemmel a földesúri
hatóságokkal szemben. A jászkunságiak ezt az eredményt is az osztrák örökösödési
háború folyamán, a sziléziai táborokban tanúsított sikeres helytállásukkal vívták ki
maguknak nagy áldozatok árán.
A Jászkun Kerület részvétele a sziléziai háborúban
Térjünk tehát vissza a jászkunsági hadkötelezettség-és katonaállítás ismertetésére!
Mária Terézia trónra léptét követően, az osztrák örökösödési háború kezdete után,
gr. Pálffy János országbíró 1741. január 26-án fegyverbe szólította a nemességet a
Sziléziában előretörő poroszok ellen. Az insurrectióra való parancs nem kerülte el
a Jászkun Kerületet sem.
A Consilium Bellicum parancsa alapján gr. Johann Franz von Pratta a Pálffy-vér
tesezred colonellusa és hadfogadó tisztje március elején megjelent a Pesti Invalidus
Ház parancsnokánál, Hochenaunál és hadbiztosánál, Johann Caspar Hueber ezredes
nél, hogy a hadba vonulásról szerződést kössön velük, mint a Jászkun Kerület intéz
ményi földesúri elöljáróival. Futártiszt útján azonnal Pestre rendelték a Jászkun
Kerület földesúri tisztjeit és kerületi vezetőit. Március 3-án érkezett meg az arany
nyakláncos Podhradszky tiszttartó, a Jász Kerület részéről Sipos Pál senator, a Nagy
kun Kerületből Terbócs István kerületi kapitány és Maár Gergely senator, a Kiskun
Kerületből Föld váry András kerületi kapitány. A katonaállítási szerződést 1741. már
cius 4-én írták alá.78 Hueber hamarosan jelentést küldött a szerződésről Nesselrodenak, az udvari Commissio elnökének, aki úgy rendelkezett, hogy a jászkunsági csapat
Jászberényben szereljen fel, tegye le az esküt és ott vegye át az útiparancsot (Marsch
route). Pratta Nesselrode intézkedése után csak március 16-án írta alá a szerződést és
az elszegődő levelet, amely kivonatosan a következőket tartalmazza :
— a Jászkun Kerület 2 lovasszázadból álló egységet (Regiment) állít elő. Ez a
regiment 5 főből álló törzset (Stab) alakít, századonként 198 lovast szerel fel,
— a regiment saját zászlók alatt vonul majd fel, április 25-én hajnalban indul Sziléziába, a betörő poroszok ellen, ahol a tábori szolgálat ez év október 31-ig tart,
75 KA Inv. 1740. Nr 208. f. 1—16. Conscriptio Caducitatum...
76 KA Inv. 1743. Nr. 188. f. 153—60. Extraetus generalium Gravaminum Districtuum Jassigum et Cumanorum
1742. október 9.
77 KA Inv. 1743. Nr 275. f. 1—19. Wienn den 4. August 1743. Instructlo pro Administratore Districtuum Jassigum
et Cumanorum. Továbbá Pintér Jenő (szerk.): Jászberény rt. város levéltárában lévő kiváltságlevelek és oklevelek
gyűjteménye. Jászberény, 1909. 87—89. o.
78 KA Inv. 1741. Nr 90. f. 1—5. Accorda et Conventionis respectu Copiarum Militarium a parte Districtuum Jassicum et utriusque Cumaniae...
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— a jászkun regiment parancsnoka gr. Pratta légionárius colonellus. Vicecolonellusát, továbbá a századok parancsnokait és tisztjeit a jászkunsági katonai egy
ségek maguk közül saját maguk választják meg, az egységeket közvetlenül ők
vezetik,
— lovak, kocsik, fegyverzet, ruházat, felszerelés és élelmezés a Pesti Invalidus
Ház hadbiztosával való megállapodás szerint történik. A kenyér-fejadagot napi
2 kr-ral a zsoldból (stipendium) térítik meg a hadbiztosságnak, a lóra jutó porciót
nem kell fizetni, azt a hadbiztosság elszámolja.
— a fegyelmi jogkört a katonai szolgálati szabályzat szerint, a pallosjogot (ius
gladii) a régi jászkunsági privilégiumok szerint a választott vicecolonellus gya
korolja,
— ha valaki az ellenség fogságába esik, otthonról mindjárt pótolni kell, a tábori
szolgálati szabályzat minden tekintetben érvényes,
— a hadszíntéren szerzett zsákmányt a jászkunsági sereg ellátására kell fordí
tani.
Ugyanitt közölte Pratta a hadbiztossági sémát a felállítandó regiment állományá
ról és ellátmányáról :

Személyi

állomány

Katona porció
katonára
lóra

Parancsnoki törzs:
1 alezredes (-vicecolonellus)
1 tábori káplán (capellaneus)
1 tábori orvos (chirurgus)
2 kocsis (famuli cum curribus)

Havi zsold
r. Ft

8
2
1
2

10
2
1
8

120
10
6
8

13

21

144

6
8
3
4
1
1
1
6
3

6
8
3
4
1
1
1
6
183

60
60
20
18
6
6
6
36
732

198 fő

212

213

944

Második század:
198 fő
5 fő parancsnoki törzs :

212
13

213
21

944
144

5 fő
Első század (Una Convpagnia) :
1 századparancsnok (capitaneus)
2 hadnagy (leuthinantes)
1 zászlótartó (vexillifer)
2 strázsamester (magistri vigiliarum)
1 századírnok (fourierius)
1 sípos (fistulatorius)
l fegyvermester (faber)
6 tizedes (corpora les)
183 közhuszár (gregarii)

401 fő a személyi állomány

437
447
A havi zsoldból levonva a kenyéradag
A havi zsold készpénzben:
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2 032
437
1 695

Ezt követően Pratta tovább szervezte a sereget Pest-Pilis-Solt vármegyében,
ahol Zlinszky János alispán írta alá a szerződést és az elszegődő levelet. Itt április
ban 800, május 15-ig pedig újabb 800 katonát kellett kiállítani, szintén könnyűlova
sokból. Az egyik csapat parancsnoka Beleznay ezredes, a másiké pedig Dabasi
Halász Péter ezredes lett.79 Nesselrode parancsot küldött Huebernek, hogy a jász
kunsági huszárregiment felszerelési és ellátmányi igényeiről a Hofkammernek is
küldjön jelentést a hadbiztossági elszámolás érdekében. Megjegyezte azt is, hogy
szerinte nem 400, hanem 1000 huszárt is küldhetné a Jászkun Kerület. Hozzáfűzte
még, hogy az egyenruha (,,die Uniform") és a köpeny is egyaránt kék színű anyag
ból készüljön.80 A Kiskun Kerületből 100 lovast állítottak elő Földváry kapitány
vezetésével, a Nagykun Kerületből szintén 100 lovast Terbócs kapitány vezetésével,
a Jász Kerületből pedig 200 lovast szereltek fel Molnár Mihály alezredes (Oberstleutinant) vezetésével.
A tiszti gyűlésen Molnárt választották meg a regiment parancsnokává, aki így
Pratta helyetteseként szerepelt. A szervezés és a felszerelés során Hueber jelentette
az udvari Commissiónak, hogy a jászkunsági regiment nem az aranynyakláncos
földesúri tiszttartót választotta meg parancsnoknak. Nesselrode érdeklődésére a
tiszttartó kénytelen volt mentegetőzni, különböző indokokra hivatkozni: Jászbe
rényben kell maradnia, mert hivatalát nem lehet nélkülözni, a jászberényi börtön .
épülőfélben van, a rabok könnyen elszökhetnek — „die Carcerei zu Jászberény in
eine besseren Verwahrungs-Standt zu setzen" —; a Jászkun Kerületet a környező
vármegyék maguk között szét akarják osztani, a jászkunságiak a hamarosan meg
nyíló pozsonyi országgyűlésre ablegátusokat akarnak küldeni, holott ilyen követkül
dési joguk nincs, ettől el kellene őket tiltani. 81 Hogy a választás során mellőzték,
elhallgatta.
1741. május 28-án ilyen körülmények között érkezett meg a jászkunsági huszár
regiment a sziléziai Nyssaba, a ,,Brigada"-hoz, ahhoz a kb. 2—3000 főből álló gyalog
ezredhez, amelynek korábban semmi lovassága sem volt. Ott tudták meg, hogy ez
a gyalogság április 10-én Mollwitz-nál már elvesztett egy csatát a nehéz fegyver
zetű porosz túlerővel szemben. Ennek a gyalogezrednek — most már valóban
,,brigád"-nak lehet nevezni — a főparancsnoka gr. Wilhelm Reinhardt Neipperg
vezénylő tábornagy (General-Feldmarschall) volt, aki a hosszú és fárasztó menetelés
től elcsigázott jászkunsági regimentnek 4 napi pihenőt engedélyezett.
A táborozás és az első csatározás kezdeti eseményeit egy tábori levél alapján érdemes
figyelemmel kísérni. Június 3-án reggel megtörtént a hadbiztossági számbavétel és a
szemle (Lustra), „délután Commandóba ment egész Milíciánk".82 Aznap könnyű lovas
hadgyakorlatot tartottak, majd június 4-én hajnalban „az Olmisdorff helységben
bezáratott Prussusokra reá ütöttünk és az egész helységet tűz által megemésztettük.
Az házakban bezáratott Burgusok az iszonyú égés miatt igen elvesztenek. Ide nem
messze lévén az ellenség tábora, kijővén annak segítségére 300 lovas Burgus, de
azok közül is keveset bocsájtottunk vissza. A mi népeink közül pediglen ezen csa
tában Lengyel Mátyáson kívül az árokszállási Wiener Carol, Király György és az
apáti Bali Ferencen kívül több el nem esett. Akkor lőtték el Róza néne Asszonyom
fiát is. Ez megh lévén, visszatértünk az Commandóra. Harmadnap az egész Prussus
Ármádia minden erejével együtt reánk jött, de akkor egy sem esett el a mieink közül,
holott pediglen 140 ágyúval kilőttek hozzánk. Harmadnap visszatérvén az Prussus
Ármádia, a mi népünk utána menvén, erősen űztük, aholott Aranyossy hadnagy
79 KA Inv. 1741. Nr 111. f. 1—16. Extract aus einer Ambts-Verordnung von mir General-Kriegs-Commissario
Grafen von Nesselrode an den Herrn Feld-Kriegs-Cbmmissarium Hueber. Dato Wienn, den 31. Mártii 1741. Accorda
et Conventionis respectu Copiarum Militarium a parte Comitatuum Pest—Pilis—Solt articulariter unitorum... etc.
Dabasi Halász 1741. június 7-én esett el az ütközetben.
80 KA Inv. 1741. u.o. „...die Uniformen werden egal in blauer Mundur und gleich Mänteln gekleidet..."
81 KA Inv. 1741. Nr 152. f. 1—2. Podhradszky wird geantworthet. Jászberény, den 3. May. 1741.
82 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 1741. 8. es. 38. sz. Nyssa, 1741. június 15.
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uram szolgástul, fényszarui Csúz András, árokszállási Juhász András, mihálytelki
Wiener Ferdinánd, Bali Márton, jákóhalmi Kónya Márton, felsőszentgyörgyi Basa
Márton... kiket ha elfogtak-eh? vagy megöltek, máig sem tudjuk bizonyosan. De
Kovács Bálint bizonyosan rab — amint mondják lenni, és lovakat is felesen el lőttek".
Ez a parancsnoktól érkező tábori levél csupán néhány kisebb ütközetről számol be,
de ebből is kitűnik, hogy a visszavonuló ellenség nyomába szegődő huszár-attak is
számos veszteséggel járhat. A beszámoló nem említ zsákmányt, vagy foglyot, inkább
a veszteségeket sorolja fel. Majd így folytatja: „Arra nézve minden nap hal az
Népünk, vesz fegyverünk, romlanak, döglenek lovaink, éjjel-nappal ruháink sza
kadnak. Eleve korán kérjük Kegyelmeteket, hogy megbecsült ruháinknak, fegyve
reinknek, lovainknak, szerszámainknak árát otthon lévő Cselédinknek tegye le
Kegyelmetek, mert egynek sem bizonyos haza menetele. Ezért is minden tehetséggel
ügyekezzék az Becsületes Nemes Tanács, hogy rész szerint otthon maradott árváin
kat contentálja, s erről informátióját amidőn elvárnánk, maradunk a B. N. Tanács
nak alázatos szolgái: Molnár Mihály, Molnár Imre, Iványi Imre, az egész Militia.
Én Molnár Mihály köszöntöm magam Hitvesemet, Gyermekeimet és Fiamat, a
Gazdaságot recommendálom Nekiek. De még én semmi ízben nem voltam az tábor
helyen kívül".
Terbócs nagykunsági kapitány 1741. július 1-én a sziléziai táborból, Najetz-ből
írt levelet a kerületi hatósághoz. Beszámolt arról, hogy eddigi veszteségük 17 katona
volt, ezek közül 11-en Aranyossi hadnaggyal együtt a poroszok fogságában vannak,
de ,,a jövő héten meg fognak szabadulni, kiknek szabadulások végett most bizo
nyos napokig Armistitium (fegyverszünet) tartatik. A Jász és Kun és az új Pesti
Militiának legelső actiojok mind a két részről igen szerencsés volt, úgy annyira,
hogy a Prussus Népétül sok copjákat, zászlókat 72 rabokkal együtt cum laude,
táborunkba behoztak. Mindeddig becsületünk fenntartásával Districtusunk elő
meneteléért Fölséges Királyné Asszonyunk mellett hívségesen szolgáltunk, de nem
kevés éhséggel és sanyarúsággal. Kire való nézve recommendálom Kegyelmeteknek
a szegény Katonaságot annyiban, hogy az Három Districtusok ex communi consensu
exoperálni méltóztassanak azt Generalis Commissarius Nesselrode Uram Eő-Excellentiájának, hogy a hónaponként való kenyereket akár elengedné, akár pediglen
a Nemes Districtusok bonificálják a Commissariatusságnak ex praerogatis, hogy az
4 Ft-okkal hónaponként jobban élhetnének a szegény Katonák, mert másként vagy
lopásra vagy szökésre kényteleníttetnek vetemedni, mely cselekedetek nem kevés
kisebbségekre esnék dicséretes szolgálatunk után az N. Districtusunknak..." Utó
iratként jelentette, hogy egy Űjfalusi nevű kunmadarasi katona táborba menet
közben elszökött egy fekete lovon. Úgy értesültek, hogy ez a fekete ló Hatvanban
volna. Kérték, hogy Jászberényből Muhoray hadnagy menjen érte Hatvanba,
a katonával együtt fogja el, a katonát pedig kísérje a kerületek Székházának bör
tönébe. 83
Figyelemmel kísérték a sziléziai táborokban szolgáló jászkunsági tisztek a hazai
eseményeket is. Értesültek arról, hogy június 22-én nádorrá választották az ország
gyűlésen gr. Pálffy János országbírót, június 25-én királlyá koronázták Mária
Teréziát, s ez az országgyűlés sem szavazta meg a Pesti Invalidus Ház indigenatusát,
ugyanakkor a Jászkun Kerület vezetői a nádor asztalára helyezték a redemptionális
kérelmet s megindították a panaszok áradatát a földesúri tisztek felháborító vissza
élései miatt. A köztudatban, nemcsak az alföldi környezetben, hanem a vármegyék
ben is, futótűzként terjedt el a hír, hogy a jászkunságiak hamarosan felszabadulnak
a földesúri hatalom alól, katonai érdemeik révén őket a nádor is pártfogásba vette.
Az országgyűlésről érkező hírek hatására Földváry kapitány is helyettest állított
83 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 1741. 8. cs. 51. sz. Terbócs levele.
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maga helyett a táborban, Pozsonyba sietett, hogy az ott lévő jászkunsági ablegátusoktól tájékozódjék a politikai fejleményekről. Ott értesült arról, hogy Podhradszky
Pozsonyból hazaküldte Sípos és Kisvárday ablegátusokat, mert ők a redemptio
sikere érdekében fáradoztak. A földesúr erről hallani sem akart.
A földesúri tisztek és a választott kerületi tisztek között emiatt óriási ellentétek
feszültek.84 Nemsokára Terbócs kapitány is szabadságra jött haza, Molnár alezredes
viszont azért lett türelmetlen, mert a jászkun kerületi központból, Jászberényből jú
nius 16-áig még semmi írásbeli választ nem kapott leveleire, pedig az ő katonai, tá
bori felelőssége is volt akkora, mint az itthoni vezetők politikai felelőssége. Meg is
írta:,,...nem kis gyötrelmemre esik, sok rendbéli levelemre még csak egy vigasztaló
választ is Kegyelmetektől nem vehettem. Mitül vagyon, elegendőképpen nem ítélhe
tem jónak jeléül lenni. Ámbátor minden dolgaim jól folynának is itten, mégis az
ilyetén idegenség elegendő unalmat hozhatna. Annak okáért recommendálom, egy
darab papírosát 4 kr-ral ne sajnálja Kegyelmetek a postára... Ujabban Thasy Sándor,
Horváth István kapitány szolgájával és egy árokszállási Hollósi Antal katona rabul
estek, de rövid nap múlva azok is kiszabadulnak. Sreyer uram 100 lovas és 250 gyalog
magyarokkal Boroszló alól hajtottak 650 hízott ökröket nyereséggel. Ezeknek
párját július 10-ón 30 tallérokon (60 r. Ft, összesen 19 500 r. Ft) eladtuk." 85
Hogy ezt a tekintélyes összeget milyen arányban osztották fel a részt vevő katonai
egységek között, arra adataink nincsenek. 1741. szeptember folyamán a pozsonyi
országgyűlés pontosan meghatározta a Jászkun Kerület hadkötelezettségének
mértékét és módját is. Előírta, hogy a Pesti Invalidus Ház — mint intézményi
földbirtokos — 1 lovast, a kerületek pedig nádori portánként 1—1 lovast fognak
adni.86 Elszegődésük lejártával, megfogyatkozva, november elején hazatért Sziléziából a jászkunsági huszárregiment, előbb leszerelt, majd feloszlott.
A Jászkun Kerület a törvény előírása szerint 1741. december 20-án a reá eső 70 nádori
portaszám alapján fel is szerelt és Pestre küldött 69 huszárt, őket innen azonnal Po
zsonyba irányították. Ezzel aztán meg is kezdődött az alkudozás a kerületek redemptióját kérelmező jászkunsági helyi elöljáróságok és a taktikai ígéretekben nem szűkölködő
nádor között : hány fős kombattáns könnyűlovasságot tud táborba küldeni a Jászkun
Kerület az örökösödési háború folyamán, s közben hajlandóak-e a jászkunságiak
letenni az 500 000 r. F t redemptiós összeget, hogy véglegesen kiváltsák magukat
a Pesti Invalidus Ház földesúri hatósága alól. A tét tehát nem volt csekély, s ha a
táborba küldött katonák sorsát és áldozatvállalását tekintjük, meglepően nagynak
és kockázatosnak is mondható.
Vita tárgyát képezte a nádori porták száma is, mert a portaszám 67,5-ről 70-re tör
tént felemelését törvényesen még nem erősítették meg. A nádor sürgetésére 1741. de
cember 27-én a Jászkun Kerület a 67,5 nádori porta alapján újabb katonai egységet
— portánként 4 lovast állított ki. A jászok és a nagykunok 1 kapitányt (centurio),
1 hadnagyot (tenens), 1 zászlóst (vexillifer) és 204 közhuszárt szereltek fel és küldöt
tek egy újonnan szervezett gyalogezred 4. légiójához — „Vestitus pro neo-eriganda Pedestri Militia ad Legionem 4." —, a Kiskun Kerület pedig 1 hadnagyot és 66 közhuszárt
küldött táborba az előbb említett hadoszlop 5. légiójához. A rozsot (siligo) és a zabot
(avena) a Pesti Invalidus Házban, illetve Budán kapták meg. Valamennyien innen in
dultak Pozsonyba, majd onnan a hadszíntérre.87 Súlyosabbra fordult a helyzet, mert
ez az alkalmazás már nem egy évre, hanem a háború egész tartamára szólt. A jász
kunsági regiment parancsnoka továbbra is Molnár Mihály alezredes maradt, 1742. ja84 KA luv. 1743. Nr 188. í. 224. Perceptae die 14. Júnii 1741. Továbbá: KA Inv. uo. 218. Jászberény, die 19.
Julii 1741.
85 Szm Lt Jászb. It. Hiv. Tud. 1741. 8. cs. 55. sz. Molnár levele Jászberénybe 1741. július 16-án.
86 Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás. Bp., 1901. 7. k. 56—7. o., az 1741:63. te. 11. §
87 KA Inv. 1741. Nr 446. f. 1—8. Jászberény, die 27. Decembris 1741.
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nuár 17-én gr. Károlyi Sándor tábornok értesítette a Jászkun Kerületet, hogy a regi
mentet fia, gr. Károlyi Ferenc ezredes légiójához csatolták.88
Ezt követően már előfordult, hogy a táborból többen haza szöktek lovastul,
fegyveresen, főként azoknak a családoknak a fiai, ahol a pestisben elhaltak vagyonát,
örökségét, caducitásbeli javait a földesúri tisztek: Podhradszky, Föld váry, Maczák
adóba, vagy saját célra kisajátították. 89 Ezért a földesúri tiszttartó 1742. április
13-án körlevelet intézett valamennyi jászkunsági város és község elöljáróságához:
„...Könnyen megeshetik, hogy a táborokban egyik-másik a hadi-szolgálattól idő
közben megidegenedik, elszökésre és abból származható egyébféle rosszra is vete
medik... Minden helység bírája és lakója azonnal fogja meg a lappangó, szökevény
hajdút vagy lovast és jó őrizet alatt küldje Jászberénybe! őket eltitkolni senki ne
merészelje ! Aki ez ellen vét, büntetést kap, saját költségén hadi szolgálatra táborba
vonul, ha erre alkalmatlan, maga helyett alkalmas katonát állít. Szoros vigyázassál
legyenek, hogy semmi külső idegen zsidókat pedig akármely szín alatt, akár hiteles
passusokkal ne admittáljanak, házaikba, mezei szállásukra senkit — akárki légyen —
befogadni ne merészeljenek, és az Tiszán által vagy szomszéd vármegyékbe utazni
hiteles passus nélkül provideáljanak". Külön kitért a zarándokok, a templomokra
koldulók és a cigányok jövés-menésének korlátozására. Cigányokat csak akkor
fogadhatnak be, ha kovácsmesterséget folytatnak és hasznos szolgálatot tesznek
a szántóvető embereknek. Ezeknek adjanak hiteles passust, de a környező vár
megyékből érkezőket vissza kell verettetni. Felhívta a községek figyelmét a mezei
pásztorok, a vendégfogadók és a csárdások felügyeletére. A bírák ellen büntetést
helyezett kilátásba.90
Ennek a földesúri fenyegetésnek nem sok eredménye lehetett, mert a tiszttartó
már minden tekintetben elvesztette hitelét és tekintélyét a jászkunsági hatóságok
körében. A táborból pedig újabb hírek érkeztek: „...a Burguson erősen reá ütvén
az magyarság, az Helységből kinyomta, de minek utána a prédának estek volna,
a Burgus rendbe vévén magát, a mieinket erősen megabizolta (apasztotta, abisolieret
— K. J.), de ugyan ismét — noha sokaknak elesése után is — az Helyet az mieink
occupálták, és az Burgus két-annyi elesett. S azt mondják felőle, még eleitül fogvást
oly vérontás mind a két részről nem volt, mint most" — írta Molnár alezredes
1742. június 3-án Pozsonyból.91
A bár sok emberáldozatot követelő, de igen eredményes tábori helytállás híre
eljutott a császári Haditanácshoz és a nádorhoz is. Pálffy elismerte, sőt helyeselte
a jászkunságiak redemptionális kérelmét, de teljesítését egyre súlyosabb feltételek
hez kötötte. Úgyszólván lépésről lépésre zsarolta a kerületeket a már megadott
katonai kontingens növelését illetően. 1742 augusztus elején, amikor híre jött, hogy
a Mezőtúr és Czibakháza térségében elhelyezett Haller-gyalogezred egy batallionja
pártot ütütt, tisztjei ellen fellázadt, egyik kapitányát megölte, parancsot adott
a Pesti Invalidus Ház parancsnokának, Hochenau ezredesnek: mozgósítsa a jász
kunságiakat a felzendült gyalogság lecsendesítésére. Augusztus 5-től 24-éig a Jász
Kerület 200 lovas katonával megfékezte a lázadást.92 Ezt a Haller-regimentet a jász
ságiak jól ismerték. 1742 április folyamán Jászberényben volt elhelyezve teljes
ellátásra.
Az elöljáróság erre így emlékezett vissza: „...mennyi számláihatatlan károkat
s nyomorúságokat szenvedett szegény Varasunk az ingyen-fuvar, a beszállásolás
és az élelmezés során, fele adónkért nehezen szenvedtük volna el. Hogy azért a
88 Szm Lt Jászb. It. Hiv Tud. 1742. febr. 9. 8. cs. 100. sz.
89 KA Inv. 1743. Nr. 188. f. 153—60. Extractus generáliam gravaminum Districtuum Jassigum et Cumanorum.
1742. november 9.
90 Szm Lt Jászfényszaru lt. Prot. 1726—86.113—14.1742. ápr. 13.
91 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 1742. június 3. 8. cs. 110. sz.
92 Szm Lt Jászapáti lt. Prot. 1742. Körlevelek. Jászdózsa lt. Prot. 1739—82. 9. J K I Hiv. Tud. 1742. augusztus ».
8. cs. 130. sz. J b lt. Hiv. Tud. 1742. augusztus 5.
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jövendőben quártélyosokkal ne aggra váltatnánk, Excellenciádnak kegyelmességébe
magunkat és szegény Varasunkat alázatosan recommendáljuk".93 Ennek ellenére
a földesúri tiszttartó az udvari Commissióhoz írt jelentésében ismételten rebellisek
nek szidta a jászkunsági vezetőket. A nádor végre ezt már megsokallta és 1742.
november 21-én kelt leiratában szigorú megrovásban részesítette: „...végtére is
Kegyelmed nem tudja félbehagyni a Jászkun Kerület és a jászberényi bírák ellen
saját kénye-kedve szerinti felháborodását. Most is a gazdálkodó Uraság nevezete
és színe alatt — sub specie et colore hospitalis Dominatus — mindenféle rosszindulat
tal és hiábavaló gyötrésekkel illetvén őket, akik pedig a hadi- és adókötelezettségük
ben, mind a földesúri jogokat illető dolgokban eleget tesznek. Ezért az ilyenféle
önkényes háborgatásoktól egyszer már tartózkodjék Kegyelmed, másként megmu
tatom azt, hogy a Magyar Királyság nádora mit tehet az effélékben — secus demonstrabo in effectu id, quod possit in similibus Regni Hungáriáé Palatínus". 94
Pálffy témánk vonatkozásában egyszerre kétfelé figyelt : hogyan állják meg helyü
ket a jászkunságiak a poroszokkal szemben a táborokban, s hogyan kellene katonai
kontingensüket növelni, másfelől hogyan lehetne előbb-utóbb visszaszerezni a
Nesselrode-Commissiotól, illetve a Pesti Invalidus Háztól a Jászkun Kerületet
s ez úton az évi 12 000 r. Ft nádori censust.
Mindezt természetesen jól látták a jászkunsági helyi vezetők. Egyidejűen szívós
és következetes küzdelmet folytattak a katonai létszám növelésére vonatkozó
nádori igények és a Pesti Invalidus Ház tisztségviselőinek földesúri hatalmas
kodása és súlyos visszaélései ellen. A földesúri tisztek már csak az invalidusok
executios adóbehajtó különítményeinek fegyveres védelme alatt érezték magukat
biztonságban. Sorozatos visszaéléseik feltárásával, a gazdaságot, a közigazgatást,
a jogszolgáltatást és a vallás-szabadságot ért sérelmek felsorakoztatásával a kerületek
vezetői küldöttségileg keresték fel a nádort Bécsben.95 írásban is kerületenként,
városonként és községenként felsorolták a földesúri tisztek elleni panaszaikat.
Végül kérték, hogy mint a Jászkun Kerület főbírája és nádori főkapitánya, küldjön
ki egy magas rangú bizottságot, hogy az elszenvedett sérelmeket alaposan kivizs
gálja, ,,hogy mi is Excellentiádnak kegyelmessége által ezen habzó keserűségünk
után régi boldogulásunknak örvendetes révpartjára juthassunk". 96
Hosszas huzavona után 1743. február 1-én az udvari Commissio ideiglenesen
felmentette tisztsége alól a földesúri tiszttartót s felszólította, hogy tisztázza magát
az ellene felhozott vádak alól. A fegyelmi bizottságot csak április elején küldték ki
a Jászkun Kerületbe, s ez csak május 21-ón fosztotta meg tisztségétől Podhradszkyt,
de helyette újat csak augusztus 4-én állított.97 Ezzel szemben a vizsgálat kezdetén,
még április 9-én, Pálffy megküldte a jászkunok harmincad- és általános vámmentes
ségére vonatkozó, megújított kiváltságlevelet.98 Ez a legfelsőbb hatóságtól kibocsá
tott oklevél megerősítette a Jászkun Kerület lakóinak a koronabirtokot megillető
jogállását, mert a harmincad-, a rév- és vámmentesség sarkalatos kiváltságaik
közé tartozott, és ettől fogva ezt írásban is fel tudták mutatni a környező vármegyék
vám- és révhelyein.
Nem sikerült azonban a katonai létszám csökkentése. Az osztrák örökösödési hábo
rú a vártnál sokkal hosszabbra nyúlt. A Jászkun Kerület 1743 végén már 400 huszárt
volt kénytelen a poroszok és a franciák elleni táborba küldeni a regiment zászlói alatt.
A következő évben ez a létszám már 1000 főnyire nőtt. 99
98 S z m L t u o .
94 KA Inv. 1742. Nr. 411. f. 2—3. Pozsony, die 21. Novembris 1742.
95 Szm Lt Jászb. It. Hiv. Tud. 1742—49. 9. cs. 4. az. 1742. augusztus 5. Továbbá: 1742. október 18. Túrkevén ke
rületi közgyűlésen. KA Inv. 1742. Nr 344. í. 1—3., Nr 353. f. 1—11. 1742 október 18.
96 Uo. 1742 augusztus 5.
97 KA Inv. 1743. Nr. 275. í. 1—19. Wienn.den 4. August 1743. Instructio pro Administratore Districtuum Jassigum et Cumanorum.
98 Vö. a 73. sz. jegyezettel! Jászapáti lt. Prot. Körlevelek. 51.
99 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 1742—44. 9. cs. 118.
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A katonai kontingens felemelésére vonatkozó nádori igényeket a Jászkun Kerület
vezetői hosszas egyezkedés, nehéz tárgyalássorozat és alku során tudták mérsékelni.
A Haditanács és a nádor jól tudták, hogy a jászkunsági könnyűlovasság példásan
helyt áll a hadszíntereken, a jászkunsági vezetők viszont arra is számítottak, hogy
a kerületekbe 1742-től 1744 végéig újonnan beköltözött családok fiatalabb, katona
érett korosztályai sem mentesülnek a katonai szolgálat kötelezettsége alól, sőt
éppen ezzel szereznek családjuknak valóságos jászkunsági jogállást és honosságot,
az 1 000 lovas előállítását és felszerelését végülis elvállalták az általános mozgósítás
esetére. 1744. augusztus 20-án a Pozsonyban tartózkodó jászkunsági ügyvivők:
Horváth András jászsági, Nánásy János kiskunsági és Varró István nagykunsági
megbízottak arról értesítették a kerületeket, hogy hamarosan általános mozgósításra
lehet számítani a Jászkunságban, s hogy a redemptionális kérelem a királynő kezében
van, a redemptió sorsa a mozgósítás eredményétől függ.100
S valóban, Pálffy augusztus 26-án általános felkelést hirdetett meg a Jászkun
Kerület részére is, s ezt többek között így indokolta: ,,...a porosz király nagyszámú
emberekből álló corpusa Silesiának szélire takaroszik, s ezzel Édes Hazánkba, mi
helyt alkalmatosságát látja, becsapni szándékozik... a föld népeit tatárok módjára
saját országába hajtotta, gazdagabb atyáknak leányait, férjeknek feleségeit elszedi
és önnön maga tetszése szerint házasítja... Kegyelmetek is mennél számosabb lovas
katonát állítsanak hovahamarabb úgy, hogy mindezek első orderemre Országunknak
Morva és Silesia felől való szélein és határán — nem másképpen, hanem egyedül
a magunk és Országunk oltalmára — megjelenjenek... Ezt Eő-Felsége kétségkívül
anyai kegyességének bizonyításával és Kegyelmetek szabadságának kézben tartásá
val el fogja ismerni". 101
1744 szeptember elején a jászkunságiak 400 főnyi könnyűlovasságot szereltek
fel és küldtek ki Morvaországba.102 Mivel a nádor mindeddig csak ígérgetett, az
összkerületi közgyűlésen, 1745. február 23-án, Jászárokszállás, Jászfényszaru,
Jászdózsa és Jászjákóhalma, valamint a Kiskun Kerület nem szavazta meg az 1 000
katona előállítását és felszerelését. Kilátásba helyezték, hogy teljesen pusztán
hagyják községeiket, ha őket továbbra is örökös jobbágyoknak tekintik — „...wenn
sie als perpetuos jobbagiones traktieren." 103 Küldötteik Pálffynál is megjelentek,
aki megbotránkozva utasította el őket.104 Végül gr. Grassalkovich Antal királyi
személynök csillapította le a küldötteket. 105
A kerületek vezetői 1745. március 29-én tartott közgyűlésen határozatba foglalták
az 1 000 huszár előállításának és felszerelésének kötelezettségét : a Jász Kerület 500,
a Nagy- és a Kiskun Kerület 250—250 huszár felszerelését és táborba küldését vál
lalta, összesen választanak 4 kapitányt, 4 hadnagyot és 4 zászlóst, minden kapitány
nak a mundérjára és paripájára 200, a hadnagynak 150, a zászlósnak 100 r. Ft-ot irá
nyoztak elő. Határozatba foglalták, hogy — amíg a katonák táborban vannak — az
érintett családok mindenféle adózás alól felmentést kapnak, de visszatértük után a
hadiadót fizetniök kell.106 Az egyenruha („die Uniform") égszínkék posztóból készül
vörös zsinórral, kétfelől makkos gombokkal. A menték prémje fekete színű lesz. A
szablya-tarsolyokra címert rakatnak fel: „egy fél kéz karddal, tetejében a Korona".
Ez a címer a magyar királyi koronához való hűséget és a hadkötelezettséget fejezte
ki.107 Ez volt a redemptió feltétele!
100 Uo. 9. cs. 122. Pozsony, 1744. augusztus 26., továbbá 127—35. 1744. október 6.
101 Uo.
102 Pest megyei Lt Kiskunlacháza lt. Capsa C. Fasc. 5. Nr. 1. 1744. november 19.
103 KA Inv. 1745. Nr. 4. f. 1—2.,uo. Nr. 58. f. 1—6.1745. január 6.
104 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 10. cs. 14 Pálffy levele. Pozsony, 1745. április 15.
105 Szm Lt J K I D Capsa I I I . Fasc. 2. Nr. 13. Grassalkovich levele Gödöllőről 1745. május 4-én.
106 Szm Lt Jászb. lt. Hiv. Tud. 9. cs. 1745. március 29-i generalis congregatio jegyzőkönyvi anyagából.
107 Uo. 10. cs. 1745. április 16. Pálffy levele Pozsonyból. Mária Terézia 1745. május 6-án írta alá a Jászkun Kerület
redemptionális diplomáját, amelyet az éveken át tartó Ígérgetés után hamarosan megkaptak a Jászkun Kerületek
vezetői is.
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Кишш

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ И ВОЕННЫЙ НАЛОГ
Н А О Д Н О М В Л А Д Е Н И И К О Р О Н Ы С 1731 П О 1745 Г О Д Ы
Резюме
Одним из старейших владений короны феодальной Венгрии (КгопдиЪ, Ьопа согопаНа) был
Ясско-Куманский округ (<1ег ^ з з ш п - К ш п а т з е п е Б1'яЪпк1;). Территория области Ясскун со
ставляла в 1735 году примерно 890 000 катастральных хольдов, а её население по весьма не
полной переписи насчитывало 24 408 человек. Из этого на Яссшаг ^ а з з ^ е п , ^ я з ^ а ) при
ходилось 190 000 катастральных хольдов земли и 13 830 человек жителей, а на Великую Куманйю (Сггозз-Кпташеп, С и т а ш а 1У!аюг) 210 000 катастральных хольдов земли и 6672
человека жителей, а на Малую Куманию ( Ю е ь К ш п я ш е п , С и т а ш а М т о г ) 490 000 катаст
ральных хольдов земли и 3906 человек жителей.
Согласно законам XIII века, которые всё время обновлялись с тех пор, жители этих районов
обязывались в случае дворянской инсуррекции на поставку солдат и вооружение их на соб
ственные средства. В компенсацию за это жители освобождались от уплаты военного налога
и не состояли под непосредственными ведомством феодала, не платили вотчинного налога.
Помещение этих районов под ведомство частных помещиков запрещалось действующими
законами. Государственно-правовое юридическое положение, принадлежащее королевскомйу
имениюккороны, признавалось еще и правителями Габсбургов. Несмотря на это венская
Придворная Судебная палата всё же продала два раза территорию Ясскун частному помещи
ку: в 1702 году Тевтонскому рыцарскому ордену (с!ег БеиЪзсЪе ВлМегойеп), а в 1731 году
пештскому военному учреждению, находившемуся в ведомстве императорской придворной,
генеральской Комиссии, Пештскому Дому Инвалидов (с1аз Ка1зегНсЬе 1пуаНс1еп-паи« ги
Рез1). На эти противозаконные шаги Вена решилась в интересах достижения тройной цели:
тем самым она также хотела умерить финансовый крах ненасытной канцлерской казны
(кшзегНсЪез А е г а г ш т ) и содержания двора, населения Ясскуншага было наряду с воен
ной повинностью принуждено выплачивать как военные налоги, так и феодальные налоги,
в конце концов обязало жителей Ясскуншага предоставить квартиры имперским полкам,
размещенным в этих районах (Е11^иаг*1егип&. Б^зЬкаНоп) снабжать их провиантом (РгоУ1апк-Уегрпе§ип§) а в случае военного ртанзитного перехода ТгапзеппаНЪаЪ, Ъгапзегта) осу
ществлять транспортировку войск, несение экспедиционной службы (ЗоИаЪеп-ЕхресНЪюп, уес1ига).
В рассматриваемый период эти закононарушения и тяжельые военные налоги и подати
превратились в источник постоянного недовольства и сопротивления в кругах населения этих
районов. Это однако служило поводом и для того, чтобы в венских придворных кругах ясскуншагское население клеймили бунтарями и почти постоянно держали под оккупацией
чужеземными солдатами и под контролем. Так накапливались притоворения интересов.
Особенно усугубилось положение, когда на оснований статьи закона 1715. VIII дворянская
йнсуррекцйя наряду с практикой поставки солдат объявила об обязанности формирования
постоянной армии наемников, и для этого было необходимо обложить населений новым воен
ным налогом — « з т е сопЪпЪиЪюпе с о т р а г а п поп роззе!» ЭТОТ военный налог дворянство
по-прежнему не платило, в противоположность этому с жителей Ясскуншага он взимался.
В начале 1730 годов в стране было размещено 36 имперских полков, из них с избытком досталовь и на Ясско-Куманайский округ.
Время налогов особенно увеличивалось в военные периоды: во время войн за польское
наследство (1733—1735 гг.), Австротурецкой войны (1737—1739 гг.)№ двух Силезский войны
(1740—1742, 1744—1745 гг)., более того также и во время усмирения восстания крестьян
в 1735 г. в комитате Бекеш.
Эта работа впервые с военно-исторической точки зрения рассматривает пятнадцатилетнюю
историю земель короны до периода их выкупа на собственные деньги — редемпцио. ЯсскоКуманайский округ освободился от феодальных тягот, выставив тысячу гусарод и выплатив
редемпциональную сумму в 550-000 форинтов (рейнских гульденов), но он должен был и
далее нести военную повинность и выплачивать военный налог — за чужие интересы, разуме
ется, без всякой охоты.
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József Kiss
KRIEGSDIENSTPFLICHT UND KRIEGSSTEUER
AN E I N E M K R O N G U T VOM J A H R E 1731 B I S ZUM J A H R E 1745
Resümee
Ein der ältesten Krongüter (bona coronalia) in Ungarn von feudaler Zeit war der JassischKumanische Distrikt. Die Größe seines Gebiets wurde 1735 auf 890 000 Katastraljoche geschätzt,
die Zahl seiner Bevölkerung war in der mangelhaften Steueraufnahme als 24 408 registriert.
Daraus entfiel ein Gebiet von 210 000 Katastraljoche und eine Bevölkerung von 13 830 Köpfen
auf Jassigien, ein Gebiet von 210 000 Katastraljoche u n d eine Bevölkerung von 6 672 Köpfen
auf Groß-Kumanien (Cumania Maior) und ein Gebiet von 490 000 Katastraljoche und eine
Bevölkerung von 3 906 Köpfen auf Klein-Kumanien (Cumania Minor).
L a u t Gesätze, die im 13-ten Jahrhundert gegeben u n d seitdem immer erneuert waren, wurden
die Einwohner dieser Distrikte im Fall einer Insurrection der Adeln zu persöhnlicher Soldatenstellung und zur Rüstung auf eigene Kosten verpflichtet. Als Gegenleistung dafür wurden sie
von der Zahlung von Kriegssteuer befreit und waren nicht direkt unter den Grundherren geordnet
und zahlten keine grandherrliche Steuer. Die Unterordnung der Distrikte der Zuständigkeit der
Grundherren war von gültigen Gesetzen verboten. Seine staatsrechtliche Rechtstellung, die ein
königliches Krongut zukommt, war sogar von den Habsburg Monarchen anerkannt. Trotz all
diesen verkaufte die Hofkammer von Wien den Jassisch-Kumanischen Distrikt sogar zweimal
a n Gutsherren; 1702 a n dem Deutschen Ritterorden u n d 1731 an dem Kaiserlichen Invalidenhaus zu Pest, einem militärischen Institut das unter der Zuständigkeit eines der Generalscommissionen vom kaiserlichen Hof geordnet war. Diese gesetzwidrige Schritte wurden von
Wien im Interesse eines dreifachen Ziels gemacht ; E s wollte auch dadurch den finanziellen Konkurs des unersättlichen kaiserlichen Aerariums und Hofhalts zu mäßigen. E s h a t die Bevölkerung
von Jassisch-Kumanien neben der Kriegsdienspflicht auf die Zahlung sowohl von Kriegssteuer
als auch von grundherrlicher Steuer gezwungen. Schließlich h a t Wien die Bevölkerung von JassischKumanien zur Einquartierung und zur Proviant-Verpflegung der in der Distrikt stationierenden
Reichsregimenter und zur Soldaten-Expedition im Fall einer Transennalität verpflichtet.
I n der von uns erörterten Zeit wurden diese Gesetzwidrigkeiten und die schweren militärischen
und Steuerlasten zur Quelle ständiger Unzufriedenheit und Widerstands unter der Bevölkerung
dieser Distrikte. Das hingegen diente in den Hofkreisen von Wien als Vorwand, die Bevölkerung
von Jassisch-Kumanien als rebellisch zu brandmarken u n d sie fast ständig unter fremder militärischer Besatzung und Kontrolle zu halten. So haben sich die Interessengegensätze angehäuft.
Die Lage wurde besonders schwierig als auf Grund des V I I I . Gesetzartikels vom J a h r e 1715,
die Aufstellung einer ständigen Söldnerarmee bestimmt wurde, die neben der bisherigen Praxis
der Soldatenstellung laut der adeligen Insurrection einen weiteren Last bedeutete, da die Auferlegung weiterer Kriegssteuer nötig wurde — "sine contributione comparari non posse!".
Diese Kriegssteuer wurde von den Adeln weiterhin nicht bezahlt wogegen von der Bevölkerung
von Jassisch-Kumanien ja. Am Anfang 1730-er Jahren stationierten 36 Reichsregimenter in
Ungarn und aus ihnen fielen auch der Jassisch-Kumanischen Distrikt genug zu.
Die Lasten nahmen besonders zu zur Zeit der Kriege. Während des polischen Erbfolgekriegs
(1733—35) des österreichisch-türkischen Krieges (1737—39) der zwei schlesischen Kriege—
(1740—42 und 1744—45) sogar auch während der Niederschlagung des Baueraufstands vom
Jahre 1735 im Komitat Békés.
Aus Kriegsgeschichtlicher Hinsicht ist diese Studie die Erste, die eine Darlegung der fünfzehn Jahre langen Historie dieses Krongutes vor der Redemption (dem Rückkauf auf eigenen
Kosten). Der Jassisch-Kumanische Distrikt wurde 1745 gegen die Stellung 1000 Husaren und
die Zahlung der redemptionalen Summe von 550 000 rheinischen Gulden von dem grundherrlichen
Lasten befreit aber er mußte die Kriegsdienstpflicht u n d die Kriegssteuer auch weiterhin — für
den fremden Interessen verständlicherweise nicht gern — übernehmen.
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B É N Y E I MIKLÓS

A LUDOVIKA KATONAI AKADÉMIA KÉRDÉSE
A REFORMKORI ORSZÁGGYŰLÉSEKEN

Egy magyar katonai főiskola felállítása a rendek régi, még a XVIII. század
végéről származó követelése volt. Elsősorban a nemzeti önállóság szempontjából
tartották fontosnak, de reménykedtek abban is, hogy egy ilyen tanintézet tágabb
lehetőséget nyithat a magyar nemes ifjak előtt a katonai pályán. Bár a bécsi udvar
nagyfokú bizalmatlansággal fogadta a gondolatot, mert a hadsereg egységét féltette,
a nemzetközi helyzet alakulása (a francia forradalom, a napóleoni háborúk) miatt
mégis jobbnak látott bizonyos engedményeket tenni. 1791-ben megígérte a magyar
katonai akadémia létrehozását, majd hozzájárult az 1792:9. törvénycikkhez, amely
kimondta, hogy a magyar tisztek fiai lehetőség szerint alkalmat kapnak a katonai
akadémiákon való tanulásra. 1 A jakobinus mozgalom felszámolását követően egy
időre elakadtak a tervezgetések is. Csak 1802-ben iktatták törvénybe (1802:4. te.)
az országos rendszeres bizottság javaslatát, mely szerint a hazai katonai főiskola
megnyitásáig az egyetemen kell hadtudományi tanszéket szervezni. Az 1806-ban
kiadott második Ratio Educationis már két professzor alkalmazásáról beszélt, de
mindebből semmi sem lett. 2 Időközben több magánalapítványt tettek 3 , majd 1808ban az inszurrekció körüli országgyűlési viták kapcsán olyan mennyiségű felajánlás
történt, hogy törvényt alkothattak a főiskola megalapításáról. Mivel épp akkor
koronázták meg a királynét, Mária Ludovikát, és ő igen nagy, 50 000 ft-os összeget
adományozott az intézetnek, azt róla nevezték el. A király a váci Tereziánum
(nemesi akadémia) megüresedett épületét ajándékozta e célra.4
,,A katonai Ludovika-akadémiáról" szóló 1808:7. törvénycikkely szerint az intézet
„kizárólag a magyar ifjaknak a katonai tudományokban leendő kiképzésére szolgáland", akik a rendes hadseregben és a nemesi felkelés alkalmával tisztek lesznek
majd. Elsősorban nemesek és városi polgárok fiai vehetők fel, valláskülönbség nélkül.
Miután e tanintézet pénzalapja önkéntes adományokból jött össze és továbbra is
így akarták bővíteni, valamint országgyűlési úton határoztak a létesítéséről, jogállása
is eltért a többi korabeli iskoláétól. A főfelügyelet a királyt illette, de a rendek saját
befolyásukat is meg akarták tartani, ezért kimondták, hogy ,,az akadémia intézmé
nyének természetét, jellegét s rendeltetését országgyűlésen kívül megváltoztatni"
1 Kármán Mór: Közoktatási tanulmányok. Bp., 1911. 2. k. 132—133. o. Az udvar bizalmatlanságára utal Szekfű
Gyula: Bevezetés. I n : Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790—1848. Bp., 1926. 87. o.
2 A rendszeres bizottság állásfoglalásáról 1. Komis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777—1849. Bp., 1927.
1. k. 200—201. o. A törvénycikk: Magyar törvénytáv. 1740—1835. évi törvénycikkek. Bp., 1901. 281—283. o. A Ratio
vonatkozó pontjai: Ratio Educationis. Bp., 1981. 288—289. o. ; ismertetése : Karnis Gy: im. 1. k. 282. o. ; Földes Éva:
Testkultúra a kései feudalizmus időszakában. I n : A magyar testnevelés és sport története. Bp., 1977. 110—111. o.
3 L. Gzékus Zoltán: A Ludovika Akadémia megalapításának előzményei. I n : A magyar kir. honvéd Ludovika Aka
démia története. Bp., 1930. 21—23. o.
4 Szilágyi Sándor: A nemzeti Ludovica Academia története. I n : A Ludovica Academia Közlönye, 1875. 2. sz. 2.,
5—12. o.
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nem lehet. A legfőbb igazgatást a nádorra, mint az ország főkapitányára bízták
azzal, hogy minden diétán köteles beszámolni a pénzalap állapotáról, az intézet
működéséről. A törvény egyébként a tőke kezelésének módját, az alapítványtevők
jogait, az akadémia belső szervezetét is megállapította. 5
A törvény szerint a tanításnak 1809. okt. 1-én meg is kellett volna kezdődnie.
Eleinte úgy nézett ki, hogy ez megtörténik. József nádor sokat fáradozott azért,
s ekkor még a franciák által szorongatott udvar sem gondolt a törvény kijátszására.
1809 elején a király kinevezte az igazgatót és megindult a váci épület átalakítása is.
Napóleon hadjárata miatt viszont a megnyitás elmaradt. 6 Ezután az udvar külön
böző kifogásokkal következetesen elutasította József nádor sürgető felterjesztéseit,
egyebek között az 1812. január 8-án felküldött tanulmányi és szervezeti szabályzatot,
a ,,Szervi határozvány"-t. Közben a váci épület állaga egyre romlott, végül a nádor
le is mondott arról, hogy ott nyíljon meg az intézet.7 A devalváció jelentősen csök
kentette az 1808-ban még bőnek látszó pénzalapot is.8
Az abszolutisztikus kormányzás éveiben tehetetlenségre kárhoztatott nemesi
vármegyék az 1825-ös országgyűlésre olyan utasításokat adtak követeiknek, hogy
sürgessék a Ludovika felállítását, az ajánlatok mielőbbi felhasználását.9 Ettől
kezdve a reformkori országgyűlések rendszeresen vissza-visszatérő témája volt
a katonai akadémia kérdése. A diétái tanácskozások menete, tartalma azonban
nagyrészt feltáratlan ; jellemző módon a két világháború között megjelent több mint
ezer oldalas intézettörténeti összefoglalás is mellőzi az alsó és felső táblai viták,
valamint — a törvényszövegek és két 1836-os izenet kivételével — a hivatalos
irományok anyagát. 10
Az 1825—27-es országgyűlésen a vármegyei követek több alkalommal is szorgal
mazták a katonai főiskolamegnyitását.11 József nádor az 1826. április 17-én benyújtott
jelentésében a rendek segítségét, gondoskodását kérte. 12A pénztári számadásokat
és a nádor javaslatait a két tábla által kiküldött bizottság vizsgálta felül.13 Figye
lembe véve ennek véleményét is, az 1827. május 6—7-ikerületi és a május 10-i orszá
gos ülésen az alsó tábla két alapvető kérdésben foglalt állást. A követek úgy vélték,
hogy a pénzalap elégtelensége ellenére meg kell nyitni az akadémiát, mert ez új
ajánlásokra fog ösztönözni. Amíg a kellő összeg meg nem lesz, a felkelési pénztár
kamataiból pótolják a költségeket.14 Egyetértettek abban is, hogy újabb adományok
ra szólítsák fel az ország lakóit, a korábban papirospénzben ajánlókat pedig kérjék
fel, realizálják ajánlataikat ezüstben. Nem fogadták el viszont azt az indítványt, amely
átmenetileg a szülőket kötelezte volna tandíj fizetésre, ezzel ugyanis a szegényebb
nemesek fiait zárták volna ki a Ludovikáról.15 Az 1827. május 10-i vitában Heves
5 Magyar törvénytár. 1740—1835. évi törvénycikkek. Bp., 1901. 391—407. o. Szó szerint közli Szilágyi S.: i. m.
18—23. o.; A magyar kir. honvéd Ludovika Akadémia története. Bp., 1930. 23—44. o.
6 Ajtay Endre: A váci Ludoviceum története. I n : A magyar kir. honvéd Ludovika Akadémia története. Bp., 1930
44—51., 69. o.
7 Uo. 68—116. o. ; a „Szervi határozvány" részletes ismertetése: uo. 87—102. o.
S A rendek az 1812:2. tc-bea iktatták törvénybe az újabb ajánlatokat. I n : Magyar törvénytár. 1740—1835. évi
törvénycikkek. Bp., 1901. 407. o.
9 Pl. Sopron vármegye — TóthLőrinc: i'elsőbiiki Nagy Pál emlékezete. Bp., 1874. 33. o.; Zákony Béla: Borsodmegye
országgyűlési utasításai a reformkorban. Miskolc, 1929. 9. o.; Bodnár Imre: Zemplén vármegye követi utasításai a
reformkorban. Debrecen, 1940. 8. o.
10 A magyar kir. honvéd Ludovika Akadémia története. (Szerk. Bachó László) Bp., 1930. 1003 o.
11 Vaszary Kolos: Adatok az 1825-ki országgvűlés történetéhez. Győr, 1883. 88., 92., 98. o.; Jegyzés az Ország
Gyűlésének ... folyamottyárol. OSZK Kézirattára Quart. Hung. 4192. 21/1. f.; 1825-ik esztendőben, Szent-Mihály
havának 11-dik napjára rendeltetett Magyar ország gyűlésének Jegyző könyve... Poson, 1825. 1. k. 667—670. o.
(a továbbiakban—Ogy Jkv 1825—27.); Diárium 1827. OSZK Kézirattára Quart. Lat. 2256. 2. k. 80/1. f.; 1825-dik
esztendőben Szent Mihálv Havának 11-dik napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének írásai. Pozsony, 1827. 2. k.
1153. o. (a továbbiakban — Ogy írásai 1825—27.)
12 Ogy Jkv 1825—27. 2. k. 334. o.; Ogy írásai 1825—27.1. k. 345—354. o. és a táblázatok 21—24., 26—32., 37—
51. oldala.
13 A küldöttség véleményét 1827. márc. 24-én olvastak fel. Ogy Jkv 1825—27. 5. k. 73. o.; a Ludovikáról s^óló
rész: Ogy írásai 1825—27. 2, k. 985—991., 996—1001., 1005—1012. o.
14 [1825—27 Ország Gyűlésbeli Jegyzések.] OSZK Kézirattára Quart. Hung. 4109. 2. k. 142/2—144/1. f.
15 Uo. 142/1—143/1. f.
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vármegye követe felvetette, hogy az adakozásban reménykedni nem megoldás ; a nem
zeti méltóság elérése — amelynek az intézet egyik eszköze — nagyobb erőfeszítést
igényel. Az egyik Győr vármegyei követ mindjárt javasolta is az országos, kötelező
ajánlást, de ez a gondolat ekkor még idegen volt a rendektől, ezért elutasították. 16
Fontos végzés volt a másik is, mely szerint a Ludovikát Pesten kívánják felállítani,
ahol a város ingyen adna telket. Mind az eredeti, váci helyszín, mind az ideiglenes
nagyszombati elhelyezés — amit az udvar ajánlott — mellett szólók kisebbségben
maradtak.17
A főrendek beleegyező válasza18 után az újabb kerületi üléseken (május 18-án,
20-án és 28-án) további pontokkal bővült a Ludovika iránti felirat19, amelyekhez
a felső tábla szintén hozzájárult.20 Ilyenformán az 1827. június 2-án a fentieken kívül
a következő, a pénzalap terheit könnyítő kívánságokat terjesztették fel az uralkodó
hoz: az intézet tanárai a bécsi hadi akadémiához hasonlóan a katonai kincstárból,
a polgári oktatók az egyetemi (vagy a tanulmányi) alapból kapják a fizetést; az
igazgatót — mivel egyelőre semmi dolga nincs — ne díjazzák; a civil iskolákból
átvett tanulók itt is tartsák meg ösztöndíjukat és a kiváló ludovikásokat szintén
részesítsék stipendiumban. 21
Nem sokkal később, 1827. június 24-én József nádor külön is kérte a királytól —
a rendek hangulatára hivatkozva — a megnyitás engedélyezését, a felírásban foglal
tak jóváhagyását. 22 Minden bizonnyal ez is közrejátszott abban, hogy az 1827.
július 4-i leirat igen kedvező volt : a diéta valamennyi kérésével egyetértett. 23 A felirat
és a rezolució alapján összeállított 1827:17. és 18. törvénycikket — „A Ludovika
katonai akadémia haladéktalan felállításáról" és ,,A Ludovika katonai akadémia
javára folytatólag tett ajánlatokról" — a király 1827. augusztus 18-án szentesí
tette. 24
Az 1827:17. törvénycikk három paragrafusból állt. Az első elrendelte a főiskola
mielőbbi létrehozását Pesten és a váci Tereziánum egykori épületének eladását.
A második arról intézkedett, hogy a felkelési pénzalap (cassa insurrectionalis)
fennmaradó kamatai az intézet pénztárába kerüljenek, a tényleges fennállás napjá
tól; „egyébiránt az országgyűlésileg egybesereglendő országos rendek rendelkezési
joga jövendőben ezen kamatokra nézve is érintetlenül maradván." A harmadik
paragrafus rögzítette, hogy a király utasítása szerint az akadémia tanárait, felügyelőit
a királyi kincstárból fogják fizetni, a polgári tanodákból felvett növendékek a koráb
ban bírt ösztöndíjakat megtarthatják. — Az engedékeny hangú rezolució és a törvény
alapján a rendek azt remélték, a Ludovika hamarosan megnyílhat. Búcsúbeszédében
József nádor is kiemelte, hogy a katonai főiskola felállítása már bizonyos.25
A kedvező jelek tovább szaporodtak. 1829-ben megvettek egy telket, Pest város
a mellette levőt ingyen átengedte, majd újabb vásárlással tovább bővítették a he
lyet.26 A nádor megbízta Pollack Mihályt az építéssel, aki mindjárt megkezdte
16 Ogy Jkv 1825—27. 5. k.529—530. o.
17 [1825—27 Ország Gyűlésbeli Jegyzések.] OSZK Kézirattára Quart. Hung. 4109. 2. k. 142/1—2. f.; Ogy Jkv
1825—27. 5. k. 528—529. o.: Az izenet: Ogy írásai 1825—27. 3. k. 1311—1315. o. — A váci Tereziánum épülete a
Ludovika tulajdona maradt; csak 1836-ban sikerült eladni. Nádasdy Ferenc gróf, váci püspök vette meg és ajándé
kozta egyúttal az országnak a tébolyda céljára. V.o. Kossuth Lajos: Országgyűlési Tudósítások. 5. k. Bp., 1961. 595. o. ;
1832-ik esztendőben, karácson havának 16-ik napjára rendeltetett Magyar Ország gyűlésének írásai. Posony, 1836.
7/1. k. 288. o., 7/2. 606. o. (a továbbiakban — Ogy írásai 1832—36.)
18 Ogy írásai 1825—27. 3. k. 1352—1353. o. Az 1827. máj. 11-i ülésükről 1. [1825—27 Ország Gyűlésbeli Jegyzések.]
OSZK Kézirattára Quart. Hung. 4109. 2. k. 152/1. f.
19 Uo. 2. k. 164/1., 169/1. 195/2. f. — A május 30-i országos ülés: Ogy Jkv 1825—27. 6. k. 92. o.
20 [1825—27 Ország Gyűlésbeli Jegyzések.] OSZK Kézirattára Quart. Hung. 4109. 2. k. 202/2. í. ; Ogy Jkv 1825—
27. 6. k. 99. o.
21 Ogy írásai 1825—27. 3. k. 1413—1416. o.
22 Részletesen ismerteti Ajtay E.: i. m. 116—118. o.
23 Ogy írásai 1825—27. 3. k. 1537—1538. o.
24 Uo. 3. k. 1747—1748., 1748—1749. o.; Magyar törvénytár. 1740—1835. évi törvénycikkek. Bp., 1901. 453.
455. o.
25 Ogy J k v 1825—27. 6. k. 539. o.
26 Bachó László: A pesti Ludoviceum története 1830-tól 1848-ig. In.: A magyar kir. honvéd Ludovika Akadémia
története. Bp., 1930. 123—124. o.
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az előmunkálatokat. 1830. jún. 28-án József nádor ünnepélyesen letette az épület
alapkövét.27
A nem sokkal később megnyílt országgyűlésen új szempontból vetődött fel
a Ludovika ügye. Míg az előző diétán elsődlegesen az összegyűlt pénzalap felhaszná
lása, egy új rendi intézmény létrehozásának szándéka állt előtérben, most az épülő
főiskolanemzetijellegénekbiztosítása vált közvetlen céllá. Az 1830. október 16-i orszá
gos ülésen Bács vármegye követe, Antonovits Albert tolmácsolta küldői követelését,
mely szerint a katonai akadémián a magyar legyen a tanítás nyelve, a tervezett
német helyett. Heves vármegye (Földváry Ferenc) javaslata már ismerős : ha az intézet
a pénzalap hiánya miatt nem valósulhatna meg, országos, kötelező ajánlással segítsegítsenek.28 A nádori jelentésből kiderült, hogy valóban szükség lenne még kb.
200 000 váltóforintra (kb. 80 000 ezüst vagy pengő ft-ra).29 A rendek a tudósításról
ezúttal nem tárgyaltak ; csupán Pest vármegye követe, Dubraviczky Simon jelentette
be, hogy küldői hajlandók megszavazni az összeget.30 Utasítás híján a többség egyelő
re csak elvileg fogadta el a kötelező ajánlás lehetőségét. Erről és a magyar tannyelvet
előíró törvény szükségességéről — Bács vármegye előterjesztésében31 — a december
20-án kelt sérelmi feliratban, a magyar nyelv és a nemzeti szellem előmozdítását
szorgalmazó pontban is szóltak.32 Mivel válasz erre már nem jöhetett, az 1830. dec.
17-i országos ülésen úgy határoztak, hogy a követi jelentésekben megemlítik a pénz
alap növelésének szükségét és személyes agitációt is folytatnak az adakozás érdeké
ben ; egyúttal a következő országgyűlésre megfelelő utasításokat kérnek. 33
A végzésnek meg is lett az eredménye. A vármegyék egy része — szinte kizárólag
az ellenzéki többségűek — hozzájárult az országos ajánláshoz, amennyiben az egyéni,
önkéntes adományok nem fedeznék a költségeket. Feltételt csak néhány vármegye
szabott: Komárom, Tolna és Torontál a magyar tanítási nyelvet és a rendszeres
számadást, Zemplén pedig azt, hogy a végzett ifjak tiszti ranggal lépjenek ki, mint
az ausztriai katonai főiskolákból. Az intézet mielőbbi megnyitását is számos helyről
sürgették. A követutasitások ezen pontjai a gravaminális küldöttség jelentésében
kaptak helyet.34 Ennek 1835. március 31-i kerületi vitájában Bernáth Zsigmond
(Ung vármegye) el akarta vonni a tárgyat erről a térről és az 1827-es törvény égisze
alatt kizárólag országgyűlési intézkedést javasolt.35 A trencséni Borsiczky István
azonban úgy vélte, itt sérelem is van, mert „a kormány nem akarja, hogy legyen
Academiánk, nem akarja, hogy ifiaink katonai talentumokká neveltessenek."
Szerinte azonnal meg kell indítani az oktatást, annyi pénzzel, amennyi van. 36 Kétség
telen, Borsiczky pontosan jellemezte a kormányzat, a bécsi udvar szándékát, de
mégis csak Bernáthnak volt igaza : egyelőre az udvar nem tett olyan lépést, ami
nyíltan gátolta volna az intézet létrejöttét, és ő épp ezt a lépést kívánta elkerülni
azzal, hogy kihagynák a további intézkedésekből a kormányt (és a királyt is).
27 Minderről Bachó L.: i.m. 124—149. o. Tévesen írta (143. o.), hogy az országgyűlés két háza is jelen volt az ün
nepségen, mert a diéta csak szeptemberben ült össze. L. még: ZádorAnna: Pollack Mihály. Bp., 1960. 287—288. o.
28 18i0-ik esztendőben ,Szent-Mihály havának 8-ik napjára rendeltetett Magyar Országgyűlésének jegyző könyve
Posony, 1830. 95. o. (a továbbiakban — Ogy Jkv 1830) ; Vaszary Kolos: Adatok az 1830-iki országgyűlés történetéhez.
Győr, 1885. 72. o.
29 1830. Esztendő' Szent Mihály Havának 8. napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének írásai. Posony, 1830.
252—264. o., mell.: 8—10., 16—23. tábla. (A továbbiakban — Ouy írásai 1830.)
30 Ogy Jkv 1830. 224—225. o.
31 Ogy írásai 1830. 340. o.
32 Uo. 565. o.
33 Ogy Jkv 1830. 284. o.
34 Ogy írásai 1832—36. 2. k. 74—75. o . — A rendszeres bizottsági munkálatok vármegyei vitáin a hadtudomány
oktatása szélesebb körben is felmerült. A banderiális munkálat kapcsán Bars vármegye javasolta, hogy az egyetemen,
az akadémiákon és a gimnáziumokban legyen rendes tárgy a katonai elmélet és gyakorlat; Bereg vármegye szintén a
hadi tudomány iskolai tanítását ajánlotta a nemesség évenkénti egy hónapos gyakorlata helyett. (Barta István: A fiatal
Kossuth. Bp., 1966. 171—172. o.) Draskovics János gróí egy ekkortájt keletkezett emlékiratában a ludovika mellett;
egy tüzériskola felállítását is javasolta, többek között azért, mert Ausztriában és Csehországban is van. (Székiy Péter:
Gróf Draskovics János emlékirata. I n : Hazánk, VII. 1887. 227—228. o.).
35 Kossuth L.: i.m. 4. k. Bp., 1959. 304. o.
36 Uo. 305. o. Követutasításában is ez szerepelt: Ogy írásai 1832—36. 2. k. 75. o.
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"A többség vele értett egyet, s felfüggesztette e pont tárgyalását a nádori tudósítás
benyújtásáig.37
József nádor 1835. július 17-én előterjesztett beszámolójából38 kiderült, hogy az
építkezés jelentősen előrehaladt, s a hátralevő belső munkák befejezése után 1836. no
vember 1-én a két alsó osztályban akár meg is kezdhetik a tanítást. 39 A nádor úgy gon
dolta, hogy évente egy-egy új évfolyammal bővülhetne a főiskola, azaz négy esztendő
múlva alakulna ki a tervezett hat osztályos szervezet.40 Jelezte azonban azt is, hogy
a pénzalap csupán az első négy év kiadásait fedezi, de csak úgy, ha minden kamatot
befizetnek és semmi rendkívüli dolog nem jön közbe. Ezért a rendek gondoskodását
és a hazafiak további jóindulatát (önkéntes ajánlását) kérte. 41
Az alsó tábla pontosan tudni szerette volna, mire és mennyi összeg kellene még,
a a nádorhoz fordult kiegészítő adatokért. 42 Az 1836. január 28-i kerületi ülésen —
amikor erről határoztak—Nógrád vármegye követe, Kubinyi Ferenc egy ú j szempon
tot is felvetett. A rendek a tanítás módjára is terjesszék ki figyelmüket—indítványoz
ta —, hogy ,,a nemzeti nagylelkűség alapította nevelőházban a magyar hazának fiai
ne csak katonákká, de magyarokká s polgárokká is neveltessenek" ; s hogy e célra,
vagyis a Ludovika nevelési rendszerének kidolgozására, nevezzenek ki országos
küldöttséget.43 Kubinyi aligha sejtette, hogy jogos igénye micsoda viták forrása és
végső soron az intézet megnyitásának fő akadálya, illetve ennek ürügye lesz. Gon
dolatát a reformellenzék magáévá tette, hiszen lényegében arról volt szó, hogy a
nemzet által, illetve a nemesség adományaiból felállítandó katonai akadémiában
nemzeti szellemű, a rendek akaratának megfelelő és korszerű nevelés folyjon, s ne
a bécsi udvar, az egységes birodalmi hadsereg vezetőinek befolyása érvényesüljön.
Szombathelyi Antal (Békés) és Fáy András (Pest vármegye) a nevelési szisztéma ország
gyűlésig történő megállapítását a megnyitás és az országos ajánlás feltételévé kíván
ták tenni, mivel szerintük enélkül pártfogás alá sem érdemes venni a főiskolát.44
Pár nap múlva a nádor közölte, hogy halaszthatatlanul fontos lenne az épület
bevégzésére és a bútorokra 60 000, a kölcsönök visszafizetésére 49 000, a felkelési
pénztár kamatai tőkéjének pótlására 200 000, vagyis összesen 309 000 pengő forint.
Megemlítette, hogy az intézet örökös fennállását biztosítaná, ha az alapítványok
értékét kb. 500 000 pengő ft-ra emelnék, de ezzel még várni lehet.45
Ezek után a rendeknek két dologban kellett dönteni : megszavazzák-e a szükséges
összeget?; kiküldenek-e egy választmányt a nemzeti célokhoz igazodó tanulmányi
rend kimunkálására? Sem az alsó, sem a felső táblán nem volt egyetértés e két
kérdésben, és csak kemény viták, többszöri izenetváltás során alakult ki a többségi
vélemény.
Bár néhány vármegye (Borsod, Fejér, Krassó, Temes, Zemplén) az egész summát
kész lett volna megajánlani, a nádor által második helyen megjelölt pénzmennyiség
ről a követek zöme nem volt hajlandó tárgyalni. Az 1836. február 8-i kerületi ülésen
a 309 000 pengő ft-ot is csak igen kis szótöbbséggel fogadták el. Ez ún. országos
ajánlás (subsidium) volt, amelyet minden nemes (pontosabban : minden nem adózó)
kötelezően fizetett. A követek úgy határoztak, hogy az 1807:2. te. szerint járnak
37 Uo. 4. k. 2(52., 297. o. — Az 1835. júl. 11-i országos ülés is jóváhagyta, s az 1835. aug. 2-i főrendi válasz szintén:
1832-ik esztendőben, karácson havának 16-ik napjára rendeltetett Magyar ország' gyűlésének jegyző könyve. Posony
1835. 11. k. 49—51. o. (a továbbiakban — Ogy Jkv 1832—36.); Ogy írásai 1832—36. 5. k. 5. o.
3S Ogy írásai 1832—36. 4. k. 355-—367. o. A Ludovika iránti tudósítást kiemelte az országos pénztárakról szóló
jelentésből (ezt augusztus 14-én adta be), amelynek bevezetőjében és táblázati részében szintén voltak adatok az
intézetről: uo. 5. k. 42—27. o., XLV—L., L—LIL, LIV—LXVIII., LXXIV—LXXV. tábla.
39 Uo. 4. k. 300. o. Az 1830—1835 közötti építkezésről: Baehó L.: i.m. 155—164. o.; Zádor A.: i.m. 288. o.
40 Ogy írásai 1832—30. 4. k. 364. o.
41 Uo. 4. k. 365. o.
42 Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1601. 439. o.
43 Uo. 440. o.
44 Uo. 440. o. — A többségi végzésről uo. 440. o. A küldöttség alsó táblai tagjait már másnap, január 29-én meg
választották: uo. 441. o.
45 Uo. 472. o.
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el — amely az akkori háborúhoz rendelt el nemesi hozzájárulást —, vagyis a kivetés
és a beszedés a törvényhatóságok feladata lesz.46
A főrendek 1836. március 4-én megszavazták ugyan a 309 000 pengő ft-ot, de két
kifogást is emeltek. Többen tiltakoztak, amiért nem vegyes (a két tábla tagjaiból
választott) küldöttségben tanácskoztak róla.47 Befolyásuk szűkítését is fájlalták,
de valójában — miként azt április 12-én idősebb Eötvös Ignác báró nyíltan ki is
jelentette —, az adózás irányába mutató kötelező ajánlásnak próbálták volna útját
állni az elegyes küldöttségek rendszerének helyreállításával.48 Az alsó tábla nem sok
szót vesztegetett erre az észrevételre; egyszerűen kezdeményezési jogukra hivat
koztak.49
A másik ellenvetés érdemi jellegű volt, egy elvi problémát érintett; nevezetesen
azt, hogy az országgyűlés mikor rendelhet el kötelező ajánlást. Cziráky Antal gróf
országbíró szerint ez csak egyedi esetekben, kifejezetten honvédelmi célokra lehet
séges. Mivel a Ludovika katonai intézet lesz, az országos segedelem törvénybe iktat
ható. Más közhasznú intézeteket viszont egyéni, önkéntes adakozásból kell létesíteni,
mert ha ezek „idő jártával kötelezett adózás ösvényére vonatnak, úgy a tulajdon
szentsége egy újabb fergeteggel fény égettetik." Cziráky tehát — nyilván nagyon
sok fő- és köznemes érzéseit szavakba öntve — attól félt, hogy a subsidium előjátéka,
majdan jogalapja lehet a közteherviselés bevezetésének. Megjegyezte még, hogy
a kényszerítés méltánytalan azokra nézve, akik önként adakoztak a Ludovikára,
hisz újra fizetniök kell.50 Miután a főrendi tábla az országbíró aggályait a válaszizenetben is szóvá tette 51 , a követek 1836. március 30-i második izenetükben reflektáltak
azokra. Kifejtették, hogy országos segedelem bármely, a törvényhozás által szük
ségesnek ítélt célra ajánlható, s az országgyűlésnek kötelessége nemcsak a haza
védelmének biztosítása, hanem ,,a' köz kifejlődésnek, előmenetelnek, és ezekből
az egyesekre áradó jobblétnek is eszközöltetése... " A kötelezés mellett szól a gyakor
lati tapasztalat is: „Hogy a' szükséges köz intézeteknek létrehozását nem lehet
egyedül egyesek ajánlataira bízni; azt éppen a' tanítási intézeteknek fogyatkozása",
köztük a Ludovika sorsa bizonyítja. Nem hitték, hogy az önkéntes adománytevők
elkedvetlenednének az újabb teher miatt, mivel számukra épp „az leszen legörvendetesebb, ha tapasztalni fogják, hogy lelkes igyekezeteik a' törvényhozás által
előmozdítatnak és sikeresítétnek..." 52
Hasonlóan vélekedett Széchenyi István gróf — és még néhány főnemes — a fő
rendek fokozott felelősségét emlegetve: őket, „kik az alkotványnak, kik a honnak
minden javával a legbővebb mértékben élnek", igenis kényszeríteni lehet a fizetésre.53
A konzervatív mágnások, így Cziráky Antal gróf is elismerték, hogy vannak esetek,
amikor a kötelező ajánlásnak béke idején is helye lehet, de azért figyelmeztetni
kívánták az alsó táblát, csak mérséklettel nyúljanak ehhez az eszközhöz. Cziráky
ismét elmondta, hogy szerinte az önkéntes ajánlás rendszere jobb, és példaként
felhozta Széchenyi tudós társasági alapítványát. 54 Széchenyi keserű és indulatos
szavakkal felelt: egykori tette nem lehet érv egy józanabb módszer ellen, mert az
önkéntes adakozás nem nagy dolog, hisz a magáéból mindenki annyit ád, amennyit
akar. Rámutatott: itt elvkérdésről van szó. Sokat fejlődtek 1790 óta, de ez még
mindig kevés; messze el vannak maradva a külföldtől. „No nézzünk szélt hazánkban!
Csak e teremre vessünk egy pillanatot, a fővárosra, az egész hazára, mink van?
Az a kis Academia? ennyi idő után! A roskadó félben lévő museum?" ő nem attól
46
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TJo. 472. o. Az 1807:2. tc-t 1. Magyar törvénytár. 1740—1835. évi törvénycikkek. Bp., 1901. 337—339. o.
Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp.. 1961. 534—535. o.
Uo. 638. o.
Az izenetváltást 1. Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 95., 288. 345., 447. o.
Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1961. 534—537. o. (az idézet: 537. o.)
Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 95—96. o.
Uo. 103. o.
Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1961. 639. o.
Uo. 641. o.
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fél, hogy fizetni kell, hanem attól, hogy nem lesz fizetni való. A gazdasági vállal
kozások (híd, gőzhajó) megállnak a nyereségből, azokra nem kell subsidium, másokra
viszont igen, s azokat segíteni kell, hogy a hazára új éra nyílhasson.55 Szenvedélyes
felszólalása sem győzte meg teljesen a konzervatív többséget ; így az újabb válaszba
is bevették, hogy ,,a' magános vagyonhoz a' törvényhozás kénszerítő módon
csak akkor nyúlhat, ha a' köz jó, vagy múlhatatlan szüksége, vagy pedig egyébként
el nem érhető nagy haszna és nemzeti dísze szorgolják a' rendkívüli adózást, mert a'
törvényhozás őrje és védlője a' tulajdonnak." 56 Ezzel aztán a kötelező ajánlás lehe
tőségéről folyó vita le is zárult.57
Sokkal nehezebb volt elfogadtatni az 1808-as országgyűlésen megállapított
nevelési rendszer felülvizsgálatával és átdolgozásával megbízandó országos választ
mány kiküldését. Az első izenet szerint a jelentést még ezen a diétán be kellene
mutatni, hogy 1836. november 1-én ennek alapján indulhasson a tanítás. 58 Már az alsó
táblán —1836. február 17-én—komoly ellenvetést tett Somssich Pongrác szemelynök.
Az eredeti szisztéma változatlan megtartását négy dologgal indokolta : annak idején
törvényt alkottak róla, a király is jóváhagyta; ha azt kívánják, hogy a Ludovikából
ugyanúgy lépjenek ki a növendékek, mint az ausztriai katonai intézetekből, akkor
a tanulmányi rendnek is hasonlónak kell lennie ; a fundátorok 1808-ban az akkor
meghatározott rendszerhez kötötték alapítványaikat, szándékuktól pedig nem
lehet eltérni; az új nevelési rendszer hosszas egyezkedések tárgya lesz, s így hátrál
tathatja a november l-re kitűzött megnyitást.59 E valóban mérlegelendő érvek
cáfolatát a liberális ellenzék nevében Deák Ferenc vállalta. Abból az ismert elvből
indult ki, hogy az országnak (a nemzetnek) joga és kötelessége a ,,haza serdülő
polgárinak nevelését gondos szemekkel kísérni", s ezt az alapítók akarata legkevésbé
sem csorbíthatja, „mert akár publicus, akár privatus alapítványt olly alapra építtetve
vélni nem lehet, hogy a nevelés rendszere az időnek minden új kívánati, a haladott
míveltség s a tudományoknak minden új fejleményei között is örökre változhatlan
maradjon..." Az alapítványok célja nem módosul, az 1808-as tanulmányi rendet
viszont még akkor is meg kellene vizsgálni, ha azóta gyakorlatban volna, mert
a hadtudomány előrehaladása és a nemzeti fejlődés megkívánja a korszerűsítést.
Elutasította azt a nézetet is, mely szerint előbb induljon be az intézet, majd javíta
nak rajta később. A tapasztalás azt bizonyítja — mondta —, hogy „sokkal könnyebb
első kezdetben a hibát kikerülni, mint orvosolni, midőn már előítéletek, s a hazánk
ban olly hatalmas szokás által felszenteltetett." 60 Deák tehát rendkívül diplomatiku
san, de nagyon határozottan szögezte le: a Ludovika Katonai Akadémia nemzeti
intézmény, amely felett az országgyűlés rendelkezik; a tanításnak nemzeti szellem
ben és a korszerű hadtudomány alapján kell folynia ; a megnyitás (és a pénzajánlat)
feltétele a nevelési rendszer revíziója; az oktatás nem indulhat meg az udvar elképze
lése szerint, mert később már aligha tudnak rajta változtatni. Hont vármegye követe,
Terstyánszky Antal ezen kívül azt kívánta volna, hogy a főiskola oktatói magyarok
legyenek, magyarul tanítsanak és a végzett ifjak magyar ezredekbe kerüljenek.
Palóczy László (Borsod vármegye) pedig egy olyan választmány kinevezését javasolta,
amely folyamatosan felügyelne a Ludovika nevelési tevékenységére.61 Ekkor egyikkel
sem foglalkoztak; nyilván azért, mert a nevelési rendszerbe ezeket is beleértették.
A választmány kiküldésével, a tanulmányi rend módosításával a főrendek nem
értettek egyet. A szemelynök érveit ismételték, kiegészítve azzal, hogy az egységes
hadsereg számára képeznek tiszteket, s a gyakorlat során előjövő hibák javítását
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Uo. 641—642. o. (az idézet: 641. o.)
Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 345. o.
Uo. 447. o.
Uo. 6. k. 234. o.
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bízzák a nádorra, akire az 1808-as törvény az igazgatás jogát ruházta. 62 Az alsó
tábla második izenetében Deák Ferenc idézett felszólalása alapján okolta meg a neve
lési rendszer átvizsgálásának szükségességét.63 Az újabb főrendi vitán, április 12-én
az ellenzéki mágnásoknak már sikerült egy kompromisszumos döntést kiharcolni.
A revízió fontosságát elismerték, de mivel a küldöttség a diéta végéig nem fejezhetné
be munkáját és így az intézet megnyitása elmaradna, azt javasolták, hogy a tanítást
kezdjék meg, és a tapasztalatok figyelembe vételével a következő országgyűlésen
vizsgálják felül a nevelési rendszert és pótolják az esetleges hiányokat. 64
A követek is hajlandók voltak engedni, mert az országgyűlés vége rohamosan köze
ledett. Az 1836. április 15-i kerületi ülésen Hertelendy Miksa (Torontál vármegye)
indítványozta, hogy egyezzenek bele a főrendek ú j javaslatába, de csak két feltétellel:
a küldöttséget jelöljék ki, az figyelje és vizsgálja meg az oktatás gyakorlatát, majd
a jövő országgyűlés elé terjessze be véleményét a nevelési rendszerről; a tanítás
nyelve a magyar legyen, s ne vegyenek fel senkit a Ludovikára, aki nem tud magyarul
(mint ahogy a bécsújhelyi és a bécsi katonai intézetekbe sem járhat, aki nem beszél
németül), a francia és német nyelvet rendkívüli (szabadon választható) tárgyként
oktassák.65 A liberálisok (Beöthy Ödön, Lónyay Gábor stb.) ebben következetlen
séget, túlzott engedményt láttak és inkább visszavonták volna az ajánlást, mintsem
a hibás rendszert jóváhagyják. Nem a magyar tannyelv a lényeg — hangsúlyozta
Szombathelyi Antal (Békés vármegye) —, hanem az, hogy mit és hogyan, milyen szel
lemben tanítanak: „Azon elveket, mellyek ezen intézet ne vendékjeit polgári érzetiből kivetkeztetve az absolutismus nyomorult eszközévé alacsonyíthatják, magyar
nyelven is csak úgy kebelbe lehet csepegtetni, mint németül..." 66 Felháborodottan
cáfolták Felsőbüki Nagy Pál (Sopron vármegye) meggondolatlan állítását, mely szerint
„a katonának az absolutismus vak eszközének kell lenni", „a katonák számára nem
lehet a liberalismusnak chatedrát állítani..." 67 A katona ne csak katona, hanem
polgár is legyen — mondotta Balogh János barsi követ —, ,,a constitutiora esküdjék,
hogy a hon java, hon szeretete feküdjön keblében, s ha ez ellen kívánják fordítani,
készebb legyen fegyverét letenni, mint hazája hóhérjának lenni." Lónyay Gábor
(Zemplén vármegye) elég világosan célzott az 1823-as királyi biztosokra: „Olyakat
neveljünk, kik egy törvénytelen parancs következésében a megyék házai ellen le
gyenek készek fegyvereiket fordítani?" 68 A liberális követek egy része tehát a nem
zeti önállóság biztosítékát kereste a Ludovika feletti országgyűlési felügyelet kiter
jesztésében. Az alsó tábla többsége azonban nem tudta — vagy nem akarta — meg
érteni őket, és 26:22 arányban a nemzeti követeléseket látványosabb formában
megfogalmazó torontáli indítványt szavazta meg.69
A főrendi tábla most a magyar tanítási nyelvet ellenezte, de az idő rövidsége
miatt hozzájárult a Ludovika iránti törvényjavaslatok felterjesztéséhez.70 Ezek
egyike az intézet felállításával foglalkozik. Első paragrafusa elrendelné a katonai
akadémia 1836. november 1-én leendő megnyitását két osztállyal, és négy éven át egyegy osztállyal való bővítését. A 4. §. szerint a tanítás ideiglenesen az 1808-as rend
szer alapján kezdődne meg, de minden tárgyat magyarul oktatnának, és csak olyan
tanárokat alkalmaznának és olyan tanulókat vennének fel, akik magyarul tudnak.
A második paragrafus a 309 000 pengő ft megajánlását rögzítené; a 3. §. pedig
62 Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1961. 537—538. o., Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 96—97 o.
63 Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 104. o.
64 Uo. 345—346. o.
65 Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1961. 643—644. o.
66 Uo. 644. o.
67 Uo. 645. o.
68 Uo.
69 Uo. 646. o. — A vitára utal — tévedésből vagy elírásból 1835-re datálva — Szabad György:} A magyar reform
kori művelődéspolitikai törekvések előzményeiről, indítékairól. I n : Balassagyarmati Honismereti Híradó. Emlék
szám. 1983. 15. o.
70 Ogy írásai 1832—36. 7/1. k. 456. o.
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az országos választmányról szólt, feladatául szabva, hogy a következő diétára
nyújtson be jelentést a nevelési rendszer korszerűsítéséről. Az ötödik szakasz az
Ung vármegyei javaslatra létesítendő evangélikus és református hittani tanszékekről
intézkedne.71 A másik törvényjavaslat az időközben tett ajánlatokat sorolta fel.72
A harmadik pedig külön kívánta becikkelyezni Buttler János gróf feltűnően nagy,
20 hallgató ellátására elegendő alapítványát. A 133 333 pengő ft a legnagyobb öszszeg volt, amit addig — és a reformkorban egyáltalán — magánszemély felajánlott
művelődési, vagy bármely közcélra.73 E két tervezetet a király szentesítette is, az
1836:39. és 40. tör vény cikkelyként.74
Az első ügyében még egy izenetváltás történt, majd 1836. április 29-én ezt is fel
küldtek.75 Miután nehezen bár, de a két tábla megállapodása létrejött, a rendek
joggal remélték, hogy ősszel a Ludovika megnyílhat. A hihetetlenül gyorsan, már
április 30-án aláírt királyi rezolúció azonban mást tartalmazott, mint amit vártak.
Metternich államkancellár már április 29-én levélben közölte a magyar kancelláriával,
hogy a 3—4. §-t nem fogják jóváhagyni.76 A leiratban is ez állt: a király az 1—2.
és 5. §-t hajlandó megerősíteni, de sem az országos választmány kiküldését, sem
a magyar tanítási nyelv bevezetését nem tartja szükségesnek, illetve kivihetőnek.77
Az alsó tábla mindjárt a rezolúció felolvasása után (május 1-én) úgy határozott,
hogy az udvar válaszát nem fogadja el, mert a nemzet és a magyar nyelv jogait
csorbítaná. Ilyenformán a katonai akadémia nem felelne meg céljának, ezért „inkább
mint sem olly tetemes áldozatokkal a' nemzetiség elöléséhez segédkezet nyújtsanak,
mint sem hogy olly intézetet, mellyben a' nevelés módjának meghatározási jussa
nékiek a' Királyi Válasz által tagadtatik meg, elősegítsék", az országos ajánlást
visszavonták.78 S mivel a további paragrafusok törvénybe iktatásához sem járultak
hozzá, a Ludovika 1836. november 1-i megnyitása lehetetlenné vált. A főrendek megkí
sérelték ugyan más belátásra bírni a követeket — azzal érveltek, hogy az eljárás
nem egyeztethető össze a nemzet méltóságával és a diétái szokásokkal79 —, de azok
kitartottak véleményük mellett.80 A Ludovika tehát áldozatul esett az osztrák
centralizációs politikának, amely a hadsereg nyelvi egységét a harcképesség legfőbb
biztosítékának tekintette, és amely a közoktatásügyi felségjogra nézve a kizáróla
gosság elvét hirdette és a birodalom szempontjából veszedelmesnek ítélte annak
bármilyen megosztását a korona és a magyar nemzet között. 81
Az országgyűlés befejezése után nem sokkal, 1836 végén, a Ludovika épülete
elkészült.82 Ott állt azonban üresen; illetve 1836-ban a nagy pesti árvíz idején itt
helyezték el a Nemzeti Múzeum anyagának egy részét. József nádor többször is
megpróbálta az udvart rávenni, hogy segítsen, de mindhiába.83
Széchenyi Istvánnak 1839-ben támadt az az ötlete, hogy az épületet alakítsák át
műegyetemmé. Mivel ezt a Pest vármegyei követutasítást készítő küldöttség ülésén
is előadta és ott elfogadták84, a javaslat az 1839—40-es országgyűlésen is szóba
71 Uo. 561—562. o. Közli Bachó L.: i.m. 165. o. — A protestáns tanszékekre vonatkozó indítványt Bernáth Zsig
mond terjesztette elő 1836. ápr. 15-én; 1. Kossuth L.: i.m. 5. k. Bp., 1961. 646. o.
72 Ogy írásai 1832—36. 7/1. 574—578. o.
73 Uo. 603—604. o. Az alapítólevelet a nádori utasítás ismertette: uo. 4. k. 366—367. o. Jelentőségét jelzi, hogy
kéziratos lapjában Kossuth Lajos is külön bekezdést szentelt neki: im.. 5. k. Bp., 1961. 11. o.
74 Magyar törvénytár. 1836—1868. évi törvénycikkek. Bp., 1896. 73—74. o. Közli még Bachó L.: i.m. 170—172 o.
75 Ogy írásai 1832—36. 7/2. k. 630., 632—633. o.; az izenetek: uo. 581—582., 611. o.
76 A levél szövegét közli Bachó L.: i.m. 165—166. o.
77 Ogy írásai 1832—26. 7/2. k. 727—728. o.
78 Ogy Jkv 1832—36. 14. k. 308—309. o.; Ogy írásai 1832—36. 7/2. k. 734—735. o.
79 Ogy írásai 1832—36. 7/2. k. 737. o.
80 Ogy Jkv 1832—36. 14. k. 311—312. o.
81 V.o. Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora. 1815—1847. (A magyar nemzet története. 9.) Bp., 1897. 398. o
82 Bachó L.: i.m. 164. o.; Zádor A.: i.m. 292—293. o. —Az épület leírása: Zádor A.: i.m. 294—295. o.
83 Bachó L.: i.m. 176—180. o.; Szilágyi S.: i.m. 181—182., 193—194. o.
84 Szily Kálmán: Műegyetemünk elhelyezésének kérdése 1836-tól 1881-ig. Bp., 1884. 4. és 24. o. Az ülés 1839.
márc. 13-án volt; majd június 5-én Széchenyi a Társalkodóban részletesebben is kifejtette a tervet. V.o. Bachó L.:
i.m. 182. o.
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került, de érdemben nem foglalkoztak vele, mert az alapítványtevők eredeti céljától
eltérne.85
A követek a katonai akadémia megnyitását szorgalmazták. Utasításaik alapján
a sérelmi jelentés86 — ahonnan kiemelték e tárgyat — és a nádori tudósítás 87 vitájá
ban kétféle megoldást ajánlottak. A kormánypártiak beleegyeztek volna abba is,
hogy az 1808-as nevelési rendszer szerint és német nyelven induljon meg az oktatás ;
a szükséges összeget ilyen körülmények között is megajánlották volna. Hozzájárult
ehhez a személynök, Szerencsy István bíztatása is, aki felhozta, hogy az eredeti
szisztéma alapján csak a katonai tárgyakat kell németül tanítani (a többit magyarul
is lehet) és a tanulmányi rendet a törvényhozás később, a tapasztalatok birtokában,
módosíthatja.88 Az ellenzéki többség azonban ragaszkodott az 1836-os törvényjavas
latban foglalt feltételekhez. Különösen a nevelési rendszer országgyűlési felülvizs
gálatát (az országos választmány kiküldését) tartották fontosnak, sokkal fontosabbnak, mint a magyar tannyelvet. 89 Az udvar ellenállásának fő okát ugyanis az előbbi
követelésben látták. A királyi leiratból csakis arra következtethettek — mondta
1840. május 4-én Deák Ferenc—, ,,hogy a' Kormány a' nevelésben való betekintést
nem akarja megengedni, 's azon fogva egy olly intézetet, mellynek nevelés rendszer
rében a' nemzet nem avatkozhatik, alapítani nem akartak, és így az ajánlást vissza
húzták, — nem egyedül a' magyar nyelv volt tehát az, melly ezen intézet létrehozását
akadályoztatta, hanem azon princípium, hogy a' nevelési rendszer eránti rendelkezést
a' nemzet magának fentartani kívánta." Az ajánlás megújításának, az akadémia
immár 1840. november l-re tervezett megnyitásának alapvető feltételéül szabta, hogy
a nemzet (a nemesség) biztosítékot kapjon: ,,a' nevelési rendszert az országos Biz
tosság megvizsgálhatja..."90 Az ellenzék zöme nem óhajtott ilyen finom megkülön
böztetést tenni, számukra a magyar tannyelv és az országgyűlés befolyása egyaránt
a nemzeti jelleg, a nemzeti méltóság garantálásának eszköze volt. Ezért utaltak
mindkettőre a feliratban, amelyhez mellékelték az 1836-ban egyszer már felküldött
törvénytervezetet. 91 Miután az előző diétán jóváhagyták a felterjesztést, a főrendek
ezúttal nem is vitatkoztak róla.92 1840. május 5-én továbbították az udvarhoz az új
felírást; csatolva hozzá egy másikat is az újabb ajánlatokról.93 Az utóbbiakat az
1840:43. törvénycikkben be is cikkelyezték94; a megnyitásról azonban nem jött
királyi válasz. Hiába ajánlották meg a rendek ismételten a 309 000 pengő ft-ot,
a Ludovika Katonai Akadémia ügye egy lépéssel sem haladt előre. Az udvar makacs
volt, és az országgyűlés sem engedett, mert nem engedhetett. „Bármennyire kívána
tos volna is ezen intézetnek minélelőbbi létrehozása — írta Deák Ferenc és Hertelendy Károly a zalai követjelentésben —, de ezt a nemzet jussának sérelmével
s nemzetiségünk kárával megvásárolnunk nem lehet." 95

85 Stuüer Ferenc: Országgyűlési Tudósítás. 1839—1840. OSZK Kézirattára Quart. Hung. 1426. 5. k. 67/2. f. —
1839. dec. 5. kerületi ülés; uo. 7. k. 159/1. f. — 1840. ápr. 29. kerületi ülés.
86 1839-dik esztendei Szent-Iván havának 2-dik napjára rendeltetett Magyarország' közgyűlésének írásai. Posonv,
1840. 2. k. 158—159. o. — 1839. okt. 10-én kelt. (A továbbiakban — Ogy írásai 1839-40.)
87 Uo. 2. k. 407—408. o., 1., 18. és 28. melléklet. — 1840. jan. 31-én nyújtotta be.
88 1839-dik esztendei Szent-Iván havának 2-dik napjára rendeltetett Magyarország Közgyűlésének jegyzőkönyve.
Posony, 1840. 3. k. 69—70. o. — 1840. máj. 4. országos ülés. (A továbbiakban — Ogy Jkv 1839—40.) — A hasonló
megnyilatkozásokat 1. StuUer F.: i.m. 5. k. 67/1—68/2. f.; Napló az 1839-ki országgyűlésről. (Szerkeztek: Sárváry
Ferenc és Antal). Országgyűlési Könyvtár Mo:Ic:1839/40. 6. k. 3/2—4/1. f. —1839. dec. 5. kerületi ülés ; Stuller F.: i.m.
7. k. 159/1. f.; Konkoli Thege Pál: 1840-dik évi országgyűlés. Pest, 1847. 2. k. 533—534. o. — 1840. ápr. 29. kerületi
ülés; Ogy Jkv 1839—40. 4. k. 70—71. o. — 1840. máj. 4. országos ülés.
89 A magyar oktatási nyelv mellett főleg a Borsod vármegyei Palóczy László kardoskodott : Stuller F.: i.m. 5. k.
67/1. f.; Ogy Jkv 1839—40. 3. k. 71. o.
90 Ogy Jkv 1839—40. 3. k. 72. o.
91 Ogy írásai 1839—40. 4. k. 134-135. o. —
92 1839-dik évi június 2-kára rendeltetett magyar országgyűlésen a' méltóságos Fő-rendeknél 1840. februarius 25kétől május 12-ig tartatott országos ülése naplója. Pozsony, 1840. 602—603 o.
93 Ogy írásai 1839—40. 4. k. 163—164., 165. o.
94 Uo. 4. k. Mell.: 155—156. o.; Magyar törvénytár. 1836—1868. évi törvénycikkek. Bp., 1896. 184. o.; Bachá L.:
i.m. 181. o.
95 Deák Ferenc beszédei. Bp., 1903.1. k. 536. o.
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Nem jutottak előbbre a következő országgyűlésen sem. A nádor ismételten a
pénzalap elégtelenségéről panaszkodott tudósításában96, de az udvarnál tett kísér
leteinek kudarcáról nem szólt.97 A megyék megint sürgették az oktatás megkezdését,
de új javaslatuk nem volt.98 Szerencsy István személynek és a kormánypárti követek
1844. október 25-én megkísérleték rávenni a többséget, hogy fogadják el az 1808-as
tanulmányi rendet.99 A liberálisok véleményét ezúttal Beöthy Ödön (Bihar vármegye)
fogalmazta meg: kész volna újból ajánlani és minden hiányt pótolni, de „azon
önkényes szabályokat, mellyeket egy idegen kormányzó nyakunkba akar tenni,
el nem fogadom, és míg az ország rendéi maguk nem fogják vizsgálat alá venni,
az idő 's kor szelleméhez alkalmazni a' tanítási rendszert, — ünnepélyesen kijelen
tem: nem fogok reá adni semmit."100 Mivel várható volt, hogy a rendek akciója
ismét eredménytelen lesz, Pest vármegye felújította korábbi indítványát : az önkéntes
adakozók (vagy utódaik) meghallgatása után alakítsák át az épületet politechnikum
má.101 Mintegy előkészítette ezt Kossuth Lajos Pesti Hirlap-beli cikke, amely 1843.
augusztus 3-án, vagyis az országgyűlés megnyitása után jelent meg. Kossuthnak három
lényeges megállapítása volt. Bár nem tagadta a katonai főiskola szükségességét,
fontosabb és sürgősebb nemzeti érdeknek minősítette az ipar fejlesztését előmozdító
műegyetem létesítését. Az alapítványokat eddig sem fordították az eredeti célra,
hiszen 35 éve nem nyílt meg a Ludovika, így a kamatok más irányú felhasználása
nem riaszthatja el a további ajánlókat. S végül: az ország, a nemzet szükségletei
minden egyéni akarat felett állnak, ezért országgyűlésileg szólítsák fel az alapítókat
és örököseiket, hogy engedjék át tőkéiket a politechnikum javára.102
Az alsó tábla többsége nem kívánta módosítani a korábbi álláspontját, s mivel
változatlanul a rendek és a bécsi udvar közötti nézeteltérésben, ellentétben jelölte
meg a Ludovika megnyitásának elmaradását, az újabb, 1844. november 6-án elküldött
feliratban az 1840. május 5-én felterjesztett törvényjavaslat szentesítését kérte a
királytól.103 Válasz azonban ezúttal sem, s már egyáltalán nem jött. Az idő hiánya
miatt az ajánlatok becikkelyezését kérő feliratot pedig a rendek halasztották el
a következő diétára.104
Az 1847-es követutasítások majdnem mindegyikében szerepelt az a követelés,
hogy a Ludovikán induljon meg végre a tanítás. Legrészletesebben a sokfelé mintá
nak tekintett Pest vármegyei instrukció szólt erről : újból kérjék meg a királyt a nevelési
rendszer felülvizsgálásának megengedésére, s ez esetben megajánlják a szükséges
pénzt; ha ezt megtagadja, az alapítók (vagy örököseik) megkérdezése és kedvező
válasza után az épületet alakítsák át más közhasznú intézetté, például műegye
temmé.105 Bars vármegye javaslata annyiban tért el a többitől, hogy a toborzási pénz
alapot (a toborzás megszüntetésével) kívánta a Ludovikára fordítani, s tudtunkkal
az egyetlen vármegye volt, amelyik az adózók (a jobbágyok) fiai előtt is meg akarta
96 1843-dik esztendei Pünkösd hava 14-ik napjára rendeltetett Magyarországi Közgyűlésnek Írásai. Pozsony,
1844.2. k. 560—561 .o., a táblázatok: 577—578. o. — 1844. júl. 25-én nyújtotta be. (A továbbiakban — Ogy írásai
1843—44.)
97 V.o. Varga János: A kormányszervek előkészületei az 1843. évi diétára. Századok, 1980. 5. sz. 729—732. o.
98 Ogy írásai 1843—44. 2. k. 348. o.
99 1843-dik esztendei Pünkösd hava 14-dik napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésének naplója a' tekin
tetes Karoknál és Rendeknél. Pozsony, 1844. 5. k. 339. o. (a továbbiakban — Ogy Jkv 1843—44.)
100 Uo. 339—340. o. (az idézet: 340. o.)
101 Kovács Ferenc: Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Bp., 1894. 6. k.
239—240. o., Pesti Hírlap, 1844. okt. 27. 738. o. — 1844. okt. 19. kerületi ülés; Ogy Jkv 1834—44. 5. k. 340. o. —
1844. okt. 25. országos ülés. Fejér vármegye utasításában is szerepelt, hogy ha a katonai főiskola nem állhat fel, a
tőkét fordítsák más hazai intézetre: Ogy írásai 1843—44. 2. k. 348. o.
102 Ludovicea polytechnicum. Pesti Hírlap, 1843. aug. 3. 515—517. o. Részletesen ismerteti Bachó L.: i.m. 182—
184.0.
103 Ogy írásai 1843—44. 4. k. 342. o. A végzés: Ogy írásai 1843—44. 4. k. 203. o., Ogy Jkv 1843—44. 5. k. 340. o.
104 Ogy Jkv 1843—-44. 5. k. 476. o.; 1843-dik évi május 14-én rendeltetett magyar-országgyűlésen a' méltóságos
főrendeknél tartatott országos ülések naplója. Pozsony — P e s t , 1844. 7. k. 333. o.
105 Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Bp., 1951. 190. o.; Pesti Hírlap, 1847. szept. 16. 180. o. Ha
sonlóan: Pesti Hírlap, 1847. okt. 31. 284. o. (Liptó vármegye), okt. 29. 280. o. (Veszprém vármegye) stb.
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nyitni a főiskola kapuit. 1 0 6 Az utolsó rendi diétán a katonai akadémia kérdése nem
került szóba.
Az első népképviseleti országgyűlésen Kubinyi Ferenc képviselő m á r az első
hetekben, 1848. július 19-én sürgette a Ludovika megszervezését. Mészáros Lázár
hadügyminiszter három n a p múlva, július 22-én be is nyújtotta a felállítandó nemzeti
katonai fő tanoda alaprajzát. 1 0 7 A képviselőház december 9-én és 11-én, a felsőház
december 23-án tárgyalt a törvényjavaslatról, amelyből törvény nem lett ugyan,
de az országgyűlés egyetértő határozata nyomán az intézet — Magyar H a d i ľ o t a n o d a
néven — 1849. január 7-én megnyílt. K é t nappal később a t a n í t á s t is megkezdték,
de január 17-én az osztrák hadsereg szétkergette a növendékeket. 1 0 8 E p á r napos
kísérlet u t á n a magyarországi katonai főiskola, a Ludovika Akadémia csak újabb
évtizedek elteltével, 1872-ben nyílt meg, az 1872:16. te. következtében. 1 0 9

Миклош Беньеи
ВОПРОС ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ЛЮДОВИКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ ЭПОХИ РЕФОРМ
Резюме
Государственное собраний сословии Венгрии в 1808 году вынесло закон об учреждении
одного высшего военного учебного заведения — Академии Людовики (1808 год, ст. 7), наз
ванного по имени королевы. Однако венский двор под различными предлогами оттягивал
начало обучения в академии. Тем временем состояние выделенного под академию здания
в городе Вац сильно ухудшилось, и собранный денежный фонд из добровольных пожертво
ваний облацно) так же умалился по причине девальвации.
На государственных собраниях пореформенной эпохи послы дворянства комитатов и члены
табеля верхней палаты неоднократно настаивали на создании высшей военной школы. В 1827
году — с утверждения короля — был создан закон о том, что учебное заведение будет пере
ведено в Пешт. В 1830 году началось также и строительство.
На государственном собрании 1830 года был впервые поднят вопрос о том, чтобы попол
нить недостающий дежежный фонд всегосударственными обязательными пожертвованиями
(субсидиями), которые вносились бы дворянами, вернее гражданами, освобожденными от
налогов. На следующей диете представители сословий проголосовали более крупную сумму
(309 000 пенге-форйнтов), но настаивали на том, чтобы высшая военная школа по своему
духу была национальным учебным заведением и имела национальное руководство. Стало
быть, чтобы осуществлялось влияние государственного собрания, чтобы преподавание шло
на венгерском языке, и чтобы комиссия государственного собрания пересмотрела и модерни
зировала систему воспитания, разработанную еще в 1808 году. Однако монарх, осуществляв
ший главную инспекцию просвещения в Венгрии, на это не согласился, ибо боялся за единство
кайзеровкой армии. После этого представители сословий взяли свое предложение обратно.
Здание Академии Людовики было достроено в конце 1836 года, но оно осталось пустым
На государственном собрании 1839—1840 года сословия вновь предложили деньги,необхо-.
димые для начала обучения, но лишь при реализации вышеуказанных условий, при осуще
ствлении национальных точек зрения. Двор и на этот раз не дал разрешения. Дело высшей
военной школы не продвинулась дальше и на следующем государственном собрании 1843—
1844 года вследствие расхождения во взглядах, противоречий между сословиями и венским
двором. Несмотря на то, что указы депутатов и далее требовали открыть высшую военную
школу, на последней диете сословий 1847—1848 года о военной академии уже не было речи.
Хотя по решению первого государственного собрания народных представителей в начале
января 1849 года учебное заведение проработало несколько дней, но Военная Академия Людо
вики в действительности открылась ли новые десятилетия спустя — только в 1872 году.
106 Pesti Hírlap, 1847. nov. 9. 308—309. o.
107 Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (Szerk. Beér János.) Bp., 1954. 163. és 165. o. A tervezet szövege:
uo. 592—600. o.
108 Uo. 329—330., 342., 506—507. o. A törvényjavaslat: uo. 604—607. o. A megnyitásról : Beér János—Csizmadia
Andor: Az 1848—49. évi népképviseleti országgyűlés. 78. o.
109 A magyar kr. honvéd Ludovika Akadémia története. Bp., 1930. 353. o.
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Miklós Bényei
DIE FRAGE DER MILITÄRAKADEMIE "LUDOVIKA"
AN D E N STÄNDEVERSAMMLUNGEN D E R R E F O R M Z E I T
Resümee
Die Stände Versammlung von Ungarn gab 1808 ein Gesetz über die Errichtung einer militärischen Hochschule, der nach der Königin genannten Militärakademie "Ludovika" (1808.
V I I . Gesetzartikel.) Der Hof von Wien h a t aber mit den verschiedensten Ausreden den Beginn
des Unterrichts verzögert. Inzwischen verfiel der Zustand des angewiesenen Gebäude von Vác
sehr stark und auch sich der aus freiwilligen Gaben (oblatio) zusammengekommene Geldfonds
infolge der Devalvation verminderte.
An den Ständeversammlungen der Reformzeit haben die Abgeordnete der Adelskommitee
und die Herrenhausmitglieder öfters auf die Errichtung einer militärischen Hochschule gedrängt.
1827 wurde — unter der Genehmigung des Königs — ein Gesetz gegeben, dass die Institution
nach Pest verlegt wird. 1830 setzten sich die Bauarbeiten fort.
An der Stände Versammlung vom Jahre 1830 wurde zu erst aufgeworfen, die Fehlsumme des
Geldfonds durch eine das ganze Land betreffende verbindliche Verpflichtung (subsidium) zu
ergänzen, die von den Adeln genauer gesagt von den nicht Steuerpflichtigen hätte bezahlt wurde.
An der folgenden Diät haben die Stände eine größere Summe (309 000 Konventionsgulden)
votiert aber sie bestanden darauf, daß die Hochschule in ihrem Geist und ihrer Führung eine,
nationale Institution sei, d.h. der Einfluß der Ständeversammlung soll zur Geltung kommen
der Unterricht soll in Ungarisch erteilt werden und das noch im Jahre 1808 ausgearbeitete Erziehungssystem soll von einem Ausschuß der Ständeversammlung überprüft und modernisiert
werden. Das h a t aber der über das ungarische Schulwesen aufsichtführende Monarch nicht genehmigt, da er um die Einheit des Reichsheeres fürchtete. Hierauf haben die Stände ihre Anerbietung zurückgezogen.
Die Gebäude der Militärakademie "Ludovika" wurde um das Ende des Jahres 1836 aufgebaut
aber sie ist leer geblieben. An der Stände Versammlung von 1839—40 haben die Stände die zum
Beginn des Unterrichts nötige Geldsumme wieder angeboten aber nur unter den früheren Bedingungen, unter der Geltendmachung der nationalen Standpunkte. Der Hof h a t auch diesmal
nicht nachgegeben.
Die Sache der Hochschule kam auch an der Ständeversammlung von 1843—44 wegen den
Meinungsunterschied zwischen dem Hof von Wien und den Ständen nicht vorwärts. Obwohl die
Weisungen der Gesandten auch weiterhin die Eröffnung der Hochschule forderten, wurde die
Frage der Militärakademie an der letzten Ständeversammlung von 1847—48 nicht mehr aufgeworfen. Aufgrund des Beschlusses des ersten Parlaments von Volksvertsetung funktionierte
zwar die Institution anfangs J a n u a r 1849 für einige Tage, wurde die Militärakademie "Ludov i k a " tatsächlich erst nach weiteren Jahrzehnten, im J a h r e 1872 eröffnet.
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KÖZLEMÉNYEK

HERMANN RÓBERT

KOSSUTH ÉS PERCZEL NÉZETELTÉRÉSE 1849 JANUÁRJÁBAN
Perczel Mór tábornok eltűnt levele
az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz

1849 január elején a magyar szabadságharc katonai helyzete katasztrofálisnak
volt mondható. Az erdélyi hadszíntér kivételével, ahol a Bem tábornok vezette
hadsereg Kolozsvár felszabadítása után is folytatta támadó hadműveleteit, s a
Délvidék kivételével, ahol ekkortájt hadászati patthelyzet látszott kialakulni
(amit aztán nemsokára megszüntet a magyar csapatok kivonása e tájról), a magyar
hadsereg mindenütt visszavonult a több irányból előretörő császári csapatok elől.
Görgei tábornok, néhány utóvédharctól eltekintve, december 15. óta állandóan
retirait, Perczel tábornok december 30-án súlyos vereséget szenvedett Mórnál.
A január 2-i pesti haditanács elhatározta a fővárosok feladását, ami január 5-én
meg is történt, s január 4-én a Mészáros Lázár hadügyminiszter és tábornok által
vezetett északi hadsereget érte csúfos vereség Kassánál. A szeptember-októberi
győzelmek eufóriája eltűnt, s egyre több politikusban és katonában merült fel
a kérdés : Hogyan tovább ? S hogy ez utóbbi kérdésre sem tudott mindenki egyértelmű
igennel felelni, azt jól mutatja a Görgei-hadtest tisztikarának 1849. január 4-i
tömeges leköszönése, s az a tény, hogy a Budapestről Debrecenbe költöző ország
gyűlés padsoraiban igen sok üres hely tátongott a január 8. után megkezdődő
üléseken.
Az önvédelmi harc folytatásának esélyeiről megoszlottak a vélemények. Kossuth
és a katonai vezetők többsége nem adta fel a reményt. Az országgyűlésben szerveződő
békepárt azonban, a Batthyány-Deák-féle küldöttség sikerében reménykedve,
megkérdőjelezte a további fegyveres harc értelmét, s be kell vallani, ezen a helyzet
ismeretében nem is nagyon lehetett csodálkozni. Kialakulófélben lévő politikai kon
cepciójukban, az uralkodóház és a nemzet kibékítését szolgáló taktikai lépésként,
fontos szerep jutott Kossuth háttérbe szorításának, illetve megbuktatásának. Ugyan
akkor meglehetősen viszolyogva figyelték a különböző hadseregekről s ezek tiszti
karának nyugtalanságáról érkező híreket. A békepárt nem akarta elárulni a forrada
lom vívmányait, „csupán", természetes politikusi reagálásként, a radikális kossuthi
politika kudarcait látva abban reménykedett, hogy ennek visszaszorítása, s — egyéb
ként Kossuth által sem elutasított — közjogi engedmények árán lehetséges a békés
kiegyenlítés Bécs és Pest (pontosabban Debrecen) érdekei között. E koncepció
megvalósítására jó alapot látszott nyújtani a már említett követküldés.
A magyar szabadságharc sorsa, s bármely politikai koncepció realitása ekkortájt,
elsősorban a hadseregektől illetve ezek állásfoglalásától függött. 1848 októbere
után a hadsereg felső vezetése egyre inkább a kossuthi politika támogatóiból állott ;
az öt hadseregéből háromé egyértelműen (Perczel, Bem, Görgei), de a másik kettőben
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(Délvidék és Észak-Magyarország) is tért nyertek a szabadságharc ügyét szívvel
lélekkel vállaló tisztek. Egy Kossuth elleni országgyűlési támadás tehát csak akkor
számíthatott némi sikerre, ha e hadseregeket kudarcok érik, illetve ha megbomlik
a politikai vezetés és a hadseregparancsnokok közötti összhang. 1848. december
közepén mindkét folyamat megindult. Görgei állandó visszavonulása nyugtalanította
Kossuthot, aki egyre élesebb hangvételű leveleket írt a szintén nem virágnyelven
fogalmazó tábornoknak. Perczel móri veresége viszont megmutatta, hova vezet
a csapatok harcértékét és az ellenség erejét figyelmen kívül hagyó ellenállási kísérlet,
s a dühkitörésekre hajlamos politikus tábornok önmagán kívül természetesen
mindenkit hibáztatott e kudarcért. 1 A főváros sebtében és tökéletlenül végrehajtott
kiürítése és az OHB meggondolatlanul gyors távozása szintén kevéssé volt alkalmas
arra, hogy növelje a hadsereg vezetőinek a kormányzatba vetett bizalmát 2 ; Kossuth
és köre viszont mélységesen rosszallta a január 2-i pesti haditanács által hozott,
a kormányzat intézkedéseit felülbíráló határozatokat a főváros harc nélküli feladásá
ról és a hadseregek szétágazó hátrálásáról. 3 Ugyanakkor a Délvidéken is rosszul
kezdtek alakulni a dolgok. A december 2-i trón változás és Windisch-Grätz támadásá
nak híre hatására a bácskai felső katonai vezetés egy része megingott, a bánsági
hadsereg pedig éppen január 3-án szenvedett csúfos vereséget Pancsovánál. A koránt
sem kedvező katonai-politikai helyzet tehát kedvező alkalmat látszott nyújtani
a Debrecenbe érkező országgyűlésen a Kossuth elleni támadásra.*
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a főváros kiürítése és a kormányzat
Debrecenbe költözése miatt néhány napra megszakadt az összeköttetés a politikai
és a katonai vezetés között. Kossuth csak néhány napos késéssel értesült a január
2-i haditanács határozatairól, s így közben továbbra is egymás után írta szemrehányó
leveleit Görgeinek. Kossuth maga sem tudott sokkal többet a hadihelyzetről, mint
bármely Debrecenbe érkező képviselő, s a dúsan tenyésző álhírek alkalmat nyújtottak
mindenféle találgatásokra.
Várható volt tehát, hogy az országgyűlésen a kormányzatot súlyos támadások
fogják érni. Ennek általános politikai feltételét a Batthyány-Deák-féle küldöttség
sikerébe vetett hit, katonai feltételét a katasztrofális hadihelyzet, katonapolitikai
feltételét pedig a hadsereg és a kormányzat vezetői közötti bizalmi válság biztosít
hatta. A békepárt ez utóbbi jelére várt.
A január eleji békepárti offenzíva történetét eddig csak e párt legfőbb vezetőinek
a szabadságharc után keletkezett emlékirataiból ismertük. E memoárok mindegyike
igazoló, vagy önigazoló szándékkal íródott, ezért tárgyalásmódjuk meglehetősen
tendenciózus, emellett több datálási problémát vetnek fel, s így csak egy relatív
időrend kialakítását teszik lehetővé. Rendelkezésünkre áll azonban egy olyan, az
eseményekkel egy időben keletkezett forrás is, amely e tartalmi és datálási problé
mákat egyértelműen tisztázhatja: a szintén a békepárthoz tartozó Hunfalvy Pál
naplója.5
A Debrecenbe érkező országgyűlés első zárt ülését, ,,magántanácskozmány"-át
január 8-án tartotta, este 6 órakor. Az ülésen kb. 130 képviselő jelent meg. Kossuth
beszámolt a főváros feladásáról, az ellenség bevonulásáról, Mészáros kassai veresé1 Perczel—OHB 1848. dec. 31. Közli (Barta István szerk.): Kossuth Lajos összes munkái X I I I . Bp. 1952. (A továb
biakban—KLÖM) 939—40. o.
2 Csány László — Kossuth 1849. jan. 1. KLÖM XIV. 16—17. o. ; Hunfalvy Pál naplója, 1849. január 4-i bejegyzés.
OL Film tár X. 1446. C. 140. 3. cim, 4/a tétel.; Görgei Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849.
években. (Sajtó alá rendezte: Katona Tamás) XIV. fejezet. Megjelenés alatt a Magyar Helikonnál.; Görgey István:
1848 és 1849-ből I. Bp., 1848. 99. o.; Matolay Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883.
46—47. o. ; Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgräetznél. In : (Kónyi Manó szerk.) Deák Ferencz beszédei
I I . k. I I . kiad. Bp., 1903.; Madách Károly levele Madách Imréhez és Pálhoz 1849. jan. 1. I n : Madách Imre össesz
művei. I I . k., Bp., 1942. 1074. o.
3 KLÖM XIV. 17—18., 24., 30—32., 59., 81—84. o.
4 Kemény Zsigmond: Forradalom után. I n : (uö:) Változatok a történelemre. Bp., 1982. 349. o.
5 Kemény Zsigmond: Forradalom után, i.h.; uő: Emlékirat 1849-ből. I n : Báró Kemény Zsigmond összes művei IX.
k-Bp., 1907. ; Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Bp., 1883. ; Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalom
ban. Hazánk, 1884.; Hunfalvy Pál naplója.
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géről, s ellensúlyozásképpen, Bem erdélyi sikereiről. A január 2-i haditanács által
elfogadott haditervről csak annyit árult el, hogy az „bizonyosan meg fogja az ellen
séget lepni.6 Debrecen védelmének kérdéseiről elmondta, hogy az ideiglenes fővárost
jelenleg három oldalról fenyegeti veszély, de a kormányzat már intézkedett, hogy
az előrenyomuló ellenséggel 40 000 főt tudjon szembeállítani. Az elmondottakból
tehát nem sok biztatót lehetett kikövetkezetetni.7
Másnap, január 9-én tartotta az országgyűlés első nyilvános ülését. Az ülésen
Kubinyi Ferenc, arra hivatkozva, hogy sem az országgyűlés elnöke, sem alelnökei
nincsenek jelen javasolta, hogy az országgyűlési küldöttség visszaérkezéséig ne
tartsanak nyilvános ülést, hanem csak mint bizottság ülésezzenek. Kossuth, a több
ség helyeslésével amúgy sem találkozó indítványt válaszában azzal utasította vissza,
hogy „hadseregünk vitéz magaviselete és a népek lángoló honvédelmi szeretete után
nincs fontosabb ügy, mely nagyobb súllyal nehezedhessék a nemzet sorsának mér
legében, mint az, hogy az országgyűlés mihamarébb mondja ki a szót: vagyunk
ma mint tegnap voltunk, és tanácskozunk." 8 Ezután nagyjából megismételte az
előző napi zárt ülésen elmondottakat. 9 A békepárt első kísérlete tehát sikertelennek
volt mondható. Kossuth azonban csak taktikai győzelmet aratott, hiszen a küldött
ség jelentésének megérkezéséig az ilyen válaszok, minden határozottságuk ellenére,
a levegőben lógtak.
A következő zárt ülést január 12-én este 6 órakor tartották. Először felolvasták
az országgyűlési küldöttség Bicskéről írott jelentését, amelyben beszámolt a béke
kísérlet eredménytelenségéről, s Windisch-Grätz híressé vált válaszáról: Unbedingte
Unterwerfung.10 Az ezután történtekről szóló híradások nem egészen egybehangzók.
Hunfalfy is, Kemény is hosszan ír e tanácskozásról. Hunfalvy szerint először Kubinyi
Ferenc szólalt fel, s olyan felirat elkészítését javasolta, amely , ,az elismerést és
koronáztatást kérné", ugyanakkor indítványozta a hadseregek összpontosítását
s erősítését, amíg a válasz megérkezik. A radikális Madarász László a nyaktilót
emlegette, illetve arról beszélt, hogy immáron öt hónapja minden képviselőnek le
kellett számolnia mindennel. Kossuth ironikusan megjegyezte: „Akinek tetszik,
Madarász barátja úti levelet fog adni." u
Kossuth ezután hosszan szólt a békekísérletről: „Az ogy. [sic!] szinte lealázta
magát, midőn a követséget elhatározta: de ő Kossuth nem ellenzetté. Most tudjuk,
hogy egyezkedni nem akarnak, most kell a nemzetnek erősnek lenni." 12 „Ez —
szóla — a birodalomba felolvasztást s a magyar nemzetnek az élők sorából kitörlését
jelenti. Ha Ausztria — tévé hozzá — kétszázmillió statusadósság elvállalását köve
telné, ha azt sürgetné, miként a had, a fináncz, sőt a közigazgatás főbb pontjai.
Bécsben centralisáltassanak ; ily kérdések iránt lehetne alkudozásba bocsátkozni.
De a nemzet meggyilkoltatása soha egyezkedés tárgyává nem válhatik.
Én tehát — folytatá — nem arról beszélek, jó-e, tanácsos-e ezen a téren alkudni.
Hanem azt mondom : alkudni nem lehet. Ha a borjút mészárszékre viszi a mészáros,
hogy leölje, s szabadkozik a kötelén, ez pedig azt mondja: ne szabadkozzál, legyen
köztünk béke, de azon feltétel alatt, hogy végezzelek ki: mit tesz ez? hiszen ez a
legrosszabb, ami történhetik vele ? — Védjük tehát magunkat, s a békealkudozások6 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története. I I . k. I I . kiad., Pest. 1876. 199. o.; Hunfalvy
id. naplója. ; Beér János (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Ep., 1954. (A továbbiakban—NKOGY)
viszont Kovács Lajosnak az 1849. január 18-i zárt ülésről szóló tudósítását közli — tévesen (536. o.), pedig Kemény
emlékiratából és Mészáros Lázár közölt emlékiratrészletéből is kitűnik, hogy Kovács tudósítása ez utóbbi ülésről
szól. (537. o.)
7 Hunfalvy naplója, január 8.
8 KLÖM XIV. 62. o.
9 Uo. 62—67. o.; Hunfalvy naplója, január 9. ; Kemány: Emlékirat 61. o.; Gelieh Rikhárd: Magyarország független
ségi harcza 1848—48-ben. Bp., 1884. I I . k. 242—247. o.; Közlöny, 1849. január 16.; NKOGY 349—52. o.
10 Kemény: Emlékirat 61—63. o.; Hunfalvy naplója, január 12.; A küldöttség levele: Pap Dénes: Okmánytár
Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. I I . k., Pest., 1867. 299—301. o. és Gelieh: i.m. 248—50. o.; A
NKOGY az id. Kemény-szövegrészt megcsonkítva és átírva közli az 536—537. o-n. (A kihagyás 20 sor).
11 Hunfalvy: i. h.
12 Uo.
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ról többé szólni sem kell, hanem csekély vélekedésem szerint azt mondani : Magyar
ország az önvédelem terén áll, oly igazságos téren, melynél igazságosabbat nem ismer
a história ; mégis kinyújtá engesztelésre karját ; de azt felelték : halj meg, ha békét
akarsz! Ha pedig így felelnek, nem tehetünk egyebet, mint hogy védelmezzük
magunkat, mert hiszen halni lesz idő, erre még ráérünk akkor is, ha elvesztettük
a nemzeti létnek harcát. 13 " ,,Csak együtt maradjon az ogy. s intézkedjék. Van
110 000 fegyveresünk, az ország dolga most jobban áll, mint állott két hónappal ez
előtt. — Egyébiránt a jövendő létünkről (t. i. hogy meg akarunk e az 1848-ki tör
vények mellett maradni, vagy ennél többet, t. i. sz. [abad] köztársaságot) szót
nem tevén, védelmezzük magunkat, míg lehet."14
Az ezután történtekről azonban Hunfalvy és Kemény eltérően számol be. Kemény
szerint „a nyugodtabb kedélyű emberek" szaván akarták fogni Kossuthot. „Ennél
fogva kívánták: íratnék meg Deáknak, hogy a bizottság ragadjon meg a dolgok
kiegyenlítésére minden mutatkozó alkalmat.
Nyári pedig, mint a védelmi téren létei corollariumát, a nyilvános ülés által
tisztán kimondatni és jegyzőkönyvbe tétetni követelte: hogy a képviselőház csupán
a létező törvényeket védi és semmi eventualitás esetében nem fog az 1848-iki tör
vények megtartásánál többet kívánni." 15 Kossuth azonban határozottan ellenezte
mind a küldöttségnek adandó újabb felhatalmazást, mind Nyáry indítványát, s így
az ülés ,,az eszmék összpontosítása nélkül" oszolt el.16 Kemény tudósításával egybehangzik az a beszámoló is, amelyet Jókai őrzött meg, nemrég előkerült munkájá
ban. Jókai Kossuth beszédéről csak szép általánosságokat ír; inkább az elnök
szavainak hatását örökítette meg. ,,A karzatok dörgő éljenzéssel fogadák szavait,
mik a harcot, a háborút hirdetek, harcot, háborút visszhangzott minden ajak utána.
És a tömeg tengerzúgása fölött, mint a halál angyala, állott az ember a katedrá
ban, kinek szavaiból, mint Cadmus elvetett sárkányfogaiból, fegyveres vitézek
támadtak, kinek szavaitól a félelem helyébe vitézség, a szelídség helyébe düh és
bosszú szállta meg a lelkeket."17
Nyáry beszédéről már bővebben ír. Szerinte az a következőket kérdezte ,,a hadizenő tömegtől : »hogy mi célja lesz a harcnak ? Meddig fog az tartani ? Mi végzi be ?
Van-e a nemzetnek valami óhajtása, valami végcélja, valami magasra épített terve,
melyért vérét kiontja, házát leégeti, vagyonát föláldozza ? Irtóharcot akar-e viselni,
a gyűlölet harcát, halálos ellenség elleni háborút, mely csak az egyik fél vagy tán
mind a kettő végenyészetével végződik, vagy a szabadság harcát viseli-e egy nemzet
törvényeiért, alkotmányáért kezdett küzdelmeit, ezen esetben mondja ki a nemzet :
hogy mihelyt a törvények, az alkotmány biztosítva vannak, célját érte, s csak ezekért
küzd, és semmiért ezeken túl. <("18 A képviselők azonban indulatosan reagáltak Nyáry
felszólalására: ,,»Majd megmondjuk: hogyha győztünk!« —kiáltanak rá, és újra
hangzott a harc és a háború."19
Hunfalvy naplója nem is említi Nyáry felszólalását. Szerinte, néhány kevésbé
érdekes, ám kellően indulatos felszólalás után, Szunyogh Rudolf intézett kérdéseket
Kossuthhoz: „Igaz-e hogy Schlick már Űjhelyben20 és Sáros Patakon van? S ha
igaz, mit intézkedett ellene, hogy mi bátorságban legyünk. (...) Továbbá ő künn
13 Kemény: Emlékirat 61—62. o.
14 Hunfalvy i. h.
15 Kemény: Emlékirat 62. o.
16 Uo. 63. o.
17 Jókai Mór: Emléksorok, — Napló 1848—49-ből. Bp., 1980. 29. o.
18 Uo. 29—30. o.
19 Uo. Mocsár Gábor e kötetről írott kritikájában (Tények? Tanú? Napló? Kritika, 1981/4.) azzal gyanúsítja
Jókait, hogy az készakarva összekeveri Nyáryt Bartal Györggyel, ill. összemossa Bartal január 8-i (valójában január
18-i) és Nyáry január 13-i felszólalását. Jókai valóban téved az időpontban, mert Nyáry az általa idézett szavakat
a január 12-i ülésen mondhatta, de a lényeget tekintve alighanem pontosan idéz. Az ekkor Debrecenben tartózkodó
Petőfi egyébként még ennél is szélsőségesebb kijelentést ad Nyáry szájába: „1849. januárius 12. a képviselők coníerentiája. Nyáry azt nyilatkoztatta, hogy Magyarország el van veszve." Históriai jegyzetek — Petőfi Sándor Összes
Művei V. k. Bp., 1956. 142. o. (A továbbiakban — PSÖM)
20 Sátoraljaújhely

-r- 316 —

levén tapasztalta a népnek nagy levertségét. Kéri Kossuthot, menne ki és bátorítsa.
— Végre híre van Perczel Mór valami levelének, melyről bizonyosabbat kíván
tudni." 21 Kossuth válaszában közölte, hogy a magyar sereg Tokajban van, majd
a nép körében végzendő agitáció fontosságáról szólt. Az utolsó pontra válaszolva
,,Perczel hazafiságát dicsérte, de mégis elmondta, hogy levélben állana, mikép
a képviselők a katonák nélkül ne merjenek alkudozni, mert a katonák életeiket
adják oda a hazáért. Reményli, nem fog kelleni ezen levelet a ház előtt felolvasni."22
Hunfalvy ez utóbbira utalva még rezignáltán megjegyzi naplójában :„Seregeink
nincsenek többé kezünkben : tőlünk maholnap inkább kell félteni az országot, mint
az ellenségtől."23
De hát mit is tartalmazott ez a nevezetes levél? S hogyan lehetséges az, hogy
az OHB elnökét éppen az a tábornok hozza kényelmetlen helyzetbe az országgyűlé
sen a békepárti ellenzék előtt, aki híres volt radikális nézeteiről? Mi volt e levél
további szerepe, s hogyan lett Kossuth úrrá az általa okozott nehézségeken ? S végül :
Miképpen normalizálódott Kossuth és Perczel viszonya az ezt követő napokban?
E kérdésekre szeretnék egy-egy lehetséges választ adni a továbbiakban.
Perczel a december 30-i vereséget követően két jelentést is küldött Kossuthnak:
egyet december 31-én, egyet pedig január 1-én.24 Ez utóbbiban, miután beszámol
a móri csatában elszenvedett veszteségeiről, kifejti a főváros feladásának lehetséges
következményeit. Véleménye szerint „Budapest feladása az ország elvesztése.
Senki sem fog többé engedelmeskedni az onnét eltávozottaknak. A hadsereg pedig
fel fog oszlani." S hogy itt konkrétan a Görgei vezette feldunai hadseregre gondolt,
azt mutatja a következő mondat: „Ezen hadsereg, mellyben nagyobb volt a rendet
lenség, miként tegnap estve tapasztalam, mint az én megvert csapataimban". Ezért
javasolja a magyar csapatok Budapesten való összpontosítását s a „kissé jó védelem
mellett" általa „bénemvehetőnek" ítélt főváros „élethalálra védelmét." 25 Perczel
nem ír semmit az országgyűlési küldöttségről ; lehetséges, hogy ekkor még nem tudott
róla. Csány László aznapi jelentésében már arról ír, hogy a követküldés hírének
elterjedése „rosszabb hatású egy csatavesztésnél", az elkövetkező napokból pedig
több olyan tudósítást ismerünk, amely megerősíti a Csány által írottakat. E tudósí
tások különösen a feldunai hadsereg tisztikarának és a közvéleménynek az elége
detlenségéről számolnak be; Perczel ilyen irányú kitöréseiről azonban nem szól
nak.26
Január 2-án a magyar hadsereg Pesten tartózkodó vezetői haditanácsot tartottak,
amelyen a főváros védelméről, illetve a további teendőkről határoztak. Perczel
ellenezte a főváros harc nélküli feladását, ugyanakkor azt indítványozta, hogy
„minden vezérnek kormánybiztosnak kell lenni" a saját seregében; ez a javaslat
pedig tovább növelte volna a hadtestparancsnokok önállóságát.27 Görgei haditerve
ellen azonban nem volt érdemi ellenvetése, s a feljegyzések szerint a móri csatáról
is hallgatott. A haditanács döntése értelmében a főváros kiürítése alatt annak védel
mét az újjászervezett Perczel-hadtestnek kellett ellátnia. Perczel lett a főváros hadi
főparancsnoka, ezt másnap felragaszokon tudatta a nagyközönséggel.28 Perczel
hadteste január 4-ről 5-re virradó éjjel kiürítette Budát, 5-én délelőtt pedig el
hagyta Pestet is. A kiürítés nem sikerült tökéletesen ; Perczel megfeledkezett arról
2.1 Hunfalvy: i.h.
22 Uo.
23 Uo.
24 KLÖM X I I I . 939—40. o.; és Perczel — Kossuth 1849. jan. 1. KLÖM XIV. 15—16. o.
25 KLÖM XIV. 15—16. o.
26 Csány id. szavai: KLÖM XIV. 19. o. L. még a 2. jegyzetet.
27 Csány — Perczel 1849. jan. 11. OL. H. 103. Csány László iratai 15. cs. 315—16. f. ; A haditanácsra : Barta István:
Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi Közlemények, 1955. 2. sz. és Borús József Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Bp., 1975. 47—48. o.
28 Borús: i. m. 48—49. o. ; Mátray Gábor naplója. OSZK Kézirattár, Qart, Hung. 626. 8. f.
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a 6 ágyúról, amelyek a budai sáncokban állottak, s a felügyelő tiszt, előfogatokkal
nem rendelkezvén, kénytelen volt az ágyúkat beszegeztetni s otthagyni. Egy kor
társi feljegyzés szerint Perczel még az éjjel elhagyta a fővárost.29 A kivonuló
hadtest, miután Perczel „maga háta megett, a vaspályától a síneket felszedette
és rajta a két első hidat légbe röpítette" 30 , a szolnoki országúton, a vasút igény
bevétele nélkül az Üllő—Monor—Alberti—Irsa útvonalon át január 7-én
megérkezett Ceglédre.31 Itt két napig maradt, közben serege 13 075 főre és
19 ágyúra növekedett. Innen írt Görgeinek és Mészáros Lázár hadügyminiszternek
is. Görgeihez írott január 8-i levelében az elkülönülten működő hadtestek együt
tes cselekvésmódjára vonatkozó nézeteit közölte.32 A Mészároshoz intézett levélben
beszámolt visszavonulásáról és további hátrálási vonaláról, s hivatkozva arra, „ha
a magyar hadsereg az ellenséges csel, ármány s készültségi túlnyomósság áldozatja
lenni nem akar, mielőbb a külön csapatok s eldarabolt seregek jelenleg czéltalan mozdulatjait összhangba hozni s azoknak irányt adni szükséges; bátor va
gyok tábornok urat teljes tisztelettel felszólítani, s jövőre czélzott működéséről en
gemet jelen futár által értesíteni szíveskedjék, hogy előforduló esetben akár vé
delmét használni, akár támogatására lenni tudhassak." 33 Valószínűleg itt kaphatta
meg Perczel Kossuth utasítását, amelyben az elnök, miután közölte, hogy a kor
mányzat „meglepetve vette" a főváros kardcsapás nélküli feladásának hírét, fel
szólította a tábornokot, „hogy hadiműködésiről, serege létszámáról, elhelyezésé
ről, szükségeiről hivatalos jelentéseit s kimutatásait a kormánynak futárok által mi
nél gyakrabban küldje be s legelső jelentésében különösen azt is kimutassa, meddig
van ellátva tábori pénztára költséggel", s mennyi pénzre van még szüksége, hogy
annak fedezéséről a kormány közvetlenül intézkedhessek.34
A tábornok ezt a levelet január 9-én vagy 10-én kaphatta. Január 9-én elhagyta
Ceglédet és Abonyon át Szolnokra vonult. Itt vehette kézhez Kossuth újabb utasí
tását, amelyben az elnök „seregének állásárul, lótszámárul, szellemérül és szükségleteirül, úgy az ellenséges csapatok mozdulatairul, elő- vagy visszavonulásárul
naponkénti értesítést" kért, s egyben felszólította a tábornokot, hogy „még túl
nyomó erejű ellenség közeledése hátrálásra nem inti", tartsa Szolnokot, s hirdessen
népfelkelést, melynek legfőbb célja „az ellenség s különösen lovassága előtt minden
élelmiszerek eltakarítása". A levél végén Kossuth még hozzátette: „Naponkénti
tudósításait elvárom". 35
Innen, Szolnokról írhatta Perczel az említett levelet az OHB-hoz, amely iránt
a január 12-i zárt ülésen Szúnyogh Rudolf Kossuthtól érdeklődött. Mit is tartalma
zott ez a levél, mikor íródott? A kérdés nem is olyan egyszerű. A levél ugyanis
nincs sem az OHB, sem a hadügyminisztérium iktatott, illetve iktatatlan iratai
között. A levélnek nincs nyoma sem az OHB, sem a hadügyminisztérium iktató
könyvében. Létezését, több emlékiraton kívül, két forrás bizonyítja: a már idézett
Hunfalvy-féle ismertetés a január 12-i zárt ülésen elhangzottakról, valamint Csány
László válaszlevele Perczelhez, január 11-ről. Ez utóbbi segítségével viszonylagos
pontossággal megállapítható a levél kelte is. Csány iktatókönyvében sem leljük
nyomát e levélnek, ami azt bizonyítja, hogy az 1849. január 5. után közvetlenül
29 Mátray: i.m. 0. í.
30 Báró Meszéna Ferenc táborkari alezredesnek adatai. OL R. 31. Emlékiratok, naplók 1. cs. 15. í.
31 Borús: i.m. 90. o. ; Matolay: i.m. 48. o. ; a Meszéna által közölt dátumok szinte egytől-egyig hibásak.
32 OL P. 195. A Görgei-család levéltára. 40. cs. b/31. fasc. „A feldunai utóbb VII. hadtest... eredeti igtatókönyve." 404. ikt. sz. „Perczel Czegléd 8*en .Tan. 849. Mittheilung in betreff der vereinten Handlungs Weise der getrenten
Armee-Cörpes unseres Vaterlandes."
33 Közli: Supka Géza: 1848—1849 Bp. 1985. 463—64. o. Supka valószínűleg félreolvasta a levél dátumát, mert
január 5-i keltezéssel közli azt. Valószínűbb a január 9-i keltezés. Perczel 15 000 főnyinek mondja seregét, pedig ez
január 5-én még csak 8—9000 főnyi lehetett, január 5-én Perczel még nem volt Cegléden, 9-én ellenben igen ; Mé
száros e levelet január 12-én, Szerencsen kapta meg. AIészáros Lázár emlékiratai. 1. k. Pest., 1867. 360. o.
34 KLÖM XIV. 59. ; Ez az utasítás egy körlevél volt, amelyet Görgei Arthur, a Pesten kilépett Lázár György,
Répásy Mjhály és Perczel Mór tábornokoknak küldött meg.
35 KLÖM XIV. 73. o. ; A kötet az iratot hibás iktatószámmal közli. A helyes a 124.
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a OHB-hoz intéztetett. 36 Az OHB iktatókönyvében az első iktatott 1849 januári
Perczel-jelentés 10-én íródott, ez azonban fennmaradt, s nyomát sem találjuk benne
olyan kifejezéseknek, amelyekre két fő forrásunk következtetni enged. Mivel Cegléd,
illetve Szolnok ós Debrecen között kb. 1 napig tartott egy futár útja, a levél valószínű
keletkezési dátuma 1849. január 9., vagy 10. Január 9. ellen szól az aznapról Mé
szároshoz írott levél, 10-e ellen pedig a már említett iktatott jelentés. Perczeit
ismerve azonban mindkét dátum elképzelhető, hiszen nem kizárt az sem, hogy egy
napon két, merőben ellentétes hangvételű levelet írjon ugyanahhoz a testülethez.37
Az említett levél tartalmáról a Hunfalvy-féle ismertetésből csak annyi derült ki,
hogy a tábornok felszólította a képviselőket, ,,a katonák nélkül ne merjenek alku
dozni." 38 A Hunfalvytól származó ismertetést azonban némi kritikával kell kezel
nünk, ugyanis elképzelhető, hogy Kossuth csupán a levél egy, nem is legfontosabb
elemét emelte ki az ismertetésnél, a békepárti ellenzék megfélemlítése céljából.
Ezt támasztja alá az is, hogy a levél részletes ismertetésére később sem volt hajlandó,
illetve hogy Perczel január 10-ről származó, fennmaradt jelentésében, az országgyűlési
küldöttség jelentéséről szólva, nyoma sincs semmiféle elégedetlenségnek. A Csány
Lászlótól származó válaszlevélből már jóval több derül ki a levél tartalmáról.
Csány, a szabadságharc egyik legtiszteletreméltóbb alakja, Perczel személyes jóbarátja, valószínűleg Kossuth megbízásából a következőképpen kezdi Perczelhez
íródott levelét: „Kedves Barátom! mikor ezt írom Kedves Barátom, én azt a szó
szoros értelmében veszem, és érzem, érzem mert tudom hogy te becsületes hazafi
és nemes szívű fórfiú vagy, de Mórom, emellett ollyan nagy bolond is, miből annyi
jeles tulajdonnal mennyivel te bírsz, keveset hordoz az ismert világnak földe. —
Ugyan hogy írhattál úgy, ahogy írtál a kormánynak ? hogyan írhattál te a polgári
katona?", s hozzáteszi, anélkül hogy nevet említene, de egyértelműen Görgeire
utalva: ha az írt volna hasonló módon, azon nem csodálkozna, hanem a január
2-i haditanács eredményének tartaná. Majd így folytatja: ,,Mondd meg öregem,
ha ez a kormány felújul ós ismét erős leend, pedig hogy leend, arra te mint hazádat
szerető Magyar, és vezér közre munkálni köteles vagy, és bizonyosan közre is fogsz
munkálni, kérdem egy erős kormány tűrhetné azt, az általa tábornoksággal fel
ruházott egyéniségtől, hogy azt törje orra alá, hogy a hatalom fő részesei az ország
vagyonát pazariák, és az aranyat, ezüstöt beváltak, eltakaríták, s így a futást
mintegy előre készítek — ha ez így van, bennem is felforr e gazságra a vér, de meg
kell mondani, ki az a gaz ember? de olly átallánosságban, azokat kik azon gonosz
gazságnak nem részesei méltán elszomorítja, és bántja." Perczel levelében Görgeit
sem kímélte, amin nem csodálkozhatunk, köztudomású lévén a két tábornokot
egymáshoz fűző bensőséges utálat, de e részekre utalva Csány is azt írta, hogy azok
ban Perczel „sok igazat" mond. A levél további részében Csány a január 2-i hadi
tanács határozatairól ejt néhány bíráló szót, illetve felvázolja a további teendőket.
A levélről a következőket írja még: ,,A hv. bizotmányhoz írott leveled most nálam
van, ha vissza nem kövételied megtartom. Majd ha — ha az Isten jobb időkben
enged együtt vitázni, és amellett egymást szeretni — felolvassuk múltunkra vonat
kozó Documentum gyanánt — épen midőn e szót írtam ki vissza kívántatik tőlem
a levél — legalább le fogom tehát másolni mert tudom hogy te rögtön írtad bosszú
san — és nem bírsz másolatot." Hozzáteszi még: „Becsüljük meg az országgyűlést,
becsüljük meg a hv. bizotmányt — ezek sokat vesztettek Buda Pest elhagyásával —
de még is egyetlen hatalom a hazában, ne rontsd le tekintélyét, főleg néked kell
azt támogatni. Még összpontosítani szükséges erőnket — akkor lehet hogy a java
36 Csány iktatókönyvében ui. az utolsó iktatott irat 1849. január 3-ról származik. OL H. 103. 7. k.
37 Csány írja válaszlevelében: „tudom, hogy te rögtön írtad bosszúsan" H. 103. Csány László kormánybiztos
iratai. 15. es. 315—6. ff.
38 Hunfalvy Pál naplója, január 12.
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veszni fog, ám vesszen, de lesz históriája a Nemzetnek — históriája ? igen lesz ha bár
kisszerű is — de lesz." A levél végén Csány ismerteti Görgei hozzá intézett január
5-i levelét.39
A többi, főleg békepárt szerzőktől származó, másodlagos forrásból jóval keveseb
bet tudunk meg a levél tartalmáról. Kemény Zsigmond emlékiratában a levél
hírének érkezését a január 12-i zárt ülés utánra datálja, s mindössze annyit ír róla,
hogy „Perczel Kossuthnak egy goromba levélben szemrehányásokat tett s az ország
gyűlést a táblabíró-politika miatt szétüzéssel fenyegeti."40 Az eseményeket még
emlékiratánál is tendenciózusabban tárgyaló „Forradalom után"-ban csak Görgei
váci nyilatkozatával kapcsolatban, mellékesen ejt szót arról, hogy ,,Perczel a hon
védi bizottmány elnökével összeveszett..." 41 Kazinczy Gábor haditörvényszéki
vallomásában szintén a váci nyilatkozatával egy időben elterjedőnek mondja
a levél hírét, s tartalmáról azt írja, hogy ez Perczelnek a váci nyilatkozatéval „ellen
kező iránybani kitörése" volt Kossuth ellen.42 Figyelmet érdemel még két tudósítás:
Jókai Móré és Petőfi Sándoré. Jókai jó barátságban volt a békepárt több tagjával,
Petőfinek pedig az országgyűlés baloldali képviselői között volt több személyes jó
ismerőse. Jókai nemrég előkerült munkájában a következőket írja e levélről : „Perczel
ahelyett: hogy mint Vetter terveié, Ceglédnél állomást vett és megütközött volna,
átkelt a Tiszán, s húzódott folyvást a kormány új székhelye felé : úgyhogy utócsapatjának tisztei be-bejártak látogatni Debrecenbe.
A kormány ismételve figyelmezteté sürgetősen: ne járjon annyira a sarkában,
hanem lásson hozzá: hogy tartsa fel az ellent.
Perczel erre egy furcsa levelet írt a kormánynak.
— Szemökre veté: hogy Pestről oly hirtelen elfutottak; hogy ő tudja, miszerint
még tovább is akarnak futni; hogy külföldre útleveleik vannak, hogy már régóta
gyűjtik az aranyakat a szökésre, míg a szegény katona csak a papírospénzt kapja. —"
(...) „De én megtiltom önöknek: hogy helyüket elhagyják, különben velem gyűlik
meg a bajuk, én ma Karcagon vagyok, holnap Szoboszlón leszek, holnapután a
Hortobágy mocsarai védelme alatt megütközöm... stb." 43 A politikai nézeteiben
Perczelhez közel álló, ekkortájt Debrecenben tartózkodó Petőfi a következőket
írja felháborodott hangon az eseményekkel egy időben keletkezett Históriai jegyzetek
c. töredékében: „Perczel Mórt fölszólította a honvédelmi bizottmány, hogy gazdál
kodjék hadserege pénzével, s ő ezt felelte: — engem mer a kormány gazdálkodásra
inteni! öt százezer pengőt fogok tőle kérni s nem bankóban, hanem ezüstben és
aranyban, és ha nem ád, majd meglátja mit teszek! — Hisz ez zsiványkapitány.
Máskor ismét így nyilatkozott vezérkara s más jelenlevők előtt : — Én velem követte
el az országgyűlés azt a méltatlanságot, hogy alárendelt Görgeynek ! kit már Pákozdnál agyon akartam lövetni, s bánom, hogy agyon nem lövettem. Szétkergetem az
országgyűlést pokolba, s kezembe ragadom a dictatorságot, mert csak én vagyok
méltó Magyarországot kormányozni ; én bennem egyesül hadvezéri talentum s politicai képzettség! — De hisz ez őrült. Ezen adatokat egy nemzetgyűlési képviselőtől
hallottam, ki jelen volt, mikor Perczel ezeket mondta". 44
Ha e másodlagos tudósításokat megvizsgáljuk, kitűnik, hogy Kazinczyé csak
39 Csány — Perczel H. 103.15. cs. 315—5. f. ; Görgei említett levele : H. 103.16. cs. 68—69. f. ; Csány válaszlevele :
H. 103. 15. cs. 313—14. f. ; Mindhárom levelet kihagyásokkal közli Barta István id. tanulmánya.
40 Kemény: Emlékirat 65. o.
41 Kemény: Forradalom után 349. o.
42 Kazinczy: i.m. 95. o.
43 Jókai: Emléksorok, 39—40. o.; Hasonló módon ír Perczel leveléről az Emlékek a szabadságharczból c művében
is: „...a derék Perczel Mór írt egy levelet a kormánynak, melyben valamennyi politikust mind hazaárulónak nyilvánít
s szörnyen fogadkozik, hogy egész dandárával egyenesen Debreczenbe fog nyomulni s ott mind valamennyinek hátra
felé fordíttatja, a fejét." I n : J. M.: Az én életem regénye. Bp., 1912. 53. o.; Mocsár Gábor id. kritikájában nem zírja
ki annak lehetőségét, hogy Perczel írt egy ilyen levelet is , de szerinte az egész inkább a nagy mesemondó konstruk
ciója.
44 PSŐM V. köt, 142. o.
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általánosságokat mond, Petőfié és Keményé pedig a Hunfalvy által megőrzött
Kossuth-beszámoló többé-kevésbé pontos ismertetése. Jókai tudósításának első
fele szinte kísértetiesen egyezik a Csány válaszlevelében megőrzött tartalmi ismer
tetéssel, második fele viszont, mivel ezekben Perczel január 15—17-i mozdulatairól
esik szó, kételyeket ébreszt a tudósítás hitelességét illetően. Ezek megmagyarázása
érdekében vissza kell térnünk az országgyűlésen történtekre, de előbb még hátra
van egy kérdés: Miért írta Perczel a goromba levelet Kossuthnak? A válasz csak
valószínű lehet. Véleményem szerint a magyarázat Kossuth két említett utasításában
keresendő. A lobbanékony természetű tábornok sérelmezte, hogy a kormányzat feje
éppen akkor idézte emlékezetébe a polgári kormányzat felsőbbségét, s követelt
pontos számadást, amikor a kormányzat korántsem felemelő módon hagyta el a
fővárost, az államjavak megfelelő elszállítását sem mindenben biztosítva. Mindez
persze csak feltételezés, de a rendelkezésünkre álló töredékes adatok alapján ez az
egyetlen logikus következtetés.
Január 10-én Perczel újabb jelentést intézett az OHB-hoz. Ebben, miután reflek
tál a Bem győzelmeiről érkezett hírekre, beszámol serege állapotáról, s egyben ki
jelenti: „...egyébként, a Tiszán innen nem szándokom csatát elfogadni, és ezt csak
Török-Szentmiklós, és Szolnok között fogom szoríttatás esetében tenni." A levél
végén még a következőket olvashatjuk: „Egy gyanús egyén a Csányi biztos úrhoz
szolló Csa. pecséttel ellátott levelet hozván, az általam a szükséges tudomás végett
felnyittatott és most ide mellékelve átküldetik. Tartalmából hazánk nem nagy
vigaszt merítend." Az említett levél a Batthyány-Deák-féle békeküldöttség jelen
tése volt. A levél január 11-én már Debrecenbe érkezett.45 Ugyanezen a napon
Perczel hadtestének zöme elhagyta Szolnokot. Január 11-én és 12-én tábornok
még Szolnokon tartózkodott, innen intézett két, azóta elveszett jelentést az OHBhoz46, „a Tiszai sereg alásáról és léttszámáról úgy harczrendjérül". Perczel Szolnokon
is intézkedett az ittrekedt állami javak továbbszállításáról, ám ezúttal sem teljes
sikerrel. A már január 13-án Szolnokra bevonuló Ottinger a Tiszán horgonyzó
hajókon és a városban jelentős élelmiszer- s kevéssé számottevő fegyver- és lőszer
készleteket zsákmányolt, melyeket azonnal Pestre küldött. 47 Töredékes feljegyzései
ben Perczel a kormányra, s főleg Kossuthra hárítja ezek ottmaradásáért a felelős
séget.48
Január 13-án Perczel már Törökszentmiklóson volt. Valószínű, hogy még Szolnokon
megkaphatta Csány idézett levelét, s hogy ekkorra még maga is megbánhatta durva
kirohanásait a kormány ellen. Törökszentmiklósról levelet írt Répásy Mihály tábor
noknak, a tartalékhadsereg parancsnokának. Ennek elején bejelenti: „Részint
azért hogy nagy részt újoncz táborom rendezésére pár napi időt nyerhessek, az amúgy
is Debreczen fedezésére is szolgáló operatioim elve szerint szándokom seregem egész
Debreczen alá vezetni". Majd sejtelmesen megjegyzi: „Némely újabb tudósítások
a Görgei táborában történőkről még inkább parancsolják e lépést." Ezután részle
tesen ír visszavonulási terveiről. Ha e tervek szerint cselekszik, Perczel seregének
elővédé Nádudvaron, jobbszárnya Balmazújvároson, centruma Hajdúszoboszlón,
balszárnya pedig Berettyóújfalun foglalt volna védelmi állást; Répásy seregének
45 Perczel — OHB 1849. jan. 10. OL. H. 2. OHB. 1849/246.
46 B jelentések eredetije elveszett, létezésükről az OHB-iratok iktatókönyvéből tudunk. OL H. 2. Iktatókönyvek
4. k. A január 11-i, 616. sz. alatt iktatott jelentését január 17-én átküldték a hadügyminisztériumba de ennek irat
anyagában sem található; a január 12-i jelentést 398. sz. alatt iktatták.
47 Gelich: i.m. I I . k. 289. o. és Meszéna: i.m. 15. f.
48 „Ezekről mit sem tudtam, hallottam; ennek elvitelére még ha tudtam volna is se időm se módom. A kormány
biztos feladása [feladata] volt ez és a kormányé, Kossuthé, ki már december végén megszöke Pestről, és így két hétig
is volt ideje mielőtt Szolnokra értem erről gondoskodni.
A fe lpörkölésnek pedig épp úgy humanitásból a nép érdekében mint saját seregeink élelmezése miatt nem voltam
barátja. Az osztrák minden áron — a nép éheztetésével megrablásával is ellátta volna csapatait. Én csak lassú mene
tekben és óvatosan vonultam vissza!!! Szolnokig! aztán Karczagig!" Perczel Mór nyomtatvány-gyűjteménye. OSZK
Kézirattár, Oct. Hung. 616. 7. k. Gelich: i. h.-hez írott kommentár.
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amely a tartalékot képezte volna, Debrecenbe kellett volna vonulnia.49 Ponto
san nem állapítható meg, hogy a Görgei táborára vonatkozó célzás mit takar, de
Perczel másnap írott jelentéséből valószínűnek tűnik, hogy a tábornok már 13-án tu
dott Görgei váci nyilatkozatáról. Répásy még aznap este megkapta Perczel leve
lét. Ezt követően előbb Perczellel, majd az OHB-val is levélben közölte, hogy a ka
pott jelentések szerint az ellenség még csak Ceglédig nyomult előre. Az OHB-hoz
írott levelében beszámolt a Perczel mozdulatai miatt foganatosított intézkedéseiről, s
egyben kijelentette: „Végre minthogy Szoboszló utánni állomás Debreczen én pe
dig ütközet nélkül oda visszavonulni nem akarok úgy Újváros és Böszörmény felé
akarok vonulni, ha Perczel tábornok csakugyan Szoboszlóig vonuland, minden eset
re kikérem eziránt, egyetértve a hadügyministeriummal, határozott rendeletet ad
ni." Levele végén még egyszer kijelenti: ,,...a főhadi szállás szinte Szoboszlón
leend, hol további rendeleteit a honvédelmi bizotmánynak elvárom."50
Január 14-én Perczel már Kisújszállásról írt az OHB-nak. Ennek elején nyomban
egy olyan közléssel találkozunk, amely azt jelzi: Perczel és a kormányzat között
immáron helyreállott az egyetértés. „A parancsom alatt álló hadseregben amiként
eddig is semmi olly lépés sem történt melly akár meg hasonlásra, akár a honvédelmi
bizotmány tekintélyének megrongálására lett volna irányozva, úgy illesmi ezután
sem fog történni. Miért is a honvédelmi bizotmány a haza megmentésére vonatkozó
intézkedéseiben, az én és seregem buzgó közremunkálására bizton számíthat."
E passzus értelmezésére három lehetőség is kínálkozik. Egyrészt lehetett afféle
utólagos és közvetett bocsánatkérés a nevezetes levélért. Másrészt, egy kortársi
feljegyzés szerint, a Perczel-hadtest visszavonulása közben a tisztikar egy részében
felmerült Perczel diktátorrá való kikiáltásának lehetősége; s szintén elképzelhető,
hogy Perczel ez utóbbi kísérlettől kívánta elhatárolni magát. 51 S végül marad egy
harmadik lehetőség is: e kitétel egyszerűen ellenpontozás kívánt lenni a levél végén
szereplővel szemben, mely szerint „Görgey ide mellékelt proclamatioit törzstisztjeim
a legnagyobb nehezteléssel és botránkozva olvasak." Ez utóbbi passzus pedig
egyértelműen Görgei január 5-i váci nyilatkozatára vonatkozott. 52 A levél további
részeiben Perczel seregének létszámáról és szükségleteiről számolt be, illetve közölte
visszavonulási terveit. E levél szerint már értesülhetett Répásy szándékairól is,
mert bizonyos mértékig korrigálta előző napi terveit. Hangsúlyozta, hogy serege
„Debreczen felé vonul, azonban nem Debreczenbe". Az új felállítási terv szerint
Répásy serege képezte volna a jobbszárnyat, a Hajdúszoboszlón állomásozó centru
mot és a Berettyóújfaluról Derecskére visszahúzott balszárnyat pedig Perczel
dandárai alkották volna. Az előhad Nádudvaron állomásozott volna, ugyanakkor
a tartalékot az OHB által felállítandó újonc zászlóaljak jelentették volna — Deb
recenben. E tervek mellett Perczel írt az ellenség állásáról és erejéről. Levele végén
még hozzáteszi: „A téli idő igen rontja és kissé fogyasztja is népségem annál inkább
mert se inni s enni pénzért sem kapnak. A mai nagy menet igen eltikkasztá." 53
Ugyanezen a napon Répásy is beszámolt tervezett mozdulatiról az OHB-nak.
49 Perczel — Képásy 1849. j an. 13. 0 1 . H. 2. OHB. 1849:474. Másolat.
50 Répásy — OHB 1849. Jan. 15. uo.
51 Matolay: i.m. 49. o. Matolay szerint Török János százados volt az értelmi szerzője e tervnek. „Ez azonban vissz
hangra nem talált."
52 Erre mutat az is, hogy a nyilatkozat híre a levél megérkezését követő napon terjedt el az országgyűlési képvi
selők között. Hunfalvy naplója, január 16. ; Az OHB-iratok iktatókönyve szerint a levél mellett nincs melléklet, s so
káig Kossuth sem ismerte pontosan a nyilatkozat tartalmát. Kossuth — Jeszenák jan. 17. KLÖM XIV. 157. o., ill
Kossuth — Szemere jan. 19. uo. 163—4. o.; Perczel tisztjei közül Lázár Vilmos kelt ki a nyilatkozat ellen (Matolay:
i.m. 53. o.), éles ellentétben haditörvényszéki vallomásával. Közli: Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. I I . k.
I I . kiad., Bp, 1983. 237. o. Érdemes itt idézni Perczel későbbi véleményét is a nyilatkozatról, Gelich művéhez írott
kommentárjából: „Gelichnek ezen czáfolatában minden szó mondat való. Görgeyt már ezen czáfolatban foglaltak
után becsület s ember, hadász politikus egyaránt örökre elítélendé. Görgey nem halált csupán de mint ravasz hazug
szemtelen nemtelen korbácsoltatást érdemel ezekért ismét. De ha mégsem elégséges és kimerítő Gélich ezen czáfolata;
ez az ítélet nagyon is szigortalan, nagyon is színtelen és éretlen." (Gelich: i.m. I I . k. 175—6. o.) Perczel Mór nyomtatványgyujteménye. OSzK Kézirattár. Oet. Hung. 616. 7. k.
53 Perczel — OHB 1849. jan. 14. OL. H. 2. OHB 1849—473. Készben megjelent Borm: i.m. 91—92. o.
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A levél szerint Perczel elfogadta a Répásy által javasolt korrekciót, ti. hogy
Bépásy serege alkossa a jobbszárnyat.54
Január 15-én Perczel serege már Karcagon állomásozott. Innen újabb jelentést
intézett az OHB-hoz, amelyben beszámolt „serege álásáról — A néphangulatról"
és „kért jeleni álásához eleggendő kenyér és zabmennyiséget küldetni." 55 Karcagról
azonban nem hátrált tovább a sereg. Kossuth ugyanis január 15-én levelet intézett
Perczelhez, „melyben Görgeyt honvesztéssel vádolja."56 Emellett, Perczel feljegy
zése szerint, a következőket írta: „Te magad édes Móriczom vagy egyedül azon
férfi, ki a haza és a nép javát őszintén hordod szívedben. Benned a hű hazafi az
ügyes hadvezérrel egyesül. Görgey csak önző és dicsvágyó tervezeteivel foglalkozik,
ő soha sem fogja szent ügyünket szerencsés véghez vezetni." 57 Valószínűleg ez a levél
tartalmazhatta az előrenyomulási parancsot is mert Kossuth január 17-én már így
írt Batthyány Kázmérnak: „Perczel, Répássy tábornokok a Kunságban állanak, sa
napokban ütközni fognak."58 Perczel ugyan emlékezéseiben tagadja, hogy a kormány
rendeleteinek bármi szerepe lett volna az ellentámadás létrejöttében, de egyik
törzstisztjének feljegyzése szerint Perczel Karcagon „kapta a kormánynak abbeli
rendeletét is, hogy Török Szent Miklósra nyomuljon előre."59 Ezt bizonyítja Répásy
tábornok január 16-i levele Klapka Györgyhöz, a felső-tiszai hadtest új parancsnoká
hoz, melyben a következőket írja: „Mindez ideig Perczel tábornokkal egyetértőleg
rendben visszavonultam, miglen tegnap érkezett honvédelmi bizottmányi rendelet
következtében megállapítattunk, és támadólag fellépni parancsoltattunk." 60
S most térjünk vissza egy időre Debrecenbe. Az országgyűlés január 13-án tartotta
következő nyilvános ülését. Ezen ismét éles vita zajlott le a mérsékeltek és Kossuth
között ; mindkét fél lényegében az előző napi zárt ülésen elhangzott érvelését ismétel
te meg a további ellenállás céljával kapcsolatban, s ismét Kossuth elvi állásfoglalása
győzedelmeskedett.61 A január 14-i nyilvános ülésen komolyabb összetűzésre nem
került sor; Kossuthnak ezúttal nem kellett felszólalnia. Január 16-án azonban egy
olyan hír terjedt el, amely újabb támadásra inspirálta a békepártot. Hunfalvy
naplója szerint a hírt kiszivárogtató Nyáry a következőket mondta: „... Görgei
kinyilatkoztatta volna, miszerint a respuTblicáért nem harcol, tehát szinte felmondta
az engedelmességet..." Hunfalvy még rezignáltán hozzáteszi naplójában: „Perczel
alkalmasint az ellenkezőt fogja kinyilatkoztatni." 62 E bejegyzés alapján valószínűsít
hető, hogy az ominózus Perczel-levél tartalmát is Nyáry szivárogtatta ki a béke
pártiaknak. 63
A békepárt számára adva volt tehát az újabb támadási lehetőség. A katonai
helyzet továbbra is messze állt attól, hogy rózsásnak lehetett volna nevezni, Kossuth
és Perczel kibéküléséről az országgyűlés mit sem tudott, s ekkor érkezett a hír,
mely szerint Görgei felmondta az engedelmességet a kormánynak. 64 Tovább növelte
54 Répásy — OHB 1849. jan. 14. OL. H. 2. OHB 1849/475.
55 E jelentésről szintén csak az OHB-iktatókönyvből tudunk. Január 17-én érkezett Debrecenbe és 620. sz. alatt
iktatták.
56 Perczel id. nyomtatványgyujteménye, 7. k. Gélich I I . k. 290. o.-hoz írott kommentár.
57 Perczel jegyzete Kossuth 1849. április 7-i levelének másolatához. OL B . 148. Perczel Mór iratai. Idézi: KLÖM
XIV. 841. o. Perczel szerint „Ezen levél több könyvben vagyon megörökítve", de eleddig e levélnek egyetlen könyv
ben sem sikerült nyomára akadni.
58 Kossuth —Batthyány Kázmér 1849. jan. 17. KLÖM XIV. 155.o.
59 Meszéna: i.m. 15. f.
60 OL R. 295. Klapka György iratai. 1. cs. 3. tétel. 1849. januári fasc. 24—26. ff. L. még a hadügyminisztérium
január 17-i leiratát Klapka ezredeshez. OL H. 147. Vegves iratok 13. csomó, 116—117. f.
61 Közlöny, 1849. jan. 17. és 18.; KLÖM XIV. 109—120. o.; NKOGY. 352—354. o.; Gelich: i.m. I I . k. 247—60. o.
62 Közlöny, 1849. jan. 19. ; NKOGY 354. o. ; Hunfalvy naplója.
63 Nyáry hasonló kiszivárogtatást már 1848 májusában is megejtett. L. erre Urbán Aladár: A Marczius Tizenötö
dike sajtópere In. (uő).: A nagy év sodrában. Bp., 1982.
64 „Éppen midőn Schlick tábornok Debrecent fenyegette és Perczel a honvédi bizottmány elnökével összeveszett,
éppen midőn a forradalmibb emberek reményeiknek utolsó horgonyát Görgeybe vetették, kit némely előzmények
szerint maguk pártjához számítottak — e perceiben az izgatottságnak érkezik meg azon hír, hogy a felső tábor na
gyobb része nem tudni, merre vette útját és az engedelmességet felmondotta." Kemény: Forradalom után 349. o.
és uő.: Emlékirat 65. o.
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a bizonytalanságot a Perczel seregéről érkezett hír, mely szerint az már Szoboszlónál
áll, míg az ellenségé Törökszentmiklóst szállta meg.65
S a békepártiak nem is tétlenkedtek. Kazinczy Gábor lakásán Kovács Lajos
javaslatára január 17-én összejövetelt tartottak, amelyben titkos ülést kérő ívet
írtak alá.66 Az ülés január 18-án reggel 9 órakor ült össze. A békepárt szócsöve ezúttal
Bartal György volt. Bartal kérte Perczel levelének és Görgei nyilatkozatának köz
lését, s azt kérdezte: „igaz-e hogy az alsó sereg nem akar engedelmeskedni?" s tájé
koztatást kívánt az országos pénztár állásáról is.67 S aztán elhangzott felszólalásának
legnagyobb vihart kavaró része: „ ő , úgymond, azon meggyőződéssel távozott el
Pestről, hogy seregeink összesíttetni fognak; ha látja, hogy kétségbeesési háborút
folytatnak, úgy ő eltávozik, mert ilyen háborút, miszerint az utolsó csepp vérig védel
mezzük magunkat, ő nem akar." 68 Kossuth ezután eltávozott az ülésből, hogy a
szükséges iratokat elhozza. Bartal tovább folytatta felszólalását, s kissé túlbeszélte
a dolgokat.69 Kossuth visszatérése után „Perczelnek kérdéses levelét nem olvasta
ugyan fel, hanem más levelekből olvasott fel, mellyekben Perczel egyről másról
értesíti »Kedves Lajosát«. Egyébiránt határozottan azt sem mondta, hogy Perczel
a köztársaságért akarna vívni." 70 A váci nyilatkozatról Kossuth csak annyit tudott,
hogy Görgei „mondta volna, miszerint ő királyi sereget vezérel, csak a magyar
hadügyértől fogad el parancsot s azok ellen van, kik éretlen respublikái eszméket
pengetnek." Ezután beszámolt arról, hogy futárt küldött Görgeihez, hogy „más
terv szerint működjék." 71 Ezután az alsó táborról szólt néhány szót, majd röviden
beszámolt az országos pénztár állapotáról. „Végre nagy reményeket nem nyújthat,
de azért nem kell kétségbeesni, s az utczahírekre nem kell adni. Mivel a küldötteknek
nincs dolguk, azért aggódnak." 72
Az ülésen közben parázs jelenetek zajlottak le. Kossuth ezután megtámadta
Bartalt, akire a többi követek is egyre nagyobb ingerültséggel tekintettek. Bartal
ezután „simítani kezdte interpellatioinak értelmét." 73 Végül Mészáros Lázár, a felső
hadseregtől január 15-én visszatért hadügyminiszter szólalt fel és számolt be a kassai
csatáról, „és hogy a bátortalanokat kissé fölelevenítse, a csata szerencsétlen kimene
telét inkább magának tulajdonítá, mintsem a kormány heves, észellenes zaklatásá
nak, vagy a fiatal sereg hátrafordításának, ezzel kétségbeesés helyett kitartásra,
együttműködésre igyekezvén felhívni az erőket." 74 A békepárt támadási kísérlete
tehát ismét sikertelen maradt. Kossuth ezúttal is igen jó taktikusnak bizonyult.
Perczellel való kibékülését arra használta fel, hogy továbbra is biztosítsa politikai
irányvonalának érvényesülését az országgyűlésben. Lényegében elhallgatta a levél
tartalmát, s ezzel biztosította azt is, hogy a lobbanékony és érzékeny tábornok
meg ne bántódjon. A váci nyilatkozat nevezetes 4. pontját, amelyben az ellenséggel
65 Hunfalvy naplója, jan. 16.
66 Kemény: Emlékirat 65. o.; Kazinczy: i.m. 95. o.; Hunfalvy naplója jan. 18.
67 A NKOGY tévesen január 18-re teszi az illés napját. Az ülésre: N. „A desperatio harcza" c. cikke az Esti Lapok
1849. május 12-i számában. Kovács: i. ni. 43—44. o.; Kazinczy: i.m. 95. o.; Kemény: Emlékirat 65—67. o.; Mészáros:
i. m. II. k. 2—3. o.; Hunfalvy naplója, jan. 18. Mészáros és Kovács tudósítását idézi a NKOGY 536—538. o.
68 Hunfalvy naplója jan. 18.
69 Uo. és Kemény: Emlékirat 66. o.
70 Hunfalvy i. h. Kossuth felolvashatott valamelyik elveszett jelentésből is, talán a január 15-iből, amelyben a
tábornok a néphangulatról is ír, mert Hunfalvynál a következőket olvashatjuk: „Perczel leveleiben feltetszett, hogy
arról panaszkodik, hogy előtte a nép elfut, a boltokat becsukják stb." Erre utal László Károly naplójának január 15-i
bejegyzése is, amelyben a Perczel hadtest karcagi tartózkodásáról a következőket írja: „A nép erre mindenütt, de
különösen itt meg volt ijedve. A város házának tanácstermét, könyvtárát, minden szobáját tárva-nyitva találtuk,
a jegyzők Debrecenbe szöktek s az egész terhet egy bíróra hagyták, ki azt sem tudta, hogy mit tegyen. A boltok mind
zárvák voltak, apró pénzünk nem volt, bankjegyért, nem tudván azt elváltani semmit sem kaptunk. Ha kenyerünket
és házunkat rendesen kinem kaptuk bankjegyeink mellett koplaltunk volna eleget. Emlékezetes Karczag arról is, hogy
sehol olly rossz ihatatlan s még is drága bort, mint itt nem kaptunk." László Károly: Napló katonai életemből. OSZK
Kézirattár. Oct. Hung. 720.1, k. 23. f.
71 Téves tehát Kemény azon állítása, hogy „Követi interpellációk után sem említett Kossuth a váci proklamáciő
tartalmáról semmit. "Kemény: Forradalom után 349. o.
72 Hunfalvy: i.h.
73 Kemény: Emlékirat 66—67. o.
74 Mészáros: i.m. I I . k. 3. o.
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való alkudozásról esik szó, elhallgatta, mert ez, a Batthyány—Deák-féle követség
kudarca óta időszerűtlenné vált; s egyébként is, a Perczel leveléről a január 12-i
zárt ülésen adott ismertetés már kellőképpen megrémítette a békepártiakat. A ké
nyesebb, az ország pénzügyi helyzetét illető kérdés elől lényegében kitért. Igaza
van a maliciózus Mészáros Lázárnak: Kossuth „sokat s mindent s mégis mitsem
mondott; de mivel más sem jobbat, sem okosabbat nem bírt mondani, azért meg
nyugodtak."' 5
Kossuth pedig várt. Várta, hogy Perczel meginduljon, s nem is hiába. Január
18-án Perczel jelentette, hogy megindul Szolnok felé.76 Az eredmény ismeretes.
Január 22-én Perczel Szolnoknál, majd 24-én Ceglédnél aratott jelentős győzelmet
Ottinger tábornok dandára felett. Január 22—23-án a Klapka György vezette felső
tiszai hadtest aratott győzelmet Schlik előrenyomuló hadteste felett Tokajnál és
Tárcáinál. Január 24-én végre hírek érkeztek a feldunai hadtestről is77. Ugyanezen
a napon ismertté vált a váci nyilatkozat hiteles szövege is Debrecenben.78 A meg
javult katonai helyzet nem nyújtott reális esélyeket egy újabb Kossuth-ellenes
támadásra, s valószínű, hogy a békepárt a szöveg tartalmát sem érezte erre alkalmas
nak. A január eleji válságjelek szinte egy-két nap leforgása alatt eltűntek: a hadsere
gek győztek, a politikai és a katonai vezetés közötti összhang ismét helyreállt,
s e helyzetben értelmetlen lett volna az ellenséggel való alkudozásról beszélni.
Ily módon sem a bácskai hadtest felső vezetésében január közepén kialakult bizalmi
válságnak, sem Bem január végi — február eleji kudarcainak nem volt komolyabb
visszhangja az országgyűlésen.
E tanulmánynak nem feladata Görgei váci nyilatkozatának bővebb elemzése,
de nem árt meg rámutatni néhány, a nevezetes Perczel-levéllel is kapcsolatos do
logra :
1. Görgei váci nyilatkozatát a tisztikar morális válságán kívül ugyanaz a tényező
motiválta, mint Perczel levelét: egyik tábornok sem volt biztos abban, hogy a polgári
kormányzat a főváros elhagyása utáni helyzetben képes lesz megszilárdítani állását,
ahogy a polgári kormányzat képviselői is szinte biztosra vették a feldunai hadtest
feloszlását.79 A váci nyilatkozatnak az OHB ellen intézett oldalvágásai egyrészt ezt
fejezték ki, másrészt a hadsereg önbizalmának megszilárdítását szolgálták — ered
ményesen. Görgei még így is nagyobb önmérsékletről tett tanúbizonyságot, mint
Perczel. Ugyanis az előbbi nyomban megjelölte azt a testületet, az (OHB-nak
alárendelt) hadügyminisztériumot, amelynek a polgári kormányzat esetleges fel
oszlása esetén engedelmeskedni kész; s az országgyűlés törvényességét és joghatósá
gát nem kérdőjelezte meg, Perczel viszont egyszerre fenyegette meg az OHB-t és az
országgyűlést, s csak önmagának szándékozott engedelmeskedni.
2. Görgei nyilatkozata ellen Kossuthnak — levelei tanúsága szerint — nem politikai
kifogásai voltak, hiszen a nyilatkozat politikai állásfoglalása lényegében megfelelt
Kossuth és az OHB 1849. januári megnyilatkozásainak; „csupán" az, hogy a tábor75 Uo.
76 Perczel — OHB 1849. január 18. OL H, 2. OHB 1849/725. sz. ; Borús: i.m. 93. o.
77 Kossuth — Szemere 1849. január 24. KLÖM XIV. 211. o.
78 Hunfalvy naplója, jan. 24. Kemény tehát ismét téved, amikor azt állítja, hogy „a képviselők csak a világosvári
nap után, midőn a forradalmi okiratok napfény elébe kerültek, olvashatták el nyilatkozványát a felső seregnek."
Kemény: Forradalom után 249. o.
79 L. Perczel január 2-i levelének id. sorait. A kérdést bővebben kifejti Katona Tamás Görgei Arthur hiv. művéhez
írott tanulmányában. Ezúton mondok köszönetet a szerzőnek, hogy tanulmányát kéziratban használhattam. •— Hogy
a polgári kormányzat számított a feldunai hadtest esetleges felbomlására, azt bizonyítja Kossuth Görgeihez írott jan.
10-i levele, amelyben a következőket olvashatjuk: „...méltóztassék a legszorosabb fegyelmet kérlelhetlenül feltartani,
különben attól tartok, hogy serege ütközet nélkül fog szétfoszlani — még január 7-én is tele volt a Váczi út traineurökkel [kóborlókkal]". KLÖM XIV. 83. o. Ugyanerre mutat Csány Perczelhez írott január 11-i levele is. „Miután a
java tiszt tőle [Görgeitől] elment, lehet, hogy lesz pártja, de nem gondolom, hogy serege valami enunciált lelkesedés
sel ragaszkodjon hozzá — inkább hiszem azt, hogy seregének nagyobb része feloszlik — de egy része hozzánk csatlakozand — hol van most? — én nem tudom." OL H. 103. Csány László kormánybiztos iratai. 15. cs. 201—202. f.
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nok az előbb említett okok miatt az OHB-ra hárította a felelősséget a dunántúli
hadjárat kudarcáért, a főváros alatti csata elmaradásáért és a főváros kiürítéséért. 80
3. A különbség a két megnyilatkozás között ezenkívül még az, hogy a hadseregek
eltérő hátrálási iránya miatt a Perczel-levél előbb érkezett Debrecenbe, mint a váci
nyilatkozat híre, s így kimutathatóan hosszabb időn át okozott kellemetlenséget
Kossuthnak. A váci nyilatkozat híre viszont már csak akkor érkezett Debrecenbe,
amikor már régen tárgytalanná váltak az OHB elleni oldalvágásai, eredeti szövege
pedig csak akkor, amikor Görgei ismét felvette az addig technikailag is nehezen
tartható kapcsolatot a legfőbb kormányszervvel.81
4. Perczel levelét és gyors iramú visszavonulását viszont nem az országgyűlés
esetleges jobboldali fordulatától való félelem inspirálta, hiszen a levelet még akkor
írta, amikor a január 9-i ülésen elhangzottak híre sem igen juthatott el hozzá,82
Debrecenbe vonulását pedig még akkor határozta el, amikor a január 12-i zárt
ülésen történtekről mit sem tudhatott.
S maradt még néhány probléma. Az egyik a Jókai által megőrzött levélvariáns
kérdése. Mint már említettem, ennek első fele tökéletesen egybehangzik a Csány
válaszlevelében megőrzött válaszlevél tartalmával, míg második fele Perczel későbbi
leveleinek tartalmára utal. A megoldás valószínűleg az, hogy Jókai egyszerűen egybe
olvasztotta az első levélről (talán Nyárytól) hallottakat és a későbbi levelekről
Kossuth által a január 18-i zárt ülésen elmondottakat. 83
A másik kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy e Perczel-levél mindmáig elkerülte
kutatók figyelmét? Véleményem szerint ez a következőknek tulajdonítható:
1. A levél nem maradt fenn, s teljes szövege a kortársak előtt sem volt ismeretes.
2. A levélről szóló, eleddig ismert források nagy része békepárti szerzők műve.
3. Kossuth és Perczel között a jó viszony hamar helyreállott, s így a levél további
hatása nem volt észrevehető és kimutatható.
4. E levél, bár Perczel később is írt hasonlóan minősíthetetlen hangon a kormány
nak, nem volt beleilleszthető azon republikánus tábornokról kialakított képbe, aki
a legkétségbeejtőbb viszonyok közepette is hű marad a kormányhoz ; az engedetlen
ség megmaradt Görgei „privilégiumának".
Perczel modora a későbbiekben is sok kívánnivalót hagyott maga után. A kor
mányzathoz intézett durva hangú levelekkel később sem fukarkodott, ezek azonban
már nem jelentettek a január elejihez hasonló problémát Kossuth számára. Perczel
gyorsan megfeledkezett e levélről, s a kormányzat türelmes magatartásáról. Görgei
váci nyilatkozatát viszont jól eszébe véste; a későbbiekben sem szűnt meg lépten
nyomon felemlegetni tábornoktársának kényszer szülte lépését.84
A Perczel-levél azért érdemel ilyen hosszas elemzést, mert a január eleji nehéz
napokban kétszeresen is groteszk helyzetet teremtett. Egyrészt a Perczelhez politi
kailag közel álló Kossuthot kényelmetlen helyzetbe hozta a Perczeltől politikailag
távol álló békepárti képviselők előtt. Másrészt, éppen abban a kritikus két és fél
hétben, amikor Debrecenben alig tudtak valamit Görgei hadtestének tevékenységé
ről, úgy tűnhetett, hogy Perczel majdnem akkora veszélyt jelent az országgyűlés
és az OHB szempontjából, mint az a Windisch-Grätz, akinek serege ellen őket
védelmezni a január 2-i haditanács határozata alapján köteles volt.
80 L. erre: Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag Bp., 1976. 198—199. o.; Bona Gábor: Tábornokok
és törzstisztek a szabadságharcban 1848—49. Bp., 1983.28—29. o.; Szövegszegu bizonyítására}, tőlem : Megjegyzések
egy perújrafelvétel űrügyén. Hevesi Szemle, 1984/1. 44—45. o. és Katona Tamás hiv. tanulmánya.
81 Görgei legkésőbb január 19-én Ludvigh János kormánybiztos utján levélben értesítette az OHB-t serege állá
sáról és terveiről. L. Kossuth január 24-i levelét Szemeréhez. KLÖM XIV. 211. o. Ezután pedig szinte naponta tudó
sította az OHB-t és a hadügyminisztériumot mozdulatairól.
82 A január 8-i ülés híre is csak január 10-én jutott el Szolnokra. L. Kollár János jelentését Békés megye közön
ségéhez 1849. január 10-én. Közli Oláh György: Békés vármegye 1848—49-ben. Gyula. 1889. I I . k. 171. o.
83 L. erre Csány id. sorait és Perczel id. leveleit.
84 L. erre Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története I I I . k. Bp., 1940. 694—695. o. és
KLÖM XV. 489—490. o.
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A KOSSUTH-HÍD EMLÉKÉREM

A köztársaság idején — 1946—1949 — alapított kitüntetések egyik legritkább
és legkevésbé ismert darabja a Magyar Köztársaság Elnökének 303/1946. számú
határozatával 1 életre hívott „Kossuth-híd emlékérem" (a továbbiakban — Híd
érem).2 Ismeretlensége azzal magyarázható, hogy napjainkig minden törekvés elle
nére sem sikerült az elnöki határozat szövegét, a kitüntetés alapszabályait, a ki
tüntetettek hivatalos névsorát, vagy ezekre utaló hitelt érdemlő dokumentumot
felderíteni.
A kitüntetések története általában az alapító törvény (rendelet, határozat), az
alapszabályok, azok módosító és kiegészítő rendelkezései ismertetéséből, a jelvény
és szalag tervezése és készítése (verése) körülményeinek leírásából, a kitüntetett
személyek névsorának közléséből föltérképezhető és a sajátos történéseket föltáró
kutatómunka eredményeinek kiegészítésével összeállítható.
A Hídérem történetét ezzel a módszerrel megírni — a fentebb említett dokumentu
mok hiánya miatt — nem lehetett. A korabeli események nyomon követése mellett
tárgyi és írásos dokumentumok felderítését és azonosítását kellett elvégezni annak
érdekében, hogy egy eredményekre reményt keltő összeállítás szülessen.
A budapesti Kossuth-híd építésének a felszabadulást követő hónapokban történő
megkezdése, majd 1946. január 18-án a forgalomnak átadása történelmi tény. 3
Az ott dolgozó polgári erők, szovjet és magyar katonai alakulatok hősies munkájáról
valamennyi korabeli újság megemlékezett. Tiszteletre méltó emléket állított magá
nak — a többiek között — a magyar Műszaki Hadosztály is, amelynek katonái
nem kevesebb, mint 112 000 munkaórát teljesítettek a híd építésén.4
A Hídérem alapítási éve, bizonyítást nem igénylőén, egybeesik a Kossuth-híd épí
tésével. A híd ünnepélyes felavatásán kiosztott kitüntetésekről a Szabad Nép 1946.
május 1-i számában a következőket olvashatjuk :
„...Nagy Ferenc miniszterelnök rövid beszédében üdvözölte a Kossuth-híd mér
nökeit és munkásait. Hangsúlyozta, hogy Európában ez az első új végleges felépített
híd a háború befejezése óta. A magyar dolgozóknak ezt a nagy teljesítményét a
nemzet sohasem felejtheti el, ezért alapította a Kormány a Kossuth-emlékérmet.
Az első érmet Gerő Ernő közlekedésügyi miniszternek nyújtom át, — mondotta
a miniszterelnök — aki nemcsak megálmodója, hanem első munkása is volt a Kossuth-hídnak.
Ezután Massik szovjet ezredesnek nyújtották át az érmet, aki a szovjet műszaki
1 Dr. Besnyö Károly: A Magyar Népköztársaság kitüntetései. Budapest, 1979.
2 A „Hídérem" megnevezést a szerző a „Kossuth-híd emlékérem" rövidehh megjelölésére önkényesen választotta.
3 Budapest Lexikon. Budapest, 1973. (Kossuth-híd címszónál).
4 Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése (1944. december 21 —1945. május. 8.)Budapest, 1946. Érte
kezések a Történeti Tudományok Köréből. Űj sorozat, 19.
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csapatokat vezette. Trainin ellentengernagynak Nagy Ferenc a magyar nép nevében
megköszönte azt a segítséget, amelyet a Vörös Hadsereg csapatai nyújtottak a híd
építéshez. Majd átnyújtotta neki a szovjet katonáknak adományozott emlékérmeket.
Ezután 84 ezüstérmet és 650 bronzérmet osztott ki a miniszterelnök és Gerő elvtárs
a hídépítő munkások között..." 5
A híd építésén dolgozó magyar polgári és katonai, valamint szovjet katonai erők
számának felbecsülésére és — ezekből következtethetően — a szovjet katonáknak
adományozott emlékérmek darabszámának megállapítására, de nem utolsó sorban
a hídépítés gigászi munkájának és egyik tragikus eseményének emlékére idézzünk a
Kossuth híd építési naplójának egyikéből:
„... 1945. június 27.
Vas Zoltán kiverekedett húsz orosz tehergépkocsit a hídépítéshez, állandó szolgá
latra. Ma meg is jöttek. (...)
Augusztus 16.
A hídosztály főnöke dr. Szécsi, Győrben járt, az orosz parancsnoksággal együtt.
Sürgette a vasszerkezetek szállítását. (...)
Szeptember 4.
Vas Zoltán Bécsbe utazott és ott sikerült elintéznie az orosz parancsnoksággal,
hogy kaptunk másik (tehergépkocsi) osztagot. Nagy segítség. (...)
Szeptember 6.
...Hála a sok erőfeszítésnek, munkáslétszámunk ezer fölé emelkedett, ... sikerült
elérni, hogy az I-ső magyar vasút és hídépítő zászlóalj is küldött egy nyolcvan főnyi
hidászcsoportot állandó munkára, Eördögh főhadnagy vezetésével. (...)

5 Szabad Nép, 1946. május 1., 5. o.
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Szeptember 26.
...Ma kaptunk Tótkomlósról 40 mázsa lisztet. Az utolsó pillanatban érkezett,
két nap múlva már nem tudtunk volna főzni az embereknek. (...)
November 7.
Már 1500 emberrel dolgozunk. (...)
November 9.
Ma szomorú gyásznapunk van. Szabó András kömlői kubikos a Dunába fulladt...
Fia is ott dolgozott, vele egy csoportban és tehetetlenül kellett néznie apja pusztu
lását. (...)
1946. január 10.
Erősödik a jégzajlás. Magyar és orosz robbantó különítmények védik az állványt
a jégtorlaszoktól. (...)
Január 12.
Hajnalra elvitte a budai 55 méteres nyílás alól az állványt a jég. De baj nincs.
Orosz jégtörő hozza ki a zajló Dunából az állványt hordó uszályokról az utászokat. (...)
Január 17.
Utolsó roham. Délután felhívom a minisztérium sajtóosztályát. Holnapra gon
doskodjanak nemzetiszínű szalagról, amit a miniszterelnök úr elvág az ünnepélyes
megnyitáskor. Éjjel takarítjuk a hidat és mosakodunk. (...)
Január 18.
Gerő Ernő miniszter úr a magyar kormány tagjainak jelenlétében átadja a hidat
a forgalomnak. Délben díszebéd a Vasasok Székházában. Pohárköszöntők. Nem
tudtam részt venni. Kimerülten aludtam az irodámban." 6
A magyar hídépítőknek adományozott Hídérmek darabszáma a Szabad Nép
híradásából már ismert. A szovjet katonáknak adományozott emlékérmek darab
számáról — az építési naplóban lévő utalások alapján — csak hozzávetőleges szám
vetést adhatunk a következő elképzelés szerint :
— tehergépkocsi csoport (20—20 gépkocsi)
két alkalommal, létszáma
— robbantó csoportok létszáma
— jégtörő hajó személyzetének létszáma
Összesen:

~ 100 fő
~ 30 fő
~ 20 fő
~ 150 fő

Véleményünk szerint mintegy 100—150 db. emlékérem került a szovjet parancs
noksághoz a híd építésén dolgozó katonák kitüntetésére.
Az említett darabszám rendkívül kevésnek mondható, ha összehasonlítjuk más,
egy alkalommal adományozott kitüntetések számával. Ez a magyarázata a Hídérem
kivételes ritkaságának, amelyet említve szólni kell az újságcikkben közölt 84 darab
ezüst fokozatú érem numizmatikai értékeléséről. Tudva az összehasonlítások és
értékbecslések mindenkori viszonylagosságát, mégis idézzünk néhány rangos ki
tüntetést az adományozási időpontok és darabszámok megjelölésével, amelyek érzékel
hetővé teszik a 84 ezüst fokozatú Hídérem,,ritkasági fokát" és „eszmei" értékességét :
Vörös Zászló Érdemrend
1953—1977-ig 144 db.
Kossuth Érdemrend
1948—1950-ig 116 db.
Köztársasági Elnök Elismerésének Koszorúja 1948—1949-ig 306 db.7

6 Budapest. A székesfőváros történeti, művészeti és társadalmi képes folyóirata. 1946. február 52—56. o.
7 L. az 1. számú jegyzetet.
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Mindez természetesen nem jelenthet rangsorbeli, érdembeli, vagy értékbeli meg
különböztetést .
A Hídérem részletes leírását — az alapszabályok ismerete hiányában — a követ
kezőkben idézeedő dokumentumok alapján hitelesnek tekinthetjük.
A Nemzeti Múzeum Éremtára egyik leltárkönyvében „76/1947—6 október 7.
A Magyar Állami Pénzverő küldeménye" bejegyzéssel nyilvántartásba vett és
tárlóban elhelyezett — A KOSSUTH HÍDÉRT 1946 — körfeliratú bronz érem
található (328. oldal!).
Az Országos Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum
Éremtárában, valamint a budapesti és vidéki magángyűjteményekben mintegy
10—12 darab — a 328. oldalon ábrázolattal azonos — Hídérem létezéséről van
tudomásunk. Ezüst fokozatú és anyagú éremmel egyetlen budapesti magángyűjte
ményben találkoztunk. A kitüntetettek névsorának ismerete hiányában eredmény
telennek bizonyult minden kísérletünk, hogy olyan személy t találjunk, aki a Kossuthhíd építésénél dolgozott és oklevéllel, valamint a hozzátartozó emlékéremmel igazolni
tudja kitüntetését.
A múzeumokban és a magángyűjteményekben lévő emlékérmekről sem a szak
személyek, sem a magángyűjtők bővebb információ adásával nem tudtak segíteni.
A képen bemutatott érem leírása a következő: 4,1 cm átmérőjű 1,5 mm vastagságú
bronz (ezüst) korong. Előlapján körbefutó 2 mm széles, háromlevél osztású koszorú
övezi a figurális képet, amelynek előterében — töltésen állva — jobbról egy kala
pácsra támaszkodó munkás, balról egy ásót fogó földmunkás domborképe látható.
Az érem középrészén — átlós irányban — a Kossuth-híd, mögötte az Országház
épületének képe. A munkás fejétől a földmunkás fejéig félkörívben 2 mm-es nagysá
gú betűkkel „A KOSSUTH HÍDÉRT 1946" felirat olvasható. A jobboldali töltés
rézsűjének lábánál FB betűk láthatók. Az érem hátoldala sima (Nemzeti Múzeumi
példány), vagy 28 mm hosszú és 3 mm széles, ruházatra tűzhető akasztóval ellátott.
A fentiekből kiindulva az érem tervezőjét és a készítési helyet próbáltuk megálla
pítani.
A Hídérem előlapjának kompozíciója kétséget kizáróan művészi alkotásról
tanúskodik.
Feltételezésünk bizonyítására, mely szerint az emlékérmen lévő FB betűk Ferenczy
Béni szobrászművész alkotását jelezhetik, elindultunk a művész munkái leírását
ismertető könyvek és katalógusok tanulmányozására. A kutatás eredményeként
a következőket találtuk :
„Ferenczy Béni: írás és kép. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1961. Ferenczy Bé
ni szobrai, domborművei és érmei. (A fenti kiadvány katalógusa) 273. (fsz.) Kossuthhíd, bronzérem, 1946. Átm. 4,1 cm. Bp. magántul."
Az információ azt bizonyítja, hogy egy Ferenczy Béni szobrászművész által
1946-ban készített 4,1 cm átmérőjű Kossuth-híd bronzérem valóban létezik. Sajnos,
bővebb leírását, rajzát, vagy fotóját a katalógus nem tartalmazza. A katalógusban
az előbbiek szerint szereplő és a 328 bemutatott érme azonosságát azonban 1984. no
vember 23-án a Magyar Nemzeti Galéria illetékes szakembere kétséget kizáróan iga
zolta.
Az érem készítési helyének megállapításához a Nemzeti Múzeum Éremtára már
említett leltárkönyvi bejegyzése: „A Magyar Állami Pénzverő küldeménye" szolgált
kiindulási alapul.
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A pénzverő „Központi Iktató Könyvének" 1946. évi január és február havi
nyilvántartásában a következőket olvashatjuk :
Ikt.
szám

A hivatal neve
és ügyszáma

A fél neve és az ügyirat
tárgykívonata

Előadó
neve

Az elintézés módja

Jegyzet

I . 18.

Roxi József sajtó
előadó

hídéremre ajánlat

Pesti I. 25

Roxi József
Bp. 408/946

I I . 8.
408

P. M. I I . 4.
63353

Közlekedésügyi Min.
hídérem kiveréséhez
engedélyt ad.

Pesti I I . 8. Közlekedés- I I I . 14.
Skn. I I I . 12. ügyi Min.
SELEJ
TEZVE
1953. márc.
I I I . 16.
Irattár

A 408. folyószám alatti bejegyzés — a február havi keltezés (május 1-én történt
az emlékérmek adományozása) és a Közlekedésügyi Miniszter engedélyezése —
kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Kossuth - híd emlékérem az Állami Pénzverőben
készült. A továbbiakban a pénzverő egy szakemberének véleményezés céljából át
adott Hídéremről a következő tájékoztatást kaptuk :
„...az érem az Állami Pénzverőben készült, olyan technológiai eljárással (sajtolás,
darabonkénti peremesztergálás), amelyet csak alacsony példányszámú, eseményhez
kötött egyszeri adományozású érmeknél (kitüntetéseknél) alkalmaznak." 8
A Hídérem története kutatásával kapcsolatban jelentősnek ítéljük és szükségesnek
tartjuk idézni azt a Magyar Közlekedésügyi Miniszter felírással fejlécezett 1946.
április hó 30-án keletkezett és Gerő Ernő aláírásával ellátott névre szóló adományozási
oklevelet, amelynek szövege a következő :
„Az ország újjáépítésének első nagyszabású alkotása, a Kossuth-híd kivitelezésé
nél példaadó szorgalommal végzett munkájáért, érdemei elismeréséül a Magyar
Köztársaság Elnöke nevében önnek a Kossuth-híd bronz emlékérmet adományo
zom "9
Igaz, hogy az oklevélen nincs bélyegző, vagy pecsét, de eredetiségét el kell fogadni,
mert 1946-ban az ilyen és hasonló okiratok készítése nem volt kizárt. Az oklevél
egy magángyűjtemény darabja; birtokosa állítása szerint az oklevélen megnevezett
személy, kitüntetésekor, a képen bemutatott éremmel azonos emlékérmet kapott.
A felsorakoztatott dokumentumok bizonyítják, hogy a Köztársaság Elnökének
303/1946. számú határozatával „alapított" „Kossuth-híd emlékérem" azonos a
328. oldalon látható éremmel.
Az összeállítás, a hiányosságok ellenére is — úgy ítéljük — tartalmazza a Kossuthhíd emlékérem története legfontosabb momentumait.

8 A véleményezés a szerző gyűjteményében.
9 Az oklevél fotókópiája a szerző gyűjteményében.
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HERMANN RÓBERT

GONDOLATOK EGY KATONA ÉLETRAJZÁRÓL
Pusztaszeri László
GÖRGEY ARTÚR A SZABADSÁGHARCBAN
(Magvető Könyvkiadó,

Budapest,

1984. 784 o. Nemzet és Emlékezet.)

H a valamilyen oknál fogva Magyarország X I X . századi történetéről csak könyvcímek marad
nának az utókorra, a későbbi kutató alighanem érthetően vonhatná le azt a következtetést,
hogy e korszaknak három igazán jelentős szereplője volt: Kossuth, Széchenyi és Görgei. Ez az a
három személyiség, akiknek életéről és tevékenységéről egymagában is kisebb könyvtárnyi
irodalom szól már, s e nagy tömegű szak- és álszakmunkán belül a legszélsőségesebb vélemények
csapnak össze személyiségük és működésük értékelésével kapcsolatban. S körülbelül ennyi az,
ami hármójukat összeköti. Hiszen amíg Széchenyi és Kossuth közéleti tevékenysége évtizedek
ben mérhető csak, addig Görgei egész miíködése mindössze 16 hónapig t a r t o t t . Előtte szinte is
meretlen kilépett huszárfőhadnagy volt, Világos u t á n pedig hosszú évtizedeken át teljes passzivi
tásban élte Kossuthéhoz hasonlóan hosszúra nyúlt életét. Ahogy K r ú d y Gyula írja róla: „De hát
mit is lehetett volna Görgey Artúrnak Magyarországon csinálni, aki emberöltőkön át programja
volt a gyűlöletnek, az istentagadó nemzeti keserűségnek, okozója annak, ha a pipaszár eldugult,
vagy megbukott a függetlenségi k ö v e t ? "
S így válik igazán nyilvánvalóvá az az aránytalanság, amely a történelmi bibliográfiát lapoz
gató számára már kezdetben feltűnhet. Egy történeti jelentőségének egészét illetően jóval súly
talanabb egyéniség tevékenységével nagyobb mennyiségű szakmunka foglalkozik, mint pl.
B a t t h y á n y Lajoséval, Deák Ferencével és Eötvös Józsefével együttvéve.
Görgeiről és a Görgei-kérdés egészéről utoljára fél évszázada jelent meg összefoglaló munka
Kosáry Domokos tollából. Éppen ezért csak üdvözölni lehet Pusztaszeri László munkáját, amely
„arra tesz kísérletet, hogy hadtörténeti jelleggel áttekintse a tábornok szabadságharc alatti
tevékenységét, és felhívja a figyelmet azon fontosabb kérdésekre, amolyek köré az újabb vizsgá
lódásoknak fel kell épülniük. A politikai összefüggéseket csak annyiban érinti, amennyiben a
vizsgált események megértéséhez elkerülhetetlen". Ugyanakkor „nem, vagy csupán a szükséges
mértékben szándékozott állást foglalni a Görgey-kérdés vitáiban" (8. o.). Pusztaszeri ugyanakkor
nem tekinti befejezettnek és teljesnek munkáját, hiszen utal arra, hogy a hazai forrásanyag fel
tárása mellett szükségesnek tartja a külföldi levéltárak idevonatkozó irategyütteseinek és az
újabb külföldi szakirodalomnak a hasznosítását is. Lássuk tehát, mennyiben tudott a szerző
megfelelni saját követelményeinek és célkitűzésének.
Pusztaszeri munkája h a t nagyobb fejezetre oszlik, ezek mindegyike Görgei szabadságharc
alatti tevékenységének egy-egy jól elhatárolható időszakát tárgyalja. „A konventbiztos" c. fejezet
az 1848 nyarától az ozorai diadalig terjedő időszakot, „A schwechati tűzpróba" az 1848. október
10—31. közötti három hét történetét. „A diadalmas Cunctator" a feldunai hadsereg fővezérévé
való kinevezésétől Dembinski leváltásáig terjedő időszakot ismerteti. „A visszavágás élén" c.
fejezet a tiszafüredi zendüléstől Buda visszavételéig tárgyalja az eseményeket, „Az áttörés meg
szállottja" című az 1849. május 21-től a Komáromból való elvonulásig terjedő időszak eseményeit
foglalja össze, végül „Az áruló" az 1849. július 13. és augusztus 13. közötti egy hónap történetét
tárgyalja. A periodizáció szempontjából a szerző tehát eleget t e t t a hadtörténeti jellegű tárgyalás
követelményeinek, bár vitára okot adó szempontok itt is vannak. A pandorfalvi (parndorfi) és
schwechati események önálló fejezetben való ismertetése nem indokolt (mindössze 20 nap esemé
nyeiről van szó), a Dembínski fővezéri kinevezésétől Görgei ideiglenes főparancsnoki kinevezéséig
terjedő időszak eseményeinek tárgyalása viszont önálló fejezetet érdemelt volna. Görgei politikai
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tevékenységével önálló alfejezet csak egy esetben foglalkozik; a Buda visszavétele és a Vág-menti
hadjárat kezdete közötti három hét eseményeinek felidézésekor. A szerző minden más alkalommal
a hadtörténeti fejezetek szövegébe illesztette az erről szóló részeket, s ezzel egyrészt a könyv tár
gyalásmódját t e t t e kissé szaggatottá, másrészt megakadályozta, hogy az olvasóban bármiféle
összefüggő kép alakuljon ki Görgei politikai működéséről is. Ez utóbbi már csak azért is sajnála
tos, mert Pusztaszeri ez esetben visszatért a Görgei—Kossuth ellentét hagyományos, politikai
jellegű értelmezéséhez, tehát ahhoz, hogy Görgei és Kossuth ellentéteinek nagy része a két férfiú
eltérő politikai nézeteiből veszi eredetét, s ezt az ellentétet m á r 1848 októberétől datálja — min
den bizonyíték nélkül (35. o.). Véleményem szerint ez az „ellentét" folyamatosan nem létezett,
s a két férfiú vitáit nem eltérő politikai nézeteik, a politikai helyzet eltérő megítélése, hanem a
politikai-katonai helyzet követelte katonai intézkedésekről alkotott eltérő véleményük magyaráz
za. E véleményemben Pusztaszeri könyvének adatai csak megerősítettek. Hiszen az 1848 novem
ber—decemberi viták középpontjában a határvédelem módja állt, a téli visszavonulás idején a
végzendő hadmozdulatokról folyt a vita; a váci nyilatkozat ellen Kossuth legfőbb kifogása az
volt, hogy a b b a n Görgei a kormányzatra hárította a visszavonulásért való felelősséget, a nyári
összpontosítási viták során pedig szintén a koncentráció színhelyét és a követendő haditervet
illetően tért el a két férfi véleménye. Hozzáteendő még, hogy e viták során Görgei általában be
adta a derekát, így 1848 végén jobb meggyőződése ellenére a területvédelem mellett, 1849 júliusá
ban, szintén annak ellenére, a levonulás mellett döntött. Egyedül a trónfosztás körüli nézetelté
rés jelenthetne az alól kivételt, az azonban a Pusztaszeri által idézett forrásokból is kiderül, hogy
Görgei, ha ellenezte, azért tette, mert 1. a sereg egységét féltette, 2. arra hivatkozott, hogy az
ország területe még nem szabad, 3. hogy talán félt annak kedvezőtlen külpolitikai hatásától.
A minden polgári forradalomban jelentkező katonai diktatúrái tendenciák és allűrök természete
sen a magyar hadseregben is megvoltak, s ezek alól a Görgei-féle hadsereg tisztikara, s talán maga
Görgei sem volt kivétel. Ez azonban az események természetes következménye volt, s e jelenség
ugyanígy észlelhető volt Perczel vagy Bem esetében is.
Pusztaszeri könyvének hadtörténeti részeit már jóval nagyobb elismerés illeti. Az egyes had
műveletek és események tárgyalása általában arányos, jelentőségüknek megfelelő. Némi hiány
érzetünk ugyan itt is t á m a d h a t , de ez inkább a m ű egészének arányaira vonatkozik. A könyv első
felében tárgyalja a szerző Görgei tevékenységét 1848 júniusától 1849 május elejéig (11 és fél hó
nap), a második felében pedig az utolsó három és fél hónap eseményeit. A szerző a téli hadjárat
egészével foglalkozik akkora terjedelemben, mint az utolsó öt nap eseményeivel. Általában jól
használta fel az idevonatkozó szakirodalom eredményeit, s ahol ilyenre nem támaszkodhatott,
ott is viszonylag jól oldotta meg feladatát. Különösen érvényes ez a Vág-menti hadjárat leírására,
s némi megszorítással a téli dunántúli hadjárat ismertetésére is. Ez utóbbi azért részletesebb tár
gyalást is megért volna, nem csak a móri vereség vonatkozásában. Kitűnő a tavaszi hadjárat
leírása, de nem mondható el ugyanez a nyári levonuláséról, amely kicsit halványra sikerült. A szer
ző túlságosan belegabalyodott a tárgyalási kísérletek, a fővezérség körüli vita ismertetésébe, s így
ez esetben nem t u d o t t kellő figyelmet szentelni a tábornok hadvezéri tevékenységének. Pedig
érdemes lett volna, hiszen Görgei ebben a hadjáratban m u t a t t a meg katonai képességeinek legja
vát, amikor négy-ötszörös túlerő szorításában manőverezve vezette le seregét Komáromtól Aradig
úgy, hogy közben mindvégig sikerült megmentenie azt a megsemmisüléstől. A kápolnai csatával
és előzményeivel foglalkozó fejezet azonban m á r nagyon megkérdőjelezhető értékű, mivel a szerző
következtetéseinek jó része egy enyhén szólva kétes megbízhatóságú fóráson, Alfonz Danzer
Dembinski-kiadásán nyugszik, s nagy ívben megkerüli Borús József alapos és adatgazdag mono
gráfiáját e néhány hét történetéről.
S itt érkeztünk el a könyv egyik fontos problémájához, a forrásanyag és az irodalom felhasz
nálásához. A szerző műve végén 13 oldalas bibliográfiát közöl, meglehetősen vitatható felosztás
ban, de h á t „de gustibus..." Furcsa, hogy Kemény két röpirata az „Elméleti és összefoglaló
munkák", Kovács Lajos emlékirata pedig a „Résztanulmányok" közé soroltatott. Pontatlan
néhány cím és más bibliográfiai adat is. Az engesztelhetetlenül Görgei-gyűlölő publicista neve
nern Kaczány, hanem Kacziány Géza volt, Görgey I s t v á n munkája nem két, hanem három kötet
ben jelent meg, Steier könyvének címe nem „A trónfosztás előzményei...", hanem „Az 1849-iki
trónfosztás...", „A feldunai hadtest visszavonulásának..." c. munka szerzője nem egyedül Berkó
István hanem R é d v a y István, Rubint Dezső stb. is. Az viszont már enyhén szólva furcsa, hogy
Stróbl von Ravelsberg munkája, amelyet a szerző először Anatole Wacquant néven t e t t közzé
(Die ungarische Donau-Armee), mindkét név alatt szerepel, előbb az „Elméleti ós összefoglaló
m u n k á k " , majd a „Résztanulmányok" között.
Az átnézett anyag persze így is tiszteletet parancsol, de kénytelen vagyok azon, alább igazolan
dó gyanúmnak hangot adni, hogy a szerző az irodalomjegyzékében megadott művek nem mind
egyikét olvasta át kellő alapossággal.
A levéltári források közül a szerző főleg a Hadtörténelmi Levéltár anyagára támaszkodott, ami,
hadtörténeti jellegű összefoglalásról lóvén szó, teljesen érthetőnek tűnik. Az viszont már nem az,
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hogy az Országos Levéltár anyagából csupán három fondban k u t a t o t t . A Görgey-család levéltárá
nak gazdag 1848—49-es anyagából mindössze három fasciculust nézett át, ami még csak érthető
lenne, hiszen az anyag jó részét Görgey István, később pedig B a r t a I s t v á n és Waldapfel Eszter,
nemrég Katona Tamás közzétették. A Csány-iratokból mindössze az iktatókönyvet ós az iktatott
iratokat nézte át, a jegyzetanyagban viszont ezek jelölése is felületes, a csomószámot szinte soha
nem közli a szerző. A harmadik átnézett fond Perczel Móré, főleg iratmásolatokból és az azokhoz
fűzött kommentárokból áll. Teljesen kihagyta viszont a szerző vizsgálódásai köréből az OHBiratokat, a Hadügyminisztérium iratanyagát, Klapka György és Dembinski Henrik irathagyaté
kát, pedig könyve bevezetőjében a gazdag hazai forrásanyag feltárását ígérte. Különösen Klapka
iratanyagának figyelmen kívül hagyását sajnálhatja, mert ennek felhasználása biztosabb eligazo
dást t e t t volna számára lehetővé az 1849 februári illetve júliusi események között. Érthetetlen,
hogy a Borús József által bizonyítottan kétes hitelességű Danzer-féle Dembinski-kiadás helyett
miért nem Dembinski eredeti emlékiratát vette kézbe, még ha ez utóbbi messze is áll az olvasha
tóságtól ós az ékes franciaságtól. Dembinski jól olvasható, német nyelvű igazoló jelentését viszont
már mindenképpen fel kellett volna használnia.
A bibliográfiai pontatlanságok ós az átnézett anyag nem teljes mivolta persze még nem minősíti
a művet. Régi igazság az, hogy nem lehet úgy írni, hogy mindenki egyformán mosolyogjon az
emberre, s különösen igaz ez a Görgeiről szóló művek esetében, főleg h a a szerzőnek a történetírás
immáron fél évszázados adósságát kellett törlesztenie. A könyv megjelenése feletti örömöm
azonban nem mentesíthet az alól, hogy bizonyos ténybeli tévedésekre, megfogalmazásbeli pontat
lanságokra és következetlenségekre, esetleg kevéssé megalapozottnak látszó következtetésekre is
felhívjam az olvasó figyelmét.
Pusztaszeri az első fejezetekben nem látszik teljes biztonsággal mozogni a különböző nemzetőri
kategóriák között. Tévedés, hogy 1848 augusztus—szeptemberében „ a hadügyi igazgatás elkép
zelése szerint a nemzetőrséget országosan négy kerületbe kellett összevonni" (13. o.). Ez csak az
önkéntes mozgó nemzetőrségre igaz, amelynek alakulatai felszerelés és harcérték tekintetében
elvileg megközelítették a honvédalakulatokat. Ugyanitt arról is olvashatunk, hogy Görgeinek
tapasztalnia kellett a népfelkelők kedvetlenségét, amikor Szolnokra érkezett. Görgei Szolnokon
nem a népfelkelés, hanem a tiszáninneni kerület önkéntes mozgó nemzetőrségének parancsnoka
lett, s így az ide rendelt önkéntes mozgó nemzetőrök harci moráljáról és felszereltségéről szerzett
kedvezőtlen tapasztalatokat. A schwechati csata leírásánál a szerző megjegyzi, hogy míg a komá
romi nemzetőrök megfutottak, addig a gömöriek és a budaiak jól állták a tüzet (44. o.). A megálla
pítás igaz, de a komáromiak mozgósított nemzetőrök voltak (gyakorlatilag népfelkelőknek meg
felelő harcértékkel) a gömöriek és a budaiak viszont önkéntes mozgók, a pákozdi csata tapaszta
lataival a hátuk mögött.
Nem megalapozott a szerző azon megállapítása, hogy Görgei már „kezdettől fogva nem fűzött
túlzott reményeket a népfelkeléshez" (24. o.). 1848 szeptember—októberi levelei tanúsága sze
rint ekkor még komolyan számolt annak értékével („Csak most erólyt, csak most erőfeszítést és
mentve vagyunk mert a nép — könnyezve írom — a nép velünk t a r t !"), s csak később, Schwechat
u t á n abrándult ki belőle végleg. A Pusztaszeri által is ismertetett ozorai diadalban döntő szerepet
játszó népfelkelő tömegek előtt tisztelettel adózott s elismerte érdemeiket.
Félrevezető a szerző azon megállapítása, hogy a kormány Görgeit a schwechati csata másnapján
jutalmazta tábornoki ranggal. (20. o.) Ezt maga a szerző kérdőjelezi meg azzal, hogy a jegyzetek
ben megemlíti Görgei október 11-i tábornoki kinevezését (699. o.). Utalni kellett volna arra, hogy
Görgeinek ezen kívül van egy október 28-i keltezésű tábornoki kinevezése is.
Túlzottnak tartjuk mind a pákozdi csata utáni fegyverszünet, mind a Schwechat előtti tétová
zás elítélését. Jellačió még a vesztett pákozdi csata u t á n is kétszeres túlerővel rendelkezett,
s a csata u t á n biztonsági okokból elrendelt visszavonulás következtében a magyar hadsereg
csaknem teljesen felbomlott. Schwechat előtt a katonai ós politikai vezetés taktikai hibát követett
el, de nem többet. A Windisch-Grätz-féle es. kir. sereg egymagában elegendő volt a bécsi forra
dalom és a magyar hadsereg egyesült erejének felszámolására; a magyar hadsereg elvesztése vi
szont katasztrofális helyzetbe j u t t a t t a volna a magyar szabadságharcot.
A feldunai hadsereg felszereltségével kapcsolatban nagyjából osztjuk a szerző következtetéseit,
(62. o.), de némileg megfeledkezik arról, hogy a volt sorezredi és honvédalakulatok ekkor még
egészen tisztességes felszereléssel rendelkeztek, s csak ezek leszámítása u t á n lehet következtetni a
hadsereg többi részének ruházati és fegyverellátottságára.
Félrevezető a december elején történtek ismertetésénél az az állítás, hogy Bayer J ózsef „hama
rosan hivatalos minőségben is felváltotta Pusztelnik Henrik vezérkari őrnagyot" (65. o.) .Ez csak
a Vácról való elvonulás u t á n , t e h á t január elején történt meg.
Túlzásnak tűnik a 220 000-es támadó osztrák hadsereg. Ez az összeg legfeljebb az alacsony
harcértékű és nehezen mobilizálható román és szerb felkelő tömegek beszámításával jöhet ki.
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Tévedés, hogy az osztrák fősereg zöme „alaposan kiképzett és részben az itáliai hadszíntéren
harchoz edzett sorhadi alakulatokból állott..." (uo.) Windisch-Grätz seregét a csehországi es. kir.
haderő és Jellačió hadteste alkotta. Az itáliai hadszíntérről ekkor még nem dobtak át nagyobb
es. kir. csapattesteket.
Érthetetlen a dunántúli hadjárat történeténél a következő jelzős szerkezet : „A délvidéki sike
rektől feltüzelt Perczel..." (86. o.) Perczel a Muraközben aratott győzelmeket, ez azonban nem a
Délvidék. 1848 decemberében, az osztrák támadás megindulása után, a Délvidéken éppen hadá
szati patthelyzet alakult ki, ez pedig nem lehetett feltüzelő hatással, még Perczelre sem.
Pusztaszeri kijelenti, hogy „Csány iktatókönyve szerint nem ismeretes olyan levél, amely a
móri csata előtti estén, tehát december 29-én íródott volna" (ti. Csánytól Perczelhez). (88. o.)
Igaz, hogy Csány iktatatlan leveleket is szép számmal írt, de ez még nem lenne bizonyíték Puszta
szeri állításának téves mivoltára. Ám Csány december 29-i levelét közli Mészáros Károly —
Pusztaszeri irodalomjegyzékének 763. oldalán szereplő — munkája a 41. oldalon.
Félrevezető az a fogalmazás, hogy Windisch-Grätz a váci nyilatkozat „kiadása u t á n néhány
n a p p a l " jelentkezett követe útján Görgeinél, és felajánlotta a megegyezést. E néhány nap több
mint három hét volt (január 5—január 28.), s közben gyökeresen megváltozott a hadihelyzet
(107. o.). Túlzás az is, hogy a herceg hajlandó lett volna komoly árat fizetni a megadásért. A „ko
moly" ár: pénz és szabad külföldre távozás Görgeinek. Egyszerű blöff volt ez, csakúgy, mint
Rüdiger főhadnagy és Katlarov kapitány 1849 júliusi akciója, s Windisch-Grätz is kis téttel
akart nagy nyereséghez jutni.
Kossuth január 10-én még semmit sem t u d o t t a váci nyilatkozatról, így e napról Görgeihez
írott levelét nem lehet ennek következményeként feltüntetni. Az első hír a nyilatkozatról január
14-ón érkezett Debrecenbe, s forrása Perczel Mór levele volt. J a n u á r 19-én, Szemeréhez írott leve
lében Kossuth nem nevezi Görgeit nyíltan árulónak. A pontos szöveg: „Görgei közel áll a szóhoz:
áruló, ha nincs benne egészen". (114. o.)
Érthetetlen Görgei „vélt dinasztiahűségónek" említése (115. o.) mivel a váci nyilatkozatban
egy szó sincs a dinasztiáról, csak az alkotmányos monarchiát említi a tábornok. Monarchizmus
és dinasztizmus azonban nem egymást fedő fogalmak. A magyar forradalom 1848 szeptembere
u t á n egyre inkább elhagyta a dinasztikus legitimáció talaját, s saját legitimálására a monarchiz
mus jóval rugalmasabb és tágabb fikcióját használta fel.
Tévedés, hogy Görgei vezérkarának javaslata ellenére döntött a bányavárosokba vonulás mel
lett. (121. o.). Maga írja le emlékirataiban, hogy Bayer javaslatára döntött így.
Tévedés az is, hogy „Kossuth és Mészáros hadügyminiszter még január 14-én levélben keresték
fel Görgeyt selmeci főhadiszállásán" (126. o.). Görgei január 15-ón k a p t a meg Kossuth január
8-i levelét, az elnök január 10-i levele viszont csak január 18-án érkezett Selmecre, a nem Mészá
rostól, hanem Vettertől származó január 12-i hadügyminisztóriumi utasítással egyidőben.
A téli hadjárat leírásába súlyos topográfiai tévedés csúszott. Igaz ugyan, hogy „ a Garam völgyé
ből a Vág völgyébe csak a Sturec-hágón keresztül lehetett eljutni", de január 23-ról 24-re virradó
éjjel Körmöcbányáról Besztercebányára Görgeinek nem a Sturecen kellett átvezetnie Aulich
hadosztályát, hanem a Szkalkán. Görgei a Sturecen csak Besztercebánya kiürítése u t á n vonult át,
január 26—27-én (127. o.). Zavaró nyomdahiba, hogy Görgei január 26-án indul el Beszterce
bányára, s január 24-én érkezik meg oda (127—128. o.).
A tiszafüredi események leírásánál túlzottnak tűnik a következő megállapítás: „A politikai
vezetés nem volt képes többé maradéktalanul érvényt szerezni akaratának, amely végül is
függetlenségi harcunk bukásának egyik fő okává hatalmasodott. A kormány tevékenységét kriti
záló katonai ellenzék az összpontosítás és a csata előkészítése körüli kapkodás, tehetetlenség
során felmérhette erőit és esélyeit a nyílt fellépés előtt" (180. o.). Az első megállapításban egy
olyan általánosítás rejlik, amely éppen a példaként felhozott hadseregre nem igaz; a kormány
ugyanis a Görgei-féle hadsereg engedelmességére mindvégig számíthatott. A második állítás
azért téves, mert 1848—49-ben nem volt szervezett katonai ellenzék, még a Görgei-féle hadsereg
ben sem. A kormány rendeleteivel szembeni engedetlenségben éppen azok a hadvezérek jártak
elöl, akik vagy nem is voltak ott Tiszafüreden (Perczel, Bem), vagy, mint Dembinski, az itt tör
téntek szenvedő alanyai voltak. A hadseregparancsnokok későbbi engedetlenkedéseit nem egy
ilyen, nem is példa nélkül álló „puccs" (gondoljunk Kiss Ernő eltávolítására 1849 januárjában)
inspirálta, hanem katonai sikereik, s saját személyük indokolt vagy indokolatlan túlértékelése.
Félrevezető a tiszafüredi események forrásainál külön említeni H o r v á t h Mihály és Szemere
munkáit. H o r v á t h a Tiszafüredre (s általában Görgeire) vonatkozó szövegeinek jó részét — idé
zőjellel vagy anélkül — Szemere hírhedt jellemrajzából vette át, s így ez esetben is egy, és nem
két forrásról v a n szó (187. o.). Tévedés, hogy a szereplők memoárjain kívül egyéb hitelesnek
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mondható forrásunk nincs. Szemere Bertalan e napokban kelt kormánybiztosi jelentéseit már
Steier Lajos is közzétette.
Szintén eléggé erőltetett az a magyarázat, mely szerint „Az ellenállás folytatása érdekében a
dinasztiaellenes és »függetlenségi« erőknek kompromisszumra kellett kényszeríteniök az »alkot
mányos skrupulusok« dédelgetőit" (208. o.). Tiszafüreden nem politikai kompromisszum szüle
tett. A tisztikarnak nem a Dembinski képviselte politikai irányvonal, hanem az agg hős hadvezéri
ténykedése ellen volt kifogása. A tét az volt, hogy hozzáértő, vagy a kormány utasításainak vakon
engedelmeskedő katona kerül-e a hadsereg élére. A katonai diktatúrára vonatkozó szólamok
pedig kb. annyi komolysággal és veszéllyel bírtak, mint Perczel hasonló jellegű fogadkozásai
1849 januárjában vagy májusában.
Igen jól összefogott az a summázás, amelyet Görgei 1848 októbere és 1849 februárja közötti
működéséről olvashatunk (209—213. o.). K á r , hogy a szerző a későbbiekben nem alkalmaz ilyen
összefoglalásokat. Félrevezető viszont, hogy Leiningent és Poeltenberget már ekkor tábornokként
említi, illetve hogy előbbit a Görgei-hadtest parancsnoki karához sorolja (212. o.)
A tápióbicskei csata előtti diszpozíciók leírásába is hiba csúszott. Az Aulich-hadosztálynak
április 4-ón Jákóhalmáról nem Egerfarmosra, hanem Farmosra kellett vonulnia (241. o.). Jákóhalmától Egerfannos kb. 60 km ÉK-i irányban, Farmos pedig k b . 25 km DNy-i irányban.
Gáspár András a hatvani csata napján még nem volt tábornok (243. o.). Tábornoki kinevezését
éppen a hatvani csatának köszönhette.
Túlzottnak tűnik az a megállapítás, amely szerint a tápióbicskei csata miatt nem kerülhetett
sor a gödöllő környéki bekerítő hadműveletekre és az ellenség megsemmisítésére (247. o.), s ezt
maga a szerző is megkérdőjelezi (251. o.). Valójában Windisch-Grätz azért vonta vissza csapatait
Isaszeg vonalába, mert a magyar főerők állásáról ellentmondó híreket kapott, s képtelen lévén
tisztán látni, inkább a visszavonulás mellett döntött. A tápióbicskei csata tehát nem befolyásolta
lényegesen az események alakulását.
Tévedés az, hogy Kossuth a tiszai átkelés u t á n nem jelent meg a csapatoknál (264. o.). H a ezt
Pusztaszeri az egész hadseregre értette, akkor igaza van, de ezt Kossuth Gödöllő előtt semmi
képpen sem tehette volna meg, mivel az összpontosításra is csak itt került sor.
Tévedés, hogy Klapka és Gáspár közül csak Klapka írta meg az emlékezéseit (265. o.). Gáspár
élete végén szintén elkészítette memoárjait, de ezekből csak részleteket ismerünk, Bartha Albert
közlésében, s jelenlegi hollétük ismeretlen.
A gödöllői haditanács és a függetlenségi nyilatkozat tervének felvetése kapcsán leírtak vég
következtetése több mint megkérdőjelezhető. Semmilyen jel nem utal arra, hogy Görgei provoka
tív jelleggel adta volna beleegyezését a detronizácíó kimondásához, hogy ezzel kedvezőbb helyze
tet teremthessen „egy katonai hatalomátvételre és a dinasztiával való móltányos kiegyezésre"
(274. o.). H a a tábornoknak ilyen szándékai lettek volna, ugyan miért kontrázott volna rá
Kossuthra az április 10-i lévai kiáltvánnyal, később pedig az április 29-i komáromi szózattal,
amikor ezzel legfeljebb „dinasztikus érzelmű" tisztikarát zavarhatta meg?
A váci csata leírásánál a szerző teljesen figyelmen kívül hagyta Rubint Dezső alapvető, a m ű
irodalomjegyzékének 769. oldalán szereplő tanulmányát. Ezt felhasználva ugyanis nem állíthatná
azt, hogy Götz hadtestének teljes bekerítése Klapka késedelmeskedése miatt maradt el (287—289.
o.). Damjanich ugyanis nem az I. hadtest egészét, csupán a Bobich-dandárt küldte az osztrák
hadtest megkerülésére, a hadtest másik négy dandára tartalékban maradt ós a fősereg Pest alatt
maradt részeivel t a r t o t t a az összeköttetést.
A Függetlenségi Nyilatkozat hatásának leírásánál a szerző, sajnos, figyelmen kívül hagyta
Ludvigh János április 18-i jelentését, ellenben felhasználta Szemere e tekintetben is minden
hitelességet nélkülöző Görgei-jellemrajzát. A Ludvigh és Görgei között lezajlott párbeszédről
Ludvigh említett jelentésén kívül Ludvigh — Pusztaszeri irodalomjegyzékében sajnos nem szerep
lő, de idevonatkozó részeiben Horváth Mihály munkájának I I . kiadásában idézett — emlékirata
nyújt tájékoztatást. Ezekből kiderül, hogy Görgei ugyan meglepődött a detronizáció hírére, de a
Függetlenségi Nyilatkozatnak csupán időszerűségét kérdőjelezte meg, t a r t a l m á t nem, az ellene
való fellépést pedig egyértelműen elutasította.
Téves az a Görgey István adatai alapján leírt állítás, hogy a V I I . hadtest tisztjei nem keresték
fel ellennyilatkozatukkal a fővezért, s hogy Görgei az április 29-i komáromi szózattal megelőzte
őket (313—314. o.). Steier Lajos közölte azt a két emlékiratot, amelyet a hadtest tisztikara ne
vében Molnár Ferdinánd alezredes j u t t a t o t t el a fővezérhez. Az április 29-i szózattal Görgei nem
hogy nem előzte meg őket, hanem éppenhogy egyértelműen tudomásukra hozta : pártérdekek sé
relme miatt nem hajlandó megbontani az ország és a hadsereg egységét. Nincs tehát semmi bizo
nyíték arra, hogy Görgei ekkor a tárgyalások gondolatával foglalkozott volna a Bécs elleni offen— 336 —

zíva helyett, s ezt olyan kortársi emlékírók adatai erősítik meg, mint Vukovics Sebő vagy Lud vigh
János (315. o.).
A Buda ostromával kapcsolatos fejtegetései során a szerző többször is ellentmondásba kerül
önmagával (1. pl. a Guyon által küldendő ostromágyúk kérdését, 318., 349—50., 368—69. o.).
Nem értünk egyet azzal a megállapítással, hogy Buda bevétele katonai hiba volt (382. o.). A Bécs
elleni közvetlen t á m a d á s nehézségeit maga a szerző is elismeri (326., 338—41. o.), s méginkább
meggyőzhette volna őt erről a magyar és az osztrák hadsereg április 25-i illetve május 1-i had
rendje (HL 1848—49. iratok. 31/101 ill. 25/500.), amelyek szerint az osztrák hadsereg Bécs előtt
mind tüzérségi, mind élőerő tekintetében kétszeresen felülmúlta a magyart.
Tévedés, hogy Kossuth Guyon és Lenkey tábornokot párhuzamosan nevezte ki komáromi
várparancsnokká, azzal a feltétellel, „hogy az veheti át a parancsnokságot..., akinek előbb sikerül
bejutnia" (317. o.). Kossuth ugyanis Guyont a vár, Lenkeyt viszont csak a várőrség parancsno
kává nevezte ki, t e h á t Lenkeyt eleve alárendelte Guyonnak.
Tévedés az is, hogy Perczeit és Dembinskit azért távolították el, mert a hadügyminisztériumnak
való alárendelésük ellen nyilatkoztak (424—425. o.).)Perczel leváltásának közvetlen o k a a k á t y i
vereség volt (június 7.), Dembinski pedig már május 24-én lemondott (408—409. o.), még mielőtt
Görgei említett rendeletét kiadta volna.
A komáromi összpontosítás vitája és Görgei „engedetlenségének" kérdése kapcsán leírtak
egyszerűen zavarosak. í g y pl. a szerző Görgei június 30-án Kossuthhoz írott első levelét kétszer is
ismerteti (493—496. o. illetve 500. o.), előbb a Csány—Aulich—Kiss-féle küldöttség megérkezése
előtt, majd annak távozása u t á n , feltételezve, hogy a tábornok már a küldöttség megérkezése
előtt t u d o t t a június 29-i haditanács határozatairól. (494. ül. 497. o.). Hogy ez utóbbi állítás
egyértelműen téves, az kiderül a levelek tartalmából és iktatószámából. Görgei június 30-i első
levelét, amelyben a Komáromban maradás mellett nyilatkozott, még a kormány határozatának
kézhezvétele előtt, Kossuth június 29-i, Bayerhez írott levelére írta válaszként. A második, a levo
nulást megígérő levelet már Kossuth június 29-i, a szegedi összpontosításra vonatkozó határoza
t á r a írta válaszként. A kormány és Görgei közötti félreértés oka az volt, hogy Görgei első levelét
futár útján küldte a kormányhoz, míg a másodikat az említett küldöttség vitte Pestre. Kossuth
ez utóbbit k a p t a meg előbb, s így érthetően, de nem jogosan, a második levélben foglalt ígéret
visszavonásának tekintette, s ezért határozott Görgei leváltása mellett. Az viszont m á r egyszerűen
képtelenség, hogy Kossuth június 30-án éjjel írott levelére Görgei még aznap válaszolt volna
(500. o.).
A szerző az 520. oldalon Klapka harmadik emlékirata alapján ismerteti a főparancsnokság egy
július 3-i levelét, s kijelenti, hogy ez valószínűleg nem létezett, holott a levél eredetije megtalálható
az Országos Levéltárban (R. 295. Klapka-iratok 1. csomó, 3. tétel, 1849. júliusi iratok 7—8. f.),
magyar fordítását pedig közli Görgey István gyakran idézett munkája, Klapka első emlékirata
alapján. Mészárosról a rendeletben egyszerűen azért nem esik szó, mert ő írta alá azt.
Megalapozatlannak tűnik az az állítás, hogy Görgeinek 1849 július végén az oroszokkal foly
t a t o t t tárgyalások idején „ügyelnie kellett arra is, hogy a hadseregben egyre nyíltabban fellépő
és a megadás mellett agitáló ellenzéket a többség erejével elszigetelje..." (560. o.). Ilyen „ellenzék"
létére egyszerűen nincs bizonyíték.
A fővezéri vitáról leírtakban megint több a pontatlanság. A július 21-én megnyílt nyilvános
ülésszakban a fővezéri kérdésről nem esett szó, azt ugyanis zárt ülésen vitatták meg.(577—578.
o.). A július 21-i nyílt ülésen Hunfalvy csupán Buda ostroma és az országgyűlés Debrecenből
Budára költözése indokairól érdeklődött, s csak utalt a fővezéri kérdésre, mint amely nyugtalanít
ja a népet, Görgeiről viszont egy szót sem szólt. Érthetetlen, hogy a szerző ezúttal miért Mészáros
pontatlan emlékezéseire, s nem a július 21-i ülés jegyzőkönyvére támaszkodott. A Mészárostól
idézettek nem a július 21-í nyílt és a július 25-i zárt, hanem a július 27-í zárt ülésre vonatkoznak.
E z t m á r Barta I s t v á n tisztázta Hunfalvy P á l munkája és Szemere Kossuthhoz intézett július
27-i levele alapján a Kossuth Lajos összes munkái X V . kötetének 784. oldalán.
A debreceni csata kérdésében a szerző ismét nem tanulmányozta kellően az irodalomjegyzéké
ben szereplő művek egyikét, Gyalókay Jenő akadémiai székfoglalóját (768. o.). Görgei Nagy
Sándorhoz intézett eredeti parancsa ugyanis nem egyezik meg „tartalmilag pontosan" a Pongrácz
István által 1867-ben közzétett változattal (608—609. o.). Görgei eredeti parancsa ugyanis nem
támadásra utasította a tábornokot, csupán az ellenség visszaverésére, s ezt maga a szerző is elis
meri (uo., illetve 611. o.). Utóbbi helyen ugyan némileg zavarossá teszi saját fejtegetését, amikor
ellentétbe állítja az ellenség visszavetését és a védelmi pozícióból folyó ütközetet. Megjegyzendő
még, hogy Görgei nem azért módosította az eredeti parancsot, mert tudomást szerzett az orosz
főerők tiszai átkeléséről, hanem azért, mert Pongrácz a hadtestparancsnokság nevében maga ja
vasolta az ütközetet, s Görgei csupán nyugtázta a javaslatot (uo.). önellentmondásba keveredik
a szerző ott is, ahol előbb — elfogadva Gyalókay Jenő egy korábbi, a bécsi levéltári anyag feldol— 337 —

gozása előtti tanulmányának értékelését — megrója Görgeit, mert az Nagy Sándorra bízta az
elővéd feladatát, majd igazat ad Görgei „Gazdátlan levelek" c. művében leírt érveinek, amely e
lépést teljesen korrektnek és érthetőnek mondja (610. illetve 616—617. o.).
Tévedés, hogy Szemere „Kossuth augusztus 4-én kézhez kapott leveléből értesült Dembinski
szőregi vereségéről és újabb visszavonulásáról..." (619. o.). A szőregi csatavesztés ugyanis csak
augusztus 5-én történt. Kossuth augusztus 1-i levelében csupán Szeged kiürítéséről és a hadsereg
Szőregre vonulásáról értesítette a miniszterelnököt.
Újabb önellentmondás : A szerző előbb idézi Csány, Aulich és Vukovics közös lemondólevelét,
majd kijelenti, hogy a közös lemondólevél nem ismeretes (661. illetve 665. o.).
Érthetetlen az a következtetés, hogy Kossuth „mintegy örökletes államfőként, további rendel
kezési jogot helyez kilátásba önmagának" (664—665. o.). A szerző nyilván félreértette Kossuth
búcsúkiáltványának sorait: „...addig, míg a nemzet hatósága szerint intézkednék, a legfőbb pol
gári s katonai kormányzati hatalmat Görgey Arthur tábornok úrra ruházom". Az első mellék
mondat alanya ugyanis nem Kossuth, hanem a nemzet, Kossuth t e h á t egyszerűen visszaszármaz
t a t t a az intézkedés jogát a nemzetre, s csupán annak ellenkező értelmű intézkedéséig ruházta a
teljhatalmat Görgeire.
Tévedés, hogy Zámbelly Lajos és Markovics Adolf, az osztrákok előtti fegyverletételre szavazó
két törzstiszt, az osztrákoknak adta meg magát (678. o.). ő k is Rüdiger előtt tették le a fegyvert.
A Görgei által Rüdigernek átadott kérelmi lista pontjainak idézése szintén pontatlan. A szerző
ezúttal is Görgey István munkájára támaszkodik, ahelyett, hogy a Pach Zsigmond Pál által
egyszer m á r közzétett eredeti okmányt idézné, pedig ez a t a n u l m á n y is szerepel irodalomjegyzé
kének 769. oldalán. í g y az eredeti okmányban nem esik szó az 1848-as alkotmány érdekében
teendő cári közbenjárásról, s a hadsereghez csatlakozott polgári személyek részére adandó amnesz
tiáról (681—682. o.).
Sajnos, még az epilógusba is csúszott két tévedés. Görgei nem a lauril-, hanem a laurinsavat
fedezte fel, s nem Visegrádon, hanem Budapesten hunyta le örökre szemét a X I X . század leg
nagyobb magyar hadvezére (692. o.).
Az előzőekben felemlített sajnálatos problémák és tévedések túlnyomórészt elkerülhetők lettek
volna, ha a szerző ragaszkodik munkája előzetes szaklektorálásához — ha a kiadó ezt nem igé
nyelte is.
Pusztaszeri stílusa tárgyilagos, látszólag szenvtelen, bár — mint ez már témaválasztásából is
kitűnik — végig nagy rokonszenvvel szól Görgei tevékenységéről. Nem esik azonban a túlzott
tömjénezés hibájába sem, s időnként utal hősének hibáira és emlékezetbeli tévedéseire is. Fogal
mazásmódja gördülékeny ott, ahol maga beszél, de a forrásidézeteket nem mindig sikerült
szerencsésen beépítenie szövegébe. Teljesen fölösleges és a szöveget indokolatlanul megterhelő volt
a különböző hadfelszerelési kimutatások főszövegbe való beépítése ; ezeket nyugodtan lehetett volna
jegyzetben is közölni.
Bosszantóan sok a nyomdahiba a forrásidézetekben és az elírás a főszövegben. í g y pl. a váci
nyilatkozat szövegében határsértés határvédés helyett (104. o.), valamint valamíg helyett (105.
o.), ónodi ondódi helyett (109. o.), „ a fővárosok ágyúztatásnak tétessék k i " , „tétessenek ki"
helyett. A 162. oldalon Dembinski Beniczky helyett, a 227. oldalon április március helyett, az 520.
oldalon június július helyett. Téves néhány név írása (Pöltenberg és Alsószély — Poeltenberg és
Alsószeli helyett).
Pusztaszeri könyve nem igazán jó könyv. Mint e, talán kissé hosszúra nyúlt hibajegyzékből is
kiderült, a szerző 1. nemnožte át a gazdag hazai forrásanyag könnyen hozzáférhető és a téma szem
pontjából nélkülözhetetlen részeit; 2. a felhasznált irodalom jegyzékében szereplő kulcsfontosságú
tanulmányokat mellőzött a feldolgozásban, megoldott kérdések „tisztázását" vállalva magára;
3. könyve kétségkívül jó hadtörténeti részeinek színvonalát meg sem közelítik politikatörténeti
fejtegetései.
Mégis, örülnünk kell ennek a könyvnek, mert a szerző olyasvalamire vállalkozott, amire im
már 50 éve senki sem : Görgei Arthur 1848—49-es működésének aktuálpolitikai felhangoktól
mentes bemutatására. S bár a pszichológia nem erős oldala a szerzőnek, végre nem egy megsze
mélyesített osztály- vagy rétegérdeket, hanem egy — tévedésektől nem mentes, de a szabadság
harc ügyét szívvel-lélekkel szolgáló és vállaló — embert láttunk megelevenedni a könyv lapjain.
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S Á R H I D A I GYULA

KIEGÉSZÍTÉSEK CSONKARÉTI KÁROLY:
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN C. TANULMÁNYÁHOZ

A Hadtörténelmi Közlemények 1985/2. sz.-ban Dr. Csonkaréti Károly által közre
adott tanulmányhoz szeretnék pár kiegészítést fűzni, a flotta műveleteivel és hely
zetével kapcsolatban, mivel az alkalmazott források nem térnek ki a bonyolult hely
zet sok részletére.
Az 1906—1908-as parlamenti viták során (a „delegációk szabotálása") nem a flotta
kérdése körül csaptak össze, ez csak ürügy volt. A közös hadügyminiszter már 1907ben bejelentette a felemelt katonai költségvetést, amelyen belül a flotta is kapott
volna több mint 100 millió koronát. Ezt a balkáni háború kialakulása és a romló
helyzet mindenképpen kívánta, mert a flottát (és a partvédelmet is) elhanyagolták,
az nem volt egyenértékű a hadsereg egyéb részeivel.
A Monarchia ugyan szárazföldi hatalom volt, a szárazföldi haderők állapotát te
kintették elsődlegesnek, viszont a Monarchia súlyát az egész Balkánon és a KözelKeleten, valamint egyenrangúságát Olaszországgal csak a flotta révén érvényesít
hette. A partvédelem, főleg Cattaro — az ingatag Montenegróval a hátában—,Ragusa, Zára, Monfalcone stb. védelme nem volt megoldva. A szigetek védelme, a part
vonal gyors megrövidítése, a védő aknazárak kirakása, elegendő anyag hiányában,
nem volt előkészítve.
A flotta 1908-as fejlesztési programja csak a 4 VIRIBUS UNITIS, 4 SPAUN és
6 TATRA osztályú hajóra volt elegendő. A nagy nehezen 1913-ban megszavazott
101 millió koronás program már elkésett, mivel a tervezett hajóépítésekre 4 év sem
lett volna elég. Ebben a tervben 4 erősebb csatahajó, 4 gyorscirkáló, 10 torpedórom
boló és egy sor kisebb hajóegység, így 2 dunai monitor is szerepelt. Ez a program 1914
szeptemberében megszakadt : nagy hibának bizonyult, hogy a csatahajók építéséhez
kezdtek hozzá, amelyek pedig nem voltak túl fontosak. A tengerészet vezetőinek
szemléletében és műszaki felfogásában rejlett a legnagyobb hiba. A flotta ezt a költ
ségvetést 1914—15-ben felemésztette, utána már a hadiköltségvetés tartotta fenn,
de az anyaghiány miatt semmiféle nagy hajóegység építésére nem kerülhetett sor.
Minden a háború utánra maradt. A szervezés nagy hiányosságait mutatja, hogy
Kína részére a monfalconei gyárban 2 nagyobb és 1 kisebb parti cirkáló építés alatt
állt, amelyeket át lehetett volna alakítani saját célokra, ha már 1915-ben átviszik
Triesztbe és erőltetett ütemben befejezik őket. Nem történt meg, két nagy utasszál
lító gőzös hajótestével együtt 1918-ban is ott álltak, az olaszok bontották le mind
hármat 1920 után. 1 Elveszett a felhalmozott építési anyag is.

1 L. Hans Hugo Sokol: Des Kaisers Seemacht 1848—1914. 1980, vagy Conrad ill. Auffenberg tábornok emlék
iratainak vonatkozó részeit. Nyomasztó hiba volt az is, hogy mindig elavult típusú hadihajók épültek, pedig az ipari
lehetőség nem volt ennyire rossz. A flotta irányítóinak szemlélete volt igen elmaradott.
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A cattarói erődök és a flotta
A francia flotta 1914-es adriai manővereihez tudni kell, hogy csak azért közelíthet
ték meg büntetlenül Cattaro erődéit és Ragusát is, mert ott régi 1902 M. tarackok és
ágyuk voltak beépítve, amelyek csak 8000 m-re hordtak. A hajóágyúk 1914 augusz
tus—szeptemberében 15—16 km-re tüzeltek, a tengerről belőhettek az erődöket.
Haus tengernagy elmulasztotta azt, hogy legalább a flotta 30,5 cm-es ágyúkkal ellá
tott sorhajóit (ERZHERZOG-osztály) oda vezényelje, mert ezek — a dombok fe
lett, közvetett célzással—elérték volna a 18 km lőtávolságot. A flotta Polában állt,
tétlenül, Cattaro pedig ütőképes tüzérség nélkül maradt.
Huber műszaki ezredes az Arza félszigeten 1915-ben kezdte meg 4 db modern
15 cm-es Skoda messzehordó löveg beépítését 10 cm-es páncélkupolák alá. Ezek 17
km lőtávval rendelkeztek, s amint a francia kémszolgálat erről tudomást szerzett,
nagy hajók többé nem jöttek partközeibe.2
A Lovcen-tüzérség elsősorban 12 és 15 cm-es francia lövegekből állt, smelyek
francia legénységgel harcoltak: a 8 löveg kezelésére a montenegrói legénység alkal
matlan volt. Ezek kezdték lőni 1914. október 19-én az erődöket és a hajókat.
Ez a tüzelés nem volt hatásos, de zavaró jellege miatt le kellett küzdeni, ezért ve
tették be a RADETZKY sorhajót. A fő nehézséget az jelentette, hogy az 1800 m
magasságú hegyre a hajóágyúk, alacsony emelkedési szögük miatt, nem tudtak tü
zelni. A meglévő fényképek szerint a RADETZKY-t a szénkamrákba engedett víz
zel kb. 8—10°-ra megdöntötték, így egyik oldalra fordítható 2 x 2 30,5 cm-es és 2 x 2
24 cm-es lövegével meredekebb röppályával megnyitotta a tüzet. A hatást egy 2—300
m magasságba felengedett kötött ballon figyelte, amelyet a hátsó fedélzetről bocsá
tottak fel.
A tűz annyiban volt eredményes, hogy 21 fő veszteség után a francia legénységet
visszavonták, a lövegeket otthagyták a montenegrói hadseregnek. Ez 1915 elején
történt, a tüzelés ettől kezdve lecsökkent, mert a montenegróiak, a király paran
csára, kerülték az osztrák-magyar erőkkel a vér veszteséges csatát.
1915 novemberében folyt a cs. és kir. 3. hadsereg felvonulása Cattaro felől a Lovčen
elfoglalására. Decemberben hat 30,5 cm-es tarack és két 42 cm-es tarack érkezett vas
úton Zelenikába. Utóbbiak 9 egységben, a 30,5-esek 3 egységben kerültek a műszaki
csapatok által megépített hadiúton a kész tüzelőállásokba.
1915. január 8-án megdördültek az ágyúk, és hat órás tüzérségi előkészítés után a
csapatok nekirohantak a hegynek. A francia és egyéb ütegek itt semmisültek meg,
a montenegrói legénység visszavonult, majd 3 nap múlva letette a fegyvert.3
A tengeralattjárók alkalmazásáról
A Törökország megsegítésére kiküldendő tengeralattjárók kérdése korántsem olyan
egyszerű, mint egyes osztrák szerzők, elsősorban Sokol és Aichelburg beállítják. Ebben
a kérdésben a német Hochseeflotte parancsnokságának és a tengeralattjárók ve
zénylő parancsnokának (BdU) döntései voltak a meghatározóak.
Az első kérdés már 1915 februárjában felmerült : sürgős lőszerszállítmányt kell el
juttatni Törökországba, mert a Román Királyság lezárta területét minden kereske
delmi szállítás elől, amely Bulgáriába irányult. A Dunán való lőszerszállítás a szerb
part ellenőrzése nélkül nem volt lehetséges. Ez a kísérlet a BELGRÁD csavargőzös
és legénysége pusztulásába került. 4
Ekkor fordult a német flottaparancsnokság először Haus tengernagyhoz, hogy egy
gyorscirkáló, lőszerrel megrakva, éjjel törjön át Otrantónál, s vigyen legalább 50—601
lőszert Szmirnába, ahonnan majd, földi úton, továbbviszik a Dardanellákhoz.

2 Magyar Műszaki Parancsnokságok, Csapatok és Alakulatok a Világháborúban 1814—18. (Szerk.: Jacobi Ágost)
Budapest, 1938. 493., 488. o. Megemlíthető még a hasonló „Magyar Tüzér" c. kiadvány tengerészeti lövegekkel fog
lalkozó fejezete.
3 A RADETZKY fotóját közli pl. Nikolám von Martny is: Bilddokumente aus Österreich—Ungarns Seekrieg
1914—18. Graz, 1939. de vannak fotók más gyűjteményben is, továbbá az idézett Jaceöí'-féle könyv megfelelő fejezete.
4 Wulff Olaf: Die österreichisch—ungarische Donauflottille im Weltkrieg. Wien, 1934
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Haus ezt elutasította : a cirkáló elveszne, vagy nem tudna visszatérni, s a SAIDA
osztály egy hajóját sem nélkülözheti.5
1915. március l-jén kérte a német fél a leggyorsabb segítségként egy tengeralatt
járó, az U—4, vagy az U—5 kiküldését a Dardanellákhoz, mert a brit partraszállás
megtörtént, a sorhajók ágyúi a régi török erődöket egymás után iktatták ki. A lőszer
hiány miatt nem lehetett szó a brit expedíciós erők tengerbe szorításáról, így ten
geralattjáró támadás szabadíthatta csak fel a partvidéket.
Ezért 2 kisebb UB osztályú német flandriai tengeralattjárót ajánlottak fel az U—4
(vagy az U—3) kiküldéséért, mert ez lehetett a leggyorsabb segítség. Haus tengernagy
ezt is elvetette, de nem ragadta meg a lehetőséget arra sem, hogy cserében modern
német dízel-motoros tengeralattjárót kérjen, vagy kérje az 5 db modern hajó le
szállítását, (U—66—70) így a kérdés 1914 szeptemberében lekerült a napirendről.
Semmi hasonló nem történt, ez Haus tengernagy negatív hozzáállását mutatja
a tengeralattjáró fegyvernemhez is, és a német flottával való együttműködéshez is.
Utalhatunk itt a Thierry sorhajókapitánnyal való ellentéteire már 1913—14-ből,
vagy a flotta kifutása körüli huzavonára 1914 augusztusában. Egy offenzív szellemű
parancsnok alatt ez nyilván nem lett volna lehetséges. Az, hogy hozzájárult a német
tengeralattjárók összeszereléséhez Polában, minimális lépés volt, ennél kevesebbet
nem is tehetett, másrészt az uralkodó katonai irodája táviratilag utasította arra,
hogy II. Vilmos német császár I. Ferenc Józsefhez intézett távirata miatt mindent
kövessen el a török szövetséges megsegítésére.6
A német flotta parancsnoka, von Pohl tengernagy (Chef der Hochseestreitkräfte)
és von Falkenhayn gyalogsági tábornok, a hadsereg vezérkari főnöke 1915. március
első napjaiban már döntött: előre ismerhették A. Haus hozzáállását. A flandriai ten
geralattjáró erők parancsot kaptak, hogy 3 kis partvédő tengeralattjárót az UB—7et, az UB—8-at és az UB—3-at küldjék Brémába, emeljék ki a vízből és szétszedve,
vonaton, azonnal indítsák Polába.7
Mivel ez nem haladt elég gyorsan, biztonsági okból tervezték egy legújabb, dízel
motoros, nagy hatótávú tengeralattjáró bevetését is, amelynek Nagy-Britannia
megkerülésével a Gibraltáron át kellett volna behatolnia a Földközi-tengerre. (A né
met U-I—U-18 sz. tengeralattjárók még Körting petróleummotorosak voltak, az
U—19-től indult a dízel-motorok beépítése.) A sorozat 3. hajóját, az U—21-et je
lölték ki az útra, amely már egy ideje üzemelt, jól bevált egység volt, a tapasztalt
Hersching sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. 1915. április 10. körül avathatta
be a tervbe a BdU a hajó parancsnokát és 1915. április 25-én futott ki az U—2l-es
Wilhelmshafenből.
Nem részletezve az utat, a legfontosabb dátumai: 1915. április végén a spanyol
partoknál titokban olajat vesz fel, de ez használhatatlan, így 45%-os készlettel indul
Cattaro felé, a legtakarékosabb menetben. 1915. május 13-án fut be oda, mindössze
1,8 t olajjal a tartályban. Feltöltés és vizsgálat után május 20-án este 18.30-kor kifut
és május 25-én, megérkezése után pár órával, megtorpedózza a TRIUMPH sorhajót,
amely egy óra alatt eltűnik a víz alatt, őrjáratozás közben, május 29-én, megtor
pedózza a MAJESTIC sorhajót, amely percek alatt elsüllyed. A Dardanellák meg
menekültek, a brit flotta összes nagy hajója eltávozik a part elől, a csapatok tüzérségi
fedezet nélkül, beásva maradnak. 8
Az U—21 1915 teléig maradt Konstantinápolyban, majd javításra visszatért Po
lába, végül visszatért az Északi-tengerre.
Az UB—8-at 1915. március 20-án indították vonaton Polába, március 25-én ér
kezett meg, 3 részben. Huszonnyolcadikán kezdték az összeszerelését, április 15-től
próbajáratokat tartott, parancsnoka von Woigt fregatthadnagy volt. Április 30-án
kapta a NO VARA a parancsot, hogy vontassa le Sapienza szigetéig. A hajó álcázás5
és a
6
7
8

Der Krieg zur See 1914—-18. Berlin, 1928. (Der Krieg in den Türkischen Gewässern, I. Band.) 146—165. o.,
tanulmányban Aickelburgtól is idézett „Die Unterseeboote Österreich—Ungarns" I. k. vonatkozó része.
Utal rá Tirpüz tengernagy és von Falkenhayn gyalogsági tábornok emlékirata is.
L. az 5. sz. jegyzetet.
Otto Hersing: U—21 rettet die Dardanellen. Wien, 1932.
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ként a 8-as es. és kir. számot kapta (U—8). Május 2-án indultak Polából, 4-én a vihar
Lesina szigetnél lesodort egy matrózt a feldélzetről, aki vízbe fulladt. Az utat meg
szakították, május 5-én, a „ X I " tenderről történt üzemanyagpótlás után, délután
újra kezdődött a vontatás. Május 6-án délután a cirkáló 8 tengeri mérföldre Ny-ra
Kephalónia szigetétől elengedte. Még 475 tengeri mérföld volt hátra: május 17-én el
érte Szmirna kikötőjét.9
A kis 142 tonnás UB hajók 1400 tengeri mérföld hatótávval rendelkeztek, de mű
szaki bajok sora lépett fel, s javítási lehetőség alig volt.
Az UB—7-március 28-án érkezett Polába vonaton, összeépítése szintén 20 napba
telhetett. Május 11-én futott ki Polából a TRIGLAV romboló vontájában, Werner
sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Vontatása zavartalan volt, a romboló május
16-án éjjel Otrantónál, az olasz csizma sarkánál elengedte. Négy nap múlva elérte
a török partvidéket, és 20-án Orak kikötőbe futott be. Parti őrjáratozás után június
21-én futott be Konstantinápolyba. Jele a cs. és kir. kódban ,,7" (U—7) volt.
A harmadik hajó, az UB—3, április 20-án érkezett Polába vonaton, cs. és kir. jele ,,9"
lett (U—9). Parancsnoka Siegfried Schmidt fregatthadnagy volt, összeépítése kb.
május 10-re fejeződhetett be. Május 13-án (?) átadták, a TRIGLAV még 1915. május
23-án este kifutott vele Cattaróból. (Más adat szerint a WARASDINER vontatta és
Kap Pali-nál engedte el, ám ez, a torpedónaszád kis hatótávolsága miatt, valószínűtlen.)
Erről a hajóról további biztos adat nincs. Csak német anyagban szerepel, hogy a
TRIGLAV sikeresen vontatta és Otrantónál eleresztette, de Törökországba soha nem
érkezett meg, eltűnt a tengeren, egész legénységével együtt. Az utolsó rádiójelentés
május 24-én, 80 tengeri mérfölddel Szmirnától Ny-ra érkezett a hajóról, amely nem
jelzett hibát. Mivel antant-hadihajók ebből a térségből nem jeleztek tengeralattjáró
elleni műveletet, valószínű, hogy hirtelen műszaki, vagy navigációs hiba miatt el
pusztult.10
Ez azt mutatja, hogy az UB—7 és UB—3 már két részletben tette meg az utat,
előbb Polából Cattaróba, majd onnan az Otranto alatti elengedési pontig. A 33 cso
mó sebességű TRIGLAV visszafelé alig 10 óra alatt megtette az egész távolságot.
Ezzel az első gyorssegély megvalósult Törökország helyzetének könnyítésére, mert
Konstantinápolyban, illetve a tengerszorosokban állt a három (az U—21 nagy és az
UB—8 és UB—7 kis) tengeralattjáró, amelyek elegendőek voltak a brit és francia
nagy hadihajók visszavonásához. A fenyegető lőszerhiányon tengeralattjárón tör
ténő szállítással segítettek addig is, míg Szerbia leverésével a dunai út megnyitható
lett és lőszert vonaton is lehetett továbbszállítani Konstantinápolyba.
Röviden kitérünk erre a műveletre, mert ez is Polából indult ki és a tengerészeti
arzenál tisztjei és munkatársai szerelték össze ezeket a hajókat is.
Az UC—1 osztályú, 182 tonnás aknarakó tengeralattjárókat, amelyek 6 aknatár
ban 12 db UC aknát vihettek magukkal, átalakítottak szállítóhajókká. A tárakat
lefedve 10—12 t rakományt tudtak szállítani (legfontosabb gépalkatrészek, gép
puskák, távmérő műszerek, kémiai alap vegyszerek [pld. brómacetát a lőszergyártás
hoz] tüzérségi gyújtók stb.) Négy hajón megnövelték az előhajó méretét és így max.
20 t rakomány volt rajtuk elhelyezhető.11
Az UC— (C—1.) sorozatból egymás után érkezett Polába vasúton az UC—14,15,
12 és 13. Összeépítésük 1915. VI. 5-én, VI. 28-án, VI. 27-én, ill. VIII. 3-án befejező
dött, s rövid próbautak után elindultak. Az UC—15 1915. VII. 7-én futott ki U—19
jellel, július 20-án ért a török partok elé, ott VIII. 9-ig javították, majd 15-én érte
el a célját.
A második szállítóhajó az UB—14 volt, U—26 jellel szerepelt. Július 16-án futott
ki Cattaróból von Heimburg sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Nem szállító
típus volt, az úton elveszett UB—3 pótlására indult el. A B—1 sorozatú kis hajó
VII. 24-én érte el a török partokat.
Az UC—13 szállító tengeralattjáró U—25 jellel futott ki VIII. 17-én Polából
9 L. az 5. jegyzetet.
10 L. az 5. jegyzetet és az I. világháború hadihajóveszteségeiről a veszteségi jegyzéket.
11 Der Krieg zur See 1914—1918, Band 12. Tengerészeti eszkőzök műszaki adatai, tengeralattjáró fejezet.
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Kircher fregatthadnagy parancsnoksága alatt. Terhelése már 30 t hadianyag volt,
VIII. 26-án futott be Konstantin ápolyba.
Az UC—12 hajó U—24 jellel szerepelt, nincs adat arra, hogy szállításra használták
volna. Az UC—14 U—18 jellel szerepelt, egy útra kétségkívül bevetették, közelebbi
adat nincs róla, 1916. X. 22-én tért vissza. Polában kiemelték, újra szétszedték és
vasúton Flandriába szállították. Több szállító tengeralattjáró bevetésére nincs adat.
Polában építették össze a német UB—1-et és az UB—15-öt, amelyek a cs. és kir.
flottában a U—10 és U—11 számot kapták, továbbá a Brémából közvetlenül ren
delt cs. és kir, U—15, 16, 17 számú hajókat, amelyeket így az 5 nagy tengeralattjáró
helyett küldtek Ausztria—Magyarországnak. 1916-ban a német BII-sorozat (UB—
42, 43, 44, 45, 46, 47 sz.) tengeralattjáróit építették össze, s ezzel a polai arzenál ilyen
jellegű munkája 19 hajó elkészítésvei befejeződött. Ez több mint a háború alatt
befejezett 17 cs. és kir. tengeralattjáró. 12

CSONKARÉTI KÁROLY

VÁLASZ SÁRHIDAI GYULÁNAK
Az Osztrák—Magyar Monarchia Haditengerészetének az 1914. július 28—1915.
május 23. közötti hadműveleteit feldolgozó tanulmányomhoz Sárhidai Gyula több
kiegészítést fűzött.
A magyar hadtörténetírás mostohán kezeli a cs. és kir. haditengerészetet, holott
katonai múltunk históriájába beletartozik az osztrák—magyar flotta működése is.
Az első világháború harcairól alkotott képünk csak az Adrián folyó csaták ismereté
vel válik teljessé. Ezért üdvözlöm örömmel Sárhidai Gyula hozzászólását. A helyes
vélemények kialakításához ugyanis az eltérő álláspontok kifejtése és ismerete is hoz
zájárul.
Sárhidai Gyula hozzászólását a flottafejlesztéssel kapcsolatos költségvetési nehéz
ségek bemutatásával indítja, s ismerteti a tervbe vett, de soha meg nem valósult
hajóépítési programot. Ezután szemére veti a tengerészet vezetőinek e program meg
hiúsulását, illetve, hogy nem foglalták le s nem fejezték be a kínai megrendelésre
épülő cirkálókat. Kétségtelen, hogy ezzel növelni lehetett volna a hajóállományt,
de — amint a következő mondatban elismeri — nem volt rá fedezet (vissza kellett
volna fizetni Kínának a hajók árát, hiszen a Monarchia nem állt vele hadiállapotban),
illetve ,,...az anyaghiány miatt semmiféle nagy hajóegység építésére nem kerülhetett
sor."
Nem világos, mit kell érteni azon, hogy a „...tengerészet vezetőinek szemléletében
és műszaki felfogásában volt a legnagyobb hiba." A tervbe vett négy csatahajó — a
tervek szerint — a modern technika minden vívmányával fel lett volna szerelve s
nem a flotta vezetőin múlt, hogy nem készült el egyik sem. Talán azt, hogy
csatahajót kezdtek építeni ^gyorscirkálók, rombolók helyett ? Rombolók azonban
épültek a háború alatt, a TATRA-osztály korszerűbb változatai (bár ez a romboló
osztály 1914-ben ugyanolyan modern konstrukció volt, mint német vagy brit stb.
megfelelői). Közülük négy egység (LIKA II, TRIGLAV II, DUKLA, UZSOK)
részt vett az 1917/18. évi harcokban. Vagy talán arra gondol, hogy későn kezdték
kiépíteni a tengeralattjáró flottillát ? Kétségtelen, hogy a háború kitörése után a
Monarchia megérezte a bú vár ha jók hiányát. De korábban nemcsak a cs. és kir. ten
gerésztisztek zöme, elsősorban az idősebbek — tehát a felelős parancsnoki posztokat
betöltők — idegenkedtek ettől az új, kezdetleges hajótípustól, hanem a brit, a német
stb. flották tisztjei is. A háború előestéjén a két legnagyobb hajóhaddal rendelkező
12 L.: W. Aicheïburg; Die Unterseeboote Österreich—Ungarns. TT. k., a hajószámokat ismertető fejezet.
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európai ország (Nagy-Britannia és Németország) alig bocsátott vízre több búvárhajót,mint a Monarchia, ha nem az abszolút számokat nézzük, hanem a felszíni
hajóállományukhoz viszonyítjuk. (Németország: kb. 40 csatahajó, 13 csatacirkáló
és páncélos cirkáló, 50 cirkáló; Nagy-Britannia: 65 csatahajó, 43 csatacirkáló és
páncélos cirkáló, 65 cirkáló; Osztrák—Magyar Monarchia: 15 csatahajó, 3 páncélos
cirkáló, 11 cirkáló. Tengeralattjárók: Nagy-Britannia: kb. 40; Németország: kb.
25; a Monarchia: 6.) Nem helyes a cs. és kir. flotta vezetőit utólag felelőssé tenni
azért, mert nem láttak a jövőbe.
A kiegészítésben külön fejezet szól Cattaróról, illetve az öbölrendszer védelmi be
rendezéséről.
Valóban, a Bocche di Cattarót védő parti erődök ágyúinak lőtávolságát a francia
hajólövegek felülmúlták. Ezt tudva és ezen segítendő kellett a cattarói támaszpont
előtti vizek őrzését tengeralattjárókra ruházni, továbbá ezért állomásoztatták itt az
5. csatahajóosztály kimondottan partvédő páncélosait (MONARCH, WIEN, BU
DAPEST), valamint a torpedónaszádokat. Véleményem szerint 1914-ben és 1915ben a haditengerészet és egyúttal a hajóhad parancsnoka, Anton Haus tengernagy
ennél többet nem tehetett; ebben az ügyben nem vádolható mulasztással, hanem
inkább bölcs előrelátást tanúsított akkor, amikor nem vezényelte Cattaróba a 3.
csatahajó osztályt (ERZHERZOG-osztály). Ezek még viszonylag harcképes egységek
voltak, tanácsosnak tűnt kímélni őket a montenegrói és francia ütegek tüzétől, már
csak azért is, mert egyre inkább fenyegetett Olaszország hadbalépése, s ezzel egy
nagy tengeri összecsapás veszélye. Hogy ez aztán nem következett be, az kizárólag
az olaszokon múlt, hiszen a hadüzenet után a csaknem teljes cs. és kir. hajóhad Olasz
ország partjai előtt manőverezett.
Továbbá : a Lovčen-magaslatokon mintegy páholyban ülő ellenséges ütegek miatt
Cattarót nem lehetett nagy kapacitású bázissá kiépíteni. Hiányoztak onnan — ép
pen a Lovcen-ütegek miatt — a flottát kiszolgáló létesítmények, mint pl. a javító
műhelyek, a dokkok, nem lehetett biztosítani a szénellátást stb. Egyébként az
ERZHERZOG-osztály egységein nem voltak 30,5 cm-es lövegek, hanem csupán 24
cm-es, 45 kaliberhosszúságú ágyúk, mint az ott horgonyzó partvédőkön (5. csata
hajó-osztály) is. Viszont 3 db 30,5 cm-es, 35 kaliberhosszúságú ágyúja volt az öböl
ben álló KRONPRINZ ERZHERZOG RUDOLF páncélos toronyhajónak.
Sárhidai Gyula felrója Haus tengernagynak, hogy a flotta tétlenül feküdt Polában,
mialatt Cattaro ütőképes tüzérség nélkül maradt. Ám, amint látjuk, az öbölrendszer
mégsem maradt olyan védtelen. A nagy, modern csatahajók pedig azért horgonyoz
tak Polában, mert — sok egyéb indok mellett, amelyeket itt nem tartunk szükséges
nek felsorolni — a cs. és kir. flotta parancsnoksága is alkalmazta a „fleet in being",
azaz a létező flotta stratégiáját. Mint akkor a világ minden tengeri hatalma. A kikö
tőkben álló nagy hajók puszta létezésükkel fedezték a kisebb egységek hadműve
leteit.
Vitába szállok Sárhidai Gyulának azzal a megállapításával, mely szerint, mihelyt
a francia kémszolgálat tudomást szerzett Huber ezredes 15 cm-es messzehordó ágyúi
ról, „...nagy hajók többé nem jöttek partközeibe". Ugyanis a franciák csatahajóikat
még 1914-ben, tüstént a J E AN BART megtorpedózása (1914. december 21.) után, kivon
ták az Adriáról, az ütegeket ellenben csak valamikor 1915-ben kezdték telepíteni Huber
ezredes emberei. Nem tudom, miért nem lehet elfogadni, hogy a 12-es számú tenger
alattjáró torpedótalálata nemcsak meglepte, de meg is döbbentette a franciákat,
amint azt vonatkozó írásomban, francia forrásokat idézve, bizonyítottam. Heinrich
Bayer von Bayersburg, tengerészeti szakíró, „Unter der k. u. k. Kriegsflagge" című
könyvének 89. oldalán a JEAN BART-ról szóló részt a következő mondattal zárja:
„Az antant flotta nagy egységei ettől a naptól mellőzték az Adriát". Ugyanerre a
következtetésre jutott Wladimir Aichelburg szakíró, aki ezt így fogalmazta meg
„Die Unterseeboote Österreich—Ungarns" című, hatalmas művében: „Ennek kö
vetkeztében (t.i. a JEAN BART megtorpedózása) ez volt az utolsó eset, hogy a
francia hajóhadat az Adrián látni lehetett." (75. o.).
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A Lovčenre telepített francia tengerészlövegek zömét az oda vezényelt RADETZKY csatahajó 1914. október 27-ig tette harcképtelenné; a megmaradatottakat az
ütegek parancsnoka, Grellier fregattkapitány még 1914-ben átadta a montenegróiaknak s távozott. A még működőképes ágyúkat 1916. január 8-án és 9-én lőtték
szét az öbölben horgonyzó BUDAPEST és három cirkáló közreműködésével (Sárhidainál az 1915-ös évszám nyilvánvaló elírás).
Visszatérve a RADETZKY csatahajóhoz, amely 1914. október 22—27. között
foglalt tüzelőállást Teodo előtt, tehát az egyik belső öbölben, idézem sachsenfelsi
Dietrich Richárdot, aki akkor sorhajóhadnagy volt. A Hadtörténelmi Levéltárban
levő, „A cs. és kir. haditengerészet világháborús története és magyar hősi halottai"
címet viselő kéziratában így ír: ,,Amikor francia tüzérség szállta meg a Lovčent és
ott felállította 15 cm-es ütegeit, hogy azokkal nemcsak erődeinket, hanem a teodói
haditengerészeti szertárat is tűz alá vegyék, az idejekorán, külön erre a célra a Cattarói-öbölbe levezényelt RADETZKY csatahajó 30,5 cm-es toronyágyúival két nap
alatt rombalőtte a francia ütegállásokat." (10. o.). Dietrich nem említi, hogy a csata
hajót a szénkamráiba engedett víz segítségével döntötték volna meg, holott testvére
az öbölben állomásozó KAISER KARL VI páncélos cirkáló tüzérparancsnoka volt,
nyilván tudott volna a dologról, s azt elmondta volna öccsének.
De nem említi ezt ,,A Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei" című folyó
iratban, az 1938. évi 12. számban Merkt Reinhold haditengerészeti I. osztályú szám
vivő tisztviselő (sorhajóhadnagynak — századosnak — megfelelő rangosztály) sem,
aki „Karácsonyest őfelsége BUDAPEST hajóján" című cikkében erről így ír:
,,...a RADETZKY... október hó 22-én érkezett Teodo alá, ahol 11 km távolságra
az ellenséges állásoktól horgonyt vetett és 30,5 cm-es toronyágyúival megnyitotta
a tüzet a Kuk nyergen elhelyezett ütegekre. A RADETZKY csatahajó feladatát
eredményesen oldotta meg, amennyiben az ellenséges ütegeket október 27-én elhall
gattatta." (A Kuk ütegek tengerszint feletti magassága 1301—1336 méter volt.)
De nem említi a szénkamrák vízzel történő elárasztását részletes jelentésében a
RADETZKY parancsnoka, Vitus Voncina sorhajókapitány, sem Ernst Klein sor
hajóhadnagy. Ňem olvasható erről E. Sieche—L. Baumgartner—G. Pawlik: „Die
»RADETZKY «-Klasse" c. 1984-ben megjelent könyvében sem, csupán utalnak arra,
hogy a hajót meg kellett dönteni. De hogy miként, arról nem nyilatkoznak. Lehet,
hogy valóban vízballasztot alkalmaztak és a szénre ráeresztették a vizet, bár in
kább hihető, hogy az egyszerűbb megoldást választották: horgonyművelettel, és a
szénkamrák alatti vízhatlan rekeszekbe szivattyúzott vízballaszttal dönthettek né
hány fokot a hajón, hogy megemelhessék a 24 cm-es lövegek lövésszögét. A 30,5 cmesek 13°50' csőállásnál 15 km-re lőttek, míg a 24 cm-esek csöveit 12°ll'-re lehetett
emelni, s akkor érték el a 12 km-es maximális hordtávolságot. Egyébiránt a RA
DETZKY 14 órakor foglalta el tüzelőállását a teodói mólótól 1600 méterre, s már
16 óra 27 perckor leadta első lövését. Tehát nem sok idő állt rendelkezésére ahhoz,
hogy a szénkamrákból kihordják a szenet és helyére vizet eresszenek, vagy a vizet
ráengedjék a szénre.
A tengeralattjárók alkalmazásáról szóló kiegészítéshez az alapvető megjegyzésem
a következő : tanulmányomban kizárólag az osztrák—magyar hadműveleteket akar
tam feldolgozni, elsősorban az események naplószerű előadásával, amit minél több
adat felsorolásával kívántam elérni. Vizsgálódásom látószögét tudatosan nem irá
nyítottam a német tengeralattjárókra. Velük csak akkor foglalkoztam, amikor kap
csolatba kerültek a cs. és kir. flotta hadműveleteivel. Ezért örülök Sárhidai Gyula
tengeralattjárókkal kapcsolatos közléseinek, amelyek most kiegészítik és pótolják
az általam elhagyottakat. Ezek előrebocsátása után a következőket jegyzem meg:
Az UB—7 és UB—8 hatótávolsága, 4,9 csomó sebesség mellett, felszínen 1200 mér
föld volt. Az UB—71915. március 25-én, az UB—8 március 28-án ért Polába. Az UB—
—3-ról azért nem írtam, mert tanulmányom akkor fejeződik be, amikor a WARASDINER romboló a tengeralattjáróval elindult az Otrantói-szoros felé (a TRIGLAV-
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ot ezen a napon a SZIGETVÁR cirkálóhoz osztották be és a SAIDA cirkálóval és
a BALATON rombolóval biztosították az olasz partok elleni akciót).
Haus tengernagynak a tengeralattjáró-ügyben tanúsított magatartását másként
ítélem meg, mint Sárhidai. Véleményem szerint Haus tengernagy helyesen járt el
akkor, amikor nem engedte egyik gyorscirkálóját sem lőszerrel rakottan Szmirnába,
nem futott ki 1914-ben a Messinai-öbölbe a két német hajó segítségére, s kizárólag
csak az Otrantói-szorosig volt hajlandó lemenni hajóhadával. Jól tette, hogy nem
küldte flottáját a Földközi- vagy a Fekete-tengerre. Bölcs előrelátását dicséri, hogy
sem a 4-es, sem a 3-as számú búvárnaszádot (ezek voltak a cs. és kir. haditengerészet
legnagyobb és legjobb tengeralattjárói) nem engedte ki 1915-ben a Dardanellákhoz.
Haus tengernagynak ugyanis számolnia kellett Olaszország ingadozó magatartásával
és a Monarchia közvetlen érdeke szempontjából elsősorban ezzel kellett számolnia!
A flotta elsőrendű feladata ugyanis a saját partok védelme, a saját szállítmányok
biztosítása volt. Hajói az Adriára épültek, kis hatótávolságuk miatt nem voltak al
kalmasak Földközi-tengeri kalandokra. Haus nem volt hajlandó a Monarchia flottáját
áldozatul dobni egy másik, bár szövetséges hatalom kívánságára olyan érdekért,
amely nem volt a Monarchia érdeke. Nem szolgálta ki a németeket, hanem őrizte a
hajóhadat egy várható összecsapásra, ami be is következett.
Itt inkább a német hadvezetést illeti a vád, amiért egyszerűen lefoglalták azt az
öt nagy és minden követelményt kielégítő tengeralattjárót, amit a Monarchia meg
rendelésére építettek és amelyeket már kifizettek és amelyekre égető szüksége lett
volna a cs. és kir. flottának! A hadijog értelmében csak ellenséges hatalom hajóit
lehet lefoglalni, szövetségesét nem. A semlegesét pedig csak leszerelni lehet, elkobozni
nem. Az öt tengeralattjárót akkor sem adták volna vissza a németek, ha Haus ten
gernagy kéri őket. Ezt mutatja, hogy két kicsi tengeralattjáróval akarták „kiszúrni
a cs. és kir. hajóhad szemét", ha az U—3 vagy —4 kifut a Dardanellákhoz. Az öt
nagy búvárnaszádnak egyszerűen visszaadták az árát és többet nem voltak haj
landóak tárgyalni róla.
Végezetül hadd fejezzem ki örömömet afölött, hogy Sárhidai Gyula hasznos kiegé
szítései a nyilvánosság elé kerülhettek, illetőleg vitatkozhattam velük, remélve, hogy
az eseményekről így árnyaltabb képet kapunk s némely kérdést sikerült tisztáz
nunk.
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SZEMLE

WÖRTERBUCH ZUR DEUTSCHEN MILITÄRGESCHICHTE
Az NDK Hadtörténelmi Intézetének kiadványa
A szerkesztő bizottság vezetője: Reinhard Brühl
(Müitärverlagder

DDR, 1—2. k., Berlin, 1985. 1120 o.)

Rendkívül jelentős vállalkozás nagyszerű
eredménye látott napvilágot a közelmúltban.
Az NDK Hadtörténelmi Intézetének kollektí
vája a Friedrich Engels Katonai
Akadémia,
az NDK Tudományos Akadémiájának
Központi
Történettudományi
Intézete, a Wilhelm Pieck
Katonapolitikai
Főiskola, az Ernst
Moritz
Arndt Egyetem Katonaorvosi Kara, a Hadsereg
múzeum, a Hadilevéltár és a Katonai
Kiadó,
valamint a Nemzetvédelmi Minisztérium
és
egyes alárendelt magasabb katonai parancs
nokságok munkatársainak a bevonásával
t ö b b évi előkészítő munka u t á n megjelentette
a Német hadtörténelmi szótár címet viselő
kétkötetes művet. A szokatlanul gazdag
szemléltető anyaggal (térképekkel, vázlatokkal,
táblázatokkal, fényképekkel, művészeti al
kotások fotóival, stb.) illusztrált, figyelemreméltóan szép kivitelű munka a közel hétszáz
alap-címszóval olyan kézikönyvet jelent, amely
minden, a hadtörténelem iránt érdeklődőnek
azonnali segítséget nyújt az alapfogalmak
megértéséhez, egyúttal pedig minden had
történelmi k u t a t ó számára tartalmazza a leg
fontosabb adatokat, meghatározásokat
—
és nemcsak a német múlttal kapcsolatosan.
A vállalkozást tíztagú szerkesztő bizottság
irányította, amelynek élén R. Brühl állt.
A különböző kutató és irányító helyeken
tevékenykedő száznyolcvan címszóíró által
elkészített szövegeket egy ugyancsak tíztagú
tudományos feldolgozó bizottság öntötte vég
legesen formába K. Schützte irányításával.
Időben a katonai demokrácia korától a fej
lett szocializmus építésének időszakáig fogja
át az előttünk fekvő m ű a német hadtörténelem
alapfogalmait, alapvető eseményeit. Az egyes
témákat illetően figyelembe veszi a katona
politika, a háborúk, a haderők, a haditechnika,
a katonai viselet, a hadművészet, a hadiszoká
sok, a katonai igazságszolgáltatás, a katonai
orvoslás, a katonasport, a katonazene, a had
elméleti gondolkodás, a katonai könyvkiadás,

a katonasajtó, a hadtörténetírás történetét
egyaránt. Az osztályharc állandó szem előtt
tartásával a német nép forradalmi és haladó
katonapolitikai és katonai hagyományai, va
lamint az N D K szocialista katonapolitikája,
honvédelme és szövetségi kapcsolatrendszere
kapott t á g teret. A másik oldalról ugyancsak
bőven foglalkoznak a címszóírók a porosz
német militarizmus agresszív politikájával és
haderőivel, beleértve az NSZK felfegyverzését
és NATO-kapcsolatrendszerét.
A kétkötetes munka szerkesztőit a célszerű
ség vezette az egyes címszavak összeállításá
ban. A címszavak szigorú német abc-rendben
következnek, többtagú címszó esetében általá
b a n az első tagszó az irányadó. A címszavak
megadásában az a praktikus elv volt az irány
adó, hogy a keresett fogalom minél könnyeb
ben megtalálható legyen, ezért számos esetben
eltekintettek az egzakt meghatározástól a
közismert megnevezés kedvéért. A csatatörté
netben a tájékozódást a hely és év megadása
teszi lehetővé. A földrajzi megnevezés a
szokásos német nyelvű használatnak megfelelő,
de az eligazodást a földrajzi névmutató a nem
németeknek is megkönnyíti. A keresett
fogalom fellelését számos utaló címszó segíti.
Ugyancsak mutató segíti a használt rövidítések
feloldását. Fontos figyelmeztetés, hogy a sze
mélynevek a legegyszerűbb formában szere
pelnek, méltóságjelzők és egyebek nélkül,
rendfokozatként pedig a címszóban tárgyalt
időben viseltet adják meg a szerzők.
Az egyes címszavakhoz tartozó szövegben
azonos módon az általános meghatározással
és egyetemes történeti adatokkal indítanak
a szerzők, ezután ismertetik a német vonat
kozásokat, miközben szigorúan követik a tör
ténelmi fejlődés menetét. Példaként álljon itt
az Artillerie
(tüzérség) címszó felépítése:
fogalmi meghatározás, a kifejezés etimológiája,
előzmények a tűzfegyvereket megelőző idők
ből, első eszközök Európában a X I I I . század-
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ban, ezek elterjedése, a német haderőkben
való betagolódás, a X I V — X V I I I . századi
fejlődés, az önálló fegyvernemmé alakulás,
a X I X — X X . századi továbbfejlődés, mai
eszközök, típus szerinti áttekintés az N D K
Nemzeti Néphadseregében és az NSZK Szö
vetségi Véderejében rendszeresítettekről. A
rendkívül világos szöveg megértését még 11
tábla 67 képe is segíti. A címszavak egységes
szerkezeti felépítése nagyban megkönnyíti
a csupán egyetlen adatot kereső kutató vagy
csupán érdeklődő dolgát. Az élvezetes stílusú
szöveg azonban bizonyára sok alkalmi hasz
nálót arra fog ösztönözni, hogy ismeretei bőví
tésére az egész címszót elolvassa, sőt talán
még arra is, hogy tovább lapozgatva, egyéni
érdeklődésének megfelelően továbbiakat is
áttanulmányozzon.
H a magyar olvasóról van szó, akkor nagy
örömmel fogja lapozgatás közben azt tapasz
talni, hogy nemcsak a huszár vagy Magyar
Néphadsereg
címszóval találkozik, hanem
ismerős címszavakban még sokkal több magyar

vonatkozással. A múltban oly gyakori porosz—osztrák, illetve német—osztrák háborúk a leg
fontosabb eseményeket tárgyaló külön cím
szavakkal ugyanis bőséges terjedelemben sze
repelnek e munka lapjain. Az egyszerűség
kedvéért pedig csupán osztráknak nevezett
hadakban, amelyek valójában császári—kirá
lyiak voltak, mindenkor jelentős számban
szerepeltek magyarok is, így ezek a címszavak
róluk is szólnak, rájuk is vonatkozó adatokat,
tényeket tartalmaznak.
Amikor tehát őszinte örömmel üdvözöljük
az N D K testvérintézményének közelmúltban
megszületett, feltétlenül széles körben figye
lemreméltó vállalkozását, ezt a rendszerezett
ismereteket közlő művet, a benne szereplő
német, egyetemes és magyar vonatkozású
hadtörténelmi tények, adatok fontosságára
tekintettel, azonnal határozottan ajánljuk is
ismeretei elmélyítésére a hadtörténelem iránt
érdeklődő és németül tudó minden magyar
figyelmébe.
Zachar József

MAURICE K E E N

CHIVALRY
(Yale University Press, New Haven —London, 1984. 303 o.)
A szerzőnek, aki már sok értékes tanulmányt
publikált a lovagságról, sikerült a témáról
minden igényt kielégítő monográfiát írnia.
Meghatározása szerint a lovag olyan előkelő
társadalmi helyzetű, rendszerint nemesi szár
mazású ember, aki képes magát hadi lóval és
nehézlovas fegyverzettel felszerelni, s akit
lovaggá avattak. A lovagság etikájában har
cias, arisztokratikus és keresztény elemek
olvadnak egybe.
A monográfiában az ideológiatörténeti és
művelődéstörténeti fejtegetések a legbővebbek,
de hadtörténelmi téren is sokat tanulhatunk
a szerző érdekes előadásából.
Megállapítja, hogy bár a kengyel feltalálása
már a V I I I . század óta megnövelte NyugatEurópában a lovasság fontosságát, mégis
csak a X I . században fejlődött odáig a lovasság
harceljárása, hogy a lándzsás nehézlovasok
lovasrohama döntötte el a csaták kimenetelót.
Egyes szerzők nézetével szemben úgy véli,
hogy ez semmi esetre sem fejlődött ki 1000
előtt, inkább csak a X I . század végére.
A lándzsát a lovas négyféle módon használ
hatja: 1. Súlypontjánál megragadva szúr vele,
úgy hogy a lándzsa lejjebb van a harcos vállá
nál. 2. Súlypontjánál megragadva szúr vele
úgy, hogy a lándzsa feljebb v a n a harcos
vállánál. 3. Dobja a lándzsát. E három hasz
nálati formához könnyű lándzsa (dárda, gerely)

a megfelelő. A negyedik módszer az új :
a lándzsát hónalj alá fogják, s az egész test, sőt
az ügető ló súlyát kihasználva döfnek vele.
Ez utóbbi módszerhez kengyel, megfelelő
formájú, a h á t a t megtámasztó nyereg és
nehéz lándzsa (kopja) szükséges. Ilyenkor
a lándzsát a súlypontnál hátrább kell megragad
ni. A képes ábrázolások szerint e harceljárás
elterjedésében a X I . század második fele
a döntő periódus.
A I X — X . századi ábrázolásokon a lánd
zsát még az első három módon használják.
Egy-két X I . századi ábrázoláson azonban
már a negyedik módszert láthatjuk, így az
1080-ban keletkezett admonti bibliában és
főként a szintén 1080 táján készült Bayeux-i
kárpiton. Ez utóbbin a lovasok mind a négy
féle módon használják a lándzsát. Három
lovagnak, kik lándzsájukat a negyedik módon
használják, a többiekénél nehezebb lándzsája
van. Ezen zászlócska (pennon) van, ami hajítá
sát lehetetlenné teszi.
Harminc évvel később a negyedik módszer
már általánossá válik az ábrázolásokon, így
a Bayeux-i kárpit fontos fejlődési szakaszt
ragad meg.
A szerző szerint a képes ábrázolások félre
vezetők is lehetnek, mert a művészek néha
régebbi képeket másolnak, s így, ha kizárólag
a képes ábrázolásokból indulnánk ki, a techni-
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kai újításokat túlságosan későre datálnánk.
Ez esetben viszont az írott források ugyanazt
mondják, mint a képek.
H a két lovas az újfajta lándzsatartással
egymásnak rohant, annak vagy az volt a követ
kezménye, hogy mindkét lándzsa eltört, vagy
az, hogy az egyik lovas lándzsája a másik
testébe hatolt. Általában ez esetben is eltört
a lándzsa, s a megsebzett lovas leesett a lóról.
A lándzsa újfajta használata ügyességet és
gyakorlatot kívánt. Ezért terjednek el a X I .
század vége óta a lovagi tornák, melyek ekkor
még csoportosak, s lényegük a lándzsa újfajta
használatának begyakorlása. A tornák emellett
társadalmi-udvari összejövetelek is, noha ben
nük a kockázat nem kicsi. Elég sokan meghal
nak, még többen megsebesülnek a tornák során,
s a gazdasági kockázat sem csekély: a legyő
zött harcos fogságba esett, lovát, fegyverzetét
elvesztette és szabadulásáért
váltságdíjat
kellett fizetnie.
A „miles" szó eredetileg hivatásos harcost
jelent, a X I . században azonban már lovas
harcost. Emellett társadalmi helyzetet is jelöl.
Eleinte szerény vagyonú birtokosokat, akik
a nagyobb uraktól kapott földeken élnek.
Franciaországban a X I I . század elején már
a nagyurak is „mileseknek" nevezik magukat.
E század francia urainak udvarában alakul ki
a lovagi divat, életforma és ideológia végleges
formája. A lovagok nem feltétlenül művelet
lenek. A kor nagy filozófusát Abélardot apja,
a szegény breton lovag, t a n í t t a t t a írásra.
A lovagi kultúra gyorsan terjedt, főként
a normann lovagok hódításai, az Ibér-félszigeti
és a szentföldi hadjáratok révén. A német
nemesség, melynek alsóbb rétege nem szabad
(miniszteriális) eredetű, rétegzett marad, de a
X I I . században már a német nemesek is mind
„miles"-eknek nevezik magukat — fel egészen
a császárig. A nagy német lovagköltők mind
miniszteriális eredetűek. A német és spanyol
lovagság mintája a francia, de vannak erős
helyi hagyományok is. Fontos a lovagság
Itáliában is, annak ellenére, hogy itt az arisz
tokrácia főként városlakó. A X I I — X I I I .
században az itáliai városok vezetői földesurak,
s harcaikat lovagi fegyverzetű vazalluscsapa
tok vívják. 1285-ben Firenzében
Villani
szerint 300 felavatott lovag élt.
Az egyházi befolyás, a keresztes háború
eszméje fontos hatást gyakorolt a lovagság
ideológiájára, de nem kizárólagosat. A keresz
tény egyház ideológiájában mindig feszültség
volt a zsidó-keresztény tradíció békés és har
cias elemei között, s ez csak a I X — X . századi
barbár inváziók során dőlt el a harcias elemek
javára. A X I . század végén az egyház m á r
nemcsak megszentelte a háborút, hanem maga
igyekezett azt irányítani. A lovagság keresz
tény gyökerei sokkal régebbiek a keresztes
hábon'ik koránál, s a lovagi költészetben is
kimutathatók (Chansons de geste, Beowulf,
Heliand, Hildebrandslied). A keresztes eszme
ezt csak megerősíti, kiegészíti.

A lovagság ideológiájában alapvetőek ma
radnak a
világi-arisztokratikus
vonások.
A lovagi-keresztény morált a szerző szerint
a teuton harci erények és az Ótestamentum
militáns tradícióinak egyesülése jellemzi.
A szerző részletesen szól a lovaggá avatás
szertartásairól, kiemelve, hogy az alap itt
világi jellegű, az egyház csak formálja. A lo
vagság végig független — nem a vallási
értékektől, hanem a papi prioritásoktól.
A lovaggá ütés sosem rendelte alá a harcos
energiát az egyházi szabályoknak és nem vált
nyolcadik szentséggé.
A rendkívül érdekesen ismertetett lovagi
tornák az egyház tilalma ellenére terjednek,
ami szintén azt bizonyítja, hogy a lovagi
magatartás és étosz a hivatalos egyházi fel
fogástól függetlenül fejlődött. Az egyházi
tilalom nem véletlenül alakult ki. Volt olyan
torna, melyen 80 lovag vesztette életét,
részben megfulladtak páncéljukban a nagy
hőségben. (Neuss, 1241).
Az egyház, látva, hogy a tornákat betiltani
nem képes, 1316-ban megszüntette tilalmukat.
A szerző szerint a tornák szerepe a lovagi
kultúra terjesztésében igen nagy volt, sokkal
több lovag vett részt a tornákon, mint a
keresztes háborúkban, dicsőséget ezeken is
lehetett szerezni, s mégis csak veszélyteleneb
bek voltak. Külön fejezetekben foglalkozik
a szerző a lovagság mondáival, a címerekkel,
a nemesség eszmevilágával, a címerek, a ne
messég és a becsület viszonyával s a XIV—•
XV. századi világi lovagrendekkel. Rendkívül
érdekesen írja le a X I V . század óta erősen
átalakult lovagi tornákat és ünnepélyeket,
s cáfolja Huizinga
nézetét, mely szerint
a későközépkor lovagságának díszessége, ünne
pélyessége hanyatlást jelent.
A későközépkor szerinte nem kevésbé
harcias, mint a X — X I . század. A X I V . század
második felében kialakult összefüggő lemez
páncél jelentős biztonságot nyújt a lovagnak.
Előnye, hogy a páncélzat súlya jobban eloszlik
a lovag testén, a fényes felületekről lecsúszik
a nyíl és a lándzsa hegye; a mozgatható arcrészű sisak könnyebb, mint a régebbi fazék
vagy csöbörsisak. De kockázat azért most is
volt : a csata végén a páncél súlyától kimerült
lovag vereség esetén könnyű zsákmánya lett
ellenfelének. A fogságba esés súlyos anyagi
kárt jelentett, olykor a család tönkremenését.
Voltak, akik kivégeztették foglyaikat: a sváj
ciak, flamand városok, törökök, sőt az Agincourt-i csata u t á n V. Henrik angol király is
(mert azt hitte, hogy friss francia sereg közele
dik). A csatákat a hadvezérek azért nem ked
velték, mert igen nagyok voltak a veszteségek,
így Poitiers-nél (1356) a francia lovasság
40%-a pusztult el, hasonló veszteségek voltak
Courtrai-nál (1302), Cassel-nél (1328), Crécynél (1346), Najerá-nál (1367), Tannenberg-nél
(1410).
Rendkívül értékes könyvének befejező ré
szében a szerző szól a gyalogság előretöréséről
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a XV. század végén. Bár még elevenen él a
lovagság, I. Miksa, I. Ferenc még lovag,
I I . Fülöp még részt vesz lovagi tornákon, ám
az 1489-ben Granada ellen felvonuló spanyol
seregben 40 000 gyalogos mellett már csak
13 000 lovas van s ezeknek csak kisebb része
nehéz fegyverzetű.
A lovagi ideálok bizonyos részének tovább
éléséről is ír a szerző — a későbbi nemesség,
s az állandó hadseregek tisztikarának körében.

Szerinte a lovagság legfontosabb üzenete
a későbbi korok számára a becsület és a szemé
lyes integritás követelménye. Mindez a X I X .
század végéig hatott az európai társadalom fel
ső rétegeiben. Ezeket a vitathatatlan értékeket
azonban, állapítja meg sajnálkozva Maurice
Keen, a X X . század m á r kétségbe vonja.
Borosy

András

GEOFFREY PARKER

THE THIRTY YEARS' WAR
(Routledge and Kegan Paul, London, 1984. 340 o.)
A kötet szerzője, a koraújkori történelem
professzora, már számos kitűnő munkával
hívta fel munkásságára a szakma figyelmét.
Különösen spanyol Németalföld történelmével,
hadtörténetével, a holland szabadságharccal
foglalkozó művei érdemelnek említést (leg
u t ó b b : „Spain and the Netherlands 1559—
1659, London 1979). Jelen műve érdekes
kísérletnek is tekinthető, a történészi team
munka igen jól sikerült alkotásának. Történész
munkatársak bevonására azért volt szükség,
mert a kontinentális méretű háború forrás
anyaga és a rá vonatkozó feldolgozások szám
talan nyelven íródtak, miként a levéltári
kutatások is Madridtól Koppenhágáig, Prágá
tól Rómáig váltak szükségessé.
A Habsburg-birodalom dinasztikus, vallási
és politikai problémáinak és ezek európai
hátterének bemutatása jó alapul szolgál
a válságjelenségek időrendi nyomonkövetésé
hez. A torinói angol követ a politika iránti
meglehetős érzéktelenségét bizonyította, ami
kor 1617-ben azt jelentette, hogy J a n u s
templomának kapui jó időre bezárultak és a
béke évei következnek Európában — az
évtizedek óta folyó háborús előkészületek
ellenére. A könyv szerkezete a szerző által
döntőnek ítélt fordulópontok szerint tagolja
az események folyamát: a donauwörthi inci
denstől a prágai eseményekig, Frigyes és
Spanyolország konfliktusba való beavatkozá
sáig (1606—1619), majd Pomeránia svéd
megtámadásáig (1630). Külön fejezet foglal
kozik a Habsburg-párti sikerek korszakával,
az abszolutikus hatalom gyakorlásából szár
mazó következményekkel, az abszolutizmus és
katolicizmus kapcsolatával. A következő feje
zetben a prágai békéig (1635) jut el, amely
paradox módon csökkentette ugyan a Habs
burgok ellenfeleinek számát, de ki is szolgáltat
t a őket a beavatkozó külföldi hatalmaknak.
A kronologikus zárórészben pedig a katolikus
párt kimerülésének és a békekötésnek a fo
lyamatát követhetjük figyelemmel.

A téma kifejtése során érvényesül Sigfrid H.
Steinbergnek 1947-es, azóta sokszorosan gyü
mölcsözőnek bizonyult elméleti útmutatása ós
kérdésfeltevéseinek hatása. Ennek szellemében
a szerző az angolszász kutatóktól nem idegen
mértéktartással, minimálisra csökkentve a
küzdelmekben részvevő nemzetek önszempontú törtónetórtékelésónek örökségét, sok
szempontú — gazdasági, társadalmi, politikai,
művelődési (propaganda), katonai — elemzé
sekkel bontja ki sorra az európai hatalmi
harc szövevényeit. Sikerült bebizonyítania,
hogy a napjainkban is örvendetesen gyarapodó
résztanulmányok mellett lehet egy kis terje
delmű szintézissel is újat mondani, új össze
függésekre rámutatni.
A könyv zárófejezete — egyúttal az egyet
len tematikus fejezet — a hadseregek szerepé
vel foglalkozik. A középkori Európában a ko
rábbi időkben a harmincéves háborúban
tapasztalt erőkoncentrációhoz hasonlíthatót
nem tapasztaltak, még 1647-ben is 210 000
ember állt fegyverben a szembenálló felek
seregeiben. Hasznos ismereteket t u d h a t u n k
meg a seregek mindennapjairól, az egyenruhaviselési szokások kialakulásáról, a háborús
veszteségek méreteiről, a katonaság okozta
pusztításokról, a katonai szolgálat céljairól,
biztonságáról, a katonák hűségéről, fizetettségükről, utánpótlásukról, vagy az ütközetek
lefolyásáról. A hadseregek stratégiai értékelé
séről az időrendi fejezetben kapunk képet,
itt a modern taktikának a holland hadseregben
való megjelenését mutatja be. Orániai Móric
reformjai nem m a r a d t a k papíron, a kor nem
egy hadseregében követőre találtak. Nassaui
János már 1616-ban hadi akadémiát állított
fel a kálvinista seregek tisztjeinek új rendszerű
kiképzésére, Svédországban a század elején
János személyesen honosította meg a refor
mokat. Gusztáv Adolf breitenfeldi győzelme
Tüly felett a holland reform egyik legneveze
tesebb sikere. A pusztítások kétségkívül
súlyosak voltak a Német-Római Birodalom te-

— 350 —

rületén, bár a közvetett csapások — éhínségek,
járványok — jártak a legsúlyosabb következ
ményekkel. A demográfiai csökkenés azonban
mégis „csak" 15—20% körül mozgott, vál
tozó területi intenzitással. Még ha a történé
szek statisztikai táblázatai a pusztulás korlá
tozott mértéke mellett bizonyos fellendülést
m u t a t n a k is, a háborúban szenvedők, a túl
élők jogosan ítélték e háborúk sorozatát a legszörnyűbbnek, amelyet valaha is átéltek.
A háborúk rendkívüli elhúzódásának okát
a szerző abban látja, hogy a reformációt és
ellenreformációt követően kialakult helyzet
alapvetően destabilizálta az államok közötti
korábbi kapcsolatrendszert. A háború egyik
legnagyobb nyeresége éppen az, hogy a vallás
és politika összefonódottságát meglazította
és nagyobbrészt fel is számolta. Nem kevésbé
jelentős tényező volt, hogy a kormányoknak
és hadseregnek hiányoztak a politikai, katonai
eszközeik a végső győzelemhez, még a leg
nagyobb veszteséggel járó ütközetek sem
jelentettek döntő vereséget a vesztes fél
számára. Az évtizedes harcok a „bellum se
ipse alet" folyamatának elrettentő példáivá
válhattak.
Könnyű feladat lenne szóvátenni, elnagyolt
nak ítélni az Erdély szerepét bemutató sorokat,

oldalakat. A futó említések oka mindenek
előtt az, hogy Bethlen és Rákóczi György
hadjáratai csak mellékhadszínterét jelentették
— azt is csak rövid időre —- az elhúzódó
háborúnak. A szerző eljárása Nagy Lászlót
igazolja, aki már korábbi müveiben leszámolt
a Bethlent övező hazai légvárakkal, így azzal
is, miszerint Bethlen kezében lett volna
Európa egyik legnagyobb és legpontosabban
fizetett hadserege, s amelynek taktikája még
Wallensteint is megtörte. Az Erdéllyel kap
csolatos bizonytalanságok további oka, hogy
a magyar nyelvű szakirodalom használhatat
lan m a r a d t a szerző — és munkatársai — szá
mára. Láthatólag csak Benda K á l m á n egy
tanulmányát (European Studies Review, 1978)
használta, és csak udvariasságból említi —
exempli gratia — Angyal Dávid 1928-as
francia nyelvű Bethlen tanulmányát, Nagy
László és Bitskey István köteteit. Addig is,
míg a magyar kutatás eredményei — köztük
Perjésé — bekerülnek a nemzetközi kutatás
vérkeringésébe, Geoffrey Parker munkájában
értékeljük a nehezen hozzáférhető svéd, dán,
holland és spanyol források és szakirodalom
eredményeinek feldolgozását és közreadását.
Veszprémy

László

KECSKÉS LÁSZLÓ

KOMÁROM, AZ ERŐDÖK VÁROSA
(Zrinyi Katonai Könyv és Lapkiadó, Budapest, 1984. 232 o.)
A Zrínyi Kiadó méltán népszerű „Magyar
várak hadi krónikája" c. sorozatának egyik
utolsó darabja, Kecskés László munkája,
bizonyos mértékig mérföldkőnek tekinthető
e sorozaton belül. Ez a kötet a sorozat első
olyan része, amely, h a csak részben is, de a
jelenlegi országhatárokon túlra tekint, hiszen
Komárom erődítéseinek egy része a mai
Csehszlovákia területén fekszik, s csak az
ezeknél később épült jobbparti erődítéseket
találhatjuk a mai Magyarország területén.
Örvendetesnek mondható tehát e kötet meg
jelenése, mert arra m u t a t , hogy könyvkiadá
sunk egyre inkább szakít azzal a szemérmes
gyakorlattal, amely, a nacionalizmus elleni
rosszul értelmezett harc jegyében, múltunk
kézzelfogható és látható emlékeit csak a jelen
legi országhatárokon belül kereste. Bár nem
sokára kezünkben t a r t h a t n á n k más olyan,
Komáromhoz hasonló, vagy nála kisebb jelen
tőségű várak hadi krónikáit is, mint Arad,
Temesvár, Nagyvárad, Pétervárad, Trencsén,
Nyitra, Zólyom stb !
,

Kecskés László e munkájában nehéz felada
tot tűzött maga elé, hiszen egy olyan erődít
ményrendszer történetét kellett bemutatnia,
amely kilenc évszázadon át épült, amely szinte
valamennyi magyar várnál több átalakításon
ment keresztül, s amely a X V I . és X I X .
század között, időleges szünetektől eltekintve,
szinte mindvégig egyformán fontos részét
képezte a magyarországi vár-, illetve erőd
rendszernek. Nehéz volt feladata azért is,
mert a vár és az erődítmények története
szorosan egybeforrott a város történetével,
s így a szerzőnek meg kellett találnia azt az
arany középszert, amellyel sem ti'il részletes,
sem túl szűkszavú, sem túl bőbeszédű, sem túl
semmitmondó módon ábrázolja a vár és a
város hétköznapjait is. Kecskés László e buk
t a t ó k szinte mindegyikét sikerrel kikerülte,
s vállalt feladatát jól oldotta meg.
Tizenegy fejezetre tagolt könyvében általá
b a n arányosan mutatja be a vár és az erődít
mények történetét a kelták korától egészen
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napjainkig, meg-megállva a vár történetének
fontosabb eseményeinél. Dicséretre méltó do
log az is, hogy az első fejezetben a komáromi
településcsoport neveinek s azok változásainak
is szentel néhány oldalt. Ezáltal jelentősen
megkönnyíti a környékről kellő topográfiai
ismeretekkel nem rendelkező olvasó eligazo
dását is a vár történetének különböző szaka
szaiban, örvendetes az is, hogy a vár és az
erődrendszer egyes részeinek leírásánál mindig
utal a jelenlegi földrajzi és utcanevekre, s így
az olvasó egy jelenkori térkép segítségével is
viszonylag jól tájékozódhat; szinte történelmi
útikönyvet t a r t h a t kezében. Érdekes, bár
megnyugtató megoldással nem szolgáló fejezet
az, amely Komárom nevének eredetével fog
lalkozik.
A honfoglalás előtti erődítményeket ismer
tető fejezetben a szerző elsősorban település
történetet ad, s legrészletesebben a római
korral foglalkozik. Logikusan szerkesztett
előadásában kijelöli a brigetioi erőd helyét
a római határvédelem rendszerén belül,
majd bemutatja az erődítmény és a település
mindennapjait, utalva a korszak jelentősebb
eseményeire is. A kelta, illetve az avar vonat
kozások leírása jóval szűkszavúbb, s elsősor
b a n a régészeti emlékanyagot ismerteti, de ez
az írott források hiányában érthető is.
A „Középkor — királyok kedvelt v á r a " c.
fejezetben a szerző nyomon kíséri a település
és a vár történetét a honfoglalástól Mátyás
haláláig. Az a verzió, amely szerint Komáromot
Ketel kabar vezér és fia, Alaptolma alapítot
ta, s így a település kabar eredetű, eléggé
kérdésesnek tekinthető. Egyrészt azért, mert
egyetlen forrása Anonymus X I I — X I I I . szá
zadi krónikája. Másrész azért, mert Komárom
már nem a gyepűelve közelében feküdt, s így
kevéssé valószínű, hogy egy katonai segédné
pet, mint a kabar, ilyen kiváló természeti
adottságokkal rendelkező helyen j u t t a t o t t
volna szállásterülethez a magyar törzsszövet
ség. Harmadrészt azért, mert a 16—17. oldalon
közölt településnév-listában nem találunk a
kabarokra utaló jelet, ellenben a Jenő és a Kér
kivételével valamennyi magyar törzs neve
előfordul. A nemzetségekről és személyekről
elnevezett települések között ott található
Léi, Bulcsú és Sur neve, ők viszont mint
magyar törzsi vezetők vettek részt a gyászos
emlékű augsburgi ütközetben. E listához
még csak annyit fűznénk hozzá, hogy a
Nándor — Lándor név véleményünk szerint
nem személy-, hanem népnév, mégpedig a bol
gárok régi magyar neve (pl. Nándorfehérvár=
Alba Bulgarica).
A vármegye alapítása körül sok a bizony
talanság. Az első tényszerű adat 1037-ből
származik, s a korábbiakra nézve csak a szo
kásos — és nem mindig megbízható — ana
lógiák állnak rendelkezésünkre. Kételyeink
még csak erősödnek, ha a Katapán-nemzetségről szóló részt elolvassuk. A terület első
birtokosai eszerint a Keteltől, és fiától, Alap-

tolmától származó Katapánok voltak. Első
okleveles említésük 1009-ből származik és
egy Catapran nevű egri püspökre vonatkozik.
A szerző által említett következő K a t a p á n
1138-ban volt székesfehérvári prépost. A köz
ben eltelt 130 évben a nemzetségről mit sem
hallunk, Komárommal való kapcsolatukra
pedig mindössze néhány, tudj'isten mikori
eredetű helynévből következtethetünk. Azt
kell tehát mondanunk, hogy amíg nagyobb
számú forrás nem áll rendelkezésünkre, addig
a szerző verzióját Komárom I X — X I . szá
zadi történetéről csak az egyik lehetséges
megoldásnak tekinthetjük.
A tatárjárás idején Komárom sikerrel ellen
állt az ostromló mongol hadaknak. Ez is
arra m u t a t , hogy a X I I I . század közepére
már valóban jelentős erődítménnyé vált.
Az azt követő évtizedekben pedig megindult
a várossá létei útján. A szerző ezt követően
foglalkozik a város történetében szerinte je
lentős szerepet játszó Katapán-nemzetség
történetével, de a várossal való kapcsolatukat
egyedül a Koppánymonostor (Katapán mo
nostora [?]) alapításán keresztül szemlélteti.
Az Árpád-ház kihalását követően Komárom,
hasonlóan a többi magyar városhoz, igyekezett
úgy lavírozni az ország kiskirályai között,
hogy közben megőrizze kiváltságait ós anya
gilag is gyarapodjon. Továbbra is jelentős
erődítmény maradt, amit bizonyít az is,
hogy Károly Róbert csak két hónapi ostrom
u t á n t u d t a elfoglalni. A Károly Róbert ural
kodása és Mátyás halála közötti időszak, bár
eseményekben nem szűkölködött, szintén a
csendes gyarapodás időszaka volt. A szerző,
örömteli módon, nem követi azt a helytörté
netírói elvet, mely szerint a helytörténet kö
rébe nem tartoznak bele az adott településen
lejátszódott országos jelentőségű események,
ha azok nem érintették alapvetően a település
életét. De, mintha éppen a másik végletbe
esne; így, minden élvezetessóge ellenére is
fölöslegesnek kell mondanunk azt az alfejeze
tet, amely elmondja a korona 1440. évi el
rablásának történetét, csak azért, mert a
koronát később Komáromban őrizték, illetve
kiadatásáról is itt folytak a tárgyalások.
A leghosszabb (közel a könyv felét kitevő),
s egyben legizgalmasabb fejezet a török há
borúk korát mutatja be 1526-tól 1686-ig.
A szerző e 160 év történetét a magyar történet
egészébe beágyazva tárgyalja. Ügyesen és
logikusan váltogatja a vár hadi krónikájáról,
a vár életének mindennapjairól, a vár és a
város viszonyáról szóló alfejezeteket. Fő for
rásai Takáts Sándor munkái voltak (az e kor
szakra vonatkozó 65 jegyzetből 33 az ő mű
veire utal), s sikerült a nagy elődhöz méltóan
olvasmányos és izgalmas módon bemutatnia
a 160 év eseménydús történetét. A sajnálatos
csak az, hogy kissé átvette Takáts Sándor tör
ténetszemléletét is. Ezért köztörténeti fejte
getéseit általában elfogult Habsburg- és idegenellenesség jellemzi, s így a közölt adatokból
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levont következtetések nem mindig állnak
logikai kapcsolatban magukkal az adatokkal.
Félreértés ne essék, a recenzens nem habsburgizálást várt volna a könyvtől, csupán azt, hogy
a szerző érthető, de nem mindig jogos érzelmi
felhangjait mindig egyeztesse a tényekkel.
Így pl. már a 40. oldalon kijelenti, hogy
„Szomorú nap Komárom történetében 1527.
augusztus 9-e. Ekkor került a vár a Habsbur
gok kezére és az övék is maradt — a szabad
ságharc dicsőséges időszakát kivéve — négy
évszázadon á t " . Az 59. oldalon a Siralmas
Panasz c. X V I I . századi röpirat kapcsán
megjegyzi, hogy „Komáromban és Győrben
úgy építették meg a vár bástyáit és azokon
úgy állították fel az ágyúkat, hogy a várost
ugyanúgy lőhessek és ronthassák, mint az
ellenséget". Ugyanakkor a vár és az erődít
mények kiépítésének ismertetéséből kiderül,
hogy ez elsősorban azért történt így, mert a
város felől volt a legsebezhetőbb a vár (pl.
66. o.). Szintén állandóan emlegeti a külföldi
zsoldosok pusztításait, amiben természetesen
igaza van. Ám ugyanekkor a magyar katona
ságot e szempontból jobbnak tünteti fel,
noha már 1569-ből megemlít egy olyan esetet,
amikor a magyar naszádosok sarcolták meg a
Komárom környéki magyar falvakat (87. o.)
és idézi az 1659. évi országgyűlés 24. artikulusát, amelyből kiderül, hogy a vár őrsége
nemzetiségi különbség nélkül sanyargatta a
lakosságot (47. o.). Pálffy Miklós 1584. évi
főkapitányi kinevezését a következőképpen
ismerteti: „A sok középszerű idegen vár
parancsnok u t á n végre minden szempontból
megfelelő ember került a komáromi vár élére"
(92. o.). Pálffy Miklós tehetsége kétségbe
vonhatatlan tény, de a szerző adatai ezúttal
is mást mondanak a vár addigi parancsnokai
ról, így pl. Kielman főkapitány 1583. október
11-i szerepléséből szintén kiváló katonára kö
vetkeztethetünk. (91. o.) 1578-ban Gimesi
Forgách István volt a vár főkapitánya, aki
bizony magyar volt, s akit a szerző is jó ka
tonaként jellemez (99. o.). Az 1627-ben meg
kötött és 1628-ban ratifikált szőnyi béke utáni
időszakból, 1629-ből közöl egy létszámada
t o t , amely szerint a komáromi vár őrsége
mindössze 100 lovasból és 200 naszádosból
állott, s így „nem nagyon vállalkozott portyázgatásokra" (124. o.). E z u t á n csak 1672-ből
közöl létszámadatot (452 fő — 133. o.), de
közben (128. o.) ismét megrója a vár német
parancsnokait, mert azok „nem törődtek a
környéket dúló török portyázásokkal".
A vár költségeiről közölt adatok is ellent
mondásosak. A 46. oldalon közölt adat szerint
a komáromi vár egyévi személyes szükséglete
1554-ben 85 776 forint volt, az 54. oldalon
található adat szerint viszont két évvel később,
1556-ban csak a naszádosok szükséglete volt
69 456 forint. A 66. oldalon közölt adat szerint
a komáromi vár 1554—1557 közötti helyre
állítási munkálatai 85 776 forintba kerültek,
s ez a szám kísértetiesen megegyezik a 46.

oldalon a várőrsóg egyévi személyes szükség
letéről közölttel.
A köztörtóneti részekben is feltűnik néhány,
régebbi keletű tévedés. í g y pl. az 1566-os
hadjárat ismertetésénél azt olvashatjuk, hogy
„Gyula viszonylag könnyen megadta magát,
Szigetvár azonban alaposan próbára t e t t e a
hatalmas török sereget" (84—85. o.). Gyula
várát két hónapig védte Kerecsényi László,
csaknem kétszer olyan hosszú ideig, mint
Zrínyi Miklós Szigetvárt. Tévedés az is,
hogy Miksa 100 000 fős serege „tétlenül szem
lélte Szigetvár pusztulását" (85. o.), hiszen
ennek ellene mond az is, hogy visszafoglalta
Veszprémet, P á p á t , T a t á t és Gesztest (uo.).
Természetesen nem kívánjuk feloldozni a csá
szári hadvezetést Szigetvar felmentésének el
mulasztása miatt, de tagadhatatlan, hogy
Esztergom és Buda török birtoka miatt a
Dunát nem használhatták volna hadtápvonal
ként, s egy ekkora hadsereg ellátását a török
hódoltsági területeken való átvágás közben
csak nehezen lehetett volna biztosítani.
Mindezek természetesen csak részletprob
lémák, s nem érintik a fejezet egészének szín
vonalát. J ó érzékre vall, hogy a szerző nem
mondott le a kultúrtörténeti vonatkozások ismertetétésől sem, e szempontból Huszár Gál
itteni tartózkodásának leírása figyelemreméltó.
A következő fejezet a vár és a város Rákó
czi-szabadságharc alatti történetével foglal
kozik. Komárom, hasonlóan az ország csak
nem minden jelentős erődítményéhez, nem
került a kuruc csapatok kezére. Ennek meg
felelően a vár és a város története e nyolc év
alatt nem volt túl mozgalmas, s így a szerző is
inkább Komárom megye történetével foglal
kozik. Érdekes kultúrtörténeti adalék a Szent
háromság szobor történetének leírása, hiszen
az egyszerre őrzi a Rákóczi-szabadságharc
és az 1710—1712-es pestisjárvány emlékét.
A szabadságharc befejezése u t á n Komá
romot is utolérte a magyarországi erődök
sorsa: feleslegessé válván szép lassan lesze
relték. Az azt követő közel másfél évszázad
b a n Komárom városa végre kiaknázhatta elő
nyös fekvéséből fakadó adottságait, s a béke
évek alatt gyors gyarapodásnak indulhatott.
Az osztrák—porosz háborúk alatt ugyan is
mét megerősítették a várat, de az 1763-as
földrengés u t á n a kincstár szükségtelennek
ítélte helyreállítását, és árverés útján értéke
sítette az erődítményt. Az 1745-ben szabad
királyi városi rangot nyert Komárom felvá
sárolta a vár épületeit. A napóleoni háborúk,
különösen az 1809-es hadjárat hatására azon
b a n a hadvezetés ismét felismerte a komáromi
erőd jelentőségét, és megkezdte kiépítését.
A város lakossága nagy hasznot húzott az
újabb kisajátításokból is. Általában a Habs
burg-hatalom és a város polgárságának kap
csolata 1745—1848 között, a szerző által
közölt adatok szerint, felhőtlennek volt mond
ható. É p p e n ezért kissé furán hat, az 1848-as
események ismertetésénél a komáromiakat
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ért „sok szenvedés ós megaláztatás" említése
(166. o.).
A recenzens bevallja, hogy legnagyobb ér
deklődéssel azt a 40 oldalt böngészte végig,
amely Komárom történetének legismertebb
korszakával, 1848—49 eseményeivel foglal
kozik. E fejezet fő forrásai, a jegyzetanyag
tanúsága szerint, Szinnyei József naplója,
Klapka György utolsó emlékirata és Breit
József monográfiája voltak. Az események
bősége ellenére a szerzőnek általában sikerült
kiválasztani közülük a leglényegesebbeket.
Sajnos azonban itt is elég sok a tévedés, s
mintha a szerző egy kissé kozmetikázni akarta
volna Komárom 1848—49-es történetét. így
pl. megemlíti Kossuth október 19—20-i lá
togatását, de azt már nem, hogy a Kossuth
által táborba vitt komáromi kaszások nem
éppen dicsőségesen szerepeltek az október
30-i schwechati csatában. Kiemeli Mack
József tüzér alezredes izzó hazafiságát és
műveltségét (176. o.), de azt egy szóval sem
említi, hogy 1849 áprilisában bűnös gondat
lansága miatt P u k y Miklós kormánybiztos
lecsukatta, s augusztus végi szabadonbocsá
tása u t á n néhány nappal Klapka ismét fog
ságba vetette, mert összeesküvést szőtt a vár
feladása ellen. Téves néhány név írása is
(pl. Jelaöie, Knézich — Jellaöié és Knézié
helyett). Sajnálatos, hogy míg a törökkori
részeknél a szerző gyakran ismerteti azt a
szerepet, amit Komárom a magyarországi
erődrendszerben illetve az egyes hadjáratok
terveiben játszott, addig az 1848—49-es fe
jezetben ezt nem teszi meg. Igen életteli az
ostrom hétköznapjainak bemutatása, s a
csataleírások is jól követhetők. Érthetetlen
viszont, hogy a kitörések sorából miért éppen
az 1849. február 24-i ismertetése marad ki,
jóllehet a kötet egyik képmelléklete is ezt
ábrázolja, nem pedig az ostromgyűrű április
26-i szétzúzását. Tévedés, hogy az O H B
azzal az utasítással küldte Komáromba Lenkey
János és Guyon Richárd tábornokot, hogy
„amelyik közülük előbb jut át az ostromgyűrún, az veszi át a várparancsnokságot" (184.
o.). Lenkeyt a várőrség, Guyont viszont a
vár parancsnokának nevezték ki, tehát Len
keyt eleve Guyon alá rendelték (ugyanúgy,
mint pl. 1849. júniusától októberéig Asserman
Ferenc volt a várőrség, Klapka György pedig
a vár parancsnoka). Az osztrákok által szétlőtt
hajóhíd pótlására készített talphíd építésében
Thaly Zsigmond alezredes éppen nem irányító
szerepével (186. o.), hanem távollétével tün
tetett. 1849. júniusában a I I I . hadtest pa
rancsnokaként Knézié m á r tábornok volt,
s az őt felváltó Leiningen a hadtest vezetésé
nek átvételekor már szintén az, nem pedig
ezredes (190. o.). Az 1849. július 2-i csatában
Görgei nem kardvágástól, hanem kartács
szilánktól segesült meg (192. o.). Tévedés
az is, hogy a szegedi összpontosítási parancs
nak Görgei arra való hivatkozással nem t e t t
eleget, hogy H a y n a u hadserege elzárta előle

az u t a t (193. o.). Görgei csupán azt jelentette
a kormánynak, hogy július 3-a előtt nem t u d
elindulni, h a a Duna bal partján és a Vág
mellett állomásozó csapatait is magához akarja
vonni. A kormány parancsa, illetve az új
fővezér, Mészáros Lázár utasításai az ellen
ségen való áttörésre vonatkoztak, tehát Gör
gei éppen hogy betű szerint értelmezte azo
kat, amikor a H a y n a u elleni újabb támadást
sürgette. A július 11-i csata leírásánál nem
ártott volna megemlíteni, hogy Pikéthy felada
t a nem az ágyúharc, hanem a lovassági táma
dás lett volna, s így a balsiker egyik oka
éppen ő volt. Egyébként a tábornok nem lo
vashadosztályt, hanem az L, I I I . és V I I .
hadtest lovashadosztályaiból összevont lo
vashadtestet vezetett (194. o.). Görgei július
15-én Vácnál nem szenvedett vereséget, sőt,
kiverte a városból az orosz csapatokat (195. o.).
A várost csak július 17-én kényszerült felad
ni, de ekkor is sikerült kivonnia seregét az
orosz túlerő szorításából. Kitűnő az augusztus
3-i kitörés leírása, az viszont már tévedés,
hogy a világosi fegyverletétel és a kisebb hon
védcsapatok felszámolása után „Már csak
Komárom bástyáin lengett magyar zászló"
(199. o.). A péterváradi várőrség csak szep
tember 7-én adta fel a várat. Tévedés az is,
hogy a Klapka-légió bevetésére a königgrätzi
csata u t á n m á r nem került sor (206. o.)
A július 3-i csata u t á n egy hónappal a Klapka
légió Trencsén megye területére lépett, de a
cs. kir. csapatok ellenintézkedései és a lakosság
közönye miatt csakhamar kiszorult az ország
ból. Ez az akció volt egyébként Klapka és
Kossuth elhidegülésének egyik oka is.
A következő fejezet az erődrendszer ki
építésének befejezését ismerteti 1850—1877
között. J ó lett volna, ha a szerkesztők egy
ezt szemléltető részletes térképvázlatot is
mellékelnek a kötethez, mert így a szövegrész
sokkal követhetőbb lett volna.
Az utolsó előtti fejezet az 1918—19-es
eseményekkel foglalkozik, különös tekintettel
az 1919-es „fekete" május 1-én történtekre.
Izgalmas leírást olvashatunk arról a megejtően
szép, bátor ós felelőtlen akcióról, amelynek
során egy mindössze 1500—1700 fős csoport
megkísérelte megszerezni az erődöt a csehszlo
vák csapatoktól. A Befejezés a város és a
vár 1919-től napjainkig terjedő történetével
foglalkozik röviden és lényegretörően. Az erő
dítmény egy része ma is laktanyaként funkcio
nál, más részeit múzeummá alakították át,
végül egy része a város(ok) növekedésének
áldozatául esett.
Kecskés László munkája, viszonylag könynyen korrigálható tévedései ellenére is, hű
képet ad az erődök városának történetéről,
azon városéról, amelynek történetéhez nem
csak Pálffy Miklós és Klapka György, de
Huszár Gál, Csokonai Vitéz Mihály és Jókai
Mór neve is fűződik.

— 354 —

Hermann Róbert

BOKOR P É T E R

ZSÁKUTCA
(RT V—Minerva, Budapest, 1985. 294 o.)
1985 decemberében és 1986 januárjában
vetítette a Magyar Televízió ismét a Századunk
c. sorozat 1944-ről szóló részeit. Az ezekhez
felvett interjúk alapján jelent meg 1982-ben
a Végjáték a Duna mentén c. kötet, nagy sikert
aratva az érdeklődő olvasók körében.
Tulajdonképpen ennek folytatásaként került
a könyvesboltokba 1985 végére Bokor Péter
újabb interjúkötete, a Zsákutca, párhuzamo
san az említett tv-sorozattal. Folytatásaként ?
Tág értelemben igen, hiszen ez a kötet is a
Századunk számára felvett beszélgetések alap
ján készült. Szűken értelmezve azonban nem.
Szerkezeti felépítése alapvetően új a Végjá
ték...-hoz képest. Az személyekre koncentrált,
így visszaemlékezések alapján, egy-egy adott
személy tevékenységének bemutatásán, port
réjának felrajzolásán keresztül elemezte a kort,
vázolta fel annak eseményeit.
A Zsákutca 10 fejezetével az 1944-es óv
csomópontjaira összpontosít, június végétől
október közepéig, bár a kitekintések korábbi
időpontokig is visszavezetnek, s az utolsó
fejezet 1945 nyaráig kíséri figyelemmel a tör
ténéseket. A történeti folyamatok azonban —
eltérően a Végjáték...-tói — nem egy-egy
adott személy körül kristályosodnak ki, a
középpontban nem ők, hanem maguk az
események állnak, s ez az új ebben a műben
elődjéhez képest. E tekintetben kivételt a
Vörös János személyével foglalkozó fejezet
jelent (A Főnök), de az sem igazában, ugyanis
ott is több ember szólal meg, egyszerre em
lékezve az egykori vezérkari főnökre és az
adott eseményekre.
Az első fejezet a bárczyhází Bárczy István
miniszterelnökségi államtitkár ellen elkövetett,
kevéssé ismert, sikertelen merénylettel foglal
kozik; amely jelképpé válhatott volna, hason
lóképpen az az 1918-as Tisza István elleni
merénylethez. Az a korábbi egy korszak letű
nését jelképezte, ez pedig — tekintve, hogy
Bárczy, 1928 óta betöltve beosztását, a király
nélküli királyság egyik reprezentánsává vált
— a szélsőjobb immáron nyílt hatalomra
törésének jeladásává válhatott volna, h a
nem is azonnal. A szerző a merénylet két részt
vevőjének, valamint Bárczy egykori titkárnő
jének megszólaltatásával szinte bírósági pre
cizitással „nyomoz", s az így kibontakozó
események során jut el a magasabb politika
szintjére és a szélsőjobb szervezkedésének fel
villantásához 1944 nyarán.
A második fejezet sem széles körben ismert,
de az előzőnél jelentősebb eseményt boncolgat:
az 1944 július elejei Baky-fóle csendőrpuccsot.
Már maga a szerkezet is rendkívül érdekes:

a szerző Koszorús Ferenc vezérkari ezredes
interjúját helyezi előtérbe, aki akkor, az I .
budapesti páncélos hadtest vezérkari főnöke
ként, oroszlánrészt vállalt a csendőrpuccs
meghiúsításában. Csakhogy a szerző soha nem
találkozott Koszorússal! Az általa is képzeit
nek nevezett interjút Koszorús egyéb írásai,
a róla szóló feljegyzések, özvegyének levele,
valamint mások visszaemlékezései alapján
állította össze, ahogy fogalmaz is: „Tudom,
mit kérdeznék tőle... s tudni vélem, hogy
egy-egy kérdésre miképpen válaszolna." Ér
zékletesen mutatja be a csendőrpuccs meg
hiúsítását, azt, hogy akkor még a Honvédség
tisztikarának nagyobb része komolyan vette
H o r t h y n a k letett esküjét. Ez az egyik oldal.
Talán nem ártott volna beledolgozni egy,
vagy t ö b b olyan személy visszaemlékezését is,
aki a másik oldalon vett részt az események
ben — amennyiben a szerző rendelkezik
ilyennel. S ezen túl kifejezetten hiányzik
Koszorús Ferenc fényképe — ha m á r más
személyek képei szerepelnek a fejezetben.
A harmadik, legrövidebb fejezet közép
pontjában egy küldetés áll, talán a legismerretlenebb az olvasó számára. Október elején a
nyugati szövetségesektől Besztercebányán át
Budapestre érkezett Magyary Gyula teológia
professzor. Hogy ki küldte őt és mit hozott
tarsolyában, azt teljes részletességgel rá
mondta arra a római lakásán őrzött 7 magnó
kazettára, amelyet felhasználni csak halála
u t á n enged. Kifejezetten érdekes, ahogyan
Bokor Péter mégis meg tudja szólaltatni az
eredetileg — kazettáira hivatkozva — hall
gatásba burkolódzó papot néhány kérdésről.
A negyedik fejezet egy megrázó és értelmet
len eseményt t á r fel két túlélő emlékei alap
j á n : október 11-én Kiskunhalason magyarul
jól beszélő SS-katonák lemészárolták a ren
dezetten, vasúton visszavonuló 101/322-es
magyar munkaszolgálatos századot. 212 főből
14-en m a r a d t a k életben, csodával határos
módon. Ehhez csak még egyet : az elmondottak
alapján az a kép bontakozik ki az olvasó
előtt, hogy a kötelékfegyelmet még meg
t a r t o t t századot akár fel is t u d t á k volna hasz
nálni, azaz dolgoztatni...
Az ötödik fejezet középpontjában egy le
vél áll, amit 1944. szeptember 16-i keltezéssel
írt 40 hadifogoly magyar tiszt Dalnoki Miklós
Béla vezérezredesnek, az 1. magyar hadsereg
parancsnokának. A levél visszatérő motívuma
a „Még lehet..." kifejezés. A visszaemlékezé
sekből képet alkothat az olvasó többek között
a hadifogságról, az ott folyó felvilágosító mun
káról és az emigráns magyar kommunisták
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köztük kifejtett tevékenységéről (többek kö
zött Illés Béláéról). Kitűnik a hadifogoly tisz
tek szemléletbeli rétegződése a Számonkéréssel
fenyegetőzőtől az antifasiszta iskolára je
lentkezettig. A levelet átjuttatok további
sorsának felvillantásával az október 15-e
előtti utolsó hónap belső viszonyaira is némi
fény derül. Érdekesen bontakozik ki a később
átálló tábornoknak küldött levél históriáján
keresztül egy újabb elszalasztott lehetőség:
„...még esetleg Horthyval együtt i s . . . "
A hatodik fejezetben tér át a szerző a sokak
által ismert eseményekre. Elemzi, mi történt
a Kárpátokban lévő 1. hadseregnél október
15—16-án. Ebben a kiválóan sikerült fejezet
ben a snitt-szerűen összeállított visszaemlé
kezésekből plasztikusan rajzolódik ki az ol
vasó előtt, ami a Kárpátokban t ö r t é n t : az
ottani hangulat, bizonytalanság, remények,
álláspontok, döntések, intézkedések. Sok
részletre és összefüggésre derül fény a Kéri
Kálmán vezérkari ezredes által elmondottak
ból; ő akkor az 1. hadsereg vezérkari főnö
ke volt. Hiányzik ebből a fejezetből is a
„másik oldal" bemutatása, holott szükséges
volna annak teljes megértéséhez, hogyan vált
a 16-án reggel még parancsnokának engedel
meskedő 1. hadsereg estére már a németbará
tok és a nyilasok kiszolgálójává. S itt merül
fel egy kérdés, többek között Kéri ezredes
visszaemlékezéseiben is: Miklós Béla vezér
ezredes miért hagyta ott hadseregét, jóllehet
eredetileg csak vezérkari főnökének kellett
volna átlépnie a frontot a szovjet csapatokkal
történő kapcsolatfelvétel céljából. A fejezetből
kiérezhető, hogy az 1. magyar hadsereg egy
pillanatra kulcsszerephez jutott — illetve
j u t h a t o t t volna.
A hetedik fejezet a Szovjetunióba küldött,
báró Atzél Ede vezette „félhivatalos" dele
gáció történetét tárgyalja. Ahogyan a szerző
is írja, kissé „zűrzavaros, nehezen nyomon
követhető történet...", de pontosan ez mutatja
be az adott, (a román kiugrástól a Szálasi-puccsig tartó) időszak egyre inkább el
hatalmasodó belső zűrzavarát, valamint azt,
hogy voltak emberek, akik ebben a helyzetben
tenni akartak valamit az ország, a nép érdeké
ben; csak éppen nem mindenki t u d t a ponto
san: mit, hogyan és kivel. Bár a szerző nem
mondja ki, érezhető sorai közt a kérdés,
volt-e értelme ennek a delegációküldésnek,
többek között azért, mert napokkal később,
október 11-én, H o r t h y hivatalos küldöttsége
már a fegyverszünetet is megkötötte Moszk
vában.
A nyolcadik fejezet a budapesti Andrássy
Laktanyában október 16-én történtek kapcsán
arra próbál fényt deríteni •— legalábbis rész
ben —, hogy a fővárosban a kiugrási kísérlet
idején volt-e számottevő katonai ereje Horthynak, s ha igen (a visszaemlékezők szerint
igen), az hogyan csúszott ki órák alatt kezé
ből. Átállt Szálasihoz, mint Vaska ezredes
1. gépkocsizó lövész pótezrede, vagy semlege

sítették, mint az Andrássy Laktanyában el
helyezett, Latorczay ezredes parancsnoksága
alatt álló 3. gépkocsizó lövész pótezredet.
Hasznos lett volna mindehhez — ha ez lehet
séges — a szerzőnek számadatokat közölnie
az akkori fővárosi erőviszonyokról.
A kilencedik fejezet Vörös János vezér
ezredes portréját vázolja fel. Vörös 1944.
április 19-étől a Honvéd Vezérkar főnöke volt,
akinek ebben a beosztásban október 15—16-án
játszott szerepe bizonyos fokig ma is tisztá
zatlan. A szerző szinte nyomozóként jár utána
az egyes momentumoknak, pl. Vörös és
Veesenmayer kapcsolatának elemzésében, s
többek között éppen ezáltal tárul az olvasó
elé egy érdekes, árnyalt jellemrajz. Ezt egy
ben a korszak magyar vezetőtípusának bemu
tatásaként is fel lehet fogni (nem számítva
természetesen a két végletet): „...távolról
sem Vörös volt az egyetlen taktikázó, lavírozó,
döntést halogató, változást félő magyar veze
t ő . . . " Nagyon érdekesek a Vörös János nap
lójából idézett részletek, de talán a vezérkar
főnökének személye és az események bemu
tatása szempontjából nem lett volna érdek
telen idézni még a román átállás után (VIII.
23.) közvetlenül t e t t napló jegyzetekből, vagy
annak a napnak a feljegyzéseiből, amelyen
az akkori Magyarország területére léptek a
szovjet csapatok (VIII. 31.)» illetve az október
15-ét közvetlenül megelőző napokban írt
gondolatait — ez utóbbiakra is csak utal a
szerző.
Az utolsó fejezet a korona sorsának alaku
lását kíséri végig. A szerző szavaival élve „ a
korona szinte megtestesítette az ország sor
s á t . . . " , hiszen akkor — 1944 végén, 1945
elején — „...bújt, menekült, sodródott az
ország...". Az olvasó képet nyerhet a korona
őrzésének mindennapjairól, eldugásának-viszszacsempészésének viszontagságairól október
első felében, a „mentés" eseményeiről — át
az országhatáron — , az újabb elásásról, s az
Eisenhower kezébe való kerülésről; ezek mellett
adalékokat kaphat a kiugrás és a Szálasipuccs eseményeihez is. Az egykori parancsnok
helyettes és három koronaőr visszaemlékezései
szinte regényszerűen izgalmassá teszik a fe
jezetet.
A könyv t e h á t interjúkra épül — ez ki
mondott célja is. Éppen ebből fakad viszont
egyik hiányossága: az egyes visszaemlékezé
sekből kimaradtak olyan részek, amelyek
nem csupán az olvasói élmény, de a tartalom
szempontjából gazdagították volna a művet.
Ilyen például a Vas Zoltánnal készített in
terjúból kihagyott rész a Kossuth-hadtest
megalakításáról, amelyre a szerző csak utal.
Ez még akkor is igaz, ha a szerzőt terjedelmi
korlátozások kötötték, illetve ha a példában
említett riport másutt hozzáférhető.
Nagy szükség van a szerző által megírt
kísérő, háttérmegvilágító, összefüggésmagya
rázó, illetve tényközlő szövegrészekre. Egyes
esetekben nem ártott volna több ilyen. Ezekkel,
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valamint a különböző visszaemlékezésekkel,
naplórészletekkel (pl. az O K H hadműveleti
naplója) egy jól, átgondoltan és átfogóan meg
szerkesztett interjúkötet került az olvasó
kezébe, amely érdekes, élményt adó olvas
mány.
A Zsákutca több fejezetében is visszatér arra,
hogy október 15-én mi történt. Érezni a gon-

dolatot : h a akkor is lett volna akarat, határo
zott cselekvési készség — hiszen épp e könyv
ben látni, hogy erő volt —, talán másképp
alakul az 1944/45-ös év története. Talán.
De ez már más lapokra tartozik.
Ravasz István Dezső

G. L. ROZANOV

TITKOS DIPLOMÁCIA 1944—1945
(Kossuth Könyvkiadó—Kárpáti
A szövetséges csapatok normandiai part
raszállásával a hitleri Németország olyan
kétfrontos háború folytatására kényszerült,
amelynek végső kimenetele nem lehetett két
séges. Az uralkodó osztály Hitler-ellenes cso
portjai a nemzetiszocialista rendszer meg
döntésével a k a r t á k Németország pusztulását
megakadályozni. Az összeesküvés sikertelen
sége azt jelentette, hogy a fasiszta rendszer
tíz hónappal tovább ólt. Ezalatt az idő alatt
a náci vezetők megpróbáltak különtárgyalásokkal békét kötni a nyugati hatalmakkal
a b b a n a reményben, hogy pozícióikat és
hatalmukat meg tudják tartani. Elképzelése
iket az antifasiszta koalíció felbomlására és
éleződő ellentéteire építették.
E tárgyalásokról magyar nyelven első ízben
jelent meg összefoglaló munka a Kossuth
Könyvkiadó és a Kárpáti Kiadó közös kiadá
sában. A szerző, G. L. Rozanov, részletesen
leírja a totális vereség elkerülését célzó titkos
diplomáciai próbálkozásokat. Véleménye sze
rint a hitlerista diplomácia különböző ismert
lépései, mint a „Ribbentrop-memorandum",
a „Wolff-misszió", a „Himmler—Bernadotte
tárgyalások", nem esetlegesek voltak, hanem
egy részletesen kidolgozott külpolitikai cse
lekvési program részei, amelyek Hitler bele
egyezésével és t u d t á v a l történtek. Bevonták e
tevékenységbe a kormány különböző szerveit,
így a Külügyminisztériumot, a Birodalmi Biz
tonsági Hivatalt, a nyugat-európai és az olasz
országi frontok parancsnokságait. A feladat
az volt, hogy az antifasiszta koalíció felbomlasztásával a nyugati hatalmakat rábírják
arra, hogy különbékét kössenek Németország
gal, s így az Keleten tovább vívhassa „keresz
tes hadjáratát a bolsevizmus ellen".
A vezetés utasítására a német Külügyminisz
térium memorandumban vázolta fel a kötendő
különbéke feltételeit. A javaslatok lényege
az volt, hogy a nyugati fronton le kell állítani
minden katonai akciót és a német hadsereget
teljes egészében a keleti frontra kell „átdob
n i " . Hitler jóváhagyta a memorandumot és
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közölte Ribbentroppal, utasítsa a svájci,
svédországi, spanyolországi, vatikáni és por
tugál nagyköveteket, kezdjenek tárgyalásokat
a nyugati hatalmak képviselőivel e memoran
dum alapján. A tárgyalások minél gyorsabb
elkezdése érdekében Stockholmba küldték
Fritz Hessét (1945. február 17-én), aki a német
Külügyminisztérium Anglia-specialistája, s a
memorandum egyik kidolgozója volt.
Hesse tárgyalásokat kezdett Jacob Wallen
berg svéd bankárral, aki baráti kapcsolatban
állt Churchillel és Roosevelttel, így nagyon
jól ismerte az angolszász államok álláspontját.
Wallenberg véleménye szerint a nyugati ha
talmak összetartanak a Szovjetunióval és az
antifasiszta koalíció felbontása teljesen kizárt.
A többi tárgyaló sem ért el nagyobb sikert.
A „Ribbentrop-memorandum" kudarca u t á n
tovább folytak a diplomáciai manőverek,
így került sor az ún. „Wolff-misszióra".
Azok a feladatok, amelyeket a különböző
csoportok szabtak ki Wolff számára, nem vol
t a k összehangolva. Az a csoport, amelybe
Hitler, Bormann, Goebbels és más náci vezérek
tartoztak, a legkisebb mértékben sem számolt
azzal, hogy Nyugattal folytatandó tárgyalá
sok Németország feltétel nélküli kapituláció
jával végződnek. A különtárgyalásokban olyan
eszközt láttak, amellyel enyhíteni lehet a ka
tonai helyzeten s ezáltal megszüntethetik a
kétfrontos háború egyre fojtogatóbb szorítá
sát. Másként l á t t a a diplomáciai tárgyalások
célját Himmler, Göring és a náci vezetés t ö b b
más tagja. Abban egyetértettek Hitlerrel, hogy
a tárgyalásokat fel kell használni a nyugati
hatalmak és a Szovjetunió közötti ellentétek
szítására, ugyanakkor úgy gondolták, hogy
a megegyezés érdekében Németországnak is
bizonyos „áldozatokat" kell hoznia: ideigle
nesen le kell mondania az elfoglalt nyugati
területekről, s h a szükséges, fel kell áldozni
a Führert is. A megegyezés érdekében — első
lépésként —- azt t a r t o t t á k szükségesnek, hogy
Nyugaton fegyverszünetet kössenek, miközben
a német—szovjet fronton folytatják a harccse-
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lekményeket. A nyugati kormányokkal elérhető
megállapodást illetően reálisabb álláspontra
helyezkedett egy harmadik csoport, amelybe
a hadiipari konszernek és a nagybankok veze
tői tartoztak, s főbb képviselői Speer és von
Krosigk voltak. Ők úgy vélték, a legfőbb fela
d a t az, hogy diplomáciai eszközökkel meg
akadályozzák a hadiipari potenciál tönkretéte
lét, valamint a politikai szférában elérjék azt,
hogy ne a szovjet hadsereg szállja meg Né
metország nagyobb területeit. E célok elérésé
nek egyetlen útja — véleményük szerint —
Németország angol—amerikai megszállása lett
volna. Azzal azonban tisztában voltak, hogy
a Nyugat Németországgal nem köthet külön
békét a Szovjetunió h á t a mögött, így a „csön
des kapitulációt" t a r t o t t á k megoldásnak, azaz
először egyes hadseregek, majd hadseregcso
portok, végül egész frontok tennék le a fegy
vert.
Wolff és Allen Dulles első találkozójára
1945. március 8-án került sor Zürichben, ahol
Wolff a következő feltételek mellett képzelte
a megegyezést: a szövetségesek lemondanak
az olaszországi fronton tervezett támadásról,
s ennek fejében a német csapatok nem teszik
tönkre az észak-olaszországi ipari bázisokat,
az olasz fronton beszüntetik a harccselekmé
nyeket és a „C"-hadseregcsoport csapatai lehe
tőséget kapnak arra, hogy bántatlanul vissza
vonulhassanak Németországba. Dulles bele
egyezett, hogy elfogadják alapnak ezeket a ja
vaslatokat és március 19-én Bernben m á r a
fegyverszünet technikai részleteit vitatták meg.
A tárgyalások menetével mind Hitler, mind
Himmler elégedett volt, s utasították Wolffot,
hogy a hallgatólagos fegyverszünetet próbálja
meg kiterjeszteni a nyugati frontra is. A tár
gyalások elkezdéséről azonban a szovjet veze
tés is értesült, s miután a szovjet kormány ké
rését elutasították, hogy a tárgyalásokra a
szovjet hadvezetőség képviselőit is hívják
meg, a szovjetek a tárgyalások azonnali be
szüntetését követelték. A határozott szovjet
tiltakozás és a szovjet hadsereg erőteljes tá
madása Bécs irányában — a szerző szerint —
megakadályozta a nyugati hatalmakat abban,
hogy a Szovjetunió h á t a mögött különbékét
kössenek Németországgal, s ezáltal a nyugati
fronton német hadosztályok szabaduljanak
fel.
Wolff tárgyalásaival egyidőben az SS biro
dalmi vezetője, Heinrich Himmler is tárgyalá
sokat folytatott — a svéd Vöröskereszt elnö
kén keresztül — nyugati hatalmak képviselői
vel. Himmler a részleges kapituláció helyett át
fogóbb megállapodást ajánlott az Egyesült Ál
lamoknak és Nagy-Britanniának. Nevezetesen,
hogy hagyják abba a hadműveleteket az egész
nyugati fronton, és a szövetségesek segítsék
Németországot a Szovjetunió ellen. Himmler
a koncentrációs táborokban levő foglyok életét
is felajánlotta, amennyiben a nyugati hatal
m a k elfogadják a német kapitulációt. A nyu
gati hatalmak elutasították a megegyezést, s

1945. április 28-án nyilvánosan is leszögezték,
hogy feltétel nélküli kapitulációt követelnek
valamennyi fronton, a három szövetséges ha
talommal szemben. Rozanov szerint Himmler
tárgyalásai is Hitler tudtával és beleegyezésével
folytak. Hitler tehetetlen dühében, mert az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia az adott
helyzetben nem volt hajlandó belemenni a né
met csapatok fegyverletételébe, letartóztatási
parancsot adott ki Himmler ellen.
A náci Németország utolsó próbálkozását
jelentette Krebs tábornok küldetése Csujkov
vezérezredeshez, a 8. gárdahadsereg parancs
nokához. Krebs Goebbels és Bormann javas
latát nyújtotta át, melyben a hadműveletek
ideiglenes szüneteltetését javasolták, hogy
ezáltal lehetőség nyíljon a Szovjetunió és Né
metország közötti béketárgyalások feltételei
nek kidolgozására.
A könyv utolsó fejezete a Dönitz-kormány
azon törekvését mutatja be, amely — a bolse
vizmus veszélyére hivatkozva — a Dönitzkormány és a nyugati szövetségesek össze
fogásának megteremtésére irányult.
A szerző állításainak bizonyítására — mi
szerint a titkos diplomáciai tárgyalások mind
végig Hitler beleegyezésével és t u d t á v a l tör
téntek, illetve a nyugati hatalmak egyes poli
tikusai készek voltak különbékét kötni a Szov
jetunió h á t a mögött — levéltári forrásokra
hivatkozik. Sajnos, a megadott jegyzetappa
rátusban egyetlenegy levéltári jelzetet sem si
került felfedezni, így a recenzens véleménye
szerint a szerző állításai történetileg nem min
dig megalapozottak. Így pl. a berni tárgyalá
sokról mindezideig nem kerültek elő olyan
dokumentumok, amelyek meggyőző módon bi
zonyítanák, hogy a tárgyalásokon többről is
szó lett volna, mint az olaszországi német
erők kapitulációjáról. Vitathatatlan tény az,
hogy 1945 tavaszától kiéleződtek az ellentétek
az antifasiszta koalíció tagjai között, s mind
Churchill, mind Truman keményebb álláspon
t o t képviselt a Szovjetunió ellen, de a külön
béke megkötésére egyikük sem hajlott. Ennek
oka egyrészt a kialakult katonapolitikai hely
zet volt, másrészt pedig az, hogy nyugati orszá
gok vezetőinek figyelembe kellett venniök
országuk közvéleményét, amely elítélt minden
különmegállapodást Németországgal. A nyu
gati katonai vezetők nem támogatták a külön
békét Németországgal, hiszen ez könnyen ka
tonai konfliktushoz vezethetett volna, ezen kí
vül erősen kételkedtek a Szovjetunióval történő
— esetleges — összeütközés kedvező kimenete
lében is. Fontos szempont volt a különbéke elu
tasításában az is, hogy az Egyesült Államok ve
zetése számított a Szovjetunió hadbalépésére
J a p á n ellen.
A könyv tudományos értékét t o v á b b csök
kenti a sok helyen előforduló frázisszerű meg
fogalmazás. Mindezek hangsúlyozása mellett
a könyv hasznos ismeretterjesztő olvasmány
mindazoknak, akik érdeklődnek a második vi
lágháború eseményei iránt.
Olcváth Imre
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ADAM M A R C I N K O W S K I

POĽSKA W UKtADZIE WARSZAWSKIM
(Wydawnictwo

Ministerstwa

Obrony Narodowej,

A Varsói Szerződés megkötésének 30. évfor
dulójára készített művek közül ezúttal a mind
tartalmilag, mind módszertanilag figyelemre
méltó lengyel monográfiára hívjuk fel a figyel
met. A Magyar Néphadsereg történetének
komplex kutatási programjára tekintettel kü
lönösen fontosnak véljük, hogy a magyar ku
tatók megismerjék Adam Marcinkowski művét.
A rendkívül fegyelmezetten öt nagy feje
zetre tagolt munka m á r címével jelzi a téma
megközelítésének alapvető szempontját: Len
gyelország a Varsói Szerződésben.
Az első fejezet Lengyelország Varsói Szer
ződésbe való belépésének történelmi előfelté
teleivel foglalkozik. A szerző röviden áttekint
az egész ezeréves lengyel államiságon. Sőt
témája kifejtését egyenesen a 966-os lengyel—
cseh szövetségkötéssel indítja, amikor a lengyel
állam biztonságának történelmi tanulságairól
szól.
A legújabb korhoz eljutva, felidézi a második
világháború legfőbb eseményeit és Wladyslaw
Sikorski tábornok emigráns kormányának po
litikáját. Ezután elemzi a Lengyel Munkáspárt
1942. január 5-i nyilatkozatát, mint a Len
gyelország újjászületését lehetővé tevő prog
ramot. E program megvalósítójaként mutatja
be ezt követően a Szovjetunióban szerveződő
Lengyel Hadsereget.
Külön alfejezet villantja fel a Szovjetunió
területén az antifasiszta háborúba bekapcso
lódott 550 000 lengyel harcos haditevékenysé
gét, a népi Lengyel Hadsereg és a szovjet Vörös
Hadsereg, valamint más kelet-európai szövet
séges erők hadműveleti együttműködését, harc
b a n született fegyverbarátságát. Ehhez kap
csolódva hangsúlyozza a szerző, hogy az anti
fasiszta koalícióban való tevékeny részvétellel
alapozta meg a lengyel nép annak lehetőségét,
hogy aktívan bekapcsolódhasson a háborús
győzelmet követő politikai rendezésbe.
További alfejezetben ismerkedhet meg az
olvasó Lengyelországnak a Szovjetunióval,
Csehszlovákiával, Jugoszláviával, Bulgáriá
val, Magyarországgal és Romániával a felsza
badulást követő években kétoldalú tárgyalá
sok u t á n megkötött együttműködési és kölcsö
nös segítségnyújtási egyezményeivel.
Ezt követően tér rá Adam Marcinkowski
Lengyelország biztonságának fokozódó ve
szélyeztetettségére, amely az imperialista ha
talmak hidegháborús politikájából fakadt.
E z t a politikát T r u m a n 1945-ös kongresszusi
üzenetétől és Churchill 1946-os fultoni beszé
détől a NATO megalakításán át az NSZK-nak

Warszawa, 1985. 332 o.)

az imperialista hatalmi tömbbe való betagolásáig, új rafelf egy vérzéséig tekinti át.
A második fejezet foglalkozik a Varsói Szer
ződés létrehozásával. Számos új adat gazda
gítja az olvasó ismeretét, milyen szerepet ját
szott Lengyelország az 1955. május 11—14.
közötti varsói konferencia egyik kezdeményező
jeként és házigazdájaként. Megelevenedik e
monográfia lapjain a tárgyalások krónikája.
E z t követően bemutatja a szerző az alap
vető határozatokat és ezek tükrében elemzi
Lengyelország szövetségesi kötelezettségvál
lalásait. A Varsói Szerződós tagállamává vált
Lengyelországról szükségesnek tartja közölni
a legfontosabb, a demográfiai és gazdasági
potenciált meghatározó adatokat, összeha
sonlító módszert alkalmazva ezeket egybeveti
a többi tagállam e vonatkozású adataival.
Miután így tisztázta a Lengyel Népköztár
saságnak a szocialista védelmi koalícióban ját
szott szerepét, bemutatja a lengyel hatóságok
és szervek koalíciós tevékenységét. Ismerteti
Adam Marcinkowski a lengyel honvédelmi ki
adásokat is. Ezeket nemcsak a nemzeti jö
vedelemhez arányítottan mutatja be, hanem
összehasonlítja a NATO-tagállamok költség
vetési adataival is.
Külön alfejezetben elemzi a Lengyel Nép
köztársaság honvédelmi doktrínáját. Eközben
nagy figyelmet fordít arra, hogy a nemzeti és
a koalíciós jelleget egyaránt a tényeknek meg
felelő hangsúllyal mutassa be. Ehhez csatla
kozva Lengyelország geopolitikai helyzetét is
elemzi.
Terjedelmileg a legtekintélyesebb a harma
dik fejezet, amely a Varsói Szerződés államai
n a k békekezdeményezéseit és Lengyelország
nak ebben játszott szerepét részletezi.
Bevezetőben az olvasó a Politikai Tanács
kozó Testülettel, a szövetséges államok kül
politikáját koordináló legfőbb szervvel ismer
kedhet meg. Ezután szó esik a később létreho
zott egyéb koalíciós szervek hatásköréről, főbb
feladatairól ia.
Önálló alfejezet elemzi az európai kollektív
biztonsági rendszer megteremtése érdekében ki
fejtett harmincéves tevékenységet. Kronoló
giai sorrendben ismerteti a Politikai Tanács
kozó Testület ezirányú határozatait és indít
ványait, í g y elemzi az 1969-es budapesti fel
hívást és részletezi a helsinki megállapodáshoz
vezető folyamatban játszott szerepet. Ehhez
csatlakozva bemutatja a Helsinki Egyezmény
katonai vonatkozású passzusait.
Tekintélyes terjedelmű alfejezetben idézi
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fel a szerző a leszerelés kérdésének a Varsói
Szerződés államai politikai tevékenységében
betöltött szerepét, külön kiemelve a lengyel
leszerelési indítványokat. Ezekkel a követ
kező csoportosításokban foglalkozik : az általá
nos és teljes leszerelésre vonatkozó, az atom
fegyver-kísérletek betiltására irányuló, az
atomfegyverek továbbterjedésének megaka
dályozását célzó, a tömegpusztító fegyverek al
kalmazásának korlátozását lehetővé tevő, az
európai atomfegyvermentes övezetek meg
teremtését célzó, a stratégiai fegyverek csökken
tésére és korlátozására irányuló, az eurostratégiai fegyverek korlátozását eredményező, a
közép-európai fegyveres erők és fegyverek
csökkentését célzó szocialista koalíciós kezde
ményezések. Végig kiemelten hangsúlyozza a
Szovjetunió meghatározó szerepét a Varsói
Szerződés államának leszerelési politikájában.
További alfejezet foglalkozik a német kér
déssel. Az előzmények részletes bemutatását
követően terjedelmes elemzés mutatja be azt a
folyamatot, amelynek eredményeként az NSZK
normalizálta a Varsói Szerződós tagállamaihoz
fűződő kapcsolatait.
Egy további alfejezet a szocialista védelmi
közösség államainak a helyi fegyveres konflik
tusok megszüntetése érdekében kifejtett har
minc esztendős tevékenységéről szól. Külön
hangsúllyal szerepel ebben a vietnami háború
val és a közel-keleti válságsorozattal kapcso
latos koalíciós politika, Lengyelország kima
gasló szerepe, lengyel katonai kontingensek
nek ENSZ-erőkkónt való alkalmazása.
A negyedik fejezet a Lengyel Néphadsereg
gel, mint a koalíciós védelmi rendszer láncsze
mével foglalkozik. Bemutatja, milyen helyet
foglal el a Lengyel Haderő a Varsói Szerződés
egyesített fegyveres erői között, milyen fej
lesztési fázisokon ment á t az elmúlt harminc
évben.
önálló kérdésként elemzi e fejezeten belül

a szerző a Varsói Szerződés tagállamainak had
seregei közötti szövetségesi együttműködés
alapelveit, irányait és formáit. Kiemelten szól
a védelmi erőfeszítések koordinálásáról, to
vábbá az ideológiai-politikai területen, a had
tudomány és a haditechnika területén, vala
mint a katonai káderek képzése területén meg
valósuló szoros együttműködésről.
Külön alfejezet tárgyalja az Egyesült Fegy
veres Erők hadgyakorlatait, mint a koalíciós
Lengyel Néphadsereg harci kiképzésének leg
magasabb formáját. Megelevenednek a szövet
ségesi együttműködés e nagyszerű próbatéte
lei az 1961-es „Októberi vihar" fedőnevű törzs
vezetési gyakorlattól az 1984-es „Fegyverba
rátság" fedőnevű komplex hadgyakorlatig.
Az ötödik, a zárófejezet „A Varsói Szerződés
— Lengyelország biztonságának garanciája"
címmel összegzi az elmúlt harminc óv fejlő
désének fő tanulságait. Ezek között méltán
hangsúlyozza kiemelten Adam Marcinkowski,
milyen szerepet játszik a Varsói Szerződés a
béke megőrzésében, az európai szocialista or
szágok és közöttük a Lengyel Népköztársaság
függetlenségének megőrzésében, mennyire a
szocialista koalíció tagállamai biztonságának
garanciája a katonai területen is megvalósí
t o t t szoros szövetségesi együttműködés.
összefoglalásként csak azt hangsúlyozhat
juk, fontos m u n k á t bocsátott útjára a szerző,
jelentős alkotással gazdagította a lengyel, sőt
az egyetemes hadtörténelmi irodalmat. Egyút
tal, a testvéri lengyel nép sorsa iránt mindig
meglévő különös magyar érdeklődésre is te
kintettel, t a l á n felvethetjük, hogy a koalíciós
testvórhadsereg jobb megismerésére törekvés
indokolttá tenné Adam Marcinkowski munká
jának szélesebb körben való ismertté tételét,
azaz magyar nyelvű kiadását.
Z.J.

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAX
(Szovjetunió)
1985., 7—12. sz.
A folyóirat 7. száma közli annak a tudomá
nyos ülésszaknak az anyagát, amelyet a nagy
honvédő háborúban aratott győzelem 40. év
fordulója alkalmából t a r t o t t a k , nevezetesen
a referátumot és 11 korreferátumot. Ezek kö
zül a referátummal foglalkozunk részleteseb
ben, amelyet V. I. Petrov t a r t o t t „A szovjet
fegyveres erők döntő szerepe a fasiszta Né
metország szétzúzásában" címmel (1985. 7. sz.
12—21. oldal).
A második világháború az emberiség törté
netének legnagyobb, legpusztítóbb és legvére
sebb háborúja volt. Fegyveres harcok folytak

Európában, Ázsiában és Afrikában, 40 ország
területén, a tengerek és óceánok végtelen vizein.
A harcoló országok hadseregeibe több mint 110
millió embert mozgósítottak.
A fasiszta szövetséggel folytatott harc köz
pontja 1941 nyarától a szovjet—német arc
vonal volt. H a megfelelően értékeljük is az
antifasiszta koalíció népeinek helytállását, sok
ország antifasiszta ellenállási mozgalmát, akkor
is történelmi igazság, hogy a szovjet nép zárta
el a fasiszta Németország világuralom felé
vezető útját. Németország, amikor a Szovjetu
nió elleni támadásra készült, Európa országai-
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b a n hatalmas mennyiségű fegyvert, stratégiai
nyersanyagot zsákmányolt, fémipari és hadi
üzemeket foglalt el. A németek kezébe került
180 francia, belga, holland, angol, norvég és
csehszlovák hadosztály fegyverzete. Csupán
Franciaországban 4930 páncélost és páncélos
szállító járművet, 3000 repülőgépet zsákmá
nyoltak. A németek által elfoglalt 11 ország
csaknem 6500 üzeme a Wehrmacht számára
termelt.
A Szovjetunió elleni támadáshoz a fasiszta
Németország a hadtörténelemben korábban
nem ismert t á m a d ó haderőt összpontosított,
amely a következőkből állt: 190 hadosztály,
47 200 löveg és aknavető, 4300 páncélos,
kb. 5000 repülőgép. Ez azt jelenti, hogy a né
met hadrakelt sereg személyi állományának
77%-a, csaknem az összes páncélos és gépesí
t e t t hadosztályok, az egész légierő részt vett
a támadásban. Az ellenség személyi állománya
tekintetében 1,9-szeres, harckocsikban 1,5szörös, lövegekben 1,2-szeres, repülőgépekben
több mint 2,3-szoros túlerőben volt azokkal a
nyugati katonai körzetekkel szemben, ame
lyekre az első csapás irányult. Egyes irányok
b a n három-négyszeres volt a fölény, a főirány
ban, a „Közép" hadseregcsoport élén, 4 szov
jet hadosztállyal szemben 15 ellenséges hadosz
tály támadott. Ugyanakkor Norvégia, Dánia,
Hollandia, Belgium és Franciaország területén
csupán 47 német hadosztály volt, amelyek
semmiféle harctevékenységet nem folytattak,
hanem a keleti front sajátos tartalékát képez
ték.
A háború történetében a kezdeti szakasz volt
a legnehezebb. A nagyarányú erőfeszítések kö
vetkeztében a hadászati arcvonal július közepé
re stabilizálódott, az ellenség k b . 100 ezer em
bert vesztett, valamint a támadásban részt vett
harckocsijainak felét és 1248 repülőgépet. Jú
lius végére a szárazföldi csapatok vesztesége
több mint 213 ezer fő volt. Hamarosan bebi
zonyosodott, hogy a „villámháború" eszméje
téves.
1941. október elsejére az ellenség 1,8 millió
embert, 1700 páncélost, t ö b b mint 14 ezer
löveget és aknavetőt, kb. 1390 repülőgépet
összpontosított Moszkva elfoglalásához. Ez a
hadsereg azonban felmorzsolódott, kivérzett
és a sikeres szovjet ellentámadás szétoszlatta
a német hadsereg legyőzhetetlenségéről keltett
mítoszokat. A moszkvai csata befejezésének
időpontjáig a németek több mint 1,5 millió
embert vesztettek, ötször többet, mint 1939—
1941 között Lengyelországban, Nyugat- és
Észak-Európában és a Balkánon.
1942 nyarán Németország, kihasználva a
második front hiányát, ismét hatalmas t á m a 
dást indított. A katonai-politikai események
központja a sztálingrádi csata lett, amely
több mint 6 hónapig t a r t o t t , egyes szakaszai
ban a két fél részéről több mint 2 millió ember,
26 ezer löveg és aknavető, több mint 2000 pán
célos és rohamlöveg és 2000 repülőgép vett
részt. A csata folyamán az ellenség 1,5 millió

embert vesztett halottakban, sebesültekben
és foglyokban.
A sztálingrádi csatát nyugaton gyakran az
észak-afrikai csatával hasonlítják össze. A né
metek azonban a sztálingrádi csatában 30-szor
nagyobb veszteségeket szenvedtek, mint ElAlamein-nél. Ezen kívül repedések keletkeztek
a fasiszta koalíción.
1943 nyarára a Szovjetunió katonai-politi
kai helyzete még inkább megerősödött. A
kurszki csatában a németek több mint 500
ezer embert, 3000 löveget, 1500 páncélost,
több mint 3700 repülőgépet vesztettek. A né
met vezetés kénytelen volt az egész fronton
hadászati védelembe átmenni. A németek nagy
erőinek szétzúzása kedvező feltételeket terem
t e t t az olaszországi partraszálláshoz.
Az 1944-es hadműveletekben csaknem a
Szovjetunió egész területe felszabadult a fa
siszta megszállás alól. A szövetségesek is be
látták, hogy nem húzhatják tovább a második
front megnyitását. Az angol—amerikai pa
rancsnokság nem sietett kihasználni a ked
vező helyzetet. A németek mind újabb erőket
irányíthattak át a keleti arcvonalra.
1945-re a szovjet fegyveres erők azt a fela
datot kapták, hogy fejezzék be a fasiszta fegy
veres erők szétzúzását, ami meg is történt.
A honvédő háború alatt a szovjet fegyveres
erők szétzúztak 507 német és 100 velük szövet
séges hadosztályt, 3,5-ször többet, mint a há
ború összes többi frontjain. A szovjet—német
arcvonalon a németek 10 millió ember vesztet
tek halottakban, sebesültekben és foglyokban
az egész 13,6 milliós veszteségükből. I t t sem
misült meg a Wehrmacht haditechnikájának
alapvető része: több mint 70 ezer (több mint
75%) repülőgép, k b . 50 ezer (kb. 75%) páncé
los és rohamlöveg, 167 ezer (74%) löveg, több
mint 2500 hadihajó, szállítóhajó. Mindez a
Szovjetuniónak hatalmas áldozatokba került:
több mint 20 millió állampolgárát vesztette el.
A szovjet—német arcvonalon a fegyveres
harc rendkívül intenzív volt. Az 1418 háborús
napból aktív harcokban telt el 1320 n a p .
Észak-Afrikában pl. 1068 napból csak 309
n a p alatt, Olaszországban 663 napból csak
492 n a p alatt folytak harci események.
A történelemben példátlanok voltak a ka
tonai események térbeli méretei is. Az első
napokban az arcvonal 4000 km hosszú volt.
1942 őszére viszont elérte a 6000 km-t. E z 4szer hosszabb mint az észak-afrikai, olaszor
szági és nyugat-európai arcvonal együttesen.
A szovjet hadsereg Sztálingrádtól Bécsig és
Berlinig több mint 2500 km-t t e t t meg har
colva, miközben felszabadított 1,9 millió km 2
szovjet és 1 millió km 2 kelet-európai területet.
Az utóbbi időben az Egyesült Államokban
és Nyugat-Európában túlértékelik a második
front jelentőségét. Ez kétségtelenül változ
t a t o t t az erőviszonyokon, de nem változtatott
azon a tényen, hogy a szovjet—német arc
vonal maradt a döntő arcvonal. 1944 júniusá
b a n a szovjet hadsereg ellen harcolt 181,5 né-

— 361 —

met és 58 vele szövetséges hadosztály, a szö
vetségesek ellen 81,5 német hadosztály; az
1945-ös döntő hadjárat előtt a szovjet csapa
tok ellen 179 német és 16 csatlós hadosztály,
a nyugatiak ellen 107 német hadosztály.
Gyakran túlértékelik a lend-lease keretében
kapott segítséget is. Ezek a szállítások azon
ban csak a hazai ipari termelés 4%-át tették
ki, miközben a Szovjetunió is szállított 300
ezer tonna krómércet és 32 ezer tonna man
gánércet, sok platinát és búzát a szövetsége
seknek.
A szovjet fegyveres erők 1941 és 1945 között
több mint 50 frontcsoport-méretű, kb.250
front-méretű hadműveletet, ezernyi kisebb
nagyságrendű harctevékenységet
hajtottak
végre.
A 8. szám más cikkek mellett 7 tanulmányt
közöl, amelyek a J a p á n felett aratott győzelem
40. évfordulója alkalmából a mandzsúriai had
műveletet elemzik. Ezek közül Z. M. Tretyjak:
„A Kvantung-hadsereg szétzúzása a TávolKeleten" c. (1985. 8. sz. 9—19. oldal) írását
ismertetjük.
1945 május elején a fasiszta Németország
feltétel nélkül kapitulált, Európában befeje
ződött a háború. A délkelet-ázsiai országok
ban, a Távol-Keleten, a Csendes-óceán meden
céjében azonban a háború folytatódott. A
Szovjetunió belépése a J a p á n elleni háborúba
nemcsak szövetségesi kötelezettség volt, hanem
összhangban volt a Szovjetunió állami érde
keivel is. Kína északkeleti tartományait és Ko
reát a japánok felvonulási területté változtat
ták, a Szovjetunió és Mongólia határán helyez
kedett el a milliós Kvantung-hadsereg, amely
1945 augusztusában a következőkből állt:
2 front, 2 önálló hadsereg (24 gyalogoshadosz
tály, 9 vegyes dandár, 2 páncélosdandár, 1 kamikaze-dandár) a 2. légi hadsereg és egy folya
mi flottilla. Más egységekkel együtt itt állo
másozott 1 millió ember, 1215 páncélos, 6640
löveg és aknavető, 1907 repülőgép, 26 folyami
hajó. Ezen kívül i t t voltak a mandzsukuói és a
belső-mongóliai csendőr-, rendőr- és vasúti
csapatok. A szovjet és a mongol h a t á r mentén
volt 17 megerősített körzet kb. 800 km hoszszúságban és több mint 4500 erőd.
A Kvantung-hadsereg szétzúzására, vala
mint Mandzsúria és Észak-Korea felszabadí
tására a Legfelsőbb Főparancsnokság három
frontot hozott létre, a Bajkálontúli Frontot,
az 1. s a 2. Távolkeleti F r o n t o t . A hadművelet
be bevonták a Csendes-óceáni Flottát és az
Amuri Flottillát.
A szovjet és a mongol csapatok a következő
erőkkel rendelkeztek: 1,5 millió ember, több
mint 26 ezer löveg és aknavető (a légelhárító
ágyúk nélkül), kb. 5300 harckocsi és önjáró
löveg, 5200 repülőgép (a Csendes-óceáni Flotta
és a légvédelem repülőivel együtt).
A mandzsúriai hadászati hadművelet alap
gondolata az volt, hogy a Mongol Népköztár
saság és a Tengermellék területéről egyidejű

leg két, Mandzsúria közepe felé összetartó
főcsapást mérnek, és ehhez járul még néhány
kiegészítő csapás. A Kvantung-hadsereget be
kerítik, részekre szabdalják és részenként meg
semmisítik. A két főcsapást a Bajkálontúli és
az 1. Távolkeleti Frontra osztották ki, ezért itt
összpontosították a csapásmérő erők 60—70
százalékát.
A Bajkálontúli Front parancsnoka R. J .
Malinovszkij marsall volt, az 1. Távolkeleti
Fronté K. A. Mereckov marsall, a 2.-é M. A.
Purkajev hadseregtábornok. Létrehozták a
Szovjet Csapatok Távolkeleti Főparancsnok
ságát is. A főparancsnok A. M. Vasziljevszkij
marsall lett.
1945. augusztus 8-án közölték a moszkvai
japán követtel, hogy a következő naptól kezd
ve a Szovjetunió hadban áll Japánnal. Augusz
tus 9-re virradó éjjel a három szovjet front
csapatai támadásba mentek át, átkeltek az
Amuron, az Usszurin és az Argunyon.
Mivel a Bajkálontúli Fronttal szemben nem
volt megerősített védelem, a támadás tüzérségi
ós légi előkészítés nélkül kezdődött és m á r az
első napon jelentős sikert ért el. A 6. harckocsi
hadsereg két nap alatt 300 km-t nyomult
előre.
Az 1. Távolkeleti Front elkeseredett ellenál
lásba ütközött a megerődített körzetekben.
Négy nap alatt sikerült áttörni a védelmet és
augusztus 14-re nyomultak be 120-150 km-re
Mandzsúria belseje felé.
A 2. Távolkeleti Front csapatai 9-én és 10-én
az Amuri Flottilla támogatásával átkeltek az
Amuron, 14-re 50—200 km-t nyomultak előre.
Az elért sikerek alapján a Távolkeleti Fő
parancsnokság úgy határozott, hogy megkezdi
Dél-Szahalin és a Kurili-szigetek elfoglalással:.
A dél-szahalini hadművelet augusztus 11-én
kezdődött és augusztus 25-én ért véget, a kurili deszanthadművelet pedig augusztus 18-án
kezdődött és szeptember 1-én fejeződött be.
A szovjet csapatok 24 nap alatt, 5000 km-es
arcvonalon támadva, a Csendes-óceáni Flotta
és az Amuri Flottilla közreműködésével, szét
verték a Kvantung-hadsereget. 200—800 km-t
nyomultak előre, felszabadították Észak-kelet
Kínát, Észak-Koreát, Dél-Szahalint és a Kurili-szigeteket.
Szeptember 2-án J a p á n aláírta a feltétel
nélküli kapitulációt. Ezzel a második világhá
ború befejeződött.
A Szovjetunió visszaszerezte a korábban
tőle elvett területeket, jelentősen megerősítette
határainak biztonságát, a flotta pedig kijára
tot kapott a Csendes-óceánra.
A továbbiakban a szerző katonai szempont
ból elemzi részletesen a hadműveletet.
A folyóirat az utóbbi évek folyamán több
ször foglalkozott a nagy, „klasszikus" partizánterületek harcosainak tevékenységével, de nem
közölt cikket a kisebb jelentőségű irányokról.
Ezért hézagpótlónak tekinthető. A Sz. Knyazkov: „A partizánok tevékenysége a Karéliai
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F r o n t övezetében a nagy honvédő háború
idején" c. (1985. 9. sz. 36—42. oldal) írása.
A karéliai partizánok harctevékenységére a
partizánharc általános vonásai voltak a jellem
zőek, de ugyanakkor voltak sajátos vonásai is.
A karéliai és sarkvidéki partizánharc bonyolult
természeti-időjárási körülmények között folyt,
rendkívül ritkán lakott területeken. Karélia
megszállt területein alig 80 ezer lakos maradt,
akiknek többségét a finnek koncentrációs tá
borokba zárták. Ezeken a területeken a partízánosztagok nem számíthattak feltöltésre a
helyi lakosság köréből, és nem számíthattak
élelmiszerellátásra sem. Ezért a bázisaikat
kénytelenek voltak a köztársaság meg nem
szállt területein kiépíteni, az arcvonal közelé
ben, innen hajtottak végre meneteket az ellen
ség hátába, majd visszatértek a bázisaikra.
Az osztagok gyakran 300—500 km-es, sőt en
nél hosszabb meneteket hajtottak végre,
amelyek folyamán minden harcos vitte a fegy
verét, a lőszert, gyakran 30—40 napra való
élelmet, összesen 40 kg mennyiségben. Bonyo
lult feladat volt a sebesültek és betegek viszszaszállítása. A Karéi—Finn SzSzK K P Köz
ponti Bizottsága, abból a célból, hogy bizto
sítsa az egységes vezetést, 1941. augusztus
11-én kinevezte M. J . Iszakovot, a köztársa
ság Népbiztosok Tanácsa elnökének helyette
sét a partizánosztagok parancsnokává, s ezzel
egyidejűleg létrehozta a partizánmozgalom
köztársasági törzsét. Ez volt az első ilyen törzs
a háború idején.
A karéliai partizánosztagok soraiba a murmanszki, arhangelszki területről, Leningrád
ból, sőt távoli nemzetiségi területekről is ér
keztek harcosok, csaknem 30 nemzetiség fiai.
1941 augusztus végére Karéliában m á r 15
osztag működött, 1771 harcossal.
1942. május 30-án a vezetés egységesítése
céljából a Főhadiszállás mellett létrehozták a
partizánmozgalom központi törzsét, a Karéliai
Fronton pedig a front törzsét. 1942. július 1-től
az összes partizánosztagok katonai ellátást
kaptak, ami lényegesen javította a fegyverek
kel, különösen automata fegyverekkel való
ellátásukat.
Jelentős lépések történtek a rádiókapcsola
t o k javítása terén. Minden harcfeladatra in
duló osztag rendelkezett rádióval és két tapasz
t a l t rádióssal, arai lehetővé t e t t e az operatív
irányítást.
Az osztagok személyi állománya csak 1—2
menetszakaszra k a p t a meg a feladatot. A me
net célját ós vonalát titokban t a r t o t t á k , ezt
csak az osztag parancsnokai ismerték. Az osz
tagok menetszervezésónéi kerülték a sablono
kat.
A meneteket rendszerint éjjel hajtották vég
re, ismeretlen ösvényeken, él- és hátbiztosítás
sal és felderítéssel. Télen, amikor az osztag
útvonalát elárulták a sínyomok, azokat elak
násították, az útirányt pedig gyakran változ
t a t t á k . A pihenőket nappal t a r t o t t á k , nehezen
áttekinthető helyeken.

A karéliai partizánok tevékenységének je
lentős eseményei az 1941 decemberében alakult
1. partizándandár harcai. A dandár az egyik
jelentős menetet 1942 n y a r á n hajtotta végre
az ellenség hátában. A menetben 6 osztag vett
részt, 648 emberrel. 57 napig tevékenykedtek
az ellenség h á t á b a n , ezalatt megtettek 650
km-t, 26 összeütközésben vettek részt, meg
semmisítettek 750, megsebesítettek 1200 el
lenséges katonát és tisztet. A legelkeseredet
tebb harcok július 30—31-én zajlottak le, ami
kor két zászlóalj egy magaslaton bekerítette
a dandárt. A négy sebesülést szenvedett Grigorjev parancsnok haláláig vezette a harcot.
A dandár Arisztov komisszár parancsnoksága
alatt kitört a bekerítésből és visszatért az arc
vonal mögé. Mindazonáltal e példa azt m u t a t 
t a , hogy a karéliai és sarkvidéki körülmények
nek jobban megfelel az osztagok tevékeny
sége. A dandárt feloszlatták.
A partizánok tevékenységétől megrémült
német és finn parancsnokság megerősítette a
hátország védelmét. Azokon a helyeken, ahol
lehetőség volt az arcvonalon való átkelésre,
támpontokat hoztak létre, aknamezőket tele
pítettek, akadályokat, drótakadályokat épí
tettek, erősítették a figyelést. A levegőben a
repülőgépek rendszeresen járőröztek. A fontosabb vasútvonalak mentén erős helyőrségeket
telepítettek, az u t a k mentén 250 m-es sávban
kiirtották az erdőt. Az autók csak oszlopok
b a n mozogtak, erős fedezet mellett, a vonatok
pedig csak páncélvonatok kíséretében. A parti
zánokkal folytatandó harcra külön alakulato
k a t hoztak létre.
1943 n y a r á n a parancsnokság értékelte a fa
siszták ellenintézkedéseit és határozatot ho
zott, hogy a tevékenységet kiterjeszti Finnor
szág területére, ahol az ellenség kevésbé v á r t
csapásokat és nem volt felkészülve. 18 osztag
ból 11 mélységi meneteket kezdett végre
hajtani, különösen Észak-Finnország terüle
tén.
1944-ben a partizánokat bevonták a front
hadműveleteibe is, pl. a szvirszk-petrozavodszki hadműveletbe. A nyári harcok 3 hó
napja alatt Karélia és a Sarkvidék partizán
jai kisiklattak 17 katonai szerelvényt, meg
semmisítettek 306 vagont, sok fegyvert és
lőszert.
1944 szeptemberének elején Finnország ki
lépett a háborúból. 5-én a Karéliai F r o n t be
szüntette a harcot a finnek ellen, a partizánok
parancsot kaptak, hogy vonuljanak vissza az
arcvonal mögé. Szeptember 12-én az osztagok
a bázisaikon voltak, ahol a front határozata
szerint 15-én Karélia és a Sarkvidék osztagait
feloszlatták, a partizánok nagy része a hadse
reg soraiban folytatta a harcot.
A karéliai partizánhareok 38 hónapig tar
tottak. Ezalatt nagy károkat okoztak az ellen
ségnek: szétzúztak 53 helyőrséget, kisiklattak
31 katonai szerelvényt, felrobbantottak 151
vasúti és közúti hidat, megsemmisítettek 314
gépkocsit, rengeteg hadianyagot zsákmányol-
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tak, megöltek vagy megsebesítettek több ezer
ellenséges katonát és tisztet.
A baráti hadseregek együttműködésének
történetét tekinti át A. M. Majorov: „A Szov
jetunió internacionalista segítsége a szövet
séges országok baráti hadseregeinek kialakí
tásához és fejlesztéséhez" c. (1985. 10. sz.
58—62. oldal) tanulmánya. A szovjet népek
internacionalista szolidaritásának ereje vilá
gosan megmutatkozott a második világháború
éveiben. A hitleristákra mért csapások ellen
állásra lelkesítették Európa leigázott népeit.
A szovjet fegyveres erők aktív részvétele a kö
zép- és kelet-európai országok felszabadításá
ban megszabadította ezeket a népeket a fa
siszta elnyomástól és jelentősen meggyorsította
a háború befejezését Európában.
A Szovjetunió határozottan támogatta a né
pek nemzeti-felszabadító harcát és sokoldalú
segítséget nyújtott nekik. A háború alatt a
Szovjetunió segítségével hoztak létre, fegyve
reztek fel és képeztek ki 19 gyalogos, 5 tüzérés 5 repülőhadosztályt, 6 gyalogos és légideszant-, 8 harckocsi- és gépesített lövész,
5 műszaki-utász, 12 tüzér- és aknavető dandárt
és sok más alakulatot. Ezeknek az alakulatok
n a k a létszáma a háború végére elérte az 655
ezer főt. Felfegyverzésükhöz a Szovjetunió
16 500 löveget és aknavetőt, több mint 1100
harckocsit és önjáró löveget, több mint 2300
repülőgépet és más harci technikát adott.
A szovjet katonai parancsnokság nagy se
gítséget nyújtott a szakemberképzésben is.
Több katonai-oktatási intézményben speciális
csoportokat hoztak létre, ahol lengyel, csehszlo
vák és román katonák tanultak. A Lengyel
Hadseregben a háború végén kb. 19 ezer szov
jet tábornok és tiszt szolgált, valamint több
mint 13 ezer alacsonyabb beosztású tiszt és
közlegény, mind a műszaki csapatok szakembe
rei.
A háború menetében született meg a szovjet
fegyveres erőknek, valamint Közép- és Dél
kelet-Európa népeinek fegyverbarátsága. Sok
kal járult hozzá ehhez a jugoszláv nép és népi
felszabadító hadserege, aztán a Lengyel Had
sereg és csehszlovák csapatok vettek részt
hazájuk felszabadításában. A háború befejező
szakaszában harcba léptek Bulgária és Romá
nia hadseregei, Magyarország csapatai.
A szövetséges hadseregek katonai együttmű
ködése a kölcsönös bizalmon, a nemzeti ha
gyományok tiszteletben t a r t á s á n alapult.
A háború u t á n a szocialista építés útjára
lépett testvéri népek katonai szövetsége tovább
fejlődött és erősödött. A háború utáni első
évtizedben az együttműködés kétoldalú, ba
rátsági, együttműködési és kölcsönös segély
nyújtási szerződéseken alapult.
Ezeknek az országoknak a társadalmi átala
kulása éles belső harcok, és az imperialista or
szágok, elsősorban az Egyesült Államok részé
ről megmutatkozó állandó nyomás és beavat
kozások közepette ment végbe. A részükről

történő olyan kísérletek, hogy a nemzeti
hadseregeket ellenforradalmi fordulathoz hasz
nálják fel, szükségessé tették a forradalom és a
szocializmus eszméitől áthatott igazi néphad
seregek létrehozását.
A Szovjetunióval való katonai-politikai
együttműködés több vonalon folyt.
A felszabadított országokban ideiglenesen
tartózkodó szovjet csapatok, különösen a há
ború utáni első években, megbízhatóan védel
mezték ezeket az országokat az imperialista
országok részéről bekövetkező esetleges inter
venció ellen.
A Szovjetunió sokoldalú segítséget nyújtott
az újtípusú, valóban népi hadseregek kiépítésé
hez. A legújabb típusú fegyvereket ós techni
k á t szállította részükre. A kormányok kéré
sére tanácsadókat és szakembereket küldött
ezekbe az országokba.
A katonai-politikai együttműködés fejlő
désének menetében alakultak ki a szocializ
mus kollektív védelmének az alapjai.
Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején
az imperializmus agresszivitása tovább növe
kedett. 1949-ben létrehozták a NATO-t, erő
södött a fegyverkezési verseny. Szükség volt
a kollektív vedelem erősítésére: 1955-ben létre
jött a Varsói Szerződés. A Szovjetunió és a szo
cialista országok és hadseregeik közötti együtt
működésben fontos helyet foglal el a haditech
nikai és katonai-gazdasági együttműködés.
A szövetséges hadseregek technikai ellátásában
természetesen a Szovjetunióé a vezető szerep,
amely hatalmas katonai-gazdasági és tudomá
nyos-technikai potenciállal rendelkezik. Az övé
a szocialista védelmi szövetség rakéta-mag
fegyver felszerelése, az imperialista agresszió
visszatartásának legbiztosabb eszköze.
Állandóan fejlődik az együttműködés a ha
dászati és harcászati felkészülés terén. A szövet
séges hadseregek közös hadászati-hadműveleti
és hadműveleti-harcászati gyakorlatokat tar
tanak.
Szoros az együttműködés a hadtudomány
területén is. A hadtudomány ós a hadművészet
fejlesztése terén elsősorban arra törekszenek,
hogy egységes nézeteket alakítsanak ki a fegy
veres harc jellegére és módszereire vonatko
zóan. A tisztikar felkészítése zömmel az orszá
gok oktatási intézményeiben folyik, de a Szov
jetunió továbbra is támogatást nyújt ezen a
téren.
V. K. Babies: „A szárazföldi csapatok köz
vetlen légi támogatása (A helyi háborúk ta
pasztalatai alapján)" c. tanulmánya (1985.
11. sz. 53—59. oldal) a második világháború
utáni időszak tapasztalatait gyűjti össze. A
módszereknek, az együttműködési formáknak
minden tárgyalt háborúban voltak sajátos
vonásaik.
A koreai háborúban (1950—1953) a száraz
földi csapatoknak a közvetlen légi támogatást
főként a vadászbombázók nyújtották, ame
lyek a világháború u t á n jelentek meg az Egye-
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sült Államok légierejében. A háború kezdete
előtt két csoport F—80-as J a p á n b a n , egy pe
dig a Fülöp-szigeteken állomásozott.
Az amerikaiak bevallása szerint a repülőmélyzet nem volt felkészülve ennek a feladat
nak az elvégzésére. Korábban jól ismert bázi
sok közötti rövidebb útvonalakon repültek,
teljes rádiókapcsolat mellett. Most hosszú, is
meretlen távon kellett repülni, rádióirányítás
nélkül. A fegyverek, különösen a rakétafegy
verek kezelését nem gyakorolták be eléggé.
A nagy távolság miatt későn t u d t a k reagálni
a hívásra, s lerepülve ezt a nagy távot, m á r
csak kevés ideig t u d t a k a cél fölött tartózkodni.
A nagy sebesség miatt nehéz volt megtalálni
a kis célokat, különösen az arcvonal dinamikus
mozgása mellett. Ezért kiépítettek 18 irányító
pontot, amelyek a repülőgépeket rávezették
a célra.
Az amerikai légierő új fegyvereket alkalma
zott a harckocsik ellen, a 75, 127 és 155 mm-es
reaktív tölteteket. Az utóbbi 280 mm-es páncél
zatot is átütött. Harci körülmények között elő
ször alkalmaztak napalm-bombát, amely 24 m
becsapódási távolságról semmisítette meg a
harckocsit. Az igénybevétel igen nagy volt.
A rossz kiképzés miatt előfordult, hogy a bom
b á k a t saját állásaikra dobták. Igen magas volt
a veszteségi arány is. A veszteségek csökken
tése és a támogatás hatékonysága céljából az
F—80-asok újabb, jobb navigációs és célzó
berendezéssel ellátott változatait hozták létre.
A háború befejezéséig az Egyesült Államok
Távolkeleti övezetének és az 5 légi hadseregé
nek alárendeltségében lévő vadászbombázók
352 023 harci felszállást hajtottak végre, ami
az összes repülések kb. egyharmada, de ők
szenvedték el a légierő veszteségeinek felét.
Hiába volt a nagy sebesség, a nagy magasság,
amelynek döntő változást kellett volna hozni.
A földi támogatáshoz alacsonyra kellett eresz
kedni és lassan kellett repülni, hogy meg tud
ják találni és támadni tudják a földi célokat.
A vietnami háborúban (1964—1973) a köz
vetlen támogatás szervezése és végrehajtása
tovább fejlődött. Erős hatással volt az, hogy
nem volt összefüggő arcvonal és „ z á r t " volt
a terep.
Már a dél-vietnami harcok első évének végére
világossá vált, hogy a közvetlen légi támoga
táshoz nem felel meg a hadrendbe állított
egyetlen repülőgéptípus sem. Vonatkozott ez
mindenekelőtt a vadászbombázók második
nemzedékére, amely a korábbiak negatív tulaj
donságait örökölte. A hangsebesség feletti
gyorsaság csak nehezítette a mozgó és álcá
zott célok felfedezését. Világossá vált, hogy a
támogatás lehetetlen gondosan kiépített irá
nyítási rendszer nélkül. A repülőgépek ennek
kiépítése u t á n is rendszerint elkéstek a büntető
hadjáratok idején, aminek több oka volt:
messze voltak a repülőterek, hosszú volt a fel
készülési idő, többlépcsős volt az egyeztetés.
A támogatás lehetett tervszerű és hívásra
végrehajtott. Ez utóbbiak aránya 1965-ben

15% volt, ami 1966-ra 50%-ra emelkedett, és
ennyi maradt a háború végéig.
Nagy problémát jelentett a cél megjelölése.
A sűrű trópusi erdők elrejtették az objektu
mokat. A hazafiak csapatainak nagy mozgé
konysága miatt nem lehetett megállapítani,
hogy melyik oldalról fenyeget a veszély, és hova
kell irányítani a támogatást. Ilyen körülmé
nyek között a földi rávezetést kiegészítő fel
derítéssel kellett ellátni. A dél-vietnami harci
övezetet 214 vizuális megfigyelési szektorra
osztották és mindegyikben repülő őrjárat
tartózkodott, egy kis sebességű, mozgékony
repülőgép. A szektort jól ismerő felderítő könynyen észrevette a repülések között végbement
változásokat. A célt rádión adta meg, majd
kiegészítette speciális rakétákkal.
Továbbra is nagy probléma maradt az éj
szakai támogatás, a hazafiak pedig igyekeztek
éjszaka ténykedni. Ezen úgy próbáltak segí
teni, hogy katonai szállító gépekre reflektoro
k a t szereltek, s ugyanezek a gépek világító
bombábak szórtak le, igyekezvén lehetővé ten
ni a vizuális megfigyelést. A külföldi szakem
berek szerint ez kényszerű lépés volt és csak
gyenge elhárítás mellett volt lehetséges.
I t t sem voltak ritkák a saját csapatoknak
okozott károk. Az első vonalat rádió-vissza
jelzőkkel jelölték, de ezek jelzéseit csak a nagy
magasságban repülő B—52-esek t u d t á k fogni,
az alacsonyan repülő gépek nem. A jelölésre
ezért inkább füstgránátokat, nyomjelző löve
dékeket, a terep színétől elütő vásznakat, paj
zsokat használtak.
A tapasztalat azt m u t a t t a , hogy ilyen célra
csatarepülőgép kell, egyszerű, megbízható,
mozgékony, többféle fegyverzettel felszerelve.
Ehhez szükségtelen a hangsebesség feletti gyor
saság, a bonyolult célzó és navigációs felszere
lés, stb.
Az 1973-as októberi háborúban a KözelKeleten az izraeli légierők részéről a hangse
besség alatti A—4-es csatarepülők vettek részt.
Ezek olyan körzetekben támadnak, ahol a lég
védelmet korábban elfojtották, többször rá
repülnek a célra különböző irányokból, kis
szögű zuhanórepüléssel bombáznak és csapás
mérés idején vadászok védik őket. Mivel az
arab légvédelmet nem sikerült teljesen elfoj
tani, veszteségeket szenvedtek a légvédelmi
rakétáktól és a 23 mm-es önjáró légvédelmi
lövegektől.
A csatarepülők tevékenységében külön he
lyet foglal el a harckocsik elleni harc. A háború
befejező szakaszában a harckocsik ellen az iz
raeliek a 30 mm-es ágyúk mellett alkalmazták
az amerikaiaktól kapott „levegő—föld" tele
víziós irányítású rakétákat. K b . 50 ilyen raké
t á t lőttek ki, amelyek közül 40 talált. A nyu
gati sajtó szerint új fegyverekkel (különböző
típusú bombák) kb. 150 egyiptomi harckocsit
semmisítettek meg. Mindezeket a nagypontos
ságú fegyvereket olyan helyeken alkalmazták,
ahol gyenge volt a légvédelem.
Az 1973-as háborúban az izraeli légierő a
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szárazföldi csapatok közvetlen támogatására
fordította a harci felszállások felét.
Az 1982-es libanoni harcokban az agresszo
rok csapatainak légi támogatására a koráb
biakhoz hasonlóan A—4-es csatarepülőket,
valamint F—4-eseket alkalmaztak. A legna
gyobb harcok idején a repülők „őrjárat a leve
gőben" állapotból indultak. A rávezetők a pán
célos és gyalogos zászlóaljak harcrendjében
tartózkodtak. A célravezetés rádión történt.
E z t egészítették ki jelzőrakétákkal, nyomjelző
lövedékekkel, színes füsttel.
A légvédelem elfojtására t e t t kísérletek elle
nére az A—4-esek nagy veszteségeket szenved
tek.
Az 1982-es angol—argentin konfliktusban
a légierő a deszant ellen két, a kontinensen el
helyezkedő bázisról tevékenykedett. Az A—4es csatarepülők számára a cél a hatósugár vé
gén volt, ezért csupán néhány percet tartóz
kodhattak a cél fölött. Az argentin gépek fel
szállásáról az angolok felderítő műhold segít
ségével értesítést kaptak, a váratlanság ténye
zője tehát elveszett.
Az angol deszant légi támogatása a légi
fölény körülményei között történt. A kellő
vadászbiztosítás nélkül tevékenykedő argentin
csatarepülők a „Harrier" típusú gépek táma
dásainál szenvedték el a legnagyobb veszte
ségeket. Ezek felülmúlták a csatagépeket ma
nőverező képességben és tökéletesebb „leve
gő—levegő" rakétákkal voltak felszerelve.
A helyi háborúk tapasztalata azt mutatja,
hogy a közvetlen légi támogatás a harcászati
légierő tevékenységének egyik alapvető for
mája. Erre fordították a harci felszállások
legalább felét. A külföldi szakértők szerint
azonban a támogatás nem mindig volt haté
kony. Arra a következtetésre jutottak, hogy
a hatékonyságot nem lehet csak a gépek szá
mának növelésével emelni. Nagyon fontos az
időben végrehajtott, pontos légi csapás, a
fegyver jó megválasztása. Létre kell hozni a
pontos irányító hálózatot, biztosítani kell a légi
fölényt a tevékenység körzetében. A légel
hárító eszközök tökéletesítése szükségessé te
szi a messziről alkalmazható harci eszközök
tökéletesítését, amelyeket a repülőgépek már
a légvédelmi komplexumok hatótávolsága
előtt kilőnek.
Tökéletesíteni kell az infravörös és lézer
technikával működő felderítő eszközöket.
Az év utolsó számából Sz. I.
Radzijevszkij:
„A Hitler-ellenes koalíciós csapatok harci te
vékenységének koordinálása terén szerzett ta
pasztalatokból" c. (1985. 12. sz. 43—48. oldal)
tanulmányát emeljük ki. A második világhá
borúban a fasiszta blokkal az antifasiszta or
szágok és népek koalíciója állt szemben. A né
pek tömörítésének döntő tényezője volt a
nagy honvédő háború igazságos jellege. A há
ború végére a koalícióba több mint 50 állam
tartozott. A Szovjetunió, az Egyesült Államok
ós Anglia politikai szerződéseket írtak alá a

közös harcról, amelyek a háború koalíciós ve
zetésének alapját képezték.
A koalícióhoz a hitleristák által megszállt or
szágok is csatlakoztak. A Szovjetunió 1941-ben
egyezményt írt alá Csehszlovákia ós Lengyelor
szág emigráns kormányával, kapcsolatot léte
sített a „Szabad Franciaország" Nemzeti
Bizottsággal, helyreállította a diplomáciai
kapcsolatot Norvégiával és Belgiummal, amelyeknek kormányai szintén emigrációban
voltak.
A háború alatt keresték a katonai együttmű
ködés koordinálásának megfelelő formáit és
módszereit. A legfontosabb formát a kormány
fők nemzetközi konferenciái képezték, ahol
eldöntötték a legfontosabb politikai és katonai
kérdéseket. A háború alatt három ilyen kon
ferencia volt: a teheráni 1943 november—de
cemberében, a jaltai konferencia 1945 feb
ruárjában és a potsdami 1945 júliusában—
augusztusában.
Ilyen forma volt a három állani vezetőjének
levelezése. Ok egyidejűleg országaik fegyveres
erőinek főparancsnokai is voltak. Ez a levele
zés a követségeken keresztül, rejtjelezett távi
ratokkal folyt. A háború alatt több mint 800
titkos és szupertitkos adatokat tartalmazó do
kumentumot váltottak. A levelezés lehetővé
tette akár egyes katonai kérdések operatív
eldöntését. így történt pl. 1945 telén, amikor
a .szövetségeseknél kritikus helyzet alakult ki
az Ardennekben. Sztálin válaszolt Churchill
kérésére, a szovjet parancsnokság 1945. január
20-ról 12-re hozta előre a visztula—oderai
hadművelet kezdetét. A német parancsnokság
csak január 15. és 31. között kénytelen volt
keletre átcsoportosítani a támadásban részt
vett 8 hadosztályt, 900 páncélosból és rohamlövegből 800-at.
Fontos formát képeztek a kétoldalú talál
kozók, a vezérkari főnökök ós munkatársaik
találkozói, valamint ezek levelezései konkrét
katonai kérdésekben. Az Egyesült Államok és
Anglia vezérkarainál, valamint De Gaulle
törzsénél szovjet katonai missziók voltak, és
ugyanilyen missziók voltak a szovjet vezérkar
mellett is. A missziók feladata a kölcsönös in
formáció a katonai eseményekről, a tapaszta
latcsere, a kölcsönös szállítások, teljesítésének
ellenőrzése és a szervezésben való részvétel.
A Szovjetuniónak volt missziója Eisenhower
tábornok expedíciós csapatainál Franciaor
szágban, valamint az Egyesült Államok flottá
jánál a Csendes-óceánon.
Amint Stemenko írja emlékirataiban, ami
kor 1944 második felében a szovjet fegyveres
erők nagy felszabadító hadjáratot kezdtek a
Szovjetunió határain kívül és megnyílt a má
sodik front, a koalíciós erők együttműködését
gyakorlatilag és teljes mértékben kellett meg
oldani. Naponta kellett tájékoztatni a szövetsé
geseket a csapatok helyzetéről, meghatároz
t á k a szövetséges és a szovjet légierők bombá
zásának objektumait és határvonalait, egyez
tették a csapatok és flották tevékenységét.

— 366 —

Az Olaszországból és Angliából bombázásra
induló angol—amerikai repülők számára kije
löltek néhány repülőteret Poltava környékén.
Szorosabb és sokoldalúbb volt az együttmű
ködés a szovjet fegyveres erők, valamint a
közép-európai és délkelet-európai országok
nak a szovjet—német arcvonalon harcoló csa
patai, valamiint a Mongol Néphadsereg, a kínai
csapatok és a koreai partizánok között.
Az egyezmények alapján a Szovjetunió terü
letén hozták létre a Lengyel Hadsereg két had
seregét, harckocsi- és légi hadtestét, a csehszlo
vák hadtestet, két román gyalogos hadosz
tályt, jugoszláv gyalogos és harckocsidan
dárt, két repülőezredet, a „Normandia" fran
cia repülőezredet. 1944. augusztus 23. u t á n
a fasiszta blokk ellen harcolt két román had
sereg és egy légihadtest, 1944. szeptember 9.
u t á n pedig még három bolgár hadsereg. Az euró
pai háború befejező szakaszában a harcok
ban részt vettek magyar alakulatok is. Kiala
kították a kapcsolatot a szovjet hadsereg és
Jugoszlávia Népi Felszabadító Hadserege kö
zött.
Keleten a japánok elleni háborúban a szov
jet hadsereg együttműködött a Mongol Nép
hadsereggel, a Kínai Néphadsereggel és a ko
reai hazafiakkal.
A szövetséges hadseregek rendszerint a szov
jet frontok és hadseregcsoportok hadműveleti
alárendeltségében, vagy a szovjet hadsereggel
együttműködve tevékenykedtek. így pl. az 1.
Kosciuszko lengyel gyalogos hadosztály a Nyu
gati Front 33. hadseregének keretei között
tevékenykedett az 1943 októberi harcok idején,
az 1. Lengyel Hadsereg az 1. Belorusz Front,
a 2. Lengyel Hadsereg az 1. Ukrán Front alá
rendeltségében. Az 1. önálló csehszlovák gya
logos zászlóalj 1943 márciusában a Voronyezsi
Front 25. gárda-lövészhadosztálya hadműve
leti alárendeltségében volt, az 1. csehszlovák

hadtest pedig az 1. Ukrán Front 38. hadseregé
nek hadműveleti alárendeltségében. A Tudor
Vladimirescu 1. román gyalogos hadosztály a 2.
Ukrán Front 27. hadserege 33. lövészhadtesté
nek keretei között harcolt. A levelezés a pa
rancsnokságok közt rendszerint orosz nyelven
folyt. A szovjet fél biztosította a fegyverzetet,
a lőszert, a technikát és az ellátást. A felsőbb
lengyel, csehszlovák és román parancsnokok
hadműveleti és szrvezési kérdésekben közvet
lenül azoknak a hadseregeknek, frontoknak a
parancsnokaihoz fordulhattak, amelyeknek
közvetlenül alá voltak rendelve, vagy pedig
egyenest a Főhadiszálláshoz.
A hadászati vezetés a szovjet Legfelsőbb
Főparancsnokság kezében volt. Kollektív ka
tonai vezetőszerveket sem hadászati, sem had
műveleti méretekben nem hoztak létre. A Szov
jetunió tiszteletet és bizalmat tanúsított a
szövetségesei iránt. Amikor a hadműveletek
terveit kidolgozták, a Főparancsnokság rend
szerint egyeztette ezeket a testvéri országok
kormányaival és katonai patancsnokságaival.
Ilyen egyeztetések voltak a visztula—oderai,
a debreceni, a balatoni, a belgrádi, bécsi,
mandzsúriai és más hadműveletek esetében.
A hitlerellenes koalíció csapataival közösen
folytatott harcok koordinálásának és vezetésé
nek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közös
célok és a kölcsönös jóakarat megléte esetén
lehetséges az együttműködés az eltérő társa
dalmi berendezkedésű országok között.
A szocialista közösség hadseregeinek irá
nyításában nagy jelentőségű az, hogy egysége
sek a politikai, katonai-hadászati nézetek.
Ebben rejlik a szocialista országok baráti
közösségének nagy előnye az imperialista or
szágok bármiféle katonai-politikai szövetsé
gével szemben.
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ÉS MÉGIS: „NO PASARAN!"
A Nemzetközi Brigádok brit önkéntesei emlékművének avatása,
London, 1985. október 5.
Az 1986-os év a spanyol polgárháború kez
detének, a Nemzetközi Brigádok megalakulá
sának az évfordulója. A törvényesen megvá
lasztott spanyol köztársasági kormány mellett
harcoló spanyol nép segítségére sokan siettek
a föld különböző országainak szabadságszerető,
haladó gondolkodású emberei közül. Ott küz
dött mintegy 1200 magyar „spanyolos" sza
badságharcos is, akik közül minden második
ott nyugszik a madridi romok alatt, az aragóniai olajligetekben, Estramadura hegyeiben,
Guadalajara földjében, az Ebro mentén...
A Nemzetközi Brigádok két parancsnokló tá
bornoka, Zalka Máté (Lukács Pál) és Gál János
ugyancsak a magyarok hírnevét öregbítette.
Az évforduló alkalmából az Angliában élő
egykori harcosok „Nemzetközi Brigádok Társa
sága" elnevezésű szervezete meghívót küldött
a Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szerve
zetének abból az alkalomból, hogy 1985. októ
ber 5-én szobrot lepleznek le a volt angol brigadisták emlékére a Nagy-London Város Ta
nácsának épülete előtt elterülő Emlékparkban,
a Temze partján. Abban a megtiszteltetésben
volt részem, hogy a Magyar Antifasiszták és
Ellenállók Szervezete engem küldött ki kép
viselőként az ünnepélyes alkalomra.
A Nemzetközi Brigádok volt angliai har
cosai, a meghívott külföldi „spanyolosok" és
nagyszámú közönség előtt avatták fel a pályá
zatot nyert Ian Walter szobrász által készített
emlékművet.
A leleplezési ünnepségen az első szónok
Janet Vaughan asszony volt — a spanyol polgár
háborúban egészségügyi nővérként szolgált —
aki emlékeiről beszélt, méltatta a demokrá
ciáért, a szabadságért hősiesen és önfeláldo
zóan harcolt brit katonák tetteit. Felhívta a
figyelmet, hogy a harc folytatódik, tovább,
egy jobb világért.
„Az emlékezés, bármilyen szép és nagyszerű
is, csak arra szolgáljon, hogy vezessen bennün
ket, előre, a jövőbe" — fejezte be szavait
J a n e t Vaughan.
Ezután Tony Banks, Nagy-London Város

Tanácsának elnöke, a Parlament tagja szólalt
fel. Azzal kezdte beszédét, hogy a tory kor
mány jelenleg támogatja az Egyesült Államo
kat a Nicaragua kormányának megdöntését
célzó kísérleteiben és ez nem más, mint annak
megismétlése, ahogyan a toryk a spanyol fa
sizmust támogatták a harmincas években.
Tony Banks elmondta, hogy történelmi me
mentóként tekinti a Nagy-London Város Ta
nácsának épülete előtt a Nemzetközi Brigádok
volt tagjai tiszteletére emelt emlékművet:
azoknak a tiszteletére emelték azt, akik a
fasizmus ellen harcoltak és elsőkként figyelmez
tettek Angliában a fasizmus veszedelmére.
„Azok, akik Spanyolországban a szabad
ságért harcoltak, figyelmeztették saját gene
rációjukat, hogy azok a bombák, amelyek
Madridra és Barcelonára hullanak, Londonra
is hullhatnak egykor." É s , sajnos, „igazuk
volt" folytatta beszédét Tony Banks: „A brit
kormány abban az időben »félreállt« és ezzel
támogatta a fasisztákat Spanyolországban.
Ma a brit kormány ugyancsak »félreáll«, ami
kor az Egyesült Államok által támogatott
terroristák megkísérlik megdönteni Nicara
gua törvényesen választott kormányát. A múlt
visszhangja mindig kísért bennünket!" —
figyelmeztetett.
A szoboravatáson részt vevő sokaság nagy
tetszéssel fogadta a bejelentést, hogy Nagy
London városa és a nicaraguai főváros testvér
városi kapcsolatra lép.
Bűi Alexander — a Nemzetközi Brigádok
Emlékbizottságának elnöke, a volt „Angol
zászlóalj" parancsnoka — a spanyolországi
felhívást három szóban foglalta össze: Ellen
állás, Harc, Egység. Elmondta, hogy a brit
zászlóaljban munkások, munkanélküliek, értel
miségiek vettek részt minden haladó politikai
pártból, akiknek egysége a fasizmus elleni har
cokban edződött, kovácsolódott komoly erővé.
Bili Alexander emlékeztette jelenlévő volt
harcostársait a spanyol köszöntésre : a felemelt,
ökölbe szorított kézzel oly sokszor felhangzott
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„Salud" üdvözlésre, amit a résztvevők nagy
lelkesedéssel elevenítettek fel.
Az emlékművet a Munkáspárt volt vezére,
Michael Foot parlamenti képviselő avatta fel.
Lerántotta a szoborcsoportot takaró vörös lep
let és láthatóvá lett a tizenhárom láb magas,
nagyszerű bronz műalkotás.
Az emlékmű márványtalapzatán négy olda
lon feliratok olvashatók: a Nemzetközi Brigá
dok angol résztvevőinek méltatása; ott szere
pel a szobor költségeinek viselői közül néhány
nak a neve és az, hogy a szobrot 1985. október
5-én Michael Foot a v a t t a fel.
A talapzat első oldalán ez olvasható : „Nem
zetközi Brigád. Több, mint 1210 férfi és női
önkéntes tiszteletére, akik elhagyták e parto
kat, hogy a spanyol nép oldalán küzdhessenek
1936—39-ben, hősies harcukban a fasizmus
ellen. Sokan megsebesültek és nyomorókká vál
tak, 526-an elestek. Az ő példájuk lelkesítse a
világot!"
Két oldalon: „Elmentek, mert nyitott szem

mel ítéltek és nem l á t t a k más k i u t a t " , illetve
„Legyen szabadság! A zászló, bár letört, mé
gis magasan lobog. Száguld a szél ellen, mint
a mennydörgés."
A talapzat hátsó oldalán pedig e szavak ol
vashatók: „ E z t az emlékművet 1985. október
5-én a v a t t a fel Michael F o o t ; felállítása több
demokratikus szervezet, magánszemélyek és
Nagy London Város Tanácsának támogatásá
val vált lehetővé."
„Az egész világon sok emlékmű hirdeti a
Nemzetközi Brigádok emlékezetét — mondta
avató beszédében Michael Foot. — Azokét az
önkéntesekét, akik különböző országokból és
kontinensekről siettek a demokratikus Spa
nyol Köztársaság segítségére. A brit szigetek
ről több, mint 1200 brit és ír önkéntes állt a
Nemzetközi Brigádok soraiba. H a a mi brit
kormányunk azokban a napokban, 1936-ban,
olyan támogatást küldött volna a Spanyol
Köztársaságnak, mint amilyet a Nemzetközi
Brigád brit katonái nyújtottak, akkor nem lett
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volna második világháború — jelentette ki
Michael Foot.
— Angliában is több emlékművet emeltek
a brit önkéntesek tiszteletére •— folytatódott
a beszéd —, Glasgow-ban, Edinburgben,
Manchesterben, Swansea-ben, Halifaxben és
több más városban, faluban. A brit lakosság
tiszteli azokat a férfiakat és nőket, akik szabad
akaratukból mentek el, hogy vállvetve harcol
janak a spanyol néppel a szabadságért, a de
mokráciáért. A fővárosban, Londonban, eddig
még nem volt emlékmű, ezt a hiányt pótoljuk
most. A londoniak, és azok a milliók, akik
meglátogatják ezt a történelmi, nagymúltú vá
rost, láthatják a londoniak hálájaként azoknak
az emlékművét, akik egykor elhagyták e par
tokat, hogy a szabadságért harcoljanak."
A szakszervezetek nevében a főtitkár, Nor
man Willis szólalt fel. Elmondta, hogy néhai
édesapja örökségül hagyott rá egy üveg whis
k y t azzal, hogy akkor igya meg, h a a spanyol
munkások felszabadulnak a fasizmus alól.
„örömmel és büszkeséggel állapítom meg —
mondta —, hogy a spanyol szakszervezetek

képviselői először Angliába jöttek a fasizmus
elsöprése után és velük ünnepelve ihattam meg
azt a whiskyt". A brit szakszervezetek taná
csának főtitkára a továbbiakban vázolta a
brit szakszervezetek segítő munkáját, felso
rolta a gyűjtéseket, szolidaritási akciókat. Vé
gül a jelen voltak koszorúkat, virágokat helyez
tek el a szobor talapzatánál.
A szoboravatási ünnepség után a még élő
antifasiszta veteránok, családtagjaikkal és a
meghívott vendégekkel, több mint ezren,
részt vettek a Nagy London Város Tanácsa ál
tal a Queen Elizabeth Kultúrpalotában ren
dezett fogadáson, ahol felemlegették a régi
történeteket, eseményeket és új barátságokat
kötöttek.
A résztvevők újságírók előtt elmondották,
hogy a szoboravatási ünnepség megerősítette
elhatározásukat : tovább harcolnak a békéért és
a nemzetközi barátságért. „Megsokasítjuk
harci tetteinket Britanniában a szocializmusért,
mint ahogyan Spanyolországban tették hő
seink! Soha többé nem engedjük meg azt, ami
Spanyolországban történt 1936-ban!"

ZACHAR J Ó Z S E F

A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK ÉS EURÓPA
Konferencia Buda visszavívásának 300. évfordulója alkalmából,
Esztergom, 1986. április 1—2.
A Budavári Emlékbizottság és Esztergom Város
Tanácsa Buda oszmán uralom alóli felszaba
dítása 300 éves megemlékezéseinek nyitánya
ként a korszakkal foglalkozó hazai kutatók
számára az ostromra készülő hadak gyülekezési
térségében fekvő városban konferenciát ren
dezett.
1986. április l-jén az esztergomi Technika
Házában mintegy h a t v a n résztvevő előtt a
rendezvénysorozatot Brunszkó Antal, Eszter
gom Város Tanácsának elnöke nyitotta meg.
Bevezetőben köszöntötte a megjelenteket,
külön is az elnökségben helyet foglaló Dr. Lékai László bíboros, esztergomi érseket, a Haza
fias Népfront Országos Tanácsa elnökségének
tagját, Pach Zsigmond Pál akadémikust, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökségének
tagját, a Budavári Emlékbizottság elnökét,
Dr. Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyet
test, Garamvölgyi Józsefet, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának titkárát, Dr. Liptai Er
vin vezérőrnagyot, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum főigazgatóját, Mikó Balázst, a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt Esztergom Városi
Bizottságának első t i t k á r á t .
Megnyitó beszédében ezt követően Brunszkó
Antal felidézte az Esztergom és Buda közti

középkori kapcsolatokat. Kiemelte, hogy rövid
del Budát követően Esztergomot is birtokukba
t u d t á k venni az oszmán hadak. Ez azzal járt,
hogy 1543-tól kezdve, e várat előretolt bástya
ként felhasználva, innen indultak a Komárom,
T a t a és Érsekújvár végvárakban elhelyezett
magyar vitézek ellen. Felidézve a következő
közel másfél évszázad harcait, bővebben szólt
az előadó Esztergom ostromairól, 1595-ös idő
leges felszabadításáról, 1605-ös újólagos elvesz
téséről. Befejezésül az 1683-as párkányi győ
zelmet és Esztergom ezt követő császári-királyi
kézre kerülését idézte fel. Hangsúlyozta, hogy
ezzel Buda kulcsát vesztették el az oszmán
erők, ezért is igyekeztek minden áron ismét
visszaszerezni. Ennek kudarca viszont lehetővé
t e t t e Buda 1684-es és 1686-os ostromát, az
újabb, az ország életében meghatározó jelen
tőségű diadalt.
Az első ülés elnöki tisztét átvevő Pach Zsig
mond Pál bevezetőjében mindenekelőtt köszö
netet mondott a rendezvénynek helyet adó
város vezetésének, a rendezőknek. E z u t á n ki
emelte, hogy Budavár felszabadításának törté
nelmi jelentősége indokolja azt a rendezvény
sorozatot, amelynek szerves része és egyúttal
nyitánya az esztergomi. Hangsúlyozta az évfor-

— 370 —

dulós megemlékezések történelmi tudatot
formáló és ezáltal az egészséges nemzettudat
hoz hozzájáruló szerepét. A továbbiakban rá
tért arra, hogy Buda felszabadításának jelentő
sége a korábbi történeti művekben elhalvá
nyult a Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabad
ságharc közötti időt tárgyalva. Ezért is fontos
az újabb tudományos kutatások közreadása,
amelyek szilárd alapot biztosítanak az esemény
valós értékeléséhez.
A rendezvény helyszínéről szólva az ülésel
nök azt emelte ki, hogy mennyire Esztergom
volt a kulcs Budához. Felvillantotta az 1683-as
párkányi csatát és a város ezt követő felsza
badulását, az 1684-es sikertelen budai ostrom
ban játszott szerepét, az 1685-ös oszmán ellen
támadás felfogását, az 1686-os ostromkészülő
désben betöltött szerepét. Ehhez hozzátette,
hogy az esztergomi érsekeknek és a pápai
államnak az oszmánellenes háborúkban vál
lalt történelmi közreműködése ugyancsak azt
indokolta, hogy a budavári megemlékezések
nyitánya e városban legyen.
Befejezésül Pach Zsigmond Pál a konferen
cia témájáról szólt, miközben azt hangsúlyozta,
milyen nagy jelentőségű, hogy nemzeti múl
t u n k a t az egyetemes történelmi fejlődés szer
ves részeként, az európai történelem menetébe
ágyazva tárgyaljuk.
Első előadóként E. Várkonyi Ágnes, a tör
ténelemtudományok doktora, az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem tanszékvezető egye
temi t a n á r a kapott szót. A Liga Sacra Euró
pája címmel elemezte a korabeli hatalmi erő
viszonyokat.
A történelmi előzmények bemutatását kö
vetően az 1684-es Szent Ligát jellemezte.
Hangsúlyozta, hogy a résztvevő hatalmak a
kölcsönösen elfogadott alapelvekkel kimond
t á k ugyan az egymás elleni háborúk és az egy
más érdekeit figyelmen kívül hagyó békekötés
kizárását, az Orosz Birodalom bevonásának
szükségességét, de a korabeli Európa koránt
sem volt egységes, így további két évre volt
szükség egyfajta egységteremtéshez. Kezdet
ben ugyanis jelen volt az oszmánellenes hábo
rúra készülődést akadályozó lengyel—orosz
háború, lengyel—osztrák ellentét, francia—
osztrák ellentét, spanyol érdektelenség, velen
cei különérdek, Thököly kényszerű Habsburgellenessége, a pápai pénzforrások kimerültsége,
továbbá a még nem eléggé feltárt francia—
török közeledés, a Habsburg-ellenes német
római birodalmi szervezkedés.
Az 1686-os esztendő háborús eseményeit
meghatározó momentumként az előadó azt
emelte ki, hogy az európai hatalmakat megosz
tó kérdések zömén X I . Ince pápa személyes
közvetítő tevékenysége eredményeként sike
rült úrrá lenni. Bár több fontos nyugat-euró
pai hatalom a háborútól távol maradt, lega
lább a harcokhoz szükséges pénzösszegekkel
ezek is t á m o g a t t á k az európai összefogást. í g y
végülis katolikus és protestáns, illetve ortodox,

továbbá nagy és kis államok egyaránt össze
fogtak a Szent Ligában. A háború fő terheit
azonban éppen a hadszíntérként szerepelt ré
gió népeinek kellett viselniök, m u t a t t a be a
továbbiakban R. Várkonyi Ágnes.
Befejezésül azzal a kérdéssel foglalkozott,
hogy a Liga Sacra Európájához tartozott Er
dély és a királyi Magyarország is, bár súlyo
san esett a latba a hadrakelés mérlegelésekor,
hogy minden korábbi európai kísérlet esetén a
szövetségesként fogadott keresztények megsar
colták, az ellenséges oszmánok megbüntették,
területét tovább csonkították. Azonban Apafi
Mihály és Esterházy P á l is azonos ifjúkori él
ményeket szerzett Zrínyi Miklós mellett, így
végülis vállalták az államhatalmi szinten való
bekapcsolódást az újabb oszmánellenes hábo
rúba. E z t segítette a lengyel közvetítés és a
pápai tolerancia is, amely lehetővé t e t t e Thö
köly korábbi híveinek csatlakozását a császárikirályi hadakhoz, sőt az osztrák—erdélyi
megállapodást. Mindennek
eredményeként
nemcsak a királyi Magyarország, hanem Erdély
is szuverén államként lett a keresztény koalí
ció tagja. Az európai hatalmak közötti ellen
tétek felszámolása azonban csak időlegesen
sikerült, ezek tovább lappangtak, és m á r a
nagy közös diadallal járó 1686-os esztendőt
követően újra napfényre kerültek. Különösen
az vált azonnal nyilvánvalóvá, mennyire mel
lőzi a bécsi udvar a magyar érdekek figyelem
bevételére vonatkozó szerződéseket — fejezte
be elemzését az előadó.
Dr. Haraszti György, Budapest Főváros Le
véltárának tudományos munkatársa a Né
met-római Birodalomnak a felszabadító há
borúkban játszott szerepót m u t a t t a be. Ismer
t e t t e e birodalom korabeli szerveződését, a
császár és az egyes tartományok fejedelmei
nek viszonyát, a császár és a rendek közti, il
letve a tartományuralkodók és a rendek kö
zötti kapcsolatrendszert, a birodalmi hatalmi
szervek működését és hatáskörét. E z u t á n
rátért a katonaállításra vonatkozó központi
előírásokra, és ezek alapján ismertette, milyen
kontingensekkel vettek részt egyes tartomány
uralkodók, illetve a birodalom az 1686-os há
borúban. Ezzel kapcsolatosan külön kiemelte
a Buda felszabadításába bekapcsolódott ala
kulatokat és azok létszámához viszonyítva
részletezte veszteségeiket.
Dr. Beké Margit, az esztergomi Prímasi Le
véltár igazgatója, az esztergomi érsekeknek az
oszmánellenes felszabadító háborúkban ját
szott szerepét elemezte a helyi levéltári forrá
sok tükrében. A közel három évszázadon vé
gigtekintő, nagylélegzetű előadás középpont
jában az 1683-mal kezdődő háború állt. Rész
letes adatokat közölt az előadó a háborús
kiadásokhoz való hozzájárulásról, b e m u t a t t a
továbbá az egyházi méltóságok által kiállított
magyarországi alakulatokat. Befejezésül az
európai összefogás érdekében folytatott diplo
máciai tevékenységre tért rá, és ezzel kapcso-
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latosan részletesen szólt a székhelyét kénysze
rűen időlegesen Nagyszombatba áthelyezett,
de ideje nagyobb részében Pozsonyban tartóz
kodott magyar prímás aktivitásáról.
Ezt követően Hegyi Klára, a történelem
tudományok kandidátusa, az MTA Történet
tudományi Intézetének tudományos főmun
katársa, a Budavári Emlékbizottság tudomá
nyos titkára t a r t o t t előadást Válságok évszáza
da az Oszmán Birodalomban címmel. Nagy fi
gyelmet keltett gondolatmenete szerint nem
a hagyományos megközelítéssel, egyoldalúan,
mint a megtorpanás, stagnálás, hanyatlás
korát tárgyalta a X V I I . századi oszmán fejlő
dést, hanem emellett úgy is, mint egy, a to
vábbi fejlődést megalapozó átmeneti korsza
kot.
Elsőként a gazdasági helyzettel foglalkozott.
Kimutatta, hogy korábban a szokatlanul nagy
számú állami eltartottak (hadsereg, állam
apparátus, egyház) mellett is jól funkcionált
az állami begyűjtési és elosztási rendszer. Miu
t á n azonban a kincstár egyre többet vissza
t a r t o t t a jövedelmekből, ugyanakkor egyre
több birtoktestet adtak ki udvaroncoknak, ez
zavart okozott. A földművelésnek a központi
ellenőrzés alól való kikerülésével csökkent a
mezőgazdasági termelés és ezzel az adó is, így
kevesebb jutott a hadseregnek, nőtt az infláció.
Csak a X V I I I . században bontakozott ki ebből
az átmenetből a magánbirtokos gazdálkodás.
A gazdaságihoz kormányzati válság társult,
az eltunyult szultánnak egyrészt érdektelen
séget m u t a t t a k az uralkodás iránt, másrészt
kegyencrendszer alakult ki, amely mögött meg
húzódott a szultánanyák által irányított, ál
landósult intrika, ez pedig mind gyakoribb
személycseréket eredményezett. A felső ellen
őrzés meglazulásával mód nyílt a hivatali
visszaélések általánossá válására. Ez a kezdeti
zűrzavar a továbbiakban a tartományok önál
lósodásának pozitív folyamatába torkollt.
Azután az előadó áttért a hadseregre. Ko
rábban egységes vezetésű, központilag jól ellá
tott, ütőképes állandó hadsereg volt, amelynek
felvonulását is biztosították, és amely feladat
rendszerével az egyes harcosnak is értelmes
célt adott. A központi hatalom meggyengülé
sével lazult a katonai fegyelem, hullámzóvá
vált az ellátás, állandósultak a katonalázadá
sok. Mivel a katonai vezetők mögött már nem
álltak fegyelmezett katonatömegek, kérdésessé
vált a háborús siker is. így egyre kevéssé érte
meg a kockázatot a nagy távolságra vitt há
ború áldozata. Ez a jól kiképzett katonaság elszéledését eredményezte, a helyettük felfoga
dottak pedig egyre inkább fosztogató bandák
ká züllöttek. Figyelmeztetett ezzel kapcsola
tosan Hegyi Klára arra az ellentétes folyamat
ra, hogy míg Nyugat-Európában a zsoldosság
korát írták, az Oszmán Birodalom m á r az első
állandó hadsereggel rendelkezett, amikor pedig
Nyugat-Európát az állandó hadsereg jellemez

te, az Oszmán Birodalomban a zsoldosok kora
következett el.
Befejezésül az előadó az 1683-as Bécs elleni
oszmán támadás, az ezt követő vereségek, így
Buda 1686-os elvesztésének belső hatásaival,
az 1687-es szerájpuccshoz vezető eseményekkel
foglalkozott.
Ebédszünet u t á n az üléselnöki tisztet Benda
Kálmán, a történelemtudományok doktora,
a Református Egyház R á d a y Gyűjteményé
nek igazgatója vette át.
Elsőként Rázsó Gyula, a történelemtudo
mányok kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa tartott előadást,
amelynek Hadmüveletek Bécs felmentése és Buda
ostroma között volt a címe, gyakorlatilag pedig
a két időpont közti stratégiai áttekintés a
mondanivalój a.
Bevezetőben az előadó I. Lipót császárt
idézte: „Ó, atyám, mennyire utálok dönteni!"
Márpedig az ezt követő elemzés tanúsága sze
rint a császárnak súlyos kérdésekben folyama
tosan döntenie kellett. Egész uralkodásán át
húzódott egyrészt a francia, másrészt a török
veszély. A kétoldalú fenyegetettség egyúttal
objektíve nehézzé is t e t t e a döntést. Kezdetben
a Nyugat felőli veszély látszott jelentősebbnek,
ezért a császár fő figyelmét annak elhárítására
fordította. Erre és az udvari frakcióharcokra
is tekintettel teljes súlyával csak az oszmán
hadak kahlenbergi vereségét követően lép
hetett fel egy török háború megszervezése ér
dekében.
Az 1683-as támadó háborúra rátérve Rázsó
Gyula azt hangsúlyozta, hogy azt olyan jelen
tős hadvezérek jelenléte tette lehetővé, mint
Lotharingiai Károly, vagy Sobieski János. A
gyorsan bekövetkezett párkányi győzelem és
Esztergom birtokbavétele ellenére a császár
mégis még mindig határozatlan volt a további
keleti háborúval kapcsolatosan, akár békére is
hajlott volna, azt azonban éppen az oszmán
hatalom utasította vissza. I. Lipót habozásá
val kapcsolatosan az előadó hangsúlyozta,
hogy a francia veszély továbbra is reális volt,
sőt számos szövetségesnek tekintett német ál
lamban is jelentős volt a francia befolyás.
1684-ben mégis, hármas célzattal, újabb tá
madó hadjárat következett: Buda felszaba
dítására, Thököly visszaszorítására és az osz
m á n hadaknak a hadműveleti hátországtól
való elvágására. A hadvezérek tapasztalatlan
sága és az erők megosztottsága miatt Buda be
vétele ugyan nem sikerült, mégis jelentős ered
ményekkel járt a császári-királyi haditevé
kenység. 1685-ben további bizonytalankodás
mutatkozott a császári udvarban mind a hadi
célok, mind a támadó erők nagysága tekinteté
ben. A hadvezérek önálló ténykedése Buda
ostromának elmaradása ellenére sikeres to
vábbi térnyerést eredményezett, megvédték
Esztergomot, továbbá felszabadították Érsek
újvárt és Szolnokot.
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Befejezésül arról szólt Rázsó Gyula, hogy az
1685-ös hadisikerekkel hárult el a kétfrontos
háború veszélye, vált lehetővé a francia be
folyás semlegesítése a német államokban, sőt
e hadisikerek alapozták meg a következő évi
nagy európai összefogást, az egyesített erők
kel való Buda ellen vonulást.
Varga J. János, a történelemtudományok
kandidátusa, Budapest Főváros Levéltárának
igazgatóhelyettese, csatlakozó előadásában a
vármegyei nemességnek és a végvári katona
ságnak a felszabadító háborúk első szakaszá
ban játszott szerepével, 1683—1686 közti tevé
kenységével foglalkozott. Bemutatta, hogy
a királyi Magyarországon a Habsburg-hata
lom által mozgósított nemesi felkelés az oszmán
túlerőre, a császári-királyi hadak távollétére
tekintettel csak vonakodva gyülekezett. Sőt
a Bécs ellen vonuló oszmán hadaknak sorra
feladták a várakat, maguk a harcosok pedig
Thökölynek hódoltak. 1684-re azonban meg
változott a helyzet. A császári-királyi és szö
vetséges hadak kahlenbergi diadala és magyar
országi előrenyomulása azt eredményezte,
hogy mind többen tértek vissza Habsburg-hű
ségre és csatlakoztak a törökellenes harchoz.
Buda azévi sikertelen ostromában már mint
egy nyolcezer magyar vett részt. Az 1686-os,
immár sikeres ostrom idejére a fenti létszám
végváriakból és mezei zsoldosokból már meg
kétszereződött, sőt további, egyes arisztokra
t á k által kiállított, általuk vezényelt kontin
gensek csatlakoztak hozzájuk. H a a sanyarú
valóság miatt a magyar lakosság nem érezte
is magáénak ezt a háborút, mégis tevőlegesen
jelen volt annak sikeres megvívásában, — fe
jezte be fejtegetéseit az előadó.
Iványi
Emma, a történelemtudományok
kandidátusa, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, Esterházy Pálnak a felszabadító
háborúkban játszott szerepét elemezte. Hang
súlyozta, hogy a nádor a háborús párthoz tar
tozott, felterjesztéseivel az oszmánellenes harc
előkészítését kívánta szolgálni. Indítványai kö
zül kiemelést érdemel az, amely a magyar
katonák számának szaporítására és ezredekké
szervezésére irányult. Végső soron egyfajta
magyar haderő élén kívánt volna bekapcsolód
ni a török háborúba. Ezért szorgalmazta 1683tól a minél nagyobb számú magyar nemesi fel
kelés hadba szólítását. A bécsi udvar azonban
nem támogatta ebbéli törekvésében, a fegyver
be hívottak pedig vonakodtak hadba szállni,
így 1683-ban mintegy hétezer magyar élén áll
h a t o t t . Buda 1684-es ostroma idején azonban
m á r összesen közel húszezer fő gyülekezett a
magyarok közül, és 1686-ban ugyancsak nagy
jából ennyi volt a magyar résztvevő. Befeje
zésül az előadó azt hangsúlyozta, hogy Ester
házy Pál mindvégig Buda felszabadítását te
kintette elsődleges célnak, ennek érdekében
tevékenykedett, és Bécsben 1685-ben is ezt
szorgalmazta.

A korábban is többször érintett kérdést Ma
gyar csapatok a felszabadító hadakban címmel
dr. Gzigány István százados, a Hadtörténelmi
Térképtár igazgatója elemezte. Bevezetőben
felidézte azt a máig tovább élő sematikus képet,
miszerint a hanyatlás állapotában lévő ma
gyarságnak csak alárendelt szerep jutott,
szomszédaira szorult az oszmánellenes felsza
badító háborúban.
E z t követően azt a fontos kérdést vizsgálta,
hogy a hadipotenciál egyik reális fokmérője
a lakosság lélekszámához viszonyítottan kimu
t a t o t t katonatömeg. A magyar demográfiai ki
mutatások eltérő adatainak egybevetésével a
magyarság összlétszámát 1680 körül 3—3,5
milliónyira becsülve a királyi Magyarországon
kimutatható 10—15 000, az Erdélyben kimu
t a t h a t ó 15—20 000 és a Felső-Magyarországon
számba vehető 20—22 000 főnyi katonaság
nemzetközileg is figyelemreméltó. Az 1,3—1,9
százaléknyi katona ugyanis magas értéket mu
t a t . Akkoriban optimálisan általában a lakos
ság 1,5%-át tekintették hadrafoghatónak, de
még a sokkal fejlettebb Francia Királyságban
is a lakosságnak csupán 1,3%-a, míg az ugyan
csak viharos múltú Lengyel Királyság lakossá
gának csak 0,68%-a állt fegyverben. H a ehhez
még azt is tudjuk, hogy 1,5%-nál több katoná
val csupán a parasztság tömeges felfegyverzése
esetén számoltak, ezt viszont igyekeztek kerülni,
akkor válik igazán világossá, milyen jelentős
a magyar arány. A kortárs államok közül
egyébként ehhez hasonlóan magas arányban
egyedül a tőkeerős polgári Németalföld tudott,
zsoldosok felfogadásával, a maximálisnak tekintettnél nagyobb százalékú katonát felmu
tatni.
A hadipotenciál másik korabeli fokmérőjét,
a jól kiképzett, zömében gyalogosokból álló
zsoldosság arányát vette ezután vizsgálat alá
az előadó. K i m u t a t t a , hogy e tekintetben a
magyar hadipotenciál erőteljesen elmaradt a
nyugat-európai államoké mögött, mivel a vi
szonylag nagyszámú katona zöme hagyomá
nyosan könnyűlovas és könnyűgyalogos, va
gyis a zsoldosokhoz képest gyengébben felsze
relt és kiképzett volt. Ugyanakkor ez a magyar
haderő rendelkezett a törökellenes harcok
minden tapasztalatával, és az ugyancsak könynyűcsapatokból álló oszmán hadak ellen ko
rábban számos sikert aratott. így a császári
királyi hadvezetés, ha másodlagosnak, miliciajellegű kiegészítő erőnek tekintette is, mégis
számolt vele a felszabadító háborúkban.
Befejezésül Czigány István hadilevéltárl
forrásfeltárásai alapján megkísérelte pontosí
tani az 1686-os létszámadatokat. Ezek szerint
a Buda alatti csoportosításban mintegy 15 000,
a további császári-királyi erők között még
mintegy 6000 magyar katonával kell számol
ni, de ehhez hozzá kell venni, hogy Thököly
oldalán még mintegy 5000 harcos állt, Erdély
ben pedig további mintegy 15 000 főnyi had
sereg állomásozott. A magyarságnak a fel-
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szabadító hadakban kimutatható 1/5 arányát
úgy minősítette, hogy ez az adott körülmények
között a lehetséges maximumhoz közelített,
jelentős volt, és mindenképpen méltó az utó
kor emlékezetére.
A hódoltság balkáni népességével foglalko
zott ezt követően Dr. Fenyvesi László, a Bu
dapesti Történeti Múzeum tudományos mun
katársa. K i m u t a t t a nyelvészeti elemzései alap
ján, hogy a betelepülő népesség nem egységesen
ortodox szerb, hanem meglehetősen vegyes
etnikumú és vallású volt, így számolni kell
albán, görög, örmény lakosságtöredókekkel,
mohamedán vallásúakkal is. Ezután a betele
pülés folytonosságát és a betelepültek állandó
észak felé húzódását emelte ki.
Április 2-án délelőtt a konferencia Varga Já
nosnak, a történelemtudományok doktorának,
a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának
elnökletével folytatta munkáját.
Kilián István, az irodalomtudományok kan
didátusa, az MTA Irodalomtudományi Intéze
tének tudományos főmunkatársa a törökelle
nes harcoknak a magyar drámairodalomban
való tük?öződésót vizsgálta előadásában.
Dr. Ortutay András, a Komárom Megyei Le
véltár igazgatója, Esztergom és régiója törté
netét m u t a t t a be a felszabadító harcok idősza
kában. Részletes elemezte a vár, a királyi és az
érseki város szerepét. Kiemelten foglalkozott
az ostromok és védelmi harcok eseménytörté
netével, ugyanakkor számos új adattal t á r t a
a hallgatóság elé a harccselekményeknek az e
régióra gyakorolt pusztító hatását. Befejezé
sül a harcok lezártával szükségessé vált újra
telepítéssel foglalkozott.
Dr. Horváth István, az esztergomi Balassa
Bálint Múzeum igazgatója, a török kor és a
felszabadító háborúk esztergomi emlékanya
gát m u t a t t a be nagy érdeklődéssel kísért, ve
títettképes előadásában.
ÍVemeskürty Harriet, a Magvető Könyvkiadó
szerkesztője, a felszabadító háborúk német iro
dalmi visszhangjával foglalkozott.
Jászay Magda, az irodalomtudományok kan
didátusa, a felszabadító háborúknak az egy
korú olasz nyelvű irodalomban való tükröző
dését elemezte.
Hopp Lajos, az irodalomtudományok kandi
dátusa, az MTA Irodalomtudományi Intéze
tének osztályvezetője, a lengyel irodalom tük
rében idézte fel a felszabadító háborúk vissz
hangját.

A tudományos ülésszak az elnöklő Varga
János zárszavával ért véget, aki azt hangsú
lyozta, hogy számos új ismerettel gazda
godtak a résztvevők, az egyes előadások szá
mos új forrás bevonásával gazdagították a
történettudományban eddig hangoztatott né
zeteket. Az elhangzottak továbbgondolko
dásra ösztönöznek, ez pedig bizonyos újabb
kutatásokhoz fog vezetni.
A továbbgondolkodást tükrözték egyébként
az egyes ülésekhez csatlakozó viták is. A má
sodik ülésen felszólalt Zachar József alezredes,
a történelemtudományok kandidátusa, a Had
történelmi Közlemények főszerkesztője is. Fel
szólalásában hangsúlyozta: az elhangzott elő
adásokban háttérbe szorult az a kérdés, hogy
miközben a nyugat-európai államokban m á r
állandó hadseregszervezés volt, a királyi Ma
gyarországon a Habsburg-hadvezetés még
mindig a katonaállítás középkori módja sze
rint nyert magyar katonákat, a császári-ki
rályi állandó hadseregben magyar szervezésű
ezredek még egyáltalán nem voltak. Mivel a
bécsi hadvezetés részéről állandó volt a ma
gyarok elleni bizalmatlanság, erre való hivat
kozással mellőzték azután a magyarokat az
állandó hadsereg felső katonai vezetésében.
E z t követően arról szólt, hogy a különböző
német-római államokból kiállítandó biro
dalmi kontingensekhez a felszabadító hábo
rúk idején sokszor nem volt elég pénz vagy élő
erő, ezért többször folyamodtak az olcsóbban
és a hadműveletekhez közelebb felfogadható
magyarokhoz. így voltak magyar toborzású
huszárezredek a bajor és a bádeni kontingens
ben, de máshol is lehetett találni magyaro
k a t . Ugyancsak fellelhetőek voltak magyar
katonák egyes magyar arisztokraták tulajdo
nában állt nem magyar szervezésű ezredekben
a császári-királyi állandó hadseregben is, pél
dául gróf Pálffy Károly altábornagy 1681-ben
alapított vértesezredében, vagy gróf Serényi
Károly generális-főstrázsamester 1673 óta
fennállt német szervezésű gyalogezredében.
Végül vizsgálni kellene, mennyi magyart kény
szerítettek, vagy fogadtak fel a felszabadító
háborút megelőzően a királyi Magyarországon
állomásoztatott nem magyar összetételű csá
szári-királyi ezredekbe a távoli, drágább és ne
hézkes kiegészítés helyett.
Az esztergomi konferencia záróakkordjaként
a résztvevők április 2-án délután megtekintet
ték a Vármúzeumban az Esztergom a török kor
ban című új kiállítást.
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Bibliográfiák, sajtótörténet
1. Egyetemes történelmi kronológia az ős
történettől 1977-ig. (Segédkönyv az egye
temes történelem tanításához.) 4. kiad.
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2. Magyar történelmi kronológia. Az ős
történettől 1970-ig. Szerk. Gunst Péter.
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3. Négy évtized. Magyarország történelme
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lágtörténelem. 1945—1980. Bp. Múzsák,
OSZK, KMK, 1984. 227 p.
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Ajánló bibliográfia.
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6. Tóth Ilona: Csongrád megye története a
felszabadulástól napjainkig. Válogatott
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Akad. Biz., T I T Csongrád m. Szerv. 1983.
42 p .
7. Az 1981. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. A Magyarországon
és külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. (Összeáll.
Viniczai István, Windisch Aladárné.) —
H K , 1984. 1. sz. 167—197. p.
8. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma 1981. (összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István.) — H K , 1984. 2. sz.
405—432. p.
9. Az 1982. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. A Magyarországon
és külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. (Összeáll.
Damó Csilla, Viniczai István.) — H K ,
1984. 4. sz. 795—823. p .
10. A Magyarországon megjelent történelmi
m u n k á k (önálló kötetek, tanulmányok,
cikkek) válogatott jegyzéke. (1982. ja
nuár 1—december 31.) Összeáll. Rozsnyói
Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. — Sz. 1984.
1. sz. 190—270. p .

11. A Magyar Néphadsereg története, 1945—
1980. Ajánló bibliográfia a 90/1982. HM
sz. parancs alapján elrendelt MN tör
ténete kutatásának elősegítéséhez. [Kiad.
az] MN Honvédelem Szerk. [Bp.] 1983.
73 p.
12. A katonai szakirodalom bibliográfiája.
1983. Könyvek, fordítások és folyóirat
lelőhelyjegyzék, (összeáll, a Hadtudomá
nyi Könyvtár, HM Katonai Tudományos
Könyvtár, ZMKA Tudományos Könyv
tár munkatársai.) [Kiad.] MN Honvéde
lem Szerkesztősége. Bp. (Zrínyi K.) 1984.
146 p .
13. Soós Károly: Ajánló bibliográfia a tudo
mánypolitika és a tudományszervezés
témakörből. 1975—1983. — Ho, 1984.
1. sz. 120—123. p.
14. Verseghi Mária: A „Honvédorvos".
1888—1914. — Honvédorvos, 1984. 1.
sz. 5—23. p .
15. Bracsok I s t v á n : Emlékidéző. (Gyetvai
Jánosnak, a Vörös Katona egykori szer
kesztőjének emlékeiből.) — N, 1984. 11.
sz. 12. p.
16. Boldizsár I v á n : Az „Ellenállás" című lap
rövid története. — Kritika, 1984. 11. sz.
3—6. p.
17. Matthaeidesz Konrád: Elődünk az Igaz
Szó. (1942—1947.) — I S z , 1984. 9. sz. 8. p.
18. Damó László: A katonai elmélet fejlő
déséről. (A „Honvédelem" 35. évforduló
ja elé. )— Ho, 1984. 7. sz. 3—10. p .
19. Szabó Egon: Köszöntő ürügyén. (A
„Honvédelem" 35. évfordulója.) — Ho,
1984. 11. sz. 18—22. p .
20. Horváth I s t v á n : Harmincöt esztendő a
hadtudomány szolgálatában. (Számok —
adatok a „Honvédelem" c. folyóirat
megjelenésének 35. évfordulója alkalmá
ból.) — Ho, 1984. 11. sz. 72—85. p.

Múzeumi, levéltári, könyvtári
és térképtári gyűjtemények
21. Tarsoly. Vezérlő kalauz, különféle traktátumok. [Kiad. a] Hadtörténeti Múze
um (Szerk. Esik Nóra. F o t ó : Németh
Ferenc. Bp. Kossuth ny.) 1984. 63 p.
illusztr.
22. Lugosi József: „Szúrd és vágd!" (A
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bronzkardtól a „Kossuth-kardig".) —
Tarsoly, 1984—85. 25—27. p .
23. Lugosi József: Alabárd. — Tarsoly,
1984—85. 22—23. p .
24. Lugosi József: Egylövetű hátultöltő pus
kák a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé
nyében. — H K , 1984. 2. sz. 305—331. p.
25. Halápi László : Háborús emlékek — üze
net a jelennek. (A „Magyarország felsza
badítása" kiállítás és a második világ
háború harceszközei a Hadtörténeti Mú
zeumban.) — Közalkalmazott, 1984. 4.
sz. 1. p.
26. Halápi László: Partizánemlékek a
brjanszki erdőből. — Tarsoly, 1984—85.
28—30. p .
27. Kiss I s t v á n Géza: Csapatmúzeumok. —•
Tarsoly, 1984—85. 54—56. p.
28. Kiss I s t v á n Géza: Fegyverek, makettek
a csapatmúzeumokban. — Módszertani
Közlemények, 1984. 4. sz. 7—11. p .
29. Kiss I s t v á n Géza: Régi csapatzászlók a
csapatmúzeumokban. — Módszertani
Közlemények, 1984. 3. sz. 21—22. p.
30. Kottra Györgyi : A csapatzászlók históriá
ja. — N , 1984. 39. sz. 16. p .
31. Kottra Györgyi: Az 1. honvéd aknakutató
zászlóalj csapatzászlója. — Tarsoly,
1984—85. 16—17. p.
32. Körömi Joachim: Kapitányok, generáli
sok képmásai között járva. — Tarsoly,
1984—85. 9—11. p.
33. Qlázel Izabella: Kiállítás a Hadtörténeti
Múzeumban. — Magyar Rendőr, 1984.
50. sz. 14. p .
34. Oaál Attila: Az 1686. őszi felszabadító
hadjárat grafikai lapjainak Tolna megyei
vonatkozásai. — Béri Balogh Ádám
Múzeum Évkönyve, 1984. 157—210. p.
35. Ságvári György: Negyven év egyenruhái
között. — Tarsoly, 1984—85. 44—45. p
36. Rákóczy Rozália: Onfigurák a Német
Demokratikus Köztársaságból. Vándor
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
H K , 1984. 1. sz. 164—166. p .
37. Makai Ágnes: Gábor Áron rézágyúja...
(Új kiállítás a várpalotai Tüzérmúzeum
ban.) — Tarsoly, 1984—85. 48—49. p .
38. K[acsó] L[ajos]: Rézágyú és rakéták.
Szoboravatás ós múzeumnévadás Vár
palotán. — N , 1984. 40. sz. 13. p.
39. Bêler—Telepovszki: A „Killián György"
Repülő Műszaki Főiskola csapatmúzeu
ma. — Repülés, 1984. 1. sz. 11. p .
40. Söptei I s t v á n : Huszárereklyék Sárváron.
A Nádasdy-ezred emlékezete. — É T ,
1984. 39. sz. 1219—1221. p.
41. Zachar József: A nemzetközi huszármú
zeumról. — Tarsoly, 1984—85. 38—39. p .
42. Katona M. I s t v á n : A Kossuth-relikviák
gyűjtője. (Dobai János ny. alezredes.)
— N , 1984. 15. sz. 13. p.
43. Káplár László: Ismerjük meg a numiz
matikát. (Pénzek — érmék — gyűjtők.)

Bp. Gondolat K . 1984. 338 p . 41 t.
illusztr.
Bibliogr. 330—337. p .
44. Makai Ágnes: Az első magyar katonai
kitüntetés. — Tarsoly, 1984—85. 1 1 —
13. p .
45. Rubini, F . A.: A garibaldisták filatéliai
és numizmatikai ábrázolása. — Rivista
Militare, 1982. 3. sz. 81—90. p.
Tüköry Lajos és Türr I s t v á n a Magyar
Posta bélyegein.
46. Bertényi I v á n : Címerek és társadalom. —
História, 1984. 1. sz. 25—26. p .
47. Hahn Sándor: A Szent Korona útja és
sorsa. 1944—1978. A királyi vártól F o r t
Knoxig. New York. Szerző, 1984. 340 p .
31 t.
48. Kacsó Lajos: A királysírok titkai. [A
Magyar Néphadsereg segítsége a székes
fehérvári ásatások során.] — N , 1984.
33. sz. 13. p.
48. Csáky Károly: A drégelyi Szondi-emlék
története és a honti Szondi-kultusz. —
Irodalmi Szemle (Pozsony), 1984. 4.sz.
345—350. p .
50. Keszeli Ferenc: „ H o l sírjaink domborulnsk". (1848-as emlékművek Szlovákiá
ban.) — Űj Tükör, 1984. 12. sz. 10—11. p .
51. Hajdú Győző: Les fleurs de la recon
naissance. — Revue Roumaine, 1984.
11. sz. 13—14. p.
[Második világháborús emlékművek Bras
só, Torda, Kolozsvár, Nagybánya, Nagy
várad, Nagyszalonta, Marosvásárhely,
Szatmár, Arad stb. városokban.]
52. Matthaeidesz K o n r á d : Hadtörténeti Mú
zeum Bukarestben. — N , 1984. 35. sz.
4.p.
53. Papp Gábor : E g y kiállítás tényei. („Negy
ven éve történt. Náci-nyilas rémuralom
Magyarországon." A Magyar Munkás
mozgalmi Múzeum kiállítása.) — Nép
szabadság, 1984. 80. sz. 6. p .
54. P[ataky] I [ v á n ] : Repülőgépek Phenjan
és Peking múzeumaiban. — Repülés,
1984. 10. sz. 17. p .
55. Tripolszky László: A história szolgálatá
ban. Beszélgetés Varga Jánossal, a Ma
gyar Országos Levéltár főigazgatójával.
— Népszabadság, 1984. 140. sz. 16. p .
56. Szijj Jolán: A magyar katonai nyelv
fejlődése. (A magyar hivatali írásbeliség
fejlődése 1181—1981. 1. köt.) Bp. E L T E ,
1984. 560—576. p .
57. Galántai József: Az első világháború
alatti országgyűlési nyomtatványok for
rásértékéről. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics I s t v á n 70. születésnapjára. B p .
E L T E , 1980.) 89—97. p.
58. Horváth Ferenc: Osztrák levéltári forrá
sok Nyugat-Dunántúl 16. századi törté
netéhez. — Vasi Szemle, 1984. 4. sz.
570—586. p .
59. Szerdahelyi Csaba: Hőstettek archívuma.
(A Szovjet Honvédelmi Minisztérium
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60.
61.

62.
63.

64.

65.
66.

Központi Levéltára Podolszkban.) —
Esti Hírlap, 1984. 223. sz. 5. p .
Zachar József: Ismeretlen korai hadel
méleti hungarica. — H K , 1984. 2. sz.
332-353. p.
Borsa Gedeon: A magyarországi paraszt
háborúról szóló német tudósítások kiadá
sai ós azok nyomdászai. — Magyar
Könyvszemle, 1984. 1—2. sz. 24—33. p.
Kovács Sándor I v á n : Zrínyi-dokumentu
mok egy római villában. — Népszabad
ság, 1984. 271. sz. 7. p .
( Windisch Aladárné) : A hadtudományi tájákoztatás rendszere és segédkönyvei.
[Kiad.a] MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi ós Módszertani Központ. [Bp.]
(MNMK ny.) 1984. 43 p.
Kacsó Lajos: Kiadói műhely a honvéde
lem szolgálatában. (A Zrínyi Katonai
Kiadó munkájáról.) — N , 1984. 17. sz.
13. p .
Kacsó Lajos: A magyar haditérképek
históriája. — N , 1984. 48. sz. 16. p.
Bezzegh László: Hozzászólás Hárs József
„1944-ben készült légifelvételek Sopron
ról" című cikkéhez. — Soproni Szemle,
1984. 2. sz. 170—172. p .

A hadtudomány
és hadtörténettudomány
elméleti kérdései
67. Földest T a m á s : Igazságosság, béke, hábo
rú. Konfliktus, jog, háború. — Világos
ság, 1984. 8—9. sz. 569—578. p.
68. Somlyói Tóth Tibor: Mennyei béke —
földi háború. A háború keresztény meg
ítélése a középkorban. Vallás és történe
lem. — Világosság, 1984. 2. sz. 98—105. p.
69. Perjés Géza: Clausewitz. Bp. Magvető,
1983. 506 p. Ism. Rázsó Gyula. —
H K , 1984. 2. sz. 398—401. p. — Nép
szabadság, 1984. 86. sz. 7. p .
70. Válogatás a szovjet hadtudományi írá
sokból. (Vál., szerk. Kocsis Bernát.) Bp.
Zrínyi K. 1984. 851 p.
(Hadtudomány klasszikusai.)
Bibliogr. a jegyzetekben 837—848. p.
71. Hegedűs R ó b e r t : Sólyom László szellemi
hagyatéka
Ho, 1984.1. sz. 101—105. p.
72. Móricz Lajos: Kiforrott és vitatott néze
tek a hadtudomány általános elméletéről.
— H o , 1984. 4. sz. 99—107. p.
73. Deák Péter: A hadtudomány a tudomá
nyok rendszerében. (Tartalmi, strukturá
lis és metodikai kérdések.) — H o , 1984.
7. sz. 94—102. p.
74. Damó László: A hadtudományi kutató
munka és a szakirodalom. — H o , 1984.
11. sz. 62—71. p.
75. Juhász P á l : Az elmélet és a gyakorlat
jelentősége a hadművészeti kutatásokban.
— H o , 1984. 1. sz. 97—101. p .

76. Oláh I s t v á n : Eredményeink és további
fejlődésünk egyik forrása a hatékony
katonai elméleti munka. — Ho, 1984.
11. sz. 12—18. p.
77. Pach Zsigmond P á l : Történettudomány a
történelem viharában. — Élet és Iroda
lom, 1984. 47. sz. 5. p.
78. Hanák Péter: Módszer és koncepció meg
újulása a Történettudományi Intézet
munkásságában. — Magyar Tudomány,
1984. 4. sz. 257—265. p.
79. Olatz Ferenc: Háborúk és történetírás. —
História, 1984. 5—6. sz. 35. p.
80. Kárpáti László: Hadi múltunk tudomá
nya. Beszélgetés Liptai Ervin hadtörté
nésszel. — Uj Tükör, 1984. 49. sz. 20. p.
81. Cséfalvai Ferenc: Párbeszéd... a pozsonyi
Hadtörténelmi Intézet munkatársaival.
— H é t (Pozsony), 1984. 35. sz. 11. p.
82. Zachar József: „A 14—18. századi euró
pai háborúk vonatkozásai." Nemzetközi
tudományos ülésszak, Prato, 1984. május
4—9. — H K , 1984. 3. sz. 604—607. p.
83. A Horthy-rendszer megítéléséről. Kerek
asztal-beszélgetés. (Résztvevők: Berend
T. Iván, Bokor Péter, Juhász Gyula, Ré
vész Ferenc, Sipos Péter, Száraz György,
Lakos Sándor.) — Partéiét, 1984. 6. sz.
46—58. p .
84. Fehér Pál, E . : Meditálás az emlékekről.
— Népszabadság, 1984. 146. sz. 13. p.
85. Magyarország 1944-ben. Tudományos ta
nácskozás Budapest, 1984. június 14.
[Kiad. a] (MTA Történettud. Int.,
MSZMP K B P á r t t ö r t . Int., Hadtörténeti
I n t . Szerk. Orbán Sándor. Bp. Kossuth
K. 1984. 147 p.
8.6. Szakoly Sándor: Magyarország 1944-ben.
Tudományos ülés a Magyar Tudományos
Akadémián. 1984. június 14. — H K ,
1984. 3. sz. 607—611. p.
87. Szita Szabolcs: Magyarország 1944-ben.
Beszámoló három történeti intézet tudo
mányos konferenciájáról. (MTA Történet
tudományi Intézete, MSZMP K B P á r t 
történeti Intézet, Hadtörténeti Intézet.)
— Társadalmi Szemle, 1984. 7—8. sz.
101—107. p. (Tóth Sándor: A Horthyrendszer katonai vezetésének felelőssége.)
88. Magyarország 1944-ben. Tudományos
ülésszakot rendeztek az Akadémián. —
Népszabadság, 1984. 139. sz. 6. p.
89. Magyarország 1944-ben. Tudományos
ülésszak az Akadémián. [írta:] J. Gy. —
Magyar Nemzet, 1984. 139. sz. 4 . p.
90. H é t nyelven írt történelem. Liptai
Ervin, Godó Ágnes és Tóth Sándor had
történészek ,,A második világháború
1939—1945" című műről. — N, 1984.
51—52. sz. 13. p .
91. Az ötvenes évek a magyar történelemben.
Tudósklub '83. [Vitavezető:] Papp Zsolt.
— J e l — kép. 1984. 2. sz. 126—133. p .
92. Schiffer P á l : ö t v e n e s évek... ? — Kritika,
1984. 11. sz. 21. p .
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93. Szántó Mihály: A hadseregtőrténet ku
tatásáról. — HSz, 1984. 7. sz. 75—77. p .
94. Szántó Mihály: Hogyan politizáljunk a
Magyar Néphadsereg történetének tapasz
talataival ? —- Módszertani Közlemények,
1984. 4. sz. 1—4. p.
95. Móricz Lajos—Ligeti Rudolf: Az MNVK
története és a tudományos munka fejlő.dése kutatásának néhány tapasztalata és
módszere. — H o , 1984. 1. sz. 73—78. p.

103.

104.
105.

A hadtörténelem
az ismeretterjesztésben
és a honvédelmi nevelésben

106.

96. Történelmi ismeret — történelmi tudat.
A felszabadulás utáni történelem oktatá
sának feladatai. Országos elméleti ta
nácskozás, Budapest, 1983. [Kiad. az]
(MSZMP K B Agit, és Prop. O., MSZMP
Politikai Főisk., a Műv. Minisztérium.
Szerk. Balogh Sándor.) [Bp.] Kossuth K.
1984. 221 p .
97. Á[cs] T [ i b o r ] : Történelem és tudatfor
málás. Hadtudományi vándorgyűlés 1984.
május 14—15. (Tóth Sándor, Gazsi
József, Godó Ágnes, Vida István, Dombrády Lóránd, Mues Sándor előadásainak
rövid ismertetése.) — N , 1984. 21. sz.
13. p .
98. Papp Gábor: Történelemszemlélet —
tegnap és ma. Beszélgetés Kosáry Domo
kossal. — Népszabadság, 1984. 59. sz.
15. p .
99. Juhász Gyula: Világháborús repeszek. —
História, 1984. 4. sz. 27—29. p .
100. Németh György, G.—Molnár
Károly:
Történelem és önismeret. Beszélgetés
Cseres Tibor íróval. — HSz, 1984. 8. sz.
92—102. p.
101. Szabó Miklós: Az éremnek valóban két
oldala van. (Hozzászólás „Történelem és
önismeret. Beszélgetés Cseres Tibor író
val" c. cikkhez.) — HSz, 1984. 11. sz
79—81. p.
102. Tripolszky László: Ifjúság és történelem.

107.
108.
109.
110.

111.
112.

113.

114.

Beszélgetés Pölöskei Ferenccel, az E L T E
Bölcsészettudományi K a r á n a k dékánjá
val. — Népszabadság, 1984. 47. sz. 16. p .
Történelem és ifjúság. K a t o n a M.István
interjúja Csepeli György szociálpszicho
lógussal és Szabó Jánossal, a ZMKA
szociológiai tanszékének munkatársával.
1—2. rész. — N, 1984. 11—12. sz. 13. p.
Pető György: A KISZ-ben folyó honvédel
mi nevelő és felkészítő munkáról. — HSz,
1984. 12. sz. 65—68. p.
Lakatos András: A hazafias, honvédelmi
nevelésről. [A fegyveres testületek, ifjú
sági szervezetek és a pedagógusok tanács
kozása a MN Művelődési Házában.] —
Magyar Rendőr, 1984. 42. sz. 5. p .
Szabó Egon : A Magyar Néphadsereg rész
vétele a honvédelmi nevelőmunkában. —
HSz, 1984. 12. sz. 1—5. p.
Herczeg O t t ó : A honvédelmi nevelés és a
katonai pályára irányítás. — HSz, 1984.
12. sz. 58—65. p.
Kiss Lajos: Az MHSZ szerepe a hazafias
honvédelmi nevelésben. — Magyar Hír
lap, 1984. 164. sz. 5. p.
Vámos Károly: A honvédelmi nevelés
időszerű kérdései. — MHSZ Élet, 1984.
20. sz. 22. p .
Szocialista hazafiság — nevelőtestületi
értekezleten. Az MHSZ Élet cikksorozata
az iskolai honvédelmi oktatás segítésére.
[Vitaindító és hozzászólások.] — MHSZ
Élet, 1984. 7. sz. 26—27-, 8. sz. 22—23.,
11. sz. 22—23., 12. sz. 19—20. p .
Better Béla: A személyiség a történelem
tanításban. — Népszabadság, 1984. 244.
sz. 7. p.
Deák Mihály: A szovjet katonai memoá
rok hasznosítása az akadémián folyó
oktató-nevelő munkában. — Akadémiai
Értesítő, 1984. 2. sz. 15—27. p.
Deák Mihály: Nem születtek katonának.
— A szovjet háborús szépprózáról. —
Akadémiai Értesítő, 1984. 3—4. sz.
5—18. p .
Havas E r v i n : A katona a magyar iroda
lomban. („Fegyvert s bátor szívet."
B p . Zrínyi K. 1984.) [Ism.]
. —
Népszabadság, 1984. 143. sz. 7. p .
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A hadművészet története
115. Szovjet Katonai Enciklopédia. 1—8.
köt. [Szovetszkaja
Voennaja Enciklopedija. Tom 1—8.] [Kiad. a] MNVK
Tudományos Osztály — MNVK Szab.
szerk. Osztály. Bp. Zrínyi K. 1979—
1985. 24 db.
A címszavak betűrendes mutatója. Bp.
1985. 229 p .
116. Pusztay Sándor: Háborúk és áldozatok.

[Statisztikai adatok az ókortól napjain
kig.] — Népszabadság, 1984. 272. sz. 4. p.
117. Serfőző László—Nagy I s t v á n György—
Szentesi György: Mit kell tudni a hábo
rúról és a korszerű hadseregekről? 2. átdolg. bőv. kiad. [Bp.] Kossuth K . 1984.
332 p . illusztr.
118. Kúti György: Hadművészeti tanulságok
a hadtörténelem tükrében. — H o , 1984.
10. sz. 12—24. p .
119. Mórocz Lajos: A szárazföldi csapatok
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120.
121.
122.

123.

124.
125.

126.

127.
128.

harcászatának fejlődése. — H o , 1984.
11. sz. 23—37. p.
Szanati József: A tábori tüzérség histó
riája. — N , 1984. 2. sz. 16. p .
Szanati József: A tábori tüzérség az első
és a második világháborúban. Bp. Zrínyi
K. 1984. 241 p. 28 t.
Groehler, Olaf: A légi háborúk története
1910—1980. (Geschichte des Luftkrieges
1910 bis 1980. Ford. Nádai Gyula. 2.
átd., jav., bőv. kiad. B p . Zrínyi K. 1983.)
489 p. illusztr.
Vetrov, J u . K . : A nagy pontosságú fegyverek-és a csapásmérő légierő harcászatá
nak fejlődése. (Koreai és vietnami hábo
rútól.) — H o , 1984. 9. sz. 30—39. p.
Stock J á n o s : A légvédelmi csapatok had
művészetének fejlődése. — H o , 1984.
11. sz. 37—44. p.
Groehler, Olaf: A néma halál. (Der laut
lose Tod. Ford. Sörös Lajos.) Bp. Zrínyi
K. 1983. 286 p . 12 t.
Bibliogr. a jegyzetekben.
A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgá
lat története. (Az őshazától 1949-ig.)
( í r t á k : Nagy Sándor, Pisztrai László,
Tóth József, Zimonyi István.) Bp. Zrínyi
K. 1984. 631 p.
Perjés Géza: Hadsereg, háború, élelem
ellátás. (14—18. század.) — História,
1984. 5—6. sz. 24—26. p.
Vasziľev, G.: Hadműveleti művészet, új
hadművészeti kategória az USA fegy
veres erőinél. — H o , 1984. 9. sz. 16—
20. p.

135.

136.

137.

138.
139.
140.
141.
142.

143.

144.

A hírszerzés és kémkedés története
129. Szili László: Ünnepi megemlékezés. [A
Cseka megalakulásának 66. évforduló
ján.] — Magyar Rendőr, 1984. 2. sz.
5. p.
130. Titkos háborúk történetéből. A Cseka
akciója. (1924.) — Belügyi Szemle, 1984.
12. sz. 78—84. p .
131. Titkos háborúk történetéből. Az órás
mester. 1—2. r. [Náci hírszerzők tevé
kenysége Angliában 1933—1939.] —
Belügyi Szemle, 1984. 10. sz. 84—89.,
11. sz. 71—77. p.
132. Titkos háborúk történetéből. A svájci
amerikai misszió történetéből. (1940—
1945.) — Belügyi Szemle, 1984. 4. sz
78—83. p.
133. Titkos háborúk történetéből. Bevetés
előtt. [Az angol hírszerzés tevékenységé
ről a Wehrmacht által megszállt francia
területeken.] — Belügyi Szemle, 1984.
2. sz. 81—85. p .
134. Papp Gábor: A játszma nem ért véget.
Brit hírszerzők a háborús Hollandiában.
(A Különleges Akciókat Végrehajtó Szer
vezet /Special Operations Executive/

145.
146.

147.

tevékenységéről.) —Népszabadság, 1984.
283. sz. 6. p .
Titkos háborúk történetéből. A Singapore-i epizód. [A japán hírszerzés tevé
kenysége Singapore elfoglalása előtt.] —
Belügyi Szemle, 1984. 9. sz. 64—70. p.
Titkos háborúk történetéből. Az „átállás
akció. [A szovjet katonai elhárítás tevé
kenysége 1942-ben, a németek által meg
szállt területeken.] — Belügyi Szemle,
1984. 8. sz. 81—85. p.
Koppány József: Égető tűzben... [Titkos
szolgálat Magyarországon 1944—1945.
ben.] — Magyar Rendőr, 1984. 50—52.
sz. 10. p.
Szabó Miklós: Csendes háború. (Előszót
í r t a : Berecz János.) Bp. Zrínyi K. 1984.
422. p.
Vajda Péter: Csontváz a kamrában. A
CIA titkos dossziéjából. Bp. Zrínyi K.
1984. 357 p .
Barkovits István : Az amerikai „Gestapo".
1—4. r. — Határőr, 1984. 6. sz. 11.,
7—9. sz. 10. p.
Oömöri E n d r e : A CIA-dosszió. DuUestól
Angletonig. — Interpress Magazin, 1984.
8. sz. 68—74. p .
Ouérin, Alain—Varin, Jacques: A CIA
emberei. (Avec la collaboration. Les gens
de la C. I. A. Ford. Konok István. Bp.)
Kossuth K. 1983. 343 p.
Stockwell, J o h n : Angolai akció. Egy fe
jezet a CIA történetéből. (In search of
enemies — a CIA story.) Bp. Zrínyi K.
1984. 286 p. 4 t.
Titkos háborúk történetéből. Egy CIA
ügynök leleplezése Stockholmban. —
Belügyi Szemle, 1984. 7. sz. 68—73. p.
Titkos háborúk történetéből. A CIA
piszkos akciója Nicaraguában. — Belügyi
Szemle, 1984. 3. sz. 54—57. p.
Titkos háborúk történetéből. A chilei
puccs. (1973. szeptember 11.) 1—2. r. —
Belügyi Szemle, 1984. 5. sz. 70—73.,
6. sz. 72—76. p.
Borovička, V. P . : Izraeli hírszerzők.
(Vyzvedači z Tel Avivu. Ford. H o r v á t h
Zoltán.) Bp. Zrínyi K. 1984. 375 p.
Bibliogr. 375. p.

A haditechnika története
148. (Orbán József): A lövészfegyverek tör
ténete és rendszertana. [Kiad. a] Mun
kásőr Parancsnoki Iskola. Bp. ( K E P ny.)
1984. 216 p. illusztr.
149. Bedő I s t v á n : Puskák és pisztolyok. —
Mo, 1984. 31. sz. 32. p .
150. Horváth J á n o s : A magyar hadseregben
rendszeresített golyószórók 1915—1945.
— Haditechnika, 1984. 3. sz. 35—37. p .
151. Domokos György: Adalékok a török
kori magyar tüzérség kategória- és típus-
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152.
153.

154.
155.

156.
157.
158.

159.
160.
161.

162.

163.
164.

165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.

problémáihoz. — H K , 1984. 1. sz. 117—
149. p.
Lugosi József: A tüzérségi rakéták. —
HSz, 1984. 7. sz. 84—86. p.
Sárhidai Gyula: Szegényes csodafegy
verek. (Németország „csodafegyverei"
a második világháborúban.) — História,
1984. 4. sz. 22—24. p.
Borús József: Atombomba — atomraké
ták. — História, 1984. 1. sz. 4—6. p.
Régi páncélautók. [Kiegészítő képanyag
„Az első magyar építésű páncélgépkocsik"
c. cikkhez.] — Haditechnika, 1984. 1.
sz. 29. p.
Bajtos I v á n : A T—11 harckocsi Magyar
országon. — Haditechnika, 1984. 2. sz.
26—27., 4. sz. 29. p.
Schmidt László: A Skoda LT—35 harc
kocsi. — Haditechnika, 1984. 2. sz.
28—29. p.
Bonhardt Attila: A V—3 és V—4, az első
magyar szerkesztésű és gyártású harc
kocsik. — Haditechnika, 1984. 4. sz.
30—32. p.
Lugosi József: Páncélvonatok. — HSz,
1984. 5. sz. 87—88. p.
Lugosi József: Lövészpáncélosok. —
HŠz, 1984. 1. sz. 88—89. p.
Kender Antal—Mikó Lajos: Műszaki
zárak telepítése ós leküzdése. (Előszó:
Hunyadi Ferenc.) Bp. Zrínyi K. 1983.
273 p.
(Tisztek könyvtára)
Bibliogr. 269—270. p.
Bognár J e n ő : A magyar Duna-szakasz
mágneses és indukációs aknáktól való
mentesítése 1944—1948-ban. — Hadi
technika, 1984. 2. sz. 22—26. p.
Budintsevits Andor: Magyarországi loká
tor kutatás az 1945—1958-as időszakban.
— Haditechnika, 1984. 1. sz. 26—29. p.
Pap J á n c s : Az első hazai léggömbkísér
let. Kétszáz éve bocsátotta fel ballonját
Domin Ferenc József. — Népszabadság,
1984. 47. sz. 11. p.
K[ozma] T[ótii] I j s t v á n ] : Lebegés ég
és föld között. Az ejtőernyő története. —
N, 1984. 12. sz. 16. p.
Hehs Äkos: A magyar ejtőernyő törté
nete. — Magyar Szárnyak (Oshawa),
1981. 27—31. p.
Lugosi József: Katonai repülőgépek. —
HSz, 1984. 3. sz. 88—90. p.
Winkler László: Magyarok és az egyete
mes repülés. — HSz, 1984. 2. sz. 70—74. p.
Tóth Sándor, G. : Iljusin, a konstruktőr.
— N, 1984. 13. sz. 4. p .
Marko György: A magyar légierő cseh
szlovákiai repülőgép-beszerzései 1948—•
1950. — Haditechnika, 1984. 4. sz. 25—
29. p.
Markó György: A Magyar Néphadsereg

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.
181.

182.
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légierejének felségjelvényei és megkülön
böztető jelzései 1948—1951. (MALÉV
Repülés és Üzemtörténeti Kör. 75 éves a
magyar motoros repülés. Kiad. a R Ü K .
Bp. MALÉV kiadó, 1984.) 12 lev.
Bibliogr. a t a n u l m á n y végén.
Sárhidai Gyula : Szovjet repülőgéptípusok
az 1980-as évtizedre. (MALÉV Repülés
és Üzemtörténeti Kör. 75 éves a magyar
motoros repülés. Kiad. a R Ü K . Bp. MA
LÉV kiadó, 1984.) 5 lev.
Hadihajók. Típuskönyv. (írták) Bak
József, Csonkaréti Károly, Lóvay Gábor,
Sárhidai Gyula. Bp. Zrínyi K. 1984.
536 p . illusztr.
Bibliogr. 535—536. p. Tárgymutatóval.
Gulás, Stefan—Lescinsky, Dusán: A vi
torlás hajók története. (Plachetnice všet
kých cias. Ford. Poor József. 111. Dusán
Lescinsky. (Bp. Móra K.—Bratislava,)
Madách K. (1984.) 122 p. illusztr.
Ákos György: Lyme — őfelsége 24 ágyús
hadihajója 1740-ből. (A T I T Természet
tudományi Stúdió Hajózástörténeti és
Modellező klubjának évkönyve 1983.
B p . T I T Rotaüzem, 1983.) 10—15. p.
(Hajózástörténet. Hajómodellezés.)
Ákos György—Benczúr László: A Baltimor clipper. (A T I T Természettudományi
Stúdió Hajózástörténeti és Modellező
klubjának évkönyve 1983. Bp. T I T
Rotaüzem, 1983.) 115—132. p.
(Hajózástörténet. Hajómodellezés.)
Áichelburg, Wladimir: K.u.K. Dampfschifie. Kriegs, Handels und Passagierschifle in alten Photographien. (Wien)
Orac Verl. (1982.) 223 p. illusztr.
Bilzer, Franz F . : Die Torpedoboote der
k.u.k. Kriegsmarine von 1875—1918.
Graz, Wieshaupt Verl. (1984.) 200 p .
illusztr.
Csonkaréti Károly: A Szamos monitor.
(A T I T Természettudományi Stúdió
Hajózástörténeti és Modellező klubjának
évkönyve 1983. Bp. T I T Rotaüzem, 1983.)
78—85. p.
(Hajózástörténet. Hajómodellezés.)
Csonkaréti Károly: A Bodrog és Temes
monitorok átépítése 1915,1916/17-ben.—
Haditehcnika, 1984. 3. sz. 32—35. p.
Csonkaréti Károly: Tengeralattjáró Bu
dapesten. (A T I T Természettudományi
Stúdió Hajózástörténeti és Modellező
klubjának évkönyve 1983. Bp. T I T Rota
üzem, 1983.) 74—85. p.
(Hajózástörténet. Hajómodellezés.)
Béla András: A hadiflották fejlődése a
I I . világháború u t á n . (A T I T Természet
tudományi Stúdió Hajózástörténeti és
Modellező klubjának évkönyve 1983. Bp.
T I T Rotaüzem, 1983.) 35—53. p.
(Hajózástörténet. Hajómodellezés.)

Vártörténet, helytörténet
183. Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, vár
helyek Magyarországon. (111. Pakurár
István, Kiss Gábor. F o t ó : Fehér István,
Kiss Gábor. Bp.) Panoráma, (1984.)
591 p . illusztr.
Bibliogr. 585—588. p.
184. Illés György: Várak dicsérete. Magyar
országi királyi várak. (Fotó: Borbás J á 
nos, ill. Illés Éva, Erdőkürti Zsuzsa.
-Bp.) Móra K. (1984.) 98 p. ülusztr.
185. Sebestyén György: Unele cetati ale Banatului si desenele lui L. F . Marsigli. —
Monumente Istorice si Arta, 1984. 1. sz.
41—49. p .
Bánáti várak. Erődítmónytípusok a 17—
18. században.
186. Dömötör Sándor: Dunaföld vár lakosai a
félhold árnyékában. (Dunaföldvár törté
nete 1526—1686.) — Honismeret, 1984.
29—32. p .
187. Hegedűs Lajos: Edelény. (Koháry—
Koburg várkastély.) — É T , 1984. 18.
sz. 562—563. p .
188. Tózsa I s t v á n : Füzér vára — É T , 1984.
14. sz. 434—435. p.
189. Tózsa I s t v á n : Mentsünk meg három hí
res várromot! (Füzér, Regéc, Dédes.) —
Népszabadság, 1984. 57. sz. 10. p.
190. Sereg József: A 650 éves város. (Gyön
gyös.) 1—3. r. — Hevesi Szemle, 1984.
1. sz. 33—40., 2. sz. 42—49., 3. sz. 24—
30 p .
191. Oecsényi Lajos: K a t o n á k és polgárok a
győri végvárban a 16—17. században. —
H K , 1984. 4. sz. 664—686. p.
192. Soós Péter: A Körösköz végvára. (Gyula.)
— Magyar Nemzet, 1984. 224. sz. 10. p.
193. Blazovich László—Galántai Erzsébet, Sz. :
A gyulai vár 1528. július 17-én készült
leltára. — Békési Élet, 1984. 1. sz.
105—115. p .
194. Komjáthyné Kremnicsán Ilona: A (holló
kői) vár helyreállítása. — Honismeret,
1984. 2. sz. 8—9. p .
195. Záhonyi Ferenc: A kéthelyi végvárban.
—ÉT, 1984. 52. sz. 1650—1652. p.
196. Kecskés László: Komárom az erődök
városa. Bp. Zrínyi K. 1984. 231 p. 26 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 222—230. p .
197. Tóth I s t v á n György: Hajdúváros a R>ába
partján. Történelmi hétköznapok: 1646,
Körmend. — É T , 1984. 14. sz. 426—
427. p .
198. Bakay Kornél: Múltunk és jelenünk. Ré
gészeti szempontok Kőszeg történetéhez.
— Életünk, 1984. 9. sz. 997—1007. p .
199. Gulay I s t v á n : Nagykerekî, a hajdúfészek.
— É T , 1984. 27. sz. 850—851. p .
200. Tózsa I s t v á n : Elfelejtett sasfészkek. (A
regéci vár.) — É T , 1984. 9. sz. 275—276. p.
201. Raj T a m á s : Simontornya. A vár histó
riája. — Magyar Nemzet, 1984. 36. sz.
10. p .

202. Hőgyész László: Már a távolból... (A sü
megi vár története.) — Mo, 1984. 21. sz.
22. p.
203. Dávid J á n o s : Szarvaskő. — É T , 1984.
22. sz. 690—691. p.
204. Bártfai Ilona: T a t a és Tó város az első
világháború, a Tanácsköztársaság és az
ellenforradalom kibontakozása idején.
(Tata története. 2. 1727—1970. Szerk.
Körmendi Géza. Tata, Városi Tanács,
1984.) 106—127. p.
205. Szántó I m r e : A Zala vármegyei végvárak
és mezővárosok lakosságának helyzete a
17—18. században. — H K , 1984. 1. sz.
3—33. p.

Hadijog, háborús bűnök
206. Blum, H o w a r d : Bujkáló bűnösök. Náci
gonosztevők nyomán az USA-ban. (Wan
ted a fawcett crest book. Ford. Lénárt
Edna.) Bp. Európa K. 1984. 354 p.
207. Hausner, Gideon: ítélet Jeruzsálemben.
Az Eichmann-per története. (Justice in
Jerusalem. Ford. Balabán Péter.) Bp.
Európa K. 1984. 722 p .
Bibliogr. a jegyzetekben 637—686. p.
Név- és tárgymutató, kronológia.
Magyarországi tevékenységéről : 9. fejezet
193—229. p.
208. Ember Mária: Egy úr Eichmann stábjá
ból. 7. r. — Magyar Nemzet, 1984. 147.
sz. 4. p.
209. Mestersége a halál. (Walter Rauff SS
Obersturmbannführer.) — Mo, 1984. 27.
sz. 13. p.
210. Horváth J . Ferenc: A Thälmann-gyilkosság. 1—2. r. — Határőr, 1984. 32—33. sz.
10. p.
211. Rényi Péter: Mementó Kaunas felett. —
Népszabadság, 1984. 211. sz. 7. p .
212. Kovács József: Az európai cigányság
tragédiája a fasiszta uralom alatt. —
Népszabadság, 1984. 181. sz. 6. p .
213. Lakatos Menyhért: A cigányok sorsa
1944-ben. (Magyarország 1944-ben. B p .
Kossuth K. 1984.) 54—58. p .
214. Karsai Elek: Magyarországi deportálá
sok, 1944. 1—2. r. — Népszabadság,
1984. 112—113. sz. 6. p .
215. Marosán György: Ne felejtsünk! — Nép
szabadság, 1984. 114. sz. 5. p.
216. Perlaki Gyuláné: Kivégzés a Duna-par
ton. — N , 1984. 46. sz. 11. p.
217. Simányi József: Szörnyűségek hónapjai.
— N, 1984. 20. sz. 11. p .
218. Pethő Tibor: Megindulnak a halálvona
tok. — Népfront, 1984. 4. sz. 1—4. p.
219. Pintér I s t v á n : Gettóba zárva. — N , 1984.
47. sz. 11. p.
220. Ránki György: A németek szerepe a ma
gyar zsidók elpusztításában. — História,
1984. 4. sz. 18—22. p.
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221. Ságvári Ágnes: Deportálások Magyaror
szágon. — Határőr, 1984. 20. sz. 14—
15. p.
222. Száraz György: A magyar zsidóság tra
gédiája. (Magyarország 1944-ben. Bp.
Kossuth K. 1984.) 41—53. p.
223. Száraz György: Negyven év után. —
Élet és Irodalom, 1984. 33. sz. 5—6. p.
224. Oárdos Miklós : Negyven éve történt. Elin
tézték egymás között. (Magyarországi
deportálások.) — Interpress Magazin,
1984. 6. sz. 54—01. p.
225. Gárdos Miklós: Negyven éve történt. „Or
szágosan és intézményesen." (Magyaror
szági zsidók elhurcolása. 1944.) — Inter
press Magazin, 1984. 7. sz. 40—44. p.
226. Oárdos Miklós: Negyven éve történt. Cse
pel cserébe Chorinért. — Interpress Ma
gazin, 1984. 8. sz. 164—170. p.
227. Veress D. Csaba: Adatok a zsidóság
Veszprém megyében a I I . világháború
idején lejátszódott tragédiájához. (A
Veszprém megyei Múzeumok Közlemé
nyei. 16. köt. 1982. Veszprém, 1983.)
399—412. p.
228. {Andrássy Antal): Zsidóüldözés Somogy
ban. (1944 március—július). (Somogy meSye múltjából. Levéltári évkönyv. 15.
Szerk. K a n y a r József. Kaposvár, 1984.)
333—360. p.
229. Andrássy Antal: A zsidó lakosság el
hurcolása Somogyból. — Somogy, 1984.
6. sz. 81—89. p.
230. Bodó J u d i t : Adalékok a kőszegi gettó és
munkaszolgálat történetéhez. — Vasi
Szemle, 1984. 3. sz. 370—381. p.
231. Szita Szabolcs: Csatkai Endre munka
szolgálata (1944—1945). — Soproni Szem
le, 1984. 4. sz. 332—345. p.
232. Oárdos Miklós: Negyven éve történt.
Akasztófa Kőhidán. — Interpress Maga
zin, 1984. 11. sz. 118—125. p.
233. Sándor László, N. : Képek áldozatokról,
gyilkosokról. (A nyilasok rémtettei Buda
pesten.) — Magyar Hírlap, 1984. 110. sz.
melléklet 11—12. p.
234. Papp Gábor: Ketten, fehér zászlóval.
(N. Sz. Steinmetz és Hja Osztapenko.)
— Népszabadság, 1984. 306. sz. 8. p.
235. Kúti Ferenc: A parlamenterek vértanú
sága. — N. ,1984. 51—52. sz. 21. p.
236. Fomin, V.: Parlamenterek hőstette. —
Fáklya, 1984. 24. sz. 12—13. p.
237. Czank Lajos: Háború és semlegesség. —
H o , 1984. 7. sz. 22—35. p.
238. Bragyova András: Nemzetközi konfliktus
és a nemzetközi jog. Béke ós háború. —
Világosság, 1984. 10. sz. 637—642. p.
239. Vargyai Gyula: A legújabbkori magyar
katonai igazságszolgáltatás néhány kér
dése. (A magyar hivatali írásbeliség
fejlődése 1181—1981. 1. köt. Bp. E L T E
soksz. 1984.) 539—559. p.

Életrajzok, emlékezések
240. Csizmadia György: Nagy idők tanúi. —
Magyar Rendőr, 1984. 11. sz. 5. p.
1919-es veteránok életútja. Müller Vil
mos, Skodnitz Béla, SisJcó Kálmán, Rosta
Károly, Berwallner
Rezső, Cservenka
Miklós.
241. Szöghy Katalin: Találkozás a történelem
mel. A Veterán Vöröskatonák Bajtársi
Körében. — Népszabadság, 1984. 263. sz.
4. p.
242. H a t v a n i vöröskatonák visszaemlékezései.
[Közli:] Németi Gábor. — Heves m.
Propagandista, 1984. különszám, 73—
104. p.
Harich Lajos, Karácsony József, Mikula
János, Molnár Béla, Papp József, Svába
János, Szuh János, Tóth Lajos, Tóth Jó
zsef, Vajda István.
243. [Évfordulók 1984. Kiad. a] MN Politikai
Nevelőmunka Anyagi ős Módszertani
Központ. [Bp.] 1984. 7 lev.
Böjti Imre, Oavró Lajos, Klauber József,
Kronovitz Mátyás, Madarász Emil, Pálffy
György, Szimonidesz Lajos arcképe és
életrajza.
244. K[ékesdi]
Gyfula]: Emlékezés
Ajtai
Miklósra. Születésének 70. évfordulóján.
— Népszabadság, 1984. 116. sz. 6. p.
245. Jurij Vladimirovics Andropov. (1914—
1984.) — Népszabadság, 1984. 35. sz. 3. p .
246. Asztalos I s t v á n : író a Hadakútján. Bp.
Magvető, (1983.) 153 p.
(Tények és tanúk.)
247. Kortársak Bajcsy-Zsilinszky
Endréről.
(2. bőv. kiad. Szerk. Vigh Károly.)
Bp. Magvető K. (1984.) 492 p. 16 t.
(Nemzet és emlékezet.)
248. Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Balázs Zsigmond. — Munkásőr,
1984. 5. sz. 20. p.
249. Dobrossy I s t v á n : Rang nélkül... Bán
János tokaji internacionalista vissza
emlékezései. Bp. Zrínyi K. 1984. 229 p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
250. Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. „Magyar T a n y a . " {Bauer Tatjana.)
— Munkásőr, 1984. 6. sz. 20. p.
251. Bona Gábor: Ostrolenkától Piskiig. Száz
kilencven éve született Bem. József. —
Népszava, 1984. 62. sz. 5. p.
252. Hajdú Sándor: Tisztelettel emlékezünk.
(Böjti Imre születésének 75. évfordulója.)
— Magyar Rendőr, 1984. 35. sz. 4. p .
253. Az új rend védelmében. [Böjti Imre szüle
tésének 75. évfordulóján. í r t a : ] S. B. —
N, 1984. 34. sz. 7. p. '
254. Partizán apa munkásőr és rendőr fiai.
(Borbola Mihály ny. alezredes életútja.)
— Magyar Rendőr, 1984. 13. sz. 15. p .
255. Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Borhegyi Balázs. — Munkásőr, 1984.
7. sz. 20. p.
256. Kun Miklós: Egy regényes élet. Száz éve
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257.
258.

259.
260.

261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

272.
273.
274.
275.
276.
277.

született Andrej Szergeevics Bubnov. —
Népszabadság, 1984. 79. sz. 6. p .
Megemlékezés Csatári Józsefről. (Szüle
tésének 75. évfordulóján.) — Népszabad
ság, 1984. 55. sz. 9. p.
40 év a nép szolgálatában. Az ellenállási
mozgalomról, a rendőrségnél eltöltött
évekről. Interjú Csülik Gábor ny. rendőr
ezredessel. — Belügyi Szemle. 1984. 12. sz.
25—29. p.
Zsalus Zajovits Ferenc: A b á t r a k legbátrabbja. (Damjanich János.) — Nép
szabadság, 1984. 235. sz. 19. p .
Kálmán
Gyula: Apró helyesbítések.
(Zsalus Zajovits Ferenc: A b á t r a k legbátrabbja c. cikkével kapcsolatban.
Damjanich János — Fbldváry Károly.)
Népszabadság, 1984. 243. sz. 6. p.
Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Derecskéi Sándor. — Munkásőr,
1984. 8. sz. 20. p .
Partizán emlékek. (Eged András.) —
Munkásőr, 1984. 2. sz. 7. p.
Erdős László: Böllérbicskák éjszakája.
Bp. Magvető K. (1984.) 553 p.
(Tények és tanúk.)
Acs Zoltán: Esze Tamás földjén. — ÉT,
1984. 5. sz. 146—148. p.
Nagy Ferencné, V.: Emlékezés egy
partizánra. (Fabry József születésének 75.
évfordulója.) — N , 1984. 22. sz. 7. p.
Pintér I s t v á n : Fabry Józsefre emlékezve.
Születésének 75. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1984. 130. sz. 6. p .
Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Fabry József. — Munkásőr, 1984.
10. sz. 20.'p.
Kékesdi Gyula: Harcolt ós gyógyított.
(Felkai Dénes életútja.) — Népszabadság,
1984. 65. sz. 4. p.
Sánta György: Akiért a munkások
sztrájkoltak... (Fiedler Rezső születésének
100. évfordulója.) — N, 1984. 23. sz. 11. p.
Vadász Ferenc: A népbiztos szemlét t a r t .
Száz éve született Fiedler Rezső. —
Népszabadság, 1984. 138. sz. 6. p.
Strassenreiter Erzsébet: E g y amerikai
kommunista életútja. Emlékezés Noel H .
Fieldre születésének 80. évfordulóján.
— Népszabadság, 1984. 19. sz. 6. p .
Földes Mihály halálára. [ í r t a : ] R. A. —
Népszabadság, 1984. 44. sz. 7. p.
Hetes Tibor: Egyszerre volt a miénk és a
nemzetközi munkásmozgalomé. Frankéi
Leóról. — Népszava, 1984. 48. sz. 7. p.
Kálmán Gyula: Az ágyúöntő székely.
(Gábor Áron.) — Népszabadság, 1984.
241. sz. 19. p .
Elhunvt Gábor István. — Népszabadság,
1984. 113. sz. 8. p.
Gali Sándor: H a t évtizedes küzdelem.
(Gádorosi Ferenc életútja.) — Népsza
badság, 1984. 29. sz. 6. p .
Györkéi J e n ő : A Nagy Október magyar

278.
279.
280.
281.
282.
283.

284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

296.
297.

298.
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katonája. Emlékezés Gavró Lajosra. —
HSz, 1984. 12. sz. 85—86. p.
Kékesdi Gyula: A forradalom tábornoka.
Kilencven éve született Gavró Lajos. —
Népszabadság, 1984. 303. sz. 6. p.
Szalipszki E n d r e : A nemzetköziség kato
nája. (Gavró Lajos születésének 90.
évfordulóján.) — N , 1984. 51—52. sz. 9. p.
Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. A hős orvos. (Gellén István.) —
Munkásőr, 1984. 9. sz. 18. p.
Fehér Pál, E . : P e t r u Grozáról. Születésé
nek századik évfordulóján. — Népsza
badság, 1984. 287. sz. 6. p.
Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Gurin Gáspár. — Munkásőr, 1984.
1984. 11. sz. 20. p.
Verbai Lajos: H ű volt az eszméhez és
osztályos társaihoz. Harustyák
József
születésének 90. évfordulóján. — Nép
szava, 1984. 219. sz. 5. p .
Gali Sándor: E g y parasztpolitikus útja.
(Hegyesi Sándor, volt vöröskatona.) —
Népszabadság, 1984. 288. sz. 4. p.
Kékesdi Gyula: Két front között. (Herencsár Lajos ny. ezredes életútja.) — Nép
szabadság, 1984. 101. sz. 4. p.
Györkéi J e n ő : A nemzetköziség hős
katonája. (Hevesi Ákos). — N, 1984.
27. sz. 11. p.
Kiss I s t v á n : Száz éve született Hevesi
Ákos. — Debreceni Szemle, 1984. 1. sz.
141—147. p.
Salgó László: Ho Si Minh. [Kiad. a]
(Magyar Történelmi Társulat.) Bp. Akad.
K. 1984. 166 p . 10 t.
Hódosán I m r e : Cselédkönyvtől a tölgyfa
lombig. Bp. Zrínyi K. 1984. 311 p.
(Élmények és gondolatok.)
Pusztay Sándor: Exkluzív interjú H u n y a
Istvánnal. — ISZ, 1984. 9. sz. 4—5. p.
Vadász Ferenc: Hunya István kilencven
éves. — Népszabadság, 1984. 229. sz. 4. p .
Vadász Ferenc: E g y ü t t a felszabadítók
kal. Ihász-Kovács Sándor. — Munkásőr,
1984. 12. sz. 20. p .
Cserhalmi Imre : Alezredes, rokkantnyug
díjban. (Jankovits Ferenc életútja.) —
Népszabadság, 1984. 88. sz. 8. p.
Milei György: Küzdött a forradalomért.
(Jaross Béla születésének 100. évfordulója
alkalmából.) — N , 1984. 44. sz. 7. p
Vadász Ferenc: A történelem viharában.
Jaross Béláról, születésének 100. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1984. 262. sz.
6. p.
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopron
kőhidáig. 1—2. köt. 2. kiad. Bp. Magvető
K. 1984. 2 db.
Kállai Gyula: Életem törvénye. 1—2.
köt. (Visszaemlékezés.) 2. kiad. Bp. Mag
vető K. 1984. 2 db.
(Tények és tanúk.)
Kállai Gyula: K é t világ határán. (Vissza-

299.
300.

301.
302.
303.

304.
305.

306.
307.

308.
309.
310.
311.
312.
313.

314.
315.

316.
317.

emlékezés.) [Bp.] Kossuth K. 1984. 278
p. 13 t.
Kéri J . Tibor: Az összekötő. (Karagics
Miklós.) — Munkásőr, 1984. 6. sz. 20—
21. p.
(Csörgits József) : Az első ellenálló magyar
volt. Megünnepelték Kiss Ernő születésé
nek 75. évfordulóját. — Magyar Képes
Űjság (Eszék), 1984. 43. sz. 4. p .
Kiss Sándor: Kiss János altábornagy.
Emlékezés. — Budapest, 1984. 12. sz.
25—27. p.
Koltai J e n ő : Egy honvédtiszt vissza
emlékezései. Korkép a X X . századból.
Calgary, Szerző, 1984. 712 p.
Cs[izmadiá\ Gy [örgy] : Forradalmi életút.
(Korvin Ottó születésének 90. évfordulója
alkalmából.) — Magyar Rendőr, 1984.
12. sz. 2. p .
Kékesdi Gyula : Emlékezés Kossá István
ra. Születésének 80. évfordulóján. —
Népszabadság, 1984. 77. sz. 4. p.
Regös László: E g y ember elindult.
(Kovács Dénes határőr ezredes vissza
emlékezései.) — Határőr, 1984. 49. sz.
14. p .
Köves Lajos: Amíg az ember él... [ön
életrajz.] (Bp.) Kossuth K. 1984. 184 p .
8t.
Qyörkei J e n ő : Az internacionalizmus hős
katonája. (Kronovitz Mátyás születésé
nek 75. évfordulóján.) — N , 1984. 43. sz.
7.p.
Nemes Dezső: Kun Béla és a Tanácsköz
társaság. — P K , 1984. 1. sz. 3—51. p .
Nemes Dezső : Kun Béla Tanácsköztársa
ság utáni tevékenységéről. — P K , 1984.
2. sz. 3—38. p .
Ács Tibor: „A kard és a toll munkásságá
v a l . . . " (Lakos János vezérőrnagy. 1776—
1843.) — H a t á r ő r , 1984. 12. sz. 14. p .
Magyarossy Sándor vezérezredes emlék
iratai. — Magyar Szárnyak (Oshawa),
1984. 17—22. p .
Krausz T a m á s : Történész és diplomata.
Száz éve született I. M. Majszkij.
—
Népszabadság, 1984. 14. sz. 6. p .
Polevoj, B(orisz) [Nikolaevics] : Egy igaz
ember. (Alekszej Meresz'ev.) [Dokumen
tumregény.] (Poveszt' o nasztojascsem
cseloveke. Ford. Madarász Emil. 111. Szőnyi Gyula. 3.kiad. Bp.) Móra K. — Zrínyi
K. (1983.) 258 p .
Kékesdi Gyula: Viharos karácsony. (Meskó Sándor életútja.) — Népszabadság,
1984. 302. sz. 4. p .
Turtegin Elek: Vjacseszlav Rudolfovícs
Mezsinszkij.
(A szovjet állambiztonsági
szervek kiemelkedő vezetője. 1874—
1934.) — Határőr, 1984. 37. sz. 14. p.
Bánki György: Molnár Erikről. Születé
sének 90. évfordulóján. — Népszabadság,
1984. 294. sz. 6. p .
Nógrádi Sándor, a munkásmozgalom
h a r c o s a — MHSZ Élet, 1984. 9. sz. 5. p .

318. Boros Vince: E g y igaz ember emlékére.
(Nógrádi Sándor születésének 90. évfor
dulója.) — N, 1984. 19. sz. 9. p .
319. Botos J á n o s : Nógrádi Sándor. — Párt
élet, 1984. 5. sz. 91—92. p .
320. Kékesdi Gyula: Emlékezés Nógrádi Sán
dorra. Születésének 90. évfordulóján. —
Népszabadság, 1984. 110. sz. 6. p .
321. Alkotó életút. (Otta István születésének
75. évfordulóján.) — N , 1984. 30. sz. 7. p .
322. Imre Gábor: Az ellenállástól a bitófáig.
75 éve született Pálffy György. — Magyar
Hírlap, 1984. 217. sz. 4. p.
323. Kovács J e n ő : Pálffy György emlékezete.
— Határőr, 1984. 37. sz. 5. p .
324. Köves Rózsa : Emlékezés Pálffy Györgyre.
— Magyar Nemzet, 1984. 217. sz. 4. p .
325. Szalipszki
E n d r e : A legjobb katona
erények megtestesítője. (Pálffy György
születésének 75. évfordulóján.) — N ,
1984. 37. sz. 9. p.
326. Száraz György: A tábornok. Részletek
egy készülő kor- és életrajzból. Bp.
Magvető K. 1984. 475 p .
327. Száraz György: A tábornok.
(Pálffy
György.) 32—35. r. — Életünk, 1984.
1. sz. 47—63., 2. sz. 138—143., 3. sz.
226—232., 4. sz. 339—360. p .
328. Tóth Sándor: Pállfy György. 1909—1949.
— HSz, 1984. 9. sz. 83—85. p .
329. Vadász Ferenc: Hűséggel, emberséggel.
Pálffy Györgyről, születésének 75. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1984. 217. sz.
6.p.
330. Verbai Lajos: Életútja, hűsége példa.
Pálffy György születésének 75. évforulóján. — Népszava, 1984. 218. sz. 5. p .
331. Falus György — Dohány Zoltán: A meg
bízott. Dokumentumregény. 1—2. köt.
[Bp.] BM Határőrség Pol. Csfség. 1983.
[! 1984.] 2 db.
(Pataki Ferenc. 1892—1944.)
332. Kovács J e n ő : A hős felderítő emlékezete.
(Pataki Ferenc.) — Határőr, 1984. 36. sz.
8—9. p .
333. Qyörkei Jenő : Emlékét a feledés homálya
fedi... (Rabinovics András gárdafőhad
nagy.) — Űj Tükör, 1984. 14. sz. 9. p .
334. Hajdú Tibor: E g y a százezer közül. Száz
éve született Rahinovits József. — Nép
szabadság, 1984. 273. sz. 6. p .
335. Hegyi Gyula: A tudós forradalmár.
Nyolcvanöt éve született Radó Sándor.
— Magyar Hírlap, 1984. 260. sz. 4. p .
336. Botos J á n o s : Rajk László. 1909—1949.
Emlékezés. — Pártélet, 1984. 3. sz.
86—89. p.
337. Csizmadia György: A kommunista élet
m ű . (Rajk László születésének 75. év
fordulóján.) — Magyar Rendőr, 1984. 10.
sz. 4. p.
338. Strassenreiter Erzsébet: Rajk Lászlóról.
Születésének 75. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1984. 57. sz. 4. p .
339. Strassenreiter Erzsébet: A párthoz tartozó
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340.
341.
342.

343.
344.
345.
346.

347.

348.
349.

350.

351.

forradalmár. (Emlékezés Rajk Lászlóra,
születésének 75. évfordulóján.) — N,
1984. 10. sz. 7. p.
Máté György: Rezi Károlyról. Születésé
nek 75. évfordulóján. — Népszabadság,
1984. 288. sz. 11. p .
K[öves] R [ ó z s a ] : Rózsa Richárd emlé
kezete. — Magyar Nemzet, 1984. 162. sz.
4.p.
Oárdos Miklós: Negyven éve történt.
Pisztolylövések egy cukrászdában. (Ság
vári Endre). — Interpress Magazin,
1984. 9. sz. 40—47. p.
Szabó Ágnes: Ságvári Endre. Emlékezés
mártírhalálának 40. évfordulójára. —
HSz, 1984. 7. sz. 93—94. p.
Änderte Á d á m : Augusto César Sandino
életútja. „Szabad férfiak tábornoka." —
Népszabadság, 1984. 43. sz. 6. p .
Sándor K á l m á n : A 129913-as volt fogoly
meséli. — N , 1984. 51—52. sz. 18—19. p .
Hajdú Sándor: Igaz forradalmárra emlé
kezünk. [Sós György vezérőrnagy, Bu
dapest egykori rendőr-főkapitánya szü
letésének 75. évfordulóján.] — Magyar
Rendőr, 1984. 32. sz. 5. p.
Splény
Béla emlékiratai. 1—2. k ö t .
(Közread, és vál. Kendi Mária. Sajtó alá
rend. és jegyz. írta Fábri Anna.) Bp.
Magvető K . (1984.) 2 db.
(Nemzet és emlékezet.)
Pap András: Katonaként élt. (Szalvay
Mihály.) — ISz, 1984. 8. sz. 8. p .
Gábor Sándorné: Szamuely György. E g y
elfelejtett forradalmár emlékére. — Kri
tika, 1984. 3. sz. 6—8. p.
Vadász Ferenc: Fegyverrel és tollal. Sze
keres György születésének 70. évforduló
ján. — Népszabadság, 1984. 159. sz.
7,p.
Sziklai Sándorné: Lobogó élet. (Sziklai
Sándor.) Bp. Zrínyi K . 1984. 278 p .
(Élmények és gondolatok.)
Bibliogr. a jegyzetekben 275—[279.] p.

352. Fehér Pál E . : Az elfelejtett Szimonidesz
Lajos. Születésének századik évforduló
ján. — Népszabadság, 1984. 260. sz.
7.p.
353. Kun József: Megalkuvás nélkül. Száz éve
született Szimonidesz Lajos. — Magyar
Nemzet, 1984. 260. sz. 7. p.
354. Kun József: A történetíró tábori püs-pök. (Emlékezés Szimonidesz
Lajosra,
születésének 100. évfordulóján.) — N .
1984. 44. sz. 7. p .
355. Abinéri Ottó : . . .és mindig ól ! (Szőnyi Már
ton.) — Határőr, 1984. 36. sz. 10. p.
356. Dobó J á n o s : E g y kis kiegészítés. (Strassenreiter Erzsébet : Szőnyi Tibor emlékére.
Népszabadság, 1983. dec. 30.) — Nép szabadság 1984. 11. sz. 6. p.
357. Szügyi Zoltán vezérőrnagy. 1896—1967.
— Magyar Szárnyak, (Oshawa), 1982.
71—72. p.
358. Pándi P á l : Táncsics Mihály. Halálának
100. évfordulóján. —• Népszabadság,
1984. 150. sz. 7. p.
359. Kékesdi Gyula: Emlékezés Tisza József-re. (1914—1980.) Születésének 70. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1984. 48. sz.
4. p.
360. Kékesdi Gyula: Számvetés, „...mindig
nehéz feladatot kértem." (Úszta Gyula
ny. altábornagy születésének 70. évfor
dulójára.) — Népszabadság, 1984. 146.
sz. 4. p.
361. Dmitrij Fjodorovics Usztyinov. (1908—
1984.) — Népszabadság, 1984. 300. sz.
3.p.
362. Tóth Sándor: A budai önkéntesek pa
rancsnoka. (Variházy Oszkár.) — HSz,
1984. 2. sz. 91—93. p.
363. Hazafi és internacionalista.
(Wallisch
Kálmán.) [ í r t a : ] H . K. — ISz, 1984.
2. sz. 9. p.
364. Magyar internacionalistának emeltek em
lékművet Nyugat-Kazahsztánban.
(Wienermann Lajos.) — Népszabadság,
1984. 139. sz. 8. p .

I I I . E G Y E T E M E S ÉS MAGYAR H A D T Ö R T É N E L E M AZ ÓKORTÓL N A P J A I N K I G
365. Magyarország hadtörténete. I . A honfog
lalástól a kiegyezésig. Szerk. Borús Jó
zsef. (Bp.) Zrínyi K. 1984. 671 p. 92 t.
10 térk.
Bibliogr. 617—627. p. Időrendi-, név- és
földrajzi mutatóval.
366. Liptai E r v i n : ... dedikálom... [Megjelent
a „Magyarország hadtörténete" c. m ü
első kötete.] — N , 1984. 40. sz. 13. p.
367. Diószegi I s t v á n : A magyar külpolitika
útjai. Tanulmányok. B p . Gondolat K.
1984. 419 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén.
368. Hoensch, Jörg K . : Geschichte Ungarns
1867—1983. Stuttgart — Berlin—Köln—

369.

370.
371.

372.
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Mainz, Kohlhammer, (1984.) 287 p.
Bibliogr. 269—277. p.
Hungarian history—world history. E d . b y
György Ránki. Bp. Akad. K. 1984. V I I I .
315 p.
(Indiana University Studies on Hungary
1-)
Száraz György: Történelem jelenidőben.
Tanulmányok. Bp. Magvető K . (1984).
873 p.
Száraz György: Erdély múltjáról — je
lenidőben. — Népszabadság, 1984. 29.
sz. 13., 53. sz. 15. p . 77., 101., 152.,
176., 223., 259., 282., 306. sz. 13. p .
Ceausescu, Ilié: Transilvania. Stravechí

pamint romanesc. Bucurestí, E d . Militara, 1984. 181 p. 24térk.
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Névmutató
val.
373. Erényi Tibor: Magyar szociáldemokrácia
és a nemzeti kérdés. — Társadalmi Szem
le, 1984. 7—8. sz. 152—155. p .
374. Kővágó László: A magyar kommunisták
ós a nemzeti kérdés. — Társadalmi Szem
le, 1984. 7—8. sz. 156—159. p.

Ókor

388.

389.
390.

375. Hahn István : E g y militarizált társadalom
anatómiája. (Spárta.) — História, 1984.
5—6. sz. 3—5. p .
376. Nepos, Cornelius: Híres férfiak. [De viris
illustribus.] Ford., az utószót és a jegyz.
írta H a v a s László. (Bp.) Európa K.
1984. 254 p.
377. Forrai Péter: Légiós tábor Óbudán. —
ISz, 1984. 8. sz. 22—23. p.
378. Mócsy András: Légiók a Birodalom ha
tárán. — História, 1984. 5—6. sz. 6—8. p .
379. Várady László : Epochenwechsel um 476.
Odoaker, Theoderich d. Gr. und die
Umwandlungen. Anhang : Pannonica. Bp.
Akad. K. Bonn, Habelt, 1984. 123 p.

391.
392.
393.

394.

Középkor 1500-ig
380. Szádeczky-Kardoss Samu—Olajos Teréz—
Farkas Csaba: Az avar történelem for
rásai V I I I . Az avarok Maurikios császár
ságának utolsó éveiben (597 végétől 602
őszéig). — Archaeológiai Értesítő, 1984.
1. sz. 53—70. p .
381. Szádeczky-Kardoss
Samu: Figyelembe
nem vett források a protobolgárokról. Du
nai bolgárok a Bizánccal harcoló avar
seregekben. 598—600. — Bulgarian His
torical Review (Szófia), 1983. 2. sz. 76—
79. p .
382. Daniss Győző: A honfoglalás, 892—900.
Beszélgetés Kristó Gyula történésszel.
— É T , 1984. 1. sz. 6—7. p .
383. Schmutzer, J. : A 933. évi mereseburgi csa
t a évfordulójára. — Militärgeschichte,
1983. 1. sz. 97—98. p .
384. Kristó Gyula: Koppány, a „herceg". —
É T , 1984. 21. sz. 643—645. p.
385. Magyarország története. Előzmények ós
magyar történet 1242-ig. 1—2. köt. Főszerk. Székely György. Szerk. B a r t h a
Antal, Bp. Akad. K. 1984. 2 db. illusztr.
(Magyarország története tíz kötetben. 1.)
Bibliogr. 1555—1714. p. Kronológia, sze
mély-, helységnévmutató.
386. Rázsó Gyula: A magyar állam megalapí
tása. — Revue de Hongrie, 1984. 4—5. sz.
105—111. p .
387. Mednyánszky Alajos: Regék és mondák.
(Erzählungen, Sagen und Legenden aus
Ungarns Vorzeit. Vál. Fried István, Ha

395.
396.

397.
398.

399.
400.
401.

402.

403.
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na Ferkova. Ford., jegyz. Soltész Gáspár.)
Bp. — (Bratislava) Európa K. — (Tat
ran K.) 1983. 148 p. illusztr.
(Bibliotheca Saeculorum.)
Borosy András: Magyarország hadügye
és háborúi a honfoglalástól az Árpád-ház
kihalásáig. (Magyarország hadtörténete.
I. A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. Zrí
nyi K . 1984.) 13—56. p.
Borosy András: A kora Árpád-kori kíséret
és testőrség szerepének historiográfiai át
tekintése. — H K , 1984. 2. sz. 290—304. p.
Borosy András: A fekete kereszt. (Fegy
veres egyházi rendek.) — Mo, 1984. 31.
sz. 22. p .
Sweeney, J. R. : Magyarország és a keresz
tes hadjáratok a 12—13. században. —
Sz, 1984. 1. sz. 114—124. p.
Magyar István Lénárd: Bizánc és a ke
resztesek. — É T , 1984. 6. sz. 172—174.,
7. sz. 205—207., 8. sz. 246—247. p .
Az Árpád-kori magyar történet bizánci
forrásai. — Fontes byzantini históriáé
Hungaricae aevo ducum et regum ex
stirpe Árpád descendentium. Összegyűj
tötte, ford., bev. és jegyz. ellátta Moravcsik Gyula. Bp. Akad. K . 1984. 363 p .
Bibliogr. a jegyzetekben. Görög és ma
gyar mutatóval.
Kristó Gyula : Források kritikája és kriti
kus források az 1040-es évek magyar
történetére vonatkozóan. 1—2. r. — Ma
gyar Könyvszemle, 1984. 3. sz. 159—175.,
4. sz. 285—299. p.
Váczy Péter: Etnikum, felekezet, had
szervezet. — História, 1984. 5—6. sz.
8—10. p .
Eszes Máté : Párbajok és viadalok. 5—8. r.
(Párbajok és lovagi tornák története az
Árpádkortól a 19. századig.) — ISz, 1984.
1—4. sz. 18—19. p .
Engel P á l : Hadsereg és társadalom a lo
vagkorban. — História, 1984. 5—6. sz.
64—65. p.
Sternberg, J a . I. : Az orosz—magyar kap
csolatok története a X I . század közepén.
— Ukrainszkij Isztoricsnij Zsurnal, 1983.
12. sz. 84—91. p.
Szántó Tibor: Hódító Vilmos. — Interpress Magazin, 1984. 11. sz. 74—79. p.
BenJcő Mihály: Állam és hadsereg. Dzsin
gisz kán állama. — História, 1984. 5—6.
sz. 61—63. p .
Petkova, I . : Északnyugat Bulgária a ma
gyar Balkán-pohtikában a 13. században.
Magyar—bolgár harcok és szövetségek
Északnyugat Bulgária birtoklásáért. —
Bulgarian Historical Review (Szófia),
1983. 1. sz. 57—65. p .
Rázsó Gyula : A magyar feudális hadsereg
fénykora. (Magyarország hadtörténete.
I . A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp.
Zrínyi K . 1984.) 59—132. p .
Rázsó Gyula : Királyok zsoldosai. — His
tória, 1984. 5—6. sz. 14—16. p .

404. Housley, N o r m a n : King Louis t h e Great
of Hungary and the Crusades 1342—1382.
— The Slavonic and E a s t European Re
view, 1984. 2. sz. 192—208. p .
405. Szűcs Jenő : Hadügyi reform és köznemes
ség. (1396-tól 1439-ig.) — História, 1984.
5—6. 11—13. p .
406. Palacky, František: A huszitizmus törté
nete. Fejezetek a cseh nemzet történeté
ből. (Dejiny národu českého v Čechách
a v Morave. Ford. Benedek Gábor, Far
kas Géza, Holka László. Vál., a jegyz.
összeáll, és az utószót írta Benedek Gá
bor.) Bp. Európa K . 1984. 726 p.
407. Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma
Magyarországon 1387—1437. [Bp.] Gon
dolat K. 1984. 338 p . 8 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 275—326. p .
Az ország védelme: 102—132. p.
408. Niederhauser E m i l : Az erdélyi parasztfel
kelésről. — Magyar Hírlap, 1984. 256. sz.
6.p.
409. Kartous, P . : A Habsburg—Jagelló kettős
hatalom Magyarországon 1440—1444 kö
zött. Giskra katonai tevékenységének kez
dete a szlovákiai területen. — Historické
Studie, 1980. 267—286. p.
410. Held József: H á n y a n és kik harcoltak
Nándorfehérvárnál? — História, 1984.
5—6. sz. 66. p.
411. Held, J[ózsef]: The defense of Nándor
fehérvár (Belgrade) in 1456: a discussion
of controversial issues. (Hungarian his
t o r y — world history. Ed. b y György
Ránki. Bp. Akad. K. 1984.) 13—26. p.
412. Báling József: Szemtanú a nándorfehér
vári győzelemről. (Pál, a veszprémi egy
házmegye prépostja.) Pécsi k u t a t ó felfe
dezése egy bécsi levéltárban. — Magyar
Nemzet, 1984. 11. «B. 9. p.
413. Demeter Zsuzsanna: Honvédő parasztok
és vezérük. (Hunyadi János.) — História,
1984. 5—6. sz. 67. p .
414. Lungu, R . : Észrevételek Vlad Tepes ha
vasalföldi fejedelem dél-dunai törökelle
nes harcával kapcsolatban. 1461 tele —
1462. — Revue Roumaine d'Histoire,
1983. 2. sz. 147—158. p .
415. Kardos Tibor: Ki volt Mátyás király?
(Előszó, jegyz. Szigethy Gábor.) Bp. Mag
vető, (1983.) 65 p.
(Gondolkodó magyarok.)
416. Teke Zsuzsa: Corvin János. — Interpress
Magazin, 1984. 5. sz. 4—9. p .

16—17. század
417. Szakály Ferenc: Hadügyi változások a
középkori magyar állam bukásának idő
szakában. (Magyarország hadtörténete.
I . A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp.
Zrínyi K . 1984.) 135—178. p .
418. Unger Mátyás: X V I — X V I I . századi tör
ténelmünk jellemzése az 1918 utáni oszt
rák történetírásban. (Ünnepi tanulmá

nyok Sinkovics I s t v á n 70. születésnap
jára. Bp. E L T E , 1980.) 331—349. p .
419. Erdödy J á n o s : Bocskorosok hadinépe.
A nagy európai parasztháborúk. 4. kiad.
Bp. Móra, 1984. 162 p. 4 t.
(Képes történelem.)
420. Kovássy Zoltán: Dózsa máramarosi ne
mesei. — É T , 1984. 46. sz. 1450. p .
421. Nagler, D . : Az 1514. évi parasztháború
a Bruckenthal Múzeum 16—18. századi
krónikáiban. — Forschungen zur Volks
und Landeskunde (Bucuresti), 1982.
1—2. sz. 60—63. p.
422. Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség
születése. 2. kiad. Bp. Gondolat, 1984.
279 p .
(Magyar História.)
423. Barta Gábor: A Sztambulba vezető út
(1526—1528). (Bp. Magvető, 1983.) 248 p .
(Gyorsuló idő.)
424. Török hadak Magyarországon 1526—1566.
Kortárs török történetírók naplórészle
tei. Thury József fordítását vál. és jegy
zeteit bőv. Kiss Gábor. (Bp.) Panoráma
[1984.] 237 p. 20 t.
425. Marosi Endre—Nagy László: Habsburg
és törökellenes harcok. (Magyarország
hadtörténete. I. A honfoglalástól a ki
egyezésig. Bp. Zrínyi K. 1984.) 181—
336. p.
426. Generál Tibor: Az oszmán—török haderő
szervezete és vezetése a birodalom fény
korában. — H K , 1984. 4. sz. 617—663. p .
427. Szakály Ferenc: Határvédelem és társa
dalom a török korban. — História, 1984.
5—6. sz. 17—19. p.
428. Szakály Ferenc: Török uralom és refor
máció Magyarországon a 16. század köze
pe táján. — Világosság, 1984. 1. sz.
51—59. p.
429. Qecsényi Lajos: K a t o n á k és polgárok a
végvárakban. — História, 1984. 5—6. sz.
22—23. p .
430. Sugár I s t v á n : Bornemissza Gergely deák
élete. Eger, Dobó Vármúzeum, 1984. 132
p . 27 t . illusztr.
(Studia Agriensia 4.)
431. Levelek az ostromlott Szigetvárról. (For
rásközlés.) Közli: Ujkéry Csaba. — So
mogyi Honismereti Híradó, 1984. 2. sz.
27—32. p .
432. Gömöri György: Angol szemtanú Pest
1542-es sikertelen ostromáról. — Magyar
Nemzet, 1984. 182. sz. 10. p .
433. Nagy László: A rossz hírű Báthoryak.
[Bp.] Kossuth K. 1984. 248 p . illusztr.
434. Nagy László: Báthorí István (1533—
1586.) — Interpress Magazin, 1984. 7. sz.
66—73. p .
435. Moser, Alexius: Der Türkeneinfall ín
Dobschau vor vierhundert Jahren. —
Südostdeutsche Viertelj ahresblätter,
1984. 1. sz. 45—46. p .
436. Howart, David: Az Armada pusztulása.
(The voyage of the Armada. The Spa-
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437.

438.
439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.
449.

450.

nish story. Ford. Félix Pál. Bp.) Kossuth
K. 1984. 278 p. illusztr.
Ujváry Zsuzsanna : „Nagy két császár bi
rodalmi között." A hosszú háborútól
Bethlen Gábor haláláig. (Bp.) Gondolat
K. 1984. 292 p .
(Magyar história.)
Bibliogr. 275. p., Kronológia.
Benda K á l m á n : Letelepített katonák.
Hajdúk a magyar történelemben. —
História, 1984. 5—6. sz. 20—21. p.
Nehring, K . : Hungary and the treaty of
Zsitvatorok — a short outline. (Hunga
rian history—world history. Ed. b y
György Ránki. Bp. Akad. K. 1984.)
27—30. p .
Horváth Csaba: A Bolotnyikov-féle pa
rasztháború ábrázolása az orosz történeti
irodalomban. 1. r. — Sz, 1984. 5. sz.
998—1037. p .
Nagy László: A „bibliás őrálló" fejede
lem. I. Rákóczi György a magyar histó
riában. Bp. Magvető K. (1984.) 235 p .
(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 205—233. p.
Várkonyi Ágnes, R. : A nemzetközi tö
rökellenes szövetség genezise ós I I . Rá
kóczi György fejedelem. — TSz, 1984.
1—2. sz. 67—79. p .
Várkonyi Ágnes, R. : Erdélyi változások.
Az erdélyi fejedelemség a török kiűzésé
nek korában 1660—1711. Bp. Magvető
K . (1984.) 521 p .
(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 445—490. p.
Név- és földrajzi mutató.
Várkonyi Ágnes, R. : Zrínyi Miklós szö
vetsége Wesselényivel és Nádasdyval a
török ellen, 1663-ban. — TSz, 1984. 3. sz.
341—369. p.
Molnár I m r e : Latin nyelvű gyászbeszéd
Franciaországból a katonaköltő Zrínyi
Miklósról 1665-ből. — Akadémiai Köz
lemények, 106. sz. mell., 1984. 1—41. p.
Köpeczi Béla: Hongrois et Francais. De
Louis X I V . á la Révolution française.
[Bp.] Corvina K . (1983.) 451 p . 8 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 388—426. p .
Névmutató, kronológia.
Köpeczi Béla: The hungarian wars of
independence in t h e 17th and 18th cen
turies in their european context. (Hun
garian history — world history. E d . b y
György Ránki. Bp. Akad. K. 1984.)
31—40. p .
Csáky M.: Thököly az osztrák historiog
ráfiában. — österreichische Osthefte,
1982. 4. sz. 407—417. p .
Cernovodeanu, P . : Thököly Imre kapcso
latai a román területekkel. — Revue
Roumaine d'Histoire, 1982. 1. sz. 59—
68. p .
Internationaler Kongress für Militär
geschichte. — International Congress of
Military History. — Congres Internatio

451.

452.

453.
454.

455.
456.
457.

458.

459.

nal d'Histoire Militaire. Wien 6—10.
Juni 1983. Beiträge, communications,
papers. Wien, 1983. 451 p.
Tartalomból: Nagy László: Ungarn im
Jahre 1683. 187—198. p .
Hazai György: Európa az oszmán törö
kök szempontjából. A törökök 1683. évi
vereségének okai. — Pannónia (Eisenstadt) Kismarton), 1983. 2. sz. 12—13. p .
Mack, K . H . : Az 1683. évi nagy fordulat.
Bécs török ostroma és ennek hatása a
Balkánra. Nemzetközi kutatói tanácsko
zás, 1982. november 24—25. Wien. —
Österreichische Osthefte, 1983. 1. sz.
145—150. p .
Molnár I m r e : Bécs ostroma és felszaba
dítása 1683-ban. — Akadémiai Közle
mények, 103. sz. 1983. 222—234. p .
W immer, J a n : Wieden 1683. Dzieje kampanii í bitwy. (Ed. Wojskowy I n s t y t u t
Historyczny. Warszawa,) WMON, (1983.)
480 p. illusztr.
Bibliogr. 437—443. p.
Várkonyi Ágnes: Vienna, Buda, Constan
tinople. — The New Hungarian Quarter
ly, 94. sz. 1984. 101—109. p.
Béke Margit: Esztergom felszabadulása
1683-ban.—Vigília, 1984. 1. sz. 64—66. p.
Híradás Szeged visszafoglalásáról 1686ban. [Közread, és be v.] Balogh István. —
Somogyi-könyvtári műhely, 1984. 1—2.
sz. 69—70. p.
Várkonyi Ágnes, R. : Buda visszavívása.
1686. (Bp.) Móra K . (1984.) 374 p .
illusztr.
Bibliogr. 365—366. p., időrendi áttekin
tés és szómagyarázat 367—[375.] p .
Tálasi I s t v á n : A gyulai ostromzár migrá
ciós kihatásai. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics I s t v á n 70. születésnapjára. Bp.
E L T E , 1980.) 319—329. p .

18. század
460. Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadság
harc. (Magyarország hadtörténete. I . A
honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. Zrínyi
K. 1984.) 339—399. p .
461. Theuer, F r a n z : Brennendes Land. Kuruzzenkriege. E i n historischer Bericht.
Wien—Köln—Graz, Verl. Böhlau, 1984.
347 p. 12 t .
462. Várkonyi Ágnes, R . : Rákóczi hadserege.
'História, 1984. 5—6. sz. 26—28. p .
463. Kiss István, N. : A kuruc hadsereg társa
dalmi-gazdasági bázisa (1703—1711). —
H K , 1984. 4. sz. 687—715. p.
464. Benda K á l m á n : I I . Rákóczi Ferenc feje
delem diplomáciai kapcsolatai Velencé
vel 1704—1709. — TSz, 1984. 1—2. sz.
103—110. p .
465. II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi
végrendelete. — Testament politique et
moral du prince Francois I I . Rákóczi.
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Ford. Szávai Nándor, Kovács Ilona.
A tanulmányt és a tárgyi jegyz. írta Köpeczi Béla. Bp. Akad. K . 1984. 555 p. 9 t .
A háborúkról, a háborúskodásról és a
hadseregtartás indokairól. 390—397. p.
(Archívum Rákóczianum. I I I . osztály:
í r ó k : I I . Rákóczi Ferenc művei 3.)
466. D'Andrezel vicomte és Rákóczi levele
zése. (1725—1727.) Sajtó alá rend., bev.,
jegyz. Köpeczi Béla. Leveleket ford. Né
met Miklós. (Kiad. a Szabolcs-Szatmár
megyei Múzeumok igazgatósága, Nyíregy
háza, a Vay Ádám Múzeum Baráti Kör.)
Vaja, 1984. 232 p. illusztr.
(Folia Rákócziana 7. sz.)
Név- és helymutatóval.
467. Borús József: A kuruc szabadságharctól
ezernyolcszáznegyvennyolcig. (Magyaror
szág hadtörténete. I. A honfoglalástól a
kiegyezésig. Bp. Zrínyi K. 1984.) 403—
445. p.
468. Barta J á n o s : A kétfejű sas árnyékában.
Az abszolutizmustól a felvilágosodásig
1711—1780. (Bp.) Gondolat K. 1984. 230
p. illusztr.
(Magyar história.)
Bibliogr. 223—224. p.
469. Zachar József: Idegen hadakban. Bp.
Magvető K. (1984) 496 p .
(Nemzet ós emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 474—493. p.
Ism. Pelle János — Népszabadság, 1984.
194. sz. 7. p . Kovács Sándor Iván. —
Népszabadság, 1984. 207. sz. 7. p .
470. Bajomi Lázár E n d r e : Kurucok francia
földön. — Magyar Nemzet, 1984. 159.
sz. 5. p.
471. Praznovszky Mihály: Vitám et sanguinem
Nógrádban. Inszurrekciós költségek
1744-ben. — História, 1984. 5—6. sz.
28—29. p.
472. A Horea vezette 1784. évi parasztfelkelés
a források tükrében. (Forrásokat gyűjt.
Nicolae Edroiu, Magyari András.) Közzé
teszi: Magyari András. Bukarest, Kriter i o n K . 1984. 359 p.
Bibliogr. a jegyzetekben 321—3?5. p.
Név- és földrajzi m u t a t ó .
473. Kiss Károly: Magyar alvitézek hőstettei
az újabb üdőszakban. (Szerk., vál., és a
jegyz. írta Juhász István.) Bp. Magvető
K. (1984). 369 p. 15 t.
Bibliogr. 366—[367.] p.
(Magyar Hírmondó.)

19. század
374. Balogh György: Újoncállítás Heves me
gyében a francia háborúktól 1847-ig. Eger
Heves m. Levéltár, 1983. [!1984.] 68 p.
(Tanulmányok Heves megye történeté
ből. 7.)
475. Kávássy Sándor: Fegyverben a magyar

nemesség. — História, 1984. 5—6. sz.
29—31. p.
476. Kaszap András: Bolivar és Dél-Amerika.
(Függetlenségi küzdelem, 1813—1826.)
— Föld és Ég, 1984. 1. sz. 11—14. p.
477. Ács Tibor: B a t t h y á n y Lajos katonai szol
gálatának története. (1826. augusztus
5.—1831. április 30.) — H K , 1984. 4. sz.
716—752. p.
478. Erdős Szánka Péter: Emlékezés az 1831.
évi parasztfelkelésben elesett szabófal
viakra. — Korunk, 1982. 3. sz. 222—224.
P479. Nagy László, J. : Abd el Kader a francia
gyarmati hódítás elleni harc élén. (1832—
1847.) — Világtörténet, 1984. 2. sz.
102—110. p.
480. Temini, A.: Abd el Kader kapcsolata a
portával és Angliával 1840—1841-ben.
—Világtörténet, 1984. 2. sz. 110—115. p .
481. Bona Gábor: Szabadságharc 1848—49ben. (Magyarország hadtörténete. I.
A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. Zrí
nyi K. 1984.) 449—549. p.
482. Márkus I s t v á n : Forradalom ós szabad
ságharc, 1848—49. 5. kiad. Bp. Móra K.
1984. 155, [10] p. 4 t. illusztr. + mell.
(Képes történelem.)
483. Németh György, G.: Események, sorsok,
tanulságok. Beszélgetés Spira György
történésszel. — HSz, 1984. 2. sz. 105—
107. p.
484. Barany, G.: Two revolutions in 1848:
Vienna and Pest. (Hungarian history —
world history. Ed. by György Ránki. Bp.
Akad. K. 1984.) 59—83. p.
485. Urban Aladár: 'A Batthyány-kormány
megalakulása és kinevezése. — Sz, 1984.
6. sz. 1085—1113. p.
486. Urbán Aladár: Pákozd. 1848. (Bp.) Móra
K. (1984.) 198 p. illusztr.
Bibliogr. 198—[199.] p.
487. Józsa György Gábor: Pákozdtól Vilá
gosig. — Magyar Nemzet, 1984. 269. sz.
9.p.
488. Lukács László: 1848 legutolsó ütközete.
A móri csata emléke a nóphagyományban. — É T , 1984. 11. sz. 328—329. p.
489. Varga J á n o s : A szabadságharc hadinópe.
— História, 1984. 5—6. sz. 31—34. p.
490. Matthaeidesz Konrád: Legendájuk ma is
él. — ISz, 1984. 3. sz. 8. p.
491. Scserbatov, A. P . : Paszkevics Magyaror
szágon. (Ford. Gerencsér Zsigmond. Az
okmánytár francia iratait ford., a jegyz.
és a magyarázatot írta Katona Tamás.)
Bp. Európa K. 1984. 445 p. 1 t.
Bibliogr. a jegyzetekben 399—418. p.
Névmutatóval.
492. Rosonczy Ildikó: Orosz forrás a szabad
ságharc végnapjairól. Rüdiger tábornok
segédtisztjének visszaemlékezése. — H K ,
1984. 4. sz. 761—787. p.
493. Karch P á l : Pest-Buda katonazenéje 1848ban. (Katonazenekarok és karmesterek.)
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Kiad. az MTA Zenetudományi Intézet.
B p . 1983. 106 p. 18 t.
(Műhelytanulmányok a magyar zenetör
ténethez. 3.)
Bibliogr. 50—51. p. Névmutatóval.
494. Riadj magyar! 1848—1849 fametszetes
ponyvái, csatakrónikái. (Szerk., utószó,
jegyz. Pogány Péter.) Bp. Magvető K .
(1983.) 667 p . illusztr.
(Magyar Hírmondó.)
Bibliogr. 645—659. p .
495. Lukácsy András: A szabadságharc vezető
férfiai. — Magyar Hírlap, 1984. 144. sz.
12. p.
496. Ács Tibor : „Éljen Mészáros s éljen a nyak
ravaló"? Az első hadügyér. — É T , 1984.
39. sz. 1224—1225. p.
497. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a sza
badságharcban. Bp. Magvető K. (1984.)
775 p.
(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 694—774. p .
498. Hermann Róbert : Megjegyzések egy per
újrafelvétel ürügyén. — Hevesi Szemle,
1984. 1. sz. 41—46. p.
Kovássy Zoltán „Adatok a Kossuth—
Görgey történelmi perhez" c. cikkhez.
499. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisz
tek a szabadságharcban 1848—49. Bp.
Zrínyi K. 1983. [Ism.] Vörös Károly. —
H K , 1984. 2. sz. 393—396. p., — Kovács
Béla. — Történelemtanítás, 1984. 5. sz.
30—31. p.
500. Bona Gábor: Vas megyei 48-as honvéd
törzstisztek nyomában. — Vasi Szemle,
1984. 3. sz. 394—409. p.
501. Bona Gábor: Petőfi Sándor, honvéd szá
zados. — Élet és Irodalom, 1984. 10. sz.2.p.
502. Kovássy Zoltán: „Petőfi utolsó üzenete az
isaszegieknek." (Link Herman feljegy
zései az isaszegi csatáról.) — Magyar
Nemzet, 1984. 149. sz. 6. p.
503. Horváth Béla: Hertelendy Miklós az
1848—49-es magyar szabadságharcban.
Vasi Szemle, 1984. 2. sz. 246—263. p .
504. Papp K á l m á n : A kőkösi hős. (Gábor
Áron, 1814—1849.) — H K , 1984. 4. sz.
753—760. p .
505. Kovássy Zoltán: Lenkey visszatér. —
Interpress Magazin, 1984. 8. sz. 122—124.
P506. Csorba László: A tizenötödik vértanú.
(Lenkey János.) — Interpress Magazin,
1984. 3. sz. 4—20. p.
507. Pásztor Emil: Kazinczy Lajos zsibóí fegy
verletétele 1849-ben. — Korunk, 1982. 2 .
sz. 145—155. p .
508. Katona Tamás : Az aradi vértanúk. — N ,
1984. 40. sz. 13. p .
509. Dián É v a , G. : Forradalom és szabadság
harc Tatán, 1848—1849. (Tata története
2. köt. 1727—1970. Tata, Városi Tanács,
1984.) 45—56. p .
510. Belitzky J á n o s : Az 1200 fős nógrádi ön

kéntes mozgó nemzetőr zászlóalj felsze
reléssel való ellátása. (1848. augusztus
21. —szeptember 13.) — Nógrád m. Múz.
Évkönyv, 1984. 39—61. p .
511. Böhm J a k a b : Losonci gerillák 1849 ta
vaszán — nyarán. — HSz, 1984. 3. sz.
86—88. p.
512. Ugróczky Mihály: A keszthelyi Georgikon hallgatói a pákozdi csatában. — Ma
gyar Nemzet, 1984. 226. sz. 6. p .
513. Bona Gábor: Magyarok és nemzetiségiek
a szabadságharcban. — Magyar Nemzet,
1984. 41. sz. 9. p .
514. Spira György: A nemzetiségi kérdés Ma
gyarországon 1849-ben. —österreichische
Osthefte, 1983. 2. sz. 197—222. p.
515. Varadi-Sternberg J á n o s : Zsidók a szabad
ságharcért. — História, 1984. 3. sz. 19—
20. p.
516. Hör esik Richárd: A békés együttélés
útján. Nicolae Balcescu és az 1849-es
magyar—román megegyezés. — Nap
jaink, 1984. 3. sz. 28—30. p.
517. Kovács I s t v á n : A magyarországi lengyel
légió és a róla szóló emlékiratok. (A ma
gyar polgári átalakulás kérdései. Tanul
mányok. Kiad. az E L T E Bölcsészettud.
K a r a . Bp. 1984.) 309—326. p.
518. Balázs József: Magyarok az olasz szabad
ságharcban és az észak-amerikai polgár
háborúban. (Magyarország hadtörténete.
I. A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp.
Zrínyi K. 1984.) 553—581. p.
519. Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció
1849—1867. (Bp.) Kossuth K . 1984.
378 p . 15 t.
Bibliogr. a lábjegyzetekben. Név- és föld
rajzi mutatóval.
520. Vörös Károly: Adatok a belgiumi Kos
suth emigráció történetéhez. (Ünnepi ta
nulmányok Sinkovics I s t v á n 70. szüle
tésnapjára. B p . E L T E , 1980.) 367—383. p
521. Borsi-Kálmán Béla: E g y ü t t vagy külön
utakon. A Kossuth-emigráció és a ro
m á n nemzeti mozgalom kapcsolatának
történetéhez. Bp. Magvető K. (1984.)
227 p .
(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 219—[228.] p .
522. Delureanu, S. : Mazzini és Garibaldi tervei
e
g y új Közép-kelet-Európáról. (1859—
(1870.) — Revue Roumaine d'Histoire,
1983. 2. sz. 159—168. p.
[Kossuth, Klapka, Türr, Pulszky, Frigyesy tevékenységéről is.]
523. Spira György: Táncsics és az „olasz se
gély" kérdése. — Magyar Tudomány,
1984. 9. sz. 671—680. p .
524. Zöldi László: Klapka légió. — Népsza
badság, 1984. 114. sz. 7. p .
525. Wright, M.: Sir William Fenwîck Wil
liams, Karsz védője. — The Army
Quarterly, 1983. 1. sz. 74—80. p .
[Kmety György tevékenységével is fog
lalkozik.]
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526. Papp Gábor: A császár elrablásának ter
ve. (Noszlopy Gáspár.) — Népszabadság,
1984. 236. sz. 6. p.
527. Rajna György: Ápolják emléküket. (Hoz
zászólás P a p p Gábor: A császár elrablá
sának terve c. írásához.) — Népszabad
ság, 1984. 247. sz. 8. p .
528. Varsányi Péter I s t v á n : Ez történt 01mütz u t á n . — Életünk, 1984. 8. sz.
917—921. p.
529. Ágoston László, T. : Lenkey Albin tizedes.
(Miksa császár seregében. Mexikói tudó
sítás 1865-ből.) — Mo, 1984. 3. sz. 22. p.
530. Heiszler Vilmos: Az osztrák katonai ve
zetés és az Osztrák—Magyar Monarchia
külpolitikája 1867—1882 között. [Ki
ad, a] (MTA Történettud. Intézete.) Bp.
Akad. K. 1984. 135 p .
(Értekezések a történeti tudományok kö
réből. US. 105.)
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
531. Dangl, V.: Az osztrák—magyar hadse
reg szervezete, különös tekintettel Szlo
vákiára. 1868—1914. — Historie a Vojenstvi, 1983. 4. sz. 78—98. p.
632. Diószegi I s t v á n : Hungarians in t h e
Ballhausplatz. Studies on the AustroHungarian common foreign policy.
(Transi, b y Kornél Balázs. Bp.) Corvina
K. (1983.) 363 p. 8 t.
Bibliogr. a fejezetek végén. Névmutató.
533. Csonkaréti Károly: A császári ós királyi
haditengerészet és a Magyar Királyság.
(1867—1914.). — H K , 1984. 2. sz. 203—
255. p.
534. Rausch, J . : 113 és 100 évvel ezelőtti fel
kelések Ausztria—Magyarország déli ré
szén. 1—2. r. — Truppendienst, 1982. 5.
sz. 466—470., 6. sz. 564—570. p .
535. Kos, Franz- Josef: Die Politik Ö s t e r r e i c h Ungarns, während der Orientkrise, 1874/
75—1879. Zum Verhältnis von poli
tischer und militärischer Führung. Köln —
Wien, Böhlau, 1984. 462 p .
(A politikai ós katonai vezetés viszonyá
ról.)
536. Czövek I s t v á n : az 1876-os szerb—török
háború hatása az orosz közgondolkodásra.
— H K , 1984. 1. sz. 95—116. p .
637. Parádi József: A határszéli csendőrség
(1891—1914). (Tanulmány a magyar ha
tárőrizet történetéből.) Kiad. a BM Ha
tárőrség Pol. Csfség Agit. Prop. Oszt.
[Bp.] 1984. 95 p. 18 t.
Kézirat. Bibliogr. 69—77. p.

1900—1918
638. Vego, M.: Az Ausztria—Magyarország
és Olaszország közötti haditengerészeti
fegyverkezési verseny kezdete. 1904—
1905. — Marine — Gestern, Heute, 1982.
2. sz. 54—59. p.

539. Szász Zoltán: A Tisza-féle magyar—ro
m á n „paktumtárgyalások" feltételrend
szere (1910—1914). — TSz, 1984. 1—2.
sz. 182—191. p.
540. Dangl, V.: A militarizmus fokozása Ma
gyarországon a Balkán-háborúk idején.
— Československý Časopis Historicky,
1980. 3. sz. 377—398. p.
541. Nojkov, Szt. : A német és az osztrák—
magyar vezérkar értékelése a bolgár had
seregről az 1912—1913. évi Balkán-hábo
rúban. — Voenno—Isztoricseszki Szbornik, 1983. 2. sz. 34—49. p.
542. Szabó Miklós: A „nagy háború". —
HSz, 1984. 7. sz. 77—80. p .
543. Hajdú Tibor: From Sarajevo to Trianon.
— The New Hungarian Quarterly, 93. sz.
1984. 89—95. p.
544. Papp Gábor: Egy világháború képes
könyvéből. — Népszabadság, 1984. 176.
sz. 6. p.
545. Józsa György Gábor: Az első világégés. —
— Magyar Nemzet, 1984. 175. sz. 9. p .
546. Diószegi I s t v á n : Az első világháború
mérlege. (Gólyavári esték. Bp. RTV—
Minerva, Közgazd. és Jogi K. 1984.)
117—127. p.
547. Diószegi I s t v á n : Tisza István és a világ
háború. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics
István 70. születésnapjára. Bp. E L T E ,
1980.) 75—87. p.
548. Hanák Péter: Az első világháborúhoz
vezető utak. (Gólyavári esték. Bp.
R T V — Minerva, Közgazd. és Jogi K.
1984.) 106—116. p.
549. Jindra, Zdenek: Nemecko a Rakousko—
Uhersko n a prahu cervencové krize 1914.
— Československý Časopis Historicky,
1984. 4. sz. 523—546. p .
650. Oalántai József: Mire a falevelek lehulla
nak. Miért t ö r t ki az első világháború?
— Magyar Hírlap, 1984. 176. sz. 9. p.
551. Ritter Aladár: Szarajevó. A főherceg drá
mája. — Mo, 1984. 28. sz. 21. p.
552. Sági Ervin : Ott voltam Szarajevóban. —
— emlékezéseiből. — Űj Tükör, 1984. 34.
sz. 8—9. p.
553. Kulcsár László: Halálos nyár, anno 1914.
— Magyar Hírlap, 1984. 146. sz. mell.
2—4. p.
554. Baráti J u d i t : Mozgósítás! (1914 július
utolsó napjai.) — Budapest, 1984. 7. sz.
26—27. p.
555. Ritter Attila: Zimony, 1914. július 28. —
Mo, 1984. 30. sz. 21. p.
556. Farkas Márton: Az első tűzpróba. Az
Osztrák—Magyar Monarchia hadsere
gének veresége a Drina—Száva mentén
1914 augusztusában. — H K , 1984. 3. sz.
439—474. p.
557. Baumgartner, L. : A „ Z e n t a " kiscirkáló
pusztulása 1914. augusztus 16-án. —
Marine — Gestern, Heute, 1982. 4. sz.
143—152. p.
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558. Vego, M. : Az osztrák—magyar partvé
delem 1914-ben. — Marine — Gestern,
Heute, 1983. 2. sz. 52—59. p .
559. Lalkov, M.: A bolgár nemzeti—területi
probléma Ausztria—Magyarország Bal
kán-politikájában, 1914. augusztus—
szeptemberi időszakban. — Izvesztija, 35.
köt. 1983. 202—218. p .
560. Lalkov, M. : A bulgáriai osztrák—magyar
katonai attasé, Wladimir Laxa jelenté
seiből. (1915. január—október.) — Voenno—Isztoricseszki Szbornik, 1982. 2. sz.
130—144. p.
561. Baumgartner,
L. : Ausztria—Magyaror
szág Dunkerque-j e ? Ellentmondó híradá
sok a szerb hadsereg Albániából történő
átcsoportosításáról 1915—1916 telén. —
— Marine —Gestern, Heute, 1982. 2. sz.
46—53. p .
562. Lebegyev, V. : Fehér zászló a lövészárkok
felett. (Orosz és magyar katonák háború
ellenes akciói az első világháború utolsó
éveiben.) — F á k l y a , 1984. 6. sz. 12—13. p.
563. Merényi László: A cattarói matrózfelke
lés. (Bp. Kossuth K. 1984.) 186 p. 4 t.
(Népszerű történelem.)
Bibliogr. 185—[187.] p.
564. Radmanovic, M.: Zendülés az osztrák—
magyar hadihajókon a kotori öbölben.
1918. február 1—3. — Vojnoistorijski
Glasnik, 1983. 3. sz. 203—226. p .
565. Ráthonyi J á n o s : Halálugrás Tirolban.
(Boksay Antal, 1918.) — Mo, 1984. 41.
sz. 32. p .
566. Deák I s t v á n : Hazátlan honvédők. A
Habsburg Monarchia tisztikara. — His
tória, 1984. 5—6. sz. melléklete.
567. Bihl, W. : Ausztria—Magyarország kap
csolata az Oszmán Birodalommal az első
világháborúban. — österreichische Ost
hefte, 1982. 1. sz. 33—52. p .
568. Pitsch, E . : Az osztrák—magyar hadsereg
légvédelme az első világháborúban. 1—2.
r. — Truppendienst, 1982. 2. sz.
145—148., 3. sz. 244—247. p.
569. Boksay Antal: Magyar tengerészrepülő
fegyvertények. — Magyar Szárnyak
(Oshawa), 1982. 26. p.
570. Vareška György: Az Osztrák—Magyar
Monarchia haditengerészeti repülői. —
Magyar Szárnyak (Oshawa), 1982. 27—
29. p.
571. Winkler, H . : A k.u.k. dunai fiottila gő
zösei az első világháborúban. — Marine —
Gestern, Heute, 1983. 1. sz. 16—17. p .
572. Csikós S.—Baumgartner, L.: Kórházha
jók a Dunán, 1914—1918. — Marine —
Gestern, Heute, 1982. 1. sz. 10—13. p.
573. Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyaror
szágon az első világháború idején. —
TSz, 1984. 1—2. sz. 192—202. p.
574. Hrabál László: Újabb megállapítások az
első világháború tábori postájával kap
csolatban. — Philatelica, 1984. 2. sz.
29—33. p .

575. Pisztora Ferenc: Az első világháború főbb
károsító pszichés hatásai a kor vezető
elmegyógyászi tapasztalatainak a tükré
ben. — Honvédorvos, 1984. 4. sz. 295—
302. p.
576. Faragó J e n ő : A palermói emlékmű. (Szi
cílián elhunyt magyar hadifoglyok emlék
műve. Szabó Sándor emlékezése a doberdói és isonzói csatákra.) — Népszabadság,
1984. 190. sz. 6. p .
577. Bonhardt Attila: A magyar hadifoglyok
hazaszállítása az első világháború után.
— H K , 1984. 3. sz. 475—495. p.
578. Csicserin, G. : Lenin és a külpolitika. —
Népszabadság, 1984. 94. sz. 4. p.
579. Jászi Oszkár: A Habsburg-monarchia
felbomlása. (The dissolution of the
Habsburg Monarchy. Ford. Zinner Judit.
Bev. H a n á k Péter.) Bp. Gondolat, 1983.
596 p.
Bibliogr. 562—582. p. Névmutatóval.

Az 1918—1919. évi
forradalmi események
és a Magyar Tanácsköztársaság
hadtörténelme
580. Magyarország története, 1918—1919.,
1919—1945. 1—2. köt. Főszerk. Ránki
György. Szerk. Hajdú Tibor, Tilkovszky
Lóránt. 3. jav. kiad. Bp. Akad. K. 1984.
2 db. illusztr.
(Magyarország története tíz kötetben. 8.)
581. Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztár
saság történelmi jelentőségéről. — Akadé
miai Közlemények, 106. sz. 1984. 5—
15. p.
582. Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársa
ság harca a békéért. (A magyar Vörös
Hadsereg honvédő háborújára emlékez
ve.) — Pártélet, 1984. 3. sz. 36—41. p.
583. Gányi László: A magyarországi tanács
köztársaság forradalmi honvédelmének
igazságos jellege. — Akadémiai Közle
mények, 106. sz. 1984. 17—26. p .
584. Szabó Miklós; A Magyar Tanácsköztársa
ság Vörös Hadseregének forradalmi had
művészete. — Akadémiai Közlemények,
106. sz. 1984. 27—37. p .
585. Hetes Tibor: A magyar kihívás. A Tanács
köztársaság 65. évfordulóján. — Nép
szabadság, 1984. 68. sz. 5. p.
586. Gellért Tibor: Forradalmi tavasz 65 év
vel ezelőtt. — MHSZ Élet, 1984. 6. sz.
2—3. p.
587. Esti Béla—Balog Ilona, S.—Szántó Tibor:
A magyar munkásmozgalom képeskönyve.
[Bp.] Kossuth K . 1984. 462 p. illusztr.
(1918—19-es forradalmak 87—148. p.
Második világháború 242—283. p.)
588. Petra József: A Magyar Tanácsköztársa
ság kikiáltásának 65. évfordulójára. Tu-
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dományos emlékülés Miskolcon. — Bor
sodi Szemle, 1984. 3. sz. 35—41. p.
589. Botos J á n o s : A Magyarországi Tanács
köztársaság. — Magyar Rendőr, 1984.
11. sz. 3. p.
590. Csizmadia György : H a t v a n ö t éve történt.
— Magyar Rendőr, 1984. 8., 20—24.,
29., 31. sz. 2. p.
591. Bfotós] J [ á n o s ] : A munkáshatalom köz
rendjének védelmezői. A Belügyi Nép
biztosság politikai nyomozó osztálya. —
Magyar Rendőr, 1984. 11. sz. 8—9. p .
592. Rákóczy Rozália: Sajtóirányítás és had
seregpropaganda a Magyar Tanácsköz
társaság ideje alatt. — H K , 1984. 3. sz.
521—539. p.
593. József Farkas: Értelmiség és forradalom.
Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Ta
nácsköztársaságban. [Bp.] Kossuth K.
1984. 296. p . 16 t . illusztr.
594. Varga László: Repülés a polgári demok
ratikus forradalom szolgálatában és a
Tanácsköztársaság védelmében. — He
ves m. Propagandista, 1984. különszám.
65—71. p.
595. Kacsó Lajos: A rendíthetetlen tízezer.
(A 80. nemzetközi dandár a Tiszafüred
környéki harcokban.) — N, 1984. 11. sz.
12. p.
596. Bocskay László: Az orosz internaciona
listák részvétele a Magyar Tanácsköztár
saságban. — Akadémiai Közlemények,
106. sz. 1984. 73—92. p.
597. Kemény B a r n a : Eltéphetetlen gyökerek.
(Magyar internacionalisták a szovjet
hatalomért, orosz hadifoglyok a Magyar
Tanácsköztársaságért.) — N, 1984. 11.
sz. 5. p .
598. Z[alai] I [ s t v á n ] : A proletár internacio
nalizmus példája. Az Izvesztyija a Ta
nácsköztársaság és Szovjet-Oroszország
kapcsolatairól. — Népszabadság, 1984.
70. sz. 6. p.
599. Kun Béla: ö t esztendeje történt. — —
cikke 1924-ben a proletárdiktatúra győzel
méről a Harkovban megjelent Kommuniszt c. lapban. — Népszabadság, 1984.
68. sz. 5. p.
600. Kővágó László: A Magyarországi és a
Szlovák Tanácsköztársaság kapcsolatá
ról. — P K , 1984. 2. sz. 142—153. p.
601. Veress D. Csaba: A Magyar Tanácsköz
társaság 60. évfordulójára. (Munkásmoz
galom- és helytörténeti kiadványok.
Veszprém, T I T , 1979. [1984.]) 9—26. p .
602. Pintér László: Sümeg 1919. (Munkás
mozgalom- és helytörténeti kiadványok.
Veszprém, T I T , 1979. [1984.]) 27—72. p.
603. Fejezetek Szentes forradalmi múltjából.
Szerk. Gaál Endre. [Kiad. ] Szentes Városi
Tanács VB. Művelődésügyi O. Szentes,
Városi Tanács, 1984. 270 p . 16 t. illusztr.
604. Fogarassy László: A Tiszántúl elvesztése
1919 áprilisában. (Szolnok megyei Mú
zeumi Évkönyv 1982—1983. Szolnok,

605.
606.
607.
608.
609.

Damjanich János Múzeum, 1984.) 245—
256. p.
Sereg József: Az első magyar proletár
diktatúra dicsőséges napjai Gyöngyösön.
— Gyöngyös, 1984. 9. sz. 7—12. p.
Sereg József: Véres vasárnap H a t v a n b a n .
(1919. augusztus 3.) — Heves m. Pro
pagandista, 1984. különszám. 31—43. p.
Kende János—Sipos Péter: Román csa
patok Magyarországon. — História, 1984.
5—6. sz. 36—40. p.
Bajomi Lázár E n d r e : Szeged és a fran
ciák. — Magyar Nemzet, 1984. 155. sz.
6.p.
A fehérterror P á p á n a Tanácsköztársa
ság u t á n . (Munkásmozgalom- és hely
történeti kiadványok. Veszprém, T I T ,
1979. [1984.] 111—126. p.

A két világháború közötti időszak
hadtörténelme
610. Turtegin Elek: A Lockhart-ügy. (Angol
kémtevékenység a Szovjetunió ellen
1917—1918.) — Határőr, 1984. 1. sz.
14. p.
611. Kun Miklós: Robbanás a Leontyev ut
cában. (Moszkva, 1919. szeptember 19.)
Anarchisták a szovjethatalom ellen. —
Népszabadság, 1984. 218. sz. 6. p.
612. A két világháború közötti Magyarország
ról. (Monográfiák, tanulmányok. Szerk.
Lackó Miklós.) [Kiad.] (MTA Történet
tud. I n t . Bp.) Kossuth K. 1984. 505 p.
(Vélemények, viták.)
Bibliogr. a jegyzetekben a tanulmányok
végén.
613. Blaskovits
J á n o s : A Horthy-rendszer
diagnózisa. — N., 1984. 40. sz. 9. p.
614. A magyar ellenforradalmi korszak né
hány fontosabb vonásáról. — Nógrádi
Szemle, 1984. 3. sz. 3—11. p.
615. Bandur Károly: A magyar ellenforra
dalmi korszak néhány fontosabb voná
sáról. — Nógrádi Fórum, 1984. külön
szám, 7—22. p.
616. Sipos Péter: Tisztikar és politika Ma
gyarországon 1919—1944. — HSz. 1984.
1. sz. 71—75. p.
617. Sipos Péter: Tisztikar és politika 1919—
1944. — História, 1984. 5—6. sz. 46—
47. p.
618. Szakoly Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország hadseregének felső vezetése.
(1919—1944.) Történelmi-statisztikai ta
nulmány a katonai elitről. — H K , 1984.
1. sz. 34—71. p.
619. Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország hadseregének felső vezetése
(1919—1944.) Adattár. 1. A—K. 2.
L—Z. — H K , 1984. 2. sz. 354—392.,
3. sz. 567—598. p .
620. Szakály Sándor: Politizáló hadsereg?
A honvédség főparancsnoka a tisztikar-
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rôl, 1936-ban. — História, 1984. 5—6. sz.
48—51. p.
621. Shvoy Kálmán titkos naplója és emlék
irata 1918—1945. Bp. Kossuth K. 1983.
Ism. Szakály Sándor. — H K , 1984. 2. sz.
396—398. p .
622. Balogh László: Altábornagy — szélár
nyékban. (Shvoy Kálmán.) Tóth Sándor
hadtörténész egy titkos naplóról és em
lékiratról. — Esti Hírlap, 1983. 303. sz.
12. p.
623. Gergely Jenő : Történelem és emlékek — re
tussal. (Shvoy Kálmán titkos naplója és
emlékiratai 1918—1945. Bp. Kossuth K .
1983.) [Könyvism.] — Népszabadság,
1984. 21. sz. 7. p.
624. Ormos Mária: A fasizmus társadalmi bá
zisa a Duna-medencében. — Jelenkor,
1984. 6. sz. 588—594. p.
625. Pelle J á n o s : A Rongyosgárda fantomja.
(A Rongyosgárda tevékenysége 1919—
1945-ig.) — Élet és Irodalom, 1984. 31.
sz. 4. p.
626. Zsiga Tibor—Pelle János: A Rongyos-gárda eredetéhez. (Kiegészítések az Elet
és Irodalom 1984. 31. számában megje
lent cikkhez.) — Élet és Irodalom, 1984.
36. sz. 4. p .
627. Ormos Mária: Padovától Trianonig.
1918—1920. 2. kiad. [Bp.] Kossuth K.
1984. 451 p. illusztr.
628. Sakmyster, T.: A Habsburgok admirá-lisából Magyarország kormányzója:
Horthy Miklós politikai átalakulása 1918
—1921. — East European Quarterly,
1983. 2. sz. 129—148. p.
629. Gerhartl, G.: Bécsújhely és Burgenland
megszállása 1921-ben. Harcok a fehér
különítményekkel. — Österreich in
Geschichte und Literatur mit Geog
raphie, 1983. 3. sz. 129—147. p.
630. Ádám Magda: A „király-puccsok" ós a
Kisantant. A szövetséges hatalmak tilta
koznak. 1—2. r. — História, 1984. 1. sz.
19—22., 2. sz. 24—26. p.
631. Papp Gábor: A királypuccsok és Benes.
— Népszabadság, 1984. 77. sz. 16. p.
632. Gurov, A.: Az 1923-as bolgár felkelés
magyar sajtóvisszhangjáról. (Bolgár ta
nulmányok. 4. Szerk. Dankó Imre. Deb
recen, [Hajdú-Bihar m. Múz. Ig. 1984.]
13—18. p.
(Hajdú Bihar megyei múzeumok közle
ményei. 41.)
633. Noakes, J. : A nácik útja a hatalomhoz. —
Világtörténet, 1984. 2. sz. 77—84. p.
634. Kerekes Lajos: Az első osztrák köztársa
ság „párthadseregei". (1919—1934.) —
História, 1984. 5—6. sz. 55—58. p.
635. Kerekes Lajos: Ágyúk Bécs utcáin.
Ausztria, 1934. február. — Magyar Nem
zet, 1984. 34. sz. 9. p.
636. Máté György: Bécs, 1934. 1. r. Február
12.: Fasiszta puccs. 2. r. Február 13.:
Az utolsó töltényig. 3. r. Február 14.:

A Karl Marx Hof példája. — Népsza
badság, 1984. 33—35. sz. 6. p.
637. Bokor László: Bécs 1934. — Határőr,
1984. 2—5. sz. 14. p .
638. Ormos Mária : Merénylet Marseille-ben. 2.
jav. és bőv. kiad. (Bp. Kossuth K. 1984.
235 p . 4 t .
(Népszerű történelem.)
Bibliogr. 219—221. p. és a jegyzetekben
223—234. p.
639. Novobátzky Sándor: Lövések a vendégre.
Marseille, 1934. október 9. — Mo, 1984.
40—41. sz. 21. p.
640. Bokor Péter: Az Emil, a Jelka meg a
Dragee. Beszélgetés egy ötven év előtti
merényletről. (Usztasák kiképzése Janka
pusztán.) — Élet és Irodalom, 1984. 32.
sz. 7. p.
641. Rajcsányi I v á n : A Teutonkard akció. —
Határőr, 1984. 41. sz. 14. p.
642. Rónai Mihály András: Merénylet Mar
seille-ben. — Népszabadság, 1984. 235.
sz. 16. p.
643. Józsa [György Gábor] : Hétköznapi anti
fasizmus. Beszélgetés Horváth Jenő tör
ténésszel. (Az olasz antifasiszta egység
politika 1933—1939 közötti története.)
Magyar Nemzet, 1984. 121. sz. 9. p .
644. Richardson, R. D a n : Comintern Army.
The International Brigades and the
Spanish Civil War. (Lexington,) Univ.
Press of Kentucky, (1982.) 232 p.
Bibliogr. 217—223. p. Név- és tárgymu
tatóval. Magyar résztvevőkkel is foglal
kozik.
645. Sebestyén
Sándor:
Bajcsy-Zsilinszky
Endrének és pártjának németellenes anti
fasiszta egységfront-törekvései 1936-ban.
— Tájékoztató, (Művelődési Miniszté
rium Marxizmus—Leninizmus Oktatási
Főosztály.) 1984. 4. sz. 22—40. p.
646. Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. A ka
tonai vezetés és a politika Magyaror
szágon a második világháború előesté
jén. (Bp.) Kozmosz K. (1984.) 191 p.
647. Vargyai Gyula: A hadsereg politikai
funkciói Magyarországon a harmincas
években. Bp. 1983. Ism. Szakály Sándor,
— H K , 1984. 1. sz. 154—156. p.
648. Fűzi I m r e : A Horthy-hadsereg felkészí
tésének lehetőségei ós állapota a Szov
jetunió elleni hadba lépést megelőzően a
magyar katonai nézetek és haditapasz
talatok tükrében. Egyetemi doktori ér
tekezés. [Bp.] 1982. 128, 8 lev.
Bibliogr. a jegyzetekben. Kézirat.
649. Godó Á[gnes]: Vnesnaja politika hortisztszkoj Vengrii nakanune vtoroj mirovoj vojnü. (Pricsinü voznikovenija vtoroj
mirovoj vojnü. Moszkva, Nauka, 1982.)
241—251. p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
650. Mares, A.: Francia katonai attasék mű
ködése a második világháború kitörése
előtti években Magyarországon, Jugosz-

— 395 —

láviában, Romániában, Csehszlovákiáb a n és Lengyelországban. — Revue Historique des Armées, 1983. 1. sz. 60—71. p.
651. Ádám Magda: Magyarország és a müncheni egyezmény. — Revue d'Histoire de
la Deuxième Guerre Mondiale, 132. sz.
1983. 1—21. p.
652. Kovács E n d r e : Nové Zámky — Érsekúj-

vár 1938. (A magyar hadsereg bevonulása.) — História, 1984. 1. sz. 22—24. p .
653. Harmat E n d r e : Történelmi lecke Halhin
Gólnál. A „ L á m a " japán kém volt. —
Ország Világ, 1984. 38. sz. 8—9. p.
összeállította :
Damó Csilla, Viniczai István
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GENERÁL TIBOR

BUDA KATONAI HELYZETE A HANYATLÓ OSZMÁN BIRODALOMBAN
ÉS VÉDELMÉNEK KÖRÜLMÉNYEI
AZ 1686-OS OSTROM SORÁN
„ E g y órányi igazság többet ér,
mint hetven évi imádság!"
(Hádisz a törökkori Buda
várpalotájában)

1680 körül a Kárpát-medencében fekvő földrajzi egységet aligha lehetett az egy
kori értelemben „Magyarországának nevezni. E térség közepébe, hatalmas három
szögként, az Oszmán Birodalom boszniai, kanizsai, budai, egri, váradi és temesvári
pasalikjai ékelődtek be. 1 Az „ország" keleti részén — immáron másfél évszázada —
az Erdélyi Fejedelemség küzdött az önállóságért, kitéve a tatárok dúlásának, ha a
Magas Porta haragját magára vonta. Észak-Magyarországon Thököly Imre, a „kuruc
király" tartott kisebb-nagyobb erősségeket és területeket, ingadozó számú híveket
hatalma alatt. 2 Nyugat—északnyugaton — a Habsburg örökös Tartományokhoz
csatolva — az ún. Magyar Királyság nyögte keservesen a hadak járását. Erdély
nyugati sávja, a Partium, ütköző zóna volt az oszmán szandzsákokkal, s mint ilyet,
a „senki földje" lévén, valójában mindenki kedvére szipolyozhatta. E sokféle politi
kai érdekszféra gyújtópontjában, „Káfirisztán" szélén,3 ott állt az „iszlám erős bás
tyája", „Budin" vára és „Peste" városa, vagy ahogy az előbbit Mátyás király piros
palotájáról a névtelen török poéta elnevezte: a gyönyörű „Kizil elma", vagyis
„Piros alma" (az alma-hasonlatot a törökök Damaszkuszra és Bécsre is alkalmazták;
ez utóbbit „Arany almá"-nak nevezték).
A hanyatló Oszmán Birodalom udvari és katonai intézményei,
nyugati vazallusai
Az oszmánok uralmi térségét Hódító Mehmed a XV. század végére tette biroda
lommá. Ez az „igazi katonaállam" jól működő intézményeivel a XVI. század végére
elérte, hogy területe vetekedett Európáéval, 4 de nem létezhetett a leigázott népek
adói és a hadizsákmány nélkül, így a XVII. században sem hagyott fel a hódítások
kal. A Szent Háború eszméje, melynek célja, hogy a hitetlenek földjét (dár ül-harb)
1 A XVII. századi Magyarország szétaprózottságát kitűnően ábrázolja Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora e.
művében. Bp., 1965. Az Oszmán Birodalom a XVII. századra annyira szét volt aprózva pasalikokra, hogy ez a körül
mény egymagában is a hanyatlását jelzi, ugyanis a sok pasa beosztása pénzforrást jelentett a kinevezők számára.
2 1683-ban a Dunántúl lakossága tömegesen hódolt be a török oltalomleveleket osztogató Thökölynek, hogy a
török dúlást elkerüljék.
8 Az iszlám szerint a hitetlenek országai az ördögök lakta „Káf" hegyén túl terülnek el; innen a „Káfirisz
tán". Ez szinonim a ,,dár ül-harb"-bal, de a török krónikások, szélesebb értelemben, amazt szívesebben használták.
4 Fekete Lajos: Budapest a török korban. Bp., 1944. 189. o-án és V. J. Parry, H. Inalçik, A. N. Kurat and
J. S. Bromley: A History... of the Ottoman Empire to 1730 című mű (a továbbiakban: A History...), Cambridge
1976.166—167. o-ain lévő vázlatok mellett mi JR. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása 1686. c. művének (Bp. 1984).
90. o.-án található vázlatot használtuk.
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(R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása 1686. [Bp., 1984.] c. művének 90. oldaláról)

az iszlám országává (dár ül-iszlám) tegye, mindenekfölötti norma maradt, 5 noha a
politikusok már engedtek a „harcos iszlám" szigorából. Az európai politikai struktú
rához való alkalmazkodás jegyében előtérbe került a dár asz-sulh elve, ami az iszlám
mal szerződött szövetséges, esetleg adózó országot jelent.6 Ennek érdekes példája
,,az ellenségem ellensége: barát" ősi szabályán alapuló francia—oszmán szövetség7
volt, mely 1525 óta két tűz közé szorította az Ausztriai Házat. A „szerződés" azon
ban de facto nem jelentette a hódításról való lemondást, csak annak alkalmas időre
való elhalasztását. A szakaszos hódítás sémáját Rázsó Gyula dolgozta ki a hazai
hadtörténelmi irodalomban.8 Az ,,örf"-öt, egy másik rugalmas elvet9 alkalmazva,
a szultánok elébe vághattak minden jogi aktusnak, miközben az „emberi természet"re és a „józan ész"-re hivatkozhattak. Az iszlám országában nemcsak az „iszlám
közösség" (ummat ül-iszlám)'tagjai, hanem a vallási könyvbe bejegyzett, más val
lású, de egyistenhívő dzimmi alattvalók (a „könyv népe"; ahl al-kitáb) is lakhattak,
ha adóikat rendben fizették.10 A dzimmik előírt térítése az oszmánoknak eszük ágá5 Népszerűen kifejtve 1. Halil
Inalçik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600 című művének
,y
(London, 1973.) 6—7. o.
0 A dár ül-sulh (vagy dár ül-ahd) elvét — a dár ül-iszlám és dár ül-harb-bal összefüggésben 1. az Enziklopedie de
Islam, I—IV. Band. Leipzig, i927—1936. (a továbbiakban: Enziklopaedie...) I. Ö56—957. o.
7 A kapitulációs szerződés lényege, hogjhazoknak az államoknak, amelyekkel a Magas Porta ilyen szerződést
kötött, megengedte, hogy az ottani követük egyben az adott nemzet isztambuli kolóniájának bírája is legyen. Bőveb
ben: Enziklopaedie... IV. 568. o.
Az első kapitulációs szerződést még Hódító Mehmed kötötte a velencei signoriával. A franciákkal 1535-ben kötött
ilyen szerződés már kifinomult formában fogalmazódott, évszázadokig érvényben volt és más államokkal kötendő
szerződések mintájaként szolgált;
8 Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban :
H K ) 1973/3. sz. 408—411. o.
9 Az „örf" elvét 1. Enziklopaedie... IV. 1116. o. Továbbá foglalkozik vele pl. Joseph von Hammer is Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus dem Quelle seiner Grundgesetze. Zwei Theil,
Wien, 1815. című műve (a továbbiakban: ORSFV) I. 32—35. oldalain.
10 A sári (vallási hagyomány) csak négy monoteista vallás követőit ismerte el olyannak, akiket — vallási könyvbe
bejegyezve —dzimmi-ként, meg.lehet tűrni: a) a keresztényeket, b) a zsidókat, c) a szabirokat (régi türk kultusz
-híveit); és d) a zoroasztriánusokat (régi perzsa vallás). A „dahri"-kat (ateisták, bálványimádók) nem szabad meg
tűrni. Enziklopaedie... II. 999. o.
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ban sem volt, mert akkor ,,...vajon kivel fizettethették volna (a csak nem mohame
dánokra kivethető) dzsizje adót" — írja Káldy Nagy Gyula —, amely a birodalom
bevételének egyötödét is kitette. 11
Az oszmánok — a hanyatlás ellenére — Kréta szigetét és várát (Kandia), Dagesztánt, Karabagot, a lengyel Podóliát a XVII. században hódították meg, Magyar
országon Kanizsa, Várad és Űjvár erősségeket ekkor vették be és számos pasalikot
szerveztek.12 Több mai — különösen török — történész, azzal az indokkal, hogy
Magyarország távol esett Isztambultól13, továbbá győzelmi híradásokra (fethnámék)
és korabeli török krónikásokra hivatkozva azt állítja, hogy az oszmánok Magyar
országot csak vazallussá akarták tenni „Nemese" („Alamán") ország és a saját biro
dalmuk közé.14 Szapolyai János azonban királyságát „Ferendusra" hagyományozta,
ezért Kánuni (I.) Szulejmán „kénytelen volt" az ország közepéből oszmán vilajetet
(váli= helytartó) csinálni,15 annak ellenére, hogy ennek fenntartása már nevezett
szultánnak is évi 300 000 arany többletköltségébe került.16 Az egész országot soha sem
foglalták el, mert ha képesek lettek volna rá, a Szent Harctól hajtva meg is teszik.17
Az oly gyakran emlegetett „hatósugár" érvénye nem abszolutizálható, mert pl. Omán,
Órán, Dagesztán, a turkesztáni kánságok és Hormuz jóval túlestek a bűvös „akció
rádiusz" hosszán. így a magyarországon megszervezett oszmán tartományok be
kebelezése elsősorban az oszmán katonaállam Szent Harccal álcázott hódító jellegé
ből fakadt és, nagyon is racionálisan, úgy valósult meg, hogy a kulcsfontosságú Buda
— a körülötte kiépített védelmi gyűrűvel — mindenképpen beleessen. Buda hadászati
jelentőségét a hadjáratok utánpótlási vonalát képező Duna ellenőrzése, az Oszmán
Birodalom belső régióinak óvása, továbbá Erdély, Moldva, a Havasalföld és Ausztria
közé való ékelődése adta meg.18 Budát az oszmánok Isztambulból 90, a császáriak
Bécsből 16 nap alatt érték el. Van szerző, aki ebből arra következtet, hogy Magyar
országon a 150 évi török hódoltság csak véletlen jelenség volt.19 De ha — a magyar
országi török hódításokon kívül — figyelembe vesszük, hogy ebben az időszakban ütő
képes nyugati hadak öt alkalommal szenvedtek kudarcot a budai vár alatt, aligha le
hetett véletlen a 150 évi hódoltság.20 Inkább arról lehet szó, hogy az oszmán állami in
tézmények — bár tendenciájukat tekintve lassan hanyatlottak — életképességüket
még hosszú ideig megtartották. Az európai oszmán politika alapját a Franciaország
gal való érdekszövetség, az Angliával kapcsolatban tanúsított kölcsönös lojalitás és
főként minden pápa- és Habsburg-ellenes mozgalom aktív támogatása képezte, 21
miáltal a — westphaliai béke után továbbra is elaprózott, s a spanyol „Armada"
veresége után háttérbe szorított — Német-Római Császárságot két tűz közé szorí
tották és akcióképtelenné tették.

11 Káldy-Nagy Gyula: Nagy Szulejmán és az oszmán birodalom kifejlődése. Bp., 1980. Doktori értekezés. MTA.
D/8787/ Kézirattár sz., 253. o.
12 Á számos többi magyarországi hódítás között fontosabbak még Léva, Nógrád és Űj-Zrínyivár. A Budát bizto
sító XVII. századi török várrendszer áttekintő vázlatát legújabban L: R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása 1686.
(Bp. 1984.) 120. o.
13 Az akciórádiusz problémájával kapcsolatos vita összefoglalását 1. Perjés Géza: Mohács. (Bp., 1979.) 79—85.,
122—134. o.
14 V.o. Thúry József: A török hódítás kezdetei című cikkében kifejtett nézetekkel. Századok, 1893. évf. 565. o.-tól.
15 Uo. továbbá Inalçik: i. m. 35—38. o.
16 Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Bp., 1974. 213. o.
17 A török politika racionális voltáról 1. : Perjés: i. m. 19—35. o., továbbá uő.: Az oszmán birodalom európai hábo
rúinak katonai kérdései (1356—1699) című cikkét (HK 1967/2. sz. 339—370.). valamint Rázsó Gyula: Hunyadi Mátyás
török politikája. HK 1975/2. 308—314. o.
18 V.o. Inalçik: i. m. 35—37. o., továbbá: Perjés: Mohács, 81-ik o.
19 Perjés: Mohács. 81. o.
20 A budai hadieseményeket a török hódoltság korában legújabban Sugár István dolgozta fel A budai vár és
ostromai című könyvének (Bp., 1979.) 75—260. oldalain.
21 Az oszmánok elsőkként támogatták a reformációt, továbbá Bocskai, Bethlen és Thököly Habsburg-ellenes
mozgalmait, miközben jelentős szerepük volt abban is, hogy a Német—Római Császárság és az osztrák örökös Tar
tományok kimaradtak a gyarmatosításból. Túlzó adatok szerint az oszmánok a XVI. sz. végi és XVII. századi perzsa
háborúkban 600 000 katonát veszítettek. (Salamon Ferencz: Magyarország a török hódítás korában. Pest, 1864.,
104. o.)
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Az Oszmán Birodalom XVI. századi fénykorában 31 vilajetre oszlott, s szultánjaik
a „Nagy török" mellett jogosan viselték a többi bombasztikus címeiket is, amelye
ket ma — XX. századi szemlélettel — komikum nélkül nem tudunk elolvasni.22
Erőforrásai kimeríthetetlennek tűntek. A XVI. század végétől azonban fokozatos
hanyatlás indult meg,23 mely mindenekelőtt krónikus pénzügyi válsághoz vezetett
(pénzrontás, adónövelés stb.) és, a katonai létalap (dirlik) reálértékének csökkenése
folytán, siettette a haderő szétzüllését is. Egyúttal ,,a fanatizmus is diadalt aratott".
A tudományt „Allah titkai kifürkészésének", „bálványteremtésnek" tartották, a ko
rábban oly hatékony vallási toleranciában ,,a Próféta fényének meggyalázását" lát
ták. A fanatikus aszkéták (fakik) és a felizgatott janicsárok pogromokat rendeztek,
szultánokat tétettek el láb alól és a polgárháború szélére sodorták a birodalmat.24
Az angol követ 1607-ben azt írta kormányának, hogy „Amennyire én látom, a Török
Birodalom... majdnem szét van dúlva." 25 Vegyük szemügyre a bennünket érdeklő
haderőt. A magyarországi „hosszú" (15 éves) háborúban a mezőkeresztesi csatát még
megnyerték (1595), de már számos taktikai kudarc érte őket (pl. 1596-ban, a gyurgyevói csatában, 40 000 akindzsi és 100 000 ló semmisült meg). A folytonos perzsa
hadjáratok tömegesen emésztették fel legjobb erőiket. Az Oszmán Ház hercegeit
korábban határ menti szandzsákok élén, kardforgatással készítették fel arra, hogy
„legfőbb hadurak" legyenek. A XVII. században berakták őket a szeráji „kalickába",
ahonnan padisahként, vagy holtan kerültek ki. Akit „Allah trónra segített", azzal
a ravasz és törtető tisztségviselők, nevelők, anyaszultánnék, intrikák) háremhölgyek
azt csináltak, amit akartak. Régen a padisah csak a nagyvezírrel osztotta meg
a hatalmát, most a szultáni tanács tagjai megszaporodtak, s az udvari kegyeltek,
központi és tartományi vezetők körében a korrupció teljes polgárjogot nyert. Ese
tenként gyengeelméjü (pl. I. Musztafa — 1617/18; 22/23), vagy gyermek (pl. II. Osz
mán — 1618/22) uralkodókat könnyen vettek rá jóvátehetetlen intézkedésekre,
melyek politikai és hadászati zűrzavart okoztak.26
A timárbirtokok kicsúsztak a katonák lába alól, mert a nem-katona (gedekli)
igénylők többet ígértek értük. A birtok nominális jövedelme maradt, de a pénz
rontás következtében reálisan nem fedezte a hadba vonulás költségeit, ezért éppen
a „törekvők" hagyták el tömegesen szolgálati földjeiket.27 1590-ben még 87 000
szipáhi volt, de létszámuk 1609-re 45 000 főre csökkent. A vészharangot kongató
Gümüldzsinai Kocsu bej — 1633-ban — már csak 8000 birtokos lovasról szól.28
Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a XVII. század derekára a katonai
timárrendszer válsága annyira elmélyült, hogy a tartományi haderő létszáma vésze
sen lecsökkent, miközben az egykor velük familiárisán élő faluközösségek parasztjai
tömegesen szöktek a városokba és a határokon túlra.29 A hadvezetésnek a kiesett
százezernyi szipáhit valamiképpen pótolni kellett, hiszen változatlanul gyakran
viseltek hadat. A régi — zsoldos, vagy portális — félreguláris katonai rendek meg
szűntek, vagy feladataikat megváltoztatták. A létszámhiányt az oszmán állam
fiatal, földnélküli anatóliai parasztokból és nomádokból pótolta, akiket „száridzsák"nak (sárgarigó?) és „szekbánok"-nak — népiesen: „szejmenek"-nek (kutyások) —
22 A 31 vilajet felsorolását 1. Inalçik: i. m. 106. o.
23 A hanyatlás jelenségeit 1. Inalçik: i. m. 41—52. o. (The Decline of the Ottoman Empire) V.o. még A History...
103—177. o.
24 A fanatizmus diadalát részletesen 1. Inalçik: i. m. 179—185. o.
25 Uo. 51. o.
26 Joseph von Hammer: Geschichte des osmanischen Reiches. I—X. Theil, Pesth, 1827—1832. (a továbbiakban:
GOR) Művének I I I . kötetében II. Szelim alkoholista voltát bizonyítja; a IV. kötetben kimutatja a gyengeelméjfl
Musztafa és a 12 éves korában trónra ültetett I I . Oszmán által okozott katasztrofális politikai károkat (IV. Theil
495—556. o.). A ,,kalická"-val kapcsolatban 1. pl. Decsy Sámuel: Osmanografla... I—III. rész (Béts, 1789.) II. 26—
27. o.; továbbá Inalçik: i. m. 60. o. (kafes) leírtakat.
27 Világtörténet, V. kötet Bp., 1964. 204—205. o. A katonai hűbérrendszer hanyatlásáról 1. még az Enziklopaedie...
IV. 836. oldalán leírtakat.
28 Inalçik: i. m. 48. o. (Kocsu bej adata is itt szerepel.)
29 Az Oszmán Birodalom hanyatlásának kezdetei legújabban: A History... — 103—177. oldalain vannak össze
foglalva.

neveztek; ez utóbbiak idomított kutyáikkal vonultak hadba. Háborúban az állam
valahogy kifizette a zsoldjukat, de a hadjáratok végén — rendszerint zsoldhátralék
kal —• szélnek eresztette őket. Emiatt — önmagukat egy XVI. századi felkelő vezér
neve után „dzseláliknak" nevezve — néha 20 000 főnyi bandákba verődve, foszto
gatásból éltek.30 A századforduló táján a „Fekete írnok", majd „Dzsambulat fia"
vezérelte őket, s mivel a módosabb lakosság megszökött előlük, Anatólia lassan el
néptelenedett. 1603-ban Abbasz perzsa sah, ezt a helyzetet kihasználva, kiűzte az
oszmánokat az iráni tartományaikból, s ezeket csak IV. Murád (1623—1640) tudta
— hatalmas veszteségek árán — visszafoglalni. A dzselálikat kegyetlenül irtották, 31
majd egy részüket Ciprusra és Krétára telepítették, más részükkel az akindzsikat
pótolták, mert a tatárok hadjárat után hazatértek. A dzseláliktól a XVII. századi
háborúkban a magyar lakosság is sokat szenvedett.32
A korábban páratlan portai katonarabszolgaság (kapi-kullári) kiegészítési és szol
gálati rendje alapvetően megváltozott. Kiváltságaik miatt a janicsárokból, a kísérő
lovasságból és a kertész-testőrségből válogatták a dzselálik és más határszolgák
parancsnokait, akik a portyákon szerzett zsákmányból és rablásokból tetemes vagyo
nokra tettek szert.33 A változásokat Leopold Ranke így foglalja össze : I. Szulejmán
alatt (fl566) a janicsárok nősülhettek; II. Szelim alatt (fl574) saját fiaikat „szolgafiákként" maguk közé vehették; III. Murád alatt (fl595) be kellett fogadni olyan
született törököket is, akik nem voltak adzsemi oglánok; I. Ahmed alatt (fl617)
a vidéki helyőrségekben adómentes kéz- és földművességet, kalmárkodást folytat
hattak, maguk helyett szolgát állíthattak, mit sem törődtek a régi harci dicső
séggel.34 Az „önként behódolt" magyarországi oszmán tartományokban nem szed
tek gyermekadót, de a portyákon és hadban elrabolt fiúk a kapi-kuluk jelentős
hányadát tették ki.35 A korábban bármelyik fanatikusan nevelt portaszolgától
elvárt önfeláldozás a XVII. századra alku tárgyát képezte. Veszélyes feladatokra
önkéntes, ún. „fej e vesztett" (szerdengecsti) osztagokat állítottak fel, akik — ha két
hadjáratot élve megúsztak — a magas nyugdíjat halálukig húzhatták. Azt, hogy a
gyermekadó mikor szűnt meg, csakúgy nem tudni, mint azt sem, hogy mikor kelet
kezett.36 A XVI. század végétől az oszmán krónikások rendszeresen írnak kul-oglukról.37 Megszaporodott az ingyen munkára fogott dzserehorok, a csak portyákból élő
mázuldzsik és a saját lakóközösségük költségén hadakozó vár-aszabok száma.38
A kapi-kullári szinte egyfolytában lázongott. Ilyenkor a fosztogató janicsárok a gaz
dagoktól és a zsidóktól óriási zsákmányra tettek szert, sőt elérték, hogy a birodalom
tisztségeit hovatovább tőlük kellett „megvásárolni"; a pasák, bégek, vajdák, feje30 Inalçik: i. m. 48—50. o. ; A History... 141. o. ; Dzselál sejk felkeléséről lásd Ernst Werner und Walter Markov:
Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, 1978. 93. o. Ugyanők ebben a műben a „hadügy
összeomlását" a 109—123-ik oldalakon tárgyalják.
31 A dzseláli vezérekről és felkeléseikről 1. Inalçik: i. m. 50—51. o.; A History... 129. o.; Werner-—Markov: i. m.
123—130. o.
,
k
32 L. R. Várkonyi Ágnes: i. m. 374. o.
33 Inalçik: i. m. 51. o.
34 A kul-ogluk toborzásáról Kocsu bej is tudósít, melyet nevezett,,riszále"-jának(emlékirat?) részleges fordítása
révén Thury József közölt Török történetírók c. művének I I . kötete (Bp. 1896). 406—415. oldalain. Thury szövegét
Káldy-Nagy — doktori értekezésének egyik jegyzetében — pontosította. Ennek a tárgyra vonatkozó része így hang
zik: ,,B,égebben a szpáhik fiai és a janicsárok fiai (kul-oglu) érdemesítése amikor elrendeltetett, mindaddig amíg két
ziámet-birtokos és tíz timárbirtokos igazi szpáhifi illetve janicsárfi (kul-oglu) voltukat nem tanúsította, az nem adatott
meg. Ha pedig a tanúságtételük ellenére úgy történt volna, hogy a janicsárfi mégsem janicsárfi lett volna, akkor vala
mennyiük... birtoka példamutatás végett másnak adatott."
35 Közli Balomon Ferenez: i. m. 109. o.
36 Uo.; a szerdengecstikről 1. von Hammer: ORSFV. I I . 220—221. o.; az Bnziklopaedie... szerint (II. 614. o.) az
adzsemi oglán rendszert I I I . Murád szultán 1582-ben számolta fel.
37 L. pl. Karácson Imre: Török történetírók! I I I . k. (Bp., 1916.) című fordításában Kjátib Cselebitől a 266.,
268., 202. 203. oldalakon a kul-oglukról, á 213., 2ü3. oldalakon a szerdengecstikről; 1. továbbá ugyancsak Karácsontói:
Evlia Oselebi török világutazó magyarországi utazásai (1660—1664). Bp., 1985. (a továbbiakban: Evlia...), az I. kö
tetből pl. a 171. o. a szerdengecstikről, 231., 303. o. a kul-okról.
38 L. pl. Fekete: i. m. 127. o.; Lászlófalvi Dr. Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek c. művében
( Bp. 1890.) már 1569-ben csupán a budai vilajetben 3136 vár-ašzabot mutat ki (383. o.); Hegyi Klára: Török beren
dezkedés Magyarországon c. kandidátusi értekezésének (Bp., 1982. MTA Kézirattár 0/10.285) (a továbbiakban: Érte
kezés...) 167. o. az iszlám 965. évében (1558 — G. T.) 2441 főnyi ,,azab, hajóács"-ról tud.
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delmek kinevezése gyakran függött attól, hogy ki fizetett többet a janicsároknak.39
Marsigli olasz hadmérnök arról is tudósít, hogy a velencei követ hajója Galatában
addig ki sem köthetett, amíg a baksist le nem fizette a janicsároknak.40 Hammer az
1590. és 1686. évek között 22 nagyobb janicsárlázadásról tud. 41 A helyzetet bonyolí
totta, hogy a korábbi egyfrontos háborúkat három-, négyarcvonalas haditevékeny
ségek váltották fel (magyar, orosz, perzsa, földközi-tengeri). A fanatizmus újtól való
irtózása leginkább a hadművészetben okozott nagy károkat. Perjés Géza kifejti,
hogy bár az oszmán csatarend a lovasság lökőerejét biztosította, a janicsárokat merev
védelemre kárhoztatta. Ugyanakkor a nyugati haderőkben „feltalálták" a muskéták
és ágyúk legnagyobb tűzhatását biztosító vegyes harcrendet, a töröknél ismeretlen
pikások lökő- és feltartóztató erejét, a mozgó gyalogság és a lovasság együttműkö
dését.42
Az elemzett körülmények először Szentgotthárdnál, 1664-ben éreztették katasztro
fális hatásukat, ahol a Montecuccoli által vezérelt szövetséges keresztény erőktől az
oszmánok döntő vereséget szenvedtek. Ennek ellenére Vasváron mégis kedvező
békét köthettek Lipót császár követeivel, mert a franciák „mozgolódni kezdtek",
az Udvari Haditanács pedig „véletlennek" tartotta a győzelmet.43 A vasvári béke
lejárta előtti évben Kara Musztafa nagyvezír kierőszakolta azt a döntő vállalkozást,
melytől a lázongó, zsákmányszomjas hadinép lecsendesítését és a birodalom helyze
tének javulását várta. Lipót császár 1683 február elején a következő hadüzenetet
kapta IV. Mehmed szultántól: „...legszentebb szavunkat adjuk nektek Róma csá
szára és Lengyelország királya, hogy... a ti kis országaitokat... a lovak patkóival
széttapossuk, azután a kardok és tűz martalékává tesszük. Ezért megparancsoljuk
neked, hogy... Bécsben várj minket, hogy ott fejedet vehessük."44 1683. március
24-én, amikor Kara Musztafa kiindult Drinápolyból, hogy szultánjának fenyegetését
valóra váltsa, a halálra vált Lipót, a törökkel nem először hadakozó, nyugodt
Sobieski János lengyel király és a mediterráneumból kiszorított Marco Antonio ve
lencei doge az ún. „második Szent Ligába" tömörültek a török ellen. A Liga élén
XI. Ince, a katonából lett „bankárpápa" állt, aki elérkezettnek látta az időt az iszlám
visszaszorítására és a balkáni ortodox kereszténység rekatolicizálására. A hadjárat
célját Kara Musztafa nagyratörésével magyarázni, aki egy másik Oszmán Birodalmat
akart volna létrehozni saját magának, történelmietlen és abszurd. Inkább még a vas
várinál is előnyösebb béke kizsarolása volt a cél, miközben a haderő zsákmányszomja
is kielégül.45 A „legyőzhetetlen" oszmán haderő mély válságát jelzi, hogy 1683. szep
tember 12-én, a Bécs melletti Kahlenbergnél, döntő vereséget szenvedett egy nála
csekélyebb Liga-seregtől. Van, aki ezt azzal magyarázza, hogy a magabiztos szadrazam (nagyvezír) nem szállta meg a Wienerwald magaslatait,46 mások szerint a jani
csárok tudatosan hagyták cserben a fényűzően élő Musztafát.47 A vereség során
— melynek fő oka az elemzett válságban keresendő — az oszmánok 20 000 emberü
ket, teljes tüzérségüket és hadtápjukat Bécs alatt hagyták, majd a pánikszerűen
39 Von Hammer (GOR IV. 204. o.) beszámol arról, hogy egy Áron nevű istállószolgából bojárrá felkapaszkodott
embert a janicsárok „tettek meg" moldvai vajdává, aki az adót továbbra is hozzájuk juttatta el, amely tragikus ese
ményekhez vezetett. Hammer rendre leírja az ilyen és ehhez hasonló eseteket (ismeretes, hogy Áron később csatlako
zott Báthori Zsigmond erdélyi és Vitéz Mihály havasalföldi fejedelmeknek az oszmánoktól való elszakadási kísérleté
hez).
40 Beliczay Jónás: Marsigli élete és munkái. MTA történelmi Értekezései IX. k. 9. füzet, 1881., 99. o.-tól.
41 Von Hammer: GÓR X. 485. o. kimutatást közöl a janicsárlázadásokról.
42 A vegyes harcrendnek a török csatarenddel való összehasonlítását 1. Perjés Géza: A szentgotthárdi csata (1664.
VIII. 1.) c. cikkében. Szentgotthárd. Helytörténeti... tanulmányok. Szombathely, 1981.
43 Uo. továbbá Lázár Gyula: Az Ozmán uralom története Európában. I—II. Bp., 1877. I I . 148. o.
44 Hans-Joachim Lower: Tőrökvilág. Interpress Magazin (a továbbiakban... IPM) 1984. Különkiadás, 36. o.
45 Szögi László: A „Szent Liga". IPM 1984/3. szám. 45—53. o.; Lázár i. m.: I I . 161—162. o.
46 Uo. 164. o.
47 Decsy: i. m. II. 386—387. o. Legújabban Asir Arkayin dandártábornok, török hadtörténész írt összefoglaló
tanulmányt a második bécsi hadjáratról. Eredeti módon Kara Musztafát azzal vádolja, hogy a szultán parancsát át
hágva támadott rá Bécsre, a kahlenbergi vereségért pedig Murád Girejt, a krími tatár kánt és Ibrahim pasa budai
béglerbéget hibáztatja. Az előbbi otthagyta az őrzésére bízott innsbrucki hidat, az utóbbi először kezdte meg a vissza
vonulást, holott, jobbszárnyával a Dunára támaszkodva, állása veszélytelen volt. Revue Internationale d'Historié
Militaire. 1980. 4. sz. 107—115. o.
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visszaözönlő had, a párkányi Duna-hídnál, újabb 10 000 főt vesztett. A póruljárt
nagy vezír — Esztergomot is elvesztve — Belgrádig futott, ahol Kaunitz gróf békeajánlatát elutasította, majd lázasan szervezni kezdte a visszavágást, de ebben a szul
tán zsinórkezelő kommandója megakadályozta. Koponyáját és kabalákkal teleírt
véres ingét Bécsben ma is mutogatják.48
1682-ben a császári udvar ellen összeesküdött magyar nagyurak, birtok vesztett
nemesek, végvári katonák, telkükről elűzött jobbágyok, üldözött protestánsok a fiatal
és tehetséges Thököly Imrét választották a „Magyarországi Részek fejedelmévé".
A rebellis főúr hatalmát török segítséggel akarta kiterjeszteni és kérése fontos ütő
kártya volt Kara Musztafa kezében a bécsi hadjárathoz. A felajánlott királyságot
Thököly — a franciák és lengyelek pálfordulása miatt — nem fogadta el, bár török
menleveleivel híveit szaporította. 1683-ban a nagy vezír a kurucokat a Kis-Kárpátok
mögé rendelte, de miközben Thököly hada a „területen kívüli" tatárokra és dzselálikra ügyelt, Sobieski — Morvaországon át — egyesülni tudott Lotharingiai Károly
seregeivel. Amikor tehát Kara Musztafa a kahlenbergi vereségért Thökölyt okolta,
volt némi igazság a vádjában.49 Apafi Mihály erdélyi fejedelem — közvetve — szin
tén hozzájárult az oszmánok vereségéhez. Őt Győr vára labanc-német helyőrségének
megfigyelésével bízták meg, de a tatárdúlások folytán oly sokat megélt erdélyi had
csak csigalassúsággal közeledett célja felé, s a döntő pillantban nem tudta a győriek
akcióit akadályozni.50
1684-ben Ince pápa pénzbeli, Buonvisi bíboros diplomáciai segítségével, s búcsú
bullákkal tovább folytatódott a török elleni hadjárat, bár de Humiéres francia mar
sall belgiumi betörése a pápa beavatkozását igényelte, a Lipót által megalázott
Sobieski pedig nem a főhadszíntéren, hanem Podóliában fordult a török ellen.
A nagy nehezen összegyűjtött Liga-csapatok fő csoportosítása, mintegy 40 000 fő,
elfoglalta Visegrádot, majd a málháját támadó Musztafa aleppói pasa (magyar
országi szeraszker) hadát Esztergom alól elzavarta, Vácnál megverte ; Szentendrénél
pedig két napig farkasszemet néztek egymással. A török segélyhad ekkor Hamzsabéghez (Érd) vonult vissza.51 Lotharingiai Károly 33—34 000 főnyi serege július
14-én érkezett Buda alá. A vár ostroma — melynek során Musztafa pasa hadával is
meg kellett ütköznie — november 3-ig tartott és 23 000 keresztény katona éleiébe
került. Ezután Károly herceg csapatai — a porciózó magyar lakosság „nagy örö
mére" — téli szállásra vonultak. Az ostrom során „vértanúvá lett" Kara Mehmed
budai pasa utódja, Sejtán (ördög) Ibrahim felvette a Malek (Angyal) nevet.52 Ekkor
IV. Mehmed titokban 60 000 aranyat ígért annak a császári udvaroncnak, aki kieszközli a békét. 53 Marsigli hadmérnök, jelentését megírva, a török lekicsinylésében,
a Duna szerepének túlértékelésében, az aknaharc elhanyagolásában, az ostromlók
— és főleg a tüzérség — rossz felállításában, végül a hajókon történt utánpótlás
lassú voltában látta a kudarc okát.54 1685-ben az intrikák és vetélkedések miatt
csigalassúsággal dolgozó haditanács céljai között szerepelt, hogy a hadviselés terheit
a magyarországi lakosságra hárítsák. A Ligába belépő új államok erőforrásaira is
figyelemmel az összeverbuvált haderő 140 000 főre rúgott. A köztük levő 45 000 ma
gyar huszár és hajdú egy része a váradi pasa által lefogott Thököly kurucaiból került
48 Az oszmánok bécsi hadjáratának török forrásait legújabban Richard von Kreutel dolgozta fel Kara Musztafa
vor Wien (Graz, Wien. Köln — 1982.) c. jubileumi kiadványában. A török veszteségekről részletes leírást ad Decsy,
i. m. II., 310—311.0.
49 A Thököly-felkelést és európai visszhangját legújabban Köpeczi Béla dolgozta fel Magyarország a kereszténység
ellensége c. művében. Bp.. 1983.
50 ifj. Barta: i. m. 32—36. o.
51 Rázsó Gyula: A magyarországi várak szerepe a Szent Liga 1684ri haditerveiben. Kézirat a szerzőnél.
52 R. Várkonyi Agnes: i. m. 164. o.
53 Sugár: i. m. 65. o.
54 Dr. Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684—
1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Bp. 1907., 25. o.
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ki, akiket az amnesztia is ösztönzött az átállásra. 55 „Nincs többé szerencsénk a hitet
lenek ellen ; Allah légy irgalmas a muzulmánokhoz" — mondatja a legenda a vesztes
Haszán újvári pasával.56 Szolnok visszavétele után, Tatnál, Sejtán (Malek) Ibrahim,
az új szeraszker seregét verték szét, s mivel így „arcát vesztette", ő is megkapta
a selyemzsinórt. A kor híres török krónikása, Szilidar Mehmed, még a besúgók előtt
sem rejtette véka alá Sejtán pasa kivégzése feletti rosszallását, amikor Buda el
vesztése után összehasonlította Szári Szulejmán nagyvezírrel, akinek a szeme előtt
omlott le az iszlám e védőbástyája.57 Mivel Thököly Lipót császárnak „nem ért meg
egy békét", a kuruc vezért elengedték, de 17 000 legvitézebb katonája ekkor már
a lotharingiai herceg táborában volt.58 A keresztény hadak birtokba vették ÉszakMagyarországot, csak a Zrínyi Ilona által védett Munkács maradt kuruc és Eger
török kézen. Miután megszállták a Dráva mentét, hogy az eszéki hidat veszélyeztes
sék, Erdélyben pedig Arad vonaláig nyomultak előre, 1685 végére Buda hadászati
bekerítése befejeződött. Közben Isztambulban Kara Ibrahim szadrazam letétetett
és helyébe az említett Szári (Szőke) Szulejmán költözött be a hippodrom-szerájba.
Bár a „belső apródokból" nevelt török vezetők száma kimeríthetetlennek tűnt, a
selyemzsinór gyakori alkalmazása annyira megtizedelte őket, hogy gyakran tehetség
telen udvaroncokra kellett a sorsdöntő események vezetését rábízni. Hammer szerint
1624 és 1686 között 32 nagyvezírből hatot kivégeztek, egyet felkelők öltek meg,
húszat pedig egyszer, vagy kétszer leváltottak. Csupán öt fő távozott természetes
halállal a Magas Porta éléről. Mint a következőben a budai pasák esetében látható
lesz, a kivégzések aránya a váli-pasák esetében sokkal magasabb volt.
1685. szeptember 7-én új budai pasától érkezett egy levél Badeni Hermannhoz,
az Udvari Haditanács elnökéhez. A szultán ugyanis egyik legvitézebb, bár meg
lehetősen élemedett korú pasáját, a 70 éves kora ellenére töretlen harci kedvű
Arnaut (albán) Abdurrahmant (a nép száján csak „Abdi") nevezte ki Budára hely
tartónak. Az öreg harcos a katonai ranglétra minden fokát megjárta. Gévay Antal
listája szerint már fiatalon a janicsár aga helyettese volt, majd agává lépett elő.
A korszerű várháború minden fortélyát kitanulta Kréta (Kandia) várának 52 roha
mot felölelő ostroma során. 1671-ben vezírpasává léptették elő. Ebben a minőségé
ben volt kairói, bagdadi, boszniai, kamienici helytartó és két ízben is diváni vezír.59
Előtte Budára rendelték Kösze Szijavus hadmérnök agát, akinek feladatául szabták,
hogy az 1684. évi ostrom következményeit gyorsan és bármi áron számolja fel.
Egyben magyarországi fővezérként Budára küldték Cserkesz Ahmed pasát is, aki
viszont rövid idő múltán már Szegeden nézett szembe a Thökölytől átállt kurucokkal. Ilyen körülmények jellemezték az ominózus 1686. év kezdetét az egykori
Magyarországon.60
•
A törokkor-végi Buda védművei
Amikor az öreg Abdurrahman — átvéve a budai pasalikot — a várba érkezett,
bizonyára nagy sürgés-forgás fogadta, mivel Szijavus aga nem elégedett meg a tőrések helyreállításával, hanem — az 1684. évi ostrom tapasztalatai szerint — újabb
védműveket is építtetett és még a falakat is kimeszeltette, így Buda fehérben fogadta
a hitetleneket.61 Buda — törökül Budin — vára sohasem volt különösen erős katonai
objektum, mert az építtető IV. Béla királytól kezdve a magyar uralkodók csak arra
55 Rázsó: 1. az 51. sz. jegyzetben hivatkozott kéziratot.
56 Lázár: i. m. II. 169. o.; Sugár: i. m. 86. o. Cserkesz Ahmed szájába adja ezt a felkiáltást.
57 R. Várkmyi: i. m. 158—159. o.
58 Sugár: i. m. 76—77. o.
59 Gévay Antal: A budai pasák. Bécs, 1841. 52. o.; 1. Magyarország hadtörténete, (Bp. 1984.) I. k. 316. o.
60 R. Várkmyi: i. m. 173. o.; Sugár: i. m. 83. o.
61 R. Várkmyi: i. m. 174. o.
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törekedtek, hogy a vár alkalmas legyen udvartartásuk befogadására, s a főrendek
es gazdag polgárok építkezéseire. Túl sokat a büszke budai pasák sem tehettek mert
az építkezésről Isztambulban döntöttek, ők maguk pedig sohasem voltak oly hosszú
ideig méltóságukban, hogy érdekükben álljon a kezdeményezés. A 150 éves török
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hódoltság alatt 98 pasa állt a budai vilajet élén, tehát átlagban háromnegyed év
esik egyre. Ezek közül 16-ot kivégeztek, 16-ot letettek (esetenként vissza véve),
9 harcban esett el, egyet megmérgeztek, egyet a hajdúk elfogtak és Bécsbe vittek. 62
A mesterséges védelmi eszközök hiányosságai ellenére az ostrom bonyolult feladatot
jelentett, mert a természet ellensúlyozta mindazt, amit a királyok és pasák nem tud
tak megvalósítani.
Az objektum ugyanis egy márgahegyre épült, melynek tetejét vastag „mészkő
lepény" borítja. A meredek hegyoldalak a mészkőborítás szegélyére épített falak
relatív magasságát északon 55, délen 45 méterrel növelik, miközben átlagosan 180
méterrel vannak a tenger szintje felett. így alakulhatott ki, hogy a Várpalota
(a tulajdonképpeni Fellegvár, törökül „hiszárpecse") alacsonyabban terül el, mint
a Középsővár. E tömbtől keletre a gigantikus vizesárok funkcióját betöltő Duna és
a Várhegy közötti keskeny sávban jelentős erőket összevonni és rohamra indítani
sohasem lehetett. A várat tehát csak északnyugatról és délről, az ún. „báirik"
(dombok, hegyek) felől lehetett körültáborozni. Az ostromok szempontjából leg
fontosabbak voltak a mai Rózsadomb (Gülbaba báiri), a Szabadság-hegy (Mohanat
báiri), a Naphegy (Karga, vagyis Holló báiri), a Sashegy (Hizrbaba tepeszi) és a
Gellérthegy (Gürz Éliász báiri). E magaslatokról figyelni lehetett a várban zajló
eseményeket és a messzehordó lövegek számára célszerű tüzelőállásokat lehetett ki
választani. Viszont a várból a báirik innenső oldalain folyó manőverek ugyancsak
megfigyelhetők és tűzzel zavarhatók voltak.63
A vár (városok) XVII. század végi állapotáról — számos rajz és érme, illetve uta
zók leírásai mellett — két híres forrásból tájékozódhatunk, a) Az egyik Evlia Cselebi,
egy isztambuli ékszerész fia, híres világutazó, 1663-ból származó aprólékos, a kihámozhatatlanságig bonyolult leírása; b) a másik forrás a már említett gróf Luigi
Ferdinando Marsigli bolognai származású császári hadmérnök hagyatéka, mely
kalandregénybe illő viszontagságok közepette született. E nem akármilyen katonát
már 18 éves korában érdekelni kezdte az oszmán-török haderő verhetetlenségéről
szóló mítosz oka. Ince pápa ösztönzésére és támogatásával — kihasználva a velencei
„bailo" (követ) váltását — vele utazott Isztambulba. A török fővárosban gyorsan
megtanulta a nyelvet és jeles ulemákkal kötött ismeretségeket. Tapasztalatairól köny
vet írt (amely sajnálatos módon csak 1732-ben jelent meg Hágában), s melyet Lipót
császárnak ajánlott. A törökkel minden áron békére vágyó udvari körök azonban
gyanakodva fogadták az ifjú grófot és csak közkatonaként alkalmazták. 1683-ban
— strázsamesterként — generálishoz illő feladatot kapott, azt, hogy tervezze meg a
Kara Musztafa hadai elé a Rába mentén kiépítendő akadályrendszer erődítési mun
káit. Eközben két tatár elfogta, a temesvári pasának eladta, s csak török nyelvtudása
és két bosnyák mentette meg kétszer is attól, hogy ,,a mihaszna foglyok" között
lenyakazzák. Budára kerülve — egyéb munkái közben — tapasztalatait jegyzetek
ben és vázlatokon rögzítette. Innen Boszniába vitték, ahonnan — miután súlyos
betegségéből felépült — rokonai kiváltották. így ismét Lipót katonája lett, de immár
alezredesként szervezte Lotharingiai Károly vezérkarában az árkász-, aknásztevé
kenységeket.64 Buda 1686. szeptember 2-i visszafoglalása után — corvinákat keres
ve — néhány fogoly török tiszttel vázlatokat készíttetett a vár ostrom előtti állapo
táról és a helyőrség elosztásáról. Tanulmányunk vonatkozó részei is e vázlatok alap
ján íródtak.65
•

62 L. Gévay idézett művét.
63 Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal. A budai vár. Bp., 1958. (a továbbiakban: FÏH) 3—7. o.; Fekete: i. m . :
Buda és Pest áttekintő térképe c. vázlat.
64 Marsigli életrajzát bővebben 1. Beliczaynál (a 40. sz. jegyzetben hivatkozunk rá).
65 L. Veress: i. m. 42—51. o.
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A vár védműveinek áttekintését kezdjük Evliával. A neves világutazó Budán jár
takor megmászta a Rózsadombot és a Gellérthegyet. Az előbbiről óriási mandulá
hoz, az utóbbiról pedig hegyek, dombok közötti medencében úszó gályához hason
lítja a várat.66 A bőbeszédű, fantáziadús kegyenc (a ,,cselebi" szó egyik szinonimája)
mondanivalójának lényegét nagy nehezen kihámozva a törökkori Buda vára — a hoz
zá csatlakozó városrészekkel (városokkal) együtt — öt részre tagozódott. (1) Belső
vár (ics-kále), melyet — mint említettük — „Fellegvárnak" is neveztek; (2) Középső
vár (orta-hiszár), melyet erős fal és 20 méter széles árok választott el a Belsővártól.
A kettő együtt alkotta a tulajdonképpeni Buda várát. (3) Miután az Alsó- és Vízi
város részben még Zsigmond-kori, részben pedig a török által épített fallal volt
körülvéve, a török katonák „alsóvár"-nak (dis hiszár) nevezték. (4) A mai Tabán
helyén egy egész városra való cserzővarga tevékenykedett, akik nagyon jól éltek,
mivel Buda lakossága jellegzetes bőrruhát viselt, kivéve a zsidó dzimmiket, akik
részére asszonyaik szőtték a „sajak" nevű fekete posztót.67 E várost — melyet szin
tén falak öveztek — Tímárvárosnak (debágháne) nevezték. (5) A mai Császárfürdő
környéke önálló védelmi egységet képezett, melyet Külsővárosnak neveztek.68 Ne té
vesszük össze a jóval kijjebb eső Óbudával (Eszki Budin; Budin-i atik).
Szentneményi Béla — Budavár hadiépítészetének kiváló szakértője — szerint
„A védelem és az ostromlás szempontjából... csak három rész jöhetett számításba:
a várkastély, amely alacsonyabb fekvése ellenére a Fellegvár szerepét töltötte be,
továbbá a vele szerves összefüggésben álló Felső-város és végül a védhető város,
amelynek az Alsó- vagy Víziváros felelt meg. Ezt a hármas védelmi egységet északról
és délről két előretolt erőd, a lőpormalom és a gellérthegyi kis erősség fedezte."69
Idézett szerző itt saját magával kerül ellentmondásba, mert az Alsó- és a Vízivároso
kat elválasztó, Zsigmond-korabeli falat pontosan ő írja le s ezáltal maga is külön
választja a két városrészt (várost).70 Evlia Cselebi a „Kizil elma" (Piros alma)
hasonlatot három értelemben is használja : a) mindenekelőtt a Hunyadi Mátyás piros
márványlapokkal borított palotáját, a „kizil szeráj"-t érti alatta; b) másik értelme
a „kizil hiszár", a vörös vár, ahogy néhol az egész Belsővárat említi; c) harmadik
értelemben egész Budát nevezi Piros almának.71
A Belső- vagy Fellegvárat, a Középső vártól, vagy Felső várostól — mint említet
tük — 20 méter széles árok, s a Belsővár felől vastag, lőrésekkel szabdalt harántfal
választotta el, melyen át a kettős, boltíves, felhúzható „Koldus kapu"-n (dilendzsi
kapuszu) közlekedhettek az erre illetékes személyek. E kapu furcsa nevét azokról
a kolduló dervisekről és besúgó fakikról kaphatta, akik a Belsővárba bejáró előkelők
től alamizsnát kaptak. A vörös várpalotáig még egy másik árkon átvezető, oroszlán
szobrok által védett kapun72, majd egy újabb, egyszerű kapun át lehetett eljutni.
Maga a palota — az átutazó keresztény követek és mások nagy felháborodására —
340 apró helyiségre volt (többnyire vályogtéglákkal) felosztva, mely helyiségekben
a szomszédos hadszertár és ágyútár, továbbá a palotaőrség katonái szállásoltak el.
A mindenkori budai pasának csak a divánterme volt itt, ő maga a Középsővár
ban (Felsővárosban) épített szerény palotában lakott, melyhez még a török házakra
annyira jellemző kertet sem tudtak létesíteni. Az oszmanisztika katonai kutatója
— aki ismeri az iszlám hadi hagyományait és a reguláris erők részére előírt puritán

06 Evlia: 269. o.
67 Evlia: 269—292. o.; Dr. Szentneményi Béla: Budavár hadiépítészete. Bp., 1950.121. o.; 1. továbbá: The Encyc
lopaedia of Islam Vol. I. Leiden—London, 1960. 1286. o. (a továbbiakban: The Encyclopaedia...)
68 Szentneményi: i. m. 121. o.
69 Uo.
70 Uo. 119. o.
71 Evlia: 275—280. o.
72 Veress: i. m. 44. o.; Szentneményi: i. m. 121. o.; Sugár: i. m. 40. o.
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rendtartást — kevésbé háborodik fel azon, hogy Mátyás király reneszánsz palotájá
ból a budai szeratkullári (határszolgák) részére ódákat (körleteket) alakítottak ki.73
A továbbiakban Evlia és Marsigli adatait együtt vizsgáljuk, s azt is igyekszünk
kimutatni, hogy a régi objektumokat hogyan módosította Szijavus lágumdzsi
(hadmérnök) aga. A piros palotán kívül a Belsővár főbb objektumai voltak még:
maga a palotatér az ún. csorgókúttal, melyet a Duna — egy elmés szerkezet segít
ségével — saját sodrásának energiáját kihasználva táplált (még szólunk róla); egy
„esonkatorony"-nak nevezett téglabástya (állítólag Zsigmond király befejezetlen
lovagterméből), melyet Szijavus aga megemelt; a börtön (zindán); az ún. „alsó
nyugati várfalrendszer", mely inkább délnyugatinak nevezhető és amelyet a törökök
„jeni mahalle"-nak (új világ), a németek „nagy Zwinger"-nek hívtak, s három, illetve
73 Az említett utazókról szemelvényeket közöl Salamon: i. m. 163—172. o. Wratislaw budai látogatását közli
Szamota István: Régi utazások. Bp., 1891.183—230. o. A janicsárok rendtartását 1. Nahoum Weismann: Les Janis
saires. .. Paris, 1964. 35. o. (nyilvánvaló, hogy az egyszerűségre vonatkozó rendszabály az egész kapi-kullárira érvén yes volt). L. még Evlia: 276—277. o.
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egy szakaszon két hosszanti és három harántfalból állt. A Duna felé eső tágas Báli
pasa teréről nyílott az ágyútár (topháne) és a várpalota megnyújtásával épült had
szertár (dsebekháne). Az ágyútárról Evlia ezt írja: ,,... ki... a tophánet meg nem
tekintette, az a világon semmit se látott". A hadszertár tele volt lőporral, ezért
1578-ban villámcsapástól, 1686-bah pedig egy véletlenül becsapódó lövedéktől fel
robbant, nagy pusztítást okozva az épületekben és az emberekben.74 A Belsővárat
kelet felé egy másik falrendszer (német szóhasználattal a keleti Zwinger) zárta le.
E falak déli végétől egy belül kőből, kívül földpalánkból épült, kettős fal nyúlt le
a Dunáig, ahol az ún. Víztorony (szu-kuleszi) zárta le. A keleti Zwinger másik végétől
kortina (kurtina) húzódott szintén a Dunáig, ahol Urudzs aga tornya és kapuja
(tabieszi ve kapiszu) emelkedett. Az így nyert négyszögletű terület a Dunával pár
huzamosan lőrésekkel tarkított palánkkal zárult, mely előtt a budai szandzsák
(Buda nemcsak pasalik, de szandzsák-központ is volt) tartalék gabonáját tárolták és
a hadikikötő működött. Ez a zárt terület75 — melyről Marsigli csak azt írja, hogy itt
volt a pasa jégverme — tulajdonképpen kazamatákkal volt átfurkálva, amelyeken
át a vízen érkező utánpótlás ós víz jutott fel a várba. Szentneményi említi még, hogy
Szijavus aga valószínűleg több helyen — így a Topháne tér magasságában is —
„cavalier"-ket épített, melyek, „réduit-szerű" falakkal a közelükben, lehetővé tet
ték több ágyú elhelyezését és a kényelmes kilövést.76
I t t az ideje, hogy az említett hadiépítészeti terminusokhoz néhány megjegyzést
fűzzünk. A zwinger tulajdonképpen „megfoghatatlan" kifejezés, mert bástyafolyo
sót, falszorost, vár- vagy városfalak közötti térséget, elővárat, mustra- vagy parádé
teret — de még kutyaólat is — jelent. Domokos György,,.. .két fal közti, kiszélesített
terület.. ."-ként,illetve „falköz"-ként definiálja.77Fekete Lajos — a törökkori Budáról
szóló, egyébként kitűnő könyvében — néhol egyenlőségjelet tesz a zwinger és a „bölme" török szó közé. Buda esetében még két másik értelemben is használja a bölme,
illetve „bölmeszi" szót. a) Olyan várvédelmi célokat szolgáló, falakkal övezett térség,
mely kapukat, vízműveket, hídfőket, istállókat, raktárakat oltalmazott, s csak mu
zulmánok lakhattak benne, b) A Víziváros Duna-parti sávjában a lakótelepeket is
bőimének nevezi.78 Evlia Cselebi Szijáhetnámeszi című művének Magyarországra vo
natkozó részeit a századforduló táján Karácson Imre fordította le, aki nem tudott mit
kezdeni a bölme szóval, s egy török tiszttel konzultálva, végül „erődítményszakasz"nak nevezte. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy bőimének nevezték a vár egyes részei
közé húzott védőfalakat, vagy árkokat, melyek abban az esetben, ha a vár adott
részét az ellenség elfoglalta, a többi részek védelmére szolgáltak.79 Biczó Tamás már
csak kerületet ért ezen a kifejezésen.80 Végül a Fodor Pál által jegyzetelt, 1985-ben
megjelent új Evlia-kiadásban a bölme fogalma a következőképpen van definiálva:
„török megfelelője annak, amit Nyugaton és Magyarországon zwingernek (falszoros,
elővár) neveztek"81. Mindezeket összevetve, továbbá saját török szakértő konzultán
sommal is szót váltva, a „böl/ü" szócska megosztást, fokokra osztást jelent. E gyök
ből azután kétféle katonai műszó is ered: a) a „bölük", mely osztagot, osztályt, al
osztályt, tehát századot vagy svadront is jelent; b) a „bölme", mely válaszfalat,
fülkét, rekeszt, elkülönített helyiséget (partition); a „bölmek" viszont szeparót, el74 Veress: i. m. A 42. és 43. oldalak közt levő vázlat és a 43—48. oldalon felsorolt magyarázat. L. még Evlia:
274—280. o., továbbá Sugár: i. m. 39—45. o.
75 Veress: i. m. a 42. és 43. oldalon levő vázlat a magyarázatokkal.
76 Szentneményi: i. m. 118. o.
77 Halász Előd: Német—Magyar szótár. II. Bp. 1980. 2308. o. ; a XVI—XVII. századi várépítészet és várharc
kérdéseit 1. Domokos György kitűnő tanulmányában: Várépítészet és várharcászat Európában a XVI—XVII. század
ban. HK 1986. 1. 8z. 47—110. o. A „zwinger" fogalma az 51., szelvényrajza az 50. oldalon található.
78 Fekete: i. m. 79. és 123. o.
79 Evlia: I. 245. o. (az 1904-ik évi kiadásban Karácson eredeti magyarázata, mely az 1985-ös kiadásban nincs
meg; Fodor csak a Szómagyarázatban tér ki a bölme fogalmára.
80 Biczó Tamás: Budapest egykor és ma. Bp., 1979. 27. o.
81 Evlia: (1985-ös kiadás) 595. o.; fájdalom, hogy sem a kiadó, sem Káldy-Nagy, sem Fodor nem gondolt arra,
hogy a Karácson által kényszerűen és kockázatosan kigyűjtött második kötet anyagát egybeszerkesszék a kiadott
első kötettel.
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választottságot jelez. Ha egy adott bölme-rendszert valamely földrajzi névhez kö
tünk, akkor „bömeszi" lesz belőle. így pl. a keleti zwingertől a Dunáig húzódó korti
nával majdnem párhuzamosan észak felé — egyéb olyan védmű vekkel, melyeket
másutt említünk — egy másik kortina is kiépítésre került. A két kortiná közét,
melyet a Duna partján az ún. Szijavus aga sorompója zárt le, „Ahorluk bölmeszi"nek nevezték (ahor= istálló, ti. itt voltak annak idején Mátyás király istállói).
A Víziváros további, a mai Corvin térig terjedő szakaszát „Tujgun pasa bölmeszi"-nek, a mai Vám utcáig nyúló szakaszt pedig „Szulejmán pasa bölmeszi"-nek
nevezték.82 Ezután térjünk át a „kortina" („kurtina") fogalmának értelmezésére.
Ezt a fogalmat minden értelmező szótár előfüggönynek, „kárpitnak" nevezi, tehát
teljesen biztos, hogy a hadiépítészet csak kölcsönzi ezt a jellemző kifejezést. Az erő
dítéstan tudománya szerint e fogalom kőgátat, kötőgátat jelent.83 Mielőtt teljes
összefüggésében áttekinthetnénk a török 1686. évi védelmi rendszerét, még tisztázni
szükséges az előzőekben említett többi erődítési műszó értelmét is. A „cavalier" —
az értelmező szótárak szerint: „lovag" vagy „lovas" — az erődítéstanban oiyan
földből, vagy kőből emelt, a várfal mögött kiemelkedő védőgát (magas tüzelőállás)
volt, melynek tetejére — mellvéddel biztosított — lövészek, vagy ágyúk kerültek
elhelyezésre. A cavalier — a várfal eredeti szintjéhez viszonyítva — lépcsőzetesen
afölé magasodott, s ezáltal hatásosan védte saját magát, miközben a vívóárkokban
és parallelekben levő ellenséget tűzzel tudta pásztázni. Szijavus aga a cavaliert
kombinálta a „réduiť'-okkal, vagyis az olyan sokszög alakú — rendszerint fedett —
különálló sáncokkal, erődökkel, melyek az ostromló félnek rohamra való gyülekezőhelyekül szolgáltak, a védők pedig tűzfegyverek tüzelőállásait helyezték el rajtuk.84
Meg kell még említeni a „ravali"-t (ravelin) és a „ritirátá"-t. Az előbbi két bástya
(torony) között épült pajzsszerű gát volt, mely az ottani falszakasz elleni esetleges
támadással szemben védett, miközben a kirohanásokat is álcázta. Az utóbbi tu
lajdonképpen hasonlított a „cavalier"-khez, amelyektől az különböztette meg, hogy
amíg a cavalier-ket az egysoros várfal mögé emelték, a ritirátákat a két- vagy három
soros falrendszer legbelső falán alakították ki azáltal, hogy e fal előtt széles és mély
árkot ástak, s az ebből kitermelt földet e legbelső fal felső szintjével megegyező padka
kiépítésére használták fel, ahonnan támogatni tudták az előző falakat védő őrséget.85
Hátra vannak még a bástya fogalmának török névváltozatai. Ezek: „kule", „tabie"
és „burdzs". A tabie a csatarend szárnyát is jelenti, ezért a logika szerint azt kellene
hinni, hogy az erődítmény valamely „szárnyán" (szögletén) levő olyan kiugró részt
jelent, mely óvja a főirányban védekező erőket. Ennek ellenére néha tornyokat
(buzogány-tornyokat) is neveznek így. Építészeti és elhelyezési kritériumok alapján
a kule és burdzs között nem állapítható meg különbség, ezért a kutatás jelenlegi
szakaszában, anélkül, hogy funkciókat keresnénk, el kell fogadni ezen objektumokat
úgy, ahogyan az egykori török illetékesek elnevezték.86 A nevek és fogalmak eddigi
elemzéséből talán levonhatjuk azt a következtetést, hogy a török — különösen
az 1684. évi ostrom következményeinek felszámolására hivatott Kösze Szijavus
lágumdzsi aga — a lehető legolcsóbb, de egyben a leghatékonyabb erődítési megol
dásokat volt képes kiválasztani, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az a körül
mény, hogy 1686 június közepén, amikor a szövetséges seregek ismét körülfogták
82 Török—angol, illetve angol—török kisszótár (társalgási szótár), Berlin—München, 1979. 32. o.; továbbá
Fekete: i. m., Buda és Pest áttekintő térképe. (Török nyelvi konzultáns: Nemes Antal.)
83 Szentneményi: i. m. ] 00. o. ; Deesy; i. m. II. 431. o. így határozza meg a Kurtina, Courtine (fons piano muri vei
aggeris) fogalmát: „ollyan két kőfalak között, egyenes lineára hányatott földi erősség, mellyet az ostromlott várból
szállongó ágyú golyóbisok, minden tartalék nélkül elérhetnek."
84 Szentneményi: i. m. 118—119. o. A kor híres erődítési szakembere, Vauban marsall a „redut" (réduit) fogalmát
így definiálja: ,,...a fegyverhelyek szélső pontjain levő, kis négyzet alakú erődítmények. Köröskörül árok övezi őket,
ezenkívül a vár felé néző oldalukon ágyútűz ellen védő földhányás van..." Természetesen a várban levő redut föld
hányása a belövés irányában került felemelésre.
85 Szentneményi: i. m. 117—119. o.
80 Veress: i. m. 42—48. o.
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Budát, valóságos új (felújított) erődítmény állt előttük, melyen meg sem látszott,
hogy két évvel korábban a lotharingiai herceg három- és fél hónapig törette és
aknáztatta. 87
Áttérve a Középső várra (orta hiszár), vagy Felső városra (ma: a Szent György tér
től a Bécsi kapuig terjedő részre), itt volt elhelyezve a budai török helyőrség zöme,
továbbá itt lakhattak a gazdag és előkelő törökök (muzulmánok), s a módosabb
dzimmi (keresztény és zsidó) lakosság. A zsidók előszeretettel költöztek Budára,
mivel Nyugaton is „tolarencia adót" kellett fizetniük, de emellett senki sem bizto
sította őket a pogromok ellen. A törökök viszont, ha a dzsizjét kifizették, fegyveres
karhatalommal biztosították részükre a dzimmi alattvalóknak járó jogokat. Ezért
semmi csodálnivaló sincs azon, hogy Buda valamennyi keresztény ostromakor a fegy
verforgató zsidóság aktívan részt vett a védekezésben, az idősebbek pedig magas
baksist ajánlottak fel a kiválóbb katonák részére.88 A Középsővár utcáinak nyom
vonala — a mai napig — megfelel akár a Zsigmond-kori utcáknak. Ezeknek az el
nevezése mutatja, hogy kik laktak bennük. A mai Táncsics Mihály utcát „Zsidó
utcának" (Jahudilár jolu), a Fortuna utcát a „Janicsár aga utcájának", az Országház
utcát „Fürdő utcának", az Űri utcát pedig a Bíró (Kádi) utcájának nevezték. A mai
Szentháromság utcát „Kázindzsi jolu"-nak (Kondérkovács utcának) nevezték
(a kondér a janicsároknak a zászlónál is becsesebb palládiuma volt), s ettől a haránt
utcától a mai Dísz térig a posztó vágók és csizmadiák sora húzódott. A Zsidó utcától
a Duna felé valószínűleg a várkatonaság laktanyái voltak elhelyezve, mert
bok itteni jégverméről és egy fegyvertárról biztos adatok állnak rendelkezésre.89
A Középső várat (Felső várost) minden XVI—XVII. századbeli erődítményrend
szerben „besli vár"-nak (a magyar végvárakban az ennek teljesen megfelelő „huszár
várnak") nevezték, mivel a helyőrség — többnyire családjával együtt — e várrész
ben került elhelyezésre. A tereket, mecseteket, védműveket rendszerint régi budai
pasákról nevezték el (mivel egyikük sem épített újat, így csak azt vették figyelembe,
hogy a felújítás kinek az idejében történt), de jellegzetes események is szerepet
játszottak az elnevezésben (pl. a Vérmezőre néző „Savanyú étel tornyá"-nak neve
bizonyára valamilyen érdekes eseményhez fűződik).90
A továbbiakban mind a kapuk, mind a bástyák (rondellák) felsorolásához a Kö
zépsővár (Felsőváros) északi szakaszát (a mai Hadtörténelmi Intézet előtt fekvő
Esztergomi körbástyától a Bécsi kapuig terjedő részét) vesszük kiindulási alapként.
Valamennyi előttünk járó kutató kimutatja, hogy a XVII. században ez már egy
hármas falszakasz volt, melyek — befelé haladva — egyre magasabbra épültek azért,
hogy az előretörő ostromlókat egyre nehezebb feladatok elé állítsák azáltal, hogy
— a külsőbb falak mögé befészkelvén magukat — tulajdonképpen egyre magasabb
ról „kapják az áldást". De idézzük Szentneményit (aki az általa felkutatott rend
kívül értékes adatokat meghökkentően rossz, érthetetlen stílusban adja elő) : „Érde
mes összehasonlítani a palota nyugati zwingereinek rendszerét az északi hármas fal
(ezt hangsúlyozzuk ki — G. T.) rendszerével. Mint láttuk, a Felsőváros északi
oldalán éppen olyan lépcsőzetesen fekvő zwingereket és egymás fölötti átlövést nyújtó
védőfalakat találunk, mint a várkastély nyugati oldalán. Ha most a kastély nyugati
védőfalainak és az általuk bezárt zwingereknek építési idejét Zsigmond korára teszszük, úgy... a Felső-város északi oldalának legrégibb, ún. harmadik fala... a Zsig
mond által épített régi városfal volt. A később épített kettős fal... a hadiépítészet
fejlődéstörténete és a logika alapján csak régebbi eredetű lehet." 91 Számunkra a lényeg
87 R. Tárkonyi: i. m. 173. o.; ifj.Barta: i. m. 86—87. o.
88 V.o. Schulhof Izsák: Budai krónika. Bp., 1981. Szakály Ferenc utószava (75—78. o.)
89 Fekete: i. m. a budai vár katonai létesítményeiről és egyházi épületeiről szóló vázlatok.
90 Fekete: i. m. III. fejezet: Helyrajz (72. o.-tól.)
91 Szentneményi: i. m. 108. o.
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csupán annyi, hogy a vár északi oldalát befelé egyre magasodó, hármas falrendszer
védte, melyet Szijavus aga bölméknek képezett ki. Figyelmét nem hiába összponto
sította a várnak erre a falszakaszára — melynél az 1684-es ostrom tapasztalataiból
indult ki —, mert az 1686-os ostrom során is a lotharingiai herceg csapatainak vala
mennyi rohama az e falrendszeren való áthatolásra irányult. Végül három „törés"-en
(akkori szakkifejezéssel: ,,Brech"-en) át sikerült erről az oldalról behatolni a várba.
A Belső- és Közópsővárból, valamint a városokból számos kapun át lehetett az
egyes városrészekbe ki- és bejutni, illetve egyes kapukon az illetékeseknek átjárni.
Ha a Bécsi kaputól (nevezték Szombat kapunak és Zsidó kapunak is) keletre, a
Duna felé indulva, az akkori várat képzeletben körüljárjuk, a következő kapukra
lelhetünk: Kis, vagy Rácsos (Kafeszli-); Vízi (Szu-, a mai Dísz térnél); Titkos
(Ogrun-); Lihegő (Szoluk-); Frengi (Hitetlen, Keresztény); Fellegvár vagy Kirohanási (Hiszárpecse-) ; Síkság, vagy Fehérvári (Ova-) kapuk. Azért, hogy a többi
kapu helyét és funkcióját megértsük, kis kitérést kell tennünk. A már említett
Tímárváros (Debágháne) és az Ahorluk- (Istálló) bölmeszi között vezetett át a hajó
híd (népies nevén: „doboló híd") Pestre. E pontonhíd középső négy „kajük"-ját
(elemét) ki lehetett szerelni az áthaladó vízi forgalom biztosítása céljából. A hídfő
mindkét oldalán bölmeszi állt, Budán pedig az említett Vízitorony (Szu-kuleszi)
őrködött felette. Ha valaki a Tímárvárosból a Vízivárosba akart eljutni, előbb az
ún. Rév kapun át mehetett be a hídfőnél épült bölmeszibe, onnan pedig a Vízi, vagy
Ali-pasa kapun át juthatott ki a Duna-partra, a szandzsák-magtárak elé. Itt, végig
haladva Urudzs aga kapuján, beléphetett az Istálló bölmeszibe, ahonnan az
Istálló torony (Ahorluk kuleszi) mellett nyíló kapun át végre elérkezett a Vízi
városba. Ha innen még tovább akart jutni a Lőpormalomhoz, illetve az ezt üzemel
tető hévízhez, netán Óbudára (Eszki-Budin), vagy a Gülbaba báirit (Rózsadomb)
akarta megmászni, akkor a Kakas kapun (Horosz-kapiszu) át juthatott ki a Vízi
városból. Ha viszont az illetőnek a mai Szilágyi Erzsébet fasor nyomvonalán húzódó
Kovacsina jolu környékén volt dolga, akkor előbb a régi, Zsigmond-kori kőfal vala
melyik átjáróján átment az Alsóvárosba, melyből a mai Széna tér környéki Új
kapun, illetve a Moszkva tér nyugati kijárójánál levő Mészáros, vagy Vágóhíd
kapun át (Minaret kapunak is hívták) jutott el a céljához.92
Buda legfőbb katonai építményei a várfalakat megszakító rondellák voltak. Bár
Evlia az egekig magasztalja a „hitharcosok szálláshelyének" e védműveit, virágos
nyelvezete kevésnek bizonyult arra, hogy a zömében még Zsigmond király által
építtetett „bástyákat" modern védelmi építményekké varázsolja. Az igazság az,
hogy még a XVII. század végén is csak egyetlen korszerűnek mondható, ún. „olasz
bástya" erősítette Buda falait, ez pedig a vár északkeleti szögletében levő „Erdei
kuleszi" (Erdélyi bástya) volt, mely szögletes kiképzése révén kiküszöbölte a holt
tereket. A többi a tűzfegyverek fejlődésével lépést nem tartó, kerek rondella volt,
melyeket a felújításra vagy átépítésre parancsot és anyagi fedezetet kapó pasa nevé
ről kereszteltek el (volt olyan rondella is, melynek felújítása három pasát is folyama
tos feladat elé állított). 93 E rondellák esetében a török krónikások azzal vigasztalták
olvasóikat, hogy „az ágyúgolyó lecsúszik róluk". A rondellák minősége és ellenálló
képessége között azonban jelentős különbségek voltak. Ha — miként a kapuk eseté
ben tettük — ismét a Bécsi kaputól kiindulva a Duna, tehát kelet felé járjuk körül
az Alsó- és Felsővárat, a következő védmûvek épültek : a Mehmed kuleszi ; az Erdei
kuleszi (mint mondottuk : az egyetlen szegletes bástya) ; a Háber (Jelző) kuleszi, ami
92 Fekete: i. m. 75. o.; R. Várkonyi: i. m. 71. o.
93 Az olasz bástyáról Perjés értekezik Zrínyi Miklós és kora c. művében (Bp. 1965.), bővebben 1. ott.; az Eszter
gomi rondellát 1630—1644 között Huszejn, Musza, Musztafa, Bejrám és Dzsáfer pasák építtették.
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tulajdonképpen torony volt. Az említett Vízi kapu (a Dísz térnél) kiindulási pontja
volt egy olyan falnak, mely előbb párhuzamosan követte a régi — gyilokjáróval és
mellvéddel ellátott — falrendszert, majd — a mai Szent György tér keleti sarkának
magasságában az Ahorluk bölmeszi északi falát alkotó — kortinává alakult és le
hatolt a Dunához, ahol az Istálló bástya (Ahorluk kuleszi) zárta le. E pótfal mentén
— melyet Szijavus aga építtetett — a Vízikapunál az Arany bástya (Altun tabie),
a pasa-szeráj vonalában pedig az Ezüst bástya (Gümüs tabie) emelkedett (tulajdon
képpen ezek is csak tornyok voltak).
Az Istálló bástya arra a mindenki által megcsodált vízfelhajtó kerékre (dolab) is
vigyázott, mely a ráaggatott ,,kirbá"-k (tömlők) segítségével, felhasználva a Duna
sodrási energiáját, feljuttatta a vizet a Palota tér csorgókútjához. Ezt látva Evlia
felkiált: ,,...az ész elámul rajta". 94 A két másik Duna-parti erősségről, mely a hadi
kikötőre és a doboló hídra ügyelt és a vízparton fal és szárazárok kötötte őket össze,
ti. az Urudzs aga tabieszi-ről és a Vízi toronyról (Szu kuleszi) már szóltunk. A vár
legdélibb részén épült a hatalmas ,,nagy frengi rondella", melyről Bonfini így ír:
„... földdel töltött építmény volt, kb. 40 m átmérővel, ... s hozzávetőleg 80 méter
nyire volt kitolva a kastély védőövétől, mellyel a torkába vágott két keskeny folyosó
biztosította a közlekedést... egyike a nyugati zwingerbe (jeni mahalle — G. T.)
vezetett, míg a másik a kastély keleti oldalán húzódott zwingerekbe. A rondella
külső fala... rézsútosan (scarpata) volt építve úgy, hogy a burkolat... tetején...egy
kb. 6—7 m széles körjárda (cammino di ronda) gyűrűzött önálló mellvéddel."95
Az ágyúkat körben lehetett rajta elhelyezni és minden irányban tüzelni. A tudósítás,
melyből idéztünk, a továbbiakban leírja, hogy a nagy frengi kuleszi nyakánál levő
kapun át egyfelől e körjárdára, másfelől egy olyan 10—12 m széles zwingerre lehetett
jutni, mely délkelet felől óvta a várkastélyt és összeköttetést teremtett a Vízi
toronnyal. E z winger (inkább kétoldalú cavaliernek nevezném — G. T.) déli oldalán
17—18 m széles szárazárok húzódott, mely a rondella körül 26 m-re szélesedett ki.
A jeni mahalle keleti szögletében épült a kis frengi rondella, nyugati szögletében
pedig a Karakas pasa tornya. A Dísz térnél nyíló Síkság (Fehérvári) kapura a Kászim
pasa kuleszi őrködött, majd a vár északnyugati szögletéig húzódó egyenes, de
mindvégig gyilokjáróval és mellvéddel ellátott falát előbb a „Savanyú étel tornya",
majd a Véli bég kuleszi szakította meg. Mind az öt délnyugatra néző félkör alakú
rondella földdel volt megtöltve. A vár katonailag legfontosabb — és az 1684-i ostrom
során is leginkább támadott — északnyugati—északi szegletében a hatalmas Eszter
gomi rondella épült, melyet — eredeti módon — a törökök ,,toprak kuleszi"-nek,
azaz Földbástyának neveztek, holott minden forrás arra utal, hogy bölmékkel volt
tele, továbbá alapja is üreges volt, hogy az aláaknázást meg lehessen előzni.96 Az Esz
tergomi rondella kiépítése öt budai pasa szolgálati idejét emésztette fel. E hatalmas
rondella és a Bécsi kapu között került még megépítésre a Szijavus pasa (nem az il
lusztris Kösze Szijavusról van szó!) és a Murád pasa kuleszi. Meg kell jegyezni,
hogy a bölcs Kösze Szijavus lágumdzsi aga ezen a leginkább exponált „északi
védelmi szakaszon" — a Zsigmond-kori, eredeti várfalat legbelső bázisként megerő
sítve — háromfalú „ritirátá"-t alakított ki, melynek hatékony ellenálló képességéről
még szót fogunk ejteni.97 Az utóbbiakban említett két rondella szintén bölmékkel
volt tele.
Mint már utaltunk rá, a felsorolt védműveket a török — ha nem is 1686. évi álla
potukban és formájukban, de — örökölte. Amit ők végeztek el, azok a következők
voltak: leszedték a gyúlékony fa védőfolyosókat, megerősítették az ágyúpadokat,
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Fekete: i. m. 77—91. o.; Evlia: 279. o.
Szentneményi: i. ra. 104. o.
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illetve újakat építettek. Zsigmond buzogány-tornyait kis frengi és Karakas pasa
kuleszivá alakították át. A vár nyugati védőövét vagy külső védőgáttal, illetve
10 m széles árokkal vagy belső árokrendszerrel és fedett úttal erősítették meg,
s kirohanásokra alkalmas helyeket hoztak létre. A nagy frengi kuleszi és az azt
a Dunával összekötő z winger mentén megásták az említett árokrendszert. Az északi
falakat megerősítették és ritirátát alakítottak ki. A jeni mahallét három lépcsőzete
sen magasodó hosszanti és két harántfallal tökéletesítették. Sok helyen cavalier-t és
réduit-t építettek, s végül — de nem a teljességre törekedve — a Vízi kaputól a
Duna-parti Istálló toronyig párhuzamos falat — rajta az arany- és ezüst bástyák
kal —, majd kortinát emeltek. Szijavus aga megerődítette a Duna-partot, különösen
az Istálló bölmeszi előtti térségben, és létrehozta a róla elnevezett sorompót. Termé
szetesen a legprecízebb leírásnál is többet ér, ha az ábrákat áttanulmányozzuk.98
Budavár egyik legnagyobb erőssége kifogástalan vízellátó- és jégtárolórendszerében
rejlett, melyről minden korabeli szerző megemlékezett."
A doboló hídon Pestre lehetett átkelni, mely abban az időben egyszerű — fallal
övezett — városka volt. E falakat öt „iszkenderi" (Nagy Sándor-i?) rondella és
12 torony erősítette meg. A Duna felől palánk oltalmazta, melyen át három halász
kapu nyílt a folyóra. A városból a váci, szolnoki, hatvani, kecskeméti és a belgrádi
kapukon át lehetett kijutni. Pest és környéke a budai vár és szandzsák központi
gabonatároló és vágóállat-legeitető központja volt.100
Budát egy belső — főleg figyelő-, továbbá két külső védelmi övezet oltalmazta az
ellenség meglépésétől. A figyelő övezet főbb támpontjai voltak: a) a Gellérthegy
tetején levő „Gürz Eliász" (török hősről elnevezett) hiszár, a maga jól ellátott és
tüzérséggel is rendelkező védőőrségével; továbbá a mai budai alagútkijáró környé
kén magas lábazatra ácsolt őrállomás (csárdák) ; s végül a mai Császárfürdő hévizű
forrása által üzemeltetett Baruthánén (lőpormalom) ügyelő ,,bunár hiszár", vagyis
a „forrás vára", melynek helyőrségét a fegyverkovácsok egy része, a lőpormolnárok
(barutcsik) és szekerészek képezték. Ágyúk itt is rendelkezésre álltak. Ezt az objek
tumot azért helyezték a városon kívülre, mert gyakran felrobbant.101 b) A Buda—
Székesfehérvár—Esztergom háromszög képezte a török magyarországi támaszpont
jának legjelentősebb térségét. E háromszöget — melyet maga I. Szülej mán hódított
meg egy külön hadjárattal (1543) —, még két várövezet vette körül. A várak közötti
térséget 400 párkány és palánk zárta le, melyek között az ún. „tarisznyavárak"
biztosították az összeköttetést és a hírközlést. Miután ezek a magyar történetírásban
részletesen tárgyalt témák (1. pl. Szántó Imre „A végvári rendszer kiépítése és fény
kora Magyarországon" című, kitűnő munkáját), 102 így részletezésüktől eltekintünk.
A budai pasalik véderői
Miután a Buda törökkori ostromaival foglalkozó szerzők a védekező oszmán erők
tevékenységéről szóló, magyarra lefordított irodalomra nem támaszkodhatnak, a vár
védelmi rendszabályai felett rendszerint elsiklanak (tisztelet pl. Fekete Lajosnak, R.
Várkonyi Ágnesnek és talán ifj . Barta Jánosnak, akik Szilidár Mehmed aga „Ta'rihi... "jának Isztambulban 1928-ban, csak török nyelven megjelent krónikájából származó
adatokat is közölnek). Defterek (lajstromok) csak a XVI. századból ismeretesek, de
katonai szempontból ezek is zavart okoznak, mivel az Oszmán Birodalomban az állami
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és udvari vezetőket, hivatalnokokat a katonai rendek között tartották nyilván.103
A budai pasalik török véderői „kicsiben" követték az állam teljes katonai szerkeze
tét (kivéve az egyiptomi mamelukokat és a tengeri vilajetek hadinépét). A haderő
hűbéres arculatát — mert a XVII. századra a Birodalom gazdasága már túljutott
a korábbi „ázsiai termelési módon" — a tartományi javadalombirtokos katonák
tömegei (vilajet aszkeri) határozták meg még akkor is, ha a bevezetőben kimutattuk
ezek vészes csökkenését. A javadalombirtokos, rendszerint lovas katona rangját és
kötelezettségeit birtokának „akcséban" (ezüstke) megállapított létalapja (dirlik) ha
tározta meg. Tudjuk, hogy azt a birtokos katonát, akinek jövedelme évi ezertől húsz
ezer akcseig terjedt, timariótának; húsz- és százezer akcse között záimnak nevezték.
A szandzsákbégek és pasák évi 100 ezer akcse fölött jövedelmező hász-birtokkal
rendelkeztek. A szultán részére fenntartott birtokokat ugyancsak hász-nak (kincs)
nevezték. Az ezer akcse hozamú, először adományozott birtok „egy kilics" (egy
szablya) volt, vagyis a timarióta maga vonult hadba. Ha törekvőnek (mahall i-himet)
bizonyult, egy fej (kolle) vagy egy nyelv (fogoly) után 10 akcséval növelte birtoká
nak hozamát, aki viszont egyszerre 15 fejet vagy nyelvet szolgáltatott be, rögtön
ziámetet kapott. 104 De 2000 akcse után egy szolgát, 3000 akcse újabb hozadék után
egy vasas lovast (kendü dsebelü) kellett a timariótának kiállítania. A záimoknak és
hászbirtokosoknak csak 5000 akcse után kellett mükemmel dsebelüt hadba vinniük, de
kovacsműhellyel kellett a szemlén megjelenniük. A budai pasalik timárbirtokosai
a magyarországi adófizető parasztok ós kézművesek (ráják) közül sorozták a dsebelüket. A budai pasalik szandzsákjai (egy fejedelemnek nevezhető bég alá rendelt kör
zet, az onnan hadba vonuló birtokos katonákkal) 1683-ban a következők voltak:
budai, esztergomi, nógrádi, szécsényi, füleki, hatvani, szolnoki, fehérvári, koppányi,
simontornyai, szekszárdi, szigetvári, pécsi, mohácsi, szegedi, szerémi és végszendrői ;
melyekben összesen 300 záim, 1400 timarióta ós 10 300 dsebelü (összesen 12 000
kilics) volt köteles hadrakelni. Szultáni hász-birtokok voltak pl. Kecskemét, Mezőtúr,
Szeged, Ványa stb.105 A pasa hásza Pest környékén, a szandzsákbégeké pedig saját
központjuk körül volt kijelölve. Ha Evlia Cselebi virágos nyelvét helyesen értjük,
akkor a Magas Porta parancsára Kile mezején (néha Kelenföld, néha a Vérmező,
de lehet, hogy — a Gellérthegy lábánál összekapcsolódva — mindkettő) más tarto
mányokból összesen 26 000 „kiváló harcos" táborozott azért, hogy Budát megsegít
sék.106 Az oszmánoknál az iszlám újévtől (március 21.) Kászim napjáig (október 26.)
tartott a hadakozás ideje, tehát a kisegítő sereg ebben az időintervallumban tanyáz
hatott Buda alatt. A tartományi haderő mozgósítását a Hadtörténelmi Közlemények
1984/4-es számában publikált cikkünkben részletesen leírtuk, így itt röviden csak
annyit jegyzünk meg, hogy vezető szervektől kirendelt „aszker szürüdzsük"-nek
(sereghajtók) a „kirk-agaságok" (negyvenedesek) és „cseri-basik" (kisebb körzetek
főnökei, egyben az ott gazdálkodó timarióták parancsnokai) kötelékeit (szakasz,
század?) egy-két nap alatt kellett a „szubasilikokba" egyesíteniük (4—10 cseri).
A szubasi — nemcsak katonai parancsnok, hanem körzetében rendőrfőnök is —
a harmadik napon a szandzsákbéget képviselő „alaj-bégnél" (menetparancsnok)
mustrára jelentkezett. Ha az egész pasalik összpontosult, akkor a mozgósítást követő
tizedik napon kellett a szandzsákbégeknek a béglerbégnél jelentkezniük (Kile meze
jén). Mivel a budai pasalik nyugati szandzsákjai állandó harcérintkezésben voltak
103 Legújabban Hegyi Klára tekintette át a rendelkezésre álló deftereket már idézett kandidátusi értekezésében.
Tulajdonképpen az oszmán birodalomban nem tettek különbséget az állami, udvari és katonai beosztások között. Ha
a szultán, vagy a szeraszkerré kinevezett nagyvezír vezette a hadat, a kapi-kullári csaknem teljes egészében (mind a
kül-, mind a belszolgálat) elvonult és ez esetben a béglerbégek is mozgósították az „eszkindzsi timárlári" mellett a
„gedekli timárlári"-t is (előbbiek a katonai-, utóbbiak a polgári és egyházi timárbirtokosok voltak).
104 Salamon: i. m. 110—114. o.; legújabban Generál Tibor: Az oszmán-török haderő szervezete és vezetése a Biro
dalom fénykorában. HK 1984/4. sz. 641—649. o.
105 Gévay: i. m. mellékleteként (53. o.) közli a Hadzsi Kalifa leírása alapján készült vázlatot. Evlia: i. m. 267.
o. érthetetlen módon a valóságban meglévő 17 szandzsákból csak nyolcat sorol fel.
106 Evlia: 267. o.
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a Magyar Királysággal, ezért a mozgósításuk rendszerint nem a leírt séma szerint va
lósult meg, hanem úgy, hogy a szipáhik — a szandzsákjaik területére eső várak, pár
kányok, palánkok, tarisznya várak helyőrségeivel együttműködve — felfogták az
osztrák—magyar ellenfél portyáit, s ez esetben — ha szükség volt rá — a többi szan
dzsák (a pasa parancsára) segített nekik. Amikor viszont az ostrom veszélye Budát
(vagy valamely fontos várat) fenyegette, akkor — a pasa helyzetmegítélése alapján —
a kijelölt szandzsákok a várat kívülről vagy — lóról szállva — belülről segítették meg.
Ha a budai (kanizsai, egri, váradi, temesvári, boszniai) pasa szerdári zászlót (főparancsnoki hadijelvényt) kapott, akkor nem csak a saját hűbéres hadinépével, ha
nem a kelenföldi segélyhaddal, továbbá a várak, párkányok, palánkok — egyébként
a szultán rabszolgáinak számító — erőivel is rendelkezett. Rendkívül nagy veszély
esetén a szultán által kinevezett szeraszker (rendszerint a nagy vezír, vagy valamely
érdemes vezírpasa) a Birodalom meghatározott területéről mozgósított sereggel vo
nult Buda felmentésére.107 A pasalik javadalombirtokosai tehát azt a „mozgó had
erőt" képezték, amely a védelmi gyűrűkhöz tartozó erősségek között, mintegy „lak
tanyán kívül" helyezkedett el.108
Budavár (és a pasalikhoz tartozó várak, párkányok, palánkok) belső katonasága
— az idézett, XVI. századi állapotokat tükröző, tanulmányunkban leírtaktól el
térően — három általános elemből tevődött össze.109 Az egyes elemeket — általában —
olyan kritériumok alapján különböztethetjük meg, hogy a török állami hierarchia
melyik fokozata adományozta számukra a dirliket, mely lehetett egyéni, vagy cso
portos javadalombirtok, de zsold is: 1. Az első kategóriához a „kapikullári" (porta
szolgák) tartoztak, akiket a Magas Porta — negyedévi zsoldosztással — fizetett
és akik — rendtartásuk alapján — csak saját tisztjeiknek voltak kötelesek engedel
meskedni. Mivel tehát a béglerbégek elvileg nem parancsolhattak nekik, ha fellá
zadtak a szultán ellen, felkelésüket rendszerint a janicsár-helyőrség lemészárlásával
kezdték (többek közt 1. Gazáli damaszkuszi pasa 1520. évi lázadását, mely az ún.
„janicsár-vecsernyével" kezdődött, ahol „megvendégelés" ürügye alatt az egész
janicsár odzsakot felkoncolták.)110 2. A „szerat-kullári"-hoz (határszolgák) azok a
félreguláris katonai erők tartoztak, akiket a budai „mái-defterdár" (az isztambuli
basdefterdárnak alárendelt pénzügyi főnök) a Magas Porta kincstárát illető jö
vedelmekből (adók, vámok, illetékek, haszonbérletek stb.) tartott zsoldban. E ka
tonaság — az ún. „váragák" útján — szabály szerint a kapi-kullárihoz tartozó vár
parancsnoknak (dizdár) engedelmeskedett. 3. A ,,jerli-kullári"-hoz (helyi szolgák)
tartoztak azok a katonák, akiket a pasa saját hász-birtokának jövedelméből tartott
fenn. Ezek létszámát központból szabályozták, de a legtöbb pasa túllépte. 111 A pasa
katonaság nem volt azonos a jerli-kullárival, mert a pasa — saját hászának jövedel
me szerint, minden 5000 akcse után — egy-egy mükemmel dsebelüt is köteles volt
kiállítani. A budai pasának tehát — illetmény szerint — kétfajta katonaság állt
rendelkezésére: a jerli kuliári („kapi hálki"-nak, udvari gyűrűnek is nevezték) és a
szipáhiknak számító dsebelük. Ez utóbbiakra csak mozgósításkor számíthatott, hi
szen közönséges hász-parasztok voltak (kiképzésre csak ünnepnapokon vonta őket
össze).112 Egyébként a pasalikban összeírt összes dsebelü részére vesszőkosarat kellett
biztosítani (sáncmunkához), közülük az öregeket „csoportparancsnokokként" ki
jelölni és valamennyiük élére egy „dsebelü agát" megtenni.113
107 V. ö. Salamon: i. m. 110—114. o., valamint Fodor Pál Szómagyarázatának (Evlia: 593—012. o.) adott török
szavait, továbbé Leopold von Ranke: Die Osmanen und die spanische Monarchie. (Berlin, 1857.) c. művének 71—74.
oldalait a HK 1984/4. sz. 644—647- oldalakon leírtakkal és az ott közölt irodalommal.
108 Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Bp., 1977. 49. o.
109 A XVI. században a kapi-kullári (portaszolgák) jerli-kullárira (helyi szolgák) és szerhad- kuliárira (határszol
gák) oszlott fel. A XVII. századra ez megváltozott, mely a „pendzsák-ogullári" és a ,.devsirme" felszámolásával füg
gött össze. A változásokat 1.: Enzyklopaedie... IV. 832—833. o.
110 Von Hammer: GOR I I I . 10. o.
111 Enzyklopaedie... IV. 833. o.
112 HK 1984/4. 647—648. o.
113 Enzyklopaedie... IV. 833.
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A kapi-kullári zömét a janicsárok tették ki, akikről a bevezetőben már megemlítet
tük, hogy nősülhettek, fiaikat maguk közé vehették, turkomán elemeket kebeleztek
közéjük és pénzkereső foglalkozást űzhettek. Budán — Karácson Imre teljesen félre
érthető fordítása szerint114 — az 51. desemaat került elhelyezésre, akik a Középső
vár Jenicseri agaszi jolu-jában (ma Fortuna utca) voltak — feltehetően családostól —
elhelyezve. Azt, hogy a mai Szentháromság utcában nagy zajjal kalapáló ,,kázindzsi"-k (kondérkovácsok) janicsárok voltak-e, nem tudjuk. Mint minden janicsár,
úgy bizonyára az odzsak budai tagjai is bektasi dervisek voltak, vagy csak a bektasi
szektához tartoztak. Budán a Gülbaba tekke (kolostor) bektasi derviskolónia volt;
lakóit Evlia így jellemzi: „...harcba menő jámbor emberek."115 Ebből következtetve
a budai janicsároknak mindig akadhatott patrónusuk, nehogy a hátralógó filcsapká
jukra (hadzsi Bektas köntösének ujja) és a csapat- (orda-) zászlójukon fénylő
,,Zülfikár"-ra (Omár, a második „igaz úton járó kalifa" kétpengéjű kardja, mely
minden janicsár orda zászlaján ott ragyogott) gyalázatot hozzanak. Azért, hogy
megértsük az Oszmán Birodalom valamennyi erősségében érvényben levő szolgálati
viszonyokat, röviden fel kell idézni a janicsár hadtest csapattípusait ós a janicsár
aga státusát, illetve törzskarának helyzetét. A janicsár csapatokat ordáknak nevez
ték és háromfélék voltak: a) legősibbek a dsemaatok (közösség, nemzetség, gyüle
kezet) ; b) XV. századbeliek a szekbánok (kutyafalka-mesterek) ; és c) XVI. század
beliek az agabölük-ök (osztag, osztály). A hadtest saját magát ,,odzsak"-nak (tűz
helynek) nevezte. Erre a jelenségre vezethető vissza, hogy a kondér még a zászlónál
is becsesebb ereklyéjük volt, ami köré nem csak étkezni, de tanácskozni is gyülekez
tek, ha pedig felborították, az szörnyű lázadásuk jele is volt.116 Az egész odzsak élén
a nagyhatalmú janicsár aga állott, aki egyben Isztambul főbírója és csendőrségének
parancsnoka is volt. Egyébként az amúgy is megfoghatatlan „aga" szót a janicsárok
között három értelemben használták. Első volt tehát az említett jenicseri agaszi.
Második értelemben a janicsár csorbadzsikat (levesosztók — így hívták az ordaparancsnokokat) „odzsak agák"-nak is hívták, az ún. haszeki (tiszthelyettesekből
álló udvari szolgálattevők) csorbadzsik pedig a zsoldnévjegyzékben is agákként szere
peltek. Harmadszor a rendszerint janicsár főtisztek, vagy tisztek közül kinevezett
várparancsnokot, illetve az adott janicsár helyőrség parancsnokát is — átvitt érte
lemben — agának nevezték. Ha tehát valaki Budán a „janicsár agát" kereste, min
denki a mai Táncsics Mihály ós Fortuna utca Szentháromság téri szögletében épült
házba irányította az érdeklődőt, mivel ott lakott az 51. dsemaat csorbadzsija.117
Mint említettük a várparancsnokot rendszerint a janicsárok közül nevezték ki.
Ez a körülmény érdekes szolgálati rendszert idézett elő. A janicsár egyfelől a szultán
személyi tulajdonában levő rabszolga (rabszolgai!) volt, másfelől pedig — a rend
tartásuk szerint — „csak saját tisztjének volt köteles engedelmeskedni", tehát a vár
parancsnok nem volt a pasának alárendelve, de neki — a pasa-katonaság kivételé
vel — mindenki engedelmeskedni tartozott. Egyes párkányokban, palánkokban gyak
ran egyedül csak a dizdár volt janicsár, a helyőrség többi tagja — mint bevezetőben
utaltunk rá — dzseláli, vagy másféle szerat-kulu. Mivel Buda az egész birodalom
északnyugati sarokpillérét képezte, rendszerint az isztambuli janicsár aga („a dolgok
elrendezője", „a legidősebb testvér") törzskarából küldtek ki dizdárt, akiknek viszont
minden janicsár (az egész birodalomban) az alárendeltségébe tartozott. E törzskar
tagjai: a) rabszolga-helyettes (kúlkiaja), b) a szekbán basi (a falkamesterek felügyelő114 Karácsán így fordít: „...a szegbán-basit hatezer janicsár agájává tette s ötvenegy dsemáet oda-basiját budai
parancsnokká nevezte ki; "(Evlia: 265. o.) Fekete: — aki Evlia Cselebi Szijáhetnámeszi című monumentális művét
eredetiben tanulmányozta — a budai janicsárok hadrendi hovatartozását így értelmezi: ,,A budai janicsárokról csak
is annyit tudunk, hogy közülük egyesek az első időkben állítólag az 51-ik ódába tartoztak s jelvényül lefelé nyúló zülfikárt viseltek." (Zülflkár = Omár kalifa kétpengéjű kardja) Fekete: i. m. 131. o.
115 Evlia: 284. o.
116 Von Hammer: ORSFV II. 198—200. o.
117 Evlia: 606. o.; Fekete: i. m. 130. o.; Veress: i. m. 47. o.
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je), c) az agarászok (zagardzsik) felügyelője, d) az őrkomondorok (számszun vagy
szekszon) gondozóinak felügyelője, e) a darvak (túrna) gondozóinak felügyelője, f) a
bas csaus (a haderő főcsendőre). Ibrahim Pécse vi török történész szerint, amikor I.
Szulejmán 1541-ben megszállta Budát, a szekbán basit hagyta hátra dizdárnak ; 1663ban pedig Evlia azt írta, hogy a turnadzsi basi a várparancsnok.118
A budai pasalikban 1686-ban állomásozó janicsárok létszáma — a kutatások mai
állása szerint — tisztázhatatlan. Hammer ,,IV. Mehmed uralkodásának vége felé"
(nevezett szultánt 1687-ben tették le és ölték meg) 11 ódában, összesen 1387 fővel
számol. Ezt így osztja fel: Buda: 1 oda, 159 fő; Újvár: 7 oda, 962 fő; Esztergom:
1 oda, 127 fő; Fehérvár: 1 oda, 91 fő; Nándorfehérvár: 1 oda, 48 fő. A problémát
az jelenti, hogy Hammer egyes helyeknél számol a jamakokkal (azokkal a szolgákkal,
akiket a foglalkozást űző janicsárok maguk helyett állítottak), más helyeken nem;
másfelől Lászlófalvi Velicstől tudjuk, hogy a kisebb helyőrségekben is volt néhány
janicsár. 1685 végéig Újvár és Esztergom a Szent Liga kezére került (nem is beszélve
a nagyszámú kisebb erősségről, pl. a még szóba hozandó Nógrádról), mely helyekről
az életben maradt és elbocsátott janicsárok Budán gyülekeztek. Az egész vár védőrségének létszámára visszatérünk.119
A janicsárokon belül, külön 100—100 fős osztagokat képeztek az ún. „kavagut"
föveget viselő, már említett szerdengecstik (fejüket vesztettek), akiket a legveszélye
sebb feladatokra alkalmaztak, de a legmagasabban díjaztak. A janicsárok elvileg
gyalogosok (jáják) voltak, de a szekbánok és agarászok között mindig voltak lovasok,
a tárgyalt időszakra pedig olyan lovaselemeket is kebeleztek közéjük, mint pl. a
„günüllük" (bátrak), jürükök (balkáni nomádok, akiket az első oszmánok Anatóliából telepítettek át) stb. így gyanítjuk, hogy az 1686. augusztus 20-án és 29-én,
kívülről a várba igyekvő, de lekaszabolt lovasok (akiket mindenki janicsárokként
emleget) szerdengecsti günüllük voltak.120 A kapi-kullárihoz tartoztak még a pattan
tyúsok és ágyúöntők, az ágyúszekerészek, a gránátosok (petárdások), az aknászok
(szakképzettségükkel elismerten csak a franciák vetekedtek), a fegyverművesek
(ezeket az irodalom ebben az időben már megkülönbözteti dzsebedzsikre — páncél
vagy acél-fegyverkovácsokra és tulambadzsikra — tűzfegyver-gyártókra, bár a tűz
oltókat is így nevezték), lőpormolnárok, továbbá a Magas Porta által kirendelt
segédtisztek, kül- és belügyi futárok és étekfogók (ez utóbbi három rendet elitnek is
nevezték). Talán itt utalhatunk rá, hogy az oszmán haderőben használt olyan
„furcsa" nevek, mint pl. a falkamesterek, vadmadárgondozók, étekfogók stb., nem
funkciót, hanem köteléket vagy rangot jelöltek, továbbá a katonai beosztások el
nevezése tartományonként is változott (pl. az algíri janicsárok parancsnokát, akit
maguk választottak, vagy tettek le, „dej"-nek nevezték).
A szerat-kullári-hoz tartoztak a) a beslik (akiket Montecuccoli a magyar huszárok
hoz hasonlít, s akik Budán olyan jól tudtak magyarul, hogy — nemzeti ruházatot
is viselve — sokszor rászedték az ellenséget; nevük „ötös"-t jelent, ami kiemelt
zsoldjukra utal); b) a minden 100 rájacsalád által kötelezően kiállítandó aszabok
(Montecuccoli a magyar hajdúkhoz hasonlítja őket; nevük „nőtlen"-t jelent) to
vábbá c) a délszláv elemekből toborzott martalócok (lovas változatuk : a pandúrok,
dunai hajós változatuk : a kara — fekete — martalócok, vagy kaptán-kúlok) ; d) a
csetedzsik (100 főnél kevesebb lovast számláló portyázó osztagok, az 1596-ban meg
semmisített akindzsik itt-ott még fellelhető töredékei).121
A pasa jerli-kullári-jának „halkájá"-hoz (gyűrűjéhez) lovas és gyaloggárda, lová118 Evlia: 265. és 268. o.; a janicsár aga törzskarát 1. H K 1984/4. 633. o.
119 Von Hammer: OE.SFV II. 221—223. o.; Lászlófalvi Dr. Velics Antal: i. m. I I . 383—390. o.
120 Fekete: i. m. 127. és 131. o.; Sugár: i. m. 149., 152. o.
121 Enzyklopaedie... IV. 832. o. ; a török enciklopédiában (Meydán Larousse) az áll, hogy a besliket, öt házan
ként, muzulmán rájákból toborozták.
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f.4 budai vezlrpasa kíséretének felvonulása két változatban Richard von Kreutel
[Kara Mustapha vor Wien, Graz, Wien, Köln, 1982.] nyomán)

szok, vadászok, apródok és zenészek tartoztak, de Budán a pasa bizonyára tüzérsé
get és műszaki csapatokat (mühendisz) is tarthatott. A budai pasa lovas gárdájában
gyakran találkozunk a Boszniából zsoldba fogadott,,deli"-kel, akik nevüket az esze
veszettségig vakmerő magatartásuk miatt kapták, de kinézetük sem volt valami
bizalomgerjesztő, mivel ruhájukra és lószerszámzatukra állatbőröket varrtak. A ki
öregedett kapi-kúlokat és a két hadjáratot élve megúszott szerdengecstiket nyugdí-

jazták, de a szerat- és jerli-kúlokat egyszerűen elbocsátották a szolgálatból. Ezeknek
az elemeknek (akiket „mázuldzsiknak", obsitosoknak neveztek), továbbá a dzseláliknak és az Arábiából, Perzsiából Pestre sodródott irreguláris népségnek (arabisztánok,
garibok) megengedték az ellenség földjén való portyázást, nehogy a pasalik lakossá
gát fosztogassák. Pesten volt elhelyezve a „Duna-menti mái-defterdár" adóbehajtó
zsoldos katonasága is. Sajátos módon a szerat- és jerli-kullárihoz tartoztak a várat
fenntartó, műszaki létesítményeit, katonai objektumait kiszolgáló mesteremberek és
céhek tagjai is. Ezek agái, a katonai rendek parancsnokaival együtt, szintén a
„váragák" körébe tartoztak és ezeken keresztül kapták a parancsokat a dizdártól.
Ha a budai pasa a magyarországi (Duna menti) török hadak főparancsnokságát jelző
szerdári jelvényeket (zöld zászló, melyre hat telehold és a zülfikár volt festve,122 továb
bá kandiai fekete kócsagtollas turbánforgó, s rendszerint különleges kard és kaftán,
továbbá engedély arra, hogy nagy zenekart szervezhessen) megkapta, akkor az
egész kijelölt területen állomásozó török haderő — rendszerint a vazallusokkal
együtt — az alárendeltségébe került. A szerdári megbízatás a csak a várban és kör
nyékén tartózkodó erőkre is korlátozódhatott. Mivel 1686-elején a magyarországi
török hadak főparancsnoka, Cserkesz Ahmed már Szegeden tartózkodott, Szári
Szulejmán nagy vezír pedig márciusra vonta össze a felmentő sereget Drinápolyban,
Abdurrahman valószínűleg csak a budai pasalik összes hadinépe feletti szerdárságot
kapta meg. A lakosság és a hűbéresek felett béglerbégi beosztásának jogán rendel
kezett.
Budavár török védelme 1686-ban
A vésztjósló 1686. esztendő már februárban török kudarcokkal kezdődött, mert
e hó 12-én Szentjobb erősségét (Nagyvárad közelében) át kellett adni az ostromló
keresztényeknek. Március 24-én Szegednél Cserkesz Ahmed 4000 főnyi török, tatár,
kuruc hadát meglepték és több mint 1000 főt lekaszaboltak közülük, majd egy köze
ledő, 2000 főből álló felmentő sereget átkaroltak, amelynek szintén nagy veszteséget
okoztak. E harcok során leginkább a Thökölytői átállt Petneházy-huszárok jeles
kedtek. Cserkesz Ahmed Belgrádba vonult és ott a később beérkező nagy vezír hez
csatlakozott.123 Jellemző, hogy a padisah saját kincstárát is megnyitotta, a főmufti
pedig a Próféta zászlaját is ki akarta adni Szári Szulejmán nagyvezírnek, aki azon
ban ezt visszautasította. IV. Mehmed fetvát (vélemény) kért a főmuftitól és ennek
alapján megüzente Abdurahman pasának, hogy ha „az Iszlám erős bástyáját" meg
védeni nem tudja, katonáival együtt inkább ott váljon harc közben vértanúvá,
mint a hóhérok kezében. „Buda a próféta oltalma alatt áll — hirdették a fanatikus
bektasiak — és a janicsárok között maga Mohamed is ott küzd majd; a veszély
pillanatában mindenki saját szemével láthatja." 124
Buda véderejének létszámára különféle adatok állnak rendelkezésre, ezért egy
részt csak valószínűsíthetjük az átlagos katonaállományt, másfelől pedig ez maga is
ingadozott, attól függően, hogy mely szandzsákok ós erősségek fegyveresei érkezhet
tek be a felszólításra. Van aki 16 000 főre teszi a fegyveresek számát. Ez nyilván
való túlzás, mely a keresztény ostromló sereg dicsőségét volt hivatva növelni.Egy
másik adat 10 600 főről és 200 ágyúról szól. Fekete Lajos Buda „állandósult" védőrségének létszámát 4000 főre teszi, de ez a létszám 1686-ban nyilvánvalóan kiegészült,
hiszen az előző években a Szent Liga csapatai által birtokba vett erősségekből az
életben maradt kapi-kuluk végül is Budán kötöttek ki, miközben Abdurrahmannak
sikerült néhány szandzsákot a saját pasalikjából időben mozgósítani. Ezenkívül
122 L. R. Várkonyi: i. m. 156. o.
123 Sugár: i. m. 86. o.
124 Lázár: i. m. II. 172. o.

•
— 426 —

.

„Kile mezején" (Kelenföldön) bizonyára valamennyi segélyhad a ruméliai vilajetből
is megjelent a március 21-én kezdődő hadi időszakra (ezt a következőkben felvázolt
erőelosztásból rövidesen látni fogjuk), bár Velence erőteljesen támadta a Földközitenger parti oszmán végeket, miközben a Lipót által modortalanul megsértett
Sobieski is küzdött a podóliai területek visszaszerzése céljából (ez a haditevékenység
pl. a krími és budzsáki tatárok zömét lekötötte). Az 1984-ben megjelent „Magyar
ország hadtörténete" című könyv I. kötetében két adatot is találunk, amelyek egy
szer 6000 főről, egyszer 4500 főről szólnak. Talán nem járunk messze az igazságtól,
ha a védekezésnél e két határérték közti ingadozással számolunk. Az ostrom tapasz
talatai azoknak a várból szökött lakosoknak a vallomását látszanak alátámasztani,
akik a legjobb harckészséggel rendelkező janicsárok számát 1000-nél többre tették.
A török vezérlet — de maga Abdurrahman is — még június elején sem tudta, hogy
a Szent Liga seregének főcsoportosítása mely objektumokat szemeli ki ostrom céljá
ból. Feltehetően Eger és Székesfehérvár ostromát várta, mert Székesfehérvárra erő
sítést küldött (1000 fő?).125 Amikor kémei jelentették, hogy a Párkánynál összpon
tosult fősereg a Duna két partján megindult nyugat, illetve dél felé, úgy tűnik a
következőképpen intézkedett: 1. futárt (futárokat) küldött az akkor Belgrádban
időző Szári Szülej mánhoz ; 2. elrendelte a pesti élelmiszerkészletek és vágóállatok
begyűjtését a várba; 3. mozgósította a szandzsákjait, de mindet nem rendelte Budá
ra; a Kile-mezején táborozó ruméliai lovasságot berendelte a várba; 4. a Vízi- és
Alsóváros háztetőit lebontatta, amennyi gerendát, egyéb faanyagot ós követ csak
lehetett, felhordatott a várba; 5. az előkelő tisztségviselők családjait és vagyonát
— köztük a sajátját — Csepel szigetére hajóztatta azzal a céllal, hogy a beérkező
csamlüdzsákkal elszállíttatja őket a Dunán; 6. a várban maradt lakosság közmunká
ját (homok- és kavicshordás, faanyag-felhalmozás, sánckarók hegyezése, földzsákok
tömése, sánckosarak, palánkok fonása stb.) megszervezte; 7. lebontatta a doboló
hidat úgy, hogy közben a pesti hídfőt egy osztag fedezte (a budai hídfőben néhány
úszóalj megmaradt, azokat később az ostromló sereg felhasználta).126 Ezután Abdi
pasa elosztotta a várban levő harcosokat. Mint említettük: erről fennmaradt egy
vázlat, melyet Marsigli fogoly török tisztjei készítettek.'Ezzel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy a várban — beszámítva a tüzérséget és aknászokat is, akik a löveg
padokra és ellenaknászatra voltak szétosztva — korántsem volt annyi valódi kapikulu, mint amennyit ez a vázlat feltüntet. Nem szól azonban a szerat-kulukról és a
jerli-kulláriról. Ezért azoknál az objektumoknál, amelyeknél a vázlat „kapi-kulu"kat tüntet fel, szerat- és jerli-kuluk is lehettek. Ez az ősi kapi-kulu 100 év alatt
történt felhígulásával és a katonai rendek neveinek tartományonként eltérő értel
mezésével magyarázható.127
A kezdeti erőelosztás tehát a következő volt : a) az Istálló bölmeszi Duna-parti
ún. Szijavus aga sorompójához a budai janicsár odabasit és embereit rendelte Abdi
(ahol janicsárokat említünk, ott bizonyára jamakok [helyettes, szolga] és kul-ogluk,
illetve kul-kardes-ek [szolgának, illetve szolgatestvérek] is lehettek) ; b) az Istálló
tornyot és a vízfelhajtó kereket Rumélia vilej étből vezényelt szipáhik biztosították
(ezek között is ott voltak a kendü-dsebelük és a saját szolgák) ; c) az Ezüst bástyát
125 Magyarország hadtörténete. Bp., 1984.1. 315. o. ; Meszlényi Antal: Buda felszabadítása. Bp., 1936.170—174. o. ;
Révai Nagy Lexikon, TV. 78—80. o.; eredeti módon Sugár István: A budai vár és ostromai című művében (210. o.) a
török véderő kérdését elemzés nélkül elintézi azzal, hogy „A védőseregben 10 000 harcos 200 ágyúval sorakozik fel."
Lázár: i. m. II. 171. o. a védőrséget 16 000 főre teszi. Fekete: i. m. 125. o. az állandósult őrséget 3—4 000 főre teszi.
126 Meszlényi: i. m. 171—178. o.; Gyurits Antal: Budavár visszafoglalása. 1686. Szatmár, 1886. 57—60. o.
127 V. ö. a 109. sz. jegyzettel. Köztudott, hogy az Oszmán Birodalom hatalmas kiterjedésű térségeiben a haderővel
kapcsolatos terminológiát különbözőképpen értelmezték és a központból kiinduló változásokat csak lassan tudták
követni. így a Marsiglinak segítő török tisztektől, akik a Veress: i. m. 42. és 43. oldalai között szereplő vázlatot rajzol
ták és jegyzetelték, nem várható el, hogy pontosan tudták volna, mely védműnél milyen csapatok tevékenykedtek.
Egyfelől ezek beosztása bizonyára naponként változott (katonák lévén: ezen semmi csodálkoznivaló nem lehet), más
felől azok a török tisztek, akiket Marsigli „kimentett" a mészárlásból, bizonyára örültek, ha a legáltalánosabb módon
rekonstruálni tudták Abdi pasa erőelosztását, nehogy a kiváló hadmérnök náluk tájékozottabb emberek után nézzen.
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Magyarázat: 1. Királ szerájlári dir. (Királyi palota). 2. Szeráj kapiszu. (A palota kapuja). 3. Zindán (Börtön), i
Dsebekháne (Hadszertár). 5. Pasa buz-háneszi (A pasa jégverme). 6. Jeni máhálle (Üj várnegyed; „Űj világ"). 7
Murád pasa dzsámi. 8. Jeni máhálle bedenleri dir (Az új várnegyed erődjei). 9. Frengi kule kücsük (kis frengi torony)
10. Bűjük frengi kuleszi dir (nagy frengi torony). 11. Frengi kapiszu (Frengi kapu). 12. Szu kuleszi (Víztorony). 13
Bölme. Belik ámbárlári (Erődítményszakasz. A budai szandzsákbégség magtárai). 14. Urudzs aga kapiszu ve kuleszi
(Urudzs aga kapuja és tornya). 15. Hádzsi Szefer dzsámi. 16. Ácsik ilidseszi (Nyílt hévfürdő). 17. Kücsük ilidseszi
dir (Kis hévfürdő). 18. Jesil direkli ilidseszi (Zöldoszlopos hévfürdő). 19. Musztafa pasa dzsámi. 20. Jesil direkli dzsámi
(Zöldoszlopos mecset). 21. Szeráj mejdáni (Palota tér). 22. Dsebekháne atdigi bedenleri (A hadszertár megnyújtott
bástyatere). 23. Báli pasa mejdáni (Báli pasa tere). 24. Szijavus pasa japdigi készek jeni tabie (Szijavus pasa új tégla
bástyája [tornya]). 25. Karakas pasa kuleszi (Karakas pasa tornya). 26. Dilendzsi kapiszu (Koldus kapu). 27. Topháne
(Ágyúszertár). 28. Kücsük (Ogrun) kapi (Kis [titkos] kapu). 29. Pasa dzsámi (A pasa mecsetje). 30.,Pasa szerájligi
dir (A pasa palotája). 31. Szijavus aga japdigi serampo (A Szijavus aga által készített sorompó). 32. Áhorluk kuleszi
(Istálló torony. Ott voltak Mátyás király istállói). 33. Gümüs tabie (Ezüst torony). 34. Altun tabie (Arany torony).
35. Szu kapiszu (Vízi kapu). 36. Tujgun pasa dzsámi. 37. Csársu dir (A bazár). 38. Ova kapiszu (Síkság [Fehérvári]

szejmenek (dzselálik) szállták meg ; d) az Arany bástyát egy-két oda kapi-kulu őrizte ;
e) a Vízi kapuhoz az ászász basi (a janicsár törvényszolgák és éjjeliőrök főnöke)
emberei kerültek ; f ) a Síkság (Ova-) kapuhoz két oda kapi-kulut osztottak be (meg
jegyzendő, hogy ekkor Budán voltak az előző években felszámolt erősségek kúl-jai is) ;
g) a csardakot a Duna menti mái defterdár (kincstári pénzügyi főnök) adóbehajtói
biztosították ; h) a Tujgun pasa bölmeszi fölött levő falakat a pesti helyőrség ós az
ottani irreguláris erők szállták meg; i) a Jelző (Háber-) tornyot két oda kapi-kulu
védelmezte; k) a Rácsos (Kafeszli-) kaput egy oda kapi-kulu zárta le; 1) az Erdélyi
bástya bőiméiben és a csatlakozó falszakaszokon ruméliai szipáhik és a gránátosok
bontakoztak szét, eleinte Iszmail pasának, Abdi helyettesének vezetésével, akit ké
sőbb a vezírpasa átvezényelt a Belsővár védőerőinek élére ; m) a Bécsi kaput — a ro
hamok főirányát— Abdi pasa állta el saját pasakatonaságával ; n) a Háber-kuleszitól
a Bécsi kapuig bizonyára aszabok és a budai zsidóság önkéntesei egészítették ki az őr
séget (mindkét elem lakótelepe ezen falszakasz mögött terült el) ; o) a Murád pasa
rondella bőiméiben és ritirátáiban a vég-szendrői szandzsák szipáhijai küzdöttek ;
p) a Szijavus pasa rondellában és ritirátáján a szerémi (Szirem) szandzsák lóról szállt
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kapu). 39. Kászim pasa kuleszi (Kászim pasa tornya). 40. Csárdák kolháneszi (Csárdák őrállomás). 4 1 . Orta dzsámi
(Középső mecset). 42. Bedesztán (A szövetárusok piaca). 43. Kázindzsilár jeri dir (Kondérkovácsok [kolompárok]
sora). 44. A Víziváros (Tujgun pasa bölmeszi) fölötti falszakasz. 45. Kücsük (Káfeszli) kapi (Kicsi [rácsos] kapu).
46. Csársu dir (Bazár). 47. Bűjük dzsámi (Nagy mecset). 48. Háber kuleszi (Jelző [őr-] torony). 49. Jenicseri buzháneszi (A janicsárok jégverme). 50. Jehudilár máhálleszi dir (A zsidók negyede). 51. Erdei kuleszi (Erdélyi bástya).
52. Mahmud pasa kuleszi (Mahmud pasa tornya). 53. Becs kapiszu (Bécsi kapu [Szombat kapu]). 54. Ázáblár buzháneszi (Az aszabok jégverme). 55. Jenicseri agaszi joli dir (A janicsár aga utcája). 56. Murád pasa kuleszi (Murád
pasa bástyája). 57. Hádzsi aga dzsámi. 58. Szijavus pasa kuleszi (Sziavus pasa bástyája). 59. Hamam joli dir (Fürdő
utca). 60. Fátiha (Fetiha?) dzsámi (Győzelmi mecset). 61. Toprak kuleszi joli dir (A földbástya útja). 62. Toprak ku
leszi. (Föld- [Esztergomi] bástya). 63. Véli bei kuleszi (Véli bég tornya). 64. Eksi ás kuleszi (Savanyú étel tornya).
65. Fevdkubbe dzsámi (Halálkupolás mecset [?]).
Megjegyzések: 1. Marsigli a Belsővár (ics-kále, vagy hiszárpecse) védőőrségét nem közli, ezért ennek rendjére más
forrásokból következtethetünk. 2. Majdnem teljesen biztos, hogy Marsigli a kapi-kuluk fogalomkörébe itt más zsol
dosokat is beleért (aszabok, martalócok, gíinüllük, beslik, fáriszok, delik stb.)

szipáhijai nyertek beosztást ; r) a nagy Esztergomi rondellához (toprak-kuleszi) Abdi
pasa portai ágense került, akinek janicsárokat és ruméliai szipáhikat rendeltek alá ;
s) a Véli bég rondellán a veteránok és öregek (mázuldzsik) hadakoztak ; t) a Savanyú
étel tornyánál a Nógrád és Esztergom váraiból Budára került katonák hárították el
az ellenség támadásait ; u) a Belső vár védelmét— az összes objektumokat beleértve —
(jeni mahalle, Urudzs aga tabieszi, Ali pasa rondella, a két — kicsi és nagy — frengi
rondella, Karakas pasa rondella, Kirohanási vagy Fellegvár kapu, nyugati zwinger
stb.) az Erdélyi bástyáról átvezényelt Iszmail pasa védelmezte a Belső várban lakó, il
letve itt szolgáló katonákkal : az arzenál és fegyvertár fegyverműveseivel, ágyúöntői
vel, lőpormolnáraival, szekerészekkel, hidászokkal, egyéb műszakiakkal, akikhez ké
sőbb csatlakoztak az Istálló bölmesziből felhúzódó janicsárok és szipáhik. A Belsővár
védőinek elosztására Marsigli térképén nem találunk adatokat, de aligha lehetett
Abdinak más alternatívája, mint amit leírtunk.128 Az erőelosztásból kitűnik, hogy a
Kelenföldön állomásozó ruméliaiakon kívül a budai pasalik szandzsákjai közül csak
déli irányból érkeztek be szipáhik, bár van olyan adat, hogy Eger felől is sikerült bizo128 V. ö. Veress: i. m. 42—48. o. és Sugár: i. m. 104., 122., 158. o.
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nyos erőknek áttörniük ; de a Fehérvár irányából érkezőket Bottyán esztergomi hu
szárkapitány (a későbbi kuruc brigadéros) — együttműködve Miksa Emánuel bajor
választófejedelem lovasaival — két tűz közé szorította. Ezután a szemfüles Bottyán
— segítségül híva a naszádosokat — Csepelt rohanta meg, s az ottani török őrséget
levágta, majd az oda menekített családokat és értékeket zsákmányul ejtette.
A korabeli nyugati hadtudósok és az „oszmán kérdéssel" foglalkozó olyan kiváló
polihisztorok, mint pl. a méltánytalanul elfelejtett magyar Decsy Sámuel volt,
Budavár 1684. évi sikeres és az 1686. évi hosszú ideig tartó török védelmét olyan
tényezőkben látják, mint a védők sokasága (?), vitézsége és az abból eredő fanatiz
musa, hogy Budához a másfél évszázados török hódoltság alatt számos iszlám tra
díció kötődött (pl. Gürz Éliász, Hizrbaba, Gülbaba legendás alakjai, a mecsetek,
medreszék, szegénykonyhák stb.), a felhalmozott készletek nagysága és védelmi
rendszabályaik aktív volta. A vár védmű veinek korszerűtlenségét — de egyben a
hadiépítészet természeti tényezőinek előnyös voltát szinte minden — régi és új —
szerző kihangsúlyozza.129
Buda védőrségének rendkívüli bátorságát és padisahjukhoz való töretlen hűségét
ellenfeleik is elismerik, noha a keresztény táborba kiszökött (különösen délszláv)
elemekről is gyakorta hírt adnak. Az ún. „Gábor szabó" nevű informátorról — aki a
szeptember 2-i győztes roham után örökre eltűnt — tudni vélik, hogy örmény lett
volna.130 A Marsigli jelentéseit és feljegyzéseit tömörítő Veress Endre a következők
szerint foglalja össze a török védelem rendszabályait: ,,A törökök hadi taktikája,...
egyrészt abból áll, hogy a védőket a vár körül palánkszerűen készített mély árkokkal
fedezik, másfelől az ostromlókat folytonos kirohanásokkal zavarják. Ezeket rendesen
korán hajnalban végezték előbb gyalogsággal s utána lovasokkal, kivont karddal s
iszonyú ordítással lepvén meg a szárnyakat, amint észrevették, hogy meglazultak
vagy fedezetlenek. — E módszerükkel rémítő pusztítást tettek az ostromlók seregé
ben, mely sokszor kimerülten hevert, vagy egész éjjel dolgozva a nappal tönkretett
állások kijavításán, csüggedten fogadta a támadást. De a török kincstár... minden
levágott főért két zecchinót fizetett, a mi... buzdítá a katonákat... e jövedelmező, de
önkéntes haditettre." 131 Megjegyzendő, hogy a Szent Liga csapatainak parancsnok
ságai szintén fizettek a bemutatott török fejekért. A védelem általános módszerei
voltak még: az egyes falszakaszokon kiépített tüzelőállásokból pásztázó össztüzek
lövése, melyek során előszeretettel használtak kartácsot és gyújtólövedéket; a grá
nátosok különféle bombáinak és petárdáinak dobása, katapultálása és lövése ; a ron
dellákban és veszélyeztetett falszakaszokban kiépített „aknalehallgató kamrákból"
az ellenséges aknák irányának megállapítása és ellenaknákkal való semlegesítése.
Az aknaharcban rendkívül gyorsan reagáltak úgy is az ellenség akcióira, hogy a falrombolás által okozott törések (,,Brech-"ek) alá romboló-, vagy órák alatt elkészít
hető szóróaknákat ástak, melyeket akkor robbantottak, amikor a rohamoszlop zöme
az aknák fölé érkezett. Előre elkészített romboló-, közömbösítő- és szóróaknákkal
tulajdonképpen valamennyi exponált helyen rendelkeztek. A kitörések egyik célja
az elért ágyúk gyújtónyílásainak „beszegezése" volt. Saját lövegeik közül a bölmékben és ritirátákban sokat úgy helyeztek el, hogy oldalazó tüzet lőhessenek a
benyomult, vagy befészkelődött ellenségre. A sáncmunkákkal elfoglalt, vagy rohamra
gyülekező keresztény katonákat hatalmas kövek legördítésével, égő szurokkoszo
rúkkal és gyantás, kénes anyagokkal töltött és meggyújtott bőrzsákokkal, égő fagerendákkal zavarták. Alkalmazták a falak előtt álcázva meghúzódó fegyveres cso129 Decsy: i. m. II. 437.—439 o.; Marsigli Buda 1866-os visszavételének értékelésekor így írt: „A folytonos tüzelés
mindjobban meggyöngíté a falakat, s habár a törököknek annyi volt is élelmök, hogy három várnak is elég lett volna,
kimerülten várták az elkerülhetetlen utolsó ostromot... A f őrondellának egy akkora résén rohantak fel, melyen alig
két ember férhetett b e . . . " (Veress: i. m. 62. o.)
130 R. Várkonyi: i. m. 318.. 326. o.
131 Veress: i. m. 62. o.
1
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portjaiknak — a tüzérséggel és aknászokkal egybehangolt — akcióit is. A Szent
Liga csapatainak tüzérsége, illetve ügyetlen vallon aknászai által tört, illetve robban
tott falrések mögé haladéktalanul gerendákból ácsolt, vesszőfonatból előre elkészí
tett falazatot (sövényt) emeltek, amelyek elé szóróaknákat ástak és sáncot emeltek.132
Az ostrom eseményei lényegében közismertek. Ezért mi csupán a védelem „érde
kességei" szempontjából vesszük kissé szemügyre e folyamatot. Június 23-án a Víziés Alsóvárost a török jelentősebb ellenállás nélkül feladta, pedig kezére játszott,
hogy a Kakas kapura a támadók által akasztott petárda csődöt mondott. Június
29-éig kölcsönös lövöldözések és vállalkozások történtek, melyeket éjjel — feltehe
tően szíriai mesaledzsik — tüzelőanyagok égetésével világítottak meg. 29-én a
Síkság (Ova-) kapun kitörő 600 gyalogos és 300 lovas nagy pusztítást végzett a
sáncmunkát végzők között, melyet július 5-én a Bécsi kapunál ismételtek meg, de
itt kudarcot vallottak. Ahogy a sáncok közeledtek a kiszemelt falszakaszok irányába,
a harc hevessége úgy növekedett. Ebben az időszakban vetették be először Gonzales
„abroncsolt gömbjeit", melyek, szikrákat szórva, romboló és gyújtóhatást értek el
egyszerre. Erről az időről írja az öreg Schulhof Izsák budai rabbi, hogy „...azt
mondtuk este, bárcsak reggel lenne, reggel pedig, hogy este." 133 Július 13-án az északi
védőszakaszon három oszlop megrohamozta a réseket. Meszlényi így jellemzi a vé
delmet: „...a várból... égető szurokkoszorúk, meggyújtott lőporzsákok és gyantapor
lángok tucatjával szórták őket vissza... a janicsárok vasgyűrűbe fogták őket, s irtó
zatos kézitusa fejlődött ki köztük. ...vulkánfelületen jártak lent, hisz... az aknák
felrobbantása röpítette őket a levegőbe."134 Az 1 400 keresztény és 300 török életébe
került, de másfél óra alatt kifulladt roham döbbentette rá a lotharingiai herceg
vezérkarát egyfelől arra, hogy ritirátával állnak szemben ; másfelől pedig arra, amit
Károlyi Árpád így fogalmaz meg: Az Esztergomi „...üres rondellának... meg van
az az előnye, hogy a rajta tört résbe a támadófél igen nehezen tudja befészkelni
magát, a levegőbe nem tud logement- építeni, ütegeit... nem tudja elhelyezni kellő
talaj, padló hijján... a megfészkelés, ütegállítás olyan nagy emberáldozatba került,
hogy... kénytelen a már elfoglalt rést otthagyni." 135
A július 16-án éjjel a nagy frengi rondella ellen végrehajtott eredményes bajor
roham révén befészkelődött katonákat és tűzeszközöket Iszmail pasa hadinépe a
22-én hajnalban végrehajtott ellenlökéssel visszavetette. Röviddel ezután csapódott
be az a bizonyos ominózus lövedék a hadszertárba, amely, az ott tárolt lőport fel
robbantva, másfélezer török katonát és lakost ölt meg. Abdi ezután, minden ágyúját
elsüttetve, visszautasította a megadásra való felszólítást és a leomlott falrész fölé
többsoros, cölöpökkel megtűzdelt sáncot építtetett, 25-én pedig északon kirohanást
szervezett. E napon a nagy frengi rondella, a déli bajor támadás irányában, hosszú
szakaszon leomlott. A gyorsan mögéje épített cölöpsor felgyújtásával mutatta be
először „Tüzes Gábor" (Rafael Gabrielli nizzai szerzetes) olthatatlan tüzes szerszá
mát, aminek az ellenszerét a törökök nem tudták feltalálni. Az első összehangolt
roham időpontjáig, július 27-ig, a rések lezárása és elaknásítása, próbarohamok
visszaverése folyt. A Bécsi kapu előtt épített minaret karcsú tornyát a várbelieknek
kellett kilőni, mert a keresztények tűzvezetési pontként használták. Abdi felderítő
rendszere jól működött, de egyre szaporodott az árulók száma is. Pontos értesülései
voltak Oszmán pasa, egri helytartó seregének szétveréséről, Szári Szulejmán fel
mentő hadának mozdulatairól, sőt a Károly herceg által megépíttetett külső körsánc
(circumvallatio) pontos nyomvonaláról és erősebb szakaszairól. Több alkalommal
provokátorokat küldött a két fővezérhez, akik kirohanásokat jeleztek, melyek vagy
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nem akkor következtek be, vagy az estére mondott akció kora hajnalban, a török
részéről eredményesen, került végrehajtásra. A július 27-i általános roham elhárításá
ról Meszlényi így ír: „Az egész vár népe harcossá lesz. Asszonyok, gyermekek és
öregek... hordják és szórják le a köveket, szurokkoszorúkat és kézigránátokat. Még
a zsidóknak is megjön a bátorságuk. Míg az egyik része tisztes távolságból aranyai
csörgetésével bátorítja a pogányt a kitartásra, a másik hozzászegődik és hihetetlen
elszántsággal veri vissza... a támadókat." 136 (Tudjuk, hogy az oszmánoknál dzsizjét,
a nyugati keresztény államokban „tolarenciapénzt" kellett fizetniük a zsidóknak.
De amíg az oszmánok a zsidó dzimmit engedték tevékenykedni, nyugaton senki sem
védte őket a pogromoktól, ezért sokan jöttek nyugatról Budára.) Schulhof szinte
költőien ír erről: „...lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és
nyugalmas..." 137
3 600 keresztény és 2 500 török halott, vagy sérült árán északon a külső fal mögé,
délen a nagy frengi rondellába jutottak be a szövetségesek. A Duna felől intézett
megtévesztő támadás a várőrséget átcsoportosításra késztette, s így ez 600 magyar
hajdú és sajkás életébe került.
Az augusztus 3-i újabb általános roham eredményeként északon a Szijavus és
Murád pasa rondellák bőiméibe, délen a Piros Palota termeibe fészkelték be magu
kat a szövetséges rohamoszlopok. Iszmail pasa azonban koncentrált ellenlökéssel
ismét visszavetette a bajorokat a nagy frengi bástyában kiépített harántsáncaikba.
Augusztus 14-én sor került a Szülej mán nagyvezír erői és a külső körsáncba vezé
nyelt csapatok összeütközésére. A 60—70 000 főre becsült oszmán sereg — melyben
a többség bizonyára alacsony harcértékű dzseláli és szerat-kullári volt — Budaörs
és Torbágy között akarta áttörni a körsáncot, de a Szent Liga dragonyosai, vértesei
és huszárai végül elreteszelték az útjukat, s a csata sokáig ingadozó kimenetelét
ezzel eldöntötték. Az oszmán támadó csoportosítás parancsnoka, Ali pasa, így men
tegetőzött Szári Szulejmán előtt: ,,Vezírem! Oroszlánként harcoltak a padisah
katonái. Két pasa és kétezer janicsár vértanú lett, a janicsár aga súlyosan megsebe
sült. A hitetlenek ördögök!" Ali pasát még ott, a nagy vezír sátra előtt megfojtották.138
Ujabban a török hadtörténészek a kahlenbergi csata elvesztéséért és Buda felmen
tési kísérletének meghiúsulásáért is részben a budai pasákat, részben a tatárokat te
szik felelőssé.139
Közben a Buda alatt levő, illetve oda vezényelt összes ostromló munkáskéz azon
szorgoskodott, hogy az Esztergomi rondella belsejét földdel, kaviccsal, náddal fel
töltse és felületét gerendákkal áthidalja. Ugyanezzel kísérleteztek a Szijavus és Murád
pasa rondellák bőiméiben is. Az északi ritiráta árkainak feltöltését — fával és
náddal — a magyar hajdúk és odavezényelt parasztok vállalták. A nagy forróság
azonban a zöld növényeket hamar kiszárította, ezért Abdi pasa emberei szurok
koszorúkkal, lőporral és gyantával töltött kecskebőr zsákokkal, égő rőzsekötegekkel
minden éghető anyagot felgyújtottak, s a füst napokig elhomályosította a szikrázó
napot is. Augusztus 20-án és 29-én Szári Szulejmán lovas szerdengecstiket akart
bejuttatni a várba. Az előző időpontban az osztag 2000 lovasából (szerdengecstik,
günüllük és szipáhik) 200 fő jutott be a várba ; az utóbbi napon 3000 szerdengecsti
észak felé kerülte meg a körsáncot, de mivel Károly herceg sajkásai elfogták a búvárt,
aki a Dunán vitte volna Szulejmán nagyvezírhez Abdinak azt a javaslatát, hogy
a Kakas kapu felől kísérletezzen, ezt az osztagot várták és teljesen felmorzsolták
(nyilvánvaló, hogy Abdi egyidejűleg több futárt is indított a nagyvezírhez).
Már a júniusi, júliusi kirohanásokban feltűnt egy rendkívül vitéz török tiszt, akit
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jelenlései...

— mivel elvesztett balkeze helyén ezüstből pótolt mükéz volt — Csolak (Csonka) bég
nek neveztek. Sorsát azért vázoljuk, mert sok török vezető élete hasonlít az övéhez.
Ez az illusztris katona Boszniában született, de négyéves korától nagybátyjánál,.
Buda egyik lovassági agájánál nevelkedett, s így törökül, magvarul és a délszlávok.

nyelvén is megtanult beszélni. Még 20 éves kora előtt nagybátyja révén Nógrád várá
nak egyik tisztje, majd szandzsákbégje lett. Nyelvtudása folytán előbb a Thökölyfelkelés török összekötője volt, majd az 1683-i (bécsi) hadjáratban számos esetben
tolmácsként alkalmazták, ezért a császári hadvezetés is megismerte e rendkívül elmés
és vitéz katonát. 1685. augusztus 26-án Csonka bég felrobbantatta Nógrád várát,
s a menthető hadfelszereléssel — közte a tüzérséggel — Budára vonult. Abdi pasa itt
a Savanyú étel rondella környékét védelmező, Újvárról, Esztergomból és Nógrádból
Budára sodródott török katonák parancsnokává nevezte ki. Csonka bég rövidesen
Abdurrahman egyik legfőbb támaszává vált, s mivel — különösen a kirohanások
nál — teljhatalommal rendelkezhetett, továbbá Abdi fokozatosan bevonta őt el
határozásainak meghozatalába, a katonák „vicepasának" kezdték nevezni. Ez a
spontán módon kiérdemelt cím nem egyezett meg sem Iszmail pasa (aki feltehetőleg
Abdi „müteszellim"-je volt; a pasa halála, vagy áthelyezése esetén az új pasa be
érkeztéig vitte volna az ügyeket), sem a „kapi kiaja" (a portai ágens, akiről tudjuk,
hogy az Esztergom bástya védelmét vezette) rangjával, hanem véletlenszerűen
alakult ki. Kari Teply osztrák oszmanológus szerint egyedül Iszhakcsali Mehmed
janicsár aga (feltehetően a dizdár) látott riválist Csonka bégben. Budavár elfoglalása
után Csonka bég élve került a lotharingiai herceg csapatainak fogságába, ahonnan
Bécsbe vitték. 1696-ban, családjával együtt, áttért a keresztény hitre. 1702-ben
— Leopold Freiherr von Zungenberg néven — egy császári huszárezred parancsnoká
vá nevezték ki és a francia hadszíntérre vezényelték, ahol jelentős haditetteket hajtott
végre.140
Visszatérve Buda ostromának konkrét eseményeihez: a Szent Liga csapatainak
újabb, általános rohamáról Abdi aligha tudott valamit, mert egyfelől az ostromrend
felvételét megtévesztő manőverekkel, másfelől napokig tartó fergeteges ágyútűzzel
álcázták. Az is valószínű, hogy a derék budai pasa és Szári Szulejmán között min
denféle megbízható összeköttetés megszakadt. A szeptember 2-i rohamról Marsigli
ezt írja: ,,A keresztény csapatok kitartó ostroma végre mégis czélt ért... habár a
törököknek annyi volt az élelmök, hogy három várnak is elég lett volna, kimerülten
várták az elkerülhetetlen utolsó rohamot, mely 1686 szeptember másodikán délben
kezdődött. A főrondellának (Esztergomi rondella — G. T.) egy akkora résén rohantak
fel, melyen alig két ember férhetett be, s amikor báró Asti a maga szakaszával első
nek bejutott, a sokat szenvedett vár végre visszakerült a keresztények kezébe." 141
Mondanunk sem kell, hogy Marsigli — bármily precíz hadmérnök és haditudósító
volt — a szeptember 2-i roham leírásában több vonatkozásban tévedett. D'Asti, a 30
éves olasz báró, alezredes, minden korábbi rohamban résztvett, s így szeptember 2-án
eleve sérülten vezette a legveszélyesebb feladattal megbízott rohamoszlopot. Bizto
san tudjuk, hogy a kijelölt ,,Brech"-et ő nem érte el, mert újabb lövedékektől
találva összeesett.142 Osztaga viszont elsők között tört be az Alsóvárba. A fiatal
báró sírja ma a Mátyás-templom alagsorában található. A másik tévedés abban
rejlik, hogy bár viszonylag nem egyidejűleg, de több ponton is betörtek a keresztény
rohamoszlopok a várba.143 Abdi úgy gondolta, hogy a ritiráta harmadik fala felfogja
a támadást. Amikor ezt áttörték, a mai Táncsics Mihály utcán hátrálni kezdett,
s ezt látva a török katonák a Vízivároson át menekülni kezdtek, vagy a pincékbe
rejtőzködtek el. Abdi — saját kapi khálkijától körülfogva — a mai Szentháromság
térig hátrált, majd ott belerohant a keresztény katonák feléje tartott pengéibe.
Ezen állításunktól eltér a Szijavus pasa rondellán levő emlékmű szövege. A legenda
140 Kari Teply: Mehmed Colák Beg—Leopold Freiherr von Ziingenberg. Mitteilungen des Instituts für österrei
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Abdival ugyanazt mondatja, amit abban az időben minden olyan török parancs
nok elmondott volna, aki nem adta meg magát: „...ha nem tudtam megvédeni
a rám bízott várat, akkor pusztuljak magam is itt!" Károly herceg rohamoszlopai
és behatoló tartalékai, a mai Dísz téren összpontosulva, újabb rohamukkal se
gítettek Miksa Emánuel bajor seregeinek birtokba venni a Belsővárat. Ami ezután
következett, azt olvassuk el a túlélő Schulhof Izsák krónikájából. Amikor Iszhakcsali
Mehmed janicsár odzsak-agát Károly herceg elé vezették, talán a következőket
mondta neki: „Hiszem, hogy nem fogsz hatalmaddal visszaélni, s habár le is győztél
bennünket, becsülni fogod..., hogy katonák vagyunk, mert magad is az vagy!" 144
Egy másik változat szerint foglyulejtőinek ezt mondta volna: „...ma néktek szol
gált a szerencse, de holnapra a kocka megfordulhat és én... benneteket megöllek!'145
A szemtanúk Buda várát, meghódított és felgyújtott állapotában, belülről kivilá
gított koponyához hasonlították, mások azt írták róla, hogy: „miserabilis rerum
faciens", vagyis szánalmas látványt mutat. 146 Amikor Marsigli, fogoly török tisztjei
vel, corvinák után kutatva, belépett az égő Piros Palota kapuján, talán szemébe
ötlött az egyik falon a következő vers :
„Hitharcosok szállása ez, bégem! más sohase lesz;
itt, ha zsarnok leszel, jó végű nem lehetsz!"147

Тибор Генерал
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БУДЫ И ОБСТРОЯТЕЛЬСТВА ЕЁ ЗАЩИТЫ
В ПЕРИОД УПАДКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ХОДЕ ОСАДЫ
1686 ГОДА
Резюме
Начиная с конца XVI века классические институры османского государства и его воору
женных сил, былагодаря которым из мелкого кочествого племени возникла могущественная
мировая империя, пришли в состояние упадка. Причины этого упадка коренились в хрони
ческом финансовом кризисе, который быстро погубил слой военнослужащих-бенефициаров,
а обесценивание денег побуждало наемные элементы к постоянным мятежам. Солдаты,
завербованные из безземельной анатолийской молодежи, после войны были уволены без
выплаты им наемного жалованья, и эти элементы — «джзлали» — своими разбоями держали
в постоянном страхе население страны. Фанатические «факи», расстравливаемые янычарами,
отклонили все предложения реформ. Бунтовавшие вооруженные силы можно выло усмирить
лишь в период военных походов, поэтому завоевания османской империй в XVII веке (по
корение Креты, Азербайджана, Подолйи, взятие города Канйжа, Уйвар и т. д.) отчасти
объяснялись тем, что военное руководство нуждалось в добыче и необходимо было найти
применение сил войскам. В середине XVII века политическое соотношение сил в Европе
изменилось. Гегемония перешла в руки Англии, а раздробленная Германско—Римская Им
перия была зажата между двух огней сотрудничества Франции и Османской империи. Вен
ский двор осознал слабость османских вооруженных сил лишь в 1783 году после венской,
а затем парканьской своей победы, несмотря на то, что уже в 1764 году уже была выиграна
битва у турок при Сентготтхарде. Государства, объединившиеся в «Святой Лиге» приняли
твердое решение оттеснить турок. Несмотря на то, что в 1784 году союзники потерпели по
ражение под Будой, на следующий год они продолжали военную кампанию против турок
и осуществили стратегическое окружение Буды, создав тем самым условия для новой, более
успешной осады города.
Еще до прихода к власти нового паши Буды Абдурахмана в крепость прибыл военный
инженер Кёсе Сиявус ага, который за счет применения ряда новых фортификационных эле144 ШпаксваИ Мептей пеубк Каг1 Тер1у ет1Ш. 1. т . 122. о. (52. зевуге*); 8идйг: I т . 161. о. Свопка Ъ6гве1
топйа^а аг ШшгШв ягбуеве*, те1угб1 Каг1 Тер1у пет Ьевт, етШёв*.
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ментов (двойных и тройных стен, строительства башен, ловушек, ворот, барьеров, минных
шахт и т. д.) повысил неприступность крепости, главная сила которой в противостоянии
осаде крылась, между прочим, в естественных факторах. Оборонительные сооружения кре
пости того времени изествны главным образом из описания Челеби Эвила от 1763 года и из
эскизов графа Маршигли от 1783 года, эти последние в 1686 году — в дни после взятия кре
пости — он дополнил с привлечением турецких офицеров, и на одном из чертежей он за
фиксировал также и разделение оборонительных сил. За наруженую оборону Буды несли
ответственность воины-спахи, владевшие пашаликским районом Буды, которые взаимо
действовали с вспомогательными пограничными слугами («сераткуллари»), укрывавшимися
в крепостях за брустверами и за частоколом. На оборону Буды ежегодно из Румелии ко
мандировали значительный контингент войск, которые вербовались на поле Киле (Келенфельд). Первоначальный гарнизон Буды и Пепла подчинялись «диздар»-у, которого за
частую назначали из штаба янычар аги. Диздар принимал приказ от паши лишь в том случае,
если тот получал значки из сердолика от султана. Диздару войска подчинялись посредством
20 военоначальников — ага крепости. В гарнизон крепости входило также т. н. «воинство
паши», которое получало жалование из доходов будайского «дома» паши, этот контингент
поставлял и латников за определенную предписанную плату.
Абдурахман организовал защиту крепости, использовав все приемы крепостных войн,
которые были усвоены им в ходе двадцатилетней осдаы Креты (Кандиа), а также во время
защиты Каменца. Поражению организованной им обороны содействовало то, что спасатель
ное войско великого визиря Сари Сулеймана было не способно прорвать наружный шанец
и не могло также подослать подкрепление в крепость. Турки еще не привыкли отражать
бомбы «в обручах» Гонзалеса и бороться с негасимой взрывательной смесью фратера Габриэлли. Однако в борьбе с минами они высико превзошли осадные войска. Многие из бывших
турецких защитников крепости позднее получили высокие военные посты в императорской
армии. Одним из самых известных среди них был Чонка-бег (Чулак) или «виде паша», который
под именем Леопольда фон Цунгаберга сражался против французов во главе одного гусар
ского полка.

Tibor Generál
D I E M I L I T Ä R I S C H E LAGE VON BUDA IM V E R F A L L E N D E N
OSMANISCHEN R E I C H U N D D I E UMSTÄNDE S E I N E R
V E R T E I D I G U N G W Ä H R E N D D E R B E L A G E R U N G VON 1686
Resümee
Vom Ende des 15-ten Jahrhunderts an gerieten die klassischen Institutionen des osmanischen
Staates und Heeres, durch denen sich ein Weltreich aus einem winzigen Nomadenstamm gebildete, in den Zustand des Verfalls. Die Wurzel des Verfalls war die chronische Finanzkrise, die
die Pfründe besitzende Soldatenschicht schnell ruinierte und die Geldentwertung bewegte die
Söldnerelemente zu ständiger Meuterei. Die aus den besitzlosen Jungen von Anatolien angeworbenen Soldaten wurden nach dem Krieg — mit ihrem Soldrückstand — entlassen und diese
Elementen, die „dselalis", haben die Bevölkerung durch ihre Wegelagerungen in Schrecken
versetzt. Die phanatischen „ F a k h i s " haben alle Reformen zurückgewiesen wodurch sie die
Janitsaren erregt haben. Das meuternde Heer konnte n u r zur Zeit der Feldzüge besänftigt
werden, so sind die osmanischen Eroberungen des 17-ten J a h r h u n d e r t s (Kreta, Aserbaitsan,
Podolia, Kanizsa, Újvár usw.) teilweise dem zu verdanken, daß die Heeresführung Beute aufbringen und ihre Truppen anwenden mußte. U m die Mitte des 17-ten Jahrhunderts veränderten
sich die politischen Kraftlinien Europas. Die Hegemonie glitt in die H ä n d e Englands herüber,
das aufgetriebene Deutsch—Römische Kaiserreich wurde von der französisch—osmanischen
Zusammenarbeit zwischen zwei Feuer eingeklemmt.
Der Wiener Hof h a t die Schwäche des osmanischen Heeres erst nach seinen Siegen von Wien
und P á r k á n y im J a h r e 1783 erkannt, obwohl er bereits im J a h r e 1764 eine Schlacht bei Szentgotthárd gegen es gewonnen hat. Die sich in die Heilige Liga zusammengeschlossene Staaten
haben sich entschlossen, die Türken zurückzudrängen. Obwohl die AUierten im J a h r e 1784 bei
Buda versagten, haben sie den Feldzug gegen die Türken nächstes J a h r fortgesetzt. Sie haben
die strategische Umzingelung von Buda durchgeführt, wodurch sie die Voraussetzung einer
folgenden, erfolgreichen Belagerung erschafft haben.
Noch bevor der Ankunft von Abdurahman, dem neuen Pasha von Buda ist Kösse Sijavus,
ein Ingenieuroffizier in die Burg gekommen, der durch vielen neuen kriegsarchitektonischen
Elementen (Doppel- und Dreierwände, Türme, Fallen, Tore, Schachtborungen, Schranken
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usw.) die Widerstandsfähigkeit der Burg erhöhte, deren größte Stärke sonst in Naturfaktoren
war. Die zeitgenössischen Verteidigungswerke der Burg sind hauptsächlich aus der Beschreibung
von Evlia Chelebi vom J a h r e 1763 und aus der Zeichnung vom Graf Marschigli vom Jahre 1783
bekannt. Die äußere Verteidigung von Buda wurde von den spahi Soldaten der Paschalik von
B u d a besorgt. Sie haben mit den in den Burgen, Gesimsen und Planken stationierenden granzdienern (Seratkullari) zusammengearbeitet. F ü r die Verteidigung von Buda wurde jährlich ein
beträchtliches Truppenkontingent aus Rumälien beordert, das auf der Wiese von Kiele (Kelenföld) lagerte. Die originelle Garnison von Buda u. Pest gechorchte dem „Disdar", der oft aus
dem Stab des Janitsaragas beordert wurde. Der „ D i s d a r " nahm das Befehl des Paschas erst
d a n n an, wenn der letzterwähnte serdari Abzeichen von dem Sultan bekommen hat. Die Truppen
waren dem Disdar durch etwa 20 Burgagas untergeordnet. Zur Garnison gehörten noch die sog.
„Pascha-Soldaten", deren Sold vom Einkommendes „ h a s " Landgutes des Paschas von Buda
bezahlt wurde oder die nach dem vorgeschriebenen E r t r a g als gepanzter Reiter (dsebelü) von
dem Pascha gestellt wurden.
Abdurahman organisierte die Verteidigung mit Benützung aller damals bekannten Kniffe
des Festungskrieges, die er während der zwanzigjährigen Belagerung von Kreta („Kandia")
und während der Verteidigung von Kameniets erlernt h a t .
Zu seiner Niederlage ist auch beigetragen, daß Sari Sulajman, der Großvesir der Entsatzarmee
den äußeren Rundwall weder durchbrechen noch eine Verstärkung in die Burg verschaffen
konnte. Die „Reifenbombe" von Gonzales und die unlöschbare Zündmischung vom Fráter
Gabrielli waren für die Türken ungewöhnlich. Im Minenkampf haben sie dagegen die Belagerungsarmee weit überholt. Vielen aus der türkischen Schutzwache haben später höhere Offizierstellen in der kaiserlichen Armee erreicht. Der berühmteste von ihnen war Beg Tsonka (Tsolak)
der „Pascha vide", der unter dem Namen Leopold von Zungaberg an der Spitze eines Husarenregiments gegen den Franzosen gekämpft hat.
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CSONKARÉTI KÁROLY

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN
(1015. május 23.—1915. december 81.)

Olaszország hadüzenete. Az olasz flottaerők
1015. máj LIS 23-án, pünkösd vasárnapján, 15 óra 30 perckor Olaszország bécsi
nagykövete, A várna herceg átnyújtotta báró Burján István külügyminiszternek azt
a jegyzéket, amely az Olasz Királyság hadüzenetét tartalmazta. Ebben az olasz
király kijelentette, hagy „...holnaptól Ausztria és Magyarországgal szemben hadi
állapotban lévőnek tekinti magát."
A hadüzenet csakhamar köztudomásra jutott. Megjelent az uralkodó, I. Ferenc
József kiáltványa, amelyben többek között a következőket mondotta: „Több...
mint harminc évig tartó szövetséges viszony után Olaszország a veszély percében
cserben hagyott és kibontott lobogóval ment át az ellenség táborába. Mi nem fenye
gettük Olaszországot, nem ejtettünk csorbát tekintélyén, nem érintettük becsületét
és érdekeit; mindig híven teljesítettük szerződésből fakadó kötelességeinket és védel
meztük, amikor Olaszország hadra kelt. Még ennél is többet tettünk: amidőn Olasz
ország sóvár pillantásait határaink felé vetette, a szerződéses viszony és a béke fönn
tartása céljából nagy és fájdalmas áldozatokra határoztuk el magunkat, olyan áldo
zatokra, amelyek mólyen érintették atyai szívünket. Olaszország azt hitte, hogy
kizsákmányolhatja a pillanatot. Kapzsisága nem volt kielégíthető..." 1
A kiáltványból azért idéztünk, mert kitűnően jellemzi az akkori, Olaszországgal,
az ,,orvul támadó hűtlen szövetségessel" szembeni érzelmeket. Míg például a cs. és
kir. hajóhadnál a franciákat, angolokat ellenfélnek tekintették, az olaszokat ellen
ségnek.
Az Olaszország ingadozó magatartása miatt hetek óta tartó idegtépő bizonytalan
ság megszűnt. A haditengerészet fellélegzett, „mintha lidércnyomásból szabadultak
volna fel a lelkek." 2 Ez lélektanilag indokolt, mert a bizonytalanságot nehezebb elvi
selni, mint akár a rosszabb bizonyosat. „Tulajdonképpen 1915 májusában kezdődött
az igazi háború" — írta könyvében Nowotny fregattkapitány, — amely passzust az
előző sorok után olvasva, érezzük benne a ki nem mondott szót: „végre!" 3
Pedig a rideg számok tükrében most már végképp úgy alakultak az erőviszonyok,
hogy az osztrák—magyar hajóhad várhatóan, a reá nehezedő ellenséges nyomás alatt,
1 A világháború képes krónikája. 1915. december 12-i szám, 62. füzet, 809—810. o.
2 Uo. 310. o.
3 Nowotny, Bogumü: Dreiunddreissig Monate Kriegsfahrten mit SMS „SCHARFSCHÜTZE". Wien—Leipzig,
1018. 9. o.
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hamarosan összeroppan. Ha csak az olasz flottával állt volna szemben, akkor is kérdé
ses lehetett egy tengeri háború kimenetele, mert az olasz hajóhad számszerű fölényben
volt. Hát még úgy, ahogyan történt, hogy ti. az olaszokat a francia és a brit hadi
tengerészet is segítette. Az olasz hadüzenet után Nagy-Britannia további három
hajót küldött a térségbe, a DARTMOUTH, a WEYMOUTH és a BRISTOL cirká
lókat, amelyeknek harcértéke nagyobb volt az új NOVARA osztály négy cirkálójáé
nál. Ez utóbbiak csak sebességükkel szárnyaltak túl a brit cirkálókat, melyeken
15,2/50-es, ugyanekkor a NOVARA osztály egységein 10/50-es lövegek voltak. Az
erőviszonyokat hidegen mérlegelők, józanul számítók, akik csak az ágyúk, hajók
számát ismerték, de nem gondoltak mindezek kezelőinek képzettségére, elszántsá
gára, az emberre, a cs. és kir. flottát a hadüzenet után „leírták".
A haditengerészeti szakértők a flottákra — hajóegységekre — vonatkozó szám
adatok alapján, a hajók ütőképességét, életkorát, fegyverzetét, sebességét, korszerű
ségét stb. tekintetbe véve, évenként felállítják a különböző nemzetek hajóhadának
harcértékét kimutató táblázataikat. Az összehasonlíthatóság kedvéért ismertetjük
a nagyobb európai haditengerészetek egymáshoz viszonyított harcértékét, Ausztria—
Magyarország hajóhadát l-nek véve,4 továbbá 1. még az osztrák—magyar és olasz
flottaerők külön összehasonlító táblázatait a 442. oldalon.
Aránylagos harcérték

Hadviselő felek
Nagy-Britannia
(gyarmati flotta nélkül)
Németország
Franciaország
Oroszország
Olaszország
. Ausztria-Magyarország
Törökország
Hollandia
Svédország
Görögország

1914. év

1915. év

7,96
4,04
2,92
1,66
1,62
1,0
0,26
0,27
0,25
0,15

9,2
4,9
3,0
2,1
1,9
1,0
0,5
0,2
0,2
0,1

Az olasz hajóhad hadrendje 1915 májusában*
A flottaparancsnokság vezér(zászlós)hajója : CONTE DI CAVOUR csatahajó
I. haiórai
hajóraj
1. osztály:
DANTE ALIGHIERI (a hajórajparancsnokság zászlóshajója),
CAJO DULLIO, GIULIO CESARE, LEONARDO DA VINCI csatahajók, NINO
BIXIO cirkáló.
1. rombolócsoport: ANIMOSO, ARDENTE, ARDITO, AUDACE
2. osztály:
REGINA ELENA, NAPOLI, ROMA, VITTORIO EMANUELE csatahajók,
QUARTO cirkáló.
3. rombolócsoport: IMPAVIDO, IMPETUOSO, LNDOMITO, LNSIDIOSO,
INTREPIDO, IRREQUIETO.
4 A cs. és kir. haditengerészet jelentése az 1913. évről. Bécs, 1914.189. o.
5 Sokol, Hans Hugo: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—18. Zürich—Leipzig—Wien, 1933. IV. melléklet, 68 o.
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4. osztály:
PISA, AMALFI, SAN GIORGIO, SAN MARCO páncélos cirkálók.
2. rombolócsoport: ARTIGLIERE, BERSAGLIERE, CORAZZIERE, GARIBALDINO, GRANATIERE, LANCIERE.
II. hajóraj
3. osztály:
BENEDETTO BRIN (a hajórajparancsnokság zászlóshajója),
REGINA MARGHERITA csatahajók, MARSALA cirkáló, GIOVANNI BAUSAN
segédhajó.
5. rombolócsoport: AQUILONE, BOREA, ESPERO, FULMINE, NEMBO,
TURBINE.
5. osztály:
VETTOR PISANI, GIUSEPPE GARIBALDI, FRANCESCO FERRUCCIO,
VARESE páncélos cirkálók,
4. rombolócsoport: ALPINO, ASCARO, CARABINIERE, FUCILIERE, PON
TIERE, ZEFFIRO.
•

Különleges osztály :
EMANUELE FILIBERTO, AMMLRAGLIO DI SAINT BON csatahajók,
LIBIA, ETRURIA, PIEMONTE cirkálók, DANDOLO gőzös.
2. torpedonaszád-flottilla: AIRONE, ALBATROS, ALCIONE, ARDEA, ARPIA,
ASTORE, CALIPSO, CANOPO, CENTAURO, CLIMENE, PERSEO.
Albán osztály*:
SARDEGNA csatahajó, CARLO ALBERTO, MARCO POLO páncélos cirkálók,
CALABRIA cirkáló, ETNA iskolahajó, AS 31, AS 32, PN 33, PN 37, OS 19,
0 5 20 II. osztályú torpedónaszádok.
Egyéb feladatú egységek :
ELBA repülőgópanyahajó, PUGLIA cirkáló, LOMBARDIA cirkáló, mint a
tengeralattjáró-flottilla anyahajója, VULCANO múhelyhajó.
Tengeralattjáró-flottilla :
ARGÓ, FISALIA, GALILEO, FERRARIS, GIACINTO PULLINO, JALEA,
JANTINA, MEDUSA, NAUTILUS, NEREIDE, SALPA, VELELLA, ZOERA.
* Olaszország 1914 őszén megszállta Albánia déli részét s az ott, Valonában állomá
soztatott egységek alkották az „albán osztályt".
Megjegyzés: Az operatív flotta hadrendjében nem szerepelt három elavult cirkáló (COATIT,
ARGÓDAT, L I G U R I A ) , h a t torpedóhajó, amelyeket aknarakóknak alakítottak át (MINERVA,
I R I D E , P A R T E N O P E , MONTEBELLO, GOITO, T R I P O L I ) , öt régi romboló (OSTRO,
STRALE, DARDO, E U R O , LAMPO), valamint 171. osztályú torpedónaszád. Az olasz hajóhadat
még további 25 felfegyverzett gőzös (segédcírkáló) egészítette ki. A I I . osztályú torpedónaszádok
közül csak az albán partokhoz vezényelt h a t egység tartozott az operatív hadrendbe, a többi
az olasz partok mentén teljesített szolgálatot. Felsorolásukat mellőzzük. Az olasz tengerészeti
repülés a háború kitörésekor nem volt számottevő, az év végén is mindössze 15 gépes 3 léghajó állt
rendelkezésére szemben a kb. 60 cs. és kir. repülőgéppel. 6 Később az arányok megváltoztak, erről
a hadműveletek ismertetése során beszámolunk.
A magyar haditengerészeti szakirodalom — amennyiben ilyen létezik — nem foglalkozik az első
világháborús flották tagozódási rendszerével, ezért röviden ismertetjük azt.
A flotta valamely állam hajóhada, azaz valamennyi haditengerészeti úszóegység. Flottilla a
6 Schupila, Peter: Die k. u. k. Seeflieger. Koblenz, 1983. 245. és 251. o.
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Az olasz és az osztrák—magyar operatív flottaerôk'1
(1915. május 23-án)

páncélos
cirkálók

csatahajók

8zama

Ausztria—
Magyarország
Olaszország

15
15

összes
vízkiszorítástonnában

177 000
279 420

,

8záma

3
10

összes
vízkiszorítás
tonnában

rombolók

cirkálók *

,

Száma

összes
vízkiszorítás
tonnában

7
11

19 400
81080

22 200
31830

,

azáma

19
33

összes
vízkiszorítás
tonnában

10 286
15 382

torpedóhajók

,

8záma

összes
vízkiszorítás
tonnában

7
6

I. osztályú,
nyílttengeri
torpedó
naszá
dok**

0„,
o
Száma

5306

32
28

3140

tengeralattjárók

összes
összes
vízkiszo,
vízkiszo
Száma
rítás
rítás
tonnában
tonnában

7
17

7040
5936

1650
7096

* A cs. és kir. P A N T H E R és L E O P Á R D , valamint az olasz OOATIT és ARGÓDAT nélkül.
* * 200 tonna vízkiszorítás felett.

A lövegek megoszlása az olasz és az osztrák—magyar
Lövegűrméret
(cm/csőhossz)

34/30

Ausztria—
Magyarország

—

Olaszország

4

30,5/46

30,5/45

25/45 25/40

24/50

—
11

24
__

48
51

16

16

7 Almanach fúr di. k. und k. Krtepsnmri» o IÍH; Tola, vcnstkoií cktelak

flottában

24/40

20/45

20/40

19/45

19/42

15/50

40
_

—
56

—

p-,

43

36

6

32

—

15/40 12/50 12/40 10/50

74

—

16

106

136

74

28

—

hajóhadon belüli kísehb, azonos fajta egységek csoportosítása. Ide általában a naszád- és monitor-f
típusú egységeket sorolják. A es. és kir. hajóhadnál négy flottilla volt, úgymint cirkáló-, torpedó-naszád-, tengeralattjáró- és dunai
flottilla.
j
! K é t azonos típusú hajó alkot egy hajócsoportot. A naszádcsoportot (ide tartoznak a rombolók
iis) kettőnél t ö b b egység alkotja.! Különböző fajtájú hajók együttes tevékenységekor kötelékről
beszélünk.
* j
K é t csoport képezi az osztályt (divízió). Az osztálytól különbözik az a másik osztály, amelyet á
német Klasse, az angol class és a francia classe jelöl és az azonos terv alapján épített, általában
•egyforma hajókat jelölik vele. Optimálisan három, vagy négy egyforma hajóból (azonos hajóiOSztályból=class) szervezik az osztályt (divíziót). A szükség azonban itt is törvényt bonthat. A ha
ditengerészetek az első világháború előtt kezdtek áttérni a három egységből álló hajóosztály
rendszerről a négy egységből állóra, hogy az osztályt (divíziót) négy egyforma hajóból állíthassák
-össze. A hajóhadaknál ekkoriban három és négy hajóból álló osztályokat is találunk. Pl. a T E G E T T H O F F osztályt négy egységre tervezték, míg a R A D E T Z K Y osztály még háromból állt;
a ZENTA osztály három tagú, de a NO VARA osztály m á r négy.
A hajóraj (Geschwader, escadre, squadron) két, vagy t ö b b osztályból (divízióból) állt, amely
hez a hadrend szerint m á r különböző osztályú — típusú — egységek is tartozhatnak. Tehát nem
c s u p á n két különböző csatahajó osztály (pl. T E G E T T H O F F és R A D E T Z K Y osztály), hanem
cirkálók, rombolók stb. is. Hadműveleteknél az operáló hajórajt mindig a feladathoz mérten állít
j á k össze, de h a mód van rá, a csoport-, illetőleg az osztálytagozódást, csoport-, illetve osztály
parancsnok irányítása alatt (hajórajparancsnoknak közvetlenül alárendelve) megtartják.
;

.

•

.

(

'

•

;

Az Olaszországi elleni első hadművelet
Néhány órával Olaszország hadüzenete után a cs. és kir. hajóhad megmozdult.
Olyan hadműveletet hajtott végre, amely nemcsak a Monarchia legnagyobb flotta
akciója volt, hanem a tengeri háborúk történetében is jelentős helyet foglalt el.
Emlékezetessé teszi, hogy az akcióban négy csatahajó osztály vett részt, az előzetes
terveket pontosan hajtották végre, amelynek során a váratlanul nagyszabású táma
dás úgyszólván álmában lepte meg a hadat üzenő fél hajóhadát. A támadás legna
gyobb eredménye azonban a kiváltott hatás volt: a hajóágyúk szétlőtték azt az
Olaszország keleti partja mentén futó észak—déli vasútvonalat és vasúti berende
zéseket, amelynek segítségével akarták a frontra szállítani az olasz hadsereget. így
az olaszok csak néhány héttel később indíthatták átütőnek tervezett ofFenzívajukat
Görz irányában, s közben a Monarchia hadvezetősége időt nyert és átcsoportosíthatta
erőit, amelyek az Isonzó folyó bal partján — minimális térveszteség után — felfogták
az olaszok rohamait.
A hadüzenet előtti napokban — érdekes módon — nem az olasz, hanem a cs. és
kir. hajóhad felderítő tevékenysége élénkült meg. Ami nem volt véletlen, hiszen
Olaszország magatartása miatt a haditengerészet parancsnokságán — és az egész
flottánál — nap mint nap várták a hadüzenetet, s a felderítés és járőrözés sűrítésével
Haus tengernagy éppen azt a meglepetést akarta megelőzni, amit azután ő okozott
az olaszoknak.
Május 19-től a HELGOLAND gyorscirkáló (parancsnoka Heinrich Seitz sorhajó
kapitány) négy rombolóval kinn tarzókodott a Gargano-fok és Pelagosa-sziget
közötti vonalon, az ADMIRAL SPAUN gyorscirkáló (parancsnoka Benno von
Millenkovich sorhajókapitány) pedig négy másik rombolóval Pelagosa—Lagosta
között őrködött. A tengerészeti repülők is a levegőben voltak. Az Ancona előtti
vizeket egy torpedónaszád csoport és egy tengeralattjáró vizsgálta át aknák után
kutatva. Trieszt őrzését két tengeralattjáróra bízták s további kettő pedig Lissa és
Montenegro előtt cirkált.8 A felderítés azonban sehonnan sem jelentett olasz moz
golódást.
8 Sachsenfelsi Dietrich Richárd m. kir. főr. vezérfőkapitány: A cs. és kir. haditengerészet világháborús története
'és magyar hősi halottai. (Kézirat). Hadtörténeti Levéltár, Personalia 10. doboz, (a továbbiakban: Dietrich kézirat)
13. o. Az őrködő tengeralattjárók északon az U 1 és az U 12, délen az U 4 és az U 5 voltak, de az U 6 is többszőr
kifutott Sebenicóból. A repülők közül északon az L 46 és az L 47, délen az L 43, az L 32 és az M 39 tartott állan•dóan, felváltva őrszolgálatot.
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A hadműveletek színhelyének áttekintő térképe

A haditengerészet polai parancsnoksága május 23-án, 16 órakor, fél órával a
hadüzenet átnyújtása után értesült az új helyzetről. A hír, mint arra már utaltunk,
nem érte váratlanul Anton Haus tengernagyot és törzsét. A titkos hadműveleti
tervek készen álltak, csakúgy, mint a Polában összevont tengerészeti erők. „...Ami
kor ismertté vált a hajókon a hadüzenet — írja a SCHARFSCHÜTZE parancs
noka —, a feltörő spontán »hurrá« kiáltásoknak sem vége, sem hossza nem volt.
A flotta vezérhajójának árbocára felkúszott a jelzőlobogó: kazánokat felfűteniÎ
Minden kéményből kövér, fekete füst gomolygott elő, amely azután rátelepedett a
városra. Mi azonban felszabadultságot és könnyedséget éreztünk..." 9
9 Nowotny: i. m. 10. o.

— 444 —

A hajók az esti órákban a következő csoportokban futottak ki és az alábbi felada
tokat kapták s hajtották végre :
Elsőként, 19 órakor, a felderítő csoport hagyta el a polai kikötőt (a SAIDA gyors
cirkáló, parancsnoka Wilhelm Buchmayer fregattkapitány, a SZIGETVAR cirkáló,
parancsnoka Adolf Schmidt sorhajókapitány, a BALATON és a TRIGLAV rom
bolók. Az előbbi Pulciani von Glücksberg korvettkapitány, az utóbbi Ulbing Alajos
korvettkapitány parancsnoksága alatt).
Fél órával később a flotta parancsnoka átköltözött a HABSBURG csatahajóra,
amely az egész hajóhad élén haladt. Haus tengernagy azért szállt át erré a már-már
elavult csatahajóra, mert személyesen akarta irányítani az akciót. Márpedig a manő
verező kötelékben a parancsnok mindig az élen van, de az aknaveszély miatt nem
akarta az 1. csatahajó osztály modern egységeit feleslegesen kockáztatni.
Haus admirális átköltözése után a hajók 20 óra körül elhagyták horgonyzóhelyüket. A parti vizeket maguk mögött tudva két irányban folytatták útjukat. A SANKT
GEORG páncélos cirkáló és a NOVARA gyorscirkáló északnyugati irányba
fordult, míg a csatahajókból álló zöm először dél-délkelet felé tartott, (140°) majd
Promontore után 5 mérfölddel átfordult dél-délnyugati irányba (190°). Itt csatlako
zott a zömhöz a már előbb kifutott SAIDA-csoport, pontosabban itt vették fel ismét
az érintkezést a csatahajókkal, hiszen a feladatuk továbbra is a távolabbi vizek fel
derítése maradt.
Maga a flottaparancsnok vezette kötelék a következőképpen rendeződött: elöl a
CSIKÓS romboló haladt mint előőrs (parancsnoka Heinrich Huber fregattkapitány),
ő t követték a torpedónaszádok (20 egység), amelyek azonban a promontorei fordulás
után a csatahajók mellé húzódtak, vagyis közrefogták a nagy egységeket. Az élen
a HABSBURG vezette II. hajóraj 4. csatahajó osztálya haladt nyomdok vonalban.
A HABSBURG parancsnoka Eugen Mallinarich von Silbergrund sorhajókapitány,
az ÁRPÁD parancsnoka Alois Schusterschitz sorhajókapitány, a BABENBERG pa
rancsnoka Ráday Szilárd sorhajókapitány volt. Mögöttük a 3. csatahajó osztály
egységei haladtak : az ERZHERZOG KARL (parancsnoka Franz Teichgraber sorhajó
kapitány), az ERZHERZOG FRIEDRICH (parancsnoka lovag Nauta Henrik sor
hajókapitány) és az ERZHERZOG FERDINAND MAX (parancsnoka lovag Nauta
Gusztáv sorhajókapitány). A menetet az I. hajóraj 1. és 2. csatahajó osztálya zárta:
a VIRIBUS UNITIS (parancsnoka Edmund Grassberger sorhajókapitány), a
TEGETTHOFF (parancsnoka Franz Holub sorhajókapitány), a PRINZ EUGEN
(parancsnoka gr. Johann Firmian sorhajókapitány), az ERZHERZOG FRANZ
FERDINAND (parancsnoka Kamillo von Schwarzl sorhajókapitány), a RADETZKY (parancsnoka Vitus Voncina sorhajókapitány) és a ZRÍNYI (parancsnoka
Daublebsky Miksa sorhajókapitány), összesen tizenkét csatahajó.
A CSIKÓS rombolón kívül a VELEBIŤ (parancsnoka Moritz Bauer fregattkapi
tány), a RÉKA (parancsnoka Morin Ferenc korvettkapitány) és a DINÁRA rom
boló (parancsnoka lovag Zebegényi G. János korvettkapitány) kísérte az Ancona
felé hajózó köteléket.
Ancona előtt mintegy 25 mérfölddel a RADEZTKY csatahajó az 56T és 73F
torpedónaszádok kíséretében levált a kötelékről és déli irányban (170°) folytatta
útját Potenza felé. Ugyanekkor — már május 24-én, 01 órakor — a SAIDA és a
SZIGETVÁR is elvált a zömtől, hogy rombolóikkal együtt elfoglalják megfigyelő
helyüket az Ancona előtti térségben s biztosítsák a hadművelet zavartalanságát.
A ZRÍNYI csatahajó a 4-es és 7-es torpedónaszádokkal (a parancsnokok nevét nem
ismerjük) egy óra múlva, tehát 02 órakor tért le az Ancona felé haladó kötelék út
vonaláról, hogy majdnem teljesen nyugati irányba fordulva érjen Senigaglia elé.
Ezután három romboló és a 74T, 75T, 76T, 77T torpedónaszádok (a parancsnokok
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Az 1900-ban vízrebocsátott HABSBURG csatahajó. Testvérhajói a BABENBERO

és az

ÁRPÁD

nevét nem ismerjük) előresiettek, hogy ellenőrizzék az Ancona előtti vizek, tehátja
csatahajók működési körzetének aknamentességét. A negyedik romboló (DINÁRA)
visszamaradt a tíz mérföldes sebességgel haladó köteléknél.
Az Ancona elé érkező rombolók és torpedónaszádok a várost teljes békebeli ki
világításban találták, ami nagyon megkönnyítette tájékozódásukat, feladatuk végre
hajtását. Míg a RÉKA négy kísérő naszádjával tovább sietett a part mentén aknák
után kutatva, a CSIKÓS és VELEBIŤ behatoltak Ancona kikötőjébe és a VELEBIŤ
torpedóval elsüllyesztett egy gőzöst az északi móló mellett. A CSIKÓS torpedója
pedig szétrombolta a móló lábazatát. Amíg a kikötő bejáratánál tartózkodtak, lőtték
a petróleumkikötő épületeit, a laktanyát, egy sólyán fekvő gőzöst, a vasútvonalat és
a Cantiere Liguro Anconitano Műveket. A szemafor irányából megnyitott ellenséges
gépfegyvertűz a két rombolóban nem ért el találatot. Miután az előre egyeztetett
időpont, amikorra a zöm is befut Ancona elé, elérkezett, a rombolók tüzet szüntettek
és visszatértek a csatahajó kötelékhez s folytatták tengeralattjárók elleni biztosítását.
Miután az aknakereső csoport jelentette, hogy Ancona előtt nem találtak aknát,
a zöm 3 óra 40 perckor, mintegy 5000 méterrel Ancona előtt északnyugati irányba
fordult, majd a 4. csatahajó osztály, 6 mérföldes sebességre csökkentve iramát, 310°-os
irányban, 3000 méterre a partvonaltól, avval párhuzamosan vonult tovább. A 3.
csatahajó osztály mindenütt a nyomdok vonalában járt. 3 óra 56 perckor növelték
sebességüket, 4 órakor kis lobogódíszt öltöttek, majd négy perc múlva a HABSBURG
kiadta a tűzparancsot.
A HABSBURG a kikötő ütegeit (Carlo Cipelli ütegek), a vasútállomást és a S.
Stefano katonai tábort lőtte. A BABENBERG a villanyközpontot, az ÁRPÁD há
rom kaszárnyát, a katonai állomásparancsnokság épületét, a gázmüveket és a víz
vezetéket, víztornyot. Az ERZHERZOG FERDINAND MAX a kis északi lakta
nyára, a rádióállomásra, a tengeri jelzőkészülékre és a kikötői ütegekre, az ERZ— 446 —

HERZOG FRIEDRICH a déli laktanyára és gyártelepekre,-míg az ERZHERZOG
KARL az Enrico Cialdini ütegre és a harmadik kaszárnyára összpontosította tüzét.
Mindegyik egység lőtt még a kikötőben horgonyzó hadihajókra is.
r
Az 1. csatahajó osztály és a 2. osztályból a zömnél maradt ERZHERZOG FRANZ
FERDINAND a II. hajórajjal párhuzamosan menetelve a tüzelő olasz ütegeket és
különösen az Alfredo Savio és a Montagnola Chiesa nevű ütegállásokat vette tűz
alá, továbbá szétlőtték a világítótornyot.
. >
Időközben megérkezett az L 40, L 46 és L 47 jelű tengerészeti csónakrepülőgép is
(pilóták: Wenzel Wosecek sorhajóhadnagy, Klázing Gusztáv sorhajóhadnagy és
Gottfried Banfield fregatthadnagy, megfigyelőik: Willi Bachich von Recina tengei észkadét, lovag Johann Fritsch von Cronenwald tengerészkadét, Heribert Stróbl
Edler von Ravelsberg tengerészkadét), és számos katonai célpontot bombáztak.
5 óra körül északnyugati irányból megjelent a CITTA D l FERRARÂ léghajó,
amelyet a HABSBURG, az ÁRPÁD és a TEGETTHOFF vettek tűz alá s a három
repülőgép is megtámadta. A léghajó a szárazföld felé távozott, de a három csónakrepülő nem követhette, mert fogytán volt az üzemanyaguk. ; •
i
,,
Hajnali 5 óra 30 perckor a két hajóraj visszafordult és megindult PolafeléV _•>
Az Ancona elleni támadás súlyos károkat okozott. A távközlési, berendezések
szétrombolása miatt Anconának megszakadt az összeköttetése a külvilággal és nem
tudott kellő időben jelentést adni a történtekről. A támadás következtében • 68
személy meghalt (köztük 30 katona) és 150 megsebesült. A kikötőben ; állomásozó
ARGONAUTA tengeralattjárót riadóztatták, de a nagy sietségben« ráfutott egy
barikádra és onnan csak akkor tudott elszabadulni, amikor a cs. és kir. hajók már
eltávoztak. Ebben a helyzetében hullottak körülötte a rombolók i lövedékei. Csak
azért maradt sértetlen, mert a rombolók a sötétben nem látták meg, az egyik csó
nakrepülő bombái pedig célt tévesztettek. Egyébként a VELEBIŤ torpedója a
LEMNOS német gőzhajót süllyesztette el, a tüzérségi tűz pedig a CITTA DI TRI1POLI olasz segédcirkálót és a BARBARA görög gőzöst találta el és okozott bennük
• :
'. . < i
sérüléseket.10
Ugyanezen az éjszakán a tengerészeti repülőknek volt még égy önálló akciójuk is.
Mint a már említett három, úgy az E 35, L 44 és L 48 is a polai Öbölben levő St.
Catarina szigeten berendezett tengerészeti repülőállomás vizéről startolt, ám há
romnegyed órával később — 2 óra 45 perckor —, mint az Ancona ellen indított
gépek. Pilótáik a gépek sorrendjében : Alfred von Minarelli-Fitzgerald báró fregatt
hadnagy, Prebenda Glauko fregatthadnagy és Alois Kaindl fregatthadnagy; meg
figyelőik: Johann Schmalzl tengerészkadét, Metzler György tengerészkadét és
Ulmansky Sándor tengerészkadét.
Ez a három csónakrepülőgép egyenesen Velencébe repült. Az L 44 4 órakor ért
a város fölé, s azonnal elkezdte bombázni. Bombáit a Fort S. Nicolo melletti han
gárra, egy rombolóra, egy torpedónaszádra és a mólóra dobta. Két további az
Arzenálra, két másik a városra hullott és ott tüzeket okozott. A partról és a torpedó
hajókról pisztollyal és karabéllyal lőttek rá, ám eredménytelenül. Visszatérőben,
már Trieszt közelében, három olasz romboló gépfegyverrel lőtte.
Az L 48 a Po torkolata felől repült rá Velencére. Űt közben bombákat dobott egy
őrhajóra és két cirkálóra, majd a velencei petróleumtartályokra két gyújtóbombát.
Erős elhárító tűz fogadta. Két találatot kapott (gépfegyverből).
Az L 35 nem érkezett el Velencéig. A várostól hozzávetőleg 10 mérföldnyire rom
bolókat látott. Alacsonyabbra ereszkedett, hogy pontosan megállapíthassa típusukat.
10 Az olasz partok elleni támadás leírása több-kevesebb részletességgel minden, a cs. és kir. haditengerészet mű
ködését ismertető munkában megtalálható. A már hivatkozottakon kívül: Heinrich Bayer von Bayersburg: Unter der
k. u. k. Kriegsflagge 1914—1918. Wien, 1959.15—IG. o.; Schmalenbach. Paul : Kurze Geschichte der k. u. k. Marine.
Herford, 1970. 00. o.
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Mivel a rombolók cikkcakkban kezdtek haladni, és időközben egyre erőteljesebben
dobálta az L 35-öt a bóra is, ezért ez a gép nem került olyan helyzetbe, hogy bombáit
siker reményében ledobhatta volna. Visszafordult és jelentette Polában az olasz
egységek kifutását.11
A csatahajókkal egyidőben hagyta el Polát a NOVARA gyorscirkáló (parancs
noka nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány), a hozzá beosztott SCHARF
SCHÜTZE romboló (parancsnoka Bogumil Nowotny korvettkapitány), valamint a
biztosítást alkotó 78T (parancsnoka Johann Rössel sorhajóhadnagy), 79T (parancs
noka Hans Lang Edler von Waldthurm sorhajóhadnagy), 80T (parancsnoka Karl
Arbesser von Rastburg sorhajóhadnagy) és 81T (parancsnoka Wolfgang Suppantschitsch sorhajóhadnagy) torpedónaszádok. Először északnyugati, majd nyugat
délnyugati irányt véve fel igyekeztek Porto Corsiniba. Május 24-én 3 órakor a
SCHARFSCHÜTZE leszakadt a csoporttól és önálló manőverbe kezdett. Be kellett
hatolnia a város 1200 méter hosszú, 30 méter széles és 3,5— 4 méter mély csator
nájába, hogy az ott kikötött naszádokat, tengeralattjárókat és az elérhető katonai
objektumokat szétlője. A műveletet a tenger felől a NOVARA és a torpedónaszá
dok fedezték.
Miután a 68 méter hosszú romboló a 30 méter széles csatornában nem tudott
volna megfordulni, hátrálva hatolt be, miközben a vízmélységet is folyamatosan
mérette a parancsnok, mert nem bízott a térképben. Hajnali 3 óra 10 perckor
kezdődött a kényes manőver: hátrafelé menetben a kormányzás bizonytalan, vi
szont, ha az olaszok lőni kezdenek, gyorsabban távozik a romboló orral előre. A be
járatnál „egész erővel" haladtak, hogy a hajó megőrizze kormányképességét. Néhány
perc múlva az olaszok felébredtek és egy, a rombolóról addig nem látott parti lövész
árokból tüzet nyitottak rá. Ugyanekkor — 3 óra 20 perckor — a SCHARFSCHÜTZE
is szórni kezdte lövedékeit a jelzőállomásra, valamint más épületekre (őrházak, vám
őrségi építmények, raktárak stb.). Ugyanekkor a lövészárokból tüzelő katonákat és
tengerészeket is tűz alatt tartotta. Hamarosan három tüzérüteg is bekapcsolódott a
harcba. A romboló szorult helyzetbe került: a parti lövészárokból puskatűz, 500
méterről gépfegyvertűz és kb. 1000 méterről ágyútűz árasztotta el. A romboló pa
rancsnoka azonban tovább folytatta útját hátrafelé menetben a csatorna végéig.
Közben egy közelben becsapódó lövedék légnyomása a vízbe vetette az egyik tisztet
és két másik embert, de más bajuk nem esett, nyomban visszaúsztak a rombolóra és
kihúzták őket. Ezalatt a közeli laktanyából rohamosztag közeledett a csatorna felé.
A romboló géppuskatűzzel állította meg őket. Amikor a SCHARFSCHÜTZE a csa
torna végéhez ért, az ütegek és a lövészárokból lövöldözők kereszttüzébe került.
A parancsnok most már előre vezényelte a rombolót. Hátsó lövegjével a jelzőállo
mást, az orrlöveggel és a kormányfél — (jobb)oldali lövegekkel a lövészárkot, aztán
a laktanyát és katonai barakkokat, továbbá a lőszerraktárat, a bal oldali lövegekkel
pedig az egyik parti üteget vette célba. Már a csatorna kijáratánál váratlan puskatüzet kaptak két vitorlás bárkáról, amelyeket néhány perc alatt elsüllyesztettek.
A SCHARFSCHÜTZE több mint egy órán át tartózkodott a keskeny csatornában,
de egyetlen találatot sem kapott. 4 óra 45 perckor adta ki a parancsnok a „tüzet
szüntess!" utasítást, majd a NOVARÁ-ról kapott parancs szerint a 80T torpedó
naszáddal megindult a hazai kikötő felé.12
A parti ütegek ugyanis már eltalálták a torpedónaszádot. Egy gránát a tiszti étkez
dét érte, a hajó léket kapott és egy embernek a robbanás letépte jobb alsó karját.
A NOVARA — amely a tenger felől ugyancsak a lövészárkot és az ütegeket, majd
a kaszárnyát árasztotta el tüzével — szintén kapott néhány találatot. Elesett a
11 Sehupita i. m. 1C9—170. o
12 Nowotny: i. m. 10—16. o.
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torpedótiszt, Emil Persich von Köstenheim sorhajóhadnagy és négy tengerész,
köztük a magyar Szemere Antal. Hárman súlyosan, heten könnyebben sebesültek
meg, köztük a manővertiszt, Dürrigl Róbert fregatthadnagy. Az olasz veszteségek
ennek húszszorosára rúgtak. A NOVARA 4 óra 50-kor beszüntette a tüzet és vissza
tért Polába.
A Polából a NO VARA-val együtt kifutott SANKT GEORG páncélos cirkáló (pa
rancsnoka Borivoj Radon sorhajókapitány) és a kíséretét alkotó 1. és 2. számú torpedó
naszád (parancsnokaik nevét nem ismerjük) 22 óra 45 perckor vált el a NOVARA
csoporttól és délnyugat felé hajózva a hajnali órákban ért Rimini elé. I t t derült ki,
hogy a lövendő célpontokról kapott térkép rossz, ezért csak egy veszteglő tehervonat
szerelvényt és a térképen fel sem tüntetett vasúti hidat lőttek.
Eredményesebben működött a zömtől 2 órakor leszakadó ZRÍNYI, amely 4 óra
03 perckor nyitott tüzet Senigagliára. Mialatt két kísérő naszádja a tenger felől őr
ködött, rommá lőtte a víztornyot és a kikötőberendezéseket, a pályaudvart és egy
beérkező katonavonatot, amely lángba borult. A töltés melletti épületekbe mene
külő katonák a rommá lőtt házakban lelték halálukat. Mellesleg, a csatahajó tüzét
a partról nem viszonozták. Feladata végeztével 4 óra 30-kor indult hazafelé. De alig
ért ki a nyílt tengerre, megjelent ugyanaz a CITTA D l FERRARA, amellyel Ancona
fölött már találkoztak a repülők és bombázni kezdte a ZRÍNYI-t. A hajó heves el
hárító tűzzel igyekezett elűzni támadóját és cikkcakkban folytatta útját. A ledo
bott bombák közül egy sem hullott a hajóra.
A zömtől 1 óra 15-kor leszakadó RADETZKY, naszádjaival, az Anconától dé
lebbre fekvő Porto di Potenza felé vette az irányt (kb. 170°), ahova 4 óra 15 perckor
érkezett. Miután a kísérő torpedónaszádok jelentették, hogy a part előtti vizek
nincsenek elaknásítva, a RADETZKY elfoglalta tüzelőállását. A tervek szerint azt a
közúti és vasúti hidat kellett szétlőnie, amely a tengerbe ömlő Potenza folyót ívelte
át. Csakhogy a térkép szerinti fából ácsolt közúti híd helyett időközben kőhidat
építettek s így az első lövés telitalálata után olyan hatalmas porfelhő keletkezett,
amely elfedte a mögötte álló vasúti hidat s így a célt nem lehetett bemérni. Amikor a
porfelhő leülepedett, a parancsnok úgy döntött, hogy csak a vasúti hidat löveti,
amely ugyan álcázva volt, mégis meg lehetett állapítani a pontos helyét. Mindjárt
az első, pályatestre célzott lövedék becsapódása után végig a sínek mentén olyan
fényvillanást észleltek, mint amilyen elektromos rövidzárlat kisülésekor lép fel.
Miután a RADETZKY szétlőtte a hidat és az őrházat, megfordult és a visszatérő
zömhöz csatlakozva folytatta útját polai támaszpontja felé.13 Menet közben csatla
kozott a csatahajókhoz az Anconától délre őrködő SAIDA, SZIGETVÁR, BALA
TON és TRIGLAV.
Az Olaszország keleti partvidéke elleni támadásról rajzolt képünk azonban még
nem teljes.
Mint arról már szó volt, két gyorscirkáló (az ADMIRAL SPAUN négy romboló
val ós a HELGOLAND ugyancsak négy rombolóval )a Pelagosa—Lagosta, illetőleg
a Pelagosa—Gargano-fok (olasz part) között cirkált és megfigyelő láncot alkotva
fedezték a csatahajó rajok hátát, hogy kellő időben jelentsék az esetleg feltűnő olasz
főerők közeledését.
Május 23-án 23 órakor az ADMIRAL SPAUN-csoport elhagyta Lagostát és
május 24-én Termoli elé érkezett. A cirkáló 4 órakor lőni kezdte az ottani Sinarcàfolyó fölötti vasúti hidat, majd Campomarino elé fordult, ahol lövegjeivel végig
verette a pályaudvart, a Termoli-Campomarino közötti vasútvonalat, s megsemmi
sített egy ott álló szerelvényt, a szivattyúházat és más vasúti létesítményeket.
Innen tovább haladva megrongálta Torre di Mileto jelzőállomásait, majd a Tremiti13 Dietrich kézirat, 14. o.
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szigetnél találkozott rombolóival, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy derítsék
föl, a sziget kikötőjében horgonyoznak-e torpedónaszádok. (Nem állomásozott ott
egyetlen hadihajó sem.) Az ADMIRAL SPAUN-t erre a támadásra csak három
romboló kísérte el, a STREITER (parancsnoka Ernst Edler von Racic korvett
kapitány), amely részt vett Torre di Mileto szemaforjának a szétlövésében, a
WILDFANG (parancsnoka Max Hilscher fregattkapitány) és az USKOKE (pa
rancsnoka báró Werner von Marschall korvettkapitány), mert az ULAN romboló
nak (parancsnoka Egon Panfilli korvettkapitány) géphavária miatt vissza kellett
térnie támaszpontjára. Az ADMIRAL SPAUN-csoport ezután visszatért hadműve
leti bázisára, Sebenicóba.
A HELGOLAND-csoport alkotta a cs. és kir. hajóhad legdélibb támadó szárnyát.
Tulajdonképpen eredeti őrhelyükön maradva kezdték el hadműveleteiket az egy
ségek. A LIKA romboló (parancsnoka Wünschek Alfonz korvettkapitány) 4 óra
35 perckor jelent meg Vieste előtt és 800 méterről vette tűz alá a jelző- és rádió
állomást. Miután e létesítmények épületeit szétrombolta, megindult vissza Pelagosa felé.
A CSEPEL (parancsnoka podkapelski Vukovič János fregattkapitány) és a
TÁTRA (parancsnoka Léva József korvettkapitány) rombolók 4 óra 15 perckor
Manfredonia alá érve, rövid várakozás után (a sötétben nem tudták kivenni a ki
jelölt célpontokat) lőni kezdték a pályaudvart és a remizt, majd a vasúti pályát.
Végül egyes lövésekkel vagonokat semmisítettek meg. A viadukt és a pályaudvar
mögötti gyártelep is sérüléseket szenvedett. Munkájuk végeztével, 4 óra 50 perckor
elindultak a Vieste előtti találkozási pont felé, hogy ott csatlakozzanak a HELGOLAND-hoz, amely addig — 4 órától 4 óra 38-ig — Barlettát lőtte. Csakhogy, mialatt
a HELGOLAND Barlettát bombázta, északnyugat felől két közeledő olasz rom
bolót vett észre. Tüzét azonnal (4 óra 38-kor) áttette az olasz hajókra, amelyek közül
az AQUILONE délkeleti irányba fordult, a TURBINE pedig visszakanyarodott
megközelítően északi irányba és megkísérelte kivonni magát a cirkáló tüzéből.
A HELGOLAND az AQUILONE nyomába eredt. Mindkét egység a legnagyobb
fordulatszámmal futott egymás mögött, a távolság azonban egyre nőtt közöttük. Az
olasz romboló gyorsabb volt. Negyed óra alatt az eredeti 6000 méteres távolság az
üldöző és üldözött között 8000 méterre növekedett, ezért a HELGOLAND felha
gyott az üldözéssel, beszüntette a tüzet és visszafordult észak felé.
Ezenközben az egérutat nyert TURBINE teljes gőzzel futott Vieste felé, hogy
annak kikötőjében oltalmat találjon. A Manfredonia alól Vieste felé haladó CSEPEL
-
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a magyar tervezésű, hat tagú TÁTRA osztály harmadik

tagja

és TÁTRA is csaknem ugyanazon az útvonalon haladt, mint a menekülő olasz rom
boló s így 5 óra 10 perckor megpillantották egymást, amint egymással párhuzamosan,
közel azonos irányban haladnak (A CSEPEL és TÁTRA iránya 20°, a TURBINE-e
kb. 10° volt.) Csakhogy míg a TURBINE parancsnoka, Bianchi korvettkapitány
tudta hogy osztrák—magyar rombolókkal fut párhuzamosan, addig a CSEPEL
parancsnoka azt hitte, hogy a LIKA vagy az ORJEN p i s z é n mögötte mar fel
tűnt a párás hajnalban a HELGOLAND árnyképe is. (A HELGOLAND ekkor mar
lőtt). Ezért úgy döntött, hogy már itt csatlakozik hozzájuk es feléjük vette az
irányt A TURBINE parancsnoka természetesen azt hitte, hogy felismertek és ül
dözik. Néhány perc múlva már a CSEPEL is tudta, hogy ellenséges romboló mellett
halad, mert a HELGOLAND rádión értesítette őket, továbbá a LIKA-t, valamint a
Barlettától délre őrködő ORJEN rombolót (parancsnoka Max Burstyn korvett
kapitány) és felszólította, hogy hagyja ott Bari előtti őrhelyét és kövesse
A CSEPEL 4500 méterre, a TATRA 5300 méterre közelítette meg a TURBIN &-t,
amikor 5 óra 45 perckor tüzet nyitottak. Az olasz romboló azonnal viszonozta a
tüzet. Igen szorult helyzetbe került, mert a part felől a CSEPEL, mögötte aTATR A,
a tenger felől a HELGOLAND, szemből pedig a Pelagosa felől közeledő LIKA iogta
közre. A kereszttűzbe került olasz romboló parancsnoka azonban nem adta tol,
megkísérelte az áttörést, hihetetlen és meglepő, óránkénti 30 mérföldes sebességet
hozva ki a tíz éves rombolóból. Ám néhány telitalálat — amelyek kozul egy a gép
házat, egy másik a kormányházat érte — lelassította a romboló futását, amely
közben ki is gyulladt, majd sebességét egyre veszítve, csupán vánszorgott. Már a
lövegek is felmondták a szolgálatot. A több sebből vérző parancsnok ekkor utasítást
adott a Kingston-szelepek megnyitására, hogy hajója ne kerüljön az ellenség kezébe,
a
il
kezdték a mentést.
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Az ütközetben — amely közel egy órán át tartott — csak a CSEPEL szenvedett
sérüléseket, amennyiben egy gránát eltépte az antenna feszítődrótját és az lezu
hanva egy embert súlyosan, hármat könnyebben megsebesített. Az olaszok közül
tízen elestek, 35 főt — köztük a parancsnokot és a többi tisztet — a rombolók vettek
fedélzetükre. Közben olasz cirkálók tűntek föl a láthatáron, ezért félbehagyták a
mentést és otthagyták a süllyedő TURBINE-t, amelybe búcsúzóul a LIKA bele
eresztett egy torpedót. A vízben hagyott kilenc olaszt később a cirkálók halászták
ki. Mire a TURBINE elmerült — 6 óra 51 perckor —, a HELGOLAND csoport már
néhány mérfölddel északabbra járt.
Az észak felől közeledő olasz cirkálókötelék május 24-én, virradat előtt futott ki
Brindisiből, hogy rajtaüssön Pelagosán. Míg folyt a sziget katonai berendezéseinek
a szétrombolása, vették a TURBINE segélykérését. Abbahagyták a sziget teljes
átvizsgálását s onnan igyekeztek a szorongatott romboló felé. Am elkéstek. Ezután
megpróbálták elvágni a HELGOLAND csoport hazafelé vezető útját. A cs. és kir.
csoportnak azonban északnyugat felé hajózva sikerült kisiklania a nála erősebb
LIBIA cirkáló és a CITTA DI SIRACUSA segédcirkáló bekerítéséből, mert az ola
szoknál gyorsabbak voltak. Viszont amazoknak 15,2 cm-es és 12 cm-es főtüzérségével a cs. ós kir. egységek csak 10 cm-es lövegeket tudtak szembeállítani. Az olaszok
7 óra 12 perckor, 8200 méterről nyitottak tüzet. A gyorscirkáló és rombolói — a tüzet
tüstént viszonozva — néhány perc múlva kivonták magukat az ellenség tűzköréből.
Az utolsó lövést 7 óra 19 perckor adta le a LIBIA.
A gyorscirkáló a rombolókkal egyetemben szerencsésen befutott Sebenicóba.14
Még röviden nézzük meg, mit tett a hadüzenetet követően az olasz királyi hadi
tengerészet.
A CITTA DI FERRARA léghajóról már beszámoltunk. Ugyancsak említettük,
hogy Velence bombázásából visszatérően a repülők néhány rombolót láttak az Adria
északi szelvényében. Ezek a következők voltak: ZEFFIRO, BERSAGLIERE,
CORAZZIERE, GARIBALDINO, LANCIERE, CARABINIERE, ALPINO és
FUCTLIERE. Közülük az első behatolt a Grado melletto Porto Busó kikötőjébe.
Itt torpedóval szétzúzta a fából ácsolt stéget, majd lőtte a parton álló gyalogos
laktanyát, azután a partra tett deszant elfogott egy tisztet és 45 gyalogos katonát,
azokat a ZEFFIRO a fedélzetére vette és eltávozott. A tűzharcban két gyalogos el
esett, három megsebesült. Az olaszoknak nem voltak veszteségeik.
A következő két romboló a Grado—Cittanouva közötti tenger alatti kábelt akarta
átvágni, ez azonban nem sikerült. A többi öt romboló Velence előtt cirkált, de cs.
és kir. egységekkel nem találkoztak. A JANTINA tengeralattjáró Poláig ment,
majd visszatért Velencébe.
A LIBIA cirkáló és a CITTA Dl SIRACUSA segédcirkáló már lőtte a pelagosai
világítótornyot s a LIBIA-ról partra tett különítmény is megkezdte a létesítmények
rombolását, amikor vették a TURBINE vészjeleit s ezért abbahagyták a sziget
lövését s tüstént elindultak a bajba jutott romboló megsegítésére.
Ugyancsak kifutottak Brindisiből a NINO BIXIO és a MARSALA cirkálók,
valamint a NULLO és a NEMBO rombolók és teljes gőzzel igyekeztek észak felé,
hogy a Vieste körül működő HELGOLAND-csoporttal felvegyék a harcot, de ők is
elkéstek. Ezután az albán partok felé indultak, ahol a QUARTO cirkáló az ANIMOSO rombolócsoporttal a San Giovanni di Medua kikötőjében tartózkodó olasz
szállítóhajókat őrizte. Miután az olasz szállítóhajók kifutottak és biztonságba kerül
tek, a QUARTO-csoport egyesült a MARSALA-csoporttal.15
A cirkálók és rombolók ezután napokon keresztül cirkáltak az albán parti vizeken.
14 Uo. 15—16. o.
15 Sokol: i. m. 217. o.
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A cattarói — kumbori — tengerészeti repülőállomásról május 24-én felszálló
M 39 (Hugo von Wiktorin sorhajóhadnagy, Wollemann István fregatthadnagy)
két rombolót bombázott. Az L 43 (Maglics Szilárd sorhajóhadnagy és a visszatért
M 39-ről átszálló Wollemann) Brindisi felé repült felderítésre. Az M 39 másik sze
mélyzettel (Mikuleczky Ferenc sorhajóhadnagy, Kunsti Erik fregatthadnagy) a Gargano-fokig, az L 32 (Hugo Ockermüller sorhajóhadnagy és M. Stumberger) a Pali
fokig repült.
'
Másnap Mindszenty Árpád fregatthadnagy repült Wiktorinnal Brindisiig.
Május 27-én az L 32 (Ockermüller, Poljanec), az L 43 (Mikuleczky, Wollemann),
az M 39 (Wiktorin, Stumberger) 10 mérfölddel Brindisi előtt több flottaegységet
bombázott és géppuskázott. Az erős elhárítás dacára sértetlenül tértek haza.
Május 31-én Maglics sorhajóhadnagy járőrözött az L 43-al.
Június 1-én a trieszti repülőállomásról az L 46 (Banfield), június 2-án az L 42
(Herzberg) szállt föl. Az első Trieszt előtt, a második Pelagosa körül figyelte a
tengert.
Június 1-én a kumbori támaszpontról az L 43 (Maglics, Wollemann), az L 41
(Wiktorin, Mindszenty), az L 32 (Ockermüller, Poljanec Alajos sorhajóhadnagy) és
az M 39 (Mikuleczky) startolt hajnali 1 óra 30-kor, hogy bombázzák Brindisit.
A város fölé azonban csak Mikuleczky jutott el, ahol az olajtartályt bombázta, majd
hazatért. Az L 32 és az L 43 az erős felhőképződés miatt Monopoli felé repült, ahol
egy QUARTO-osztályú cirkálót bombáztak, amely heves elhárítótűzzel fogadta
őket. Ezután az L 43 a vasútvonal fölött repülve Mola, Bari és Trani állomásaira
dobott bombákat. Az L 32 továbbra is a cirkáló közelében maradt és többször tá
madta. Bombái fogytán hazaindult. 60 mérföldnyire Cattarótól — pontosabban a
d'Ostro-foktól — leállt a motorja s ezért lesiklott a tengerre. Amikor Ockermüller
megkísérelte beindítani a motort, az kigyulladt s lángba borult tőle a jobboldali
tartószerkezet is. A két tiszt elhagyta gépét. Szerencséjükre az L 43 ugyanezen a
légi folyosón igyekezett haza. Észrevéve bajtársait, melléjük ereszkedett és mind
kettőt felvette. Indításnál azonban eltört a kézi indító. Wollemann megpörgette a
légcsavart, majd a vízbe ugrott. A gép visszakanyarodott érte s négyesben tértek
vissza Kumborba. Az égő L 32 elsüllyedt.
Az L 41 az olasz partokról visszatérőben a Pelagosa-sziget közelében volt kény
telen leszállni, mert ennek is leállt a motorja. Miután nem lehetett újból beindítani,
Mindszenty és Wiktorin a hordszárnyak vásznából vitorlát eszkábált és 60 órán át
vitorlázott az elég erős szélben keletnek. Közben csak hűtővizet ittak. Június 3-án
este akadt rájuk a STEPHANIE görög gőzös. Akkor megsemmisítették gépüket s a
hajóval utaztak tovább Meledáig, ahonnan Gravosába, majd Cattaróba mentek.
A támaszponton már elveszettnek hitték őket, hiszen a 4-es és az 5-ös tengeralattjáró
is hasztalan kereste az L 41-et, csakúgy, mint június 2-án az M 39.16
Az olasz páncélos cirkálók és csatahajók a hadbalépés napján nem voltak kifutásra
készen. Május 24-én hajnalban csupán az 5. (GARIBALDI) osztály páncélos cirkálói
futottak ki, hogy egyesüljenek a csatahajókkal és felvegyék a harcot. De sem a Brindisiben, sem a Tarantóban horgonyzó csatahajókat nem tudták kellő időben felfűteni,
ezért az 5. osztályt is visszarendelték.
összegezve : az osztrák—magyar haditengerészet sokkal jobban felkészült a hábo
rúra, mint az olasz. A körültekintően előkészített támadás végrehajtásával a cs. és
kir. haditengerészet késleltette az olasz hadsereg felvonulását a frontvonalra s ezzel
meghiúsította áttörési szándékát, tehát befolyásolta a háború menetét.17
Ezzel szemben az olasz flotta lépéshátrányba került egyrészt késlekedésével, más
részt avval, hogy csupán könnyű cirkálókat, rombolókat és néhány tengeralattjárót
16 Sehupüa: i. m. 100., 171—172. o.
17 Dietrich kézirat, 16. o.
•
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indított el május 24-ének első óráiban, azokat is csak felderítésre, őrszolgálatra, vagy
néhány hadászatilag jelentéktelen célpont megsemmisítésére. Bár Olaszország volt
a háborút kezdeményező fél, az első csapást az Osztrák—Magyar Monarchia mérte
ellenfelére. A cs. és kir. flotta ezen a napon hiánytalanul felügyelete alatt tartotta
az Adriát.
Mielőtt belemerülnénk a további események ismertetésébe, tartozunk egy meg
jegyzéssel, amely a tengeralattjárókkal kapcsolatos.
A cs. és kir. haditengerészetben a tengeralattjárókat hivatalosan csak számmal
jelölték. Ennek ellenére a külföldi szakirodalomban közkeletű és általános, hogy
német, illetve osztrák—magyar tengeralattjáró esetében a szám elé „U" betűjelet
írnak. Az „U" tulajdonképpen a német Unterseeboot = tengeralattjáró rövidítése,
amit az élő beszédben mindig ki is mondanak s írásban is hozzáteszik, de már rövi
dítve, s nagy U-vel, mert a főneveket a német nyelvben nagy kezdőbetűvel kell írni.
Később ez a betű hozzákapcsolódott a számjelhez, s egyértelműen tengeralattjárót
jelöl. Ezért, jobbat nem tudván, mi is megtartottuk ezt a formát.

Kölcsönös támadások egymás partvidéke ellen
Május 26-án az olasz flotta támogatására horgonyt vetett Brindisiben a brit
DUBLIN, DARTMOUTH, AMETHYST és SAPPHIRE cirkáló, valamint nyolc
francia tengeralattjáró (az 1. tengeralattjáró osztály hat egysége, valamint a CI
GOGNE és az ARGONAUTE), továbbá a 2. torpedóromboló osztály hat egysége,
a BOUCLIER, valamint a 6. torpedóromboló osztály hat egysége, egy flottilla kis
partvédő torpedónaszád Toulonból és hat aknakeresőnek átalakított halászgőzös
La Rochelle-ből. A francia egységek zászlóshajója az ugyancsak Brindisiben állo
másozó MARCEAU. Nagy-Britannia később még hat tengeralattjárót és két moni
tort irányított Velencébe. A Tarantóban állomásozó olasz erőket a brit QUEEN
csatahajó osztállyal erősítették meg.
Az olasz flottaerőket még egy francia tengerészeti repülő-részleg egészítette ki
Velencében, valamint a DAUPHIN aknahajó néhány halászgőzössel. Egyébként
a francia flotta többi egysége továbbra is Máltán, illetve Bizertában állomásozott.
A brit hajók zömét pedig a Dardanelláknál összpontosították.
Ugyanazon a napon, amikor a francia és brit egységek megérkeztek az olasz ki
kötőkbe, Olaszország kormánya deklarálta minden osztrák—magyar kikötő, vala
mint az albán partvidék blokádját egészen Kephaliig. Ez természetesen csak papiros
blokád maradt s csupán arra volt jó, hogy az olaszok részére jogalapot teremtsen
minden, semleges vagy akár szövetséges, hajó rakományának átvizsgálásához, illető
leg elkobzásához.
Az egymás partjai elleni támadások sorát az olaszok nyitották meg május 30-án,
amikor is a GARIBALDINO-osztály, a CARABINIERE-osztállyal karöltve, lőtte
Monfalcone gyárait. Június 5-én két olasz cirkáló jelent meg öt romboló kíséretében
Grado előtt. A parti ütegeken kívül az L 51 csónakrepülő (br. Alfred MinarelliFitzgerald fregatthadnagy, Johann Schmalzl tengerészkadét) is megtámadta és
bombázta a hajókat.
Ehhez hasonlított az ugyanekkor (június 5-én) vezetett másik olasz támadás a
dalmát part ellen, azzal a különbséggel, hogy ebben a GARIBALDI páncélos cirkáló
osztály vett részt. A Gravosa—Cáttaro közötti vasútvonalat bombázták. A cirkáló
kat négy francia romboló kísérte.
Ugyanezen a napon a QUARTO, a NLNO BIXIO és a brit DUBLIN cirkálók,
— 454 —

rombolók kíséretében, Mezzo-Meleda világítótornyát és kábelházát lőtték s meg
rongálták Olipa, S. Andrea, Hoste, Cazza, Stoncica, Lagosta, Glavat és Pelagosa
hasonló létesítményeit. Busi szigeténél halászbárkákat lőttek. Ezen a reggelen két
francia romboló behatolt Lissa kikötőjébe is. A sziget Prirov félszigete mögött hor
gonyzó 6-os számú tengeralattjárónk (a továbbiakban U 6, parancsnoka Nikolaus
Halavanja sorhajóhadnagy) messze volt ahhoz, hogy torpedóit kiereszthette volna
rájuk. A rombolók rövid szemrevételezés után sietve távoztak.
Olasz egységek június 7-én Duinót, 8-án Galiola világítótornyát lőtték. A parti
ütegek viszonozták a tüzet, egy alkalommal az egyik rombolót eltalálták, de társai
elvontatták.
Ezeknél az olasz—francia—brit kooperációs támadásoknál is erősen érződött,
hogy kevés a cs. és kir. tengeralattjáró. Hasztalan cirkáltak, amikor csak lehetett,
a partok előtti vizeken az ember és az anyag végső igénybevételéig, az ellenség akkor
érkezett, amikor a tengeralattjárók a kikötőben pihentek. Az l-es tengeralattjáró
(U 1, parancsnoka Nejebsy Ferenc sorhajóhadnagy) május 22—27. között cirkált
Pola előtt, akkor a ventillátorok elromlottak és javításra visszatért támaszpontjára.
A 2-es számú tengeralattjáró (U 2) ezekben a hetekben dokkban volt. A 3-as számú
tengeralattjáró (U 3, parancsnoka Eduard von Hübner sorhajóhadnagy) május
31-én érkezett Brioniba. Előtte az Arzenálban 3,7 cm-es gyorstüzelőt építettek a fe
délzetére, valamint új merülőtartályokat kapott, bővítették az üzemanyagtartályait
stb.18 Június 2-án és 3-án Trieszt előtt cirkált, 4-én Trieszt közelében, Grado előtt,
5-én ugyanitt teljesített őrszolgálatot és a SALPA olasz tengeralattjáróra kieresztett
egy torpedót, amely azonban kb. 10 méterrel az olasz egység mögött futott tova.
Ezután naponta Trieszt előtt járőrözött június 14-ig.
A már említett U 6 sebenicói bázisáról csaknem minden nap kifutva Lissáig látta
el az őrszolgálatot. Július 11-én Brindisi előtt cirkált. Július 12-től a cattarói támasz
pontra helyezték át.
A 12-es tengeralattjáró (U 12, parancsnoka Lerch Egon sorhajóhadnagy) május
28-án őrködött Trieszt előtt. Az éjszaka folyamán megtorpedózta a kivilágítatlanul
közlekedő görög VIRGINIA tehergőzöst. Személyzetéből két embert megmentett,
a többiek meghaltak. Semleges hajóról lévén szó, az osztrák—magyar kormány
4702 frank kártérítést volt kénytelen fizetni. A Lerch sorhajóhadnagy ellen indított
vizsgálatot a flottaparancsnokság június 5-én lezárta avval, hogy a továbbiakban
a tehergőzös elsüllyedésének okaként aknárafutást kell megjelölni. Június 3-án
futott ki ismét az U 12, Trieszt előtt cirkált, majd Polában június 26-ig dokkban állt.19
A Cattaróban állomásozó két tengeralattjáró közül az 5-ös számú (U 5, parancsnoka
lovag Georg von Trapp sorhajóhadnagy) május 25-én indult először felderítő útra
az olasz hadüzenet után. Ezen a napon érkezett vissza őrszolgálatáról a 4-es számú
tengeralattjáró (parancsnoka Rudolf Singule sorhajóhadnagy). Az U 5 május 29-ig
tartó útja során találkozott a QUARTO, majd a MARSALA cirkálókkal, de túl
messze voltak ahhoz, hogy megtámadhassa őket; megállította, átvizsgálta, majd
útjára engedte 27-én azt a görög gőzöst, amelyet másnap az U 12 elsüllyesztett.
Június 1-én a HUSZÁR rombolóval (parancsnoka Leo Huber Edler von Schei
benhain korvettkapitány) együtt megkísérelte felkutatni az eltűnt L 41 csónak
repülőgépet. A kutatás eredménytelenül végződött, a tengeralattjáró és a romboló
2-án visszatért Cattaróba. 6-án az egész személyzetet ünnepélyesen kitüntették
a LEON GAMBETTA elsüllyesztéséért. 10-én Albánia előtt őrjáratozott, közben
három francia és egy brit rombolóval találkozott, de a távolságot képtelen volt a pa
is L. Csonkaréti Károly: Az osztrák—magyar haditengerészet hadműveletei az első világháborúban. EK 1985/2.
331. o.
19 Aiehélburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich—Ungarns. 1—2. k. Graz, 1981. (A továbbiakban:
Aichelburg 1981) 328. o.
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rancsnok 3000 méternél kisebbre csökkenteni, így nem került lanszírözó helyzetbe.
A cirkálóúton Margetich József torpedómester megőrült.
A 4-es számú tengeralattjáró (U 4) nem várta meg az U 5 visszatérését, hanem
már 27-én, délután 14 órakor kifutott, hogy a Brindisi—Valona—Taranto vonalon
őrködjön. 28-án éjfél után 15 perccel megtámadta a PUGLIA cirkálót, ám torpe
dója célt tévesztett. 3 óra 45 perckor két torpedóval ismételte meg a támadást,
de a cirkáló észrevette, irányt változtatott és tűz alá vette a tengeralattjárót, majd
teljes gőzzel elhagyta a helyszínt. Az U 4 is visszatért Cattaróba. Május 30-án,
közvetlenül éjfél előtt futott ki ismét, mert Antivari közelében öt gőzöst jelen
tettek, de mire a tengeralattjáró odaért, a gőzösök eltűntek. Június 1-én az U 4
is elindult, hogy felkutassa az eltűnt repülőgépet és személyzetét, de eredménytelenül
tért vissza 3-án. Közben látta a LIBIA-t, később két rombolót, de a távolság miatt
nem támadhatott. Legközelebb 6-án hagyta el cattarói támaszpontját és Albánia
előtt járőrözött.
A tengeralattjárókon kívül a különböző helyeken létesített repülőállomásokról fel
szálló gépek is úgyszólván folyton a levegőben tartózkodtak.
Polából május 26-án az L 49 szállt föl (pilóta Vámos Lajos tengerészzászlós, meg
figyelő Kurt Herzberg fregatthadnagy) és végzett felderítést Marano fölött, 27-én
az L 40 (Wosecek, Bachich), az L 46 (Klázing, Fritsch), az L 47 (Banfield, Stróbl),
az L 48 (Kaindl, Ulmansky), az L 44 (Prebenda, Metzler), az L 49 (Vámos, Herzberger) és bombákat szórtak Velence különböző katonai célpontjaira. Az L 40 motorja
leállt s kénytelen volt Volanónál leszállni. A kényszerleszállás sikerült, a két tisztet
az olaszok fogságba ejtették. A baj azonban másban gyökerezett. Az olaszok repülő
gépei sokkal gyengébbek voltak, mint az osztrák—magyar csónakrepülők, ezért
a cs. és kir. tengerészrepülők minden szempontból uralták a légteret (minőség ós
mennyiség szempontjából egyaránt). Az L 40 kényszerleszállása után Wosecek nem
semmisítette meg gépét, ahogyan erre köteles lett volna, s így az teljes épségben az el
lenség kezére került. Az olaszok Ravennába vitték, majd az egészet lemásolták és el
kezdték gyártani. így szűnt meg a cs. és kir. tengerészeti repülők fölénye 1916 közepé
től. Május 28-án természetesen minden gép keresni kezdte az L 40-est, de már haszta
lan. 30-án, amikor a CITTA D l FERRARA hat bombát dobott Polára, a felszálló
gépek nem tudták lelőni. Ugyanúgy, ahogyan néhány nappal korábban, 27-én sem si
került, amikor a léghajó Sebenicót bombázta. A léghajó 7-én is visszatért Trieszt kör
nyékére, de az E 16-tal felszálló Banfield nem tudott olyan magasra emelkedni, hogy
megtámadhatta volna.
Június 8-án a Polában állomásozó repülők keltek harcra a Fiume fölé szálló és
a Danubius-műveket bombázó CITTA D l FERRARÁ-val. Miután észak felől köze
ledett, valószínűnek látszott, hogy déli irányban, a Quarnero fölött fogja elhagyni
a Monarchia légterét. A felszálló L 48 (Klázing, Fritsch) megtámadta a távozó
monstrumot, amely hevesen védekezett. Akkor Klázing sorhajóhadnagy a léghajó
fölé repült és spirálban, felülről közelítette meg, szerencsére a léghajó védekezése
közben sokat veszített magasságából. Amikor 100 méterre csökkent közöttük a távol
ság, Klázing jelzőpisztollyal világítólövedéket lőtt a léghajóra. Az egyik lövedék
fennakadt rajta és lángra lobbantotta. A CITTA D l FERRARA égve ereszkedett le
a vízre. Két torpedónaszád a parancsnokot, Castruccio Castracane sorhajóhadnagyot
és öt emberét a fedélzetére vette. A léghajó második tisztje és a technikus bele
fulladt a vízbe. A harc mindössze 5 óra 15 perctől 5 óra 30-ig tartott. 20
Június 9-én az L 47 támadott meg egy Peneda fölött szálló léghajót, de sikertele
nül. 10-én ugyanez a gép (Banfield, Dum) a Po folyó torkolati vidékén levő olasz
20 Schupita: i. m. 171. o.
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állásokat és raktárakat bombázta. 11-én — szintén az L 47 — Salvore fölött végzett
felderítést. (Minden alkalommal a trieszti állomásról startolt.)
Az olasz tengerészeti vezetés kémjelentésekből megtudta, hogy a Rodoni-fok előtti
szemaforállomás kapcsolatban áll a cs. és kir. tengeralattjárókkal, ezért elhatározta,
hogy szétrombolja. Az akciót összekötötték a montenegrói Bojana-torkolathoz indí
tott szállítmány biztosításával. A június 9-én végrehajtott hadműveletben a QUAR
TO, a NINO BIXIO és a brit DUBLIN cirkáló, valamint a CITTA D l MESSINA
segédcirkáló vett részt. A köteléket francia és olasz rombolók kísérték. Június 9-én,
hajnali 1 óra 10 perckor a járőröző 4-es tengeralattjáró őrszeme füstoszlopokat pil
lantott meg. A montenegrói partról visszatérő DUBLIN közeledett négy romboló
val. A tengeralattjáró lesállásba helyezkedett és 9 óra 32 perckor, a Pali-foktól 30
mérföldre északnyugatra a tengeralattjáró parancsnoka, Singule sorhajóhadnagy
egyik torpedója behatolt a cirkáló géptermébe, ahol 13 brit tengerész lelte halálát.
A jó építésű DUBLIN azonban nem süllyedt el, hanem saját erejéből visszatért
Brindisibe.21
A kumbori támaszpontról június 11-én és 12-én Mikuleczky és Wollemann az
L 45-ön a montenegrói parton Dulcignóig repült, másnap pedig 22 bombát dobtak
Monopolira és Polignanóra (Olaszország). 19-én pedig ugyanők, valamint Maglics
fregatthadnagy Poljanec sorhajóhadnaggyal az L 43-on felderítették a tengerpartot
Manfredonia—Brindisi térségében és bombáztak. 22
A trieszti repülők közül június 18-án az L 5 (Ulmansky, Heinrich Fontaine von
Felsenbrunn fregatthadnagy) Grado fölött jártak, 19-én pedig egy léghajó ellen
harcoltak, eredménytelenül.
Június 21-én indult az L 47 (Banfíeld, Dum) a repülés történetében először tengeri
aknazárak felderítésére. Sikerült is San Giovanninál felfedezniük egy aknamezőt.
Ezután a Sdobba-ütegeket bombázták, majd a szárazföld, illetve az arcvonal fölé
repülve géppuskával lelőttek egy megfigyelő léggömböt, maj d szétkergettek egy gya
logos alakulatot. Június 25-én az L 51 (Minarelli, Schmalzl) Vieste és Ancona fölött
bombázott, az L 5 (Fontaine, Ulmansky) ellenséges repülőgépet támadott Trieszt
előtt, majd bombázta a Sdobba-ütegeket.23
A június első napjaiban vezetett olasz támadásokra a cs. és kir. haditengerészet
hamarosan hasonló jellegű, az olaszokénál nagyobb erőkkel vezetett ellentámadással
válaszolt.
Június 17-én délután kifutott Polából a NOVARA és az ADMIRAL SPAUN
gyorscirkáló, a WILDFANG (parancsnoka Max Hilscher fregattkapitány), az ULAN,
a SCHARFSCHÜTZE és az USKOKE (parancsnoka br. Werner von Marschall kor
vettkapitány) romboló az 55T (parancsnoka Friedrich Schlosser sorhajóhadnagy), a
68F (parancsnoka Erwin Wallner sorhajóhadnagy), a 70F (parancsnoka Pulgher Julián
sorhajóhadnagy) és a 72F (parancsnoka leidenthali Bersa Sándor sorhajóhadnagy)
torpedónaszádok kíséretében. Először a Trieszt előtti tengerrészt kutatták át. Ellen
séges flottaegységre azonban nem akadtak, csupán a Sdobba-torkolati olasz ütegek
lövéseit hallották. Este 8 órakor a kötelék folytatta útját az olasz partok felé. Bizto
sított menetben egészen Riminiig jutottak. A kötelék itt találkozott a SANKT
GEORG páncélos cirkáló vezette csoporttal, amelybe a SZIGETVÁR cirkáló, vala
mint az 57T (parancsnoka Albert Heinz-Erian sorhajóhadnagy), 58T (parancsnoka
Holub József sorhajóhadnagy), 63T (parancsnoka Anton Reich sorhajóhadnagy) és
a 67F (parancsnoka Hermann Jüstel sorhajóhadnagy) torpedónaszádok tartoztak.
A SANKT GEORG a rimini kikötőcsatorna hídját és magát a csatornát lőtte.
21 Aichelburg 1981: 266. o.
22 Schupita: i. m. 172. o.
23 Uo. 171. o.
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Ay 55E (ex KAIMAN)
torpedónaszád, a 24 tagú, 200 tonnás,
I. osztályú torpedónaszád brit építésű prototípusa

A SZIGETVÁR ettől délebbre, Fano és Pesaro katonai célpontjait (hidakat és a
jelzőállomást, valamint két hangárt) lőtte, mialatt a 64F (parancsnoka Hugo von
Kloss sorhajóhadnagy) és a 69F (parancsnoka Kari Walluschnig sorhajóhadnagy)
torpedónaszádok a tenger felől biztosítottak. Természetesen mind Rimini, mind a
Fano és Pesaro előtti vizeket a cirkálók előtt a naszádok átfésülték aknák és tenger
alattjárók után kutatva.
A SANKT GEORG csoport reggel 5 órakor abbahagyta a tüzelést és visszafordult
Pola felé. Kevéssel ezután a NO VAR A csoport is követte, mert rádió jelentést kaptak
négy, Trieszt felé közeledő olasz rombolóról. Már közel jártak Velencéhez, amikor
látták, hogy a rombolók — amelyek felderítő úton voltak Trieszt közelében — vissza
térőben vannak. A nagy távolság miatt nem vették őket üldözőbe, helyette a Tagliamento előtti jelzőállomást kezdték lőni. A rombolók 900 méterre közelítették meg
a partot, a cirkálók távolabbról tüzeltek. A jelzőállomást és alapzatát szétrombol
ták, majd délután 4 órakor visszafordultak és este 8 órakor befutottak Polába.24
Ugyanezen a napon (június 18.) a HELGOLAND és a SALDA gyorscirkáló, a
VELEBIŤ, a DINÁRA, a RÉKA rombolók, valamint a 74T (parancsnoka Friedrich
Pankraz sorhajóhadnagy), a 77T (parancsnoka Josef Joris sorhajóhadnagy), a 78T
(parancsnoka Rössel János sorhajóhadnagy), a 80T (parancsnoka Karl Arbesser von
Rastburg sorhajóhadnagy) és a 81T (parancsnoka Wolfgang Suppantschitsch sor
hajóhadnagy) torpedónaszádok a középső Adrián járőröztek. A San Benedetto magas
ságában megpillantott gőzöst hamarosan utolérték. A GRAZIA olasz teherhajó
üresen igyekezett a part mentén dél felé. Mivel túlságosan közel voltak az olasz
parthoz, és a gőzös lassú volt, a HELGOLAND parancsnoka, Seitz sorhajókapitány
kockázatosnak vélte, hogy osztrák—magyar kikötőbe kísérjék. Ezért parancsot
adott a 74T-nek, hogy két torpedóval süllyessze el. A csoport ezután visszatért
hazai kikötőjébe.25
24 Nowotny: i. m. 18. o.
25 Sokol: i. m. 222. o.
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A következő napon Adolf Potocntk korvettkapitány, a WARASDINER romboló
parancsnoka — saját kérésére engedélyezett — önálló akciót hajtott végre. Monopoli
elé ment s a part közvetlen közeléből szétlőtte a néhány száz méternyire álló olaj
tárolót. A hatalmas tartály azonban üres volt. Ezután a romboló a közeli gyárat lőtte
és elsüllyesztett néhány dereglyét. Ezután a WARASDINER visszatért cattarói
támaszpontjára.26 Egyébként ezt az olajtartályt a Mikuleczky—Wollemann páros
az L 45-tel már — június 12-én is — bombázta.
A sebenicói tengerészeti repülőtámaszpontot csak 1916 augusztusától sorolták be
a tengerészeti repülőállomások közé, addig — 1914. november 24-től — csak parti
repülőállomásnak nevezték s ennek megfelelően állandó hangárt is csupán 1915 ok
tóberében kapott. Addig elvétve állomásozott itt egy-két gép. Közülük az L 42
(Babies Dragon fregatthadnagy) szállt fel innen először felderítésre, de motorhiba
miatt le kellett ereszkednie a tengerre. A LIKA romboló sietett ki a keresésére és
megtalálván, behozta. Legközelebb június 25-én indult innen két gép, az L 51
(Minarelli, Schmalzl) és az L 44 (Prebenda), amely Polából került át Sebenicóba a
hónap elején. Ezúttal a Tremiti-szigetnél végeztek felderítést.
A Triesztből június 27-én felszálló L 47 (Banfield, Stróbl) Gradót támadta és Villa
Vicentina mellett lelőtt egy megfigyelő léggömböt, a következő napon ugyanők a
Grado melletti tüzérségi ütegállásokat bombázták.
A Polából június 27-én felszálló E 37 (Dum) Porer mellett aknamezőt fedezett fel,
mialatt az L 48 (Kaindl, Freiberger tengerészkadét) és az E 34 (Molnár János repülő
mester) Gradót támadta. (Itt kell megjegyeznünk, hogy az olasz hadsereg június
22-ig elérte, helyenként átlépte az Isonzó alsó folyását. így került olasz megszállás
alá Grado és Monfalcone.)
Kumborból az L 43 szállt fel június 27-én és Brindisit bombázta. Hazatérőben,
fele úton, ennek is leállt a motorja és kevéssel éjfél után le kellett ereszkednie a ten
gerre. Maglics és Wollemann azonban nem estek kétségbe s mint néhány héttel előbb
Mindszentyék, ők is vitorlát feszítettek ki a szárnyakat borító vászonból s az egyre
erősödő szélben és hullámverésben is kormányozni tudták csónakrepülőjüket. így
telt el az egész nap, majd a 27-ről 28-ra virradó éjszaka. A két férfi kétségbeesetten
küzdött az elemekkel. Közben a kumbori támaszponton nőttön nőtt az aggodalom.
A viharossá fokozódó szél miatt repülőgép nem indulhatott keresésükre, ezért riadóz
tatták a 4-es tengeralattjárót, amely késedelem nélkül elindult keresésükre. A kuta
tás ezúttal sikerrel járt: 28-án, 13 óra 45-kor, 30 mérföldre Monopolitól megpillan
tották egymást. A két fregatthadnagy átszállt a tengeralattjáróra, amely vontába
vette a repülőgépet, amellyel befutottak Cattaróba.27
Amint látjuk, sok baj volt a repülőgépmotorokkal, pedig a cs. és kir. repülőgépek
jobbak voltak az átlagos, korabeli gépeknél.
A küzdelemhez, a háborúhoz az aknaharc is hozzátartozott. A NOVARA-csoport
június 18-án, visszatérőben az olasz partoktól nagy aknamezőt fedezett fel az Isztriaifélszigettől, pontosabban a Salvore-foktól nyugatra. Az aknák felszedésére az
ADMIRAL SPAUN és a WILDFANG vezetésével a 2. torpedóflottilla vonult ki
június 20-án, 21-én és 24-én. Mialatt az aknaszedők dolgoztak, az ADMIRAL
SPAUN Velence előtt járőrözve biztosította a munka zavartalanságát. Egy felrob
bant akna a 60T torpedónaszád (parancsnoka Dagobert Müller von Thomamühl
sorhajóhadnagy) csónakját megsemmisítette. Az első tiszt (Janata Ottó fregatt
hadnagy) és két matróz életét vesztette.28
26 Uo. 230. o.
27 Peter, Ernest: Die k. u. k. Luftschiffer- und Fhegertruppe Österreich—Ungarns 1794—1919; Stuttgart, 1981
157. o.
28 Ľietrich kézirat, 17. o.
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Harcok Pelagosa körül
Olaszország haditengerészetének parancsnoksága, hogy tengeralattjárói részére
támaszpontot építsen ki a Monarchia partvidéke előtt s így ellenőrzése alá vonja
a cs. és kir. tengerészeti erők működését, nagyszabású hadműveletbe kezdett.
1915. július 10-ről 11-re virradó éjszaka olasz és francia tengerészeti erők jelentek
meg az Adria kellős közepén fekvő sziget előtt. Az akció parancsnoka, Millo ellen
tengernagy, három részre osztotta kötelékét. A partraszálló különítmény a CITTA
D l PALERMO segédcirkáló fedélzetén érkezett a szigethez egy romboló és hét
torpedónaszád kíséretében. Őket a QUARTO és négy romboló őrizte, mialatt a
MARSALA cirkáló, az ellentengernagy zászlóshajója, két francia rombolóval,
Lagosta szigetének két kikötőjét ellenőrizte. A másik két romboló elvágta a kábelt,
foglyul ejtve az őrszemélyzet két tagját. Közben a tengerészeti jelzőállomás őrsége
tüzet nyitott, mire a franciák visszavonultak (egy altisztjük elesett), majd a BISSON
romboló szétlőtte a jelzőállomást. Az egész hadművelet alatt a GIUSEPPE GARI
BALDI és a VARESE páncélos cirkáló rombolóktól kísérve a sziget és a dalmát
part között járőrözött. A cs. és kir. erők közül ekkor csak a 6-os sz. tengeralattjáró
tartózkodott Pelagosa körül, de nem állt módjában támadni.
Az olaszok három tisztet, egy orvost és 90 főnyi legénységet hagytak Pelagosán
két 7 cm-es löveggel és két gépfegyverrel. Azonnal felállítottak egy rádióállomást,
megkezdték a fedezékek és lövészárkok építését. A sziget hat emberből álló világító
torony-őrségét csak 12-én délután találták meg, mert elrejtőzködtek egy barlangban.
A sziget birtokbavétele után egymást 24 óránként váltva egy-egy olasz vagy fran
cia tengeralattjáró tartott őrszolgálatot a Pelagosát környező vizeken.29
A cs. és kir. haditengerészet illetékesei július 12-én vették észre, hogy Pelagosával
megszakadt a jelzőösszeköttetés. A következő napon kiküldték az L 51-et (Minarelli,
Schmalzl), hogy derítse fel a helyzetet, ugyanekkor kifutott Sebenicóból a TÁTRA
romboló is Pelagosa felé. Elsőnek a repülőgép érkezett vissza s jelentette, hogy a szi
getet megszállta az ellenség, s egy tengeralattjáró áll lesben, amelyet egyébként az
L 51 géppuskatűzzel lemerülésre kényszerített. Az akkorra odaérkező TÁTRA
(parancsnoka Léva József korvettkapitány) azonnal tűz alá vette a rádióállomást
és egy épületet, ahova az olasz katonák menekültek. Közben az L 51 észrevette,
hogy a tengeralattjáró — a francia ERESNÉL — a romboló közelébe iparkodik,
amit jelzett a TÁTRÁ-nak, amely még időben kikerülte a veszedelmet. A TÁTRA,
miután egy találata felrobbantotta az olaszok benzintartályát is, távozott. Az L 5 l-re
irányított gépfegyverek lövedékei mindössze egyetlen helyen ütötték át a gép
tartószerkezetét.
Miután a sziget nem bírt különös hadászati fontossággal, a cs. és kir. flotta
parancsnokság nem tartotta sürgősnek visszafoglalását, ellenben megerősítette a
szomszédos Lagosta és Lissa szigetének aknazárát és védőműveit.30
Az olasz flottaparancsnokság ezután — egyrészt az itáliai közvélemény meg
nyerése és a közhangulat megjavítása érdekében is — rajtaütést készített elő a
Cattaro körüli partok ellen. Július 17-én este kifutott Brindisiből az 5. (G. GARI
BALDI) páncélos cirkáló osztály Trifari ellentengernagy parancsnoksága alatt.
Négy romboló és hét torpedónaszád biztosította a hajóóriásokat. Néhány órával
később a MARSALA és a QUARTO követte őket három olasz és hat francia rom
bolóval. Az volt a feladatuk, hogy Gravosa mellett és Giuppana szigetén katonai
objektumokat romboljanak szét. Az olaszok nyugodtan vonultatták föl erőiket, mert
a Cattaro fölé tornyosuló Lovcen ütegei miatt az öbölben nem lehetett ütőképes,
29. Uo.
30 Uo.
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nagy egységeket állomásoztatni, sem azok kiszolgálására megfelelő javítóműhelyeket
berendezni és a szükséges utánpótlást biztosítani, bár kétségtelen, hogy a Lovdenütegek már hónapok óta hallgattak.
A GIUSEPPE GARIBALDI

elsüllyesztése

Azon a napon, amikor a GARIBALDI-csoport kifutott, de kb. 16 órával előbb,
július 17-én reggel, a kumbori repülőállomásról három gép startolt : az L 43 (Maglics,
Wollemann), az L 45 (Mikuleczky, Poljanec) és az L 49 (Herzberg, Kunsti). Bari és
Barletta fölé repültek s az erős elhárítás ellenére, 800—900 méteres magasságból
50 kg-os bombákat dobtak Bari pályaudvarára, valamint behajózás alatt álló csapat
os hadianyagszállítmányokra. A támadás befejeztével, visszatérőben, az L 49-nek
a parttól alig 5 mérföldre le kellett szállnia, mert leállt a motorja. Mikuleczky az
L 45-tel melléje ereszkedett. Akkor derült ki, hogy a benzintartályt lövés érte, az
kilyukadt és az üzemanyag elfolyt. Miután a part felől vitorlások és motorcsónakok
közeledtek, sietniük kellett. Kiverték az L 49 fenekét és oldalait, továbbá kilyukasz
tották a gép alsó szárnyai alatt levő úszókat, majd Herzberg és Kunsti felkapaszko
dott az L 45-re. Nem érkeztek meg azonban a támaszpontra, mert Punta d'Ostro
előtt 16 mérföldnyire ennek a gépnek is leállt a motorja és Mikuleczky kényszer
leszállást hajtott végre, ami nem volt csekélység négy emberrel a gép fedélzetén.
Miután a cattarói megfigyelőállomásról — amely a Radostak-hegyen működött
1446 méteres magasságban — észrevették őket, kiküldték értük a 61T torpedó
naszádot (parancsnoka lovag Hermann von Jediná sorhajóhadnagy), amely bevon
tatta őket.
A harmadik gép (L 43) Bari bombázása után Barletta felé repült, de közvetlenül
a cél előtt annyira lecsökkent az olajnyomása, hogy le kellett szállnia a vízre. Amikor
Maglics fregatthadnagy meggyőződött arról, hogy a motort nem tudja megjavítani,
tehát képtelen tovább repülni, megtették Wollemannal az előkészületeket a gép
megsemmisítésére. Amikor megpillantották a part felől közeledő fegyveres pénzügyőr
motorost, jelzőpisztolyukkal felgyújtották a repülőgépet és körülötte úszkálva vár
ták be az olaszokat, akik a két tisztet kiemelték és fogságba ejtették. 31
Minderről azonban Cattaróban mit sem tudtak, csak annyi volt bizonyos, hogy
Maglics és Wollemann megint nem tért vissza s valószínűleg ismét valahol az Adria
közepén vitorláznak. Július 17-én este tehát a Cattaróban horgonyzó 5. csatahajó
osztály parancsnoka, Hansa ellentengernagy utasítást adott a tengeralattjáró állo
másnak, hogy mindkét egység induljon el az L 43 felkutatására (több repülőgép
akkor nem volt Kumborban, csak a visszatért L 45, de azt is számtalan lövedék
becsapódás miatt javítani kellett, valamint a néhány nappal előbb kényszerleszállást
végzett és ugyancsak javítás alatt álló M 39, tehát a repülők nem indulhattak bajtár
saik megkeresésére. Egyébként már máskor is előfordult — éppen pl. az L 43-sal,
szintén Maglicsékkal —, hogy tengeralattjáró bukkant rájuk június 28-án). Először
az U 6 futott ki, még 17-én este, mert 12-e óta — akkor érkezett Pelagosa környéké
ről Cattaróba — nem volt akcióban (mint írtuk, az U 6 május 9-én eltávozott az
öbölből és a Sebenico—Spalato—Lissa—Pelagosa előtti vizeken teljesített járőr
szolgálatot). Hamarosan az U 4 is készen állt. 15-én este érkezett vissza Drin-öböl
elől, ahol egy kémet (ágenst) kellett volna fedélzetére vennie. Pontosan 2 órakor,
tehát még pirkadat előtt hagyta el kikötőhelyét és a parancs értelmében elindult
Lagosta felé.
A Radostak-hegyi megfigyelőállomás ugyanis észrevette és jelentette, hogy na
si Schupita: i m. 173. o.
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gyobb egységekből álló ellenséges hajókötelék közeledik, tehát az U 4 nemcsak az
eltűnt repülőgépet keresi, hanem keresztezheti az ellenséges hajócsoport útját is.
Az ellenséges kötelék éléről a QUARTO és három romboló július 18-án, virradat
kor a Meleda—Ragusa közötti Giuppana-szigethez érkezett s ott kihajóztak két
tiszt vezetése alá tartozó 50 tagú különítményt és egy orvost. Elindultak a jelző
állomás felé, de a QUARTO félútról visszarendelte őket. Ezalatt a Misnjak-kiszögellésnél egy romboló két csónakot eresztett a vízre, amelyek megkísérelték elvágni a
kábelt. Amikor azonban a kábelállomás őrsége lőtt rájuk, visszafordultak, majd az
egész QUARTO-csoport eltávozott.
A GIUSEPPE GARIBALDI-csoport hajnali 4 óra előtt érkezett Ragusa vecchia
elé s lőni kezdték a part menti vasútvonalat, a vasúti berendezéseket, a mólót és az
őrházakat. Rövid tüzelés után abbahagyták és megindultak déli irányban.
A Lagosta felé menetelő U 4 július 18-án 3 óra 20 perckor vette észre a füst
felhőket, majd negyed óra múlva már a hajókat is azonosította: három egység a
GIUSEPPE GARIBALDI, egy a VETTOR PISANI osztályból, mögöttük számta
lan rombolóval. A hajók Ragusa felé haladtak, majd 3 óra 55-kor Cattaro felé for
dultak, de Ragusa alatt Ragusa vecchiát kezdték lőni. A 4 órakor lemerülő búvár
naszád 15 perc múlva dugta ki periszkópját. Ekkorra a páncélos cirkálók befejezték
Ragusa vecchia lövését és most már valóban Cattaro felé igyekeztek a part mentén.
Később a GIUSEPPE GARIBALDI különvált a csoporttól, amely különítményt
szándékozott partra tenni, hogy több helyen megrongálják a Ragusa—Cattaro
közötti vasútvonalat. A tengeralattjáró, többször módosítva irányát, már az éppen
feléje futó páncélos cirkáló közvetlen közelébe jutott, amikor — 4 óra 37 perckor —
felfedezték periszkópját és a cirkáló tüzet nyitott. A következő percben Singule
sorhajóhadnagy parancsot adott mindkét torpedó lanszírozására. 600 méterre volt
egymástól a két hajó. Mindkét torpedó belement a cirkálóba, amely három perc
alatt elsüllyedt (északi szélesség 42° 28'7", keleti hosszúság 18° 15'7"). A GIUSEPPE
GARIBALDI tengerészei szerencsésebbek voltak, mint a három hónappal korábban
elsüllyesztett LEON GAMBETTA személyzete, mert közülük 525-öt mentettek meg
s csak 53-ukat érte utol a tengerészhalál. A mentést a helyszínre érkező rombolók
végezték, a világháború történetében először alkalmazva az ún. genfi lobogót (vörös
keresztes lobogó), amely azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy az 5 óra
kor felemelkedő U 4-re tüzeljenek.
A tengeralattjáró később rádióján jelentette a történteket a castelnuovói parancs
nokságon, majd folytatta útját az L 43 felkutatására, amely azonban, mint tudjuk,
ezúttal sikertelen maradt. A rádiójelentés után a 13-as és a 15-ös torpedónaszád fel
kereste a süllyedés helyét és számtalan holmit szedtek össze, de emberre már nem
akadtak. 32 A GIUSEPPE GARIBALDI elsüllyesztésének a háború menetére kiható
fontos következménye lett. Olaszország a háború végéig felhagyott minden további,
a Monarchia partvidéke elleni támadással, valamint — ahogyan a franciák a LEON
GAMBETTA elsüllyesztése után — az olaszok is óvakodtak attól, hogy páncélos
cirkálóikat és csatahajóikat harcba vigyék a cs. és kir. haditengerészet ellenőrzése
alatt álló vizeken, gyakorlatilag az Adrián.
Ezek az eredmények dicséretére válnak az osztrák—magyar flotta parancsnoká
nak, parancsnokló és beosztott tisztjeinek és legénységének egyaránt.

32 Aichhélburg 1981: 267. o.
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Gyorscirkálók akcióban
Néhány nap múlva, július 23-án a cs. és kir. haditengerészet intézett támadást az
Aso folyótól délre Campomarinóig terjedő, mintegy 160 km-es szakaszon. Az akciót
a SAIDA cirkáló vezette s a VELEBIŤ, a DINÁRA és a RÉKA rombolók vettek
részt benne. Elsősorban a vasútvonalat és különböző berendezéseket, valamint az
Aso- és Tesino-, továbbá a Menocchio- és Egydio-hidat lőtték. A DINÁRA a S. Bene
detto pályaudvart és környékét vette túz alá, de itt rendkívül heves tüzelés fogadta.
Amikor Grottamare felé kormányozták a rombolót, egy rejtett állásból jövő puska
tűz megölte a kormányosmatrózt, a gyorstüzelő kezelőjét pedig megsebesítette.
Grottamare állomásépületét és raktárát a DINÁRA megrongálta, illetőleg lángba
borította.
A HELGOLAND-csoport Ortana pályaudvarát és gyártelepét, majd ettől délebbre
a Moro hídját vette célba, azután Lasciano és Fossacessia objektumait rombolta.
A HELGOLAND kísérőnaszádjai a 74T, a 77T és a 78T voltak. A CSEPEL, a TÁTRA
és a BALATON rombolók Campomarino és Termoli vasútállomásait lőtték. A LIKA
és a TRIGLAV ezalatt elvágták a Tremiti-szigetre vezető kábelt, kivágtak belőle
egy darabot, a kábel végét pedig bevontatták a tenger mélyére, majd megrongálták
a sziget jelzőberendezését. A műveletet a 80T és a 81T biztosította. 33
A Sebenicóban horgonyzó HELGOLAND és SAIDA gyorscirkálókon kívül a Polában állomásozó másik két gyorscirkáló is támadásra indult. A július 26-án este ki
futó NOVARÁ-t és az ADMIRAL SPAUN-t a SCHARFSCHÜTZE, az USKOKE
rombolók, a 75T, a 76T és a 79T naszádok kísérték. Az ADMIRAL SPAUN az
USKOKE-val és a 76T-vel Fano felé tért le, míg a többiek egyenesen Anconának
tartottak. Az ADMIRAL SPAUN-csoport lőtte a fanói állomást, mozdonyokat és
vasúti kocsikat semmisített meg, vagy gyújtott föl, továbbá megrongáltak két
hidat.
A NO VAR A-csoport 20 mérföldre Anconától, reggel 2 órakor megállt. A NOVARA két nagyobb csónakot (jollét) bocsátott vízre, tele benzinnel, bombával
hogy az ugyancsak Anconát bombázni szándékozó csónakrepülőgépeknek ne kell
jen visszarepülniük az első támadás után Polába, hanem a közelben, a csónakokról
egészíthessék ki készleteiket. A csónakok őrzésére a 79T maradt vissza. Ezután a
csoport folytatta útját Ancona felé, ahol 4 óra 30-kor -— rövid várakozás után —
lőni kezdték a vasúti hidat, a viaduktot és egy raktárt. Ezután, párhuzamosan
a parttal, tovább mentek Senigaglia felé, ahol ugyancsak hasonló célpontokat lőttek.
Fanónál találkoztak az ADMIRAL SPAUN-csoporttal, majd visszatértek oda, ahol
a csónakokat hagyták. Addigra már a repülők is elvégezték a feladatukat. Az L 5
(Fontaine, Ulmansky), az L 46 (Ockermüller, Augustin), az L 4 2 (?) és az L 4 7 (Banfield, Stróbl) startját ugyanis úgy időzítették, hogy éppen akkorra érjenek Ancona
fölé, amikorra a hajók már befejezték a lövöldözést és mialatt bombázzák a külön
böző, elsősorban vasúti célpontokat, megfigyelhetik az okozott károkat is. Sokkal
gyorsabbak lévén, mint a hajók, többször is elrepülhettek úszó raktárukhoz és volt
olyan gép, amely háromszor fordult a két csónak és Ancona között. (Banfield)
A csónakrepülők közül az L 42 motorjának eltört a dugattyúja, ezért még Ancona
felé menet leszállt s később a STREITER romboló vontatta Pólába.
A rajtaütés komoly, károkat okozott Pesarótól Anconáig. Például egy olajtank,
amelyet az L 46 gyújtóbombája telibe talált, úgy égett, hogy 30 mérföldről is látni
lehetett. 34

33 Sokol: i. m. 235—236. o.
34 Nowotny: i. m. 19—20. o.
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De térjünk vissza Pelagosához!
Ugyanennek a napnak az estéjén, tehát július 27-én, ismét kifutott Sebenicóból
a HELGOLAND és a SAIDA a hat legkorszerűbb, TÁTRA osztályú romboló és a
80T és 81T torpedónaszádok kíséretében. A HELGOLAND először — elterelő had
műveletként — szétlőtte Vieste rádióállomását és jelzőberendezését, majd — ez már
28-ának reggele — elfoglalta őrhelyét a SAIDA-val együtt Pelagosától 10 mérföld
nyire délkeletre. A rombolók 5 órakor értek a szigethez és tűzzel árasztották el az
olasz lövészárkokat. Ellentüzet nem kapván, négy tengerésztiszt vezetése alatt álló,
104 tagú tengerészgyalogos különítményt tettek partra, hogy elfoglalják az olasz
állásokat. Ezenközben a rombolókat megtámadta a Pelagosán állomásozó tenger
alattjáró, de sikerült kimanőverezniük és elűzniük, torpedói elől kitérniük. Amikor
a partraszállt különítmény már eléggé megközelítette az ellenséges lövészárkokat,
az olaszok tüzet nyitottak. A tengerészek a heves zarótűzben nyomultak előre. Már
harminc méterre megközelítették az állásokat és a rohamra készültek, amikor podkapelski Vukovics fregattkapitány, a CSEPEL parancsnoka visszarendelte őket. Meg
állapították, hogy a lövészárkokat megszállva tartó ellenség túlerőben van és lerohanásuk csak igen nagy veszteséggel végződhetett volna, amit pedig a vett parancs
értelmében el kellett kerülni. Az olasz állások tökéletes fedezéket nyújtottak. A hajó
lövegek heves tüzelése ellenére az olaszoknak csak egy halottjuk és egy súlyos se
besültjük volt. Ezzel szemben a LDXA és TRIGLAV állományából nyolcan sebesül
tek meg, négyen pedig elestek, közülük hárman voltak magyarok: Jakab Zoltán,
Kovács Sándor és Láng Herman. 35
Visszatérőben, már a Busi-csatornában, egy tengeralattjáró meg akarta torpedózni
a HELGOLAND-ot, de a cirkáló időben kikerülte a feléje közeledő veszedelmet.
Pelagosa körül ezután néhány napig csönd volt. Ezzel szemben az Adria északi tér
ségében az Isonzó körüli csaták miatt a trieszti és polai repülőállomás tengerész
repülői csaknem állandóan a levegőben voltak. Igen szemléletes, amit Banfield ezek
ről a hetekről-hónapokról ír önéletrajzában, ezért szó szerint idézzük: ,,Az első négy
Isonzo-csata alatt nekünk, tengerészrepülőknek az volt a feladatunk, hogy a levegő
ből állandó megfigyeléseket végezzünk és ugyanakkor avatkozzunk is bele a száraz
földi harcokba, amennyire a rendelkezésünkre álló eszközökkel ez lehetséges, továbbá
mi tartottuk a kapcsolatot a Boroevic-hadsereggel, éjjel és nappal egyaránt. Gyakran
csak néhány órát alhattam, azt is teljesen felöltözve, nehogy riadó esetén drága időt
veszítsek. Egy repülőgép előmelegített motorral mindig indulásra készen állt, így
a riadó után 10 perccel elérhettem az 1000 méteres magasságot..." 36
A tengerészrepülök harcai júliusban—augusztusban
A továbbiakban röviden, naplószerűen mutatjuk be a trieszti és polai repülő
állomás tevékenységét júliusban és augusztusban.
Július 1. Az L 54 (Prebenda, Metzler György tengerészkadét) bombázta a Sboddaütegeket. Július 4. Az L 46 (Klázing, Fritsch) bombázta S. Pietro ütegeit, felderítés
Velence fölött. Július 7. Az L 47 (Banfield, Stróbl) Nogarát bombázta. Légiharc.
Július 8. Az L 47 bombázta Sboddát, az L 42 (Babies Friedrich Marchesani fregatt
hadnagy) Velencét. Július 10. L 46 (Banfield, Stróbl): felderítés, majd bombázás
Sboddára. Július 11. Az L 47 (Banfield, Anasipoli repülőmester) támadta Gradót.
Július 12. Az L 47 (Banfield, Seebauer főhadnagy) felderítést végzett Grado és
35 Dietrich kézirat, 18—19. o.
36 Banfield Gottfried Baron mm: Der Adler von Triest. Graz, 1984. 59. o. Banfield ősei észak-írországi angolok.
Nagyapja osztrák nőt vett feleségül, apja brit alattvalóként, de mint es. kir. sorhajóhadnagy vett részt az 1866. évi
lissai csatában. A család 1903-ban lett osztrák állampolgár.
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Sbodda fölött, légi harcot vívott egy Nieuport típusú géppel. Július 15. Az L 47
(Banfield, Stróbl) bombázta a lagúna ütegeit. Július 16. Az L 48 (Wiktorin, Konyovics Demeter sorhajóhadnagy) a Po-torkolatnál végzett felderítést. Július 17. L 47
(Banfield, Hermann Marchet tengerészkadét): felderítés Grado fölött. Július 19.
Az L 47 (Banfield, Stróbl) tengeralattjárót támadott a trieszti öbölben. Július 20.
L 47 (Banfield, Stróbl) : a Grado- és Sbodda-ütegek támadása. Július 22. Az L 47
(Banfield, Stróbl) bombázta és géppuskázta a Sbodda-ütegeket. Az L 53 Pelagosát
derítette föl, majd támadta a Sbodda-ütegállásokat, az L 42 (Babies, Marchesani)
Anconát bombázta. Július 23. Az L 5 (Fontaine, ?) Anconát bombázta. Július 24.
Az L 54 (Prebenda, Fritsch) Grado felderítésekor két géppel vívott légicsatát.
Július 25. L 51 (Minarelli, Schmalzl): felderítés Termolinál. Július 27. L 54 (Preben
da, Metzler): felderítés Sbodda fölött, este bombázták, ők dobtak másodszor 50
kg-os bombát. Július 31. Az L 54 (Prebenda, Metzler) ismét Sboddát támadta
50 kg-os bombával. (A július 27-i Ancona elleni akciót már ismertettük.)
A sebenicói támaszpontról július 6-án SLZ L 44 átrepült Polába, július 11-én az
L 51 Lagostáig végzett felderítést, július 13-án ugyanő Pelagosát derítette fel és
július 25-én az L 44 (Dum és az L 51-ről átszálló Schmalzl), az L 54 (Prebenda,
Metzler) és az L 56 (Csaszlovsky altiszt) Termolit és Ortonát bombázta.
A kumbori repülőállomás július 17-i, Bari és Barletta elleni támadását, amikor
az L 43 személyzete olasz fogságba esett, már ismertettük. Egyébként ezek a gépek
dobtak elsőként 50 kg-os bombákat.
Augusztus 1-én az L 47 (Banfield, Stróbl) Golametta ütegeit bombázta. Az L 54
(Prebenda, Metzler) az Isonzó fölött végzett felderítést. Augusztus 2. Az L 46 (Babies,
Marchesani), az L 47 (Banfield, Stróbl) bombázta Busót, a Pietro d'Orio-kiszögellést.
Augusztus 4. Az L 47 (Banfield, Stróbl) ugyanott felderített. Augusztus 5. Az L 47
(Banfield, Stróbl) ugyanott. Később megtámadták a P 5 léghajót és lelőtték. Ugyan
ezen a napon, 23 óra után néhány perccel, megjelent Pola fölött a CITTA D l JESI
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nevű léghajó, amely hamarosan a parti és hajókon felalhtott légvédelmi fegyverek
össztüzébe került. Találatot kapva, egyre mélyebbre ereszkedve igyekezett a tenger
felé, majd a Musil-jelzőállomás jelentése szerint éjfélkor Porer előtt leszállt a tengerre
(23 óra 52 perckor a légvédelem beszüntette a tüzet). A léghajó keresésére kifutott
a SATELLIT torpedóhajó, a 9-es, 39-es (ex REIHER) és a 79 T torpedónaszád,
továbbá az E 20, E 37 és az L 48 csónakrepülő. A félig elsüllyedt CITTA D l JESI-re
a 79T bukkant rá éjfél után egy órakor a Porer világítótorony közelében. Miután
a léghajó személyzetét — három tisztet, egy gépészt és két tengerészt — a fedélze
tére vette, nagy nehézségek közepette bevonszolta a léghajót a Saccorgiana-öbölbe.
Augusztus 6. Az L 47 (Banfield, Marchesani) gyújtóbombákkal támadta a Sboddaütegeket. Augusztus 7. Az L 46 (Banfield, Na-wratil) Gradót támadta, majd légiharcba
bocsátkozott két olasz géppel. Az egyiket lelőtte, majd üzemanyaghiány miatt félbe
szakadt a légiharc. Augusztus 9. Banfield és Nawratil délelőtt az L 47-tel, délután
az L 46-tal bombázta Gradót. Augusztus 15. Fontaine és Walter Hell sorhajóhad
nagy öt, Velence körüli, part menti gyárat bombázott az L 40-es géppel. A gép
1700 méteres magasságban több találatot kapott, egy olasz repülő pedig Rovignóig
a nyomában maradt. Augusztus 16. Az L 47 Lignano fölött végzett felderítést,
augusztus 19-én pedig az L 46 járt ugyanott s bombázta Golamettát ; mindkét esetben
Banfield és Stróbl repült. Ugyanők augusztus 20-án és 26-án az L 46-tal, 27-én az
L 47-tel végeztek felderítést az olasz front fölött s 27-én négy bombát dobtak egy
lemerülő ellenséges tengeralattjáróra. Augusztus 28-án és 29-én az L 47 (Banfield,
Natal Kaftanie sorhajóhadnagy) a Tagliamento-torkolatánál végzett felderítést.
Augusztus 7-én szállt föl a sebenicói repülőállomásról az L 44 és Pelagosa fölött
végzett felderítést. Hazatérőben a gép a levegőben felrobbant és Cosima mellett
lezuhant. Dum sorhajóhadnagy és Schmalzl kadét életét vesztette. Ők voltak a ten
gerészrepülők első halottai. A gépet másnap kiemelték. Augusztus 10-én az L 56
(Prebenda, Metzler) két ízben is bombázta és lőtte a pelagosai rádióállomást és a
katonai fontosságú berendezéseket. A következő napon ugyanezt tette Karl Augustin
fregatthadnagy az L 54 fedélzetéről.
Augusztus 15-én, 16-án, 17-én és 21-én az L 54 — 16-án az L 56 is (hol Augustin,
hol Csaszlovsky repült velük) bombázta Pelagosa célpontjait.37
Tengeralattjáró támadása tengeralattjáróra
Miután a repülők megfigyelték, hogy Pelagosa kikötőjében állandóan őrködik egy
ellenséges tengeralattjáró, a cs. és kir. tengeralattjáró flottilla parancsnoka, lovag
Thierry Ferenc korvettkapitány elhatározta, hogy megkísérli az ellenséges tenger
alattjáró megsemmisítését, vagy elriasztását. E feladatra lovag Georg von Trapp
sorhajóhadnagyot, az U 5 parancsnokát szemelte ki, akinek a tengeralattjárója egész
júliusban nagyjavítás és korszerűsítés alatt állt a polai dokkban. Itt leszerelték a
3,7 cm-es gyorstüzelőt s helyette a fedélzetre 4,7 cm-es gyorstüzelő ágyút raktak.
A naszád július végén tartotta próbajáratait.
Az U 5 augusztus 2-án futott ki Polából, de útközben hatalmas viharba került,
amely letépte antennáját s ezért Trapp befutott Comisa kikötőjébe, ahol kijavítot
ták a sérülést s csak augusztus 4-én este folytatta útját. A parancsnok éjfélkor pil
lantotta meg Pelagosát, megállt, egy ideig várakozott. 3 óra 25 perckor lemerülve
elindult, de a parttal csaknem párhuzamosan haladva sem látott sehol tengeralatt
járót. Lassan elkanyarodott, amikor megpillantotta az olasz hadilobogót a part
közelében. Augusztus 5-e volt, hajnali 5 óra 13 perc. A tengeralattjárót éppen elfed37 Schupita: i. m. 173—174. o.
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Az U 12 június 26-ig volt Pólában dokkolva, sok mindent javítottak és kicseréltek
rajta, majd megkezdte próbajáratait és gyakorló torpedó vetéseket hajtott végre.
Különösen az új, 35 cm-es vetőcsöveket kellett többször is kipróbálni, amelyeket
újonnan építettek be. Az U 12 így összesen 6 vetőcsővel rendelkezett, amiknek a
belövése július 30-ig tartott. Augusztus 2-án hagyta ott Polát és érkezett Triesztbe,
ahonnan augusztus 7-én futott ki három napra tervezett útra Chioggia és Velence elé.
A Lerch Egon sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt álló U 12 további sorsáról
csak keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy augusztus 12-én Velence előtt várako
zott, hogy mint a CUGNOT a cattarói öbölbe, vagy a CURIE a polai kikötőbe, ő is
bejusson Velence belső kikötőjébe. Hamarosan jött az olasz BRONDOLO ágyú
naszád. Lerch sorhajóhadnagy a nyomába szegődött. A BRONDOLO azonban vala
hogyan meglátta a tengeralattjárót s nem az aknazár kapuján ment át, hanem az
aknák fölött, hogy így lépre csalja a tengeralattjárót (az ágyúnaszádnak csak 70 centi
méteres volt a merülése, tehát átsiklott az aknák fölött). Az U 12 neki is ütközött az
egyik aknának s olyan súlyosan megsérült, hogy sem felemelkedni nem tudott többé,
sem a személyzet nem volt képes elhagyni hajóját. A parancsnokon kívül Ernst
Zaccaria fregatthadnagy és a 15 főnyi személyzet életét vesztette. Közülük magyar
honosok voltak Deák László torpedóaltiszt, Pusztavérh Miksa fedélzetmester,
Strausz Zoltán negyedmester és Ziegler József elektromester. A tengeralattjárót az
olaszok 1915/16-ban kiemelték. A holttesteket katonai pompával temették el a San
Michèle temetőben, ahol hamvaik fölé 1935-ben az Osztrák Tengerészszövetség em
lékművet állíttatott. 39
Az U 3-mal utoljára június 14-én találkoztunk. Néhány nap múlva, június 19-én,
Hübner sorhajóhadnagy átadta a parancsnokságot Strnad Károly sorhajóhadnagy
nak, aki július 18-án indult el hajójával első akciójára. Sebenico érintésével Cattaróba
22-én érkezett. 27-én hagyta el az öblöt, hogy a Dél-Adria vizein cirkáljon. Több
olasz cirkálót is látott, de nem került lanszírozó helyzetbe. 31-én érkezett vissza
Cattaróba. Egy hét múlva, augusztus 10-én futott ki legközelebb, azzal a feladattal,
hogy a másnapra tervezett, az olasz partok ellen végrehajtandó hadművelet alatt
Brindisitől északkeletre biztosítson, majd a Brindisi—Otranto—Valona háromszög
ben cirkálva, négy nap után térjen vissza az öbölbe. Augusztus 12-én az U 3 Brindisi
előtt cirkált, amikor dél felé találkozott a CITTA D l CATANIA olasz segédcirkáló
val. A tükörsima vízen jól látszott a kilőtt torpedó útja, a segédcirkáló ki tudta
kerülni, azonnal rárohant a tengeralattjáróra s megrongálta annak periszkópját.
A cirkálót kísérő torpedónaszád vízibombákat szórt a tengeralattjáró köré, amelyek
súlyos károkat okoztak. A tengeralattjáró csak a sötétség beálltával emelkedhetett
föl. Az órákon át tartó megfeszített munka sem hozott eredményt, a petróleum
motorok végleg felmondták a szolgálatot. Éjfél után 3 órakor a már nagyon lemerült
villanymotorokkal folytatták az utat hazafelé. Hajnal felé a francia BISSON rom
boló fedezte fel az U 3-at, amely megpróbált lemerülni. A vízbetörések miatt, és
mert a naszád 40°-os dőlését nem lehetett kiegyenlíteni, ismét a felszínre kellett
emelkednie s ekkor a BISSON lövedékei olyan súlyos sérüléseket okoztak, hogy a
tengeralattjáró süllyedni kezdett. Akkor a parancsnok, Strnad Károly sorhajóhad
nagy kiadta a hajó elhagyására szóló parancsot. Az emberek közül azok, akik még
képesek voltak mozogni — hatan már eszméletlenül feküdtek a naszád mélyén a
klórgázképződés miatt — egyenként a vízbe vetették magukat. Strnad Károly a
vezénylőtoronyban állt és kézszorítással búcsúzott tőlük, majd magára húzta a
csapóajtót és hajójával, valamint a hat eszméletlen tengerészével együtt önként alá
merült a hullámsírba. Szó szerint betartotta tengerészkadét korában tett esküjét,
39 Aichélburg 1981: 290—291., 300., 328—332. o. Ide kívánkozik, hogy a kőszegi katonai alreáliskola hajdani nö
vendékének, Lerch Egonnak a neve — más nevekkel együtt — ma is olvasható a volt iskola kertjében álló, mohával
lepett, bozót rejtette emlékoszlopon.
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hogy hajóját soha, semmi körülmenyek között sem hagyja el. A tengeralattjáró
augusztus 13-án, a kora reggeli órákban (kb. 5 órakor) az északi szélesség 41°, a keleti
hosszúság 18° 15' alatt süllyedt el. A vízben úszók közül még hármat megöltek a
BISSON lövedékei, a többieket — Malanotti Elemér fregatthadnagyon kívül 11 ten
gerészt — kimentettek a franciák. Az elesettek között volt három magyar: GyŐrfy
József negyedmester, Mendritzky Konrád és Suchovsky József gépmesterek.40
Két napon belül két tengeralattjáróját veszítette el a cs. és kir. flotta. A csapást
különösen súlyossá tette, hogy éppen két korszerűsített, frissen rendbehozott egy
ségről volt szó.
Ezekben a hetekben az U 4 is sokat mozgott. Augusztus 1-én a Mati-torkolatnál
várakozott arra az ügynökre, akit társával együtt június 27-én az U 5 rakott ki
ugyanitt, majd, miután hiába várakozott, Valona—Brindisi között járőrözött augusz
tus 4-ig. Legközelebb augusztus 10-én futott ki, ugyanakkor, amikor az U 3 és
ugyanazzal a feladattal, hogy ti. fedezze a rombolók támadását. A négy romboló
— a HUSZÁR (parancsnoka Leopold Huber von Scheibenhain korvettkapitány),
a TURUL (parancsnoka Wolfgang Hahn von Hahnenheim korvettkapitány), a
PANDÚR (parancsnoka Eduard Cossovel korvettkapitány) és a WARASDINER —
augusztus 11-én hajnalban lőtte Bari és Molfetta katonai célpontjait, a vasutat,
hidat stb., valamint a S. Giorgióban levő kaszárnyát és S. Spirito pályaudvarát.
Az olaszok ágyútüze nem okozott semmilyen sérülést sem, a rombolók veszteség nél
kül tértek vissza Cattaróba. Ezt az akciót biztosították a tenger felől a tengeralatt
járók. Az U 4 augusztus 11-én este visszatért támaszpontjára, majd 14-én elindult
az eltűnt U 3 keresésére, mert annak már vissza kellett volna érkeznie. Másnap rádión
visszarendelték, mert akkor már a hírügynökségi jelentések világgá röpítették az
U 3 elsüllyesztésének történetét.
Augusztus 16-án este hagyta el ismét az U 4 az öblöt, hogy biztosítsa az I. torpedó
flottilla Pelagosa-sziget elleni hadműveletét. 41
A Pelagosa körüli újabb harcok
A HELGOLAND, a LIKA és az ORJEN, torpedónaszádjaik kíséretében, augusztus
17-én reggel 6 órakor érkeztek a sziget alá s tüstént megkezdték az olasz állások
ágyúzását. Ezalatt a SAIDA és a TÁTRA a 80 T és 81 T jelű torpedónaszádokkal dél
kelet felől biztosította a tüzelés zavartalanságát, míg a VELEBIŤ és a DINÁRA
több torpedónaszád osztaggal tengeralattjáró után kutatva fésülte át a környező
vizeket. A jól összehangolt akció nyomán az olasz védelem súlyos veszteségeket
szenvedett a szigeten.42
Mivel Pelagosa további megszállása egyre nagyobb áldozatot jelentett volna az
olaszoknak, nagy mennyiségű hadianyag visszahagyásával augusztus 18-ról 19-re
virradó éjjel kiürítették a szigetet.43 Á kiürítést végző és biztosító hajókat — egy
LIVERPOOL típusú brit cirkálót és az olasz LIBIÁ-t, valamint más kisebb egysé
geket is — látta az U 4, de túlságosan messze voltak ahhoz, hogy támadása sikerrel
kecsegtetett volna. Ezután a tengeralattjáró északnyugati irányban hajózott, el
jutott Anconáig, majd augusztus 20-án befutott Polába. Itt nagyjavításnak vetették
alá, szeptember 5—13-ig, majd október közepén ismét dokkban állt. A próbajáratok
után csak október 31-én hagyta el a fő hadikikötőt s november 5-én érkezett vissza
Cattaróba. 44
40
41
42
43
44

Sokol: i. m. 310—312. o. és Aichelburg 1981: 258—259. o.
Aichelburg 1981: 268. o.
Sokol: i. m. 239—240. o.
Dietrich kézirat, 20. o.
Aichelburg 1981: 268. o.
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Szeptember 6-án a Sebenicóból felszálló L 58 (Mikuleczky) Pelagosa fölött repülve
még némi mozgást észlelt. Ennek felderítésére szeptember 8-án kifutott az I. torpedó
flottilla. A szigethez érve, a HELGOLAND, a SAIDA és rombolóik tűz alá vették
a védelmi berendezésekét, majd egy tuzszünetben az L 58 ismét felderítő repülést
végzett. Mozgást már nem észlelvén, az 1. torpedóosztály egységei (CSEPEL,
BALATON, TÁTRA stb.) és a DINÁRA csapatokat tettek partra. A szigetet be
járva azt most már valóban üresnek találták. Az olaszok végleg feladták Pelagosát.
A cs. és kir. haditengerészet sem hagyott a szigeten senkit, a sziget a háború végéig
senkiföldje maradt.
A Sebenicóba visszahajózó I. torpedóflottilla útja — bár biztosítással haladtak —,
nem volt zavartalan. Lissa közelében, a Busi-csatorna után, a HELGOLAND előtt
kb. 2000 méterrel haladó 51 T torpedónaszádot 1915. szeptember 9-én 15 óra 04
perckor a PAPIN francia tengeralattjáró (parancsnoka Cochin sorhajóhadnagy)
torpedója eltalálta s leszakította az orrát. A robbanás 17 matrózt megölt, négyet
és a harmadik tisztet megsebesített, a parancsnokot — Robert Pelz sorhajóhad
nagyot — pedig a tengerbe repítette. A halottak közül magyarok voltak: Friss
Lőrinc, Tál Sándor, Berdon János torpedósok, Bálint József és Szabó János fő
futók. A parancsnokot Bihary Jenő torpedómester mentette ki a tengerből. A sérült
naszádot az 56 T (parancsnoka Josef Farfoglia sorhajóhadnagy) vette vontába és
vontatta Rogoznicába, a többiek — Heinrich Seitz sorhajókapitány, a HELGOLAND
és az egész kötelék parancsnokának parancsnoksága alatt — szerencsésen horgonyt
vetettek Sebenicóban.45
A tengeralattjárók újabb hadműveletei
Az U 5 és az U 6 ugyan augusztusban Polában tartózkodtak, de közülük — az
U 4 távozása után (augusztus 16-án este) — csak az U 5 volt akcióképes. Ez a tenger
alattjáró október 26-ig állomásozott az öbölben, akkor Polába irányították, ahol
generáljavításnak vetették alá, dokkban is állt s onnan harcfeladattal csak 1916.
március 14-én futott ki először.
Ameddig azonban Cattaróban állomásozott, több akcióban vett részt. Augusztus
21—23. között az albán vizeken járőrözött, több gőzöst feltartóztatott és átvizsgált.
Augusztus 26-án torpedóvetési gyakorlatokat folytatott az örök célhajók : a BLITZ
és az ASPERN ellen. Másnap már ismét Durazzo előtt várakozott egy élelmiszerrel
és szénnel megrakott gőzösre, amelynek a kémjelentések szerint ezekben a napokban
kellett odaérnie. Augusztus 29-én hajnali 3 óra 40-kor a gőzös — a görög CEFALONIA — meg is jelent, az U 5 feltartóztatta, 14 mérföldre Durazzótól nyugatra.
A tengeralattjáró parancsnoka, von Trapp sorhajóhadnagy átküldte a gőzösre má
sodik tisztjét, Leo Prasil sorhajóhadnagyot négy emberrel, akik a hajót Cattaróba
irányították. A kikötő közelében átadták a rádión odahívott 65 F torpedónaszádnak
(parancsnoka Richard von Helleparth sorhajóhadnagy). Az 1074 BRT-s gőzhajó
a háborús zsákmányjog alapján a cs. és kir. haditengerészet tulajdonába került,
ahol a XVIII. számot kapta. Szeptember 2-án és 13-án a Dél-Adriára, illetve az
Otrantói-szorosba indult felderítő útra, találkozott néhány olasz cirkálóval (MAR
SALA, QUARTO), rombolókkal, de torpedó vetéshez a nagy távolság miatt nem
jutott. A cirkálást különben is félbe kellett szakítania, mert a motorban hiba kelet
kezett, benzingőz és ólomgőz tette elviselhetetlenné a belső térben a levegőt, a vihar
miatt pedig nem lehetett szellőztetni. A javítások elvégzése után először csak szep45 Pawlik, Georg: Die Torpedierung des Torpedobooter ,,51 T" während der Aktion gegen Pelagosa am. 9. 9. 1915
Marine-Gestern, Heute 1977/2. 43—46. o., valamint Dietrich kézirat, 20. o.
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t ember 30-án futott ki, de a kedvezőtlen időjárás miatt aznap visszatért. Ugyanez
megismétlődött október 1-én is.
Mint említettük, az U 6 augusztus 31-ig különböző okokból nem volt kifutásra
alkalmas állapotban. Augusztus 31-én Ludwig Eberhardt sorhajóhadnagy vette át
a parancsnokságot Urban Passerar sorhajóhadnagytól (előtte gróf Attems Albert
fregatthadnagy volt a búvárnaszád ideiglenes parancsnoka Halavanja sorhajóhad
nagy betegsége miatt), s a szeptember 2-i torpedó vetési gyakorlatok után szeptem
ber 7-én futott ki, de géphavária miatt, ameddig javították, a Drin-öböl előtt állt.
8-án már Durazzo előtt őrködött, közben négyen benzinmérgezést kaptak, de Eber
hardt sorhajóhadnagy még mindig nem gondolt a hazatérésre. Másnap a gépteremben
minden emberen jelentkeztek a mérgezési tünetek, a torpedószemélyzet vette át
a gépeknél a szolgálatot s az U 6 visszatért támaszpontjára. Legközelebb szeptember
23-án futott ki az U 6 és 26-án tért vissza, de a viharos időjárás miatt semmit sem
látott. Mint tudjuk, ezekben a napokban az U 5 is hasztalan indult el, vissza kellett
térnie (szeptember 30. és október 1.). Legközelebb október 6-tól 9-ig volt künn
a tengeren az U 6, a Brindisi előtti aknamezőket kellett feltérképeznie, de észrevet
ték s menekülnie kellett. Több cirkálóval találkozott. Másnap, október 10-én átvette
a régi parancsnok, Nikolaus Halavanja sorhajóhadnagy az U 6-ot, Eberhardt sor
hajóhadnagy pedig az U 5 parancsnoka lett, Georg von Trapp sorhajóhadnagy októ
ber 14-én átvette az U 14 (ex CURIE) parancsnokságát. A CURIE történetére ké
sőbb visszatérünk. Ez volt az a francia tengeralattjáró, amely 1914. december 20-án
fennakadt a p ólai kikötő védőrendszerén.
Eberhardt sorhajóhadnagy másnap ki is futott az U 5-tel próbaútra.
Az október 14-én induló U 6-nak rövid menet után — a Remo-kiszögellésnél —
leálltak a benzinmotorjai, vissza kellett fordulnia. A benzinvezetékeket elmarta
a rozsda, víz került a benzinbe.
Október 18-án az U 5 indult el, hogy feltérképezze a Brindisi előtti aknamezőket.
Az U 5 parancsnoka, Eberhardt sorhajóhadnagy éppen tíz nappal előbb, mint az
U 6 parancsnoka, már járt Brindisi előtt ugyanezzel a feladattal. Ezúttal sikerült
egy romboló után haladva megtalálnia a kaput az aknamezőn. 21-én Bari előtt
figyelte meg az aknamezőt, majd Lissa érintésével október 23-án futott be az öbölbe.
Hazafelé ismét benzinmérgezést kaptak az emberek és a tisztek egyaránt. A parancs
nok beteget jelentett s javasolta az U 5 generáljavítását. A parancsnokság október
26-án elindította Polába a tengeralattjárót, ahova megérkezvén, javításba vették.
Közben Eberhardt november 23-án átadta az U 5 parancsnokságát Friedrich
Schlosser sorhajóhadnagynak, ő maga torpedónaszádra kérte magát. Az U 5 már
cius 14-én hagyta el először az ottani támaszpontot, Brionit.46
Az U 6 is megérett már arra, hogy nagyjavítás alá vessék. Ezért október 20-án
azzal a paranccsal futott ki Cattaróból, hogy az olasz partok előtti felderítés után
hajózzon Polába. Október 21-én a vihar letépte az antennát. Javítása közben Rudolf
Schanz távírászmestert elsodorta egy hullám s megfulladt. A vihar erejére jellemző,
hogy a személyzet zöme tengeribeteg lett. Az U 6 október 23-án érkezett meg Brioniba. Javítása 1916. január 20-ig tartott. Ekkor építettek rá 3,7 cm-es gyorstüzelő
ágyút és egy géppuskát. Közben — november 12-én — az addigi második tiszt,
Hugó von Falkhausen sorhajóhadnagy vette át az U 6 parancsnokságát.47
Az U 1 (Nejebsy Ferenc sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt) csaknem állan
dóan a Pola előtti vizeket járta, vagy javítás alatt állt, vagy a kiképzést szolgálta.
December 17-én parancsnoka idegkimerültség miatt leváltását kérte. Helyére Bezárd
Kelemen sorhajóhadnagy lépett.
46 Aiehelburg 1981: 292—294. o.
47 ü o . 300. o.
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Az U 2 (parancsnoka az olasz hadüzenet elótt Unczovski Károly sorhajóhadnagy,
1915. június 22-től Otto Kasseroller sorhajóhadnagy) kifejezetten iskolahajóként
szolgált, ezért hadműveletekben nem vett részt, ámbár előfordult, hogy, pl. augusz
tus 17—18-án, Pirano és Sottille között cirkált.48
Aknaharc
Mielőtt folytatnánk a hadműveletek ismertetését, röviden beszámolunk az akna
harc újabb eseményeiről.
Előre kell bocsátani, hogy olyan ellenséges aknákat, amelyeknek a szerkezetét
nem ismerik s nem tudják, mekkora mélységre vannak beállítva, fölöttébb nehéz és
veszedelmes felkutatni és megsemmisíteni, vagy hatástalanítani. Ilyen körülmények
között futott ki egymás után kétszer 1915 júliusában a CHAMÄLEON aknacirkáló
(parancsnoka Mahorits Sándor fregattkapitány) Polából, hogy a Trieszt előtti öblöt
megtisztítsa az aknáktól. Ezt a munkát folytatta a BASILISK aknahajó (parancs
noka Simunich Márk sorhajóhadnagy) torpedónaszádok kíséretében az egész szep
tember hónapban. Ugyanekkor az I. tengeri aknászparancsnokság egységei Cittanuovánál is felszedtek egy olasz aknamezőt.
November 3-án a Sbodda-torkolatnál aknát szedő két cs. és kir. tendert öt olasz
torpedónaszád támadta meg. Az aknaszedő osztag parancsnokának, Kaftanics sor
hajóhadnagynak azonban sikerült a viharos, őszi időben, a rossz látási viszonyoknak
köszönhetően, kivonnia magát a tűzből. 1916 január első napjaiban a WILDFANG
és az USKOKE rombolók (parancsnokaik Max Hilscher fregattkapitány és báró
Marschall Werner korvettkapitány) kilenc torpedónaszáddal együtt Olaszország
északi partsávja előtt telepítettek aknamezőt. A műveletben a következő egységek
vettek részt: 55T, 59T, 60T, 75T, 76T, 79T, 83F, 87F, 88F. (Parancsnokaik sorrend
ben : Friedrich Schlosser, Paul Prziza, Dagobert von Müller, Heinrich Groll, Hermann
Willenik, Hans von Lang, lovag Georg von Wolff korvettkapitány, Karl Kurart és
nemes Merten Máriusz sorhajóhadnagyok.) Ugyanekkor a SALAMANDER akna
hajó (parancsnoka Gustav Ritter von Fauz sorhajóhadnagy) torpedónaszádokkal
egy olasz aknamezőt szedett fel.49
1916. január 17-én Heinrich Bayer von Bayersburg sorhajóhadnagy egy akna
kutató csoporttal a trieszti öbölben dolgozott, amikor olasz torpedónaszádok és egy
repülőgép támadta meg az aknakereső tengerészeket. A saját parti ütegek, valamint
a trieszti állomásról felszálló L 42 (Klázing, Gyukics fregatthadnagy) és az L 63
(Schiavonits András tengerészzászlós és ismét Gyukics) elkergették az olaszokat, az
aknakeresők zavartalanul folytathatták a vállalkozást.50
A cs. és kir. haditengerészet által telepített aknazárakon robbant föl 1915. július
13-án a 170S jelű olasz torpedónaszád Piranótól északra, valamint a JALEA olasz
tengeralattjáró 1915. augusztus 15-én. A Grado és Trieszt között elsüllyedt tenger
alattjárónak nem maradt túlélője, a torpedónaszádnak a személyzetéből sokat meg
mentettek a társai.
Nem tartozik az aknaharchoz, mert pusztán véletlen szerencsétlenség okozta,
mégis megemlítjük, hogy 1915. szeptember 27-én, Brindisi kikötőjében, valószínűleg
önrobbanás következtében, levegőbe repült a II. olasz hajóraj vezérhajója, a BENE
DETTO BRLN csatahajó. A hajón lelte halálát Rubin de Cervin ellentengernagy,
a hajóraj parancsnoka, továbbá a hajó parancsnokával együtt 22 tiszt és a legény48 üo. 248—252. o.
49 Büzer, Franz F.: Die Torpedoboote der k. u. k. Kriegsmarine von 1875—1918. Graz, 1984. 95—113. o. A vállal
kozásban valószínűleg a 13. torpedónaszácsoport egységei és az ide beosztott aknakeresőrészleg vett részt.
50 Schupita: i. m. 180. o.
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ségi állományból 400 fo. Mas változat szerint szabotázscselekmény történt s a lőszer
kamrában pokolgépet helyeztek el. Egyik változatot sem erősítették meg, de nem
is cáfolták.51
A tengerészrepülők harcai szeptember—novemberben
1915 kora őszén, Pelagosa kiürítése után az Adrián lanyhult a harci tevékenység.
A csatahajók egyáltalán nem mozogtak, a páncélos cirkálók is horgonyaikon pihen
tek s a cirkálók, rombolók sem mozdultak ki hetekig támaszpontjaikról. Ebben az
időszakban —szeptember—október—novemberben — a háború terhe a kis egységek
(torpedónaszádok, tengeralattjárók, repülők) tengerészeinek vállát nyomta, mind az
olasz—francia, mind az osztrák—magyar oldalon.
Először foglaljuk össze a tengerészrepülők harcait.
A szeptember 1-én Triesztből felszálló L 46 (Banfield, Stróbl) a Sbodda-torkolathoz repült, hogy felderítse, mi történt avval a tengeralattjáróval, amelyre három
nappal korábban négy bombát dobott s nyomában olajfoltok jelentek meg a tenger
felszínén. A tengeralattjárónak nem volt nyoma s ma sem tudjuk, melyik lehetett,
de valószínűleg megsérült. Egyes források szerint az olasz NAUTILUS el is süllyedt.
Erre vall, hogy ezen a helyen egy olasz torpedónaszád tartózkodott, amelyre Banfieldék bombát dobtak. Közben ellenséges repülőgépek jelentek meg, s két óra 15 per
cen át tartó heves légicsata fejlődött ki az L 46 és a három olasz gép között. Szep
tember 2-án és 5-én újabb felderítő útra indult az L 46, másodszor az L 50 (Klázing,
Marchesani) kíséretében. Ugyanezen a napon (szeptember 5.) szállt fel Pólából az
M 31 (Ockermüller, Hell) és az L 48 a Po-torkolathoz. Az elhárító tűzben az L 48
súlyosan megsérült, kényszerleszállást kellett végrehajtania. Személyzete: Wiktorin
sorhajóhadnagy és Augustín fregatthadnagy olasz fogságba esett, torpedónaszádok
halászták ki őket a vízből. Másnap Triesztből az L 50 és az L 47, Pólából az M 31,
az L 51, az L 52, az L 54 és az L 55 indult keresésükre, természetesen hasztalanul,
mert a két tiszt akkor már fogságban volt. Ugyanezen a napon az L 58 (Mikuleczky)
Pelagosát figyelte meg, s 9-én szintén, mint erről már szóltunk. Szeptember 8-án és
9-én az L 47 és a L 50 voltak felderítő úton a front körül, 12-én Pólából az E 38
(Fontaine, Herzberg Kurt fregatthadnagy), az E 39 (Freiberger Viktor tengerész
kadét, Stenta Hugó sorhajóhadnagy), az E 35 (Roschitz, Walter Hell sorhajóhad
nagy) ellenséges aknamezők után kutattak. Szeptember lá-én az E 38 Cosada mel
lett lezuhant, a gép összetört, Freiberger azonban ép bőrrel megúszta, az L 52 és
az L 54 aknamezők után kutatott. A trieszti állomásról az L 47 szállt föl ezen a
napon aknamezőket keresni, másnap az L 46-tal (Klázing) Tagliamentót bombázták,
16-án az L 47, 17-én az L 50 (Klázing) és az L 47 támadott olasz csapatokat és
ütegállásokat, 18-án ismét ez a két gép indult támadásra, az L 47-en mindig Banfield
és Stróbl ült.
Pólából szeptember 15-én az M 31 (Minarelli, Bak Emánuel sorhajóhadnagy) kere
sett aknamezőket. Szeptember 18-án az E 33 iskolarepülés közben lezuhant, a pilóta
(Max Herzberg sorhajókapitány) súlyos sérülést szenvedett. Szeptember 23-án az
L 60 (Minarelli) Sebenico felé repülve kényszerleszállást végzett motorhavaria miatt,
24-én az M 31 az Istriai félsziget fölött végzett felderítést, 29-én az L 47 a Tagliamentóig figyelte az olaszok mozgását. A cattarói Kumborról csak egyetlen felszállás
volt: Mikuleczky Ferenc sorhajóhadnagy repült az L 45-tel Polába. 52

51 Preston, A—Batchelor, J.: Schlachtshiffe 1856—1919. London—München, 1977. 64. o.
52 Sehupita: i. m. 174—175. o.
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Az L65 csónakrepülő a polai S. Catarina

repülőállomáson

Október 1—24. között Triesztből 16 felszállás volt harcfeladattal. Az L 42 — fedél
zetén legtöbbször Drakulics István sorhajóhadnaggyal és Wilhelm Pacher fregatt
hadnaggyal — az olasz fronton (a Pia vénái is) támadott, egyszer Velencét bombázta
(öt felszállás). Az L 46 ötször járt Olaszország és a front fölött, s 24-én ez a gép is
bombázta Velencét. Fedélzetén Klázing, Gyukics és egyszer Drakulics volt. Az L 48
(Klázing) egyszer járt Caorle fölött. Az L 50 (Klázing, Gyukics) kétszer bombázta
a Tagliamento menti olasz állásokat és egyszer vívott légiharcot az L 42-vel közösen
a trieszti repülőállomást támadó ellenséges repülőkkel, ekkor Klázing mögött Nav
rátil ült. Az M 31 (Mikuleczky, Bak) 17-én Anconát és a Po torkolatot támadta.
Az L 47 pedig (Drakulics, Pacher) Busó fölött járt.
Kumborból 14-én indult felderítésre a Drin-öböl fölé az L 58 (Herzberg fregatthad
nagy és Kunsti), majd ugyanoda 20-án az L 60.
Polából október 24-én nyolc gép startolt s összehangolt légitámadást vezettek
Velence ellen. Menet közben csatlakozott hozzájuk a Triesztből felszálló, már emlí
tett L 42 és L 46. Polából a következők indultak: az L 61 (Mikuleczky, Kunsti), az
L 59 (Konjovics Demeter, Hofmann ?), az L 54 (Czaslawski, Lettner), az L 62
(Fontaine, Ulmansky), az L 66 (Marchesani, Babies), az L 51 (Molnár, Dyrna), az
L 64 (Banfield, Boykow) és az L 65 (Ockermüller, Stróbl). Bombázták a Tre Porti
erődöt, az Arzenált és a pályaudvart és Rocco gyártelepeit. Másnap hét gép ismételte
meg ezt a támadást, erős légelhárítás mellett. Az egyetlen felszálló olasz gépet gépfegyvertűzzel elűzték. A vállalkozást a vízen az ULAN és a WILDFANG rombolók,
valamint a 98 M biztosította. Mialatt a három hajó várta, illetőleg figyelte a repülők
visszatérését, egy olasz tengeralattjáró támadta meg őket, de egyiküknek sem sike
rült a másikban kárt tenni. 53
November 4-én a Vatikán ura, XV. Benedek pápa tiltakozott a Velence elleni
légitámadások miatt, mondván, hogy a repülőbombák megrongálták a Madonna
degli Scalzi templom mennyezetfreskóit s erélyesen kérte a cs. és kir. haditengerészet
53 Uo. 17ü. o.
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parancsnokságát, hogy szüntesse be Velence elleni támadásait. Haus tengernagy
válaszában kicsit ironikusan megjegyezte, hogy tulajdonképpen ezen az alapon egész
Itáliát kímélni kellene az ott mindenhol fellelhető művészeti értékek miatt. Egyéb
ként Velence erődített város, haditengerészeti központ, tehát katonai fontossággal
bír. Ha kivonulnak onnan az olasz haditengerészet egységei, leszerelik a hadi fontos
ságú gyárakat stb., akkor elállnak Velence bombázásától. De ameddig az olasz hadi
tengerészet Velencéből indít támadásokat, addig előfordulhat, hogy művészi értékek
is bombát kapnak. Mellesleg — jegyezte meg a válasz — az olaszoknak sem volt
lelkiismeretfurdalásuk, amikor szétrombolták Luschari kegytemplomát.
A Velence elleni támadások tehát folytatódtak, bár nyomatékosan felhívták a piló
ták figyelmét arra, hogy lehetőleg a megadott katonai célpontokra hullassák bom
báikat.
November 9-én, arra a jelzésre, hogy három ellenséges vízirepülőgép közeledik
Grado felől Trieszt irányába, felszállt az L 42 (Drakulics, Pacher) és az L 46 (Klázing,
Navrátil), hogy a támadókat kellő fogadtatásban részesítsék. Űt közben az L 46
a Mula di Muggia világítótorony közelében ellenséges tengeralattjárót vett észre,
amely a repülőgép közeledésekor lemerült. Az L 46 a merülés helye fölött, 650 méte
res magasságban kört írt le, de közben elromlott a gép motorja s le kellett szállnia.
Leadta a vészjelzést és felkészítették a gépet az elsüllyesztéshez. Rövid idő múltán
kiemelkedett a vízből a repülőgép elől elbújt tengeralattjáró s lassan — nagyjából
ezer méternyire — megközelítette a repülőt. A cs. és kir. tengerésztisztek farkas
szemet néztek az olasz tengeralattjáró személyzetével, egyébként hosszú időn át nem
történt semmi. Amikor azután végre Triesztből odaért a motorcsónak, amelyet
Klázingék segélykérő jelzésére indítottak értük, a tengeralattjáró ismét alámerült
s periszkópján keresztül végignézte a mentést, majd a csónakrepülő elvontatását,
anélkül, hogy a manővert megzavarta volna.54
November 11-én azonban megtörtént ennek az ellenkezője, amikor az L 42 (Dra
kulics, Pacher) Cittanuova közelében találkozott egy tengeralattjáróval. 100 métarre
leszállva bombákat dobtak a lemerülőben levő naszádra, de közben leállt a repülőgép
motorja, úgyhogy Drakulicséknak is le kellett ereszkedniük a vízre. A tengeralatt
járó erre a felszínre jött s 50 méterről heves gépfegyvertűzzel árasztotta el őket.
Szerencséjükre közben beindult a motor, az L 42 felszállt, mire a tengeralattjáró
újból lemerült. November 18-án, 19-én és 28-án indult ismét felderítésre az L 42,
mindannyiszor Drakulics és Pacher ült benne, és sértetlenül tértek vissza
Triesztbe.
November 18-án hat gép indult Polából támadásra Velence ellen : az L 65 (Mikuleczky, Marchesani), az L 64 (Banfield, Stróbl), az L 59 (Konyovics, Stenta), az L 62
(Fontaine, Erich Hunke sorhajóhadnagy), az L 67 (Molnár, F. Dyrna sorhajóhad
nagy) és az L 68 (Csaszlovsky, Lettner). Az erős elhárítótűzben az L 59 súlyos
sérüléseket szenvedett, de mindegyik gépnek sikerült hazatérnie. Másnap, 19-én,
ugyanezek a gépek — az L 59 kivételével — Anconát akarták támadni, de a rossz
időjárási viszonyok miatt visszafordultak. A kumbori állomásról 8-án, 24-én és
25 -én az L 58 (Herzberg, Kunsti, illetve Poljanec Alajos sorhajóhadnagy), 21-én
és 23-án az L 61 (Herzberg, Kunsti) indult a Drin-öböl, illetve San Giovanni di
Medua fölé felderítésre. 24-én az L 58 bombákat is dobott egy gőzösre és két trabaccolóra. Az utóbbi kettő elsüllyedt.
Sebenicóból november 11-én az L 56 (Minarelli, Metzler) indult felderítő útra
Lissáig.55
54 Uo. 177. o. Ehhez hasonló eset többször is előfordult az Adrián, amint azt majd később látni fogjuk.
55 Schupita: i. m. 177. o.
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A tengerészeti repülök három hónapos működésének ismertetését egy tragikus
baleset leírásával zárjuk.
Német hárommotoros csónakrepülőt kellett berepülni, illetve megvizsgálni repü
lési tulajdonságait, hogy eldönthessék, rendelnek-e belőlük néhány példányt. A G I
jelű gép november 23-án startolt. Hárman ültek benne: Banfield, aki vezette, Hugo
Ockermüller sorhajóhadnagy, a tengerészeti repülés, egyúttal a polai (s. catarinai)
repüloáUomás parancsnoka és Handler repülőaltiszt. Már indulóban voltak (Banfield
és Handler), amikor odaszaladt Ockermüller és közölte, hogy velük tart. A levegőben
olyan ingataggá, bizonytalanná vált a gép, hogy Banfieldnek le kellett állítania a
motorokat s úgy lehoznia a gépet. A kényszerleszállás ezúttal rosszul sikerült. Ockermüller olyan erővel vágódott neki a gép falának, hogy szörnyethalt. Banfield és
Handler csak könnyebb sérülést szenvedett.56 Ockermüller halálával kiváló képes
ségű, régi és gyakorlott repülőtiszt esett ki a sorból s Banfield fregatthadnagyot is
nehezen nélkülözték felépüléséig.
Ockermüller helyét Mikuleczky Ferenc sorhajóhadnagy vette át, s ebben a be
osztásban maradt 1917. július 31-ig.
A tengeralattjáró-állomány gyarapodása
Mint arról fentebb szó volt, 1914. december 20-án beleakadt a Póla előtti védőművekbe a CURIE francia tengeralattjáró. A cs. és kir. haditengerészet műszaki
egységei azonnal hozzáfogtak a kiemeléséhez. 1915. február 2-án fejezték be a mun
kálatokat (a naszád 39 méter mélyen feküdt). 1915. február 7-én a cs. és kir. hadi
tengerészet saját állományába vette, s 14-es számon besorolta a tengeralattjáró
flottilla kötelékébe. A helyreállítást a polai Szertár végezte. 1915. június 1-én helyez
ték szolgálatba. Az U 14 lett a cs. és kir. hajóhad legnagyobb, legkorszerűbb és leg
ütőképesebb egysége, bár az első hetekben csak Pola—Sebenico körül járőrözött
Otto Zeidler sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Szeptember 2-án vezényelték
Cattaróba, ahonnan néhány rövid felderítő útra futott csak ki. Október 14-én Trapp
sorhajóhadnagy vette át — saját kérésére — az U 14 parancsnokságát. Az első
utakon azonban nem volt szerencsés, október 26—27-én a vihar alaposan meg
tépázta, több ponton betört a testbe a víz, és víz alatti menetben kormányozhatat
lanná vált. Ismét munkába vették tehát a tengeralattjárót, amely csak november
5-én futott ki próbaútjára, aznap, amikor a javítás alatt állt U 4 Pólából visszaérke
zett. Ez volt az a tíznapos időszak, amikor egyetlen akcióképes tengeralattjáró sem
tartózkodott ezen a fontos támaszponton. Az újabb próbajáratok közben, novem
ber 8-án az U 14 összeütközött egy tenderrel, kisebb sérüléseket szenvedett. Novem
ber 16—december 28. között ötször futott ki az Albánia előtti vizekre, néhány hajót
feltartóztatott, majd ismét útjára bocsátott. Említésre méltó esemény nem történt. 57
A cs. és kir. haditengerészet még 1913-ban további öt tengeralattjárót rendelt a
Germania Művek kiéli gyárában, de a császári német haditengerészet 1914 novembe
rében mindegyiket lefoglalta, építési költségüket kifizette s hamarosan U 66—U 70
jellel szolgálatba állította. A háborús események azonban bebizonyították, hogy a
cs. és kir. haditengerészet nem nélkülözheti a francia és olasz flottával szemben a
tengeralattjárókat. A németek által lefoglalt öt nagy tengeralattjáró helyett tehát
a cs. és kir. haditengerészet 1915. március 30-án három kisebb méretű, partvédelmi
célokra szolgáló, a németeknél B, illetve UB típusjelölést viselő tengeralatjárót ren
delt, amelyeket négy és fél hónapon belül kellett a brémai Weser-cégnek vasúton
Polába szálhtania. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a magyar miniszterelnök
56 Banfield: i. m. 59. o.
57 Bilzer, F. Franz: SM Unterseeboot „14" (ex CURIE). Marine— Gestern, Heute 197Ô. évf. 22—25. o.
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tiltakozott a három tengeralattjáró megrendelése ellen, mondván, hogy csupán kettő
ről volt szó. Mindazonáltal a megrendelést a harmadik tengeralattjáróról nem von
ták vissza.
Közben egyre jobban kiéleződött a viszony Olaszországgal s ezért a cs. és kir.
flottaparancsnokság sürgősen kért a németektől két tengeralattjárót a már meg
rendelteken kívül. A német tengerészeti államtitkár utasítást adott, hogy a Kiéi
ben már vízre bocsátott UB 1 és UB 15 jelű tengeralattjárókat vegyék ki a vízből
és vasúton azonnal szállítsák Polába. A két naszád május 16-án érkezett Polába,
ahol megkezdték a szállítás miatt leszerelt torony és felépítmények felszerelését
valamint az egyéb tartozékok beszerelését. Megfeszített munka után a német hadi
tengerészet 1915. június 4-én állította őket szolgálatba. Mindkettőnek a cs. és
kir. haditengerészet adott számjelet — az UB 1-ből lett a 10-es, az UB 15-ből a
11-es —, első naptól osztrák—magyar hadilobogó alatt futottak, holott személyzetük
egy része német volt. A két egység — bár még néhány hétig a császári német hadi
tengerészet tulajdonában voltak — azért viselte a piros-fehér-piros lobogót, mert
Németország még nem került hadiállapotba Olaszországgal. A részben német sze
mélyzetet pedig az indokolta, hogy a cs. és kir. személyzetnek be kellett magát gya
korolnia az új és még ismeretlen típusú naszád kezelésébe. A cs. és kir. haditengeré
szet a 10-es számú naszádot július 12-én, a 11-es számút június 18-án vette át és
állította szolgálatba. Az előbbinek a parancsnokságát még július 4-én Karl von
Unczowski sorhajóhadnagyra, az utóbbiét június 18-án Ludwig Eberhardt sorhajó
hadnagyra ruházták át. 58
A két tengeralattjáró közül először az U 11 futott ki Polából. Az volt a feladata,
hogy derítse fel a Velence előtti aknamezők helyzetét. Június 8-án indult, 10-én a
hajnali órákban Velence előtt várakozott. Hamarosan megpillantott egy felszínen
közeledő tengeralattjárót. Lanszírozó helyzetbe manőverezett s a 150 méterről indí
tott torpedó célba talált. Az olasz MEDUSA tengeralattjáró elsüllyedt, személyzeté
nek öt tagját az U 11 kimentette. A részben német, részben cs. és kir. személyzetű
naszád 12-én tért vissza Polába.
Az U 10 június 13-án indult első útjára, hogy átvegye Trieszt előtt az őrszolgálatot
az U 3-tól. Június 18-án ért vissza, közben olasz rombolók és torpedónaszádok vették
üldözőbe. Legközelebb június 24-én hagyta el Polát s Velence előtt járőrözött.
Június 26-án, 10 óra 40-kor megtorpedózta az előtte cirkáló 5 PN torpedónaszádot,
amely pillanatok alatt elmerült. Az U 10 másnap visszatért támaszpontjára. Ezután
néhány napig dokkban állt.
A két naszád közül az U 11 kezdte meg először a szolgálatot teljesen cs. és kir.
parancsnok és személyzet kezelésében. Az Adria északi térfelében járőrözött. Szep
tember 16-án az U 10 addigi parancsnoka, Unczowski vette át Eberhardtól az U 11
irányítását, ugyanekkor az ő helyére Leo Prasil sorhajóhadnagy került. Egyébként
az U 10 is a felső Adrián járőrözött, illetőleg rövid iskolautakat tett az év végéig.
Az U 11-et szeptember 17-én Ancona elé küldték s onnan 20-án futott be Cattaróba,
ahonnan október 24-ig mindössze háromszor futott ki. Október 28-án — Unczowski
megbetegedése miatt — Robert von Teufí sorhajóhadnagy vette át a naszád parancs
nokságát. 30-án és 31-én is elindultak, de a rossz időjárás miatt mindkétszer félbe
kellett szakítaniuk az utat. November 5-én az albán partok előtt cirkált, 7-ón a
Drin-öböl környékén, 8-án Saseno vizeiben. Itt egy TRIPOLI típusú romblóra
eresztett ki egy torpedót. A robbanást csak két altiszt hallotta a gépteremben s a mai
napig sincs tisztázva, hogy értek-e el találatot. Annyi bizonyos, hogy amikor a vetés
után 20 perccel Teuff sorhajóhadnagy a periszkópon át kitekintett, a rombolót egy
helyben állva találta, mellette két csónak volt a vízen. Hogy a találat, ha valóban
58 Aichélburg 1981: 101—106. o.
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Az U16, az öt Németországban épített partvédő tengeralattjáró egyike

volt, nem lehetett súlyos, végzetes, az abból is következik, hogy amikor az U 11
periszkópja megjelent a felszínen, a romboló teljes gőzzel elindult feléje, hogy az
akkori harcmodor szerint eltapossa. A távolság kb. 2000 méter lévén közöttük, a
tengeralattjáró időben le tudott merülni. Ujabb fél óra múlva — kb. 16 órakor —
mindez megismétlődött. Ezután az U 11 hazaindult. Az öbölben azonban össze
koccant a DALMÁT gőzössel s így november 19-ig javítás alatt állt. Ezután novem
ber 21-én és 24-én futott ki Albánia elé, de esemény nem történt. December 4-én
új periszkópot kapott, mert az eredeti folyton behomályosodott.59
59 Uo. 308—309., 319—322. o.
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Időközben Brémában elkészült az a három tengeralattjáró, amelyeket 1915 tava
szán rendeltek. Ezeket is vasúton szállították Polába, ahol megkezdték összeszerelé
süket. Hadrendbe vételükkor a 15-, a 16- és a 17-es számot kapták. Szeptember 12-én
az U 15, 29-én az U 16 és 30-án az U 17 került a cs. és kir. haditengerészet tulajdo
nába. Mindegyiket október 6-án állították szolgálatba.
Az első hetekben mindhárom egység a Pola körüli vizeket járta, s csak később irá
nyították őket a legexponáltabb támaszpontra, Cattaroba. Az U 15 (parancsnoka
november 18-ig Friedrich Schlosser sorhajóhadnagy, utána Fähndrich Frigyes sor
hajóhadnagy) november 26-án, az U 16 (parancsnoka Hornyák Jenő sorhajóhad
nagy) november 7-én, az U 17 (parancsnoka Franz Skopinic sorhajóhadnagy decem
ber 9-ig, őt követte Zdenko Hudecek sorhajóhadnagy) december 28-án érkezett az
öbölbe.60
Amint bemutattuk, 1915 őszére a két elsüllyedt cs. és kir. tengeralattjáró helyére
öt újabb, bár kicsi és csupán partvédelmi célokra épített búvárnaszád lépett, s így
az állomány tíz tengeralattjáróra gyarapodott.
Itt kell megemhtenünk, hogy a cs. és kir. lobogó alatt U 26-os számmal hajózó
német UB 14 — amelyen akkor Hornyák Jenő sorhajóhadnagy volt a révkalauz —
1915. július 7-én megtorpedózta és elsüllyesztette az olasz AMALFI cirkálót.
Új torpedónaszádok
Mint korábban írtuk, az új, névlegesen 250 tonnás I. osztályú torpedónaszádok
közül a tervbe vett 27 egységből 1914 végéig nyolc készült el (74 T—81 T).
A következő 16 torpedónaszádot a Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és
Hajógyár Rt. építette a fiumei (bergudii), illetve porto réi telepén. A feszített munka
tempó eredményeként 1915. július 21-én a 83 F, szeptember 28-án a 87 F, november
5-én a 88 F és december 1-én a 85 F szolgálatba állhatott. 1916. február 6-án pedig
a 89 F állt be a hadrendbe. Ezek az új egységek az I. torpedóflottilla kötelékébe
kerültek.61
A tengerészeti repülés gépparkja
Az olasz hadüzenettől 1915. december 31-ig a tengerészeti repülés 31 darab „ L "
típusú csónakrepülőgéppel növelte állományát (L 50—L 80), amelyek közül 18 pél
dányt a Magyar Repülőgépgyár Rt. Budapest—Albertfalva épített. (A német nyelvű
szakirodalomban a gyár nevét UFAG-nak= Ungarische Flugzeugfabrik Aktien
Gesellschaft-nak rövidítik.) Ezeken kívül szolgálatba helyeztek még egy három
motoros óriásgépet, azt a G 1-et, amelynek kényszerleszállásakor Ockermüller sor
hajóhadnagy életét vesztette. (G= Gross flugboote=nagy repülőcsónak. Ezért jelöl
ték G betűvel.)62
A Szerbia összeomlásával kapcsolatos tengeri hadműveletek
Az 1915. október 6—7-én megindított nagy támadás Szerbia ellen sikerrel járt.
Az osztrák—magyar, német és bolgár csapatok két hónap alatt elfoglalták Szerbiát,
Montenegro 1916. január 13-án békét kért. A Balkán a központi hatalmak kezébe
került, de Dél-Albániában az olaszok, Görögországban pedig az antant hadosztályok
60 Uo. 345—359. o.
Öl Büzer torpedónaszádokról szóló, idézett könyve, 117. o.
62 Sehupita: i. m. 86—88. o.
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megtartották állásaikat. Az antant hadvezetőség úgy döntött, hogy a bekerítésből
kitörő szerb hadsereg maradványait, valamint Péter szerb királyt és kormányát
tengeri úton elszállítja a Balkánról. Az evakuálásra kiszemelt albán kikötők San
Giovanni di Medua, Durazzo és Valona voltak. A nagyszabású kiürítéshez 45 olasz
(130 000 tonna), 25 francia (43 000 tonna) és 11 brit (50 000 tonna) szállítógőzöst
használtak fel. A november 11-től 1916. március 4-ig tartó akcióban elszállítottak
San Giovanni di Meduaból 8 338 főt, Durazzóból 88 153 személyt, Valonaból pedig
157 965 embert és 10 150 lovat és öszvért. (Brit források szerint a lovak, öszvérek és
ökrök száma 36 350 volt.) Az elszállítottak közül 142 870 fő tartozott a szerb had
sereg kötelékébe, közülük 13 084 volt beteg vagy sebesült. Ezeket hat kórházhajón
vitték. Ugyancsak elszállították a kb. 23 000 főnyi osztrák—magyar, német és bol
gár hadifoglyot is. A szerb hadsereg zömét — 128 000 katonát — Korfun keresztül
Szalonikibe vitték. 11 214 főt — leginkább civileket — Marseille-ben hajóztak ki,
a többiek Olaszországba, Bizertába, Korfuba stb. kerültek. Az igénybe vett szállító
hajók összesen 322 utat tettek meg. A szállítmányokat a brit, a francia és az olasz
haditengerészet egységei kísérték, illetve biztosították. Ennek során a különböző
hadihajók bevetéseinek, illetve kifutásainak száma összesen, vagyis hogy hány utat
tettek meg, a következő: Olaszország részéről csatahajók 2, cirkálók 34, rombolók
270, torpedónaszádok 63, tengeralattjárók 141 és kisebb járművek 72 alkalommal
voltak bevetve; Franciaország flottájából a rombolók 164, a tengeralattjárók 172
utat tettek; Nagy-Britannia 158 tengeralattjáró utat és 77 kisebb kísérőhajó utat
mutatott ki. A cirkálókról nincs adat. 63
És most nézzük, mit tett ezekben a hónapokban a cs. és kir. haditengerészet a
szerb hadsereg elszállításának megakadályozására.
A parancsnokság különböző csatornákon keresztül megtudta, hogy a bekerítésből
kitört szerb hadsereg megvert maradványai az albán tengerpart felé igyekeznek,
mert szövetségeseiktől ígéretet kaptak arra, hogy elszállítják őket a Balkánról.
A szállítási előkészületek kifürkészésére a flotta parancsnoksága utasította az 1. tor
pedóflottillát, hogy hajtson végre erőszakos felderítést az Otrantói-szorosig. A no
vember 22-én Sebenicóból kifutó 1., 3. és 5. torpedóosztályt a HELGOLAND és
a S AIDA vezette. Kevéssel az indulás után a CSEPEL-nek kazánha varia miatt
vissza kellett fordulnia, a többiek elszáguldottak Otrantóig. Hadihajóval nem talál
koztak, csupán egy olasz vitorlással — neve KALMARA —, amelyet a LIKA meg
állított és a TRIGLAV — miután felvette a személyzetét — elsüllyesztett. Ugyan
csak összeakadtak az olasz PALATINO tehergőzössel, amely 180 tonna lisztet szál
lított Brindisiből Albániába. Mivel a felszólításra nem állt meg, és mert három löveg
is volt a fedélzetén, a TÁTRA tűz alá vette. Amikor már égve süllyedni kezdett, az
ORJEN felvette a személyzet életben maradt tagjait. 64
Az Albánia előtti hajóforgalmat legbiztonságosabban a tengeralattjárók és repülők
ellenőrizhették. Ezért a Cattaróban állomásozó tengeralattjárók: az U 4, az U 11,
az U 15 és az U 16 állandóan odakünn cirkáltak Albánia előtt. Ez összesen 20 be
vetést tett ki XI. 19. és XII. 31. között. November 19-től december 31-ig csak három
olyan nap volt, amikor nem tartózkodott búvárhajó Albánia előtt: december 16.,
23. és 27. Nem ritkán egyszerre több is kinn várakozott kedvező alkalomra. Többször
kerültek az ellenséges cirkálók vagy rombolók tüzébe, de mindannyiszor sikerült
lemerülniük. Néhány szerény eredményt is elkönyvelhettek. Az U 4 elfogott és
Cattaróba vontatott két kis vitorlást. Az U 11 a tengerbe hajíttatta a görög PAPAGALLO gőzös petróleumoshordókban szállított üzemanyagrakományát. Az U 15
felrobbantotta az ERZEN trabaccolót és a FIGLIO PRELIGIONA vitorlást.
63 Baumgartner, Lothar: Österreich—Ungarns Dünkirchen? Marine — Gestern, Heute, 1982. évf. 46—53. o.
64 Sokol: i. m. 243. o.
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Az U 16 ekrazittal felrobbantotta az UNIONE motoros vitorlást, elfogta és Cattaróba
vitte a FIORE ALBANIA vitorlást. A tengerészrepülők a kumbori állomásról
november 21-től nyolcszor repültek Albánia fölé felderítésre, vagy bombáztak, mint
a már említett L 58.
A felszíni hajók|[decemberben támadták először az albán kikötőket. December
4-ről 5-re virradóan Cattaróból kifutott a NOVARA, a HUSZÁR, a PANDÚR,
a TURUL és a WARASDINER, továbbá a 61 T, a 66 F és a 67 F. A köteléket a
NOVARA parancsnoka, Horthy sorhajókapitány vezette. A 61 T fedélzetén szállí
tott albán felkelőket és postagalambokat partra tették. Hajnalban San Giovanni
de Medua elé értek. Először a kikötőberendezéseket lőtték, ezalatt a horgonyzó
hajók személyzete a partra menekült, ezután szétlőtték, elsüllyesztették vagy fel
gyújtották az összes hajót : 4 gőzöst, 10 nagy vitorlást és 5 kisebb szállítóhajót. Mind
hadianyaggal voltak megrakva. A nagy mennyiségű és pótolhatatlan hadianyag tel
jes megsemmisítése végzetes csapás volt Montenegro számára és végleg megtörte
hadseregének ellenállását. A parti ütegekkel vívott párharcban a NOVARÁ-n elért
találatnál Szalay Péter negyedmester meghalt, egy fűtő megsebesült.
E vállalkozás alatt a WARASDINER felfedezte a Bojana-torkolatnál zátonyra
futott FRESNEL francia tengeralattjárót és ágyútűzzel megsemmisítette. A tenger
alattjáró személyzete megkísérelte ugyan az ellenállást, de miután ketten meghal
tak, ketten súlyosan megsebesültek közülük, a parancsnok, René Jouen sorhajó
hadnagy embereivel együtt megadta magát. 65
Amikor a NOVARA csoport kifutott, tehát december 4-én, hadihajóveszteség
érte a Regia Marinát, vagyis az olasz királyi haditengerészetet. A korábban Valona
előtt telepített aknamezőn aknára futott az INTREPLDO romboló és elsüllyedt.
Durazzo előtt süllyedt el aknákon a MEMPHIS francia és a RÉ UMBERTO olasz
tehergőzös. Az aknákat a császári német haditengerészet speciális aknarakó tenger
alattjárói — az UC típusúak — telepítették. 66
A december 5-ről 6-ra virradó éjjel Sebenicóból kifutó HELGOLAND és a SAIDA
az 1. torpedóosztállyal (a hat TÁTRA típusú rombolóval) az Otrantói-szorosig hatolt
előre, de egyetlen ellenséges hajó sem akadt az útjukba. Az 1. és 7. torpedónaszád
csoport Curzolánál biztosította visszatérésüket, az 5. hajócsoport (TURUL, HU
SZÁR, WILDFANG) Pelagosa körül őrködött. Az Otrantói-szorosból visszatérőben
a rombolók behatoltak Durazzo kikötőjébe — addig a cirkálók a tenger felől őrköd
tek — és elsüllyesztettek négy albán és egy olasz szállítóhajót,67 majd aknákat
telepített San Giovani di Medua előtt.
Kémjelentések arról tudósították a flotta parancsnokságát, hogy Péter szerb ki
rályt egy olasz romboló Valonából Brindisibe viszi. Ezért a riadóztatott NOVARA
az 1. torpedónaszád-csoporttal december 18-án kifutott, elhelyezkedett a Valona—
Brindisi vonalon és várt. Sirokkó dühöngött, a naszádok nehezen birkóztak meg a
hullámjárással. Miután hasztalan várakoztak, másnap visszatértek Cattaróba.
(Egyes feltevések szerint tudatos félrevezetésről volt szó.68)
December 20-án a HELGOLAND-ot, a TÁTRÁ-t, a BALATON-t és a CSEPEL-t
Cattaróba helyezték, hogy közelebb legyenek az albán partok előtti akciók szín
helyéhez.

65
66
67
68

Dietrich kézirat, 21. o.
Baumgartner: i. m. 46—53. o.; Sokol: i. m. 283. o.
Sokol: i. m. 248. o.
Uo. 249. o.

— 481 —

A Rodorii-fok—Gargano-fok közötti tengeri csata
December 28-án az a kémjelentés érkezett a flottaparancsnokságra, hogy az EURO
és OSTRO olasz rombolók 300 főnyi csapattal Durazzóba érkeznek. A 28-án éjfélkor
kifutó HELGOLAND-ot a CSEPEL, a LIKA, a TRIGLAV, a TÁTRA és a BALATON
kísérte. Űt közben, a Menders-fok magasságában a HELGOLAND nekirohanással
elgázolta a MONGE francia tengeralattjárót, amelyet — midőn a cirkáló mögött
újból felmerült — a BALATON tüzérségi tűzzel elsüllyesztett. A második tisztjét
18 emberrel a BALATON, további hét franciát a CSEPEL vett a fedélzetére.
A MONGE parancsnoka, Morillot sorhajóhadnagy a hajóján maradt és önként el
merült vele a hullámsírban.
Durazzó elé érve, a HELGOLAND a parti ütegeket lőtte — amelyek viszonozták
a tüzet —, mialatt a rombolók az aknamezőn át a belső kikötőbe hatoltak, ahol a
jelzett olasz rombolók helyett csak egy megrakott gőzöst és egy vitorlást találtak,
amelyeket el is süllyesztettek. Ezután, kifelé indulva, a LIKA és a TRIGLAV
aknára futottak. A LIKA, amely több ízben ütődött hozzá az aknákhoz, néhány
perc alatt elsüllyedt. Egyik tisztje és 49 tengerész meghalt — köztük 13 magyar —,
a TRIGLAV viszont, bár az akna a kazánház alatt robbant, úszóképes maradt.
Ezen a rombolón tízen estek el, köztük öt magyar. Ezután a TÁTRA vontába vette
a TRIGLAV-ot. Amikor a TRIGLAV vontatásához a CSEPEL is csatlakozott, a
vontatókötél a csavarjába akadt és emiatt teljes géperejét többé nem tudta kihasz
nálni. A LIKA tengerészeinek mentése, valamint a TRIGLAV vontába vétele oly
sok időt emésztett föl, hogy a kötelék csak 9 óra 30-kor indulhatott haza, 6 mérföl
des sebességgel. 10 óra 35-kor a HELGOLAND értesítette az 5. csatahajó osztályt
a történtekről. Cattaróban előkészítették a KAISER KARL VI páncélos cirkálót
a kifutáshoz — már hajnalban felfűtötték kazánjait —, valamint kezdték felfűteni
a BUDAPEST csatahajó, a NOV ARA és az ASPERN kazánjait is. A páncélos cir
káló 11 óra 15-kor ki is futott, hogy segítségére legyen a HELGOLAND-csoportnak.
A HELGOLAND — és egyúttal az egész kötelék — parancsnoka, Seitz sorhajó
kapitány tisztában volt azzal, hogy erősítés nélkül képtelen lesz a TRIGLAV-ot
hazavontatni, mert számolnia kellett az ellenség megjelenésével. A sérült rombolót
ennek ellenére tovább vontatta.
Durazzo ágyúzását valóban már 7 óra 30-kor jelentették Brindisibe, ahonnan
a brit DARTMOUTH és az olasz QUARTO — amelyek a nyílt tengeren cirkáltak —
utasítást kaptak, hogy induljanak Cattaro felé, elvágni a HELGOLAND-csoport
útját. Fél óra múlva indult a CASQUE, a RENAUDIN, a COMMANDANT BORY,
a BISSON és a COMMANDANT LUCAS romboló, 9 órakor a brit WEYMOUTH, az
olasz NINO BIXIO cirkálók, az ABBA, a NIEVO, a MOSTO és a PILO rombolók. 10
óra 30 perckor a HELGOLAND-csoport a Pali-fok magasságában járt. Ugyanekkor
a NINO BlXIO-csoport olyan távolságra volt Cattarótól, mint a HELGOLAND,
a DARTMOUTH-csoport az öt francia rombolóval már 20 mérfölddel közelebb
Punta d'Ostróhoz (az öböl előtti erődhöz). Az ellenség arra számított, hogy a DARTMOUTH-nak sikerül a HELGOLAND útját elvágni és dél felé, a NINO BIXIOcsoport felé nyomni. Abból kiindulva, hogy a HELGOLAND-csoport teljes sebes
séggel igyekszik haza, a britek útjukat arrafelé folytatták, míg röviddel 12 óra előtt
észre nem vették messze déli irányban. A DARTMOUTH-csoport azonnal dél felé
fordult. Az előre küldött olasz rombolók ekkor már Anti vari magasságában szágul
dottak. I t t azonban a kiküldött L 61 és L 67 repülőcsónakok bombatámadásába
kerültek. A NIEVO megsérült, ezért ezek is dél felé kanyarodtak. Hogy az ellenség
már a HELGOLAND-csoport előtt jár, erről Seitz sorhajókapitány 11 óra 45 perc
kor a castelnuovói hírközponttól értesült. Kiadta a parancsot, hogy a TRIGLAV-ot
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az ellenség megjelenésekor süllyesszék el, a TÁTRA és a BALATON csatlakozzék
a HELGOLAND-hoz, amely magára vonja az ellenség tüzét, mialatt a CSEPEL
megkísérelheti az áttörést észak felé. (A CSEPEL ugyanis a hajócsavarra tekeredett
kötél miatt nem tudott lépést tartani társaival, pedig a HELGOLAND-csoportnak
a gyorsaságában rejlett nagy előnye.) Északon azonban füstcsíkokat észlelvén dél—
délnyugati irányba fordult.
A HELGOLAND-ot 13 óra 55-kor érte az első találat a DARTMOUTH-csoport
felől. Egy fűtőtanuló meghalt, heten megsebesültek. Ezután a DARTMOUTH jobb
ra, a QUARTO kissé balra húzódott, hogy két tűz közé fogják a HELGOLAND-ot,
majd a QUARTO a HELGOLAND nyomdokvonalába állt. Ekkor Seitz sorhajó
kapitány a hátsó torpedóvetőcsőből torpedót lőtt ki az olasz cirkálóra, mire az el
kanyarodott, s evvel mind a CSEPEL, mind a HELGOLAND mentesült egy időre
a QUARTO tüzérségi tüze alól. 14 óra 27 perckor a DARTMOUTH parancsot adott
a QUARTÓ-nak, hogy támadja meg a CSEPEL-t, amelynek erre az időre sikerült
sebességét 26 mérföldre növelni. Kétórás tűzpárbaj kezdődött, miközben a hajók
8—10 ezer méterre futottak egymással párhuzamosan. A HELGOLAND viszont
a DARTMOUTH-tal vívott hosszú és kemény tűzpárbajt 8—9 ezer méterLŐI.
A HELGOLAND sebességét 28 mérföldről 30 fölé növelte. 15 óra 02 perckor érte
a HELGOLAND-ot a második lövés. Ez a találat megölt egy matrózt, négyet meg
sebesített és szétrombolta a kormány gőzgépét, ezért ettől a perctől kézi kormány
zásra kellett átallniuk. 15 óra 32 perckor a NINO BIXIO és a WEYMOUTH is
a csata színhelyére ért s bekapcsolódott a harcba, a valamivel később odaérő ABBAcsoport pedig a CSEPEL-t vette tűz alá. Ez utóbbi 16 óra 30 perckor egyesült a
HELGOLAND-csoporttal. 16 óra körül már felcsillant a remény, hogy a brit és
olasz hajóknál gyorsabb cs. és kir. egységek le tudják rázni magukról a túlerőben
levő ellenséget s Seitz rádiógrammot küldött a közeledő KAISER KARL Vl-nak,
hogy forduljon vissza, ők pedig déli irányba fordulnak. A páncélos cirkáló tehát
visszafordult. 16 óra 25 perckor érte a HELGOLAND-ot a harmadik találat, amely
különböző felépítményekben okozott kárt. Hamarosan újabb találat érte a vezér
hajót, de ekkor már sötétedett s a parancsnok rövid déli irányú menet után lassan
nyugatnak fordult, majd amikor besötétedett — bár az ellenséges egységek már
7000 méterre közelítették meg a cs. és kir. köteléket —, bízva saját hajóinak nagyobb
gyorsaságában, 18 óra 15 perckor hirtelen északi irányba fordult, hogy megkísérelje az
áttörést. A csoport ekkor 12 mérföldnyire volt az olasz parttól (Gargano-fok). A várat
lan irányváltoztatás meglepte a brit hajót s csak néhány perces késedelemmel tudta
követni a HELGOLAND-csoportot, amely percekig jobb pozícióban volt, mint a
brit és olasz cirkáló, annak ellenére, hogy ekkor köztük a távolság 3500 méterre
csökkent ; ugyanekkor a NINO BIXIO-t a WEYMOUTH helyzete akadályozta a
tüzelésben. (A „ T " formáció vízszintes szárába kerültek a cs. és kir. egységek, az
ellenség nem tudta hirtelen módosítani tűzvezetését és helyét.) Egy becsapódás súlyos
sérülést okozott a NINO BIXIO-n. A HELGOLAND-csoportnak sikerült az át
törés, az üldözők fokozatosan lemaradtak majd beszüntették a tüzelést, bár a
HELGOLAND még egy ötödik találatot is kapott. 69
Ezt az akciót a szakirodalom részletesen tárgyalta és értékelte. Egyöntetű az a
vélemény, hogy Seitz sorhajókapitány ügyes taktikázásán múlott a cs. és kir. köte
lék megmenekülése, illetve az áttörés, mert a hatalmas túlerővel szemben is kihúzta
besötétedésig. A nappali áttörés a cs. és kir. egységek pusztulásához vezetett volna.
Egy olasz szerző külön kiemeli a gépszemélyzet érdemeit is, amennyiben nekik
09 Dietrich kézirat, 22—25. o. A parancsnokok: a HELGOLAND-on Seitz sorhajókapitány. CSEPEL: Max Hilscher
fregattkapitány, LIKA: Wünschek Alfonz fregattkapitány, TATBA: Léva József korvettkapitány, TBIGLAV:
Ulbing Alajos korvettkapitány, BALATON : Morin Ferenc korvettkapitány.
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köszönhető, hogy a hajók sebességét ilyen hosszú időn á t 29 mérföld fölött t u d t á k
tartani. 7 0
Másnap a NOVARA futott ki öt torpedónaszáddal az Otrantói-szorosig, de ütkö
zetre n e m került sor.
A k é t modern romboló elvesztése érzékenyen érintette a cs. és kir. haditengerésze
t e t , m e r t a négy gyorscirkáló és a h a t TÁTRA-osztályú romboló képviselte a flottá
ban a „huszárságot", olyan erőt, olyan harcmodorral, amely egyenlő eséllyel vette
fel a harcot az ellenséggel.

Карой Чонтрети
ОПЕРАЦИИ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
(23 мая—31 декабря 1915 года)
Резюме
Эта работа автора является продолжением статьи, опубликованной ранее. Поэтому она
начинается с объявления войны Италией. Одновременно с этим она является и самостоятель
ной работой, поскольку в ней рассматривается так называемый «итальянский» период до
завершающей его акции в Дурресе.
Прежде всего читатель сможет познакомиться с итальянскими и противостоявшими им
австро—венгерскими оперативными военно-морскими силами, затем дается характеристика
боевого состава итальянского военного флота и анализируется в общих чертах система
построения военных флотов того времени. После этого автор с должной подробностью
— в объеме, составляющем одну четверть работы, — описывает первый, весьма тщательно
подготовленный большой рейд, направленный против берегов Италии, в котором участво
вали также и силы морской авиации, отдельно излагая при этом операции различных групп.
Основными силами руководил командующий Военно-морскими силами и одновременно
командующий флота. Между тем автор называет по имени командира каждого корабля.
Императорский и королевский военный флот подготовился к столкновению с итальянским
флотом, но английские линейные корабли не вышли из гавани. Они встретились всего лишь
с одним воздушным кораблем и с двумя эсминцами и потопили один эскадренный миноно
сец. В статье подчеркивается значение этого рейда, оказавшего влияние на фронт армии.
После этого автор рассматривает действия императорской и королевской военно-морской
авиации, затем он описывает взаимные атаки, которые противники наносили друг другу на
береговой полосе. В рамках этого мы сможем детально ознакомиться с оккупацией острова
Пелагоса, с боями, которые велись за овладение островом, а затем с освобождением его.
Наряду с описанием акций крейсеров и эскадренных миноносцев всё более энергично раз
вертываются боевые действия подводных лодок, об успехах и потерях которых дает объек
тивный отчет автор работы. Действия сил военно-морской авиации описываются чуть ли не
в дневниковой форме. Точно так же автор останавливается и на борьбе с минами.
Отдельный подраздел посвящен морским операциям, связанным с падением Сербии, одной
из которых, имевшей важные последствия для императорского и королевского флота, был
рейд эскадренных минонесцев против Дурреса 29 декабря 1915 года. Статья завершается
сражением, развернувшимся после этого наступления.

70 Sokol idézi a forrásmunkákat könyvének 261—262. oldalain : Newlolt: Naval Operations, IV. k. 117. o. ; Thcmazi:
La guerre navale dans l'Adriatique, 113—114. o.; Manjrcni: Storia delia Marina Italiana durante la Guerra mondiale
1915—1918. 96. o.
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Károly Csonkaréti
DIE KRIEGSOPERATIONEN DER KRIEGSMARINE DER Ö S T E R R E I C H I S C H UNGARISCHEN MONARCHIE IM E R S T E N W E L T K R I E G
(23-ten Mai — 31-ten Dezember 1915)
Resümee
Diese Studie des Verfassers ist die Fortsetzung einer früheren Publikation. Deswegen beginnt
sie mit der Kriegserklärung Italiens. Gleichzeitig bildet sie ein selbststindiges Ganze auch an
sich selbst, in dem sie die sog. „italienische" Periode der adriatischen Kriegshandlungen bis
zu der sie abschließende Aktion von Durazzo behandelt.
Der Leser k a n n sich zu E r s t mit den italienischen und den ihnen gegenüberstehenden österreichisch—ungarischen operativen Flottenkräften, dann mit der Kampfordnung der italienischen
Flotte und zum Letzt im allgemeinen mit dem Aufgliederungssystem der Flotten der Zeit bek a n n t machen. Dann erörtert der Verfasser ausführlich — in einem Viertel des ganzen Ausmaßes der Arbeit — den ersten und sehr sorgfältig vorbereiteten, großangelegten Überfall gegen
den italienischen Küsten, in dem auch Seeflieger teilnahmen. Der Verfasser beschreibt die Kriegsoperationen der verschiedenen einzelne» Gruppen, eine nach der andere. Die Hauptkräfte
wurden von den Kommandanten der Kriegsmarine und gleichzeitig dem der Flotte geführt
aber inzwischen lernen wir die Kommandanten aller Schwimmeinheiten auch dem N a h m e n
nach kennen. Die k.u.k. Flotte h a t sich für den Zusammenstoß mit der italienischen Flotte vorbereitet aber die italienische Schlachtschiffe sind aus ihren Häfen nicht ausgelaufen. Die k.u.k.
Flotte ist nur einem Luftschiff und zwei Zerstörern begegnet und sie n a t einer der Zerstörer
versenkt. Die Studie unterstreicht die bedeutende Wirkung dieses Überfalls auf die F r o n t des
Heeres.
Dann folgt die Beschreibung der Tätigkeit der k.u.k. Seeflieger und dann beschreibt der Verfasser die gegenseitigen Angriffe gegen die Küste des anderes. I n dessen Ramen bekommen wir
einen ausführlichen Bericht über der Besetzung der Insel Pelagosa, über den Kampf für den
Besitz der Insel und über ihre R ä u m u n g .
Neben den Aktionen der Kreuzer und Zerstörer entwickelte sich die Kampftätigkeit der
U-boote immer mehr, mit denen Erfolge und Niederlagen uns die Studie bekanntmacht. E r schildert die Tätigkeit der Seeflieger fast tagebuchweise. Die Arbeit geht auch auf den Minenkampf
ein.
E i n separater Unterabschnitt beschäftigt sich mit den im Zusammenhang m i t dem Zusammenbruch von Serbien stehenden Kriegsoperationen auf dem Meer, eine Aktion von denen der Umfall
mit Zerstörern gegen Durazzo am 29-ten Dezember 1915 war. Diese Aktion h a t t e wichtige Folgen
für die k.u.k. Flotte. Die Studie endet mit der sich aus diesem Angriff entfaltende Schlacht.
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TADEUSZ P A N E C K I

,ENGYEL REGULÁRIS KATONAI ALAKULATOK
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

A második világháború úgy került be a történelembe, mint a legnagyobb és a leg
pusztítóbb fegyveres konfliktus, amely valaha létezett. A hadműveletekben az
akkor létező 67 államból 61 vett részt. Közvetve, vagy közvetlenül egymilliárd hét
százmillió embert érintett a háború, ez a világ népességének csaknem 80%-át tette
ki. Hadműveletek zajlottak le Európában, Afrikában, Ázsiában az óceániai szigete
ken és a Csendes-óceánon, csaknem valamennyi tengeren és óceánon. A háború
40 állam területére terjedt ki, a mozgósított katonák száma elérte a 115 milliót.1
A hadműveleteket addig ismeretlen lendületesség jellemezte, addig ismeretlen
mennyiségű élőerő és harceszköz került bevetésre. A hadműveletekben milliós had
seregek vettek részt, a reguláris fegyveres erők mellett pedig a Hitler-ellenes koalíció
oldalán mintegy 5,5 millió katona harcolt az ellenállási mozgalomban. A több mint
tízmillió katonát számláló, legnépesebb hadseregeket azok az államok állították ki,
amelyek a háborúban fő szerepet játszották, vagyis a Szovjetunió, az Egyesült Álla
mok és a Harmadik Birodalom. Többmilliós hadsereggel rendelkezett Nagy-Britan
nia, Kína, Franciaország, Japán és Olaszország. Ezeket az erőket több tízezer ágyú
val és harckocsival, repülőgéppel és hadihajóval szerelték fel, hogy hadműveleteket
folytassanak velük a szárazföldön, a tengeren és a levegőben a második világháború
2194 napja alatt.
Lengyelországnak a hadműveletekben való részvételére 1939—1945-ben az volt
a jellemző, hogy Európa valamennyi frontján jelen voltak reguláris és nem reguláris
alakulatai egyaránt. Lengyelország a Hitler-ellenes koalíció egyetlen országaként
harcolt a németek ellen a második világháború mind a 2078 európai napján, 1939.
szeptember 1-től kezdve, amikor a Lengyel Hadsereg katonái fegyveresen szálltak
szembe a hitleri agresszióval, 1945. május 8-ig. A szeptemberi vereség után a len
gyel reguláris katonai alakulatok újjászülettek, és csaknem 5 évig a megszállt ország
határain túl harcoltak a szövetségesek oldalán keleten és nyugaton. 1939 októberé
től 1944 júliusáig lengyel földön nem reguláris alakulatok harcoltak, az ellenállási
mozgalom katonái. Ebben az időben, a háború 58 hónapja alatt, a Lengyel Had
sereg katonái idegenben küzdöttek a. fasizmus ellen, harcoltak szárazföldön, a ten
geren és a levegőben, érzékeny veszteségeket okozva az ellenségnek és közelebb hozva
a megkínzott haza felszabadulásának napját.

1 Walka i zwyciçstwo. Wkíad národu polskiego w zwyciçstwo nad hitlerowskimi Niemcami 1939—1945. War8«awa, 1985. 9. o.
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A lengyel reguláris katonai alakulatok tevékenységét a második világháborúban
pontosan három fő időszakra lehet elkülöníteni, ezekben katonai és politikai szem
pontból különféle katonai szervezetek működtek :
— Lengyelország védelmi háborújának időszaka 1939-ben, amikor a Második
Köztársaság hadserege harcolt;
— a lengyel polgári emigráns politikai-katonai hatóságok és a nyugati szövetsége
sek hadseregeiben működő fegyveres alakulataik, a Lengyel Fegyveres Erők tevé
kenységének időszaka ;
— a szovjetunióbeli lengyel baloldali központ, majd a népi állam megalakulásá
nak és működésének időszaka, amelyben a fő feladatnak azt tartották, hogy létre
hozzák és a szovjet hadsereg oldalán harcba vessék a Népi Lengyel Hadsereg egy
ségeit.
A Második Köztársaság 1939 szeptemberében harcoló Lengyel Hadserege, a nyu
gati Lengyel Fegyveres Erők, valamint a Népi Lengyel Hadsereg — ezek a fő össze
tevői a lengyel reguláris fegyveres erőknek a második világháborúban és ekképp
külön tárgyalásra és jellemzésre érdemesek.
A Lengyel Hadsereg az 1939. évi védelmi háborúban
1939. szeptember 1-én a hitleri Németország elleni harcra a Lengyel Hadsereg
kb. 950 ezer katonát állított ki. Nem tudták megvalósítani a „W 2" mozgósítási
terv elképzeléseit, amelyek szerint 1 350 000 katonát számláló fegyveres erőt akartak
fegyverbe állítani. így tehát a még nem teljesen mozgósított hadsereg kapta azt
a feladatot, hogy védelmezze a csaknem 1600 km-es frontot.
A Lengyel Hadsereg, bár a katonák harcászati kiképzését tekintve nem maradt
el a német hadseregtől, gyengén volt ellátva műszaki és harceszközökkel. Az ország
ipari fejlettségének alacsony szintje, a motorizációs ipar csaknem teljes hiánya, a
gyengén fejlett kohászat nagy nehézségeket okozott a hadsereg megfelelő harci tech
nikával való ellátásában. A Lengyel Hadseregnek nem sokkal több, mint 400 könnyű
és 200 közepes harckocsija volt, alig 400 repülőgépe ós mintegy 4300 ágyúja és akna
vetője. Ez kivételesen kedvezőtlen erőviszonyokat teremtett a lengyel fél számára,
mely a páncélos fegyvernemben 5:1, a légierőben 5,2:1, a páncéltörő tüzérségben
7,5:1 arányban fejeződött ki. Ez a kedvezőtlen kezdeti erőviszony a harc során
számottevően romlott, főként a légteret uraló Luftwaffe által okozott pusztítások
következtében.2
A főként a légierőben, harckocsikban és gépjárművekben jelentkező óriási túlerő
a német hadseregnek csaknem teljes manőverezési szabadságot teremtett. A lengyel
katonák egyedül hősiességüket, ellenállási és harci akaratukat tudták ezzel szembe
állítani. Az 1939. évi védelmi háború 36 napja alatt a Lengyel Hadsereg kb. 1500
csatát és ütközetet vívott. Mindenütt, ahol közvetlen harci érintkezésre került sor,
a lengyel ezredek és zászlóaljak eredményesen szálltak szembe a német csapatokkal.
De abban a pillanatban, amikor a harcterek felett megjelent a német légierő, a szár
nyakba és az egységek hátába betörtek a páncélos-motoros egységek, a védelem
összeomlott, és csak a visszavonulás maradt, a következő vonalra.
A Lengyel Hadsereg szervezeti szempontból 1939 szeptemberében szárazföldi csa
patokra és haditengerészetre oszlott. A légierő és a légvédelem nem volt önálló fegy
vernem, bár 1936-ban megalakították az Állami Légvédelmi Felügyelőséget.
A Lengyel Hadsereg alapvető harci erejét és magját (48%) a gyalogság alkotta,
amely 30 hadosztályt tett ki, mindegyikben 3 gyalogezred, egy könnyű tüzérezred,
2 T. Jurga: Analiza porównawcza sil polskich i niemieckich w kampanii wrzesniowej, 1939. r. Wojskowy Przeglad
Historyczny (a továbbiakban: WPH), 1964. 3. sz.
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egy nehéz tüzérosztály, valamint műszaki és kisegítő alakulatok voltak. Két had
osztályt (a 21. és a 22. gyalogos hadosztályt) hegyvidéki hadmüveletekre tettek
alkalmassá. Egy gyalogos hadosztály hadilétszáma 16 500 embert, valamint 7000
lovat, 99 ágyút és aknavetőt, 2000 tábori szekeret és 76 gépjármüvet tett ki.
A Lengyel Hadseregben a lovasságot más európai hadseregekkel ellentétben nem
erősítették meg komolyabban, így nem tudta betölteni szerepét a gépesített ellen
séggel való összecsapásban. A hadsereg 10,5%-át tette ki és 11 dandárra oszlott,
ebből 4-ben 4—4 ezred, 7-ben 3—3 ezred volt. Minden dandárnak egy lovas tüzér
osztálya, valamint műszaki és kisegítő alakulatai voltak. A dandár 6143 katonát,
valamint 5200 lovat, 43 ágyút és aknavetőt számlált. Ezenkívül minden dandár
kapott egy páncélos osztályt (18 TK harckocsi és páncélkozott járművek) és egy
lövészzászlóalj at.
A tüzérséget (a hadsereg 16%-át) főként hadosztály- és dandárkötelékben hasz
nálták fel. A páncélos csapatok (a hadsereg 3,7%-a) S. Maczek ezredes 1. teljes
értékű páncélos-motoros dandárjával rendelkeztek. S. Rowecki ezredes második dan
dárja nem érte el a teljes harckészséget. Ezenkívül 3 harckocsizászlóaljat, 10 páncélvonatot,^valamint 11 páncélos osztályt és 18 könnyű harckocsiszázadot alakítottak.
A légierő és a légvédelem (6,3%) többségében elavult és csekély mennyiségű harci
felszereléssel rendelkezett. 15 vadászrepülő század és 17 bombázórepülő század volt.
A haditengerészetnek (2,6%) általában korszerű hadihajói voltak, összesen 29 000
tonna vízkiszorítással, köztük 4 cirkáló, 4 romboló, 1 torpedóromboló, 2 ágyú
naszád, 1 aknarakó, 5 tengeralattjáró, valamint 2 tengerész lövészezred, egy part
védő üteg, egy tengeri repülőraj. 3
A lengyel erők egészét 1939 szeptemberében kilenc hadseregbe szervezték („Kár
pát", „Krakkó", „Lublin", „Lódz", „Módiin", „Tengermellék", „Poznan", „Porosz
ország", „Varsó"), továbbá a „Narew" Önálló Hadműveleti Csoportba és négy had
műveleti csoportba („Kutno", „Polesie", „Tarnów" és „Wyszków"). A hadseregek
közvetlenül a fővezérhez tartoztak. 2—5 gyalogos hadosztályból, 1—2 lovasdandár
ból, 3—5 tüzérosztályból, 2—4 könnyű és közepes harckocsiszázadból, 2—5 repülő
századból, valamint utász, híradós és kisegítő alakulatokból állottak. 4
Az 1939-es lengyel hadrendben („ordre de bataille") nem terveztek magasabb
szintű hadműveleti kötelékeket a hadseregek és a fővezér között, de szeptember
közepén, azzal összefüggésben, hogy az addigi hadműveleti vezetési rendszer kudar
cot vallott, elhatározták, hogy létrehozzák a hadseregcsoportok parancsnokságait.
Ez azzal a feladattal függött össze, hogy a frontot stabilizálják Polesién, valamint a
Wieprz, a Visztula és a San mentén. Ily módon létrejött a „Varsó" hadseregcsoport,
Tadeusz Kutrzeba altábornagy hadseregcsoportja, Kazimierz Sosnkowski vezér
ezredes hadseregcsoportja és Stefan Dab-Biernacki altábornagy hadseregcsoportja.
Mivel azonban nem voltak híradó- és szállítóeszközeik, továbbá megfelelően kiválasz
tott vezérkari állományuk, nem hajthatták végre azokat a feladatokat, amelyekre
hivatottak voltak.
A Lengyel Hadsereg az 1939. évi védelmi háborúban vereséget szenvedett, de érzé
keny veszteségeket okozott a Wehrmachtnak, bizonyos ideig feltartóztatta a német
agressziós terveket és lehetőséget nyújtott Lengyelország nyugati szövetségeseinek,
hogy megfelelő védelmi előkészületeket tegyenek. A háború csökkentette a német
hadsereg harci lehetőségeit is. Bár az élőerőben okozott veszteség a hadsereg egészé
hez képest nem volt túl nagy (több mint 44 ezer főre becsülik, ebből csaknem 16,5
ezer halott), a felszerelésben, lőszerben, üzemanyagban, alkatrészekben, híradó- és
műszaki-utász eszközökben okozott veszteségeket hosszú ideig kellett pótolnia a né3 T. Jurga: Regulárne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r. Krótki informátor historyczny o Wojsku Polskin)
w latách I I wojny éwiatowej. 7. k. Warszawa 1975.
4 Uo. 164. o.
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met hadiiparnak. Például kb. 1000 harckocsit és páncélozott jármüvet semmisítet
tek, vagy rongáltak meg, vagyis az egész páncélospark 30%-át, ezen kívül 4 ezer
gépjárművet és 564 repülőgépet.
A Lengyel Hadsereg pótolhatatlan veszteségei több mint 70 ezer elesettet, 130 ezer
sebesültet, valamint több mint 420 ezer fogságba esettet tettek ki. A Lengyel Had
sereg több mint 200 ezer katonája került a Szovjetunióba, további 80 ezer lépte át
Románia, Magyarország és a balti államok határát. A Lengyel Hadsereg egésze nem
kapitulált az ellenség előtt, ugyanígy az állam sem kapitulált, a Lengyel Hadsereg
elveszítette a hadjáratot, de a tisztek és a katonák egyaránt tovább akartak küzdeni
azoknak az államoknak az oldalán, amelyek folytatták a németek elleni harcot. 5
A nyugati Lengyel Fegyveres Erők, 1939—1945
A szeptemberi vereség után az ország határain kívül lengyel katonai alakulatok
keletkeztek, amelyek az emigráns lengyel kormány alá tartoztak, nevük nyugati
Lengyel Fegyveres Erők (LFE) volt. Az LFE három földrészen, Európában, Ázsiá
ban és Afrikában alakult meg ; szárazföldi csapatokból, haditengerészetből és légi
erőből állott, saját parancsnoksággal. Ezekben az alakulatokban, amelyeknek ön
kéntes jellegük volt, tekintettel arra, hogy nem lehetett sorozással toborozni, 6 év
alatt kb. 300 000 katona fordult meg. A háborús emigrációból, a külföldi lengyel
központokból, valamint a volt foglyokból, a Wehrmachtba erőszakkal besorozott
lengyelekből kerültek ki.
Az LFE szárazföldi és légierői három hadszíntéren harcoltak: az észak-európain
(1940), a nyugat-európain (1940 és 1944—1945), valamint a földközi-tengerin (1940—
42-ben Észak-Afrikában és 1944—45-ben Olaszországban). A lengyel haditengerészet
tevékenysége kiterjedt az Északi és a Norvég tengerre, az Északi Jeges tengerre, az
Atlanti óceánra, a Földközi-tengerre és a hozzájuk tartozó beltengerekre. A nyugati
LFE különféle éghajlati ós domborzati viszonyok között tevékenykedett a koalíciós
csapatok kötelékében (amerikai, brit, francia, norvég, ausztrál, indiai, kanadai, új
zélandi és dél-afrikai csapatokkal).
A nyugati lengyel katonai alakulatok a háború egész ideje alatt nem teljes egészük
ben és nem önálló hadműveleti irányban léptek fel. A csapategységek gyakran
brit és kanadai parancsnokok alá tartoztak, továbbá a harctéren együttműködtek a
szövetséges kontingensekkel. A legmagasabb szintű kötelék, amely a szárazföldi
csapatoknál tevékenykedett, a hadtest volt, a légierőben pedig a raj. Ugyanebből
a szempontból nem töltöttek be parancsnoki és törzskari funkciókat a fővezér törzsé
nek, valamint a nyugati LFE más vezető katonai láncszemeinek szervei és intéz
ményei.6
A nyugati lengyel fegyveres alakulatokat kezdetben francia, később brit felszerelés
sel és fegyverzettel, valamint egyenruhával látták el; a brit katonai doktrínán ala
puló instrukciók és szabályzatok voltak kötelezőek. Amíg a szárazföldi csapatok
megőriztek bizonyos autonómiát, ezt nem lehet elmondani a légierő és a haditengeré
szet esetében : a Lengyel Légierő a RAF, a Lengyel Haditengerészet pedig a Royal
Navy integráns része volt.
Az első idegenbeli lengyel reguláris alakulatok Franciaországban már 1939 szep
temberében létrejöttek, a szeptember 9-i szerződés alapján. De csak az 1940. január
4-i lengyel—francia katonai szerződés nyitotta meg az utat a francia parancsnokság
nak alárendelt független Lengyel Hadsereg megalakításához.
5 Polski Czyn Zbrojný w I I wojnie šwiatowej. Wojna obronna Polski 1939 r. (Red. E. Kozlowski) Warszawa,
1979. 850—854. o.
6 Polski Czyn Zbrojný w I I wojnie šwiatowej. Walki formácii polskich na Zachodzie 1939—1945. (Red. W. Biegatïski) Warszawa, 1981. 755. o.
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Június közepén a franciaországi Lengyel Hadseregnek két gyalogos hadosztálya
(az 1. gránátoshadosztály és a 2. gyalogos lövészhadosztály) volt, valamint a Podhalei
önálló Lövészdandár, további két gyalogos hadosztály (a 3. és a 4.) kötelékei, a
10. Páncélos Lovasdandár és a Szíriában szervezett Kárpáti Lövészdandár. A gyalo
gos hadosztály mintája a francia hadosztály volt, 3 gyalogezredből, 2 tüzérezredből,
egy felderítő osztagból, egy utász és egy híradós zászlóaljból állott. Mintegy
16 000 katonát számlált, 60 ágyúval és tarackkal, valamint 460—769 gépjármüvei
felszerelve.7 A Podhalei és a Kárpáti dandárok hegyvidéki típusú kötelékek voltak,
szervezeti struktúrájuk a francia alpesi egységek mintáján alapult. A franciaországi
Lengyel Hadsereg minden gyalogos egységének közös jellemzője volt, hogy a gyalo
gos zászlóalj alapvető szervezeti és taktikai láncszemet képezett. A 10. Páncélos
Lovasdandár viszont a gépesített könnyű hadosztály dandárján alapult, volt benne
egy harckocsiezred (90 R—35-ös), egy gépesített lovasezred, egy tüzérosztály, egy
páncéltörő osztály, valamint utász- és híradós alakulatok. A franciaországi Lengyel
Hadsereg létszáma kb. 72 ezer főt tett ki.
A légierőnek Franciaországban négy vadászrepülő osztályt, két kisegítő osztályt,
egy bombázóosztályt, valamint tartalékegységeket sikerült szerveznie, összesen
8300 fős létszámmal. A haditengerészet a brit Admiralitás parancsait követte. Egy
rombolóosztállyal, két tengeralattjáróval, valamint több kisebb egységgel rendelke
zett, több mint 1400 tengerésszel.
Kilenc hónap alatt tehát számottevő lengyel hadsereg jött létre, amelynek egységei
részt vettek a norvégiai harcokban és Franciaország védelmében 1940 júniusában.
Franciaország veresége után az LFE létszáma Nagy-Britanniában nem sokkal
több mint 30 ezer katonát tett ki. A Skóciában szervezett szárazföldi csapatokban
létrehozták a Lengyel Hadsereg 1 .hadtestét két kibővített dandárból és több dandár
törzsből ; ez ténylegesen brit típusú gyalogos hadosztály volt. Viszonylag gyorsabban
fejlődött a légierő, amely részt vett az angliai légicsatában.
Miután Londonban 1941. július 30-án aláírták a lengyel—szovjet szerződést, majd
augusztus 14-én a katonai egyezményt, a Szovjetunió területén elkezdték szervezni
a Lengyel Hadsereget. Itt a gyalogság alkotta az alapvető fegyvernemet. A had
osztályok a háborús időszak szovjet gyalogos hadosztályát vették mintául. Mind
egyikben 11 000 katona volt, 3 gyalogezred, egy könnyű tüzérezred (6 üteg), híradós
zászlóaljak, utász- és egészségügyi zászlóaljak, különleges századok és szakaszok.
A tüzérségi eszközök lóvontatásúak voltak. A szovjetunióbeli Lengyel Hadsereg
Közel-Keletre való evakuálásakor mintegy 75 ezer katonát számlált. 1943-ban kivált
belőle a 2. lengyel hadtest, amelynek 1945-ben 56 ezer embere volt, ez a 3. Kárpáti
Lövészhadosztályból (az Önálló Kárpáti Lövészdandárral bővítve), az 5. Határvédő
Gyalogos hadosztályból, valamint a 2. páncélos dandárból (később hadosztályból),
egy tüzércsoportból és kisebb egységekből állt. 1945 májusában Olaszországban volt
a 2. hadtesten kívül a 7. gyalogos hadosztály, a 16. gyalogos zászlóalj, Egyiptomban
pedig a 14. önálló páncélos dandár, összesen kb. 36 ezer ember. Ugyanakkor a brit
szigeteken az 1. páncélos-motoros hadtestből, valamint a Közel-Keletről ide irányí
tott kisebb egységekből felállították az 1. páncélos hadosztályt és az 1. önálló ejtő
ernyős dandárt. Ezenkívül a hadtest keretében volt a 4. gyalogos hadosztály és a
16. önálló páncélos dandár, összesen több mint 30 ezer katona.
A Közép-Keleten ós Nagy-Britanniában szervezett lengyel alakulatok brit mintára
épültek. A gyalogság szervezete a zászlóaljra alapult, mint alapvető taktikai egységre.
Három zászlóalj alkotott egy dandárt, amelynek nem volt semmilyen támogatási
7 W. Biegaňski: Regulárne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Krótki informátor... 5. k. Warszawa, 1973.
218., 223. o.
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eszköze. A dandár hadosztály- és hadtesterősítés és -támogatás nélkül nem volt képes
harci feladatok végrehajtására, de a kibővített törzs lehetővé tette, hogy átvegye
a parancsnoklást a hozzá csatolt fegyverek fölött. A hadosztályokban a harci csopor
tosulások ezért jöttek létre éppen a dandárokra támaszkodva. Két dandár tett ki
egy gyalogos hadosztályt 13—14 ezer katonával. Ez eltért a brit mintától, amely
szerint három dandár alkotott egy hadosztályt. Ezt az eltérést a korlátozott ember
állomány okozta. Csak a háború végén alakították meg a hadosztályokban a har
madik dandárt. A két dandáron kívül a hadosztályhoz tartozott három könnyű
tüzérezred (72 ágyú), egy páncéltörő tüzérezred és egy légvédelmi tüzérezred, egy
könnyű harckocsiezred, valamint géppuskás, utász, híradós és kisegítő zászlóaljak.
A gyalogos egységekhez kell számítani az 1. önálló ejtőernyős dandárt is, amelynek
alapvető szervezeti láncszemét ugyancsak a zászlóalj tette ki (keretlétszáma 613
katona). Az LFE gyalogsága teljesen motorizált volt.8
A páncélos csapatoknál az alapvető szervezeti-taktikai egység a páncélos ezred
volt, amely 630 katonát és 63 könnyű és közepes harckocsit számlált. Három ezred
alkotott egy páncélos dandárt. A hadosztály két dandárból állott: egy páncélosból
és egy motorizált gyalogosból. Ez utóbbi zászlóalj szervezése megegyezett a gyalog
ságéval. Ezenkívül a hadosztályhoz tartozott a tüzérség (két motorizált tüzérezred,
egy páncéltörő tüzérezred és egy légvédelmi tüzérezred), egy könnyű páncélosezred,
utász- és híradós zászlóaljak, forgalomszabályozó, törzsvédelmi századok és tartalék
harckocsik. A hadosztály induló létszáma 16 ezer katona, 381 harckocsi, 473 ágyú
és 4000 gépjármű volt.
A nyugati LFE a háború befejező időszakában összesen 194 500 katonát számlált.
1335 harckocsija, 2971 páncélozott szállítójárműve, 1087 páncélozott gépjárműve,
2050 ágyúja és aknavetője, valamint 32 000 különböző gépjárműve volt. A 15 szá
zadba szervezett Lengyel Légierőnek 300 harci repülőgépe volt, mintegy 15 000 piló
tája és műszaki személyzete. A Lengyel Légierő mintegy 85 ezer harci bevetést hajtott
végre, 809 repülőgépet biztosan, 189-et valószínűleg lelőtt, 258-at pedig megron
gált, ezen kívül megsemmisített 193 V—1 repülőbombát és mintegy 15 ezer
tonna bombát dobott le. A Lengyel Haditengerészet (3840 tengerész) 1 cirkálóból,
6 rombolóból, 3 tengeralattjáróból és 5 naszádból állott, összesen 18 153 tonna víz
kiszorítással. Ezek a hajók összesen 1213 tengeri mérföldet tettek meg, 665 alkalom
mal ütköztek meg ellenséges úszóegységekkel, 787 konvojt kísértek. Elsüllyesztettek
7 hajót és 5 tengeralattjárót, 41 kisebb hajót, lelőtték az ellenség 24 repülőgépét,
valamint megrongáltak 16 hajót és 8 tengeralattjárót.
A nyugati lengyel alakulatok összes veszteségeit 43 500 katonára becsülik, köz
tük 7608 halottra.
A háború végső szakaszában a nyugati fronton létrejöttek azok a lengyel reguláris
alakulatok, amelyek alárendelték magukat az otthoni népi hatalomnak. A 19. és
a 29. lengyel gyalogsági csoportosulásról van szó, melyeket baloldali partizánalaku
latokból szerveztek. A 2500 katonát számláló, amerikai egyenruhával ós felszerelés
sel ellátott csoportosulások az 1. francia hadsereg keretében harcoltak, majd meg
szálló szolgálatot láttak el Németországban 1945 őszén pedig a nyugati lengyel
alakulatok közül egyedül tértek haza zárt alakzatban, fegyvereikkel és zászlóikkal.
A népi Lengyel Hadsereg, 1943—1945
A Szovjetunióban tartózkodó, Wanda Wasilewska vezette demokratikus csoport
kezdeményezésének eredményeképpen 1943 májusától szovjet földön létrehozták a
Lengyel Hadsereg egységeit: az 1. „T. Kosciuszko" gyalogos hadosztályt, az 1. had8 Uo. 206—213. o.
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testet és végül a szovjetunióbeli Lengyel Hadsereget. Űj reguláris alakulatok kelet
keztek, jellegükben eltérőek az addigi lengyel hadseregtől, ezek a népi fegyveres
erők csíráit alkották.
1943 augusztusában létrejött a Lengyel Fegyveres Erők 1. hadteste, amelynek
keretébe tartozott — az 1. hadosztályon kívül — a 2. ,,H. Dabrowski" gyalogos
hadosztály, a 3. ,,B>. Traugutt" gyalogos hadosztály, az 1. ,,J. Bem" tüzérdandár,
egy páncéltörő tüzérezred, egy nehéz tüzérezred, az 1. „Westerplatte Hősei" páncélos
dandár, az 1. „Varsó" vadászrepülő ezred, egy légideszant zászlóalj és mások.
1944 március közepén a hadtest kb. 40 ezer katonát számlált. Többek között 1042
ágyúja és aknavetője, 113 harckocsija és rohamlövege, valamint 1984 gépjárműve
volt.
A kezdetben önkéntes jelentkezés alapján létrehozott, majd a lengyel vidékeken
sorozott hadsereg 1943 májusától 1944 júniusáig ,vagyis 14 hónap alatt elérte a
107 ezer fős létszámot, több mint 3000 gépjárműve, 180 harckocsija és rohamlövege,
2500 ágyúja és aknavetője volt.9
A hadsereg keretébe négy páncélos hadosztály, egy páncélos dandár, egy lovas
dandár, öt tüzérdandár, híradós egységek, műszaki és utász egységek tartoztak.
1944. július 21-én közzétették a Honi Nemzeti Tanács történelmi dekrétumát a
Szovjetunióban létrejött 1. Lengyel Hadsereg összekapcsolásáról a partizánok Népi
Hadseregével egy újjászületett Lengyel Hadsereggé. A Lengyel Hadsereg össznemzetiként született újjá, azzal a céllal, hogy — amint a Lengyel Hadsereg főparancs
nokának 1944. július 30-i parancsa leszögezte — „véglegesen szétzúzza a hitleri erőket
saját földjükön", „visszacsatolja az anyaországhoz régi lengyel Tengermellékünket
és az Opolei Sziléziát, Kelet-Poroszországot és a széles tengerpartot, harcoljon az
Odera és Neisse menti határoszlopokért".10 A népi Lengyel Hadsereg a népi állam
fegyveres karjává lett. Nemcsak a Lengyelország és Csehszlovákia felszabadításáért
vívott harcban vett részt, hanem a szovjet hadsereg mellett az egyetlen hadsereg
ként fejezte be a háborút a Harmadik Birodalom fővárosa, Berlin romja között.
A népi Lengyel Hadseregnek az a megtiszteltetés jutott, hogy a hitleri Németország
elleni harcban a háború sorsát eldöntő fő fronton vehetett részt, a szovjet—német
fronton, harci szövetségben a szovjet hadsereggel.
Az 1944 júliusától 1945 májusáig eltelt tíz hónap alatt a népi Lengyel Hadsereg
egységei harcoltak a Turia és a Bug mentén (1944. július 18—21.), Deblinnél és
Pulawynál (1944. július 28—augusztus 5.), a magnuszewi hídfőben (1944. augusztus
9—szeptember 12.), felszabadították Prágát (1944. szeptember 10—15.), harcoltak
a Visztula bal parti hídfőiért Varsó térségében — segítségére sietve a felkelőknek —
(1944. szeptember 16—23.), harcoltak Jablonnáért és Legionowóért (1944. novem
ber 24—28.), felszabadították Varsót (1945. január 17.), áttörték a Tengermelléki
Fal erődítményeit (1945. február 1—10.), felszabadították Kolobrzeget (1945. már
cius 18.), harcoltak Gdýniáért és Gdanskért (1945. március 3.—április 5.). A háború
végső szakaszában a népi Lengyel Hadsereg a szovjet hadsereg két döntő hadmű
veletében vett részt: a berlini és a prágai hadműveletben. A népi Lengyel Hadsereg
hadműveleti és taktikai kötelékei által folytatott harcok 287 napjából (1944. július
28—1945. május 9.) 136 esik a közvetlen harccselekményekre.
A népi Lengyel Hadsereg szervezeti szempontból szárazföldi hadseregre és légi
erőre oszlott; a haditengerészet szervezésének kezdetén tartott.
A szárazföldi csapatok legfőbb és legszámosabb fegyverneme a gyalogság volt.
Korszerű fegyverzettel és felszereléssel rendelkezett; más fegyvernemek is erősítették,
9 S. Komornicki: Regulárne jednostki ludcrwego Wojska Polskiego. Krótki informátor... 1. k. Warszawa, 1977.
18.0.
10 Organizacji i dzialania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latách 1943—1945. Wybór materiaíowych žródïowych. 1. k. Warszawa, 1958. 110. o.
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fóként tüzérség, páncélos csapatok es műszaki-utász csapatok, ami biztosította,
hogy feladatait a legbonyolultabb harci körülmények között is végre tudja hajtani.
Szervezete szovjet mintákon alapult. A háború befejezésekor a népi Lengyel Had
seregnek 14 gyalogos hadosztálya volt. Ezen kívül a gyalogság kisegítő dandárokban,
önálló női zászlóaljban, 4 tartalék ezredben és zászlóaljban is harcolt. A népi Lengyel
Hadsereg nagy tűzerejű tüzérséggel és gyalogsági fegyverzettel rendelkezett. Mind
egyik gyalogos hadosztály parancsnokságból, törzsből, három gyalogezredből, egy
könnyű tüzérezredből és hadosztályközvetlen egységekből állt. Minden hadosztály
ban átlagosan kb. 11 500 katona szolgált, valamint 194 ágyú és aknavető volt.
A gyalogság egységeinek megalakításával és kiépítésével egyidejűleg fejlődött a
tüzérség. Ide tartozott a hadosztályokba, dandárokba, ezredekbe és osztályokba
szervezett könnyű-, nehéz-, páncéltörő és légvédelmi tüzérség. A tüzérség felszerelé
séhez tarackok, ágyúk, tarackágyúk, páncéltörő ágyúk, aknavetők, sorozatvetők
tartoztak.
A páncélos csapatok az 1. páncélos hadtestből, az 1. páncélos dandárból, valamint
önálló ezredekből, harckocsikból és páncéltörő tüzérségi eszközökből álltak. Szovjet
harckocsikkal és páncéltörő lövegekkel voltak felszerelve, magas műszaki-technikai
szinten. A gyalogság mellett a népi Lengyel Hadsereg nagy harci erejét képezték.
Elsősorban a hadműveletek fő irányaiban használták fel őket.
A szárazföldi csapatok kötelékében volt a lovasság is, kezdetben dandár, majd
hadosztály. A hadműveletekben kisegítő szerepet töltöttek be; főként a gyalogság
gal és a páncélos csapatokkal együtt hajtottak végre feladatokat. Ezenkívül a száraz
földi csapatok rendelkeztek műszaki és utász csapatokkal (5 dandár), vegyvédelmi
csapatokkal, híradós és kisegítő csapatokkal.
A népi Lengyel Hadsereg gyors szervezeti fejlődése és az egyes egységek felkészü
lése a harccselekményekre csak a Szovjetunió személyi és anyagi segítségének kö
szönhetően volt lehetséges. Az anyagi segítség a népi Lengyel Hadsereg teljes fel
fegyverzésében és felszerelésében fejeződött ki. 1943. május 14-étől 1945. május
1-jéig többek között 302 300 karabélyt, 106 530 géppisztolyt, 18 800 géppuskát,
6798 rakétapáncéltörőt, 4800 aknavetőt, 3540 ágyút, 670 harckocsit és páncéltörő
löveget, 11 750 gépjárművet, 630 harci repülőgépet adtak át. A Lengyel Hadsereg
nek nyújtott anyagi segítség összértéke 724 millió rubelt tett ki. A szovjet kormány
1946-ban ezt az egész összeget elengedte.
A népi Lengyel Hadsereg létrejöttében és fejlődésében különösen jelentős volt
a szovjet személyi segítség. 1943 májusától 1945 júliusáig a különböző lengyel—
szovjet egyezmények értelmében a hadseregbe 19 679 szovjet tiszt érkezett, köztük
36 tábornok. A szovjet tisztek jelentős számú csoportjának jelenléte lehetővé tette,
hogy közvetlenül használják fel a szovjet hadsereg tapasztalatait a népi Lengyel
Hadsereg egységeinek hadműveleteiben, amelyek a szovjet hadművészet elvei alap
ján zajlottak le. Ezenkívül a háború végső szakaszában a népi Lengyel Hadseregben
mintegy 13 000 altiszt és szakértő teljesített szolgálatot, főként rádiósok és híradó
sok, technikusok és gépkocsivezetők. A közvetlen szovjet személyi segítség összlét
száma tehát a népi Lengyel Hadseregben csaknem 33 000 főt tett ki.
A háború végén a népi Lengyel Hadseregnek mintegy 400 ezer katonája volt. Ide
tartozott két önálló hadműveleti kötelék (az 1. és a 2. hadsereg), két önálló hadtest
(az 1. páncélos hadtest és az 1. vegyes légi hadtest), valamint számos, a Főparancs
noksághoz tartozó egység. A népi Lengyel Hadseregben összesen 23 hadosztály volt,
16 önálló dandár, 100 önálló ezred és zászlóalj. A hadsereg fő fegyverzetét mintegy
4000 ágyú, 400 harckocsi ós páncéltörő löveg, 600 harci repülőgép jelentette. A népi
fegyveres erők mintegy 50%-át hadműveleti csapatok tették ki. 11
11 Polski Czyn... Ludowe Wojsko Polskié 1943—1945. (Red. W. Jurgiélewicz) Warszawa, 1973. 843. o.
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A népi Lengyel Hadsereg a háború végső időszakában korszerű hadsereg volt,
teljesen megfelelt az akkori hadszíntéri követelményeknek, hadműveleti szempont
ból számottevő volt a szövetséges hadseregek között. A hadi mesterség magas szín
vonalát érte el és sok új értékkel gazdagította a lengyel h a d t ö r t é n e t kincsestárát.
A harccselekményekben a Visztulától az Elbáig elesett, vagy nyomtalanul eltűnt
t ö b b m i n t 24 ezer katona, nem számítva a sebesülteket és a betegeket. Ebből követ
kezik, hogy az elfoglalt terület (131 ezer km 2 ) minden kilométeréért 43 katona a d t a
életét, a harc minden napján elesett vagy meghalt 176 katona. A hitleristákra mért
csapásokat 60—70 ezer elesettre, sebesültre és hadifogolyra becsülik. 12
1945 májusában az összes lengyel reguláris alakulat létszáma mintegy 600 ezer
katonára és tisztre rúgott. E n n e k köszönhetően Lengyelország a negyedik helyen
állt a Hitler-ellenes koalíció államai között Európában a Szovjetunió, az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia mögött.
A lengyel reguláris katonai alakulatok a szeptemberi vereség után különböző
államokban jöttek létre, amelyek a németek ellen folytattak harcot, küzdöttek a
nyugati és keleti frontokon, felszabadították hazájukat és más államokat, a magasz
tos „Szabadságunkért és szabadságtokért" felhívás szellemében tevékenykedve.
Az újjászülető népi állam sokszor próbálta meg egyesíteni a lengyel fegyveres erőket
egy parancsnokság alatt. A Honi Nemzeti Tanács 1. sz. dekrétuma már az ötödik
cikkelyben világosan leszögezte: „Minden külföldi alakulat: a Kosciuszko hadtest
Berling tábornok parancsnoksága alatt, Anders tábornok egységei a Közel-Keleten,
az Angliában alakított egységek, bekerülnek a Népi Hadseregbe." 1 3
Azok a próbálkozások, hogy a népi Lengyel Hadsereg főparancsnoksága kiterjessze
fennhatóságát a nyugati L F E - r e , közvetlenül a háború befejezése u t á n kudarccal
végződtek. Túlságosan nagy politikai és ideológiai különbségek merültek fel ahhoz,
hogy ezek a tervek megvalósulhattak volna.
Végső soron mindegyik lengyel reguláris alakulat tevékenysége, külön-külön és
együtt, hozzájárult a lengyel nemzet erőfeszítéseinek sikeréhez a hitleri fasizmus
elleni harcban a második világháború éveiben. A Lengyel Hadsereg katonáinak harci
magatartása a háború összes csataterén, valamint a nemzet erőfeszítése a konspirációs
harcban együttesen határozzák meg Lengyelország részvételét a fasizmus szétzúzásá
ban és az 1945 májusi győzelemben.

Тадеуш Панецки
ПОЛЬСКИЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ
(Резюме)
Для участия Польши в операциях второй мировой войны 1939—1945 годов характерным
было то, что польские регулярные и нерегулярные воинские части присутствовали на всех
фронтах Европы. Польша была единственной страной антигитлеровской коалиции, которая
до конца сражалась против немецких фашистов во вторую мировую войну в течение 2078
дней, начиная с 1 сентября 1939 года, когда солдаты Польской Армий с оружием в руках
выступили против гитлеровских агрессоров, до 8 мая 1945 года.
После сентябрьского поражения вновь возродились польские регулярные воинские частя,
12 Ро1зк1 \ук!а(1 ^ гчгусщъЬъ'О пай пШегслувклхт Ш е т с а г т 1939—1945. \УРН, 1980. 1—2. 82. те11Ше1е. ^ а г вгачуа, 1980. 102. о.
13 Ог^атгасда 1 с1ма1агпа... 23—24. о.
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которые в течение ПОЧТИ ПЯТИ лет за пределами своей оккупированной гитлеровцами родины

сражались на стороне как восточных, так и западных союзников против гитлеровцев.
Действыя полских регулярных воинских частчей в пероя старой войни можно раз
делить на три главных периода, в эти периоды действовали различные с военной и поли
тической точки зрения военные организации:
а) Период оборонительной войны Польши в 1939 году, когда сражалась армия Второй
Республики;
б) Период действия польских буржуазно-эмигрантских политико-военных властей и их
вооруженных сил, действующих в рамках вооруженных сил западных союзников, т. е. период
действия Польских Вооруженных Сил;
в) Период действия польского левого центра в Совестком Союзе, затем период формиро
вания и функционирования народного государства, главной задачей которого было формиро
вание частей Польской Народной армии, и введение их в бой на стороне Советской Армии.
Главными составными частями польских регулярных вооруженных сил, сражавшихся во
второй мировой войне были следующие: Войско Польское Второй Республики, воевавшее
в сентябре 1939 года, Польские Вооруженные Силы, воевавшие на стороне западных союз
ников, а также народное Войско Польское.

Tadeusz

Panecki

P O L I S C H E R E G U L Ä R E T R U P P E N F O R M A T I O N E N IM Z W E I T E N W E L T K R I E G
Resümee
F ü r Polands Teilnahme in den Kriegsoperationen von 1939 bis 1945 war charakteristisch, d a ß
seine regulären und irregulären Truppen a n allen europäischen Fronten anwesend waren. Poland
war das einzige Land der anti-Hitler Koalition, das die 2078 Tagen des zweiten Weltkrieges,
d.h. vom 1-ten September 1939, als sich die Soldaten der Polischen Armee der Agression von
Hitler widersetzten, bis zum 8-ten Mai 1945, gegen die Deutschen durchgekämpft h a t .
N a c h der Niederlage vom September sind die polischen regulären Truppenformationen zu
neuem Leben erwacht u n d kämpften fast fünf J a h r e n lang außerhalb der Grenzen des besetzten
Landes a n der Seite der verbündeten Mächte im Osten u n d im Westen.
Die Tätigkeit der polischen regulären Truppenformationen im zweiten Weltkrieg k a n n auf
drei Zeitperioden geteilt werden. Zu diesen Zeitperioden funktionierten von militärischen u n d
politischen Gesichtspunkt aus verschiedene Militärorganisationen.
a) Die Periode des Verteidigungskrieges von Poland im J a h r e 1939, wenn die Armee der
Zweiten Republik kämpfte.
b) Die Periode der Tätigkeit der politisch-militärischen Behörden der polischen Zivilemigrant e n u n d die ihrer bewaffneten Einheiten in den Armeen der westlichen Allierten, d.h. die Periode
der Tätigkeit der Polnischen Wehrmacht.
c) Die Periode der F u n k t i o n des polnischen Linkszentrums in der Sovietunion, d a n n die Periode der Bildung und Tätigkeit des Volksstaates, während der die Hauptaufgabe war die Aufstellung dann der Einsatz der Einheiten der Polischen Volksarmee an der Seite der sovietischen
Armee.
Die Polische Armee der Zweiten Republik, die im September 1939 kämpfte, die westliche
Polische Wehrmacht und die Polische Volksarmee sind die Hauptelementen der polischen
regulären Streitkräfte im zweiten Weltkrieg.
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SZABÓ P É T E R

A 2. MAGYAR HADSEREG KISZÁLLÍTÁSA UKRAJNÁBA
ÉS ELŐNYOMULÁSA A DONHOZ
(1942. április—augusztus)

A magyar királyi honvédség történetében a legnagyobb csapatszállításra — amely
822 darab 110 tengelyes szerelvényt vett igénybe — 1942 áprilisa és júliusa között
került sor. Ettől az időponttól datálható második viláháborús részvételünk egyik
tragikus eseménysorozatának, a német követelésre a keleti hadszíntér 1942-es had
műveleteinél bevetett 2. magyar hadsereg tevékenységének kezdete. Ez a magyar
seregtest (9 könnyű és 1 páncélos hadosztály) csak egyike volt azoknak a had
műveleti magasabbegységeknek, melyek 1942 tavaszi és nyári hónapjaiban több
száz kilométert megtéve kerültek ki a szovjet—német arcvonalra. Rajta kívül, az
1941-es harcokban kimerült német hadosztályok pótlására, még 20 német (ebből
17 kiszállítva), 8 román és 6 olasz hadosztály kiszállítását tervezte a német had
vezetés. A keleti hadszíntér szállítási nehézségei azonban — kevés vasútvonal, állandó
partizán veszély — nem tették lehetővé, hogy a nyári hadműveleteknél ezek kellő
időben és teljes létszámban rendelkezésre álljanak. A német hadosztályok kiérkeztek,
de a gyengébb harcerőt képviselő olasz, román és magyar magasabbegységek ki
szállítása és előre vonása az arcvonalhoz elhúzódott egészen augusztus végéig. Ennek
magyarázata az volt, hogy a német hadvezetés a tervezett júniusi főtámadás kezdeti
stádiumaiban csak kevés szövetséges seregtest részvételével számolt. Zömüket a fel
tételezett sikeres előrenyomulás következtében elérendő kb. 500 km hosszú doni
arcvonalszakasz betöltésére szánták. 1 Fokozta még kiszállításuk és előrevonásuk el
húzódását az is, hogy kevés gépjárművel rendelkeztek, így gyalogságuk csak lassan
tudta követni a gyorsabban mozgó részeket.
1942 tavaszán a német hadvezetés előtt az a nehéz kérdés állt, hogyan folytassák
tovább a Szovjetunió elleni háborút.
A szovjet ellentámadást csak 1942 februárjában sikerült felfogni, 200—250 km-rel
hátrább az 1941 decemberi arcvonaltól. A német keleti hadászati csoportosításokon
a teljes kimerültség és a fáradtság jelei mutatkoztak. 1942 március végén a 162 gya
loghadosztályából mindössze 8 volt támadó hadműveletekre alkalmas, a többi csak
korlátozottan, vagy egyáltalán nem.2 A téli harcokban Németország 1941. november
1-től 1942. április l-ig 900 000 embert (tehát 60 teljesen feltöltött hadosztálynyi
erőt), 2340 harckocsit és 1900 löveget vesztett. 3
1 Adolf Heusinger: Befehl im Widerstreit. Schicksalsstunden der deutschen Armee, 1923—1945. Tübingen, 1957.
180. o.
2 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Band I I . (a továbbiakban: KTB OKW Bd. II.) (1. Januar
1942—31. Dezember 1942) Frankfurt am Main, 40. o.
3 Carl Wagener: Heeresgruppe Süd. Der Kampf im Süden der Ostfront 1941—45. Bad Nauheim, é.n. 117. o.
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Halder vezérezredes, a német szárazföldi haderő vezérkarának főnöke 1942 elején
azon a véleményen volt, hogy a szovjet fegyveres erő eddig mutatott erőkifejtése
és az, hogy a német magasabbegységeket tavaszig ismét teljesen hadrakész állapotba
kell hozni, arra kell hogy késztesse Németországot :
— 1942-ben a védelemre fektesse a nagyobb hangsúlyt,
— ezt az időt saját ereje felfrissítésére használja fel, és
— adja át a kezdeményezést az ellenségnek, hogy az eméssze fel ebben a harcban
az erejét.
Hitler ennek ellenére még az 1942-es év elején a szovjet—német arcvonal déli
szakaszára összpontosított támadást határozott el, amit később rögzített is 41. számú
hadműveleti parancsában. A támadási terv sikeres kivitelezése lehetővé tette volna
a hadigazdaság szempontjából jelentős szén-, vasérc- és kőolajlelőhelyek birtoklását,
valamint a Vörös Hadsereg jelentős erőinek megsemmisítését.4 Ennek azonban nagy
volt az irrealitása.
A nyárra tervezett támadó hadműveletben a német Heeresgruppe Süd (Dél had
seregcsoport) részvételét határozta el a német hadvezetés. Ezt a hadseregcsoportot
a már 1941 nyara óta kinnlévő 5 német (11., 17., 2., 6. tábori és 1. páncélos-) és
2 szövetséges (3. és 4. román) hadsereg kiegészítésével, a 4. német páncélos
hadseregnek a Heeresgruppe Mitte-től (Közép hadseregcsoporttól) való átcsoportosí
tásával, valamint a 2. magyar és 8. olasz hadsereg odaszállításával szándékozták
megerősíteni.
A támadás kezdetéig a Heeresgruppe Süd kinnlévő hadseregeihez a tervezett
20 német hadosztály helyett csak 17 (ebből 15 gyalog-, 2 páncélos-) részben újonnan
felállított, részben a nyugati hadszíntérről átdobott magasabbegység érkezett ki.
A Wehrmacht főparancsnoksága megpróbálta megoldani a keleti arcvonal déli
részén 1941 nyara óta harcban álló német hadosztályok személyi és anyagi feltöltését
is, de ez csak részben sikerült. Különösen a harckocsik és a páncéltörő lövegek száma
maradt el a rendszeresített állományétól. A másik két német hadseregcsoport (az
Észak és a Közép) hadosztályainak feltöltésére nyilvánvalóan nem kerülhetett sor.
A Heeresgruppe Süd a 498. oldalon látható 1. számú táblázat szerinti csak német
haderőt képviselte az 1942-es nyári hadművelet előtt. 5
A német hadvezetés 1942-ben az előző évinél határozottabban követelte a „ten
gely" szövetséges haderejének nagyobb arányú részvételét. Erre a lépésre azért
kényszerült, mert saját erői nem tudták már a hosszú, keleti arcvonalat megbíz
hatóan tartani. Szükségből kellett a szövetséges országok gyengébb harcerőt kép
viselő hadseregeihez folyamodnia. A nyári német hadművelethez 24 szövetséges had
osztály érkezett ki a Heeresgruppe Süd által megszállt területre, így számuk a már
1941 nyara óta ott tartózkodókkal együtt (nem számítva a 2 gyalog- és az 1 lovas
dandárt) az ősz folyamán 52-re emelkedett. (L. a 498. oldalon levő 2. számú táblá
zatot!) 6
Az 1942-es német nyári támadás előkészületei (csapatok feltöltése, erőösszevoná
sok stb.) már a téli hónapokban elkezdődtek. 1942. február 16-án a Wehrmacht
szállításügyi főnöke (Chef des Transportwesens) azt a feladatot kapta, hogy a vasúti
területen tegye meg az előkészületeket a csapatok kiszállításához, felvonulásához.7
A Birodalmi Közlekedésügyi Minisztérium is viszonylag korán értesült a követel
ményekről :
^ H.A. Jacobsen: 1939—45. Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten. Darmstadt, 1961. 288. o.; Wagener
i. m. 119. o.; Geschiente der 3. Panzer-Division. Berlin. 1967. 277. o.; v. Senger u. Etterlin: Die 24. Panzer-Division.
1939—1945. Neckargemünd, 1962. 70. o.
5 Burkhard MueUer-HiUebrand: Das Heer 1933—1945. Bd. I I I . Frankfurt am Main, 1969. 60. o.
6 Deutschland im zweiten Weltkrieg. Bd. II. Berlin, 1976. 335. o.; Peter Gosztony: Hitlers Fremde Heere. Düs
seldorf, Wien, 1976. 202., 213., 217. o.; KTB OKW BD I I . 24., 27., 32. o.; Burkhard Mueller-Hülebranä: i. m. 67—
68. o.
7 Franz Halder: Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen der Chefs des Generalstabes des Heeres 1939—42. Bd.
III., Stuttgart 1963., 1942. február 16.

— 497 —

1. sz. táblázat

x

co

* «O

r©
tí
-S
ft.

ö o

S

M

?
P»
t»

Új felállítási! hadosztályok
1942
tavaszán
kiérkezett

o

o
Xi

6

2

Nyugat-Európából átkerült fel
t ö l t ö t t hadosztályok

6

12

• i, 09

O,

11

%.

—

—

r « rQ

so - a
a> c$
J3 >

O
j

11

—

3

—

5

3

1941
nyara óta
kinnlévő
Korlátozottan feltöltött hadosz
tályok

-d

—

Keleti arcvonal mögött feltöltött
hadosztályok

Keleti arcvonalon feltöltött had
osztályok

d

+s
-ti

2

—

ő
(ebből
2 SS)

5

2

27

17

16

Egyáltalában nem feltöltött had
osztályok

6

3

—

46

10

—

—

3

2

69

2. sz. táblázat
gyalogho.

' _J:I
_jt
'i ÍÍ b i z t o s í t ó ,
páncélos
gépesített
,„',
ľ
,
i
megszálló
ho.

1

hegyi
vadász
ho.

összesen

6

4

27

15

1

Magyarország

9

1

—

3

—

—

13

Olaszország

5

—

1

1

—

3

10

Szlovákia

—

—

1

1

—

—

2

Összesen

29

2

2

6

6

7

52

Románia

—

lovas
ho.

— 498

— 41 hadosztály (német és szövetséges) ;
— és 20 000 tonnányi gépkocsikapacitás (Großkraftwagentransportraum) kiszál
lításáról a keleti arcvonalra.8
A nyári támadás előkészületeihez a Szovjetunió érintett körzeteiben kevés és csak
korlátozott teljesítőképességű vasútvonal állt rendelkezésre. A német csapatok által
elfoglalt szovjet terület közlekedése kezdetben — amíg az ott szokásos széles nyom
távú sínhálózatot az Európában általános nyomtávú méretekre át nem szerelték —
úgyszólván csak teher- és személygépkocsiforgalomból állt. Azonban csak a meglevő
vasútvonalak helyreállítását és üzembehelyezését lehetett megoldani, ettől a gyér
vasúthálózat összképe nem változott meg.
A német területről induló szállítmányok összetorlódtak a lengyel—szovjet határra
érkezve. A tervezett hadműveletek felvonulási területéhez, a szovjet—német arc
vonal déli szakaszához (Rosztov és a Kaukázus felé) csak egy használható vasút
vonal vezetett. Főleg észak—déli irányú, tehát Moszkva felőli vasútvonalak és műutak tartottak ebbe a térségbe. Ez az egyetlen vasútvonal az alábbi nagyobb városo
kat érintette: Lvov (Lemberg)—Vinnyica—Kijev—Dnyepropetrovszk... Donyecmedence.9 Kimondottan a német magasabbegységek és alegységek használták.
A Kurszk környékére csoportosuló 2. magyar hadsereg kiszállítása csak kerülő úton
történhetett, először lengyel és litván területek felé, majd le délnek.
Az 1942-es nyári támadás előkészületeinél figyelembe vették az előző nyári előre
törés tapasztalatait. Most is számítani lehetett a szovjet csapatok hatásos kiürítési
és megsemmisítési manővereire, valamint a partizánegységek aktív tevékenységére.
A vasútvonalak helyreállítására és a forgalom beindítására mozgósították a vasút
építő zászlóaljakat és a Todt-szervezet erőit. A vasúti forgalom beindításához a német
hadvezetés nagymértékben igénybe vette a magyar vasútépítő zászlóaljakat is.
A hídépítéshez szükséges, illetve egyéb műszaki anyagok arcvonalhoz közeli tábo
rokba (Grebenka és Znamenka) szállítása is folyamatban volt. 1942. május 15-ig
5 tábori vasúti géposztályt (Feldeisenbahn-Maschinenabteilung) és 2 tábori vasúti
műhelyosztályt állítottak fel. A rendelkezésre álló tábori vasúti parancsnokságokat
teljes személyi létszámúra növelték. 1942 áprilisában a német Birodalmi Vasút
50 000 főt tartott készenlétben.10 A keleti arcvonal déli szakaszára 1942 áprilisától
szeptemberéig végül 3717 (csapat- és anyagszállítási) szerelvényt indítottak el német
területről. 11
A vasúti szerveken kívül a Heeresgruppe Süd területén 8—10 (német, olasz, ro
mán, szlovák és magyar) megszálló hadosztály működött — a megerősödő partizán
tevékenységek lokalizálására.
A 2. magyar hadsereg kiszállításának előzményei
A tavaszi és nyári német haderőcsoportosítási munkálatok része volt a 2. magyar
hadsereg kiszállítása, majd alkalmazása.
Egyes kijelölt hadtest-, könnyű hadosztály- és egyéb parancsnokságok már 1942
február folyamán a Honvéd Vezérkar Főnöke és a Honvédelmi Minisztérium által
kiadott M. tárgyú intézkedésekből értesültek arról, hogy csapataik tavasszal mozgó
sítani fognak és a 2. magyar hadsereg kötelékében a keleti arcvonalon alkalmazásra
kerülnek.
8 Franz Holder: i. m. 1942. márc. 8.
9 KTB OKW Bd. II. 54. o.
Az egyes szovjet városneveknél a korabeli német és magyar iratokban szereplő elnevezéseket zárójelben közlöm.
10 Eugene Kreidler: Die Bisenbahnen im Machtbereich der Achsenmächte während des zweiten Weltkrieges. Göt
tingen, 1975.135. o.
11 Kreidler: i. m. 144. o.
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Az alakulatok felszerelesének, fegyverzetének a kiegészítése, pótlása már február
ban megkezdődött.
A szovjet terület szállítási nehézségei — vasútvonalhálózatának csekély teljesí
tőképessége, gyér volta, a nagy távolságok, mozdony- és kocsihiány, a közlekedés
gyorsaságát hátráltató sok rombolás, kedvezőtlen időjárási viszonyok stb. — miatt a
német hadiforgalmi szervek nem közölték előre a magyar csapatok kiszállításának
pontos időpontját, felvonulási útvonalát, kirakási körzeteit. A 2. magyar hadsereg
nek a Heeresgruppe Süd kötelékében való alkalmazása konkrétumairól szintén nem
érkezett semmi információ a német hadvezetéstől.
Az 1942. március 17-én Budapestre látogató Weinknecht vezérkari ezredessel, a
Heeresgruppe Süd hadtápfőnökével folytatott tárgyalásokon sem tudhatott meg
lényegeset a magyar hadvezetés. A magyar seregtest anyagi ellátásával foglalkozó
megbeszéléseken csupán a vasúti összekötő közegek felállításának terve és a német
részről ígért nagyobb gépkocsiszállítás érintette a szállítás tárgykörét. 12
1942 márciusának első napjaiban az alábbi „bizonytalan" értesítést kapták a moz
gósításra kijelölt hadtestparancsnokságok a Honvéd Vezérkar Főnökétől: ,,A ki
vonuló 2. hadsereg kiszállítása előreláthatólag április 1-én kezdődik három ütemben:
1. lépcső: előcsapatok
IV. hadtest
2. lépcső : 2. hadsereg-parancsnokság
VII. hadtest
3. lépcső: III. hadtest
hadseregközvetlen alakulatok" 13

április 1.
május 1.
június 15.

E rendelkezést még márciusban megváltoztatták. A III. hadtestnek és a hadsereg
közvetlen erők zömének kiszállítását vették előre. Ezeknek ugyanis könnyebben és
gyorsabban ment a területi kiegészítése, csak dunántúli magasabbegységeket és al
egységeket kellett mozgósítaniuk.
A 2. magyar hadsereg kiszállításának végleges kezdési időpontjáról a magyar
katonai vezetés — a német hadiforgalmi főnöktől befutott utasítások alapján —
a 7/k osztályhoz14 beosztott, a Magyarországon átmenő német szállításokat ellenőrző
von Roeder ezredestől értesült 1942. április 2-án. Az utasítás szerint három ütem
ben, három ún. szállítási lépcsőben kerül kiszállításra a 2. magyar hadsereg. Az első
élszállítmányának április 13-án 12 órakor kell elhagynia Galántánál a magyar határt.
Naponta csak 5 vagy 6 szerelvény kilépését engedélyezték magyar területről. „Út
vonaluk: Galánta, Zsolna, Oderberg, Heydebreck, Bresztig és onnan csatlakozólag
még 1000 km-es vasúti szállítás." A második szállítási lépcső elindítását május 23ában, a harmadikét június 16-ában határozták meg. A kirakási körzetekről, ugyan
úgy mint a teljes szállítási útvonalról, nem adtak konkrét tájékoztatást. Külön
intézkedtek az 1. páncéloshadosztály kerekeken mozgó alakulatainak, valamint a
gépkocsizó hadseregközvetlen oszlopoknak kiszállításáról. Szállítási útvonalukat csak
a lengyelországi Tarnówig adták meg. Eddig a városig kerekeken, vagy ha ez nehéz
ségekbe ütközne, felmerült az is, hogy vasúton kell megoldani kiszállításukat.
További felvonulási vonalukról azonban nem értesült a magyar vezérkar.15
Hitler még 1942 május végén is ragaszkodott a német fő hadművelet, az „Opera
tion Blau" június 15-i megkezdéséhez.16 Ez az időpont azonban júniusban fokozato12 Hadtörténelmi Levéltár. Honvédelmi Minisztérium Elnöki (a továbbiakban: HL HM Ein.) 6/k. 1942/M 175.
13 H L 10. könnyű hadosztály parancsnokság (a továbbiakban: 10. k. ho. pság.) 1942/M 558.
14 7/k osztály = a Vezérkar Főnökének és a Honvédelmi Minisztériumnak egyaránt alárendelt, békében a vasúti
közlekedés előkészítésével megbízott osztály.
15 HL Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: VKF) Ein. 1942/4672.
16 KTB OKW Bd. I I . 379. o.
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san hátrább csúszott a május közepétől meginduló szovjet kezdeményezésű harkovi
hadművelet,17 a csapatszállítások elhúzódása, valamint az esős időjárás miatt. 18
A magyar seregtest számára kijelölt kiszállítási időpontok és a naponta a határon
kiléptethető katonai szerelvények csekély száma nem tették lehetővé, hogy a német
hadvezetés a teljes 2. magyar hadsereg részvételével számoljon a tervezett júniusi
fő támadásnál.
Mivel a 2. magyar hadsereg alakulatait kiszállító szerelvények közül naponta az
első szállítási lépcsőben 5—6, a másodikban és a harmadikban együttesen 10—13
szerelvény léphetett ki az országhatáron, a belföldi forgalomban kevésbé korlátozá
sokat, inkább megszorításokat léptettek életbe.19 A Magyar Királyi Államvasutaknál
a nagyobb rakományok (gabona, tüzelő- és építőanyagok, cukorrépa stb.) szállítása
általában szeptember és február közötti hónapokra esett, így a 2. magyar hadsereg
hadműveleti területre küldése viszonylag forgalommentes időszakban történt.
Magyarország vasúti parkja az 1940-ben megállapított statisztikai adatok alapján
51 859 tehervagonból (ebből 19 353 fedett, 30 683 nyitott, 1823 intézeti szolgálati
kocsi), 5755 személyszállító vagonból, 2238 gőzmozdonyból és 102 más üzemű moz
donyból állt.20 Feltehetően ez az állomány 1942-re tovább nőtt.
Megállapítható tehát, hogy nem a vasúti forgalmi eszközök egy részének hadi
szállítás céljaira való és a lehetőségeket meghaladó átállítása miatt húzódott el a 2.
magyar hadsereg kiszállítása. A keleti hadszíntér vasúti helyzete volt az — gyér
és ezért telített vasúthálózat, német csapatszállítások —, amely nem engedett
gyorsabb tempót szállításuknál.
A német hadvezetés — amennyiben az eredeti terv szerint sikerül a csapatokat
vasúti szállítással az arcvonal közelébe juttatni — feltehetően csak két hadtestnyi
és néhány hadseregközvetlen magyar erővel számolt. (Tehát az első és a második
szállítási lépcső kiérkezésével.) A végül június 28-ára halasztott hadművelet kezde
tére csak egy magyar hadtest és csekély hadsereg-, illetve hadtestközvetlen alakulat
érkezett ki, mivel a kiszállítási menetrend sem úgy alakult, mint ahogy tervezték.
Április elején megkezdődtek a kiszállítás közvetlen előkészületei. A Magyarország
területéről útbaindított katonai szállítmányok szerelvényeinek összeállítása a Köz
ponti Szállítási Vezetőség (a továbbiakban KSZV) feladata volt. Ezt a parancsnok
ságot a Magyar Királyi Államvasutaknál a mozgósítás elrendelésekor a 7/k osztály
állította fel. Ez utóbbi vezetője ez időre a hadiforgalmi főnök szerepét töltötte be,
és rendelkezett az ország összes közlekedési vállalatával (vasúttal, hajózással, autó
busz- és gépkocsiüzemekkel).
Miután a Vezérkar Főnöke 1. (hadműveleti) osztályának vezetője közölte a KSZV
parancsnokságával, hogy milyen alakulatok kerülnek, vasúti szállításra és hova,
legalább 3 nap kellett ahhoz, hogy a szállítás meginduljon. A KSZV először feltér
képezte, hogy az egyes alakulatok hol fognak berakodni, majd intézkedett a moz
dony- és a kocsiállomány összevonására.
A csapatok bevagonírozása egy hadtesten, de még egy hadosztályon belül is több
helyről történt. A szétszórt kihelyezések, a pályaudvarok telítettsége és különféle
minősége miatt került erre sor. Ez utóbbi miatt azért, mert például a páncélos jár
művek berakásához homlokrakodóra volt szükség és csak a fővárosi pályaudvarok
rendelkeztek ezekkel.
17 Harkovi hadművelet: A Vörös Hadsereg 1942. május 12-én kezdődött támadása csupán kisebb területekért és
Harkov elfoglalásáért indult. A szovjet hadművelet (15 hadosztály, 140 harckocsi) eleinte sikerrel járt, északról és
délről előrenyomulva már Harkovot és Poltavát is megközelítették. A németek azonban bevetették tartalék erőiket
és így május 10-án a szovjet támadás összeomlott. Az ellentámadás az előretörő szovjet magasabbegységeket elvágta és
bekerítette. A körülzárt részek felszámolása mind Izjumtól K-re, mind Harkovtól K-re elhúzódott június közepéig.
Három szovjet seregtest semmisült meg, a hadifoglyok száma pedig meghaladta a 200 ezret. Ránki György: A máso
dik világháború története. 2. kiadás. Budapest, 1976. 168—169. o.
18 KTB OKW Bd. II. 396., 408., 410., 445. o.
19 Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1942. április 30., 35. szám.
20 Magyar Statisztikai Közlemények, 116. kötet. Magyarország vasútainak állapota az 1940. évben.
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A 2. magyar hadsereg kiszállításához felhasznált szerelvény- és vagonállomány

A 2. magyar H D S . szállítási lépcsői

Felhasznált
tehervagonok
száma

Felhasznált
személyszállító
vagonok
száma

Felhasznált
szerelvények
száma

293 és egy félig
telt Orjol és
Kurszk térségébe

1. (1942. IV. 11—V. 25.)
kb. 11 000

kb. 600—700

Az 1. pc. ho. és HDS.-közvetlen
gépkocsioszlopok kiszáll, első
üteme = 1942. IV. 28—V. 1.)

21 és egy félig telt
Itzeszówig

Az összetorlódott I I . és I I I . lépcső
(1942. V. 28—VII. 27.)

377 és egy félig
telt Gomel ill.
Kurszk térségébe
K b . 13 000

K b . 800—900
93 és egy félig telt
Itzeszówig

Az 1. pc. ho. és H D S . - közvetlen
gépkocsioszlopok kiszállításának
második üteme (1942. VI. 10—
V I I . 16.)

Ezekhez jött még a seregtest anyagi (pl. lőszer), felszerelési cikkeit szállító 36 szerelvény (kb.
2000 felhasznált tehervagon), amelyeket befűztek az egyes szállítási lépcsők szállítmányaiba.
Megjegyzések:
A teher- és személyszállító vagonok adatainak kiszámításánál figyelembe kellett venni, hogy
a) A szerelvények kirakodásuk u t á n visszatértek (üresen) és újból fel lehetett használni őket.
b) A hadműveleti területen kirakodó szerelvények kb. 16—22 n a p alatt fordultak meg, a
Rzeszówban kirakodók 4 n a p alatt.
c) Az első szállítási lépcső elindítása a hadműveleti területre 34 napot (IV. 11—V. 15.), az
összetorlódott másodiké és harmadiké 54 napot (V. 28—VII. 20.) vett igénybe.
d) E g y magyar katonai szerelvény 110 tengelyes volt, ez 55 vagont jelentett.
e) A határon naponta csak kevés szerelvény léphetett ki és az egyes szállítási lépcsők útvonala
különbözőképpen alakult a szovjet területen.

A KSZV az összes vasúti szállítással kapcsolatos információ birtokában, mely ki
egészült a kiszállítandó csapatoktól előre bekért hadrendi, személyi és felszerelési
adatokkal, elkészítette a szállítási intézkedést, tervet. Ez tartalmazta:
— melyik (belföldi) vasútvonalon futnak majd az egyes szerelvények;
-— milyen lesz az egyes szerelvények összetétele ;
— milyen sorrendben és mikor kerülnek kiszállításra az alakulatok hadtesten és
hadosztályon belül stb.
Mindezt közölték aztán azokkal a vonalparancsnokságokkal, amelyek területén
az egyes csapatok bevagoníroztak.
1942-ben a keleti hadműveleti területre irányított katonai szállítmányokkal kap
csolatban a korlátozott vasúti szállításra való tekintettel az OKW (Oberkommando
der Wehrmacht = Wehrmacht főparancsnokság) különböző megszigorításokat ren
delt el. Ezek az oda kiérkező magyar katoĎai szállítmányokra is vonatkoztak.
Ezen korlátozások szerint az országból a hadműveleti területre kilépő katona
vonatoknak a mozdony és a szerkocsi nélkül 520 m hosszúaknak és 110 tengelyesek
nek kellett lenniök. Ez 55 kocsiból álló szerelvényt jelentett. Ezeket a szabvány sze
relvényeket a németek saját alakulataik személyi és anyagi állapotára méretezték.
Egy német gyalogzászlóalj szállítását oldották meg egy ilyen szerelvénnyel. Mivel a
magyar alakulatoknak más volt a személyi és fegyverzeti, felszerelésbeli összetétele,
gyakran meg kellett osztani hadrendi kötelékeiket.
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A magyar könnyű hadosztály szálhtásához általában 50, ezzel szemben egy német
gyaloghadosztály szállításához kb. 65 ilyen szerelvény szükségeltetett.21
A vasúti kocsikat a német katonai vasúti hatóságokkal történt megállapodás
alapján az alábbiak szerint kellett „gazdaságosan" kihasználni:
a) vezérőrnagyoknak és annál magasabb rendfokozatban lévőknek egy egész
fülke (B kocsi),
b) rendszeresített tiszti helyen beosztottaknak fekvőhely járt (C kocsi).
c) G legénységi kocsinként (8—8 paddal, szükség szerint kályhával is ellátva)
36 embert
d) G lószállító kocsinként 6 lovat,
e) I kocsinként 2 db országos jármüvet (szekeret) vagy 2 db 380 cm-nél rövidebb
személygépkocsit, 2 motorkerékpárt, vagy 1 tehergépkocsit, vagy pótkocsit,
vagy légvédelmi ágyút stb. kellett berakni.22
Egy magyar katonai szerelvény felépítése a következőképpen nézett ki. A szerel
vényt egy mozdony húzta, de néha hátulra is kapcsoltak még egyet.23 Az ország
határán túl a magyar mozdonyokat kicserélték németre, mivel az előbbiek csak
30 km/órás, az utóbbiak viszont 40—45 km/órás átlagsebességet tudtak elérni.
A mozdonyok elé kövekkel megrakott tehervagonokat kapcsoltak. Ha a partizánok
a sínekre robbanóanyagokat helyeztek el, akkor először ezek, az ún. robbanó vago
nok repültek a levegőbe. A mozdony után :
— a tiszti (2—3 db),
— a legénységi (10—15 db),
— a lovakat szállító (10 db) kocsikat kapcsolták,
— majd a gép-, harc- (páncéloshadosztálynál), illetve az országos járműveket
(szekereket) szállító, zömmel lapos, vagy kis oldalfallal ellátott és ponyvával leta
kart vagonok (8—10 db) következtek.
Összehasonlításképpen egy nem gépesített (a) és egy gépesített (b) német gyalog
zászlóalj vonata a következő vagonokból állt :
a) mozdony
1 db 2. osztályú utazókocsi
1 db 3. osztályú utazókocsi
1 db 2. vagy 3. osztályú utazókocsi
13 db legénységi kocsi
2 db légvédelmi kocsi
12 db lószállító kocsi
9 db kis oldalfallal ellátott, járművek szállítására alkalmas kocsi (Rungenwagen)
14 db pőrekocsi.
Összesen: 53 db kocsi. Hossza a mozdony nélkül 521 m.
b) mozdony
1 db 2. osztályú utazókocsi
1 db 2. vagy 3. osztályú utazókocsi
4 db 3. osztályú utazókocsi
2 db legénységi kocsi
1 db légvédelmi kocsi

21 H L VKF Ein. I.a. Szám nélküli iratok,. Napi helyzetjelentések (a továbbiakban: szn. i. NHJ.) 1942. V. 10.
1448. o.; Kreidler: i. m. 301. o. Egy német páncélos hadosztály szállításához közel 100, egy SS-alakulat (hadosztály)
szállításához pedig — amely mind személyi, mind harceszközök szempontjából a legjelentősebb erőt képviselte a német
hadseregben — közel 120 szerelvény szükségeltetett.
22 HL 10. k. ho. pság 1942/M/853.
23 HL Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye (a továbbiakban: Tgy.) 2842. Kovács Károly: Visszaemlé
kezés az 1942/43-as Don menti harctéri eseményekre, (kézirat) 4. o.
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19 db kis oldalfalú, járműszállító kocsi (Rungenwagen)
21 db pőrekocsi.
Összesen : 49 db kocsi. Hossza a mozdony nélkül 525 mJ
Mivel a németeknek különböző rakodóterű vagonjaik voltak, egy német szerel
vény kirakodása nem tartott egy óránál hosszabb ideig. A magyar szerelvények ki
rakodása ezzel szemben 3—4 órába is beletellett.
A hadműveleti területen való utazás alatt a vagonokban harckészültségbe kellett
helyezni a tűzgépeket. Gyakori partizán,- vagy légitámadásoknak voltak ugyanis ki
téve ezek a szerelvények. Általában a vagonokat alakították át úgy — leszerelték az
oldalukat —, hogy az egyes lövegeket (főleg a légvédelmi gépágyúkat) használni
lehessen a szállítás alatt. A kis létszámú kísérő személyzet általában nem változott
a szállítás alatt. Tehát a 2. magyar hadseregnél ez végig magyar volt. Pisztollyal,
állványos golyószóróval és puskával szerelték fel őket.25 A géppisztollyal, gyakran
aknavetővel támadó partizáncsoportok ellen ez elégtelennek bizonyult.26
A KSZV által összeállított, az alakulatok hadrendjét néha nem követő szabvány
vonatok közül a 2. magyar hadsereg nem gépkocsizó magasabbegységeit szállítók
Galántánál, a gépkocsizókat szállítók Kassánál léptek ki Magyarország határán.
A határkilépés idejét az egyes szállítmányoknál az OKW illetékes szervei határoz
ták meg, ahogy az egész határontúli szállításnál az ő (hadműveleti, ellátási) in
tézkedéseik voltak a mérvadóak.27
1942 április közepére a hadműveleti terület szállítóvonalain és a kirakókörzetben
az alábbi magyar katonai közlekedési és egyéb hatóságok — összeköttetésben a
német hatóságokkal — álltak a 2. magyar hadsereg rendelkezésére:
a) a Vezérkar Főnökének összekötő tisztje
Avar István vezérkari százados, Lvov (Lemberg).
Összeköttetés tartott a lvovi (lembergi) 365. főparancsnokság útján.
b) a magyar Nyugati Megszálló Csoport parancsnoksága
Sziklay György vezérőrnagy, Proszkurov.
Összeköttetést tartott a Befehlshaber Ukraine (Ukrajna parancsnoka) útján.
c) a magyar Keleti Megszálló Csoport parancsnoksága
Olgyay Károly altábornagy, Kijev.
Összeköttetést tartott a Befehlshaber Rückwärtiges Heeres Gebiet (hátországi
területi parancsnok) útján.
d) a 2. magyar hadsereg szállításszabályozó vezérkari tiszti törzse
Kovács Gyula vezérkari ezredes, a 2. magyar hadseregparancsnokság megérke
zéséig.
e) magyar anyagi törzs
Csatái Aladár vezérkari alezredes. Álláspontja a német Oberkommando des
Heeres General Quartiermeister Befehlstelle Süd (Szárazföldi Haderőfőparancs
nokság Déli Parancsnokságának főszállásmestere) mellett Poltaván.
f) magyar összekötő törzs
Siegler Endre vezérkari őrnagy. Álláspontja a Heeresgruppe Süd-ön (Dél hadseregcsoport-parancsnokságon) Poltaván.
g) 105. gépkocsizó vonatcsoport parancsnokság, mint a 2. magyar hadsereg közvetlen
részeinek és a páncélos hadosztály kerekes részeinek hadműveleti irányító törzse.
Avar István vezérkari századosnak alárendelve. Tarnów, vagy Rzeszów.28

24
25
26
27
28

Kreidler: i. ni. 301. o.
HL HM. Ein. 3/a. 1942/39886.
Uo. Ein. 3/c 1942/31200.
HL 10.k. no. pság 1942/M/853., 1942/kt./116.
Uo. 1942/M/8C1.

— 504 —

A 2. magyar hadsereg kiszállítása és Kurszk körzetébe
csoportosítása
A 2. magyar hadsereg kiszállításának kezdetét 1942. április 11-re tehetjük, mikor
a hadseregparancsnokság vasúti összekötő tiszti törzsét szállító szerelvény Gálán tánál elhagyta a határt. 29
Ezt követően elindultak a hadsereg első szállítási lépcsőjének szerelvényei. Ebben
az első lépcsőben kerültek kiszállításra: a III. hadtest törzse és közvetlen alakula
tai, a hadtest 7., 6. és 9. könnyű hadosztálya, a 2. magyar hadseregparancsnokság,
a hadseregközvetlenek közül elsősorban a vonat-, légvédelmi és híradócsapatok
(többek között a 101/1. hírzászlóalj, a 53. hírzászlóalj, a 109. sz. ellátóoszlop, a 103. ro
hamcsónak század, a 101. légvédelmi tüzérosztály, a 102. fővezérségi gépvontatású
sütőoszlop stb.), az 1. repülőcsoport közvetlenéi (1. repülő hírszázad, 1. repülő
árkászszázad, 1. repülő szeroszlop.) és a IV. hadtestközvetlen alakulatok.
A felsorolt magasabbegységek és alegységek mozgósítása március első hetében
történt. 30 Rövid 3—4 hetes kiképzés eredményeképpen kellett a csapatoknak harc
készültségi fokukat elérni április hónap elejére. Ez idő alatt a lőszerhiány és a fegy
verek kímélése miatt nagyobb összekovácsoló harcgyakorlatra nem került sor.
Az egyes alakulatok kiszállításának sorrendje általában a következőképpen ala
kult. Először az ún. szállítási kirakó kirendeltség (szálhtásszabályozó törzs) indult el
egy vezérkari tiszt parancsnoksága alatt. Minden hadtest és könnyű hadosztály
rendelkezett egy ilyen törzzsel, ezek voltak a kirakás közvetlen irányítói. A hadtes
ten és a könnyű hadosztályon belül az élszálhtmányokba a légvédelmet, híradást és
élelmezést ellátó, valamint a kirakási körzet biztosításáért felelős alakulatok sorol
tattak be. Ezeket követték aztán a többi magasabbegységek és alegységek.
Az első szállítási lépcső zömét jelentő III. hadtest április 9-én kapott utasítást a
KSZV-től, hogy alakulatainak vasúti szállítása április 12-étől kezdetét veszi. A szál
lítmányok sorrendjét azonban csak április 10-én adták meg. Az élszállítmányt a
III. hadtestparancsnokság törzse és könnyű hadosztályainak szálhtásszabályozó
törzsei alkották. Biztosításukra a III. légvédelmi tüzérosztály egyik ütege is kiszállí
tásra került. Április 12-én éjfél előtt indult el a fenti alakulatokkal az első két sze
relvény Szombathelyről.31 Április 13-ától a III. hadtestközvetlen és vonatalakulatai
követték ezeket.32 Pár napos szállítási szünet után április 17-étől az alábbi magasabb
egységeket szállító szerelvények indultak el rendeltetési helyükre :
— hadseregközvetlen alakulatok ;
— Budapestről a hadseregparancsnokság szűkebb törzse, Kovács Gyula vezérkari
ezredes parancsnoksága alatt ;
— Komárom vidékéről a 6. könnyű hadosztály;
— Sopron környékéről a 7. könnyű hadosztály.33
Végül a IV. hadtestközvetlen alakulatok április 29-től, a Nagykanizsa környéké
ről induló 9. könnyű hadosztály alakulatainak zöme pedig május 1-től kezdte meg
kivonulását.34
Az első lépcsőben kiszállított magasabbegységek általában a következő útvonalon
értek ki a keleti arcvonal mögé: Komárom—Érsekújvár—Galánta—Trencsén (Tren
čín)—Zsolna (Žilina)—Jablonkai hágó—Katowice—Kielce—Radom—Deblin—Lu29 HL VKP Ein. l.a. szn. i. N H J . 1942. IV. 11.1362. o.
30 HL HM Ein. l.a. 1942./13206
31 Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához
(1938—1945) Budapest, HM Központi Irattár kiadása, 1961. 157. o.
32 HL. 2. hds. 16. fasc. Korotnoki Amadé alez.. a I I I . hírzászlóalj parancsnokának harcjelentése.
33 HL HM Ált. 3/b. 1942/447122. ; HL HM Ein. 6/k. 1942/50270. ; HL 2. hds. 23. fasc. Nemeskéri KissMiklószászlós :
Napló az orosz harctérről, 9. o. ; HL HM Ein. 3/b. 1942/22902. ; Űj Komárommegyei Hírlap, 1942. április 18. ; Űj Sop~
ronvármegye, 1942. június 6.
34 HL HM Ált. 3/b. 1942/460028.; Zalai Magyar Hírek, 1942. május 2.; Muraköz, 1943. június 11.
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ków—Breszt—Minszk—Szmolenszk—Gomel—Brjanszk—Orjol.35 8 napig tartott a
szállításuk.
Kormányközi megállapodás szerint Galántától a Cseh-Morva Protektorátus terü
letén a szerelvényekből nem lehetett kilépni, s mindegyiket egy-egy szlovák tiszt
kísérte. Szovjet területen Gomel és Orjol között brjanszki erdőségben komoly par
tizán- és repülőtámadásokra számíthattak a felvonuló csapatok. A német hadműve
leti előkészületekre reagálásképpen ugyanis a tavaszi hónapokban felélénkültek a
partizánakciók. 86 osztag (kb. 14 600 ember) tevékenykedett a brjanszki erdő déli és
északnyugati részén.36 A „...brjanszki erdő közvetlen összeköttetésben volt az
orosz hátországgal. Nem is partizánok voltak azok ott az erdőben, hanem rendes
katonaság — véltük." — olvashatjuk egy szemtanú visszaemlékezésében.37 Ezen az
útszakaszon a meglepetésszerű partizántámadások megakadályozására az erdők fáit
a vasúti sínektől jobbra és balra is 100—200 méterre kiirtották. 38
1942. május 16-ától pedig a német Heeresgruppe Süd parancsnokságának rendele
tére a vasútvonalakat az ukrán rendőrség őrizte (50 méterenként felállítottak 1—1
ukrán őrt a sínek mellé!)39 Minden felrobbantott szerelvény után a németek a föld
színével tették egyenlővé a legközelebbi falut a vasút mellett.
A kiérkező magyar csapatokat — mivel a 2. magyar hadsereg parancsnokságának
azon tágabb csoportja, mellyel Jány Gusztáv vezérezredes, a seregtest parancsnoka
is utazott, csak május 20-án érkezett Kurszkba — közvetlenül a 2. német hadsereg
nek rendelték alá. Ennek a hadseregnek báró von Weichs vezérezredes volt a pa
rancsnoka. A magyar erők kirakásának vezetését is a 2. német hadseregparancsnok
ság látta el. A csapatok kirakásának tervéről, jövendő feladatairól nem adtak tájé
koztatást — többszöri magyar kérés ellenére sem.40 Jány vezérezredes csak május
17-én Poltaván, a Heeresgruppe Süd főhadiszállásán tudta meg, hogy seregteste
részt vesz a támadó hadműveletekben, ezért csoportosítják azt Kurszk környékére.
A magyar alakulatok közül elsőként a III. hadtestparancsnokság és szállítássza
bályozó törzse rakodott ki Orjóiban (Kurszktól 150 km-re É—ÉNy) április 18-án.
Ugyanide a kirakó állomásra érkeztek ezután a III. hadtestközvetlenek és a 7.
könnyű hadosztály csapatai. Az Orjolban kirakott alakulatok nem tudtak azonnal
továbbmenni Kurszk felé, mert az orjol—kurszki vasútvonal, illetve közút helyre
állítása nem fejeződött be. Addig Orjolban, az orjol—kromi út mentén szállásolták
el ezeket.41 Egy — másfél hetes itt tartózkodás után kaptak parancsot Kurszk körze
tébe településükre. A 7. könnyű hadosztály csapatait és a III. hadtest gépjármű-,
valamint fogatolt oszlopait az Orjol—Kromi—Fatyezs útvonalon indították el
Kurszk felé, a hadtestközvetlen gyalogalakulatokat — a fogatolt részek kivételé
vel — vasúton szállították Kurszk környékére.42
A 9. könnyű hadosztály május 5-étől rakodott ki a hadműveleti területen. Az eze
ket szállító szerelvények egyből, megszakítás nélkül Kurszk körzetébe érkeztek be.
A szintén a III. hadtest kötelékébe tartozó 6. könnyű hadosztály csapatainak és
a 2. magyar hadseregközvetlen alakulatoknak zöme a nagy esőzések nyomán kelet
kezett árvizektől akadályoztatva Kurszktól 300 km-rel nyugatabbra Csernyigov—
Nyezsin—Konotop térségében április 22-étől kényszerkirakást hajtott végre. Ezeket
az alakulatokat Gomeltől nem Szmolenszk irányába, hanem a kijev—kurszki vasút
vonal irányába szállították, hogy majd ezen a vonalon érjenek el Kurszk térségébe.
35
36
37
38
39
40
41
42

HL 2. hds. 23. fasc. NemesMri zls. : i. ni. 11—24. o.
Erich Hesse: Der Sowjet—russische Partisanenkrieg 1941 bis 1944. Göttingen, 1959. 170. o.
HL Tgy. 2804. dr. Vámossy József: Emlékeim a 2. magyar hadseregről (kézirat) 5. o.
HL Tgy. 2889. Kadosa Árpád: A Don kanyarig és vissza, (kézirat) 3. o.
HL VKF Ein. l.a. szn. i. NHJ. 1942. V. 17. 1450. o.
HL 2. hds. 5 fasc. 8. sz. naplómelléklet.
Uo. 1. sz. naplómellékletCsima: i. m. 158. o.
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A fenti magasabbegységek első két szállítmánya még az eredeti irányítási céljára,
Lgovba (Kurszktól K-re 80 km-rel) be tudott futni.43
A kényszerkirakásra ítélt alakulatok elszállásolásának közelében, Szeregyina Buda
környékén állomásozó 102. magyar megszálló hadosztályt április 28-án erős partizán
egység támadta meg. A Heeresgruppe Süd parancsnoksága — a magyar Keleti Meg
szálló Csoport parancsnokának javaslatára is — utasította a 6. könnyű hadosztályt,
hogy vegyen részt a partizánok elleni harcban. A könnyű hadosztály a német 580.
Korück44 alárendeltségébe lépett és május 1-étől egy ezrede és 3 ütege a partizán
egységek által megszállt területek felé indult. 45
Az első szállítási lépcsőben utolsóként kiérkező IV. hadtestközvetlen alakulatok
nak május 8-ától 21-éig tartott a kirakodása Putyivl és Burin környékén — a terve
zett kirakási helytől 60—80 km-rel nyugatabbra. 46
A III. hadtest május elején Kurszktól NY-ra gyülekező 7. és 9. könnyű hadosztá
lyára a Heeresgruppe Süd intézkedése szerint a XLVIII. német páncéloshadtest
(2. német hadsereg) két hadosztályának felváltása várt.47 A Kurszktól K-re, 60 km-re
húzódó kb. 40 km-es védelmi vonalat kellett átvenniük. Május 3-án kezdődtek meg
a tárgyalások a III. hadtest és a felváltandó német hadosztályok parancsnokságai
között. A megállapodás értelmében a 7. könnyű hadosztálynak a német 88. Gollwitzer gyalog-, a 9. könnyű hadosztálynak pedig a német 16. gépesített hadosztályt,
kellett felváltania.48 A felváltások befejezését 1942. május 25-re kellett végrehajtani.49
A fent említett német magasabbegységeket a Heeresgruppe Süd hátravonta az arc
vonal mögé, feltöltés és felfrissítés céljából.
A 6. könnyű hadosztálynak június elejére kellett a III. hadtest másik két könnyű
hadosztálya mellé felsorakoznia, addig a partizáncsoportok ellen volt bevetve.
A Gomel—Konotop—Vorozsba—Lgov—Kurszk vasútvonaltól északra, a brjanszki
erdő területén felbukkanó kisebb-nagyobb partizánegységek állandó veszélyt jelen
tettek a felvonuló német és magyar alakulatoknak. A hadtestétől elszakított 6.
könnyű hadosztály feladata az volt, hogy a 2. német hadsereg alárendeltségében, az
580. Korück közvetlen utasítására, kirakó helyétől Kurszk felé fésülje át a területet.
A könnyű hadosztály június 12-ére rendkívül kimerülten került ki a Kurszk előtti
védelmi állásokba. A partizáncsoportokkal vívott harcban, május 13—31. között
90 halottat, 314 sebesültet és 32 eltűntet jelentett a könnyű hadosztály parancsnok
sága.50 A napi előírt 30—35 km-es gyalogmenetek, amelyek a rossz útviszonyok és
a partizánerők elhelyezkedése miatt általában 50—60 km-re is megnőttek, nagyon
megviselték a személyi állományt. Az 580. Korück utánszállító eszközt nem adott,
így kb. 80—100 km-re is megnövekedtek a könnyű hadosztály utánszállítási vonalai.51
Ezenkívül a 6. könnyű hadosztályt soha nem egyszerre vetették harcba, egyes
részek a zömtől mindig elszakítva kerültek alkalmazásra.52
Hasonló sors érte a IV. hadtest utászzászlóalját és egyéb hadtestközvetlen al
egységeit (IV. vegyiharc század, IV. gázmentesítő század stb.) is, melyeknek május
14-ón Vorozsba helyett Putyivlban kellett kirakodniuk. A község ellen, néhány nap
pal később, egy nehézfegyverekkel felszerelt partizánegység intézett támadást.
„Senkitől nem kaptam arra tájékoztatást, hogy Putyivl és környéke erősen partizán
veszélyes terület ... hogy a vasútvonal német szállítás szempontjából mennyire fon
tos és hogy a biztosításban nekünk is részt kell venni." — olvashatjuk Kocsis László
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H L VKF Bln. l.a. szn. i. N H J . 1942. IV. 20. 1381. o.
Korück = Kommando des rückwärtigen Gebietes (hátországi területparancsnokság).
H L VKF. Ein. l.a. szn. i. N H J . 1942. V. 2. 1405. o.
HL 2. hds. 5. fasc. 8/a. sz. naplómelléklet.
Uo. 7. sz. naplómelléklet.
Uo. 9. sz. naplómelléklet; H L 2. hds. 23. fasc. Nemeskéri zls. : i. m. 34—36. o.
Uo. 9. sz. naplómelléklet.
Uo. 23. fasc.; Nemeskéri zls. : i. m. 51. o.
Uo. 5. fasc. 28. sz. naplómelléklet.
HL VKF. Ein. l.a. szn. i. N H J . 1942. V. 16. és 1942. V. 23., 1426. ill. 1475. o.
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vezérkari alezredesnek, a IV. hadtest szállításszabályozó vezérkari tisztjének jelen
tésében, aki a fenti, komolyabb harcra nem hivatott alegységek felett parancsnokolt.53
A zászlóaljat csak június 8-án váltotta fel a 48/1. magyar megszálló zászlóalj (108.
könnyű hadosztály) és addig a május 23—26. között tartó súlyos harcokban 73 halot
tat, 80 sebesültet és 32 eltűntet vesztett. 54
A IV. hadtest többi közvetlen alakulata közül először a IV. légvédelmi tüzér
osztály (június 3.), majd a 24/11. fogatolt közepes tarackos tüzérosztály (június 5.)
és végül a IV. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály (június közepén) érkezett
ki Kurszk környékére.55 A IV. hadtestnek partizánok ellen bevetett utászcsapatai
csak június második felében értek ki.
A Csernyigov—Nyezsin környékén kirakott hadseregközvetlen (főleg légvédelmi
és utász-) alakulatok gyalogmenetben, a 387. német gyaloghadosztály utolsó menet
lépcsőj eként jutottak el a Kurszkhoz közeli Rilszk—Koro veno térségébe.56
A június 28-ára halasztott német támadás kezdetére a Kurszktól K-re, 60 km-re
levő arcvonalon végül az alábbi fontosabb magyar erők álltak a Heeresgruppe Süd
rendelkezésére:
— III. hadtestközvetlenek,
— 6., 7., 9. könnyű hadosztályok,
— IV. hadtestközvetlenek,
— 101. légvédelmi tüzérosztály,
— 52. és 53. hírzászlóalj, valamint a 101. lángszórós század,
— az 1. repülőcsoport zöme.
Mivel a 2. magyar hadsereg harmadik szállítási lépcsőben kiérkező alakulatait
közvetlenül Kurszk környékén rakták ki, bevethető volt a június végén kezdődő
támadásnál a 101. gépvontatású nehéz tarackos tüzérosztály (21 cm-es nehéz tarac
kokkal) és a 150. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály (15 cm-es közepes
tarackokkal) is. A szintén ebbe a szállítási lépcsőbe tartozó VII. hadtest könnyű
hadosztályai közül a 19., ha nem is vett részt a hadműveletekben, de szorosan követte
az előretörő magyar csapatokat. Élzászlóaljaival július 3-án már elérte Tyim városát.
A Kurszktól keletre csoportosuló magyar alakulatok nem tették ki a német had
vezetés által remélt két hadtestnyi erőt. Azt, hogy ilyen mértékben számíthattak
a magyar részvételre a támadásnál, az is bizonyítja, hogy a 2. német hadseregbeli
VII. hadtestparancsnokságot néhány hadtestközvetlen erővel és két hadosztállyal,
az újonnan kiérkező 387. német gyalog- és a 2. német hadseregbeli 16. német gépe
sített hadosztállyal pótlásként alárendelték a június 1-én működésbe lépő 2. magyar
hadseregparancsnokságnak.57 (Eddig — mint már említettem — a kiérkezett magyar
alakulatok a 2. német hadsereg alárendeltségébe tartoztak.) így a Jány vezérezredes
parancsnoksága alatti 2. magyar hadsereg két hadtestből: a III. magyarból (7. és
9. magyar könnyű hadosztály) és a VII. németből (16. német gépesített hadosztály,
387. német gyaloghadosztály) állt június közepén. A 6. magyar könnyű hadosztályt
nem eredeti III. magyar hadtestének, hanem a VII. németnek rendelték alá.
A német hadvezetés tervezte, hogy a 2. magyar hadsereg második szállítási lépcső
ben kivonuló alakulatai is részt vesznek majd a június végén Kurszk környékéről
kiinduló hadműveletekben. Azonban május hónap folyamán előre nem látható
módon alakultak az események Ukrajnában. Május 12-én Harkovnál a szovjet Dél
nyugati Front hadseregei váratlanul ellentámadást indítottak és áttörték a német
védelmi vonalakat. A német hadvezetés a támadás elreteszelésére, főleg a Heeres
gruppe Mitte-től, lényeges erőket csoportosított át ide, a DK-i irányba. 58 A keleti
53
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HL 2. hds. 5. íasc. 33. sz. naplómelléklet;
Uo. 23. f a s c ; Nemeskéri zla. : i. m. 01. o.
Uo. 5. fasc. 38. sz. naplómelléklet.
Uo. 13. sz. naplómelléklet.
HL VKF. Ein. l.a. szn. i. NHJ. 1942. VI. 1.1492. o.
H L 2. hds. 5. fasc. 13. sz. naplómelléklet.
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arcvonalra Nyugat-Európából átdobott, vagy újonnan felállított német gyalog- és
páncéloshadosztályok szállítása (menet és vasúti) is zömmel május közepére és június
elejére esett.59 így nemcsak a vasútvonalak, de a nagyobb közutak is zsúfoltak,
telítettek voltak a német csapatszállítások miatt. Feltehetően ezen okok miatt tar
tották vissza a német hadiforgalmi szervek a 2. magyar hadsereg második lépcsőjé
nek hadműveleti területre való kivonultatását. Május 23-ától május 28-ára tolódott
el kiszállításuk kezdete. Ezenkívül a magyar csapatok kirakó körzetét olyan hátul,
az arcvonal mögött jelölték meg (Kurszktól 400 km-re NY-ra) — a partizáncsoportok
által időközben megrongált és használhatatlanná vált Kurszk körzetébe tartó vasút
vonal miatt —, hogy képtelenség volt innen gyalogmenetben felvonulni a támadás
kezdetére.
A 2. magyar hadsereg második szállítási lépcsőjébe a IV. hadtestparancsnokság,
a 10., 12., 13. könnyű hadosztályok, az 1. repülőcsoport földi szerveinek zöme (lég
védelmi alegységek) és a hadseregközvetlenek második csoportja tartozott.
A személyi állomány mozgósításának időpontjai április utolsó hete és május eleje
közötti időre estek.60 A gyalogsági, tüzérségi, műszaki és híradó alakulatokat leg
korábban (4—5 héttel), a könny űhadosztály-parancsnokságokat legkésőbben
(2—3 héttel), a többi kötelékeket pedig általában 3 héttel az elszállításuk előtt mozgó
sították. 61 Kiképzésükben helyet kapott a partizánegységek elleni harc gyakorlása
is (erdők átfésülése, erdei harc stb.) a már hadműveleti területen lévő III. hadtest
„felhasználásának" tapasztalatai alapján.62
Bár a 10. könnyű hadosztály szállításszabályozó törzse már május 13-án — 10 nap
pal a második szállítási lépcső tervezett kiszállításának megkezdése előtt — el
vonult a hadműveleti területre, a németek a további magyar szállításokat leállítot
ták. 63 A csapatok bármikor megkaphatták az indulási parancsot ez után, mivel a
szállítások leállítását „bizonytalan ideig" határozták meg.
A 2. magyar hadsereg második szállítási lépcsőjének vasúti felvonultatása végül is
május 28-án kezdődött.64 Először a 10. könnyű hadosztály került kiszállításra,
Kaposvár környékéről. Vele együtt indult el az 1. repülőcsoport földi egységeinek
zöme. A IV. hadtestparancsnokságnak május 30-án, a 12. könnyű hadosztálynak,
Szekszárd környékéről pedig június 6-ától kezdődött meg a vasúti szállítása.65
Ez utóbbi könnyű hadosztály utolsó szerelvényei június 21-én léptek ki az ország
határon. Szintén elhúzódott — csak június 17-étől indult meg — a Kecskemét kör
nyékén bevagonírozó 13. könnyű hadosztály kiszállítása is. E könnyű hadosztály zö
mének kiszállítása, ugyanúgy, mint a 12. könnyű hadosztály utolsó kötelékeié is,
már egyidőben történt a harmadik szállítási lépcsőbe tartozó alakulatok hadműveleti
területre indulásával. Még június 27-e és július 7-e között is tartott a 13. könnyű
hadosztályt szálhtó szerelvények kiléptetése a határon. 66
A három könnyű hadosztállyal párhuzamosan, ezek szállítmányaiba befűzve kerül
tek kiszállításra egyes hadseregközvetlen egységek, főleg ellátó- és egészségügyi
59 H L Mikrofilmtár, a Heeresgruppe Süd anyaga. 1271. doboz. 240., 1083—1084. kocka.; GeorgTessin:Verbände
und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im zweiten Weltkrieg 1939—1945. Bd. I I I . Frankfut am
Main, é. n.
Az 1942 májusában és júniusában kiszállított német gyalog- és páncéloshadosztályok csoportosítása a keleti arc
vonal német seregtesteihez :
6. hadsereghez = 5 gyalog- és 1 páncéloshadosztály;
4. páncéloshadsereghez = 3 gyalog-, 1 páncéloshadosztály;
2. hadsereghez = 1 gyaloghadosztály;
17. hadsereghez = 1 gyaloghadosztály
3 gyaloghadosztály először a Heeresgruppe Süd tartaléka, majd 2 a 2. hadsereghez,
1 pedig a 4. páncéloshadsereghez rendeltetett.
60 HL 10. k. ho. pság. 1942/M/785.
61 Uo. 1942/M/849.
62 Uo. 1942/M/986.
63 Uo. 1942/M/1054; HL VKF Ein. l.a. szn. i. N H J . 1942. V. 15. 1442. o.
64 Uo- 1942/M/1170.
65 Uo. 1942/kt/819.
66 H L HM Ein. 6/k. 1942/50270.
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oszlopok. A 12. és 13. könnyű hadosztály kiszállításának az eddigieknél is lassúbb
üteme azzal magyarázható, hogy a német szállításvezetőség június 12-étől július
10-éig hatszor állította le — általa néha nem is közölt szállítási nehézségek miatt —
az egyes magyar katonai szállítmányok továbbítását. Ilyenkor a KSZV-nek a futás
ban lévő szállítmányokat a belföldi szállítóvonalon gyakran meg kellett állítania,
illetve a bevagonírozásra kerülő szállítmányok berakási idejét ki kellett tolnia.67
Ezeknek a német intézkedéseknek valószínűleg zömmel az volt az oka, hogy a vasút
vonalat valahol a partizánok részéről rongálás érte s helyreállításáig a forgalomnak
szünetelnie kellett. A vasúti hidak helyreállításához — melyek a partizánok legfőbb
célpontjai voltak — egy-két nap szükségeltetett.
A vasúti szállítás az Érsekújvár—Galánta—Zsolna—Jablonkai hágó—Katowice
—Radom—Breszt—Pinszk—Kalinkovicsi—Rjecsica útvonalon történt. Ezt a távol
ságot a szerelvények 6 nap alatt tették meg.
A 10. könnyű hadosztály élszállítmánya június 2-án, végszállítmánya június 14-én
rakodott ki a rjecsicai állomáson, Gomeltől 50 km-rel NY-ra, Kurszktól pedig
400 km-rel NY-ra.68 Ezt követte a 12. könnyű hadosztály, mely június 11—26. kö
zött érkezett és rakodott ki szintén a rjecsicai vasútállomáson.69 A 13. könnyű had
osztályt szállító vonatok csak június 26-ától kezdve futottak be kirakodó helyükre.
Július 3-án a 13/3. közepes tarackos üteget szállító szerelvény aknára futott Rjecsica
előtt, így ettől fogva a hadosztály szerelvényei mintegy 50 km-rel előbb rakodtak ki,
Kalinkovicsi környékén.70 A könnyű hadosztály utolsó szerelvényei július 10-én
rakodtak ki.
A Gomel—Rjecsica—Kalinkovicsi körzetében kirakott alakulatoknak a Heeres
gruppe Süd június 2-i intézkedése alapján gyalogmenetben — menetoszlopokat
képezve — kellett „egyelőre" Kurszk közelébe felvonulniuk. Útjuk az alábbi nagyobb
helységeken vezetett keresztül : Gomel—Csernyigov—Nyezsin—Baturin—Glukov—
Lgov—Kurszk.71 A csapatok napi menetteljesítménye 25—30 km körül mozgott.
3—4 menetnap után tartottak egy-egy pihenőnapot. „Embert, lovat, gépkocsit egy
aránt kemény próbára tett az út, mely néhol rázós, másutt és jobbára mély süppedős
homoktengeren vezetett át. Körülöttünk beláthatatlan óriási vizes, mocsaras terüle
tek s bokros erdős földek váltakoztak" — emlékszik vissza egy 12. könnyű hadosz
tálybeli szemtanú.72 Gyakori útirány tévesztések, esőzések okozta útlezárások, vala
mint partizántámadások miatt 5 hétig is eltartott az út Kurszkig.
Űt közben a 12. könnyű hadosztály 38/1. zászlóaljának egyes részeit a glukovi
német állomásparancsnokság kérésére a közeli, tuligovói erdőben levő partizán
csoport felszámolására vetették be. 73 A 13. könnyű hadosztálynak sem volt zavar
talan a felvonulása. Míg a könnyű hadosztály parancsnokának vezetése alatt álló menet
csoport Kurszk felé tarthatott, a 31. gyalogezrednek partizánerőkkel kellett meg
küzdenie. Utasítást erre a Heeresgruppe B-től kapott, amelyet a 2. magyar had
sereg parancsnokának kérése ellenére sem vont vissza von Weichs vezérezredes.74 A 31.
gyalogezred és egy tüzérosztály a 105. magyar megszálló hadosztály alárendeltségé
ben a Szeregyina Budától DK-re levő erdőket, majd délnek fordulva Glukov felé
eső területeket fésülte át.75 A július 24—30. között lezajlott harcok magyar veszte67 HL 101. Központi Szállítás Vezetőség (a továbbiakban KSZV) 1942. június 12—július 10. „A német szállítás
vezetőség (TK)-tól vett értesítés szerint, a Helka szállítmányok továbbítása ismeretlen okokból VII. 2-án 18h-tól
számított kb. 48 h-ra szünetel."
68 HL VKF Bln. l.a. szn. i. NHJ. 1942. VI. 2., ill. VI. 8. 1497. o, ill. 1512. o.
69 H L 2. hds. 19. fasc. 12. könnyű hadosztály összefoglaló harcjelentése.
70 HL 101. KSZV. 1942. július 3.
71 HL Mikrofilmtár. Heeresgruppe Süd anyaga. 1271. doboz. 1170—1171. kocka. (Hgr. Süd. I.a. Nr. 4502/42. gk.)
72 H L Kadosa: i. m. 12. o.
73 HL 2. hds. 19. fasc. 12. k. ho. pság összefoglaló harcjelentése.
74 Uo. 5. fasc. 216. sz. naplómelléklet ; H L Mikrofilmtár. Heeresgruppe Süd anyaga. 1277. doboz. 436. kocka.
Heeresgruppe B = 1942. július 9-én a Heeresgruppe Süd két hadseregcsoportra bomlott: Heeresgruppe A-ra és
Heeresgruppe B-re.
75 H L 2. hds. 6. fasc. 302. sz. naplómelléklet.
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segeirol nem számolnak be a jelentések. Augusztus 8-ától a magyar ezredet Lgov—
Vorozsba körzetéből vasúton Prikolotnoje községbe (Volcsanszktól DK 30 km) szál
lították, s innen már a 2. magyar hadseregparancsnokságnak kellett gondoskodnia
további, ismét gyalogmenetben megteendő útjáról.76
A második szállítási lépcsőbe tartozó magyar csapatok agyonhajszoltan, a hosszú
meneteléstől teljesen kimerülten az alábbi időpontokban érkeztek Kurszk térségébe :
a) a 10. könnyű hadosztály és a IV. hadtestparancsnokság július 6—10. között;
b) a 12. könnyű hadosztály július 22—24. között;
c) a 13. könnyű hadosztály egyik része, a 7. gyalogezred július 29—augusztus 1.
között ;
d) a 13. könnyű hadosztály másik része, a 31. gyalogezred — augusztus 19—21.
között.77
Innen rövid, egy-két napos pihenő leteltével a Donhoz előretört magyar alakula
tok után meneteltették ezeket.
A harmadik szállítási lépcsőben kivonuló alakulatoknak az eredetileg tervezett
időpontban kezdődött meg a vasúti szállítása. Az előző lépcsőbe tartozók még javá
ban utaztak, mikor június 15-én kezdetét vette a következőé, a harmadiké. A német
hadvezetés tudta, hogy a magyar csapatok második ütemben kiszállított része
június 28-ára, a tervezett támadás kezdetére nem fog kiérkezni az arcvonalba, ezért
igyekezett a 2. magyar hadsereg harmadik szállítási lépcsőben kivonuló alakulatait
a leggyorsabb ütemben Kurszkhoz minél közelebb kiszállítani. A 2. magyar had
sereg teljes jelenléte a keleti arcvonalon a hadműveletek továbbfolytatásának
szempontjából is egyre sürgetőbbé vált a német hadvezetés számára.
A harmadik, az utolsó szállítási lépcsőbe a VII. hadtest parancsnoksága és közvet
lenéi, a 19., 20., 23. könnyű hadosztályok, az 1. páncéloshadosztály lánctalpas jár
művei (pl. a 30. harckocsiezred és az 51. páncélvadász-zászlóalj), valamint az
1. repülőcsoport földi alakulatainak és a hadseregközvetleneknek még hátralévő
részei tartoztak.
A könnyű hadosztályok kiképzése május második hetétől, a páncélos alakulatoké
pedig márciusban — sőt a német páncélos átképzés miatt a harckocsiezredé január
17-étől — vette kezdetét. A 2. magyar hadsereg fegyverzetének kiegészítését szol
gáló — Keitel vezértábornagy által ígért — egyes német zsákmányfegyverek csak
a VII. hadtest és részben a IV. hadtest hadműveleti területre való kivonulása előtt
érkeztek meg. Ezért ez utóbbi hadtestek viszonylag teljesebb fegyverzettel rendel
kezhettek, mint az elsőként kiérkező III. hadtest. 78
Először, június 18—25. között, Miskolc környékéről a VII. hadtestparancsnbkság
és hadtestközvetlen erői, a 19. könnyű hadosztály és a két fővezérségi közepes, illetve
nehéz tüzérosztály, a 150. gépvontatású közepes és a 101. gépvontatású nehéz tarackos tüzérosztály vonult el a hadműveleti területre.79
Ezeket az alakulatokat követte június 25-étől az 1. páncéloshadosztály és az
1. repülőcsoport részei, valamint a VII. hadtest 20. és 23. könnyű hadosztálya.
E két utóbbi magasabbegység magyar területről való elindítása, kivonultatása három
hétig tartott, mivel még a második szállítási lépcsős alakulatokat vivő szerelvények
is várakoztak a határ előtt, kilépésük engedélyezésére.80
Vasúti szállítással — bár az előbbieknél jóval hosszabb kerülő úton — egészen
Kurszk környékéig vitték előre a csapatokat. A következő útvonalon érkeztek ki76 Uo. 5. fasc. 293. sz. naplómelléklet; HL Mikrofilmtár. Heeresgruppe Süd anyaga. 127C. doboz 1245. kocka.
77 Uo. 19. fasc. 12. k. ho. pság összefoglaló harcjelentése; uo. 5. fasc. 159., 281. és 290. sz. naplómellékletek.
78 Bővebben 1. : Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg felszerelése, fegyverzete a frontra kivonulása idején 1942 ápri
lis—május. Hadtörténelmi Közlemények, 1985/3. szám. 616—642. o.
79 HL HM Ein. 6/k. 1942/50270.; HL HM Ein. 3/b. 1942/32810. ; Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, 1942. június
17. és 18.; Rozsnyói Híradó, 1942. június 21.
80 H L HM Ein. 6/k. 5027., 1942/50270.; HL VKF Ein. l.a. szn. i. NHJ. 1942. VII. 10. 1571. o.
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rakó körzetükbe: Érsekújvár—Galánta—Trencsén—Zsolna—Jablonkai hágó—
Katowice—Kielce—Varsó—Bialystok — Grodno—Vilnius (Vilna) — Daugavpilsz
(Dünaburg)—Polock—Vityebszk—Szmolenszk—Orjol—Kurszk.81
A harmadik szállítási lépcsőbe tartozó alakulatok útja hosszabb ideig, 10 napig
tartott az előzőekhez (6—8 naphoz) képest. Zömük — a 19. és 23. könnyű had
osztály, VII. hadtestparancsnokság, egyes hadseregközvetlenek, valamint az 1. pán
célos hadosztály részei — azonban a Kurszktól 400 km-rel nyugatabbra, Gomel tér
ségéig szállított és innen menetelésre rendelt második szállítási ütemben kiérkező
magyar magasabbegységek előtt sorolt be a Donhoz való felvonulás menetébe, a leg
először kiszállított kötelékek után.
Elsőként a két fővezérségi nehéz, illetve közepes tüzérosztály érkezett ki, amelye
ket azonnal harcba is vetettek június 28-án a gyalogos részek tüzérségi támogatására.
Ezeket követte a 19. könnyű hadosztály, amely a Kurszk melletti Szvoboda és Szolotucsino községekben rakodott ki. Már június 27-én is érkeztek ki részek a fent
említett könnyű hadosztályból s ezeket azonnyomban előrevonták a támadó csapa
tok mögé. A 19. könnyű hadosztály végszállítmánya július 2-án rakodott ki.82
A páncéloshadosztály lánctalpas járművekkel rendelkező alakulatai július 2—6.
között érkeztek és rakodtak ki szintén Szvoboda és Szolotucsinó községekben.83
A német hadseregcsoport (Heeresgruppe B) parancsnoksága a hadosztály előrevonását szorgalmazta, de az állandó üzemanyaghiány következtében ez nem volt
lehetséges.84
A 20. és a 23. könnyű hadosztály utolsó szállítmányai július 17-én érkeztek meg
Kurszk körzetébe.85 A könnyű hadosztályok nem várhatták meg míg teljes állomá
nyuk kiérkezik, részeiket már július második hetében útnak indították a Don felé.
A 2. magyar hadsereg utolsóként kiérkező magasabbegységei egy-egy hadsereg
közvetlen és a VII. hadtestközvetlen alakulatai voltak. Ezek kirakodása július 27-én
fejeződött be.86
A 2. magyar hadsereg gépkocsioszlopainak kis részben vasúti, nagy részben menet-,
illetve repülőcsoportjának légi szállítása a gyalogos részekétől eltérő módon történt.
A gépkocsizó alakulatok (hadsereg- és hadtestközvetlen, valamint az 1. páncélos
hadosztály gépkocsioszlopok) két ütemben kerültek ki a hadműveleti területre.
Ezen csapatok vasúti szállítással Kassánál léptek ki Magyarország határán és
viszonylag rövid utazás után a lengyelországi Rzeszówban rakodtak ki. Innen először
a Lvov (Lemberg)—Brodi—Rovno—Novográd—Zsitomir útvonalon Kijevbe érkez
tek, majd pár napos pihenő után — mely egyes részeknél a gyakori kényszerszünet
miatt két hétig is eltartott — Kurszkba irányittattak. A keréken megtett út Kurszkig
kb. 1400—1500 km hosszú volt.
A szállítás első üteme április végén kezdődött. Május 1-ére 21 és egy félig telt
110 tengelyes szerelvény érkezett be, majd rakodott ki Rzeszówban.87 Az először ki
vonuló hadseregközvetlen gépkocsizó alakulatokból 5 menetlépcsőt képeztek és út
nak indították Kijev felé.88 Az igen rossz, esőtől felázott utak alaposan próbára tették
a csapatokat. Gyakoriak voltak az útlezárások, terelőutak az állandó útjavítási
munkálatok miatt. Az 5 menetlépcső május 13—15. között hagyta el Galíciát és
15—17. között érkezett meg Kijevbe.89 Innen csak május 23-án indult el az első
három menetlépcső. Mindössze 100 km-t tettek meg, Nyezsinig. I t t útlezárás miatt
81
82
83
84
85
86
87
88
89

HL Kovács Károly: i. m. 4. o.
HL 2. hds. 5. fasc. 97/c. az. naplómelléklet.
Uo. 123/b. sz. naplómelléklet.
Uo. 119/a. sz. naplómelléklet.
Uo. 185/b+c sz. naplómelléklet.
HL VKF Ein. l.a. szn. i. NHJ. 1942. VII. 27. 1607. o.
Uo. 1942. V. 2. 1408. o.
Uo. 1942. IV. 30. 1397. o.
Uo. 1942. V. 11. 1431. o.
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megállították ezeket. Az első ütemben szállított gépkocsioszlopok végül is csak
június első hetében jutottak el Kurszkig.
A második ütemben kivonuló részek — az 1. páncéloshadosztály gépkocsioszlopai
többek között — június 10-étől egészen július 16-áig napi 3 szerelvénnyel érkeztek
ki folyamatosan kirakó állomásukra, Rzeszówba.90 Összesen 93 és egy félig telt
110 tengelyes szerelvény szállította ebben az ütemben a kivonuló csapatokat. 91
A hadseregközvetlen és a páncéloshadosztály gépkocsioszlopai augusztusban jutot
tak el Kurszkig.
A 2. magyar hadsereg gépjárműállományát nagymértékben megviselte ez a kb.
1400—1500 km-es út. Az elvonulásuk alkalmával elhozott alkatrészkészlet egyes
tételekben teljesen elfogyott, s pótlási lehetőség hiányában egészen kis hibák miatt
gyakoriak voltak az anyaországba való gépkocsivisszaszállítások.
Míg az e feladatra felállított 1. repülőcsoport földi alakulatait mindhárom szállí
tási lépcsőbe — főleg a másodikba — besorolták, légi alegységeinek június 10-ére
kellett megérkezniük a Kurszk közelében kijelölt repülőtérre.92 Szállítási és műszaki
nehézségek miatt azonban ezen utóbbiak nem érkeztek ki a tervezett időpontra, csak
a június 28-i támadás kezdete előtt egy—másfél héttel. A két távolfelderítő repülő
század június 15-ére, a közelfelderítő repülőszázad június 23-ára, a szállítórepülő
század és a két bombázószázadból 8 darab Caproni 135-ös bombázó s 3 db
futárszolgálatot teljesítő Bücker repülőgép június 24-ére települt ki a Kurszktól
30 km-rel délre levői Amaszovka repülőtérre. A két vadászrepülő század és a bom
bázórepülő század további 5 repülőgépe csak július elejére érkezett ki. A támadás
előkészületeiben kb. június 20-ától vettek részt az 1. repülőcsoport főleg távolfel
derítő repülő alegységei.93 A június közepéig kiszállított gyalogos magasabbegységek
hadműveleti területen történő előre vonulása emiatt a légibiztosítás teljes hiányában
zajlott. A 2. magyar hadseregparancsnokság hiába kért a német hadvezetéstől repülő
gépeket, nem kapott. 94
A 2. magyar hadsereg vasúti szállításához 822 db 110 tengelyes szerelvényt hasz
náltak fel. Ebből 115 szerelvény szállította a hadseregközvetlenek és az 1. páncélos
hadosztály gépkocsioszlopait. Ezeknek csak a lengyelországi Rzeszówig tartott az
útjuk, onnan kerekeken tették meg a további 1500 km-t. A 2. magyar hadsereg zöme
három szállítási lépcsőben került ki a hadműveleti területre. A felhasznált szerelvé
nyek megoszlása a három szállítási lépcsőt tekintve hozzávetőlegesen a következő
volt:
— az első szállítási lépcsőhöz 300—310 szerelvény;
— a második szállítási lépcsőhöz 175—185 szerelvény;
— a harmadik szállítási lépcsőhöz 215—225 szerelvény.
A megoszlás aránytalansága, nevezetesen az első lépcső kiszállításához felhasznált,
a következőkhöz képest jóval nagyobb szerelvényállomány abból fakadt, hogy az
első ütemben vonultatták ki — a III. hadtest könnyű hadosztályain és közvetlenéin
kívül — a hadseregközvetlen alakulatok több mint 3/5 részét és a IV. hadtest
közvetleneket is.
A 2. magyar hadsereg első szállítási lépcsőjének kijuttatása még az eredeti terv
szerint alakult. A második szállítási lépcsőben kiérkező alakulatok kivonultatása a
tervezettnél 5 nappal későbben kezdődött, s az előzőkhöz képest 400 km-rel nyuga90 Uo. 1942. VI. 10., ül. VI. 20. 1517., ill. 1545. o.
91 Uo. 1942. VII. 13. 1583. o.
92 Uo. 1942. VI. 1. 1492. o.
93 Szabó Miklós: Az 1. repülőcsoport harcai 1942-ben a magyar források tükrében. Hadtörténelmi Közlemények,
1985/4. sz., 828. o. ; PéterdiA. János: A volt. m. kir. 1. honvéd önálló Távolfelderítő Repülőosztály vázlatos története.
Magyar Szárnyak, (Canada) 1978/7., 64. o. ; Goal Gyula: Vadászidény Uriv felett. Magyar Szárnyak, (Canada) 1982/11.,
51. o.; Mocsáry István százados Naplója (1942. VI. 20.—VII. 14.). Magyar Szárnyak, (Canada) 1984. 43—45. o
94 HL 2. hds. 5. fasc. szám nélküli = 310/2. hds. l.a. 1942. V. 30.
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tabbra rakodtak ki a hadműveleti területen. A német hadvezetésnek szüksége volt
arra, hogy minél több erőt csoportosítson a június 28-án kezdődő támadásához és
a további hadműveletekhez. A 2. magyar hadsereg harmadik szállítási lépcsőjének
kiszállítását ezért már akkor elindíttatta, mikor még az előző lépcső úton volt.
A 2. magyar hadsereg kiszállítása alatt 17 szerelvényt ért a partizánok részéről
aknarobbantás (26 halott, 77 sebesült : az adatok hiányosak) és kettőt repülőtámadás
(1 halott, 5 sebesült).95
A „viszonylag nyugodt", nagyobb ellenséges behatástól mentes vasúti szállítást
azonban hosszú és fárasztó gyalogmenetek követték, míg a 2. magyar hadsereg
elérte a Don vonalát.
A 2. magyar hadsereg előrenyomulása a Donhoz
A Kurszkig felvonuló magyar kötelékek — egy hadtestnyi — kisebb része har
colva, nagyobb része pedig gyorsított gyalogmenetben jutott ki 1942 július és
augusztus hónapjaiban a Donhoz.
Mint az előzőekben már szó esett róla, a 2. magyar hadsereg nem teljes állományá
val — csak három könnyű hadosztályával, két hadtestközvetlen és néhány hadsereg
közvetlen alakulatával — vett részt a június 28-án kezdődött német támadásban.
Ezek a felsorolt magyar csapatok, megerősítve két német hadosztállyal, alkották a
2. magyar hadsereget júniusban.
A német hadvezetés az 1942 nyarára tervezett hadműveleteket Kurszk környékére
csoportosított erőinek támadásával kezdte meg.
Az e térségből kiinduló Weichs-hadseregcsoport csapatainak96 és a tőlük közvet
lenül délre levő 6. német hadseregnek (5 hadtestből állt) együttes támadása első
ütemben a Donhoz való — a Voronyezs általános irányban történő — előretörést,
a második ütemben pedig majd a Don és az Oszkol folyók közé zárt szovjet csapatok
megsemmisítését célozta. A Weichs-hadseregcsoportba a 2. német hadsereg, a 4. né
met páncéloshadsereg és a 2. magyar hadsereg kiérkezett része tartozott.
A seregcsoport fő erejét képező 4. páncéloshadsereg Kasztornojén át Voronyezs
felé, a 2. német hadsereg LV. hadteste Livni irányában támadott. A 2. magyar had
seregnek, mint déli szárnyhadseregnek, az volt a feladata, hogy Tyim város előtt
törje át a szovjet védelmi vonalat és Sztarij Oszkol irányában jusson ki a Donhoz.97
A Harkovtól nyugatra csoportosuló 6. német hadseregnek egy nappal később,
június 29-én kellett csatlakoznia a Weichs-csoport támadásához. Feladata volt a
szovjet arcvonal áttörése Belgorodnál, a Sztarij Oszkoltól délre levő terület birtokba
vétele, majd az előretörő Weichs-csoport seregtestj ei vei való egyesülés, Voronyezstől
nyugatra.
A német—magyar csapatok hozzávetőlegesen másfélszeres túlerőben voltak a szov
jet Brjanszki, Délnyugati és Déli Front csapataival szemben.
A június 28-án induló hadműveleteket kezdetben a két német seregtest (4. páncé
los és a 6.) gyors előretörése jellemezte. 40 km-t haladtak előre 2 nap alatt és
megvolt a lehetőség arra, hogy a szovjet csapatok köré három napon belül Sztarij
Oszkolnál gyűrűt vonjanak.98
Július 3-án Weichs vezérezredes, hadseregcsoport-parancsnok a 2. magyar had
sereg III. hadtestének Sztarij Oszkol felé való előretörését sürgette. Elrendelte, hogy
a hadtest minden kivonható, gyorsanmozgó egysége, gépesített része és az időköz95 HL VKF Ein. l.a. szn. i. NHJ. 1942. VII. 29. 1608. o.
96 A Weichs-hadseregcsoport állománya: a 4. német páncéloshadsereg, a 2. magyar hadsereg kiérkezett része és a
2 német hadsereg LV. hadteste. Ez a hadseregcsoport és a 6. német hadsereg alkotta a Heeresgruppe B-t 1942. jiilius9-étől.
97 HL 2. hds. 4. íasc. 3. sz. naplómelléklet.
98 Uo. 6. fasc. 081. sz. naplómelléklet.
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ben kiérkező, a III. hadtestnek alárendelt, eredetileg VII. magyar hadtestbeli 19.
könnyű hadosztály is a VII. német hadtest után irányíttassék az általa elért sikerek
biztosítására." A napközben beérkezett repülőfelderítések hírt adtak arról, hogy a
40. szovjet hadsereg a még be nem zárt részeken át Voronyezs felé vonult vissza.100
A gyűrű Sztarij Oszkolnál csak az esti órákban zárult be, mikor a VII. német had
test 16. gépesített hadosztálya és a 6. német hadsereg 389. gyaloghadosztálya itt
felvette az összeköttetést. Ekkor már nagyobb szovjet erők vonták ki magukat
a térségből.101
Július 4-én a 4. páncéloshadsereg leggyorsabban előrenyomuló alakulatai elérték
a Dont. A 16. gépesített hadosztály, melyet időközben a 4. páncéloshadseregnek ren
deltek alá, még csak Szemigyeszjátszkojét vette birtokba, a 24. páncéloshadosztály
Gremjacsjónél, a Großdeutschland gépesített hadosztály pedig már Szemilukinál ki
ért a Donhoz.102 A 6. német hadsereg XL. hadtestének páncélosegységei (23. és 3.
páncéloshadosztály) is a Don felé, Voronyezshez tartottak. 103 A szovjet hadvezetés
nek a tartalékok (5. harckocsihadsereg) bevetésével sem sikerült erős csapást mérnie
a Voronyezst fenyegető német csapatora.
A magyar alakulatok közül a legmesszebbre a III. hadtest gyorsalakulataiból
összeállított ún. Major-csoport104 jutott, amely már a Don felé közeledett. A 6. könnyű
hadosztály Sztarij Oszkolt érte el, a többi három — a 7., 9. és 19. — még csak lassan
nyomult előre ennek irányában. Július 4-én indult a június 28-án kezdődött támadás
második szakasza, mely a 2. magyar hadseregnek az Oszkol folyótól a Donig való
előretörést tűzte ki célul. Meg kellett semmisítenie közben a két folyó közti területen
rekedt szovjet csapatokat, majd az erők beérkezéséhez mérten védelmi állást foglalni
a Donnál. Ezt a vonalat egyelőre északon a Voronyezs folyó doni torkolatától délre,
a Potudany folyóig határozták meg.105
Július 5-étől a 2. magyar hadseregparancsnokság alárendeltségéből kivonták a né
met alakulatokat, s visszakapta 6. könyű hadosztályát a VII. német hadtesttől.
Ezt a német hadtestet a 4. német páncéloshadsereg kötelékébe vonták. E napon
valamivel részletesebb utasítást kapott a 2. magyar hadseregparancsnokság a
Weichs-hadseregcsoport parancsnokságától. A III. hadtestnek általában Alekszandrovka irányába kellett előretörnie, előrevetett, gyorsanmozgó csapataival pedig a
szovjet erők élei elé kellett kerülnie. A hadtest doni védelmi vonaláról az alábbiak
szerint intézkedtek: ,,A Voronyezs folyó doni torkolatától egy később meghatáro
zandó sávhatárig fog tartani a védelmi vonala a Don szakaszán, míg a további erők
be nem érkeznek."106
A 2. magyar hadseregnek, Donhoz másodikként kiérkezni látszó VII. hadteste
zömével, általában Sztaraja Csevrosztany irányába kellett előrenyomulnia, hogy
aztán részeivel fokozatosan átvehesse a védelmet a III. hadtest déli sávhatárához
csatlakozva. E kötelék elsőként kiérkező 19. könnyű hadosztályának szorosan követ
nie kellett a III. hadtest könnyű hadosztályainak előrenyomulását. Július 6-ától ezt
a magasabbegységet a Kurszk környékén időközben kirakott eredeti hadtest
parancsnokságának rendelték alá. A VII. hadtest másik két könnyű hadosztályának,
a 20.-nak és a 23.-nak, Kurszk közelébe szállítása és kirakása még folyamatban volt.
A IV. magyar hadtest helyét a Don mentén későbbi időpontban akarta meghatározni
a Weichs-csoport parancsnoksága, mivel a Kurszktól 400 km-rel nyugatabbra ki99 Uo.
100 HL 2-hds. 6. fasc. 681. sz. naplómelléklet.
101 Uo. 5. fasc. 109. sz. naplómelléklet.
102 v. Senger u. Etterlin: i. m. 73. o.
103 Geschichte der 3. Panzer-Division. Berlin, 1967. 282. o.
104 Un. Major-csoport: Major Ottó alezredesnek, a 47. gyalogezred parancsnokának vezetése alatt 1942. június
29-én megalakult, a I I I . hadtest „gyorsalakulatait" magába foglaló csoport. Gyorsalakulatok alatt kerékpáros és
lovasegységek értendők.
105 HL 2. hds. 6. fasc. 681. sz. naplómelléklet.
106 Uo. 5. fasc. 119/a. sz. naplómelléklet.
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rakott és onnan gyalogmenetben felvonuló alakulatainak zöme félúton haladt Kurszk
felé. A városhoz legközelebb a IV. hadtestparancsnokság és a 10. könnyű had
osztály ért el.107
Július 7-én indultak meg a III. hadtest könnyű hadosztályainak menetoszlopai
a Don felé, a Weichs-csoport parancsnokságának sürgetésére, erőltetett iramban.
Kiérkezésük azért vált sürgőssé, mert a német hadvezetés a Don vonalához eljutott
német seregtesteket már a további hadműveletekhez akarta csoportosítani déli
irányba. Ezek felváltására volt hivatott a 2. magyar hadsereg.
A 9. könnyű hadosztálynak Szinyije Lipjagi, a 7. könnyű hadosztálynak Szoldatszkoje, a 6.-nak pedig Isztobnoje volt a július 7-én estig elérendő menetcélja.
Közben a 6. német hadsereg alakulatai Korotojaknál hídfőt képeztek a Donon,
a 4. német páncéloshadsereg csapatai pedig Voronyezs elfoglalásáért harcoltak.108
Július 8-án újabb utasítás érkezett a Weichs-hadseregcsoporttól, amely szerint
az Uriv területén és attól északra eső Don-könyökben tartózkodó (6. német hadsereg
beli) 23. német páncéloshadosztályt kell majd felváltania a kiérkező III. hadtest
nek.109 Estig a következő helységekig jutottak el a hadtest csapatai :
7. könnyű hadosztály: Szoldatszkoje, zömével Rosszoski;
6. könnyű hadosztály: Kosovka folyó vonala, zöm Prokudinszki;
9. könnyű hadosztály : Szinyije Lipjagi.
Tehát már egynapos késésben voltak. Menetüket főleg az hátráltatta, hogy a né
met hadseregcsoport-parancsnokság fokozatosan kezdte már kivonni a 4. páncélos
hadsereg és a 6. hadsereg alakulatait a doni arcvonalból és az alsó Don felé, Millerovo
irányába való átcsoportosításuk útvonalai keresztezték a magyar csapatok menet
vonalát. Nyilvánvalóan a német alakulatok élveztek elsőbbséget.
Elsőként az ún. Major-csoport ért ki a Donhoz, Gremjacsjénál július 7-én. Egyes
részei felderítés céljából át is keltek a folyón és 10—20 km-t nyomultak előre.110
A III. hadtest könnyű hadosztályai július 10-ére jutottak ki, és átvették a Voronyezs
valamint a Potudany folyók közötti 80 km-es szakasz védelmét.111 A támadó had
művelet második szakaszában a július 7-én Sztarij Oszkolból elindított III. hadtest
könnyű hadosztályainak menetoszlopai gyalogmenetben 100 km-nél is hosszabb
utat tettek meg a Donig: a 9. könnyű hadosztály 140 km-t, a 7. könnyű hadosztáy
130 km-t, a 6. könnyű hadosztály pedig 115 km-t.
A csapatok csaknem teljesen kimerülten, a felvonulásban agyonhaj szoltan, naponta
átlag 30 km-t megtéve mindegyik szakaszon elérték a Dont. Elég sok helyen súlyos
harcot folytattak a szovjet kötelékekkel, amelyek hetekig számos hídfőt tartottak
birtokukban a folyó nyugati partján. Az urivi és a scsucsjei hídfőket sohasem sike
rült felszámolniuk a magyar alakulatoknak. Ennek hadműveleti következményeit
az 1943 januárjában megindított szovjet ellentámadás bizonyította.
A német csapatok — a 4. német páncélos- és a 6. német hadsereg — délre irányí
tása miatt tehát a III. hadtest és a később kiérkező magyar erők egy vákuum ki
töltésére rendeltettek a Don vonalához. Számítani lehetett arra, hogy a 2. magyar
hadsereg arcvonala egyre jobban kibővül dél felé. A magyar könnyű hadosztályok
védelmi szakaszának helyét és alárendeltségét a seregtesten belül a Donhoz való
kiérkezésük sorrendje határozta meg. Az eredeti hadrendben gyakori változások tör
téntek emiatt. A III. hadtestparancsnokság után másodikként a Don felé vonuló
VII. magyar hadtestparancsnokságnak a P7. és VII. hadtest könnyű hadosztályai
közül a Sztarij Oszkol városát leghamarabb elérőket (hármat) rendelték alá.
107
108
109
110
111

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

6. fasc. 681. sz. naplómelléklet.
23. fasc; Nemeskéri zls. : i. m. 158. o.
6. fasc. 682. sz. naplómelléklet.
5. fasc. 128/c. sz. naplómelléklet.
6. fasc. 682. sz. naplómelléklet.
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A német alakulatok Don menti felváltása csak július végére, augusztus elejére
fejeződött be.
Már július 12-én utasították a Sztarij Oszkolban tartózkodó VII. magyar hadtest
parancsnokságot, hogy a már kiérkezett III. hadtest déli sávhatárától le délre Pavlovszkig váltsa fel alakulataival a 6. német hadsereg csapatait és rendezkedjék be
mielőbb az elég hosszú, mintegy 125 km-es arcvonalon a Don mentén. A hadtest
19. és 23. könnyű hadosztályának sürgősen fel kellett váltania a 389. német had
osztályt, a legdélebbre levő arc vonalszakaszt pedig a VII. hadtestnek időközben
alárendelt 10. könnyű hadosztálynak szánták.112 Ez utóbbi magasabbegység azért
került át a VII. hadtest kötelékébe, mert úgy tűnt, előbb érkezik ki a Donhoz, mint
az említett hadtest 20. könnyű hadosztálya.113
A német hadvezetés csak a korotojaki hídfőért harcban álló és 25 km-es szakaszt
védő 75. német gyaloghadosztály felváltását nem tervezte „egyelőre".
Július 18-án Voronyezstől dél felé haladva a 2. magyar hadsereg kötelékében a kö
vetkező könnyű hadosztályokat és német hadosztályokat találjuk a Don mentén:
— a 9., 6., 7. könnyű hadosztály — a III. hadtest sávhatárában ;
— a 75. német, és a 19. könnyű hadosztály egyik része — a 389. német hadosztály,
— a 19. könnyű hadosztály másik része — a VII. hadtest sávhatárában.
A 7. könnyű hadosztály mögött már július 16-a óta ott gyülekezett az 1. páncélos
hadosztály zöme, az ún. Zádor-csoport (1—1 harckocsi- és lövészzászlóalj, 1 tüzér
osztály és 1. páncélvadász zászlóalj), amely a könnyű hadosztály segítségére, az urivi
szovjet hídfő elleni első komolyabb fellépésre rendeltetett ide. Ez a támadás július
18-án kezdődött s a kezdeti sikerek után kudarcot vallott.114
A VII. magyar hadtest 23. könnyű hadosztálya már a Dontól mindössze 20 km-re
gyülekezett Kamenka térségében. A 10. könnyű hadosztály azonban még csak Sztarij
Oszkolig jutott előre.
A IV. hadtest eredeti alakulatai — a 13. és 12. könnyű hadosztályok — nagyon
lemaradva, csak Kurszk felé tartottak. Gyorsabb előremozgásukat elsősorban az
akadályozta, hogy mindkét könnyű hadosztályból elkülönített részeket a partizán
csoportok ellen vetettek be. A VII. hadtest azonban már Kurszk és Tyim között
menetelt.115
A 2. magyar hadseregparancsnokság, mivel a 75. német gyaloghadosztály fel
váltására kezdetben nem kapott parancsot, azt tervezte, hogy az utolsóként ki
érkező könnyű hadosztályát, a 13.-at majd mint seregtesttartalékot alkalmazhatja.
Ezen kívül a 200 km-es arcvonalon Pavlovszktól NY-ra, Szvobodától D-re és Voro
nyezstől DNy-ra egy-egy zászlóaljnyi tartalékot tud majd képezni.116 Ebben az el
képzelésében azonban nemsokára csalatkoznia kellett, mivel a német hadvezetés
a 75. német gyaloghadosztály felváltását is elhatározta. A 2. magyar hadseregnek
így nem volt lehetősége ellenállási vonalának kellő mélységű tagozására, s maradt
a „folyammegfigyelő" feladata.
Július 26-án a 10. könnyű hadosztály csapatai átvették a fent említett német had
osztálytól az arcvonalat, mely az időközben feladott és a szovjet csapatok által el
foglalt korotojaki hídfő előtt húzódott.117 A 23. könnyű hadosztály pedig augusztus
3-án váltotta fel az utolsónak maradt 336. német gyaloghadosztályt a 2. magyar
hadsereg legdélebbre eső arcvonalszakaszán.
Augusztus elejére tehát csak magyar alakulatok tartották a Don 200 km hosszú
vonalát — három hídfő : Uriv, Korotojak és Scsucsje birtoklása nélkül. A 2. magyar
112
113
114
115
116
117

Uo. 5. fasc. 162. sz. naplómelléklet.
Uo. 157., 159. és 162. sz. naplómellékletek.
Uo. 187. sz. naplómelléklet.
Uo. 189/c. naplómelléklet.
Uo. 179., 189/c sz. naplómellékletek.
Uo. 241. sz. naplómelléklet.
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hadsereget ekkor a III. hadtest három (6., 7. és 9.) könnyű hadosztálya, a IV. had
testnek a VII. hadtesttől időközben visszakapott 10. könnyű hadosztálya, a VII.
hadtestnek két (19., 23.) könnyű hadosztálya, az „egyelőre" seregtesttartalékként
az urivi hídfő mögött elhelyezkedő 1. páncéloshadosztály, valamint a III. hadtest
arcvonala mögé irányított és az urivi hídfőnél bevetésre szánt VII. hadtestbeli 20.
könnyű hadosztály alkotta. AIV. hadtestbeli 12. és 13. könnyű hadosztály felvonuló
ban volt a Don felé.
A szovjet csapatok, kihasználva azt, hogy a 2. magyar hadsereg nem teljes erejével
védte hosszú védelmi vonalát, s egyes alakulatai a hosszú gyalogmenettől kimerülten
éppen ekkor érkeztek ki, augusztus 6-án az urivi, majd egy nappal később a korotojaki hídfőből is támadást indítottak.
&
A 2. magyar hadsereg súlyos helyzete megkövetelte, hogy 20. könnyű hadosztályt
Urivhoz vonják és a még Don felé menetelő magasabbegységei: a 12. és 13. könnyű
hadosztályok gyorsítsák fel előrenyomulásukat, hogy azonnal harcba is lehessen
vetni ezeket. Az utóbbi két alakulat közül a 12. könnyű hadosztály érkezett ki elő
ször. A Kurszkig tartó menet fáradalmait ki sem pihent magasabbegység erőállapota
tovább romlott, különösen a gyalogság ós a lovak értek ki igen kimerülten a korotojaki arcvonal mögé. Aznap, augusztus 7-én harcba is vetették. A már Kurszk előtt
kettészakított 13. könnyű hadosztály gyalogmenetben felvonuló részét kiérkezésük
után, augusztus 11-én Urivnál vetették be. A könnyű hadosztály még július
végén partizánegységek ellen harcoló 31. gyalogezredét előbb vasúti szállítással,
majd Prikolotnojétól gyalogmenetben vonták előre Osztrogozsszk körzetébe.118
Augusztus 26-án már a korotojaki hídfő elleni második ütközetben vett részt.
Augusztus 25-ére befejeződött a 2. magyar hadsereg előrevonása. A csapatok
Kurszktól 300 km-rel keletre érték el a Don vonalát. A magyar kötelékeknek már
a felvonulásuk alatt meg kellett küzdeniük minden olyan, erőállapotot gyengítő körül
ménnyel, amely a második világháborúban a keleti arcvonalra kiérkező minden né
met szövetséges seregtestnek megadatott.
A felvonulást gátló, erőállapotot oly negatívan befolyásoló tényezők a következők
voltak :
a) Hosszú menetek
Mindenekelőtt ezt sínylették meg leginkább a csapatok. Legtöbbet a IV. hadtest
könnyű hadosztályainak és a III. hadtest 6. könnyű hadosztályának kellett mene
telniük. A 10., 12., 13. könnyű hadosztályok (P7. hadtest) kirakási helyüktől 1000
km-rel keletebbre értek ki a Donhoz. A partizánerők ellen több irányba is bevetett,
majd a doni előretörésben is részt vett 6. könnyű hadosztály pedig 1000 km-nél is
hosszabb utat tett meg. A napi 25—30 km-es előírt menetek a nem gépesített, zöm
mel szekerekkel és csak csekély számú gépjárművel rendelkező magyar csapatok
számára nagy megterhelést jelentettek. A német hadseregcsoport-parancsnokság
állandóan sürgette mielőbbi előre vonásukat. Először a június végi támadás meg
indulása, később a német erők gyors doni felváltása miatt. Pihenőnapot ezért keve
set kaptak.
b) Partizáncsoportok elleni bevetések
A 2. magyar hadsereg kiérkező alakulatait a német Heeresgruppe Süd gyakran
vetette be a partizánerők ellen. A német és a magyar megszálló csapatok ugyanis
kevésnek bizonyultak a nyári német hadműveleti előkészületekre megerősödő, foko
zódó partizánakciók leküzdésére. Különösen a brjanszki erdőséget és a kijev—
kurszki vasútvonal környékét tartották ellenőrzésük alatt a partizánok. Néha
könnyű hadosztályokat, ezredeket s egyéb egységeket — elszakítva magasabb118 Uo. 6. fasc. 638. sz. naplómelléklet.
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Alakulat

I I I . hadtestközvetlenek
6. könnyű hadosztály

Partizáncsoportok
ellen bevetve

Hely, időpont

—
az egész könnyű
hadosztály

—

Menetben megtett
ú t a Donig
450 ill. 300 k m
(harcolva)

1942.. máj. 13—31. 1200—1300 k m
Szeregyina Buda,
(harcolva)
Jampol, Csimelj

7. k ö n n y ű hadosztály

—

—

450 km (harcolva)

9. könnyű hadosztály

—

—

350 km
(harcolva)

IV. hadtestközvetlenek

IV. utászzászlóalj
IV. vegyiharc szd.
IV. gázmentesítő
szd.

1942. máj. 23.
június 8.
Putyîvl és
környéke

550 k m
(harcolva)

10. könnyű hadosztály

egy zászlóalj

1942. június 8.
Rjecsica

1000 km

12. könnyű hadosztály

38/1. zászlóalj

1942. július 10—15.. 1000 km
Glukov és környék*5

13. könnyű hadosztály

31. gyalogezred
13/11. tüzéroszt.

1942. július 24—30. 950 k m
Szeregyina Buda
ill. 1100 k m
és környéke

V I I . hadtest közvetlenek
19. könnyű hadosztály

—
egy zászlóalj
+ lovasszázada

—
1942. július 8.
Gorodíscse, Ignatovka, Csusíkovo

300 k m
300 km

20. könnyű hadosztály

—

—

300 k m

23. könnyű hadosztály

—

—

300 km

2. HDS.-közvetlenek (I.
szállítási lépcső.)

—

—

1000 km

2. HDS.-közvetlenek
(II. és I I I . száll, lépcső)

—

—

300 k m

1. páncéloshadosztály
lánctalpas járművei

—

—

300 k m

—

—

1700—1800 km

1. páncéloshadosztály és
2. HDS.-közvetlenek
gk. oszlopai

parancsnokságaiktól — irányítottak ide. A harcba vetett magyar csapatok a partizán
erők szokatlan harcmodora következtében néha igen súlyos veszteségeket szenved
tek. Példa rá a IV. utászzászlóalj esete.
c) Az ellátás akadozása
A csapatok ellátását a hosszú menetek alatt részben a gomeli, csernyigovi, nyezsini,
konotopi, glukovi, lgovi német és részben a Kurszkba kiérkező központi magyar
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ellátó szervekre — többek között a 103. és 109. számú ellátó oszlopra — alapozták.
Mind az élelmezés, mind az üzemanyagellátás terén nagy kiesések történtek, ahogy
Dénes Jenő századosnak, a 19. könnyű hadosztály gépvontatású légvédelmi gép
ágyús ütegparancsnokának jelentésében is olvashatjuk: „Volt például zászlóalj,
amelyik, tisztjei bemondása szerint 8 napig nem látott kenyeret, lovai lótápot, s
üzemanyag terén: például az én légvédelmi gépágyús ütegem már 7 napig állt
tehetetlenül Sztarij Oszkol és Repjevka között egyenként felfűzve és úton üzem
anyaghiány miatt." 119
d) Rossz útviszonyok és időjárás
A keleti hadszíntér fenti alcímben jelzett „sajátosságai" a szovjet és német csapa
tok mozgatását is erősen gátolták. A lánctalpas járműveket nélkülöző, kevés közle
kedési járművel rendelkező seregtestnél, mint amilyen a 2. magyar hadsereg volt,
különösen nagy szerepet játszottak felvonulásában. A 2. magyar hadsereg meglevő
műszaki, vasútépítő, munkás alegységei, valamint hadihídoszlopai nem kerültek ki
idejében a hadműveleti területre. A német hadvezetés ugyanis, saját csapataik aka
dálymentes felvonulásához, gyakran rendelte el ezeket a 2. magyar hadseregtől.120
A 2. magyar hadsereg gyalogos magasabbegységei hol sár-, hol homoktengerben,
gyakran kerülő, vagy mellékútvonalakra kényszerülve tették meg a hosszú gyalog
meneteket.
A már a felvonulásuk alatt kimerült, elcsigázott magyar csapatok azonnal védelmi
állásba rendeltettek a Donnál. A 9 könnyű és 1 páncéloshadosztály közül 6-nak
kellett részt vennie a július 18-ától folytatott és szeptember 15-éig tartó ún. hídfő
csatákban.
A szeptember 20-án kelt főszállásmesteri jelentés szerint 17 851 fős véres vesztesé
get szenvedett a 2. magyar hadsereg.121 Mivel a jelentés nem végleges adatokat
közölt — erre utalás is történt az irat végén — a teljes veszteség kb. 20—25 ezer
fős lehetett. A személyi állomány lecsökkenése mellett súlyos anyagi veszteségeket
is szenvedett a magyar seregtest.

Петер Сабо
ТРАНСПОРТИРОВКА 2-ОЙ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ НА УКРАИНУ
И ЕЁ ПРОДВИЖЕНИЕ К ГОДУ
(Резюме)
Самая крупная перевозка войск в историй венгерской королевской гонведской армий и одно
из самых напряженных передвижений войск проходили в период с начала апреля по конец
августа 1942 года. Эти перемещения войск связаны с историей 2-ой венгерской армий, бро
шенной по требованию немецкого командования в перации 1942 года на восточном театре
военных действий.
Венгерский корпус (9 легких и 1 танковая дивизия) был всего лишь одним из нескольких
оперативных соединений, которые проделав несколько сот километров весной и летом 1942
года, попали на советско—немецкий фронт. Кроме этого для восполнения немецких дивизий,
обескровленных в боях 1941 года, на этот рубеж фронта были доставлены еще 17 немецких
и 14 союзных дивизий. Однако трудности, сопровождавшие транспортировки на восточном
ТВД, — недостаточность железнодорожных линий и постоянная опасность партизанских
налетов — лишили новое пополнение возможности того, чтобы оно в необходимое время
и в полном численном составе могло выступить для участия в летних операциях.
Перевозка 2-й венгерской армии проводилась в трех этапах. Однако вследствие трудностей
119 Ло. 4. Пазе. 8. зг. пар16теШк1е*.
120 Г/о. 5. *азс. 186. ёа 192. 82. пар1бте11Ше!;ек.
121 Т7о. 7: *авс. 82. п. Уёгеа чевгЪевёе — е1езе**, тедзеЪеаШ*, е1*йп*!
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транспортировки по советской территории она затянулась и длилась более трех месяцев.
С другой стороны, причиной затягивания переброски войск было то, что немецкое военное
руководство в начальной стадии наступления, начатого в конце июня 1942 года, намеревалось
ввести в операции лишь небольшое количество союзных частей. Основную часть войск союз
ников предназначали для заполнения донского рубежа фронта протяженностью примерно
500 км, который немцы намеревались достичь в результате предполагаемого успешного
наступления и продвижения вперед. В противоположность этому они, естественным образом,
пытались как можно скорее решить задачу транспортировки немецких соединений.
В конце кондов из 2-ой венгерской армии лишь один корпус и несколько армейских частей
приняли участие в продвижении к Курску в июне 1942 года вместо двух армейских корпусов,
как на это предположительно надеялось немецкое руководство.
Венгерским воинским частям в ходе их продвижения к Дону пришлось преодолевать такие
трудности, ослаблявшие их физческое состояние, с которыми, как правило, встречались во
второй мировой войне все союзнические войска, прибывавшие на восточных фронт, а именно,
долгие и утомительные марши, суровые погодные условия и задержки в снабжении. Кроме
того немецкое военное руководство часто бросало их на борьбу с более или менее крупными
партизанскими отрядами.
Статья ставит своей задачей показать, насколько, с одной стороны, обессиленным в пред
шествовавших боях, а с другой стороны, измученным долгими переходами венгерский корпус
прибыл к Дону, где ему предстояло выполнить задачу, намного превышавшую его силы.

Péter

Szabó

D I E A U S F U H R D E R Z W E I T E N U N G A R I S C H E N A R M E E NACH U K R A I N E
U N D I H R VORSTOß AN D E N D O N
Resümee
I n der Geschichte der ungarischen königlichen Honved k a m es zum größten Truppentransport
und zu einer der meist anstrengenden Truppenbewegungen zwischen dem Anfang April und
Ende August. Sie sind mit der Geschichte der zweiten ungarischen Armee verbündet, die auf
deutsche Forderung in die Kampfoperationen von 1942 auf dem östlichen Kriegsschauplatz
eingesetzt wurden.
Der ungarische Heereskörper (neun leichte u n d eine Panzerdivision) war nur eine von den
höcheren Kriegsoperationseinheiten, die im Frühling u n d Sommer 1942 nach der Zurücklegung
von Hunderten von Kilometern in der sovjetisch—deutschen F r o n t angekommen sind. Außer
ihm wurden noch 17 deutsche und 14 allierte Divisionen ausgeführt u m die sich in den Gefechten
von 1941 abgekämpften deutschen Divisionen zu ersetzen. Die Transportschwierigkeiten —
wenige Eisenbahnlinien und die ständige Partisanengefahr — auf dem östlichen Kriegsschauplatz
ermöglichten aber nicht, daß sie bei den Kriegsoperationen im Sommer zur rechten Zeit u n d in
vollem Stand zur Verfügung stehen.
Die Ausfuhr der zweiten ungarischen Armee in drei Phasen ist sich einerseits wegen der
Transportschwierigkeiten auf dem sovîetischen Gebiet über drei Monaten hinausgezogen. Anderseits geschah es wegen der Absicht der deutschen Heeresführung, die in der Anfangsphase des
Angriffs a m Ende J u n i 1942 m i t der Teilnahme n u r von wenigen allierten Verbänden gerechnet
h a t . Die meisten waren für die Ausfüllung des nach einem vorausgesetzten erfolgreichen Vorstoß
erworbenen etwa 500 km langen Frontabschnitts am Don bestimmt. Dagegen versuchte die
deutsche Heeresführung die Ausfuhr der deutschen höcheren Einheiten verständlicherweise so
schnell wie möglich durchzuführen.
Schließlich nahmen n u r eine Division u n d einige Einheiten der zweiten ungarischen Armee
am Vorstoß bei K u r s k im J u n i teil, s t a t t der von der deutschen Führung vermutlich gehofften
zwei Divisionen.
Während des Vorstoßes an den Don h a t t e n die ungarischen Verbände m i t allen, den Kräftezustand schwächende Umständen zu kämpfen, die den in der östlichen Front ankommenden
allierten höcheren Einheiten im zweiten Weltkrieg beschieden waren; nähmlich die langen u n d
anstrengenden Märsche, die Unbilder der Witterung u n d die Stockung der Versorgung. Außerdem wurden diese Einheiten von der deutschen Heeresführung oft gegen kleineren oder größeren
Partisanentruppen eingesetzt.
Die Studie wollte darstellen, daß es ein einerseits sehr abgekämpfter anderseits von den langen
Märschen abgequälter ungarischer Heereskörper war, die an den Don ankam, wo eine seine
k r fte weit übersteigende Aufgabe bevor i h m stand.
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KÖZLEMÉNYEK

U R B A N ALADÁR

SZTANKÓ SOMA TERVEZETE
AZ 1848-AS HONVÉDSÉG FELÁLLÍTÁSÁRA

Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc jellegzetes, határainkon
kívül is jól ismert intézménye volt a honvédség. Első zászlóaljait 1848 májusában
kezdték toborozni, alig egy hónappal azután, hogy megkezdődött az 1848:22. te.
értelmében felállítani rendelt nemzetőrség hivatalos összeírása. A nemzetőrség alaku
lataiban a némi vagyonnal rendelkező 20—50 év közötti férfiaknak a szolgálat köte
lező volt, a honvédeket a 18—40 éves önként jelentkezőkből toborozták, akiknél
a vagyoni cenzust nem alkalmazták. A követelmény csak a hazai illetőség, büntetlen
előélet, egészség és a megkívánt minimális testmagasság (kb. 163 cm) volt. Az el
mondottakból nyilvánvaló, hogy a honvédséget nem a nemzetőri törvény kereteit
és előírásait szem előtt tartva szervezték meg. Az új alakulatokat a sorkatonaság
kiegészítésére szánták, s ahhoz hasonló szervezetet, kiképzést és felszerelést kívántak
nekik biztosítani. A Batthyány-kormány azonban — más jogcíme nem lévén —
ezeket az új alakulatokat kezdetben „rendes vagy mobilis nemzetőrség"-nek nevezte,
míg a törvény értelmében a lakóhely szerint felállított és rendőri-karhatalmi fel
adatokra szánt egységeket az „állandó nemzetőrség" megjelöléssel különböztette
meg. Ez a nehézkes elnevezés azonban hamarosan megszűnt, amint ezeket az ön
kénteseket honvédeknek kezdték nevezni.1
A fentiek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az 1848-as magyar forradalom
törvényalkotása legális létet biztosított a nemzetőrségnek, amely — az egymást
váltó francia forradalmak tapasztalataira alapozva — elméletileg a nép felfegyverzé
sét jelentette. Az események kényszerítő hatására azonban ,,a nép felfegyverzésével"
párhuzamosan gondoskodni kellett arról, hogy a kormány rendelkezésére álló kevés
fegyvert ne osszák szét az országban szerveződő várhatóan több száz nemzetőri
zászlóalj között, hanem olyan fegyelmezett egységek kezébe adják, akik nem alkal
milag (vagyis polgári foglalkozásuk mellett) látnak el őrszolgálatot, vagy esetleg kar
hatalmi feladatokat. Ehhez kellettek az új Önkéntes alakulatok, amelyek tagjai hi
vatásszerűen és hosszabb időre vállalják a fegyveres szolgálatot, s nincsenek hely
hez kötve, hanem mobilak : bárhová vezényelhetők.
Az így létrejött honvédzászlóaljak lényegesen különböztek a nemzetőség zászló
aljaitól, ami az elmondottakból természetesen következik. A honvédtoborzás sikere,
mindenekelőtt a fiatal értelmiségiek magas száma (kb. 10%) már a kezdet kezdetén
bizalmat ébresztett az új alakulatokkal szemben, amelyek azután a délvidéki har
cokban augusztus—szeptember során igazolták ezt a bizalmat. Amikor 1848 szep
temberében megkezdődött az önvédelmi haderő szervezése, akkor a már bevált utat
1 A részletekre !. Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 231—235. o. és
uö.: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1980. 580—583. o.
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követve kizárólag honvéd zászlóaljakat állítottak fel. így a honvédség első alakulatai
a tömeghadsereg alapjául szolgáltak. Az 1848—49-es magyar forradalomnak tehát
a külső támadással szemben nem kellett a nagy francia forradalom „amalgám"módszeréhez: az önkéntesek és a sorkatonaság elegyítéséhez folyamodnia. Bár a
korábbi, osztrák szervezésű, de magyarországi hadkiegészítésű ezredekből is harcol
tak a forradalom oldalán, ezeket-az alakulatokat nem oszlatták fel, legfeljebb a hiá
nyokat pótolták honvédújoncokkal. A volt sorezredi zászlóaljak később, új számot
kapva, önálló zászlóaljként soroltak be az egységes honvédseregbe.
A honvédség megteremtése tehát sajátos, az 1848-as európai forradalmak eljárásá
tól lényegesen eltérő folyamat volt. A „népek tavaszá"-nak forradalmai gyorsan,
többnyire sikeres fegyveres felkelés jóvoltából győztek, visszaszorítva az állandó
hadsereget. A régi rendet védő hadsereg azonban megmaradt, s néhány személyes
változástól eltekintve megmaradt tisztikara is. Ez a hadsereg azután a kellő pilla
natban: 1848 nyarán és őszén leszámolt a forradalmi erőkkel. Egyedül a magyar
forradalom volt képes a meglévő régi hadsereg — és az újonnan szervezett, képzetlen
és alig felfegyverzett nemzetőrség — mellett új, nemzeti és forradalmi haderőt terem
teni. Ez tette lehetővé 1848 szeptemberében Jellasics megállítását, a forradalom
eredményeinek megvédését, a nemzeti tömeghadsereg megteremtését, majd az 1849.
év tavaszi katonai sikereit.
A honvédség felállítása tehát szerencsés ötlet, amely — túlzás nélkül mondhat
juk — feltétele volt annak, hogy 1848 őszén az ellenforradalmi hullám ne söpörje el
március vívmányait. Mindez kellően árnyalja a Batthyány-kormány értékelését,
amelynek nem sikerült a békés átalakulást biztosítania, az alkotmányos berendezke
dést megszilárdítania. Kényszerítő körülményei miatt azonban a kormány már
hatalomra kerülésének ötödik hetében olyan rendszabályokhoz nyúlt, amelyek lehe
tővé tették számára — majd lemondása után a Honvédelmi Bizottmány számára —,
hogy sikerrel folyamodjék a fegyveres ellenálláshoz. Igaz, a honvédség létrehozása
kor nem a Birodalom hadereje, hanem csak a szerb felkelés ellen kívánt megfelelő
védelmi erőt felállítani. A lényeg azonban az, hogy azonnal megtalálta a jó meg
oldást.
Külön érdekessége a honvédség kezdeti szervezésének, hogy annak nemcsak ki
vitelezése, de megállapíthatóan magának az új alakulatoknak az ötlete is Batthyány
Lajos miniszterelnöktől származik.2 Az egyre tisztuló, előítéletektől mentes Batthyány-ábrázolás megkívánja, hogy megvizsgáljuk azt is, milyen előzmények után
került sor a honvédtoborzás meghirdetésére, mi történt az ötlet felmerülésétől a ki
vitel kezdetéig. Ez ugyanis nemcsak eddig nem ismertetett részletekre vet fényt, de
segít eloszlatni egy újkeletü legendát, amely azt látszik sugallni, hogy az önkéntes
alakulatok — a honvédek — kiállításának gondolata mögött eredetileg nem volt
valós szándék, azzal csak a bécsi udvart akarták „megpuhítani". Mivel ez nem járt
eredménnyel, május közepén Batthyány „rákényszerült" — állítja ez az értelmezés —
arra, hogy fenyegetését valóra váltsa. 3
A honvédtoborzás előkészületi munkálatainak ismerete végül azzal a haszonnal is
jár, hogy röviden megismerkedhetünk Sztankó Soma sorezredi hadnagy, a Batthyány
által szervezett Országos Nemzetőrségi Haditanács egyik első munkatársa tevékeny
ségével, ő készítette el ugyanis a honvédtoborzás tervezetét, s őt küldte ki 1848
július elején Batthyány Belgiumba, hogy modern fegyvereket vásároljon a honvéd
ség számára. Sztankó mind a két megbízatást időben és sikerrel teljesítette.
Az 1848-as honvédtoborzás a kortársi emlékezésekben gyakran és lelkesen emlege
tett esemény és szép sorokat szentelt neki Horváth Mihály is a függetlenségi háború
2 Urbán 1986, 575—576. o.
3 Spira György: Négy magyar sors. Bp., 1983. 67—68. o.
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történetét feldolgozó munkájában. Az előzményekről azonban a kortárs történetíró
sem tudott részleteket, így megelégedett a toborzás sikereinek felsorolásával. Az évek
múlásával azonban nőtt az igény, hogy a csatatörténetek mellett tudjanak valamit
a szervezés munkájáról is. Ennek nemcsak a költő Tóth Kálmán adott hangot Előre
címú költeményében („Csodálatos ifjú sereg, mely, nem tudni, hogyan támadt..."),
hanem az író P. Szathmáry Károly is. Utóbbi 1875-ben megjelent regényében fel
tette a kérdést: hogyan termettek a honvédek? Majd így írt: „Érdekes volna olvasni
— ha valaki meg tudná vagy meg akarná írni — ezen első honvédzászlóaljak törté
netét." Az összefoglaló munka — érthetően — nem készült el. Hiányát, immáron
az egész szabadságharc vonatkozásában, négy évtized múlva a szakember is szóvá
tette. 1913-ban Aggházy Kamii sajnálkozva jegyezte meg : „az 1848/49. évi magyar
haderő szervezéstörténete mind a mai napig megíratlan". 4
Az 1848—49. évi honvéd hadsereg szervezéstörténetét mind a mai napig nem
tárta fel részletes monográfia. E sorok írója 1953-ban benyújtott szakdolgozatában
a kezdetekkel, az 1848 nyarán szervezett első tíz honvédzászlóalj felállításával fog
lalkozott. Bár munkája, érthetően, nem került publikálásra, eredményei nem voltak
teljesen ismeretlenek. Ennek ellenére az 1959-ben megjelent, az 1848—49-es esemé
nyeket feldolgozó összefoglalás önkényes megoldást választott: mivel a honvédek
toborzása pozitív lépés volt, azt egyszerűen a baloldal által kikényszerített intézke
désnek tulajdonította. Szövege szerint a baloldal május 12-i népgyűlésének, az ifjú
ság felfegyverzését követelő fellépésnek most volt foganatja: „a kormány pedig
— amit korábban csak tervezett — most ténylegesen is elrendelte tízezer főből álló...
»rendes nemzetőrsereg«-nek toborzás útján való felállítását." 5 Amikor egyértelműen
kiviláglott, hogy nem a baloldal követelése, hanem a május 15-én a délvidéki szerb
mozgalmakról (mindenekelőtt karlócai gyűlésről) érkezett hírek adták a döntő lökést
az önkéntesek toborzásáról kiadott rendeletnek, s a honvédek szervezését Batthyány
miniszterelnök kezdeményezte, a fenti szerző nem a kormány tervszerű előkészületeit
látta meg az április végéig visszanyúló fejlemények mögött. Pulszky Ferencnek egy
április 29-én kelt, Kossuth nevében írt levelére alapozva arra a következtetésre
jutott, hogy Batthyány, az említett levéllel megelégedve, lemondott a honvédség
szervezéséről.6 Mindez historiográfiai érdekesség volna csupán, ha ez a nézet Bat
thyány visszakozásáról, pontosabban a miniszterelnöknek a saját terveit kelletlenül
megvalósító magatartásáról, nem került volna bele a Magyarország története 1979ben megjelent hatodik kötetébe, illetve egy azóta Batthyány politikai pályájáról
készített rövid Összefoglalásba.7 Ez teszi indokolttá, hogy a rendelkezésre álló adatok
fényében megkíséreljük összegezni az önkéntes honvédzászlóaljak ötletétől a tobor
zás elrendeléséig eltelt három mozgalmas hét vonatkozó eseményeit;
A magyar történelem első felelős minisztériuma 1848. április 11-én lépett hivatalba,
12-én tartotta első minisztertanácsát Pozsonyban, s 14-én érkezett meg Pestre.
Ekkor vette kezdetét a nyolc szakminisztérium hatáskörének kialakítása (amelynek
során a volt Helytartótanács és a kamarai igazgatás eltérő gyakorlata miatt a szer
vezés érdekében több elvi döntést kellett hozni), azok hivatali felépítésének és rend
jének meghatározása, a megegyezés a vezető minisztériumi tisztviselők, mindenek4 P. Szathmáry Károly: Az ország sebei c. regényéből az id. részletet 1.: Kossuth zászlaja alatt. írásoka szabadság
harcról. (S.a.r. Lukácsy Sándor) Bp., 1951.19. o. Aggházy Kamii: Adatok az 1848/49. évi magyar haderő szervezéséhez.
Hadügyi Szemle, 1913/1. 16. o.
5 Spira György: A magyar forradalom 1848—49-ben. Bp., 1959. 177. o.
0 A honvédtoborzás kezdetének más indokaira először jelen sorok írójának 1960-ban német nyelven megjelent
tanulmánya mutatott rá; magyar szövegét 1. Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ről. Bp., 1981.
132—139. o. Batthyány visszavonulására Pulszky levelének következtében 1. Spira György: A pesti forradalom balol
dalának harca a kormánnyal meg a polgársággal 1848 májusában. Történelmi Szemle, 1971. 346—347. o. és Spira 1983,
67. o.
7 Magyarország története 1848—1890. (Főszerkesztő Kovács Endre. Szerkesztő Katus László) Bp., 1979. Spira
György: Polgári forradalom (1848—1849). I. 201—202. o., illetve a 3. jegyzetnél id. munka.
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«lőtt az államtitkárok személyében. Csak ezt követően kerülhetett sor az egyes
minisztériumok munkatársainak kinevezésére, a megfelelő hivatali helyiségek ki
jelölésére. A Batthyány-kormány hatalomra kerülése ugyanis nem egyszerű kabinet
változást jelentett az ország politikai életében, hanem egy új kormányzati szervezet
és gyakorlat kialakítását. 8
Nem csodálkozhatnánk, ha a minisztériumok szervezeti felépítése és a szükséges
személyzeti politika — ami nem volt mentes bizonyos versengésektől sem — az
első két hétben a kabinet minden figyelmét lefoglalta volna. A körülmények azonban
ezt nem engedték meg. így már az első pillanattól foglalkoznia kellett a miniszter
tanácsnak a belső mozgalmakkal, a szükséges katonai erő kérdésével, Jellasics maga
tartásával és egyéb ügyekkel. Az országban állomásozó sorkatonaság kis létszámáról
már az április 12-i pozsonyi minisztertanácson is szó esett, és utasították Esterházy
Pált, a király személye körül tartózkodó minisztert, hogy „eszközölje" néhány ma
gyar ajkú ezred hazatérését Galíciából. Nem tudjuk, hogy a Batthyány-kormány
tagjai, akik egyidejűleg maguk is aggódtak Galícia nyugalmáért, illetve azért, hogy
ha ott esetleg nyugtalanság törne ki, az átterjedhet az ország felső vidékeire is,
komolyan számoltak-e azzal, hogy kérésüket teljesítik. Tény, hogy április 20-án,
megújítva a kívánságot, már a Galíciában és Morvaországban lévő minden „magyar
katonaságnak" hazahozatalát sürgették. Ismerve a Birodalom katonai állapotát,
mindenekelőtt azt, hogy Lombardiában már harcban állott a felkelőkkel és a piemonti erőkkel, ennek a megújított kívánságnak — úgy tűnik — inkább az lehetett
a szerepe, hogy egyrészt megakadályozza további sorezredi alakulatok kivonását
Magyarországról (amire ti. a márciusi napokban sor került épp az itáliai fejlemények
miatt), másrészt igazolja a Batthyány-kormány igényét újabb karhatalmi alakula
tokra. Csak ez indokolja ugyanis kellően azt, hogy április 24-én — meg sem várva
a négy nappal korábbi igényre adott választ — Esterházyt a minisztertanácsból arra
utasítják, hogy az „e részben legközelebb bejelentett követelést" a bécsi hadügy
minisztérium előtt „egész erelyesseggel" ismételje meg. Ha pedig ezt a követelést
ismét elutasítanák, mondja a minisztertanács határozata, a kormány „olly lépések
megtételét látja elkerülhetetlennek, minőkre felelőségének érzete kényteleníti". 9
A kitétel, amellyel a minisztérium szabad kezet kíván a maga számára biztosítani,
azt jelzi, hogy ekkor már felmerült a gondolat : valamiféle megoldást kellene találni,
amely biztosítaná a kormány számára a szükséges és megbízható katonai erő növe
lését. A nehézségek hangsúlyozására a határozat kiemeli, hogy az országban alig
18 000 főnyi katonaság létezik, miközben már a 20-i minisztertanács azt rögzítette
jegyzőkönyvbe, hogy addig a napig huszonhat megye kért katonaságot a rend fenn
tartására. Ez utóbbi állítás valóság, de ami a sorkatonaság létszámát illeti, az bizony
pontatlan. Május elején Batthyánynak Bécsben bebizonyították, s az alakuló hon
védelmi minisztérium ún. polgári biztossági osztálya futár útján megerősítette, hogy
az országban valójában a fenti létszám kétszerese állomásozott. A kérdés csak az,
hogy Batthyány és munkatársai korábban pontatlan információkkal rendelkeztek-e,
vagy szándékosan csökkentették-e a bevallott létszámot, hogy ezzel is indokolják ter
vezett lépésüket ?
A kormány tervezett lépésére nem kellett sokáig várni. Az április 24-i kikindai
vérengzés hírére, az országban jelentkező mozgalmak „vészteljes természete" miatt,
a 26-án tartott minisztertanács szükségesnek tartotta „egy mozgó nemzetőrség fel
állítását, vagy egy önkénytes őrsereg kiállítását". Elrendelték, hogy 10 000 emberre
kell költségvetést és tervezetet készíteni, s azt a pénzügyminiszterre és a hadügyeket
ideiglenesen intéző miniszterelnökre bízták. A kezdeményezés mögött Batthyány
8 Az elmondottak részleteire 1. Urbán 1986, II. rész, 1. fejezet.
9 Az április 12., 20., és 24-i minisztertanácsi határozatokra 1. Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban:
KLÖM) X I I . (S.a.r. Sinkovics István) Bp., 3957. 23., 46., 64—65. o.
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Lajos állott, amit kétségtelenné tesz az is, hogy másnap, április 27-én a Pesti Hírlap
(ekkoriban a kormány közlönye) a miniszterelnöki hivatalos közlések rovatában be
számolt a katonaság hazahozatalának többszöri sürgetéséről, s a minisztériumnak
arról a szándékáról, hogy ha kérését nem teljesítik, oly lépésekre kényszerül, mit
felelőssége diktál. (A szöveg szó szerint egyezik a minisztertanács április 24-i hatá
rozatával.) A közlemény egyébként a türelmetlen baloldali közvélemény megnyug
tatását is szolgálta, mivel annak lapja, a Marczius Tizenötödike állandóan kritizálta
a kormány „tétlenségét". A híradás egyben azt igazolja, hogy nem Bécs megpuhítására irányuló lépésről van szó, mert akkor nem biztosítottak volna a szándéknak
nyilvánosságot .10
Kossuth részt vett az április 26-i minisztertanácson, s a jelek szerint nem szólt
sem a terv, sem a neki szóló megbízatás ellen. Április 29-én azonban Pulszky Ferenc,
Kossuth államtitkára levelet intézett Batthyányhoz, amelyben a „napokban szóban
forgott mobilis nemzetőrség" költségeinek biztosítása érdekében adatokat kért. Egy
ben előadta nézetét, hogy ő jobbnak és a költségek szempontjából jóval kedvezőbb
nek tartaná, ha inkább pár ezer székely katonának Magyarországra való áthelyezé
sét kérné a kormány a bécsi udvari haditanácstól. Bár Pulszky az indítványt a maga
nevében terjesztette elő, nem kétséges, hogy egy Kossuthot érintő feladat kapcsán
nem nyilatkozhatott miniszterének tudta nélkül. Ezt a feltételezést csak megerősíti,
hogy a levél Kossuth elnöki iratsorozatából való. Nem tudjuk, hogy Kossuthot mi
késztette erre a lépésre, de tény, hogy a levél aznap kelt, amikor — feltehetően
a kormány sugallatára — a Radical Kör nagygyűlést tartott, s Wesselényi Miklós
buzdítására petíciót fogalmazott a kormányhoz, amelyben egy önkéntes haderő ki
állítását sürgette. Batthyány nyilván visszautasította Pulszky javaslatát, s ezt
Kossuth is tudomásul vette. Bizonyítja ezt a Pesti Hírlap május 1-i számában meg
jelent, a pénzügyminiszter terveiről szóló tájékoztatás (ti. Kossuth hivatalosan csak
május 1-től vette át a pénzügyi igazgatást), amely beszámolt a kamatos kincstári
utalványok valószínű kibocsátásáról. Ezek indokául az ország „rendkívüli közszüksé
geit" említette, így a nemzetőrség felfegyverzését, s „talán egy mobilis őrseregnek
önkénytesekbőli felállítását". Bár a fogalmazás feltételes, ez legfeljebb Kossuth vál
tozatlan fenntartását fejezi ki, talán amiatt, hogy a baloldal ekkoriban azonnali
országgyűlést követelt, s annak döntését tartotta szükségesnek a haderő ügyében.11
Kossuth gesztusa mindenesetre Batthyányra hárította a feladatot, hiszen a költ
ségvetésben nem tervezheti meg a szükséges összeget, amíg nem tudja, hogy miről
kell gondoskodnia. A Bécstől változatlanul parancsnokát elfogadó hazai főhadparancsnokságok, továbbá Jellasics ellenszegülése miatt azonban Batthyány a mi
nisztertanács május 1-i döntése alapján másnap Bécsbe utazott. Mivel indulása előtt
erre már nem volt ideje, a helyettesítésével megbízott Deák Ferencet kérte meg,
hogy intézkedjék az önkéntesek toborzásáról szóló terv elkészítéséről. Deák még az
nap utasította a Nemzetőrségi Haditanácsot, hogy „1200 [főnyi] rendes nemzetőr
seregi részleg" felállításáról dolgozzon ki tervezetet. Itt jelenik meg történetünkben
Sztankó Soma, a 62. gyalogezred hadnagya, aki az áprilisi napok óta már a Nemzet
őrségi Haditanács munkatársa. Emlékezései szerint május első hetében felkereste
Széchenyi István egyik titkára és felkérte őt a minisztérium nevében : készítsen költ
ségvetést tíz zászlóalj „felállítására, felszerelésére és egy évi eltartására". Nincs
okunk kételkedni abban, hogy Sztankó jól emlékezik, s a megbízást Széchenyi közve10 Az április 26-i minisztertanács határozata: KLÖM X I I . 71—72. o A Pesti Hírlap (PH) április 27-i cikkét közli
Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848—1849. Pest, 18C8. I. 63—64.o.
A közleményt másnap a Marczius Tizenötödike fenyegetőzésnek minősítette.
11 Pulszky Ferenc április 29-i levelét 1. KLÖM X I I . 95—96. o. A Radical Kör petícióját 1. Pap: i. m. I. 65—67. o.;
közölte a P H május 3-i száma. Az eseményekre 1. még Urbán 1973, 225—228. o. A Radical Kör fellépését követően a
sajtóban egymás után jelennek meg a különböző seregszervezési javaslatok; 1. a Pesti Divatlap május 6-i, a Jelenkor
május 2. és 14-i, és a Budapesti Híradó május 23-i számát. Kossuth-nak a P H május 1-i számában megjelent közle
ményét 1. KLÖM X I I . 98—99. o. A baloldal magatartására ezekben a napokban 1. Urbán 1981, 209—229. o.
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títésével kapta. Ennek valószínű magyarázata az lehet; hogy Ottinger vezérőrnagy,
a Nemzetőrségi Haditanács Batthyány által megbízott vezetője — és Mészáros
Lázár megérkezéséig ideiglenes hadügyminiszter —, Deák utasítását megkapva, a
vele baráti kapcsolatban lévő Széchenyihez fordult: mitévő legyen? A miniszter
elnöki megbízatás ugyanis arra utasította Ottingert, az ekkor még változatlanul
bécsi központi irányítás alatt álló magyarországi császári és királyi hadsereg egyik
dandárparancsnokát, hogy a sorkatonaságtól független, mégis ahhoz hasonló egységek
tervének kidolgozására adjon parancsot. Mivel a tervezet elkészítését Széchenyi is
szükségesnek tartotta, mint a kormány — Batthyány mellett — egyetlen katona
viselt tagja avatkozhatott bele a fejleményekbe, s küldte titkárát (nyilván Tasner
Antalt) Sztankó hadnagyhoz. így Ottinger szintén sorezredi beosztottja a Nemzet
őrségi Haditanácsnál nem elöljárójától, hanem a kormány egyik kinevezett minisz
terétől kapta a megbízást — de nem attól, aki a Haditanácsnak a feladatot eredeti
leg továbbította. 12
Emlékezéseiben Sztankó Soma nem tesz említést arról, hogy tudott-e erről a szol
gálati vargabetűről. A megbízatás sajátos jellegét azonban mérlegelhette, mert így
ír emlékezéseinek kéziratos változatában: „Nem találtam semmi okot az ajánlat
ellen; ellenkezőleg örültem ez által a ministerekkel ösmeretségbe jönni." Az emléke
zések rövidebb és tömörített nyomtatott kiadásából ez kimaradt, helyette azt említi,
hogy éjjel is dolgozott az elaborátumon, majd előterjesztette azt Batthyánynak, aki
őt Duschek Ferenchez, Kossuth minisztériuma pénztári osztályának főnökéhez küldte
volna, nyilván a tervezet anyagi vonatkozásainak megbeszélésére. Batthyány azon
ban akkor, amikor Sztankó a tervezettel elkészült, még nem volt itthon, s ez az
állítás nem szerepel a kéziratos, hanem csak a nyomtatott változatban. A kézirat
az előbb idézettek után így folytatódik: ,,Azt tehát [ti. a tervezetet] pontosan és
hirtelen elkészítvén, bemondás szerint Duschek titkár úrhoz vittem el..." Mindkét
változatban szerepel az, hogy Duschek aggodalmaskodott, mert Sztankó a köz
nemzetőrök napi illetményét — a sorezredeknél szokásos 5 krajcár helyett — 8 kraj
cárra tervezte. A nyomtatott szöveg szerint Sztankó ragaszkodott elképzeléséhez:
„Én ugyan a financiális állapotot nem ismertem, hanem azt feleltem reá neki, hogy
ha akarjuk, hogy legyen honvédőnk és hogy kedvvel harczoljon a ráczok ellen, úgy
azokat éheztetni nem szabad."
Bármiként is zajlott Duschek és Sztankó megbeszélése, meg kellett hogy előzze
a tervezet végleges elkészítését. Ennek időpontját pedig pontosan tudjuk, mert
Széchenyi minisztériumának úgynevezett elnöki iratai között fennmaradt Sztankó
tervezetének tisztázata, s rajta a dátum: 1848. május 8P Ha figyelembe vesszük,
hogy a megbízatást a hadnagy valószínűleg csak május 3-án kapta meg, s hogy a leg
apróbb részletekig kidolgozott tervezetében (1. a Függelék-et) nemcsak a szükséges
felszerelési tárgyakat vette sorra, de utána kellett járnia azok beszerzési árainak a
katonák „szőrszövetű nyakra valój ától" az ágy deszkáig, s a dobhoz szükséges szíjazattól az orvosi műszerekig — és még be kellett mutatnia a költségvetést Duscheknek is —, akkor megállapíthatjuk, hogy Sztankó valóban gyorsan elkészült meg
bízatásával. (A sürgősséget Deák május 2-i rendelkezése is hangsúlyozta.) A terve
zetet végül Deák Ferencnek nyújtotta be, aki azt véleményezésre Széchenyihez
küldte át. Ez pedig megengedi azt a feltételezést, hogy Széchenyi korábbi beavatko
zása Deák tudtával, esetleg felkérésére történt. Széchenyi azután Sztankó elaborátumát németre fordíttatta, mert az a katonai szakértő, akit felkért a tervezet véle12 Deák levele Ottingerhez: Országos Levéltár (OL). Az 1848—49. évi minisztérium levéltára, Miniszterelnök had
ügyi és nemzetőri iratai 1848: 93. Sztankó emlékezései: Sztankó Soma: Életem leírása (kézirat). Hadtörténelmi Levél
tár, 1848—49. évi iratok 57/1. (A kéziratra Böhm Jakab hívta fel a figyelmemet, akinek ez úton is köszönetet mondok.)
Sztankó Soma: Adatok az 1848-dik év eseményeihez. Pest, 1869.
IS 0 L Közmunka- és közlekedésügyi minisztérium elnöki iratok 1848, szám nélkül. (688—691.0.) L Függelék.
A tervezeten a dátum március 8. Ez azonban nyilvánvaló tollhiba.
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ményezésére, nem tudott magyarul. Mindez további késedelmet jelentett. így a
Bécsből május 11-én már visszatért Batthyány csak 15-i kelettel kapta meg Szé
chenyitől Sztankó eredeti tervezetét, annak német fordítását és a szakvéleményt,
amely, néhány megjegyzéstől eltekintve, „különben egészen helyeselvén" jóváhagyta
azt.14 A megjegyzésekről azonban jelenleg mit sem tudunk, mert azok nem maradtak az
eredeti tervezet, illetve annak német fordítása mellett.
Az elmondottak tehát azt bizonyítják, hogy az önkéntes alakulatok felállítására
kidolgozott javaslat „haladéktalanul" — mint az utasítás azt előírta — elkészült.
Nem egy vagy két nap alatt, de elfogadható gyorsasággal. Nagyobb sietségre nem
volt szükség, hiszen a felmerült igényt április végén—május elején nem valamiféle
azonnal fenyegető veszedelem diktálta. Batthyány bécsi távolléte miatt a döntés
még nem volt esedékes, így Széchenyi nem érezhette időveszteségnek, hogy lefordít
tatja a tervezetet, s úgy juttatja el azt az általa alkalmasnak ítélt szakértőhöz. Mivel
az észrevételek nem ismertek, így nem tudjuk, ki volt a véleményező és munkájával
mikor készült el. Lehet, hogy május 11-én, Batthyány hazatérése idején Széchenyi
már kézhez kapta a szakértői véleményt és csak a mozgalmas napok (a Lederer
elleni „macskazene" május 10-én este, az azt követő izgalmak és egymást követő
minisztertanácsok) feledtették vele, hogy továbbítsa az anyagot a miniszterelnök
höz. Elképzelhető, hogy maga Batthyány sürgette azt a május 15-én délben tartott
minisztertanácson, ahol Hrabovszky altábornagy, póterváradi főhadparancsnok fu
tárjelentését vitatták meg a szerb mozgalom veszélyességéről. Az azonban bizonyos,
hogy Batthyány aznap kapta meg Sztankó tervezetét, amikor a riasztó hírek alapján
úgy tűnt, hogy a Szerbiából a karlócai kongresszusra érkező fegyveres szerb küldöt
tek (szerviánusok) komoly fenyegetést jelentenek és könnyen hadiállapot következ
het be a szomszédos félfüggetlen szerb fejedelemséggel. Vagyis a kormány valóban
kényszerhelyzetbe került a szerb mozgalom és annak külországi kapcsolatai miatt,
így döntöttek az aznap este tartott és éjszakába nyúló második minisztertanácson
a szükségesnek ítélt háborús rendszabályokról, köztük az önkéntesek toborzásának
azonnali elrendeléséről.15
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy Batthyány a reá jellemző határozottság
gal és gyorsasággal döntött a toborzás megkezdéséről az új helyzet által diktált pilla
natban, amikor a szükséges előkészületek még be sem fejeződtek. A minisztertanács
határozatainak jegyzőkönyve, ahol a döntés született, nem maradt fenn. Egyes jelek
ből azonban joggal arra következtethetünk, hogy a miniszterek a Sztankó által
készített tervezetet nem vitatták meg, sőt igen valószínű az, hogy Batthyány csak
a legfontosabbakat közölte: 10 000 főből tíz zászlóaljat toboroznak és szerveznek
egy lovas tüzérüteget is. Valószínűleg szó esett arról, hogy az előkészületek még
nincsenek befejezve, s talán arról is, hogy a jelentkezők „felfogadását" (alkalmassági
vizsgálatát) Batthyány a sorezredi hadfogadók bevonásával, de a hatóságok által
kiküldött polgári biztosok ellenőrzése mellett kívánja lebonyolítani. Lehetséges
azonban, hogy ez az elképzelés is csak május 17-én vagy 18-án alakult ki, mivel
Batthyány az utóbbi napon kérte Szemere Bertalan belügyminisztertől, hogy a ható
ságokat utasítsa : a kijelölt toborzási helyekre a megfelelő biztosokat — és ha szük
séges, a hatósági orvosokat — küldjék ki. Az azonban bizonyos, hogy május 15-én
este nem dőlt el, hogy az önkénteseket három, vagy négy évre fogadják-e fel, mert
erről másnap Szemere még csak vagylagosan tájékoztatta Esterházy külügyminisz
tert. 16
14 Széchenyi levele Batthyányhoz : Közmunka-és közlekedésügyi minisztérium elnöki iratok 1848: 96. Széchenyi
említi levelében, hogy a tervezetet Deáktól kapta meg, németre fordíttatta és kikérte a szakértő véleményét. (A levél
mellékletei közül csak a magyar eredeti és annak német fordítása található egymás mellett. A német szakértő véle
ménye hiányzik.)
15 A részletekre 1. Urbán 1973, 228—230. o. és Urban 1986, 577—579. o.
16 Szemere május 16-i levele Esterházyhoz: Külügyminisztérium elnöki iratok 1848: 10., 1. még Thim József:
A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története II. Bp., 1930. 234—235. o.
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Az önkéntesek, vagyis a honvédség toborzásának igazi szervezése valójában május
16-án kezdődött. Feladata a Nemzetőrségi Haditanács ekkor kinevezett új elnökére,
báró Baldacci Manó ezredesre hárult, ő készítette el a május 16-i kelettel kibocsátott
toborzási felhívást, amely már felsorolta azt a huszonegy várost, amelyet toborzóhelyül kijelöltek, tájékoztatott továbbá a tiszti fizetésekről és az altiszti és legénységi
napi illetményről is. A tíz zászlóalj alakulási helyéről azonban csak május 30-i kelet
tel jelent meg a sajtóban (június 2-án) közlemény, s a jelek szerint ezen a napon
hagyta el a sajtót a nyomtatott toborzási utasítás és a honvédek egyenruházatának
leírása (az öltözeti szabályzat), amelyet azután — a belügyminisztérium érthetetlen
huzavonája után — némi késéssel a Nemzetőrségi Haditanácstól június 6-án Sztankó
Soma küldött meg a hatóságoknak.17
A fővárosi és vidéki toborzás részleteire nem kívánunk kitérni. Az eredeti tervezet
ismeretében azonban érdemes Sztankó javaslatait és a végleges megoldást összevet
nünk, annál is inkább, mert az előbbit e sorok írója a honvédség szervezésének kez
deteiről írva még nem ismerte. Láttuk,az ötlet felmerülése idején, az április 26-i mi
nisztertanácson, 10 000 ember kiállításáttervezték, s a május 16-i toborzási felhívás
is ezt közölte. A Sztankónak Deák által adott május 2-i utasítás 1200 főnyi „rész
leg" tervezetének elkészítését hagyta meg, vagyis valamiért — legalábbis átmene
tileg — nagyobb létszámú alakulatokkal számoltak. (Lehetséges, hogy Deák nem
kapott elégséges instrukciót Batthyánytól és Széchenyivel konzultálva tőle eredt
volna a nagyobb létszám ötlete? Nem tudjuk.) Sztankó tervezete 1200 köznemzet
őrrel, 18 főnyi törzzsel, századonként 1—1 századossal és főhadnaggyal, 2—2 alhad
naggyal, illetve őrmesterrel, 6 tizedessel, 2—2 dobossal, illetve áccsal számolva össze
sen 1374 főről készített költségvetést. (A részletekre 1. a Függelék-et.) Az őrnagy
és zászlóaljparancsnok havi fizetését 90, a segédtisztét 35, a főorvosét 40, az alorvoso
két és a számvevőét 30, a századosokét 65, a főhadnagyokét 40, az alhadnagyokét 35,
illetve 30 pft-ra tervezte. A köznemzetőrnek, ácsnak és dobosnak 8, a tizedeseknek
16, az őrmestereknek 24 krajcáros napidíjat szánt. A toborzási felhívás, amely ter
mészetesen csak a legfontosabb beosztások illetményéről nyilatkozott, a köznem
zetőrök és altisztek napidíját változatlanul hagyta. A tisztek esetében azonban rész
ben emelte az illetményeket : az őrnagy és zászlóaljparancsnok fizetését havi 130, a
századosét 80, a főhadnagyét 40, a hadnagyét 30 pft-ban állapította meg. A mó
dosítás csak az őrnagy és a századosok esetében számottevő, ami feltehetően Baldac
ci, illetve a Nemzetőrseregi Haditanács javaslatára változott meg. Ezek a tiszti illet
mények (miként az altisztek és a legénység napi zsoldja is) magasabbak voltak a sor
ezredeknél szokásos összegeknél, de — mint az később kiviláglott — tábori szolgá
lat esetén utóbbiak jelentős pótlékot kaptak, míg a honvédtiszteknek ez nem járt,
mivel egységeiket eleve mobil, vagyis mozgó, tehát tábori szolgálatra szánt alakula
toknak szervezték.
Sztankó javaslata a kiindulás volt, segítség a végleges keretek kialakításához.
Ezt a munkát azonban már nem ő végezte el — bár tervezetének elkészítése után
egy darabig Batthyány miniszterelnöki irodájában dolgozott maga is —, hanem
Erdős Ferenc számvevő százados, a Nemzetőrségi Haditanács gazdasági osztályának
vezetője. Ezt a költségvetést, amely a tervezett tíz zászlóalj és egy üteg havi költsé
gét, valamint a ruházati kiadásokat tartalmazza, Baldacci ezredes június 18-án írta
alá és juttatta el Batthyányhoz, illetve Kossuthhoz.18 Ennek a tervezetnek a lét
számadatai megadják a végleges keretszámokat (amelyeket az első tíz zászlóaljnál
ritkán töltöttek be). Eszerint egy zászlóalj összlétszáma 1094 fő volt. A törzs
17 L. Urban 1983, 244—252. o.
18 OL Kossuth-Polizei-Akten 3; Az Új tervezet alapjaiban május végén már elkészült: Urbán, 1973, 298. o.
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8 főből állott : őrnagy és zászlóaljparancsnok, a segédtisztje, 1 fő- és 2 alorvos, 1
számvevő segéd és 2 zászlós. A századoknál az „őrvitézek" (honvédek) száma 160,
az altiszteké (tizedesek) 12, az őrmestereké 2 fő volt, amihez még 2 dobos és 1 ács
csatlakozott. Egy századnál 1—1 százados és főhadnagy és 2 hadnagy volt, vagyis
ebben a vonatkozásban Sztankó terve változatlan maradt.
A tervezet és a hivatalos költségvetés összehasonlítása számos további információ
val szolgál, s főleg Sztankó részletes adatai igen érdekesek. Ezek elemzését azonban
itt nem tartjuk szükségesnek. Egy kérdés azonban még figyelmet érdemel, s ez a
honvédek ruházata. Mint látjuk, Sztankó tervezete a katonai öltözet egy igen lényeges
elemét: a föveget egészen magyarosnak (más szavakkal: a sorezredi csákótól lénye
gesen eltérőnek) képzelte el. Szövege szerint ez „hevesi kalap" lett volna „fekete
lelógó szalaggal". A továbbiakban kék atilla (hasonló színű zsinórral), kék színű
magyar nadrág, szürke köpeny és bakancs volt a tervezet elképzelése. Itt lényeges
változást tapasztalhatunk, mindjárt az első pillanatban. Batthyány ugyanis május
16-án kelt levelében már tájékoztatta Ottinger vezérőrnagyot, hogy az önkéntesek
fekete csákót, barna atillát és szürke pantallót fognak kapni, s utasította, hogy
a hadsereg óbudai Ruházati Bizottmányánál tájékozódjék a szükséges anyagok meg
létéről, illetve azok beszerzéséről és az egyenruhák elkészítéséről.19 Nem tudjuk,
hogy a változtatás igénye milyen tényezőkből tevődött össze. Lehet, hogy már
a német nyelvű szakvélemény észrevételezte, hogy a meglévő katonai készletekhez
kellene alakítani a ruházat színeit. Ami pedig a „föveget" illeti, azt talán maga
Batthyány kifogásolta. Mindenesetre ez a döntés is a honvédség szervezése szem
pontjából fontos és mozgalmas napon, május 16-án született. Amikor a hó végére
azután elkészült a nyomtatott toborzási utasítás, amelynek kiegészítője volt a
„Honvédi rendes zászlóaljak öltözetszabályzata", abban a fekete posztó csákó és
a barna atilla változatlanul szerepelt, de a nadrág színe már változott: „szűk magyar
nadrág búza virágszín posztóból veres zsinórral". Az előírás szerint a köpeny volt
szürke, „mint a magyar sorezredeknél".20 Lehet, a változás oka csak abban kere
sendő, hogy megfelelő mennyiségű kék posztó állott rendelkezésre, míg a szürke
posztó kevés lévén, azt az anyagigényes, de azonnal nem szükséges köpenyekhez
akarták felhasználni. (Ezeket a téli köpenyeket a honvédek többnyire csak késő
ősszel kapták meg.) Egyébként 1848 őszétől gyakran eltértek az előírástól, ha a szük
séges színű posztó nem állott rendelkezésre.
Befejezésül érdemes visszatérnünk Sztankó Soma kevéssé ismert életútjára és
1848—49. évi szerepére.21 Kéziratos emlékezései szerint Eperjesen született 1814.
május 1-én. Anyanyelve nem volt magyar, s csak iskoláit Debrecenben folytatva
tanult meg magyarul. 1831—32-ben Hajdúböszörményben nagybátyja mellett gyógy
szerésznövendék. 1832-ben kárt okozván, a veréstől félve elszökik és beáll a 62. gya
logezredhez. Fél év után már altiszt, majd Nagyváradra kerülve, a katonai élelme
zési hivatalban dolgozik. 1834-ben Aradra vezénylik, itt az ezredirodára osztják be.
1835 elején őrmester lesz és az egyik század számvevője. 1837-ben századával egy
évre Szegedre kerül őrszolgálatra az ottani várba deportált olaszok őrizetére. Majd
visszatérnek Aradra, s 1841-ig látja el a számvevő őrmesteri feladatokat. Aradon
kapitánya kezdeményezésére „ezred apróddá" nevezik ki, s ő segít majd Sztankónak
a hadnagyi rang megszerzésében is. 1843-ban ezredével Pestre kerül.
A józan, takarékos, szolgálatban serény, önművelésével tervszerűen foglalkozó
Sztankó számára sokat jelentett a főváros kulturális élete. Eddig is sokat olvasott,
így Aradon kapitánya könyvtárának klasszikus francia íróit is forgatta. Pesten már
19 OL Miniszterelnök hadügyi és nemzetőri iratai 1848:199.; 1. még Urbán 1973, 298. o.
20 L. OL Újkori Gyűjtemény. 1848—49. évi nyomtatványok.
21 L. Urbán 1973, 52., 94—96. o.: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848—49. Bp.,
1983. 315. o.
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tudományos műveket olvas, jó hasznát veszi ezrede színvonalas, válogatott könyv
tárának. Mint sok idegen ajkúból magyarrá lett kortársa, ő is fontosnak tartja
a magyar tudományos nyelv, így a katonai nyelv kimunkálását. Életírása szerint
már aradi évei alatt a helyi Schmidt nyomdában megjelent (1835—36-ban ?) „Vezér
fonal a hadmenetekben és eloőrizeteken" c. munkája, majd Czetz János ezredbéli
hadnagy bajtársával kiadott egy „magyar hadnyelvtant", aminek komoly sikere
volt és — mint írja — „mindkettőnknek szépen jövedelmezett". 1847—48 telén
pedig ugyancsak Czetzcel együttműködve lefordították és Bécsben kiadták az „Oktató
szabályzat"-ot. 22 Tehát Sztankó és Czetz komolyan részt vállaltak a magyar katonai
nyelv alakításában és korábbi tevékenységük nélkül nehezebben készültek volna el
1848 tavaszán—nyarán a nemzetőrség és honvédség szabályzatai. Ami Sztankót
illeti, a jelek szerint nem elégedett meg szabályzatok magyarításával, kézikönyvek,
vagy a katonaság számára készült nyelvtanok összeállításával. Életének leírásában
elmondja, hogy 1847-ben készült el „Franczia—afrikai háború" című tanulmányá
val, „mely terjedelmes munkának kézirata a magyar academia könyvtárában van,
miután a bekövetkezett forradalmi események miatt kinyomtatása elmaradt". 23
A témaválasztás kétségtelenül érdekes, mert a címből kitetszőleg Sztankó az Algéria
ellen 1830-ban kezdődött francia agressziót dolgozta fel, s így kézirata az első magyar
nyelvű hadtudományi értekezés volt egy újkori, 1847-ben véget ért gyarmati háborúról.
Sztankó leírja, hogy az 1848 februári francia forradalom hírét a tisztek örömmel
fogadták, mert az háborút, s így előléptetést, kitüntetést ígért. A pesti március 15-e
viszont aggodalommal töltötte el őket, főleg a magyarokat, mert féltek, hogy a kato
naságot a polgárok ellen vezénylik. így a királyi engedmények megnyugtatták őket,
kivéve — írja — a horvát tiszteket. Az emlékezések írója őszintén beszámol arról,
hogy a sorezredi tisztek — az Erdélyből szabadsággal Pesten tartózkodó Gál Sándort
kivéve — kezdetben távol tartották magukat az eseményektől. A Miniszteri Bizott
mány azonban április 10-én már kikérte Sztankó hadnagyot a budai főhadparancsnokságtól a pesti nemzetőrséghez, majd az április 20-án felállított Nemzetőrségi
Haditanácshoz osztották be. Az önkéntes alakulatok kiállításáról készült tervezete
fordulatot jelentett Sztankó pályafutásában: Batthyány felfigyelt rá és május 31-től
maga mellé vette mint segédtisztet, mint titkárát a hadügyi, nemzetőri és honvédségi
ügyekben.24 Amikor sor került az első honvédtisztek kinevezésére, június 13-án
Sztankó megkapta a főhadnagyi rangot és mint számfelettit a Győrben alakult
5. zászlóaljhoz osztották be. (Vele egyidejűleg kapta meg ugyanoda Görgey is szá
zadosi kinevezését.)
Sztankó teljesen megnyerte Batthyány bizalmát. Ezt mutatja megbízatása,
amellyel július 2-án Bécsen át Frankfurtba, Lüttichbe és Londonba küldte fegyvervásárlásra. Az utazásra a Frankfurtból visszatért Pázmándy Dénes tájékoztatása
alapján került sor, de Frankfurtban Sztankó nem talált megfelelő fegyvereket, mi
ként londoni útja is feleslegesnek bizonyult. A lüttichi gyár ajánlata, az ár és a minő
ség megfelelő volt. Július 20-án Sztankó elküldte az első szállítmány belga fegyvert
Pestre, s ezt követően október 5-ig húsz alkalommal — mint nyomtatott beszámoló
jában írja — 24 355 szuronyos puskát és 3,8 millió gyutacsot indított útnak. Külde
tése nem volt titkos, hiszen arról a Wiener Zeitung július 8-i számának esti mellék
lete is beszámolt, azt állítva, hogy 40—50 ezer fegyA7ert szándékozik venni. (Valójá
ban Sztankó eredeti megbízatása 10 000 fegyverre szólt, s a további vásárlásokat
csak a pénzhiány korlátozta, mert — mint írja — kétszer annyi fegyvert is vásárol
hatott volna, ha van elég pénz.) Október 3-án azonban az osztrák kormány eltil
totta a fegyverszállítást Magyarországra, s az utolsó szállítmány már Bécsben rekedt.
22 Sztankó említett munkái jelenleg nem ismertek.
23 Az MTA kézirattárában nem sikerült Sztankó említett munkáját megtalálnom.
24 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, a budai főhadparancsnokság elnöki iratai (GK Praes.) 1848: 251. L. még
Urbán 1973, 52. o.
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Ezt követően Sztankó 1848 őszén lebonyolított még néhány akciót, amelynek során
fegyvereket és a fegyvergyár számára szükséges gépeket csempésztek be az országba.
Amikor az osztrák határzár szorosabbá vált, Sztankó, itthon maradva, maga is a
harcoló sereghez került. Érdemei elismeréséül 1849 januárjában őrnagyi kinevezést
kapott és átvette az 1848 novemberében alakult 49. honvédzászlóalj parancsnok
ságát.
Sztankó Soma tehát megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Ismeretlen nyelvművelő
és hadtudományi munkássága is figyelmet érdemel, de 1848. évi tevékenysége ki
emelkedően fontos: nevéhez fűződik a honvédség felállításának tanulmányterve,
ő szerezte meg a nyár és az ősz során szervezett honvédzászlóaljak modern fegyve
reit, és ő volt az, aki kockázatos vállalkozások során biztosította a hazai fegyver
gyártáshoz szükséges külföldi gépeket. Kevesebb érdemmel is megszolgálta volna,
hogy nevét megjegyezzük.

FÜGGELÉK

Tervezet*
A költség felett, mellyet egy nemzetőrt mozgózászlóalj
hadfelkészletése és éven át tartása az állománynak okozand.
Alapszabályok:
E zászlóalj valamint főtisztjei úgy altiszt és köznemzetőreire nézve, egyrészt a
rendes sorhadból másrészt pedig a polgárok közzül magokat készakarva jelentő
egyénekből alakítatik.
Emezek beléptökkor 10 p. f. kézipénzzel részesítettnek és 5 évi szolgálatra
magokat lekötelezik; mindek eltelése után elbocsátásakor 50 p. f. kegydíjjal az
állománytól biztosítattnak.
E szolgálat időbe azonban sem a netalán elkövetett szökés ideje, se a szabad
sággal otthon mulattás vagy fogdába hosszasb tartoztatás be nem számítathatik ;
nem különben mindenki bosszújában szétrombolt, eladott, vagy elzálotosított
állományi jószágokért, hacsupán napdíjjából is kárpótlást tenni köteles.
Főtiszt és nemzetörek hasonló módra mint a sorhad a zászlóhoz esküsznek,
ugyan azon szolgálatokra magokat lekötelezik, a hadczikkelyek szerint itéltettnek
és a sorgyalogság szabályzati szerint hadgyakorlatokra oktatattnak.
öltözet:
Hevesi kalap fekete lelógó szalaggal.
Kék attila (zeke) hasonló szín sinorral.
Kékszín magyarféle nadrág.
posztó mellény, és szörszövetű nyakravaló.
bakkancs
Szürke szín posztó köpenyeg, hideg meg eső ellen.
Fegyverzet:
Gyulacsféle lőfegyver szuronnyal.
Az altisztek ezen kívül egy rövid karddal.
Fekete válszíjj.
Lőszertartó.
Fekete bőrtarisznya, felül záracskával ellátva az utazó táskák módjára, melly a
jobb vállon bal oldal felé akasztva hordatik.
Szalaggon függő csutora.
Létszám: 1347 főből, 6 századra elosztva álland.
Karbéliek
őrnagy és parancsnok
1
Zászloalji segéd
1
Hadügyvéd
1
Főorvos és 2 alorvos
3
Számvevő és írnoka
2
Zászlótartó, fődobos, varga és
Szabómester
5
Tisztszolgák
5
18

Századbéliek
Százados kapitány
Főhadnagy
Alhadnagyok
őrmester
Tizedes
Ács meg dobos
Kőznemzetörek
Tisztszolgák
1374

* A Tervezetet betűhíven közöljük!
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6
6
12
12
72
24
1200
24
1356

egyenként
f.
x.

A felállítás költsége
Egy selyem zászló
szalag nélkül mivel ez divatkép a
zászlóanya ajándéka

összesen

62

Kézi pénz
Számvevői írnok, őrmester czím és díjjá
Karbeli altisztek ; t. i. Zászlós, fődobos s. a. t.
Századbéli altisztek
dobos meg ácsok
Köznemzetör
Tisztszolga
A főtisztek semmi formaruha adalékot nem
vesznek, hanem a kinek e végett pénzre épen
okvetlen szüksége volna, azt a zászlóalj i pénz
tárból hónapos lefizetés mellett kikölcsönözheti.
Fegyverzet:
1284 lőfegyver szuronnyal p 15 f
1284 szuronytok p 10 x
1284 fekete fegyverszíj p 19 x
114 altiszt kard tokkal p 1 f 48 x
1314 fekete válszij p 40 x
84 lőszertáska p 54 x
84 lőszertáskaszíj p 28 x
1200 lőszertartó p 2 f
1200 lőszertartószij p 1 f 2 x
73680 tölte (t. i. altisztekre 20 közörekre
60 főre)
12 réz dob p 12 f
12 dobszij és dobhurok p 1 f 30 x
24 ácsfejsze, 12 nagyobb p 1 f, 12 kisebb p 30
12 ácsfejsze boríték a 30 x
90 kardrojt p 20 x
öltözet:
1343 hevesi kapai szalaggal p 2 f x
1343 Kék attila sinorral p 4 f 20 x
1343 Kék sinoros nadrág p 2 f 20 x
1343 nadrágszíj p 12 x
1343 bőrtarisznya p 2 f. 20 x
1343 posztó mellény p 48 x
2686 vászon ing p i f
2686 vászon lábravaló p 48 x
1343 pár bakkancs p 2 f 12 x
1343 szőr szövetű nyakravaló p 16 x
1343 csutora sinorral p 20 x
1343 posztó köpenyeg p 5 f 48 x
Konyhaszer
112 gépfazék vaspléhböl p 2 f 12 x
112 vas serpenyő p 1 f 36 x

1
5
84
24
1200
29

13,430

19,260
214
406 36
205 12
876
75 36
37 32
2,400
1,240
1,228
144
18
36
6
30

56

2,686
5,819 40
3,133 40

268 36
40
24

3,133
1,074
2,686
2,148
3,223

48
12
391 28
447 40
7,789 24

246 24
179 12
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26,176

32,802 32

425

36

.

egyenként
f.
x.

Gyógyszertár
meg orvosi műszerek, mintegy

összesen
f.
x.
160

Táborkészlet
2 lőszertaliga
1 ,,
,
,„ ..,
_ .i
, , & > lószerszám nelkul
2 társzekér J
3 tiszti pogyászszekér (a málha lovak
szüntetellnek)
Ágynemű
1343 vas ágy ahoz tartozó deszkákkal p 4 f
1343 téli pokrocztakaró p 5 f 48 x
1343 nyári szürtakaró p 2 f 24 x
1343 szalmazsák durva vászonból p 1 f 8 x
5372 vászon lepedő (t. i. egyszeri felváltással)
pif
1343 párnazsák p 10 x
Laktanyi bútorok
40 hosszú asztal p 2 fi 30
80 hosszú létra p 1 f
40 vízcsöbör vas abroncsai p 2 f
40 szemét hordó p 40 x
40 olajos mécses p 10 x
40 vas lapát p 20 x
12 író asztal p 1 f 30 x
18 karszék p 30 x
6 fűrész p 1 f 30 x
6 fejsze p i f
A felállítás összes költsége
Éven át tartás
Holddij
1 őrnagy p 90 f, és 3 lóadag napra, ez pedig
5 f holnapra
1 zászlóalj segéd p 35 f és egy lóadag
1 Hadügyvéd p 40 f
1 Főorvos p 40 f
2 alorvos p 30 f
1 számvevő p 30 f
6 százados kapitány p 65 f
6 főhadnagy p 40
6 első rendi alhadnagy p 35 f
6 másod rendi alhadnagy p 30 f
Napdij
1 Számvevői írnok p 24 x
5 karbéli altiszt p 16 x
12 Őrmester p 24 x
72 Tizedes p 16 x
24 dobos és ács p 10 x
1200 köznemzetör p 8 x
29 tisztszolga p 8 x
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120
200
240

560

5,372
7,789 24
3,223 12
1,521 24 ,
5,372
223 50
100
80
80
26 40
6 40
13 20
18
9
9
6

1,260
480
480
480
720
360
4,680
2,880
2,520
2,160
146
486 40
1,752
7,008
1,440
58,400
1,411 20

23,501 50

.
348 40
97,467 34

16,020

,
70,644

Kenyér
1343 részlet naponként, 1 3/4 font egy adagra,
jelenlegi piacz árán p 3 x
Termény illődés
1343 részlet mécs olaj p 1/1044 nyáron és
1/522 télen egy kupára, mellynek ára 30 p. p.
704 kupa
éhez a mécsbél
1343 részlet faszén, p 4 1/2 lat, egy pozsonyi
mérőben 33 font levén p 24 2090 mérő
éhez a megkívántató gyujtófa
1343 részlet fűtőfa egy adag 1/2200 öl, ennek
ára pedig 8 f hat holnapra 204 öl
Kijavítási adalék
1284 lőfegyvere évenként p 20 x
1343 bakkancs meg ruhajavítás p 24 x
1284 bőr hadkészlet javítás, fötöl p 24 x,
melly összegből azonban az új darabok is
szereztetnek
Ágy és bútorjavítása
A házibutor javításra és részenként új szerzésre
a lepedők mosására holnapként, s évi igazításra
évenként minden ágyra egy mázsa tiszta szalma
a házak meszelése kihagyatik
Lőszerfogyasztás
1284 lőfegyverre évenként egy font lőpor a
hadgyakorlatokra
12840 tölte czéllövésnél
Öltözet
évenként 2 ing 2 lábravaló
évenként 1 nadrág
2 évre egy kalap
2 és fél évre az attila
a mellény mindenkor ócska attilából készítetik
4 évre a köpenyeg
nyolcz holnapra a bakkancs eszerint főtől
3 f 18 x
másfél évre a nyakravaló
Az évi tartás összes költsége

egyenként
x.

összesen
f.
x.
24,509 45

352
12
836
60

1,632
428
537

2,892

12
1,403 12

438

56
1,343
895

20

2,294 20

624
214

856

4,834
3,133
1,343
2,326

48
40

1,947

21

4,834
235

48
6

12

18,654 55
137,274 2

Jegyzés
ŕ _c ° ' Q llitjÉLSríi

Első évi költség Ruházatot kivéve tartásra
Összesen :
__
„ í Öltözete
Egyes nemzetőr | F e g v v e r z e t e
Összesen
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97,467
120,230
217,698
24
20
44

34
53
27
12
11
23

Ha a körülmények megengedik az egész öltözet a zászlóalj nemzetőrei által díjnélkül készítetik, csupán a felhasznált czérna s egyéb kelléket pótolja vissza az állo
mány; e miatt vétettek fel egy szabó és egy varga mester a létszámba.
Nehéz betegséggel sinlodők a helybéli sorhadi vagy polgár kórházba átadatnak
s ez idő alatt pénz, termény és kenyér illedősök szinte oda beszámítatik.
Pest Március 8-dikán 1848.
A kézi pénz az először beadott tervekben hibáson csak 1 pengő forinttal 10 helyett
felszámítatott.
Sztanko Soma
hadnagy

PARÁDI JÓZSEF

A POLGÁRI MAGYAR ÁLLAM ELSŐ HATÁRŐRIZETI SZAKSZERVE
A Magyar Királyi Határrendőrség
1906—1914
A dualista Magyarország határőrizeti helyzetének főbb vonásai
A kiegyezéskor Magyarországnak csak a Monarchia határával közös határszaka
szán végeztek határőrizetet. Két szerv, a katonai határőrvidék és a m. kir. pénzügy
őrség látta el akkor a szolgálatot. A katonai határőrvidék már tekintélyes múlttal
rendelkezett, erő tekintetében is messze felülmúlta a m. kir. pénzügyőrség határ
menti csapatait. Katonai határőrvidéknek — a Birodalom déli részén — a volt
török határhoz kapcsolódó területsávot nevezték, mely a Habsburg-hadsereg terü
lete volt. A határőrvidéken katonai közigazgatás funkcionált. A lakosság adómen
tességet élvezett, de katonai szolgálatot kellett teljesítenie. A katonai határőrvidék
elavult gazdasági, társadalmi struktúrával rendelkezett. Felállításának eredeti célját
a török támadások elleni védelem képezte. Később azonban az osztrák reakciós
körök a katonailag szervezett és jól felszerelt — zömében nemzetiségi összetételű —
határőr ezredeket a magyar szabadságharc, a polgári fejlődés ellen is felhasználták.1
Katonai határőrvidékről 1552-től beszélhetünk, amikor II. Lajos Zengg, Kuin,
Szkradin, Klissa, Kruppa, Lika és Osztovica várakat Ferdinánd osztrák főher
cegnek átengedte. Az átadást követően az erősségeket az osztrák laibachi kapitány
ság alárendeltségébe helyezték. I. Ferdinánd a török veszedelem miatt a mai Horvát
ország és Szlovénia területének döntő többségét is katonai határőrvidékké szervezte.
A horvát és szlovén katonai határőrvidék szervezése 1769-ben fejeződött be. A ha
tárőrvidék történelmi Magyarországhoz tartozó részének kialakítását 1669-ben
kezdték meg és 1845-ben fejezték be. 2
Erdélyben is szerveztek határőr övezetet Mária Terézia utasítására. Az erdélyi
székely ezredeket a lakosság ellenállása miatt csak nagy nehézségek árán sikerült
felálhtani. A székely lakosságnak nemesi kiváltságai voltak, őket határőr szolgálatra
kötelezni nehéz feladatot jelentett. A román ajkú lakosság zömében jobbágysorban
élt. Az ő számukra a határőr szolgálat felemelkedést hozott, így katonai szervezé
sük aránylag könnyen ment.
1761-ben kezdték meg az erdélyi határőrség szervezését, de nem sokra mentek
addig, amíg a legendás hírű gróf Hadik Andrásra nem bízták e feladatot. Az ő irá
nyításával építették ki a román és magyar határőr ezredeket. Határőr altiszti iskolát
nyitottak Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredán, négyéves időtartammal, gyermekek
nek. A tanulók száma évi 100—200 fő között mozgott.
1 Magyarország Története 1848—1890. 6/2. k. (Főszerk.: Kovács Endre) Bp., 1979. 804—805. o.
2 MTT 1873/XXVII. te. indoklása. (A rövidítések feloldását 1. a dolgozat végén!)
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Az erdélyi részeken két székely és két román ezred vállvetve őrizte az ország
határait a törökök ellen. Az ezredek szervezete egységes volt. Minden ezredben négy
gyalogzászlóaljat és négy huszárszázadot szerveztek. Később a szervezésen módosí
tásokat hajtottak végre. A Török Birodalom irányában egységes katonai határőr
vidék erdélyi részét az 1848—49-es szabadságharc után már nem szervezték újjá,
mert az erdélyi székely határőr ezredek a szabadságharc mellé álltak, s így a Habs
burgok számára megbízhatatlan tömeget jelentettek. 3
A kiegyezéskor már csak a horvát—szlavón területi és az Alföld déli peremén lévő
határőrvidék funkcionált. A kiegyezés a hadsereget a császár irányítása alatt hagyta.
A katonai határőrvidéket a reakciós osztrák körök egy esetleges magyar elszakadási
kísérlet esetén kívánták volna felhasználni.4
A Zágrábi Katonai Parancsnokság alárendeltségében tíz, a Temesvári Főparancs
nokság alárendeltségében pedig öt határőrezred működött. A kiegyezés utáni kor
mány első miniszterelnökének, gróf Andrássy Gyulának 1872-ben sikerült elérnie,
hogy az uralkodó beleegyezzen a katonai határőrvidék felosztásába. A folyamat csak
nem másfél évtizedig tartott. A katonai határőrvidék helyébe nemzeti katonai
határőrizeti területet nem szerveztek. A katonai határőrvidék megszüntetési folya
matának végétől, azaz 1885-től, a határőrizet teljes egészében a pénzügyminisztériumra
hárult 1891-ig, a Magyar Királyi Határszéli Csendőrség felállításáig.5
A Magyar Királyi Pénzügyőrség is osztrák indítású szervezet volt. Magyarországon
létrehozását 1850-ben, a szabadságharc leverése után kezdték meg. Az osztrák örökös
tartományokban is fiatal szervezetnek számított, mert 1843-ban egyesítették a
Császári és Királyi Határőrséget (Grenzwache) a Császári és Királyi Jövedékőrséggel
(Gefölenwache) Császári és Királyi Pénzügyőrséggé (Finanzwache).6 A pénzügyőrség
lényegében katonai szervezésű pénzügyi rendőrségként működött. Kettős jellegét a
dualizmus teljes időszakában megőrizte.7 1867 után az új államhatalom a pénzügy
őrség intézményét átvette és a pénzügy igazgatóságok alárendeltségébe helyezte.
A m. kir. pénzügyigazgatóságok a pénzügy középszintű komplex — mindinkább
megyénként szervezett — vezető apparátusai voltak.8
A Magyar Királyi Pénzügyőrség egyik feladatát képezte a határok őrizete is, de
csak a vámhatároké. Magyarország vámhatára — az Ausztriával kötött vámunió
következtében — megegyezett a Birodalom határaival. 9 A m. kir. pénzügyőrség
tehát csak román és szerb viszonylatban őrizte a határt. Viszont a dualista Magyar
ország leghosszabb ideig funkcionáló fegyveres határőrizeti szerve volt, 1867-től 1919ig működött. 10 1872-től 1885-ig a volt katonai határőrvidéken átmeneti pénzügyi
hatóságként Magyar Királyi Vám és Adóőrséget hoztak létre, melyet 1886-ban be
olvasztottak a m. kir. pénzügyőrségbe. 1886-ig a volt katonai határőrvidék határ
szakaszát a m. kir. vám- és adóőrség őrizte.11
A pénzügyi tárca kebelében a határőrizetben részt vevő másik szervezet a m. kir.
vámhivatalok rendszere volt. A vámhivatalnokokat nem fegyverezték fel. A m. kir.
vámhivatalok működési területén fegyveres szolgálatot a helyi pénzügyőr szakasz
nak a vámhivatal alárendeltségébe vezényelt pénzügyőrei láttak el. A m. kir. vám
hivatalok csak a belépő állomáson és közvetlen környékén végeztek határőrizetet.12
3 Gr. Teleki András: A székely határőrség története. Bp., 1877. 20. és 31—35. o.
4 Tóth Árpád: az 1906. évi osztrák kivételes intézkedések magyarországi bevezetésének problémái a koalíciós kor
mány idején. (Jogtörténeti tanulmányok I.) Bp., 1966. 8. o.
5 Mészáros Iván—Tordai Lajos: A magyar közigazgatás szervei 1867—1937. Bp., 1937. 72. o.
6 Szita János: A Habsburg-birodalom centralizációja és a magyar pénzügyek 1849-ig. (Jogtörténeti tanulmányok)
Bp., 1966. 27—32. o.
7 A pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása. Buda, 1868. 95—102. o.
8 A m. kir. pénzügyminisztérium tíz évi működése 1895—1905. (Szerk.: Wittingheit Emil) Bp., 1906. 79—86. o.
9 MTT 1867/XVI. te.
10 MTN 1868—1914-ig, pénzügyi fejezetek.
11 Ladik Gusztáv: Közigazgatásunk fejlődése 1867 óta. Bp., 1932.117—124. o.
12 A m. kir. pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok, utasítások és rendeletek gyűjteménye.
Bp., 1896. 63—66. o.
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A m. kir. vámhivatalok a forgalom jellegétől függően fő- és mellékvámhivatalokra
tagozódtak. A fővámhivatalok vámolási hatásköre jóval kiterjedtebb volt a mellék
vámhivatalokénál. 1 3 A kiegyezést követően csak a neoabszolutizmus időszakából
örökölt vámhivatalok működtek Magyarországnak a Monarchián kívüli országokkal
közös határán.
A m. kir. vámhivatalok is a m. kir. pénzügyigazgatóságoknak voltak alárendelve.
Szakmailag azonban az országos hatáskörű fővámigazgató irányította a működésüket,
aki a pénzügyminiszter közvetlen alárendeltségébe tartozott. 1 4 E mellett a m. kir.
pénzügyminisztériumban — a pénzügyőri osztályhoz hasonlóan — külön vámosztály
is működött. 1 5
A m. kir. belügyminisztérium az 1891-es Határőrizeti Utasítás nyomán került
kapcsolatba a határőrizettel. Ekkor a szerb és román h a t á r mentén állomásozó
csendőri erők határőrizeti feladatokat is kaptak. 1 6 A m. kir. belügyminisztérium fel
adatköre akkor már kialakult. A mai értelemben vett közbiztonsági, rendőri felada
tokon kívül a belügyi tárcához tartozott az államapparátus irányítása, az egészség
ügy, a kivándorlás stb. A m. kir. belügyminisztérium főosztályokból állt, a főosztá
lyok ügyosztályokra oszlottak. A határőrizet irányításához négy főosztály kapcsoló
dott. A m. kir. határszéli csendőrségnek és a m. kir. határrendőrségnek — mint a
m. kir. belügyminisztérium fegyveres határőrizeti szerveinek — külön ügyosztályuk
volt. 17
A m. kir. határszéli csendőrség feladatköre és struktúrája fokozatosan alakult ki.
Kezdetben csak a K á r p á t o k főbb szorosaira szorítkozott az ellenőrző tevékenység.
Később azonban a határőrizeti őrsöket a D u n a mentén is létrehoztak. Szolgálatuk
eltért az ország belsejében állomásozó őrsökétől. Kiterjedt fegyverhasználati jogot
kaptak, bekapcsolódtak a határforgalom ellenőrzésébe és segítséget nyújtottak a
hadtest felderítő főállomásoknak. A kikülönített törzstisztek személyében és a nyári
őrsök rendszerében egy-egy új szervezeti elemmel bővült a m. kir. határszéli csendőr
ség struktúrája. 1 8
Összességében 1891-től 1914-ig mind a szolgálat rendszere, mind a szervezeti fel
építés vonatkozásában a m. kir. határszéli csendőrség jelentős változásokon m e n t
keresztül.
A m. kir. pénzügyminisztérium mellett a h a t á r fegyveres őrizetében 1891-től a
m. kir. határszéli csendőrséggel, majd 1906-tól a m. kir. határrendőrséggel a belügyi
tárca is részt vett. A m. kir. határrendőrség volt az egyetlen szervezet a dualista
Magyarországon, melynek kizárólagosan határőrizeti feladatai voltak. 19
A pénzügyi és belügyi tárca mellett a határőrizethez kapcsolódóan működtek még
a m. kir. földművelésügyi minisztérium vesztegintézetei és az erdészet hatóságainak
határ menti részei, valamint a m. kir. kereskedelmi minisztérium révhivatalai.
A m. kir. vesztegintézetek az országból ki-, illetve beszállított mezőgazdasági
termékek vizsgálatával foglalkoztak. Vezetőjük állatorvos volt. A kiegyezés u t á n
húsz fiatal állatorvost küldtek ki nyugat-európai országokba t a n u l m á n y ú t r a , hogy
az ottani tapasztalatok birtokában vezessék a magyar vesztegintézeteket. A szá
zadfordulón kiépülő állami állatorvosi rendszerben a járási állatorvosokkal kerültek
azonos besorolásba. A területileg illetékes állatorvossal nemegyszer helyettesítették

18 B. Pongrátz Emil—Lukács Béla: A m. kir. pénzügyminisztérium 5 évi működése 1867—1871. Pest, 1873. 25—
3«. o.
14 A magyar korona területén érvényes határvám törvények és szabályok. (Szerk. : Thuroczy Adolf miniszteri taná
csos, fővámigazgató) Bp., 1896. 119—132. o.
15 MTN 1890—1914.pénzügyminisztériumi fejezetek.
16 MRT 1891/50 431. sz. BM rendelet
17 MTN 1890—1914. belügyminisztériumi fejezetek.
18 Utasítások a m. kir. csendőrség számára. Bp.. 1912. 90—105. o
19 MïtT 1905/5 692. sz. min. ein. rendelet.
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is egymást. A forgalmasabb határátkelő helyeken két állatorvost is alkalmaztak vesztegintézet-vezetői és -helyettesi beosztásban.20
A határőrizeti feladatokban részt kaptak az erdészeti szervek is. A kincstári és
állami erdőhatóságok erdőtisztjei formaruhával és fegyverrel rendelkeztek. Az erdő
hatóságok fegyveres tagjainak hivatali kötelességét képezte, hogy munkaterüle
tükön — erdőj árasuk során — a határsértéssel gyanúsítható személyeket feltartóz
tassák és a m. kir. határrendőrség közegeinek átadják. 21
A tengermelléki határforgalomban jelentős szerepet játszottak a m. kir. révhiva
talok. A m. kir. révhivatalok a fiumei határrendőr-kapitányságnak hathatós segít
séget nyújtottak. 22
A dualista Magyarország határőrizete meglehetősen sokszínű volt. A kiegyezéstől
az első világháborúig eltelt 47 év során a határőrizetbe tíz szerv kapcsolódott be, mely
ből hat fegyveres — a katonai határőrvidék, a m. kir. pénzügyőrség, a m. kir. vámés adóőrség, a m. kir. határszéli csendőrség, a m. kir. határrendőrség és az erdőható
ságok —, négy pedig — a m . kir. vámhivatalok, m. kir. révhivatalok, m. kir. veszteg
intézetek, a m. kir. egészségügyi állomások — fegyver nélküli testület volt. Négy
szakapparátus — - a m . kir. vámhivatalok, a m. kir. révhivatalok, a m. kir veszteg
intézetek és a m. kir. pénzügyőrség — a dualizmus fennállása alatt végig funkcionált,
hat szerv pedig — a katonai határőrvidék, a m. kir. vám- és adóőrség, a m. kir ha
társzéli csendőrség, a m. kir határrendőrség, a m. kir. egészségügyi állomások és az
erdőhatóságok — időszakosan működött. A határőrizetben résztvevő államhatalmi
szervek közül a m. kir. vám- és adóőrség ideiglenes jelleggel működött, a katonai
határőrvidék megszűnt és új szervként kapcsolódtak be a határőrizetbe a m. kir.
határszéli csendőrség, a m. kir. határrendőrség és a m. kir. egészségügyi állomások,
valamint határőrizeti jellegű kötelezettséget róttak a határmenti erdőhatóságok
fegyveres személyi állományára 1891-től. A megszüntetések a dualizmus kezdeti
időszakában zajlottak le, míg az új szervek létrehozása a századfordulóra tehető.
A megszüntetett szervek az osztrák jelentéthez kapcsolódtak. Az ország független
ségét erősítette feloszlatásuk. Az új határőrizeti hatóságok feladataik legnagyobb
részét a Balkán irányában hajtották végre, jelezve a politikai törekvések megvál
tozását. Míg a kiegyezéskor a határőrizeti munkában, vagy ahhoz kapcsolódóan öt
szerv — köztük a katonai határőrvidék és a m. kir. pénzügyőrség —fegyveres testület
ként és három fegyver nélküli szerv — a m . kir. vámhivatalok, a m. kir. révhivata
lok, a m. kir. vesztegintézetek — vett részt, addig a XX. század elejétől négy fegy
veres testület — a m . kir. pénzügyőrség, a m. kir. határszéli csendőrség, a m. kir.
határrendőrség és az erdőhatóságok határ menti közegei — valamint négy polgári
szerv — a m . kir. vámhivatalok, a m. kir. révhivatalok, a m. kir. vesztegintézetek
és a m. kir. egészségügyi állomások — vett részt abban. A mind feszültebbé váló
európai légkör, a balkáni háborúk indokolttá tették a határőrizetben a fegyveres
létszám szaporítását.
A dualizmus határőrizetében kezdettől fogva az államapparátus több ága vett
részt, azonban hiányzott a munkájuk közötti összhang. Az ország határőrizetében
részt vevő szervek feladatainak az összehangolására az első lépést a m. kir. belügy
minisztérium tette meg a Határőrizeti Utasítás kiadásával, a m. kir. határszéli
csendőrség szervezésekor 1891-ben. Ekkor azonban még olyan szervek határőrizeti
feladatait koordinálták, melyek határőrizeti szolgálatot más feladatok mellett végez
tek, illetve hatáskörük csupán az országhatár egy részére terjedt ki.
20 Pataki Ernő: A földművelésügyi szakigazgatás története 1867—1948. Bp., 1970.112—124. o.
21 MRT 1891/50 431. sz. EM rendelet.
22 Márfy Sándor: Magyar uralom az Adrián. Bp., 1915. 24—27. o.
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A magyar polgári állam első határőrizeti szakszerve a Magyar Királyi Határ
rendőrség volt, mely az ország teljes határán funkcionált és csak határőrizeti felada
tok végzésére hozták létre. így békeidőben a határőrizet a hadügy hatásköréből a
pénzügyön keresztül a belügyi tárcához került. 23
Magyarországon ebben az időszakban a határőrizetben megközelítőleg 2600 fő —
ebből fegyveresen, mint a m. kir. pénzügyőrség, a m. kir. határszéli csendőrség és a m.
kir. határrendőrség tagja 2051 —, valamint a határőrizethez kapcsolódó feladatok
ellátása során az államapparátus 549 főnyi polgári állású alkalmazottja vehetett részt.
Ez a létszám nem egyenletesen helyezkedett el a határon. A romániai szakaszon 983
főnyi fegyveres és 202 főnyi polgári, a szerb szakaszon 742 főnyi fegyveres és 170
főnyi polgári személy vett részt a határőrizetben. Az osztrák örökös tartományok
irányában 177 fő polgári személy és 326 fegyveres őrizte a határt. A létszámtól elte
kintve az egész határon a m. kir. belügyminisztérium szerveinek volt a legnagyobb
súlyuk a határőrizetben, mert a legkiterjedtebb hatáskörrel rendelkeztek és a komp
lex határőrizeti szolgálat irányító posztjait birtokolták.
A határőrizetnek a pénzügyi hatóságok köréből történő kikerülése nem magyar
sajátosság volt. Ebben az időszakban a környező országokban is hasonló folyamatok
zajlottak le. Határőrizetünkben a magyarországi sajátosság a folyamat végén jelent
kezett, mert a környező országokkal ellentétben a határőrizet irányítása nem a had
ügy, hanem a belügyi tárca hatáskörébe került.
A környező országok határőrizeti szervei
Romániában a hadügyminisztérium közvetlen alárendeltségében működő határ
őrséget hoztak létre 1904-ben. A román határőr testület a gyalogság kiegészítő részét
képezte. Feladata volt:
,,a) őrködik az ország határán;
b) támogatja a vám- és egyedárusági törvények végrehajtását ;
c) megakadályozza az oly egyéneknek az országba, vagy abból való kilépését, akik
a fennálló törvény értelmében jogosultságukat igazolni nem tudják ;
d) támogatja a közbiztonság és rend fenntartására hivatott hatóságot;
e) ezen kötelezettségek végrehajtása kiterjed a határ mentének 10 kilométernyi
szakaszán"24
A határőr testület vámügyi szakigazgatását a pénzügyminisztérium látta el.
A határőrség legénységi állományát a gyalogságnál már egy évet szolgált katonák
közül toborozták. Szolgálati idejüket három évenként önként megújíthatták 45 éves
korukig. A tisztek és altisztek fizetése, jogköre a hadsereg hivatásos állományáéval
volt azonos. Járandóságaik mellett még külön határőrpótlékot is élveztek. A legény
ség a hadsereg katonáinál jóval magasabb zsoldot kapott. A határőrségnek külön
egyenruhája volt, fegyverzete és felszerelése megegyezett a gyalogságéval. A határ
csapatoknál a terep adta szükségletnek megfelelően lovasokat is rendszeresítettek.
A határőrség zászlóaljakra, a zászlóaljak századokra, a századok pedig szakaszokra
tagolódtak. Összesen négy zászlóaljparancsnokság működött. Az I. zászlóalj a Duna
mentén Vercionovától Cernovodáig 3 századdal, a II. zászlóalj Konstancban a ten
gerparton 1 századdal, aj III. zászlóalj az orosz határon Galac és Lipkopi között 2
századdal, a IV. zászlóalj magyar határt 4 századdal őrizte.25
Az első világháborúig a szervezésen csak apróbb módosításokat hajtottak végre, a
legjelentősebbet 1906-ban, amikor 12-re emelték a határőr századok számát.26
23
24
25
26

MRT 1891/91 000. sz. BM rendeletet.
LAK 1904/V. füzet, 969. o.
Uo. 971. o.
LAK 1906/V. íüzet.

— 545 —

A határőrség azonban csak a „zöld határt" őrizte, a legforgalmasabb határátkelő
helyeken határrendőrség működött, a kevésbé fontos helyeken a vámőrség végezte
az útlevelek kezelését. A román rendőrség a XX. sz. elején már államosított formá
ban működött a belügyminisztérium alárendeltségében. 1907-ben a belügyminisz
tériumban Közbiztonsági és Adminisztratív Rendészeti Ügyosztályt hoztak létre,
élén a rendőrségi vezérigazgató állt. A rendőrség felépítése négyvonalas volt, mind
egyik vonal külön elvek, más-más szolgálati szabályzat szerint működött. A román
rendőrség részeit a városi, községi, határszéli és falusi rendőrségek alkották.
A határátkelő helyek rendőrfőnökeinek alárendeltségébe csendőrörsöket helyeztek
a gyalogcsendőrség állományából. Az őrsöket szolgálati tekintetben a helyi határrendőr-főnök irányította, fegyelmi és anyagi vonatkozásban pedig az illetékes csen
dőrségi elöljáró alárendeltségében maradtak. Az őrsök létszáma általában egy al
tisztből és négy-hat közcsendőrből állt. Romániának Magyarországgal közös határán
négy határátkelő helyen funkcionált határrendőrség.27
„Palauca (Gyimes):
1 albiztos mint főnök
Predeál (Predeál-telep) :
1 biztos mint főnök, beosztva
2 albiztos
Caineni (Verestorony) :
1 biztos, mint főnök beosztva
Verciorova (Orsóva):
1 biztos mint főnök, beosztva
1 albiztos" 28
Romániának a Monarchiával közös bukovinai határszakaszán is működtek határ
rendőrségi közegek.
„Burdujeui (bukovinai határon):
1 biztos mint főnök, beosztva
1 albiztos
Mihaileai (bukovinai határon) :
1 biztos mint főnök, beosztva.
1 albiztos."29
Szerbiában a határőrizet sokáig kettős jellegű volt. Szerbia Törökországgal
közös, illetve volt szerb—török határszakaszán a hadsereg kijelölt századai teljesí
tettek szolgálatot. Az országhatár fennmaradó részét a pénzügyőrség őrizte. Az első
világháborút közvetlen megelőzően, 1914-ben már folytak a határőrizet átszervezé
sének munkái amikor eldördültek a szarajevói pisztolylövések. A háború miatt az
átszervezés már nem fejeződött be. A tervek a bulgáriai elképzeléshez álltak a leg
közelebb.
Bulgáriában minden hadosztály területén egy önálló határőr zászlóaljat kívántak
létrehozni, négy gyalogos és egy lovas századdal. A határőr apparátust a hadügymi
nisztérium határőrizeti főfelügyelője ellenőrizte volna.30 Az új szervezésre történő
áttérés végrehajtását már 1899-ben elkezdték, de az első világháborúig csak a török
határon valósították meg.31 Szerbiában is a hadsereg magasabbegységei parancsnok
ságainak lettek volna a határőrcsapatok alárendelve, ugyanakkor a szakmai fel
ügyeletet a belügyminisztérium ezredesi rangban levő tisztje látta volna el. A tiszti,
27
28
29
30
31

Határrendőr Zsebkönyv. (Szerk.: Pavlik F.—Laki I.) Bp., 1909. 42. o.
Uo. 67. o.
Uo.
LAK 1899/11. füzet,
LAK 1904/IV füzet.
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altiszti és legénységi állomány helyzete, fizetése a román gyakorlatot követte vol
na. A harccselekmények miatt azonban a szerb határőrizet fejlesztése az első vi
lágháború utáni időkre maradt. 32
Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarországon kívüli területeinek határőrizetét
alapvetően a csendőrség látta el. „A határ biztosítása béke idejében úgy Ausztriá
ban, mint az annektált tartományokban, a csendőrség vállán nyugszik. A csendőrsé
get a fontosabb belépő állomásoknál az állami rendőrség kikülönített tagjai, Boszniá
ban és Hercegovinában pedig a pénzügyőrség és az erdészet személyzete támogat
ja." 33 A vámhivatalok, a pénzügyőrség, valamint az állami erdőhatóságok köze
geinek szerepe a határőrizetben azonos volt a magyarországi ikerszervezetével.
A csendőrség és a rendqrség feladatai már némileg különböztek a magyarországi
gyakorlattól. Az olasz, montenegrói, szerb és török határon működő katonai kordon
őrségek (Kordonposten) nem voltak határőrizeti csapatoknak tekinthetők, mert
csupán az egyes nagyobb helyőrségek hadműveletei és taktikai célzattal előretolt
különítményeként működtek.
Az örökös tartományokban a csendőrség szervezete a magyarországiéval lényegé
ben megegyezett, de a határszéli szolgálat irányítására és végzésére nem iktattak
szervezetükbe speciális elemeket. A csendőrparancsnokságok a határőrizeti szolgá
latot az általános feladatok részeként kezelték. Az örökös tartományok határ men
tén működő csendőrségének a szervezete csak annyiban tért el az ország belsejében
szolgálatot ellátóétól, hogy a határ mentén sűrűbben helyezték el az őrsöket és azokat
válogatott legénységgel látták el.
A leglényegesebb eltérés a Lajtán túli határszéli csendőrörsök végrehajtó szolgá
latában mutatkozott. Speciális feladatukat képezte a határőrizeti szempontból fon
tosabb tereptárgyak rendszeres ellenőrzése, a tereptárgyaknak az átvizsgálására a
szomszédos csendőrörs-parancsnokok is rendszeresen terveztek járőröket, tekintet
nélkül arra, hogy az adott tereptárgy az örs működési területén hol helyezkedett el.
Speciális szolgálatot jelentett továbbá, az idegenek ellenőrzése. „Készültséges
csendőr minden nap délelőtt 10—12-ig a szállókban, vendéglőkben és magánházak
ban megszállt idegenek érkezésének és távozásának bejelentésére vonatkozó szabá
lyok betartását ellenőrizni tartozik." 34 A határszéli csendőrörsöknek feljegyzést
kellett vezetni a működési területükön található utak állapotáról és megfigyelés
útján kötelesek voltak tájékozódni a határ túloldalán lévő katonai és határőrizeti
erők létszámáról, elhelyezkedéséről, a közlekedési viszonyokról. Az őrsök információi
kat — fizetés ellenében — bizalmi személyektől is beszerezhették. A határszéli
csendőrörsök a szolgálati út betartása nélkül érintkezhettek a hadtestparancsnok
ságok vezérkari osztályának kebelében működő felderítő főállomás tisztjeivel. A ha
társzéli csendőrség speciális feladatát képezte még — többek között — a birtok
viszonyok figyelemmel kísérése, különös tekintettel a szomszédos állam állampolgá
rainak ingatlanszerzéseire.
Az örökös tartományokban határrendőrség nem működött. Ellenben a rendőrség
államosított szervezeti keretek között funkcionált. Külön katonai és külön polgári
rendőrség volt szervezve a hadsereg és a lakosság részére. A határőrizeti szolgálat
intenzívebb kezelhetése céljából — a fontosabb belépő állomásoknál — az állam
rendőrség állományából kirendelt tisztviselők és polgári rendőrök teljesítettek szol
gálatot.
A kirendeltségek, melyek rendszerint tisztviselőből, mint kirendeltségvezetőből és
két-három polgári rendőrből álltak, közvetlenül a rendőrigazgatóságoknak voltak
32 Magyar katonai Közlöny. Bp., 1914. márciusi szám.
33 Tanulmányjelentés az Ausztriában és Bosznia Hercegovinában fennálló határőrizetről és a csempészet elleni
intézkedésekről. (Szerk. : Oláh Ödön csendőr ezredes) Bp., 1912. 8. o.
34 Uo. 25. o.
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alárendelve. A tisztségviselőket a belügyminisztérium nevezte ki, a rendőröket pedig
a rendőrigazgató.35
A kirendeltségek kötelessége volt az útlevelek ellenőrzése mellett :
„1. a szomszédos állam politikai és társadalmi állapotait figyelemmel kísérni, mely
célból kötelessége :
a) hogy mindazon személyeket, akik a határon tartózkodnak és a lakosság visel
kedésére és lelkületére befolyást gyakorolni igyekszenek, ismerje és figyelemmel
kísérje, nemkülönben azon módozatokat és eszközöket tudja, melyekkel az említett
személyek a helyi lakossággal érintkeznek.
b) hogy azon személyeket, akik küldöncnek, vagy kémeknek felhasználhatók,
vagy hasonló ténykedéssel gyanúsíthatok, állandóan figyeltesse a gyanúhoz mérten
«llenük vizsgálatot indítson és az eredményhez képest őket az illetékes hatóságnak
átadja.
c) hogy a szomszédos állam katonai és politikai intézkedéseiről híreket és értesíté
seket szerezzen.
d) hogy a szomszédos állam fontosabb közigazgatási és katonai ügyekben követett
eljárását és intézkedését a felettes hatóságoknak bejelentse.
2. A kirendeltség vezetője a cs. és kir. rendőrigazgatóságnak 15 naponként minden
fontosabb értesülést, eszközölt vizsgálatot s letartóztatást bejelent.
3. Előkelőbb katonai és politikai személyiségek érkezését lehetőleg az utazási cél
megjelölése mellett a rendőrigazgatóságnak bejelenteni köteles.
4. Az utasokat, különösen azokat, kik gyalog jönnek át a határon, figyelemmel
kísérni és útjuk célját kipuhatolni köteles.
Az olyan utasokat, kiknél az utazási cél megokoltan gyanús a polgári rendőrség
megfigyeli, vagy a vasúti személyzettel megfigyelteti.
5. A gyanús személyek pontos nyilvántartása céljából betúsoros névlajstromot
vezet." 36
összességében a Monarchia határőrizete eltért a szomszédos országokétól, mert
nem a pénzügyőrség, vagy a hadsereg speciális alakulatai látták el benne a vezető
szerepet, hanem a csendőrség.
A magyarországi és az osztrák tartományok határőrizete nagy vonalakban hasonló
volt ugyan, de a magyar határőrizet az osztrák gyakorlattól is jelentős mértékben
eltért, elsősorban a határszéli csendőrség és a határrendőrség szolgálatának vonat
kozásában. A szervezeti felépítésben, a szolgálati elvekben, a hadsereghez és a fel
derítő szervekhez, valamint az államhatalmi apparátushoz fűződő viszonyában a
magyar határőrizet nem volt azonos az osztrákkal.
Természetesen az egyes osztrák tartományok csendőrségének határőrizeti szol
gálata sem egyezett meg teljes mértékben. A különbözőségek azonban nem a szol
gálati elvekből, hanem az eltérő körülményekből adódtak. Például Boszniában a
csendőrörsöket állandó készültségben tartották, fegyvereik 50%-át folyamatosan
töltött állapotban kellett tartani. Az örsépületeket négy-ötszörös dróthálóval kerí
tették körül.
A Magyar Királyi Határrendőrség kialakulása
A m. kir. határrendőrség létrejötte új állomást jelentett a dualista Magyarország
határőrizetének fejlődésében. A kiegyezést követően az első szerv volt, melyet — az
ország teljes határszakaszára kiterjedően — határőrizeti célzattal állítottak fel.
A m. kir. határrendőrség azonban fennállása idején nem volt képes a teljes határ
őrizetet önerőből végrehajtani. A m. kir. határrendőrség a határőrizetet irányította,
35 Uo. 47. o.
36 Uo. 32. o.
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végrehajtani azonban csak a határforgalom ellenőrzését tudta és a határőrizettel
kapcsolatos nyomozati munkát végezte. A m. kir. határrendőrség létrehozásával
nem koncentrálódott valamennyi határőrizeti feladat végrehajtása egy kézbe. A ha
tárőrizetben korábban is résztvevő hatóságok továbbra is funkcionáltak. A m. kir.
határrendőrségnél megindult ugyan egy folyamat mely — felerősödése esetén —
magába foglalhatta volna azt a tevékenységet is amit ma úgynevezett „zöld határőrizet"-nek nevezünk, vagyis a határnak a határátkelőhelyek közötti szakaszai
fegyveres őrségek által történő őrzését. A zöldhatár-őrizetet azonban 1912-ben teljes
egészében átadták a Magyar Királyi Határszéli Csendőrségnek. A m. kir. határrend
őrség szolgálata ezután a határforgalom ellenőrzésére szorítkozott. A szervezet fej
lődése pedig egyre inkább a határőrizettel összefüggő nyomozati munkák végzésének
irányába mutatott. Ennek kapcsán pedig bizonyos állambiztonsági teendőket is
végzett.
A m. kir. határrendőrség fejlődését természetesen befolyásolták a Monarchiának
Magyarországon kívüli területein kialakult határőrizeti formái, valamint a szomszé
dos országok határőrizete, illetve a kül- és belpolitikai viszonyok.
Tekintet nélkül a m. kir. határrendőrség fejlődését befolyásoló tényezőkre, ezen
hatóság volt — a polgári típusú államberendezkedésünk kezdetétől — az első határ
őrizeti szakszervünk. Mint ilyen — a társadalmi, politikai tartalomtól eltekintve —,
határőrségünk korai elődjének, de legalábbis újkori határőrizetünk első irányító és
részben végrehajtó szakapparátusának tekinthető.
A m. kir. határrendőrség szervezetének kiépítése előtt is teljesítettek szolgálatot
már a határon rendőrök, de nem mint a határőrizetre szakosodott fegyveres állam
hatalmi szerv tagjai, hanem a helyi városi, illetve vármegyei rendőrség kikülönített
csoportjaiként, általában a vámhivatalok útlevélkezelésében segédkezve. Jogkörük,
feladataik, a határőrizetben résztvevő, vagy ahhoz csatlakozó szervekhez való viszo
nyuk tisztázatlan, létszámuk minimális volt. Az útlevélkényszeres határszakaszon a
határátkelőhelyeken három-öt fős csoportokat alkottak. A kishatárforgalom ellenőr
zésében nem vettek részt, azt a m. kir. határszéli csendőrség végezte.37
A m. kir. határrendőrség felállításának gazdasági, társadalmi és politikai okai vol
tak. A magyar gazdasági életben és társadalomban a kiegyezéstől a századfordulóig
hatalmas változások mentek végbe. Ezen változások tükröződtek a hatóságok jelle
gében is. Határőrizeti vonatkozásban ez úgy jelentkezett, hogy az 1903/VIII. te.
alapján határrendőrség került felállításra.
A m. kir. határrendőrség államosított formában történő létrehozásában szerepet
játszott a határ menti lakosság összetétele és a magyar uralkodó osztály nemzetiségi
politikája. A történelmi Magyarország határain felállításra kerülő és a magyar kor
mány alárendeltségében működő egységes rendőri szerv jól illett a magyar uralkodó
osztály államigazgatáspolitikai elképzeléseibe. A m. kir. határrendőrség, mint köz
ponti irányítás alatt álló fegyveres államhatalmi szerv, megfelelő eszköz lehetett a
nemzetiségi politika céljainak végrehajtásában. A századelőn a nemzetiségek köré
ben — a kiegyezést követő beteljesületlen várakozásból adódóan — a passzivitás meg
szűnt, vezetőik közeledtek a határon túli politikai vezetőkhöz. Ebben a helyzetben
egy új határőrizeti szerv a magyar uralkodó osztály politikai érdekeit szolgálhatta. 38
A m. kir. határrendőrség felállítása egyfajta választ adott a magyar mezőgazdaság
poroszutas fejlődéséből adódó nagymérvű kivándorlásra is. A tömeges kivándorlást
csak gazdasági, politikai változtatásokkal lehetett volna megakadályozni. Erre
azonban a magyar arisztokrácia és burzsoázia nem volt hajlandó. Mivel a kivándorlás
oly méretű volt, hogy azt megállítani egyrészt lehetetlen lett volna, másrészt az
37 MTT 1903/VIII. te. indoklása.
38 Uo.
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adott gazdasági rendszert figyelembe véve nem is lett volna célszerű, megpróbálták
adminisztratív eszközökkel korlátok közé szorítani.
Az 1903-ban és 1904-ben alkotott kivándorlási törvények végrehajtására a belügy
miniszter 1904. április 20-án kiadta a 40 000 sz. rendeletét, mely alapján kezdetben
az Adria és a Liverpooli Cunard Steam Ship Co. Ltd. gőzhajótársaságok szállították
— szerződéses alapon — a magyar kivándorlókat az Amerikai Egyesült Államokba
és Kanadába. Ezen hajók kötelesek voltak magyar személyzetet alkalmazni, a fiu
mei kikötéseik alkalmával pedig magyar eredetű áruval feltölteni készleteiket. A ki
vándorlóhajóknak ezen kívül futárpostát, valamint meghatározott súlyig magyar
gyárak készítményeinek mintadarabjait is szállítaniuk kellett. A szerződésben rög
zítették a kivondárlási jegyek árát és az utazási feltételeket. Csupán az Adria hajós
társaság 1904-ben 24 hajót indított, minden egyes hajó fedélzetén 1000 kivándorló
utassal.
A magyar és a külföldi hatóságok sem győzték a rengeteg utast. Sokakat nyugateurópai kikötőkbe irányítottak, ahol az újvilágba menő hajókon nagyobb szabad
utaskapacitás volt.39 Hivatalosan 1899-től mérték a kivándorlók számát. 1899-től az
első világháborúig — a kormány statisztikai jelentései szerint — a Magyar Korona
országaiból közel négy millió ember vándorolt ki.40
Kivándorlás tekintetében a m. kir. határrendőrség feladata lett volna ellenőrizni
az ország határain túlra történő vándorlást és megakadályozni az illegális kiván
dorlást. Ezt azonban az első világháborúig nem sikerült teljes egészében elérni.41
A m. kir. határrendőrség létrehozása jogi alapjának megteremtése, a törvényhozó
testületben, lényegében zökkenőmentes volt. A határrendőrségi törvényjavaslatot
a törvényhozás vita nélkül fogadta el. Az országgyűlés elé először 1902. november
9-én került. A m. kir. határrendőrség felállítására vonatkozó törvényjavaslatot együtt
tárgyalták az útlevélüggyel, a külföldiek Magyarországon lakhatásával, a m. kir.
csendőrség átszervezésével és a kivándorlással. A határrendőrségi törvényjavaslatot
a képviselők körében írásos anyagként tették közzé, majd az áttanulmányozást kö
vetően a közigazgatási bizottság és az igazságügyi bizottság támogató jelentése után
a képviselőház egyhangúlag elfogadta.
A hozzászólások is egyetértő jellegűek voltak, tulajdonképpen részletkérdésekre
szorítkoztak. Az egyenruhának nemzeti jelleget kívántak adni a képviselők, illetve
felvetették a lehetőségét annak, hogy Eperjesen is állítsanak fel határrendőr-kapitányságot, valamint — bár a törvényjavaslatban, valamint a közigazgatási és igaz
ságügyi bizottság javaslataiban is szerepelt — még egyszer tisztázták, hogy a m.
kir. határrendőrség polgári fegyveres testület lesz.
A kormány részéről — az országgyűlésnek a m. kir határrendőrséget is érintő
ülésein — a miniszterelnök és belügyminiszter Széli Kálmán mellett jelen voltak a
legtekintélyesebb tárcák vezetői: Báró Fejerváry Géza honvédelmi miniszter, Lukács
László pénzügyminiszter, Plósz Sándor igazságügyminiszter; az üléseken részt vett
még Láng János kereskedelmi miniszter és Cseh Ervin, a horvát—dalmát—szlovén
tárca nélküli miniszter is.
A m. kir. határrendőrség felállításáról szóló törvényt 1903. március 11. hagyta
jóvá az országgyűlés.42 Már a törvény 1. §-a leszögezi ,,...a határrendészeti teendők
ellátására állami határrendőrség állíttatik fel.43 Ezzel a m. kir. határrendőrség — az
irányítás vonatkozásában—16 évvel megelőzte a többi rendőri szolgálati ágat. A ma
gyar rendőrséget teljes egészében először—a proletárdiktatúra kikiáltásakor—a Vörös
Őrség keretében államosították.44
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OL BM E 3 626. sz.
A magyar kormány hivatalos évi statisztikai közleményei. Bp., 1899—1914. (kivándorlási fejezetek)
OL BM R 1909/11 586. sz.
Országgyűlés Képviselőházi Naplója. Bp., 1903. március 11-i jegyzőkönyv.
MTT 1903/VIII. te.
1919/1. Belügyi népbiztos rendelkezése.
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Egységes rendőrség felállítását már az 1848—49-es forradalom idején megkísérelte
Szemere Bertalan belügyminiszter az 1848. szeptember 6-án kelt 838 sz. elnöki bel
ügyminiszteri rendeletében. A forradalom leverése azonban megakadályozta a szer
vezet kialakulását.45
A m. kir. határrendőrségről szóló törvényt ugyan már 1903-ban elfogadták, mű
ködését azonban az 1905. december 9-i minisztertanácsi határozat alapján csak
1906. január 15-én kezdte meg. Felvetődik a kérdés, miért e hosszú, több éves vára
kozási idő a törvény létrehozása és végrehajtása között? A választ a kor politikai
helyzete adja meg.
A politikai helyzet vizsgálatánál egyaránt figyelembe kell venni a bel- és külpoli
tikai vonatkozásokat. Belpolitikai téren a Magyar Királyi Határrendőrséget a dua
lizmus Magyarországa közjogi vitáinak két sarkalatos területe is érintette, a véderő
vita és a közigazgatás reformjáról szóló viták.
A közigazgatás témájában a különböző elképzelések Összecsapása akkor vette
kezdetét, amikor a neoabszolutizmus szervei — a kiegyezés értelmében — nem mű
ködhettek tovább hazánkban. Felvetődött a kérdés, milyen legyen az új közigaz
gatás. Végül is a vármegyék — a hagyományokra alapozva — az önkormányzat
gyakorlásának, az állami közigazgatás közvetítésének és az országos ügyekkel való
foglalkozásnak hármas feladatát látták el.46
A vármegyék önállósága és a törvényhatósági jogú, illetve rendezett tanácsú vá
rosok, valamint a községek autonómiája a dualizmus időszakában fokozatosan mér
séklődött. Az autonómia csökkenését eredményezte többek között az 1876/VI. te.
a közigazgatási bizottságok létesítéséről, továbbá az 1886/XXI. t e , mely a kormány
beavatkozásának a provinciális közigazgatás ügyeibe — a korábbi időszakhoz viszo
nyítva — tág teret engedett, valamint az 1902/III. te. is, mely a vármegyéktől el
vette és a pénzügyigazgatóságokra ruházta a számviteli szolgálatot.
A falvak, városok, és vármegyék önállóságának megnyirbálása, a kormány aka
ratának erőteljesebb érvényesítése a helyi közigazgatási szerveknél éreztette hatását
a hatáskörükbe tartozó rendőrségek irányításában is. A rendőri szervek közvetlen
belügyminisztériumi irányítás alá vonásának is voltak szószólói. Elsősorban maguk
a rendőrkapitányok. Közigazgatási ankéton és országos értekezleten erőteljesen
hangoztatták a véleményüket. Részben az ő kezdeményezésüknek volt eredménye,
hogy 1886-tól a rendezett tanácsú városok rendőrkapitányait nem a városi tanács,
hanem a főispán nevezte ki.47
A kiegyezéstől az őszirózsás forradalomig a rendőrség tekintetében is érvényesült
a központosítási tendencia. A centralizációs törekvések azonban csak lassan, foko
zatosan valósultak meg, mert a jelenség mögött az uralkodó osztály két rétegének
az érdekei húzódtak meg. A gentry-réteg, visszaszorulóban ugyan, de szívósan védte
pozícióit az államapparátusban. A decentralizáció híve volt. A nagybirtokos arisz
tokrácia és a nagyburzsoázia — növekvő súlyának megfelelően — az államapparátus
egyre nagyobb területére kívánta kiterjeszteni ellenőrzését. Alapvetően ez a két
érdek csapott össze az államigazgatás centralizációja és decentralizációja kérdésé
ben. A rendőrségek államosításának ügye nem volt elválasztható az államapparátus
államosításától.
A rendőrségek államosítási folyamatába illeszkedik a Magyar Királyi Csendőrség
felállítása is a belügyi tárca közvetlen alárendeltségében, hiszen a m. kir. csendőrsé
get a rendkívül rossz hatásfokkal működő vármegyei rendőrségek helyett hozták
létre a vidék rendőri felügyeletének ellátására.48
4E> Pintér István: Rendnek muszáj lenni. Bp., 1973. 68—71. o.
46 MTT 1870/XLTI. te.
47 MTT 1876/VII. te.
48 MTT 1881/III. te.
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Természetesen nem a véletlen műve, hanem a politikai erőviszonyok következ
ménye volt, hogy centralizált formájú közbiztonsági szervezet először vidéken az
m. kir. csendőrség formájában, Budapesten a fővárosi rendőrségként, illetve a határ
mentén a m. kir. határrendőrségként jött létre. A dualista Magyarország ezen terü
letein volt a legfeszítőbb a társadalmi ellentmondás a mezőgazdaság poroszutas fej
lődése miatt a parasztság, a munka és a tőke ellentétéből adódóan a proletariátus,
valamint a nemzetiségi jogok mérsékelt engedélyezése miatt a nemzetiségi lakosság
körében. A helyi és a központi államhatalom szervei ezeken a területeken voltak a
leginkább egymásra utalva az elégedetlenkedő tömegekkel szemben.
A Magyar Királyi Határrendőrség kialakulásának körülményeiben az eltérő köz
igazgatásfejlesztési elképzelések harca mellett jelentős szerepet játszott a véderő
vita is. A dualizmus kompromisszumának talán legneuralgikusabb pontja volt a
fegyveres erők kérdése. A hadsereg tekintetében az uralkodó nem volt rugalmas. Az
ellenzék és a közvélemény pedig rendkívül érzékenyen reagált minden, a fegyveres
erőkkel kapcsolatos kérdésre. A véderőhöz fűződő nézeteltérések több kormány bu
kásában is szerepet játszottak. 49
A véderő kérdésében mindig más területek kerültek az ellentétek előterébe. 1888—
89-ben az újoncmegajánlás joga és mértéke, valamint a tiszti vizsga miatt pattant
ki vita. 1890-ben a törzstisztek szolgálati alkalmazásába való beleszólás tekintetében
éleződtek ki az ellentétek. 1903-ban a létszámemelési javaslat kavart vihart. Az
ellenzék ellen j avaslattal élt. A véderő kérdése az 1905—1906-os politikai válságban
kicsúcsosodó kormányválság indítékává vált.
A véderő körül zajló viták alapját az érdekek eltérése képezte. Az uralkodó a
fegyveres erők feletti minél kiterjedtebb jogkörben látta birodalma egyik biztosí
tékát. A magyar uralkodó osztály viszont korlátozva érezte hatalmát amiatt, hogy
a cs. és kir. hadsereg Magyarországon állomásozó része felett szinte kizárólagosan az
uralkodó rendelkezett. A gentry számára a katonatiszti pálya szűkített lehetőségei
voltak sérelmesek a cs. és kir. hadseregben. A szegényebb néprétegek sem szívesen
teljesítettek szolgálatot az 1848—49-es forradalom leverésében résztvevő hadsereg
utódjában. A cs. és kir. hadsereg jellege sérelmes volt a magyar nacionalizmusra nézve
is, hiszen a nemzetiségekre irányuló hatás egyik lényeges eszközétől fosztotta meg a
magyar kormányt. 50
A Császári és Királyi Hadsereg ellen széles társadalmi összefogás alakulhatott ki.
A Birodalom magyarországi részén állomásozó cs. és kir. hadsereg-résznek magyarosítási kísérletei azonban kudarcot vallottak az uralkodó, a trónörökös és a vezető
katonai körök ellenállása miatt. Igaz, ők sem érvényesíthették egyértelműen minden
kérdésben akaratukat, mert tekintettel kellett lenniük a magyar kiegyezéssel a ma
gyar kormány számára biztosított jogosultságokra. Az osztrák és a magyar uralkodó
osztály érdekei azonban megegyeztek abban, hogy a Birodalom biztonsága, nagyha
talmi helyzete a legfontosabb. Konfliktusokkal, vitákkal, válságokkal terhelve
ugyan, de a magyar és az osztrák fél végül is a véderő kérdésében mindig megtalálta
a mindkét fél számára elfogadható kompromisszumot.
A m. kir. határrendőrség létrehozásáról szóló törvény születése megelőzte az 1903-as
véderővitát. Az érdemi tárgyalások még 1902-ben lezajlottak. A parlamenti szavazás
és az uralkodói szentesítés pedig még a véderővita kezdetén keletkezett, amikor a
nézeteltérések még egyrészt nem kristályosodtak ki teljesen, másrészt nem mérgese
dett el még a vita sem. Az uralkodó ellenvetés nélkül szentesítette a m. kir. határ
rendőrség létrehozásáról szóló törvényt, hiszen a belügy — és ezen belül a rendőr
ségek kérdése is — a kiegyezés alapján az osztrák és a magyar kormány hatáskörébe
tartozott. Az uralkodót azonban feltehetően nem csupán a magyar országgyűlésnek
49 Magyarország története. I. m. 1328. o.
50 Uo. 522. o.
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a kérdésben meglévő illetékessége késztette a törvény szentesítésére, hanem a ma
gyar uralkodó osztállyal e téren egybeeső érdekeinek felismerése is.51
A Lajtán innen fokozatosan öltött testet az önálló határőrizeti szakszerv létre
hozásának igénye. Rendkívül megnőtt — elsősorban a vasúti határátkelőhelyek ki
építése nyomán — a személy- és teherforgalom a határon. 52 Erőteljes mértékben nőtt
— a román magyar határon hagyományosan egyébként is jelentős — kishatárforgalom a határrendezés során kialakult kettősbirtokosok határátlépései nyomán.
A magyarországi kapitalizmus dinamikus fejlődése során — a korábbi időszakhoz
képest — sokszorosára nőtt az áruforgalom. A teherforgalom mellett a személyfor
galom is soha nem tapasztalt méreteket öltött. A legjelentősebb az amerikai konti
nensre irányuló kivándorlás volt. E mellett azonban tömeges határátlépés volt ta
pasztalható Erdély és Románia határán. Elsősorban a szakismeretekkel rendelkező
székelyek települtek át a Havasalföldre és Moldvába, ahol nagy volt a szakember
hiány. Jelentős mozgást hozott létre a határon a bukovinai székelység egy részének
áttelepítése is a Délvidékre, illetve az oroszországi és romániai üldöztetések elől
kisebb-nagyobb csoportokban érkező zsidó lakosság.53
A magyar kormány az 1880-bas években az üldözött zsidó lakosság érdekében külön
akciót is kezdeményezett. A galíciai bródi határállomáson fogadták a kormány kép
viselői a cári diszkrimináció elől menekülőket. Egészségügyi vizsgálat, illetve kezelés
után, aki akart, tovább utazhatott Nyugat-Európába, vagy letelepedhetett Magyar
országon. Vagyoni helyzetük tisztázása után a vékonypénzü családok kedvezményes
áron vásárolhatták meg vonatjegyüket, illetve fejenként 200 kg-ig ingyen szállította
poggyászaikat a vasút. 54
Nem egyszerre és egy tömegben ugyan, de a dualizmus időszakában mégis csak
több millió személy lépte át az államhatárt, időnként több ezer fős csoportokban is.
A magyar vezető körök szükségét érezték annak, hogy az alapvetően megváltozott
határforgalmat ellenőrzésük alatt tartsák.
A dualizmus léte is indokolta a határőrizet erősítését. Ausztria és Magyarország
polgárainak ugyan nem volt szükségük útlevélre ahhoz, hogy a Birodalom másik
felébe utazzanak, a nyomtatott gondolatokkal azonban már nem volt ilyen egyszerű
a helyzet. Gyakran előfordult, hogy az osztrák, vagy a magyar kormány által tiltott
forgalmazású sajtóterméket a Lajtán innen, illetve túl készítették el, majd megfelelő
ellenőrzés hiányában átjuttatták Magyarország és az örökös tartományok határán. 55
A határ őrzésének erősítése érdekében kezdetben a meglévő határőrizeti struktúrát
gyarapították. Ilyen lépés volt pl. a vámhivatalok számának növelése. Mikor a
meglévő szervezetek fejlesztése elégtelennek bizonyult, a határőrizeti részfeladatok
ellátásába bevontak más szerveket is. Ilyen volt — más intézkedések mellett —
a vesztegintézetek, későbbi nevükön a belépő állomások rendszerének kialakítása, az
állami állatorvosi szervezet keretében. Ezek a lépések sem hozták meg a kívánt
sikert. Ekkor merült fel az önálló határőrizeti szakszerv létrehozása, mely részben
végrehajtja, részben pedig koordinálja, irányítja és ellenőrzi a határőrizetben részt
vevő szervezetek munkáját.
A létrehozandó új szervezet feladataiból adódóan, munkája eredményes végrehaj
tása érdekében, a legcélszerűbb forma a rendőri jellegű testület kialakítása volt. Az
új határőrizeti szakszerv rendőrségként történő felállítását tehát egyrészt meghatá
rozta a sajátos, kárpát-medencei fejlődés. Másrészt viszont indokolta a rendőri jelleget
a dualizmus jellege is. Az új határőrizeti szakszerv rendőrségként történő létreho51 MTT 1903/VIII. te.
52 Scott, Eddie: Mit bizonyítanak az 1880—1913-as export statisztikai adatok! Magyarország valóban csak a Mo
narchia éléskamrája volt? Történelmi Szemle, 1982/3. sz. (táblázatok)
53 Ráez 1.: A kivándorlás és a magyar uralkodó osztály 1899—1914. Debrecen, 1962. A Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Évkönyve, 18—22. o.
54 Parádi József: A dualista Magvarország hatőrőrizete. (Bölcsészdoktori disszertáció). Egyetemi Könyvtár, 16. o.
55 OL MT 1887. 47—19. sz. MT ülés jegyzőkönyve.
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zása ugyanis a magyar uralkodó körök kizárólagos felügyeletét volt hivatva biztosí
tani. Egy esetleges katonai típusú határőrizeti szakszerv kialakítása esetén az ural
kodó minden bizonnyal fenntartotta volna magának alkotmányos jogai gyakorlását
ezen szervezetre is.56
Az uralkodó szentesítette a Magyar Királyi Határrendőrség felállításáról szóló
1903/VIII. törvénycikket, mert a testület csekély létszáma és fegyverzete nem veszé
lyeztette a cs. és kir. hadseregnek a fegyveres erőkön és testületeken belül betöltött
hegemóniáját. A Magyarország határain szolgálatba lépő új m. kir. határrendőrség
egyben hozzájárulhatott a Birodalom határőrizetének egységesítéséhez. Az örö
kös tartományoknak a külállamokkal közös határain már csendőrség és rendőrség
teljesített szolgálatot a vámszervekkel együttműködve. Ezt a formát követhette
a magyar gyakorlat is a m. kir. határrendőrség felállításával.
Az 1903-as véderővita azonban kedvezőtlen politikai feltételeket teremtett az új
magyar fegyveres testület létrehozásának gyakorlati megvalósításához. A véderő
körüli összetűzések lényege az ország határain belül állomásozó hadtestek nemzeti
jellegének fejlesztése, vagy ilyen irányú módosításának mellőzése volt. A véderő körül
kibontakozó és mind mélyebbé váló kormányzati válság felszámolása érdekében az
ischli koronatanácson komolyan szóba jött a katonai megoldás is, mely „Kriegsfall
U " hadműveleti tervben öltött testet, amit a vezérkari főnökség hadműveleti iro
dája dolgozott ki. Ebben a politikai légkörben elhamarkodott lépés lett volna a ma
gyar kormány részéről a m. kir. határrendőrség felállításának kezdeményezése. Ez a
lépés az osztrák vezető körökből minden bizonnyal heves reakciót váltott volna ki.
Az ellenzék a parlamenti csatározások során megkísérelte ugyan a véderő kérdésével
összekötni más belbiztonsági jellegű fegyveres testület — köztük a m. kir. határren
dőrség — kérdését is, ezek a kísérletei azonban kudarcba fulladtak.57
1905-re változott a m. kir. határrendőrség felállításának megítélése. A megítélés
ben változást előidéző egyik ok az 1905-ös orosz forradalom volt. Az O s z t r á k Magyar Monarchiában tüntetések sora bizonyította a tüntetők rokonszenvét az
oroszországi forradalmi eseményekkel. A rendfenntartó szervek jelezték a belügyi
tárca vezetőinek, hogy oroszországi illetőségű, forradalmi nézeteket valló személyek
tűntek fel a munkásság körében. A forradalmi nézetekkel nem rokonszenvező ma
gyar és osztrák uralkodó osztálynak egyaránt érdeke volt egy új, a „szűrőbetét" sze
repét is betöltő határőrizeti szervezet gyors felállítása.
A m. kir. határrendőrség felállítását elősegítő másik ok a nemzetiségek megítélé
sében rejlik. A „Kriegsfall U " hadműveleti terv feltételezte a nemzetiségek jóindu
latú támogatását. Ezzel szemben a horvátok és a szerbek koalíciót hoztak létre, mely
felajánlotta szövetségét a magyar ellenzéknek. A szlovákok és a románok nem tá
mogatták ugyan a magyar ellenzéket, de az udvart sem. A nemzetiségek szerepe
az udvar szemében kezdett átértékelődni. A vezető körök megítélésében a magyar
ellenzék fékentartásának eszközéből a Birodalom felaprózásának lehetséges előidé
zőivé kezdtek válni.
A Szerbiával kialakuló vámháború is erősítette a m. kir. határrendőrség felállításá
nak esélyeit. A magyar belügyi szervek tartottak a magyarországi délszlávokat
célba vevő nacionalista propagandakampánytól, mint ahogy hasonló jelenségek a
román vámháború idején is tapasztalhatóak voltak a román nemzetiség körében.
Szerbia ekkor már a Monarchia ellenségének számított. A Birodalom katonai körei
preventív háborúra készültek ellene. A háborút ugyan magyar részről elvetették, de
a határ fokozott ellenőrzésével mindenki egyetértett. 58
Az uralkodó 1905. október 11-én jóváhagyta 11 határrendőr-kapitány, 18 határ56 Galántai József : A Habsburg-monarchia alkonya. Bp., 1985. 100—110. o.
57 Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből. Bp., 1963. 34—47. o.
58 Dolmányos István: A szerb vámháború és a polgári történetírás. (Tanulmányok Kelet-Európa történetéből) Bp.,
1972. 25—31. o.
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rendőr-fogalmazó, 9 határrendőr-segédfogalmazó, 10 határrendőr fogalmazó-gya
kornok, 11 határrendőr-felügyelő, 21 határrendőr hivatali segédtiszt, 50 határrendőr-biztos és 27 hivatalszolga kinevezését. Ez a 160 fő volt a m. kir. határrendőrség
első személyi állománya, mely — a kezdeti létszámhoz viszonyítva — a későbbiek
során tekintélyes mértékben növekedett.
A határszéli vármegyék főispánjai már 1905-ben szemrevételezték a határrendőr
ségi épületnek megfelelő házakat. Megvásárolták, illetve kibérelték a m. kir. határ
rendőrség jövendő objektumait. A berendezkedést követően a m. kir. határrendőr
ség 1906. január 15-én kezdte meg szolgálatát.59
A Magyar Királyi Határrendőrség struktúrája
A m. kir. határrendőrség szervezeti felépítésére vonatkozóan a belügyminiszter
1905. december 29-én kelt 91 000. sz. körrendelete rendelkezett. A m. kir. határ
rendőrség — a belügyminisztériumon belüli irányító apparátust leszámítva — két
lépcsős volt. Irányító felső szervként a határrendőr-kapitányságok, alárendeltségük
ben pedig a -kirendeltségek működtek. Kezdetben 11 kapitányság és 24 kirendeltség
funkcionált 160 fővel. A kapitányságok élén a határrendőr-kapitány állt. Közvetlen
alárendeltjei a kapitánysági hivatal vezetője és a kirendeltségek vezetői voltak. Álta
lában a kapitányságok székhelyén is működtek — kirendeltségnek megfelelő lét
számú — határrendőri erők, a kapitányság részeként. A m. kir. határrendőrség szer
vezeti felépítése — fennállási ideje alatt — lényegesen nem változott. Kisebb módo
sítást jelentett a határrendőri őrségek szervezése 1908-tól 1912-ig. 1912-ben az őrsé
geket megszüntették, létszámukat beolvasztották a kapitányságok és kirendeltségek
személyi állományába. A volt határrendőri őrségek feladatait a helyi csendőri erők
vették át. Bár a m. kir. határrendőrség szervezeti rendszerében jelentős változás
nem történt, számottevő mennyiségi fejlesztés tapasztalható. Az 1906-os helyzethez
képest a kapitányságok száma 17-re, a kirendeltségeké pedig 4l-re emelkedett. A leg
sűrűbben a szerb és román határon, valamint Bukovina és Galícia irányában helyez
kedtek el a határrendőrségi szervek. A legkevesebb szervezeti egység Horvátország,
Stájerország, Alsó-Ausztria, Morvaország és Szilézia irányában települt.
A Magyar Királyi Határrendőrség működési területe általában a határtól számí
tott megközelítőleg 40 km-es területsávra terjedt ki. A határőrizettel kapcsolatos
nyomozati tevékenységet azonban a m. kir. határrendőrség az egész ország területén
köteles volt végezni. Működési területét 29 rendelettel módosították, szinte valamen
nyi rendelet a működési terület bővítésére irányult. Egyes kapitányságok működési
területe nem csak a határ menti vármegyéket, hanem több — a határvonallal nem
érintkező — vármegyét is magába foglalt. A m. kir. határrendőrség megalakulása
kor működési területe 25 vármegyét, a Monarchia összeomlásakor pedig 30 várme
gyét érintett. 60
A működési terület bővülésével együtt kellett volna járnia a létszám emelkedésének
is. Bár a m. kir. határrendőrség létszáma gyarapodott ugyan, de mértéke elmaradt a
működési terület növekedésétől. Feladatainak eredményes végzése érdekében erő
teljesen támaszkodott a helyi csendőri és rendőri erőkre. A m. kir. határrendőrség
személyi állománya 286%-al, 160 főről 466 főre emelkedett. A személyi állomány
több kategóriára oszlott.
59 OL min. ein. 1905. 174. sz. BM jelentése a min. eln.-nek.
60 1903: 8. te. és BK 1906/105 106., 1905/91 000., 1908/54 975., 1908/29 385., 1908/137 453., 1908/149 072., 1909/69
055., 1909/65 135., 1909/53 167., 1909/67 146., 1909/61 163., 1910/33 614., 1910/17 317., 1910/78 248., 1910/99 373,
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,,...a határrendőrség személyzete négy csoportra oszlik, és pedig
intézkedő személyzet,
végrehajtó személyzet,
szolgaszemélyzet csoportjára.
Az intézkedő személyzethez tartoznak a forgalmazói kar tagjai, akik mint hatósági
tagok járnak el és a bűnügyi nyomozásban önálló intézkedésre vannak feljogosítva.
A végrehajtó személyzethez tartoznak: az oktató-felügyelő, detektív-felügyelő,
polgári biztosok, az altisztek, végül a felügyelői, írnoki, segédtiszti és biztosi személy
zetből azok, akik a nyomozó szolgálatra való kiváló alkalmasságuknál fogva a kapi
tánysági vezető felterjesztése alapján a belügyminiszter által a végrehajtó személy
zethez soroltatnak. A végrehajtó személyzet tagjai bűnügyi nyomozásoknál mint
rendőri közegek járnak el.
A kezelő személyzethez tartoznak az előbbi csoportba nem sorolt felügyelők, írno
kok, hivatal tisztek, hivatali segédtisztek és biztosok, végül a napidíjasok, akik az
irodai szolgálatot végzik.
A szolgaszemélyzethez tartoznak a valóságos és napibéres hivatalszolgák."61
A mai tiszti rendfokozatnak a fogalmazói karon belüli címek feleltek meg. Leg
alacsonyabb a fogalmazó-gyakornok volt, őt követte a segédfogalmazó és a fogal
mazó, valamint a főfogalmazó. A kirendeltségek élén általában főfogalmazók álltak.
A m. kir. határrendőrség tisztikarán belül törzstiszti rang jellegével bírtak a határrendőr-kapitányok és a határrendőr-tanácsosok. A határrendőrség teljes személyi
állományát a belügyminiszter nevezte ki.
A határrendőr-tanácsosok az egész határrendőrség szolgálati teendőinek irányí
tását végezték. A határrendőr-kapitány felelős volt a kapitányság törvényes műkö
déséért. A kapitányság valamennyi beosztottjának munkakörét a határrendőr-kapi
tány állapította meg. A kapitányságon belüli áthelyezést ő engedélyezte. A kapitány
ságok közötti áthelyezések esetében a belügyminiszter jóváhagyása volt szükséges.
A fogalmazói személyzet általában irodai munkát végzett, szervezett, irányított a
kapitány utasítása szerint. Közvetlenül a kirendeltségvezető, illetve a kapitány alá
rendeltségébe tartoztak. A felügyelők végezték a nyomozások gyakorlati végrehaj
tását és az útlevelek kezelését, őket a detektívfelügyelő irányította. Az oktatófelügye
lő végezte a fogalmazói karon kívüli állomány folyamatos képzését. A polgári bizto
sok a határrendőr-kapitány ság határszakaszának egy részéért voltak felelősek. Mivel
egy főre több 10 km-nyi határszakasz jutott, munkájukat csak a helyi csendőri erők
bevonásával tudták végezni, felhasználva a helyi lakosság azon rétegeit, akik némi
díjazás ellenében adatokat szolgáltattak a tudomásukra jutott tiltott határátlépé
sekre vonatkozóan. A kapitányságok esetében a kapitánysági hivatalvezető, kiren
deltségek esetében pedig a kirendeltségvezető közvetlen vezetésével dolgoztak a hi
vataltisztek, hivatali segédtisztek és az írnokok. Ők irodai munkát végeztek, és
a kézbesítési teendők ellátása is feladatuk volt. A határrendőr biztosok feladata
sorompóőrség, az útlevélellenőrzésre kijelölt helység előtti őrség, a „tolonezok" és
letartóztatott egyének kísérete, a foglyok őrizete, a magasabb rangú határrendőrök
szolgálati tevékenységének fegyveres biztosítása, a kisebb irodai munkák végzése és
kivételes esetben a kézbesítés lehetett. A szolgaszemélyzet kétkezi munkát végzett
(takarítás stb).
A határrendőr-kapitányságok személyi állományának tagjai természetesen csak a
rendszerrel lojális személyek lehettek. A korabeli képesítési követelmény a határrendőr-kapitányok részére a jogi diploma birtoklását írta elő. A határrendőrség
tisztikarának a Ludovika Akadémia, vagy a jogi egyetem mellett működő — a mai
áUamigazgatási főiskolának megfelelő — iskola diplomájával kellett rendelkeznie.
61 BK 1912/58 320. sz. BM rendelet
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A felügyelőktől főgimnázium, vagy főreáliskola, illetve ezen középiskolákkal egyen
rangú kereskedelmi iskola, vagy katonai iskola végzését követelték meg. A gyakor
latban azonban a tisztikar döntő többsége jogtudományi egyetemi végzettséggel, a
felügyelők pedig általában gimnáziumi végzettséggel rendelkeztek.62
Ebben az időben a képesítési követelményeknek megfelelő iskolákat az úri közép
osztály fiainak volt módjukban elvégezni. Oda szegényebb származású csak rend
kívül ritka kivételként kerülhetett be. Ily módon a képesítési követelmény által
biztosítva volt a megfelelő osztályjelleg a m. kir. határrendőrség vezetésében. Mivel
a kérdéses iskolákban a tanítás magyar nyelven folyt, a nemzetiségek — a nyelvi
korlátok miatt — ki voltak onnan zárva. Azon nemzetiségi származású fiatalok,
akik ezekbe az oktatási intézményekbe bekerültek, szintén a vagyonos réteg tagjai
voltak. A magyar uralkodó osztály gondosan ügyelt arra, hogy a nemzetiségi szár
mazásúak még akkor se, vagy csak rendkívül kis létszámban juthassanak be az
államapparátusba, ha az előírt képesítési követelményekkel rendelkeztek. Velük
szemben a törvényekben le nem írt, de a gyakorlatban alkalmazott elvárás volt,
hogy asszimilálódjanak a magyarsághoz, vagy legalábbis a kormány politikájához
lojálisak legyenek. A magyarországi nemzetiségeknek a kiegyezéstől az első világ
háborúig egyik sarkalatos követelése volt, hogy a nemzetiségi területeken a nem
magyar ajkú lakosság létszámának megfelelő arányban kapjanak képviseletet az
államapparátusban. Ennek a követelménynek azonban a magyar uralkodó körök
sohasem tettek eleget. Ez a helyzet volt érvényes a m. kir. határrendőrség nemzetiségi
összetételére is. A m. kir. határrendőrség működési területének zöme a történelmi
Magyarország olyan részein terült el, ahol a lakosság döntő többsége nemzetiségi
származású volt, ugyanakkor a m. kir. határrendőrség személyi állománya szinte
teljes egészében a magyar etnikumhoz tartozott. 63
A m. kir. határrendőrség legénységi állományába a felvételi követelmények között
első helyen állt a magyar állampolgárság és a feddhetetlen előélet, valamint a magyar
nyelvnek szóban és írásban való bírása. Felvételi követelmény volt még a le
génységi állomány részére legalább három évi katonai, vagy csendőri, illetve együttes
szolgálat, az egészséges testalkat, a 40 évet túl nem haladott életkor és végül a ren
dezett anyagi viszonyok. Előnyben részesítették azokat a pályázókat, akik a magyar
nyelven kívül valamelyik nemzetiség nyelvét is beszélték. A m. kir. határrendőrség
hez pályázókat próbaidőre vették fel, a próbaidő eredményes leszolgálása után vég
legesítették őket a testületnél. A próbaidős határrendőröket először három hónapig
tartó tanfolyamra vezényelték. A tanfolyamon a határrendőri szolgálathoz szükséges
elméleti tudást sajátítottak el64
„Az elméleti oktatás a következő anyagot öleli fel :
1. A határrendőrségre,
2. az útlevélügyre,
3. a kivándorlásra,
4. a külföldiek lakhatására vonatkozó törvények, utasítások és rendeletek,
5. a bűntettekre, vétségekre és kihágásokra vonatkozó törvények (csak vázlatosan)
6. a kihágási eljárás (csak vázlatosan),
7. az 1889. évi 130 000 BM körrendelettel kiadott rendőri nyomozási utasításnak
a határrendőri szolgálatnál szükségelt részei,
8. toloncz szabályzat,
9. a kapitányságok területének földrajza, különös tekintettel a főbb közelkedési
vonalakra,
10. balesetek alkalmával elsősegélynyújtás,
62 BK 1905/91 000. sa. BM rendelet
63 Pölöskei Ferenc: Kormánypárti politika és parlamenti ellenzék 1910—1914. Bp., 1980.127—136. o.
64 BK 1906/128 000. sz. BM rendelet
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1. jelentések szerkesztése és végül
12. a fegyverzet ismertetése, használatának módja és karbantartása'
Az elméleti oktatás végén a próbaidős határrendőrök vizsgát tettek, melyen — tu
dásuktól függően — j,igen alkalmas, alkalmas, nem alkalmas" elbírálásban részesül
tek. A „nem alkalmas" eredménnyel vizsgázókat elbocsátották. Az elméleti vizsga
előtt a próbaidős határrendőrök nem voltak szolgálatba beoszthatok. A vizsga után
hat hónapos gyakorlati próbaszolgálatot teljesítettek. A hat hónap letelte után az
illetékes kapitányságvezető előterjesztést tett a belügyminiszternek a próbaidős
határrendőr véglegesítésére, vagy elbocsátására, illetve a próbaszolgálat idejének
meghosszabbítására.
A véglegesített határrendőrök részére hetenként kétszer minimálisan egy-egy órás
ismétlő-rendszerező képzést tartott az oktatófelügyelő, vagy a tiszti állomány meg
bízott tagja.66
„A határrendőrök, ha az elméleti vizsgálaton »igen alkalmas« osztályzatot nyertek
két, ha »alkalmas« osztályzatot nyertek három évi szolgálat után rendőrbiztosi vizs
gálatra jelentkezhetnek, s ha ezen vizsgálatot sikerrel letették és ha előjegyzésbe
vétetnek, az üresedésbe jövő határszéli rendőrbiztosi állásokra kizárólagos igényt
nyerhetnek." 67
A m. kir. határrendőrség fegyveres, egyenruhás szervezet volt. Egyenruhájuk
1909-ig megegyezett a budapesti államrendőrség ruházatával, azzal az eltéréssel, hogy
mellszámot nem viseltek. 1909 után a m. kir. határrendőrségnél új egyenruhát rend
szeresítettek, melyet a Monarchia összeomlásáig használtak. A fegyverzet a m. kir.
csendőrségével volt azonos. A forgópisztolyokat azonban nem folyamatosan — mint
a m. kir. csendőrségnél —, hanem egyszerre, az új egyenruha kibocsátásakor cserél
ték fel Frommer pisztolyokra. A szíjazat és a kard azonos volt a m. kir. csendőrségé
vel. Karabélyt csak a határrendőrségi őrségek használtak 1908-tól 1912-ig. A határ
rendőri őrségek részére Kropacsek típusú karabélyokat már nem rendszeresítettek,
őket Mannlicher isméltlő karabélyokkal szerelték fel. A határrendőri őrségek meg
szüntetésekor a karabélyokat a m. kir. csendőrségnek adták át.
A határrendőr-kapitányságok speciális részét képezte az egészségügyi szolgálat.
A balkáni, rendkívül rossz egészségügyi helyzet következményeként Magyarországra
az 1890-es évek végén és az 1900-as évek elején több ízben behurcolták a kolerát.
Mivel ebben az időben a m. kir. belügyminisztérium hatáskörébe tartozott az egész
ségügy irányítása, a belügyminiszter 1911. április 27-én elrendelte a határállomásokon
a kötelező orvosi vizsgálatot. A vizsgáló állomások élén orvosok álltak. Jogukban
állt a veszedelmes fertőző betegség gyanújába került utasokat feltartóztatni és
karanténban elhelyezni. Munkájukhoz a megfelelő hatósági támogatást a melléjük
beosztott határrendőr biztos és határrendőrök illetve csendőrök nyújtották. 68
A vizsgáló állomásokat ellátták :
,,a) ápolóval, fertőtlenítővel,
b) helységekkel, amelyekben az orvosi vizsgálat, a gyanús betegek elkülönítetten
való megfigyelése, elhelyezése és ápolása, továbbá személyi és tárgyi fertőtle
nítés foganatosítható legyen,
c) betegszállító eszközökkel,
d) fertőtlenítő készülékekkel és szerekkel."69
A vizsgáló állomást egészségügyi szempontból a törvényhatósági tiszti főorvos, eljá
rási vonatkozásban pedig az illetékes főszolgabíró ellenőrizte.
A m. kir. határrendőrség személyi állománya körében szigorú, katonás fegyelem
05
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uralkodott, amely azonban nem volt mentes az osztályalapokon nyugvó előjogoktól.
A korabeli fegyelmi szabályzat alapján eljárás volt indítható a m. kir. határrendőrség
fogalmazói karának tagjai ellen :
,,a) ha hanyagul vagy egyáltalán nem teljesíti a törvényben, szolgálati szabály
zatban, vagy egyéb kormányrendeletekben megszabott kötelességét, vagy annak
teljesítésére a betegség esetét kivéve képtelennek bizonyult ;
b) ha botrányt okozó erkölcstelen vagy oly életet él, mely által a hivatalos állást
megillető tiszteletre és bizalomra méltatlanná válik, ha ily nemű kihágást követ el ;
c) ha a büntető törvények megtorló rendelkezése alá eső cselekményt követ el ;
d) ha feljebbvalói iránt tiszteletlenül viselkedik, vagy a hivatalos engedelmességet
megtagadja;
e) ha a közönség irányában törvény-, szabályellenes vagy durva magaviseletet
tanúsít." 70
A legénység esetében a fegyelmi vétség köre kibővült még :
„f, ittasság és gyávaság,
g) hivatalos ügyekben ajándék elfogadása, általában megvesztegethetőség vagy
részrehajlás ;
h) társakkal való összeférhetetlenség;
i) ruházat és fegyverzet elhanyagolása és végül
/
j) könnyelmű adósság csinálás eseteiben. " 7 1
A kapitányságok és kirendeltségek vezetői az alájuk rendelt legénységet, kisebb
fegyelmi vétségek eseteiben — szóbeli kihallgatás alapján — a fegyelmi eljárás
mellőzésével meginthették, dorgálhatták és tíz koronáig terjedő pénzbírsággal sújt
hatták. Más esetekben a fegyelmi eljárásokat mindenkor kivizsgálásnak kellett meg
előznie. A vizsgálatot a tiszti személyzet ellen a belügyminiszter, vagy a főispán,
míg a nem tiszti személyzet ellen a határrendőr-kapitány rendelhette el. Gondosan
vigyáztak arra, hogy az úri középosztályhoz tartozó tisztek ügyei ne kerüljenek ki a
nagyközönség elé. A tisztek ellen a vizsgálatot a belügyminisztériumból kiküldött
megbízott, vagy a közigazgatási bizottság egy tagja végezte. A legénységi állomány
nyal szemben már nem voltak ilyen körültekintőek. Elégségesnek tartották, ha a
kapitányság jogi végzettségű tisztje folytatta le a kivizsgálást. Fegyelmi határo
zatra a nem tiszti állomány irányában a határrendőr-kapitány, a közigazgatási bi
zottság fegyelmi választmánya, illetve a belügyminiszter volt jogosult. Tisztek eseté
ben csak az utóbbi kettőnek volt határozati joga.72
A korabeli fegyelmi eljárás egyik érdekessége volt, hogy a határrendőr-kapitány
beosztásától és vétségétől függően bármely beosztottját megbírságolhatta 40—100
koronáig, mely ellen fellebbezni nem lehetett, de évente maximálisan négy alkalom
mal volt kiszabható.
A Magyar Királyi Határrendőrség szolgálati feladatai
A m. kir. határrendőrség feladatait a felállítását elrendelő törvény 15 pontban
határozta meg:
,,a) a határon átkelők figyelemmel kísérése, a határ mentén felmerülő, államren
dészeti szempontból fontosabb mozzanatokról és eseményekről tájékozás szerzés
és az észlelteknek az illetékes hatóságokkal való közlése ;
b) a külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok végrehajtása ;
c) a kémkedés megakadályozása, esetleg a kémek letartóztatása;
70 BK 1906/128 000. sz. BM rendelet
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d) a szomszédos állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen jöhető erőszakos
támadás meggátlása, különösen pedig a katonai védmüvek, az ország határának
megjelölésére szolgáló határjelek, jelzők, katonai vagy polgári hatóságok által fel
állított földmérési jelek megrongálásának, megsemmisítésénak vagy megváltoztatá
sának megakadályozása és feljelentése ;
e) kitiltott, rendőri kifogás alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanús egyének
nek az állam területére belépésben való megakadályozása ;
f ) nyomozott, vagy valamely büntető cselekménnyel gyanúsított, s a törvények
vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek a határ
szélen való letartóztatása ;
g) a határszélen letartóztatott a tolonc szabályok rendelkezései alá eső egyének
eltoloncolása, külföldről érkező toloncok átvétele és tovább indítása ;
h) fegyverek, lőszerek és hadiszerek ki- vagy bevitelének ellenőrzése, valamint
tilalom esetén ilyenek és más tárgyak kivitelének és behozatalának megakadályozása,
i) hadköteles egyének kiszökésének megakadályozása ;
j) nőcsempészet meggátlása;
k) határszéli vasúti és gőzhajó állomásokon az államrendőri és közbiztonsági
teendők ellátása s a közegészségügyi szabályok betartásának ellenőrzése ;
1) határszélén lévő szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak és egyéb nyilvános
helyek ellenőrzése ;
m) azon határvonalon, ahol útlevél kötelezettség áll fenn az útlevelek vizsgálata,
határátkelési igazolványok kiállítása ;
n) az útlevél szabályok áthágása, tilos visszatérés, nőcsempészés, a külföldiek be
jelentése és lakhatására vonatkozó szabályok megszegése által elkövetett kihágások
eseteiben I. fokon való rendőri büntető bíráskodás;
o) a csempészet megakadályozásában való közreműködés és az erre hivatott kö
zegek támogatása." 73
A m. kir. határrendőrség működését részletesen belügyminiszteri utasítás szabá
lyozta, mely tartalmazta a hatóság célját, szervezetét és a határmenti közbiztonsági
teendőit. A m. kir. határrendőrség működésére vonatkozó utasítás 77 oldalon hét
fejezetből és 117 paragrafusból állt és a kor színvonalán teljes részletességgel
tárgyalta a fegyveres államhatalmi szerv működésének szabályait. Lényegében a mai
értelemben vett szolgálati szabályzat elődjének tekinthető. Mivel ebben az időben a
rendőrséget egészében még nem államosították és az első központilag irányított
országos méretű rendőri szerv a m. kir. határrendőrség volt, ez a miniszteri utasítás
lényegében az állami keretek közt működő rendőrség első szolgálati szabályzatának
tekinthető. Az utasítás első fejezete a m. kir. határrendőrség szolgálati jellegű teen
dőivel, a második fejezet a m. kir. határrendőrség illetékességével és más hatóságok
hoz fűződő viszonyával, a harmadik fejezet a m. kir. határrendőrség szervezetével,
negyedik fejezete a m. kir. határrendőrség eljárásánál irányadó joggyakorlat alkal
mazásával és a határszéli rendőrkapitányságok vezetésével, belső ellenőrzésével,
valamint a fegyverhasználattal, az ötödik fejezet a fegyelmi eljárással, a hatodik
fejezet az ügyvitellel, mely alatt elsősorban a hivatalos okmányok bürokratikus
jellegű kezelését értették, a hetedik fejezet a pénz és egyéb értékek kezelésével fog
lalkozott.74
Az utasítás fejezeteit átvizsgálva képet kaphatunk a Monarchia magyarországi
határrendőrségének állapotáról. A szolgálati teendők ellátása terén nagy jelentőséget
tulajdonítottak az államellenes izgatást tartalmazó nyomtatványok csempészésé
nek, a kémkedés megakadályozásának. Bizonyára érdekességként hat a mai em73 MTT 1903/VIII. te.
74 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet melléklete

— 560 —

bérre, hogy a m. kir. határrendőrség feladata volt — a katonai galambposta-állomásokon lévő madarak kivételével — a postagalambok összeírása és figyelemmel
kísérése is. A kor szomorú realitása volt a tömeges kivándorlás. Ezt az állam nem
gátolta, azonban a határon engedély nélküli az ún. titkos ügynökök által történő
átjutás megakadályozása külön feladatként jelentkezett. A polgári biztosok olyan
hatalmas határszakaszokkal rendelkeztek, melyet nem tudtak kielégítően átfogni.
A határon számtalan titkos út, ösvény vezetett keresztül. Ha egy titkos kivándor
lási ügynököt sikerült elfogniuk, rövid időn belül más utakon más ügynökök szer
vezték az illegális kivándorlást. A határforgalom jellegére enged következtetni az is,
hogy megtiltották a szerb majom- és medvetáncoltatók Magyarországra történő
bebocsátását. A m. kir. határrendőrség közegeinek különös figyelmet kellett fordí
tani arra is, hogy a kivándorlás leple alatt rejtőző leánykereskedőket elfogják.75
A határforgalom ellenőrzése mellett — működési területén — a közbiztonsági
teendőket is a m. kir. határrendőrség látta el. A közbiztonsági szolgálat a személyi és
vagyonbiztonság megóvására és az azok ellen elkövetett büntetendő cselekmények
nyomozására terjedt ki. A m. kir. határrendőrséget — a többi rendőrségtől elté
rően — speciális jogokkal ruházták fel. „A m. kir. határrendőrség közegei kötelesek
a határon illetőleg a határszélen lévő összes nyilvános helyeken... minél gyakrabban
megfordulni, az ott tartózkodókat figyelemmel kísérni. E célból korcsmákban, csár
dákban kójházakban és azokban a nyilvános vagy a közönségnek nyitva álló helyisé
gekben, melyekben tiltott szerencsejátékot űznek, vagy amelyek bűntetteseknek
rendszerinti rejtekhelyéül szolgálnak, kihágás esetében is bírói határozat nélkül
bármikor megjelenhet és házkutatást tarthat." 76
A közbiztonsági teendők természetesen a m. kir. határrendőrségnek csupán rész
feladatát képezték és e feladat ellátása során az első világháborút megelőző években
egyre erőteljesebben támaszkodott a működési területén állomásozó csendőri erőkre.
A m. kir. határrendőrségnek — mint határőrizeti szakszervnek — fő feladata a ha
tárforgalom ellenőrzése volt. Ennek során ún. kül- és belszolgálatot látott el. Kül
szolgálat alatt értették azt a szolgálatot, amit szabadban, vagy járművön teljesí
tettek, belszolgálatnak pedig az épületben végzett hivatalos elfoglaltságot tekin
tették. 77
A külszolgálat nemei voltak :
,,I. Portyázó (mozgó)
II. Állószolgálat (helyi) és
III. Mozgó vonat (hajó) ellenőrzés.
Portyázó szolgálat alatt a következő szolgálatok értendők :
Vezénylések, helyettesítések alkalmával ténylegesen útban eltöltött napok, át
helyezési, fogolykísérósi és az állomás helyétől legalább 6 km távolságot meghaladó
mindennemű oly szolgálat, amely az álló szolgálat fogalma alá nem tartozik.
Allószolgálat alatt a távolság figyelmen kívül hagyásával a következők értendők :
vezénylés (helyettesítés), határkapunál, vasúti, hajóállomásnál, csónak- kompát
kelési helynél, továbbá az állomáshelytől 6 km-en belül teljesített mindennemű
külszolgálatot.
Mozgó vonat (hajó) ellenőrzése alatt mindennemű a mozgó vonaton (hajón) telje
sítendő szolgálat értendő." 78
A végrehajtó szolgálat mellett a határrendőrségi hivatalok is folyamatosan mű
ködtek. Ma már, a nyolc órás munkanap és a szabad szombat légkörében, furcsán
hat, hogy a kapitánysági hivatal a hét minden napján üzemelt. A hivatalos órák
75* 0 L BM E, 11 560. sz. Pancsovai határrendőr-kapitány jelentése a belügyminiszternek.
76 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet
77 BK 1910/66 733. sz. BM rendelet
78 Uo.
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száma hétköznap hat, vasárnap és ünnepnap négy óra volt, ezen kívül pedig állandó
ügyeleti szolgálatot szerveztek.79
A m. kir. határrendőrség tagjait — szolgálatuk ellátása során — fegyverhaszná
lati jog illette meg, melynek keretében joguk volt fegyvert használni :
,,1. jogos védelem gyanánt, a tettestől veszélyesen megtámadtatik;
2. ha életét vagy testi épségét komolyan fenyegető támadással oly körülmények
között fenyegetik, hogy annak bekövetkezésétől alaposan tarthat ;
3. a szolgálatának teljesítése közben oly tettleges ellenszegülésre talál, mely azt
meghiúsítaná s az ellenszegülés legyőzésére már alkalmazott minden kíméletesebb
eszköz sikertelen maradt;
4. ha a fegyver használata életükben vagy testi épségükben megtámadott harma
dik személy megmentésére, vagy megvédésére szükséges."80
A fegyverhasználati jog fenntartása mellett a határrendőrség 1912 után a kül
szolgálatok közül csak a mozgó járművön teljesítendő szolgálatot látta el, a külszol
gálat többi nemét átadta a m. kir. határszéli csendőrségnek. Ezzel egy időben azon
ban a m. kir. határrendőrség nyomozati munkáját erősítették. E feladat végzésére
megfelelő jogalapot nyújtott az 1909-ben született új BM rendelet, mely rendezte a
m. kir. határrendőrség nyomozati tevékenységét.81
A m. kir. határrendőrség a hírszerző, operatív munka segítéséből is kivette a
részét. A határrendőr-kapitányságok és kirendeltségek el voltak látva az elhárítás
által felfedett külföldi hírszerző ügynökök listájával. Ütlevélellenőrzések alkalmával
a listán szereplő személyeket vagy letartóztatták, vagy a határrendőrség nyomozói
megkezdték a figyelésüket, amit később a budapesti rendőrségnek, vagy más szerv
illetékeseinek adtak át. De nem csak előre meghatározott személyek felbukkanása
esetén folytattak figyelést, kiterjesztették a tevékenységüket mindenkire, akit gya
núsnak találtak, de a letartóztatáshoz nem rendelkeztek megfelelő alappal. A szo
cialista agitációt folytató személyek a kémekkel azonos elbírálás alá kerültek.82
Az ellenséges hírszerzők kiszűrése mellett segítséget nyújtottak a cs. és kir. had
sereg felderítő osztályainak ügynökök szervezéséhez is. A területileg illetékes had
testtörzs vezérkari osztálynak keretében működő felderítő főállomást értesítették
azon személyekről, akik a határon rendszeresen átjártak és véleményük szerint
alkalmasak voltak információ szállítására a felderítő főállomás és a szomszédos or
szágba telepített rezidentúra között. A katonai elhárítás, a felderítő munka ered
ményes segítésének honorálásaként a Császári és Királyi Hadsereg hadtest törzsei
mellett működő felderítő főállomás vezetők több ízben tettek javaslatot határrendőr
kapitányságok és kirendeltségek vezetőinek legmagasabb szintű elismerésére.83
A m. kir. határrendőrség maga is végzett felderítést. Egyrészt megpróbálta kikér
dezni a határon átkelő utasokat, másrészt megbíztak egyes személyeket, hogy a
határ túloldalán a lakosság hangulatát, a közlekedési és hírközlő hálózatot, vala
mint az ott található katonai, határőrizeti erőket kipuhatolják. Ennek során egyes
esetekben sor került a határ mentén szolgálatot teljesítő szerb, vagy román hivatal
nokok, vasutasok, katonák stb. lepénzelésére és beszervezésére.84
A m. kir. határrendőrség feladatát képezte még a határátkelőhelyen be-, vagy
kilépő fontosabb személyek, az uralkodóház tagjai stb. személyi biztonságának sza
vatolása is. A biztosítási feladatokat a m. kir. csendőrséggel szorosan együttműködve
79 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet melléklete
80 BK 1906/128 000. sz. BM rendelet
81 BK 1909/70 338. sz. BM rendelet
82 OL BM B, 1912/921. sz. Temesvári határrendőr-kapitány távirata a fővárosi rendőrség részére szerb diákok
Budapestre látogatásáról.
83 OL BM B, 1912/3 404 .sz. Zágrábi felderítő főállomás kitüntetési javaslata az újvidéki határrendőr-kapitány el
ismerésére.
84 OL BM R1914/11106. sz. A pancsovai határrendőr-kapitány jelentése a túloldali lakosság hangulatáról a határrendőr-főnőknek.
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hajtották végre, mert a m. kir. csendőrség feladata volt a határállomástól az ország
belseje felé az exponált személyek menetvonalának biztosítása.85
A határforgalom vonatkozásában már ebben az időben is megkülönböztettek
tranzit, távolsági és kishatárforgalmat. A m. kir. határrendőrség felállításakor ki
adott rendeletek — a kialakult szokásra hivatkozva — már nem tették szükségessé
útlevél kibocsátását a határ mentén lebonyolódó és a szomszédos országok belsejébe
illetve távolabbi országokba nem utazók részére. A határszéli forgalomban résztve
vőknek „határszéli úti igazolványt" adtak, melynek illetékessége a határvonaltól
számított 40 km volt. Ezen útiokmányokat Romániának és Szerbiának a Monarchiá
val közös határszakaszára bocsátották ki, melyet a területileg illetékes határrendőr
kapitányságok és -kirendeltségek vezetői, a szolgabírák, valamint kijelölt csendőr
parancsnokok állítottak ki. A határszéli forgalomban tilos volt részt venni azoknak^
akik a véderőtörvóny értelmében külföldre távozásukban korlátozva voltak, vagy
akik büntető eljárás alatt álltak, illetve büntetésük letöltését még nem kezdték meg,
a feltételesen szabadlábon lévőknek, valamint a kivándorlási célzattal jelentkezők
nek és a felügyelet nélküli kiskorú leányoknak.86
A tranzitutasok útiokmányait és a távolsági forgalomban résztvevő utasok útle
veleit 1912-ig a m. kir. határrendőrség ellenőrizte, illetve kezelte. A határszéli úti
igazolványokat a m. kir. határszéli csendőrség is kezelhette, majd 1912 után az út
levelek egy részét is a m. kir. csendőrség ellenőrizte. A határszéli úti igazolványok és
az útlevelek vizsgálatának módja teljes egészében megegyezett. A korabeli útlevél
kezelőkkel szemben felállított munkamorál követelménybe beletartozott a gyors és
pontos útiokmánykezelés, az udvarias, de határozott viselkedés az utasokkal szem
ben. „Az útlevelek és úti igazolványok vizsgálatára jogosult hatóságok és közegek
az útlevelek és úti igazolványok felmutatását minden utastól mikor ezek be-, vagy
kilépnek szigorúan megkövetelni és azokat megvizsgálni kötelesek. Eljárásukban
azonban előzékenységet és tapintatot tanúsítani, az utasokat minden felesleges zak
latástól megkímélni és az útlevelek s úti igazolványok vizsgálatát oly gyorsan telje
síteni tartoznak, hogy az utasok — ha akadály fenn nem forog — útjukon késedel
met ne szenvedjenek.
Az útlevelek és úti igazolványok az e célra szolgáló szolgálati bélyegzővel bélyegzendők."87
Tranzitutasok esetében a Monarchia hatóságai csupán érvényes vonatjegyhez;
ragaszkodtak. „Oly külföldiek, akik közvetlen vasúti jeggyel a magyar korona
országainak területén kivül fekvő helyről jönnek és ezen területén kívül eső helyre
megszakítás nélkül utaznak, ha nem gyanúsak, átbocsátandók a határon útlevél
vagy útiigazolvány nélkül is." 88
A m. kir. határrendőrség tisztviselői azonban a gyanú megítélésében néha elve
tették a sulykot és az alapvető udvariassági szabályok mellőzésére ragadtatták ma
gukat. A gyékényesi határállomáson 1910-ben a Császári és Királyi Hadsereg zárai
felderítő főállomásának megbízottját gyanúsnak találták, ezért feltartóztatták, tett
legesen bántalmazták és minden különösebb indok nélkül egy napig elzárták. Csak
kilétének tisztázása után engedték szabadon. Filip Filipovics hírszerző a Császári és
Királyi Hadsereg illetékes szervei által támogatott panasszal fordult a magyar bel
ügyminiszterhez .89
A határforgalom ellenőrzésével több rendelet foglalkozott, melyek tiltották az
ilyen durva bánásmódot. A határforgalomra vonatkozó rendelet volt a belügymi85 OL BM K. 1912/545. sz. A brassói csendőrkerület-parancsnok jelentése a BM rendőri osztály részére a román
uralkodó átutazásának biztosításáról.
86 BK 1904/71 500. sz. BM rendelet
87 TJo.
88 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet
89 OL BM R 1910/996. sz. A soproni határrendőr-kapitány jelentése Filip Filipovics panaszának kivizsgálásáról.
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niszter 1904. 71 500. sz. rendelete, mely az útlevelek vizsgálatával, az útiigazolvá
nyok kiállításával és a forgalmi adatok gyűjtésével foglalkozott. E mellett azonban
„Utasítás a határrendőrségről szóló 1903/VIII. te. végrehajtása tárgyában" kiadott
belügyminiszteri rendelet is tartalmazta a határforgalomra vonatkozó szabályokat.
A határforgalom ellenőrzése sokban hasonlított a ma is érvényben levő gyakorlat
hoz. Természetesen vannak eltérések, melyek elsősorban az Osztrák—Magyar Mo
narchia osztályjellegéből és az azóta bekövetkezett gazdasági, technikai, társadalmi
fejlődésből és a szomszédos államokhoz fűződő internacionalista kapcsolataink kiala
kulásából adódnak.
A határforgalom ellenőrzése vonatkozásában a határszéli hatóságok feladata volt :
,,a) a határon átkelők figyelemmel kísérése és a határforgalom ellenőrzése,
b) a határszéli úti igazolványok kiállítása,
c) útlevelek és úti igazolványok vizsgálata,
d) határforgalmi adatok gyűjtése."90
A Magyar Királyi Határrendőrség viszonya a vármegyei közigazgatáshoz
és a társ fegyveres testületekhez
A m. kir. határrendőrség viszonya a vármegyei közigazgatáshoz és a társ fegyveres
testületekhez sajátos volt. Szolgálati tekintetben a m. kir. határrendőrség közvetlenül
a belügyminiszter alárendeltségébe tartozott. Azonban a határrendőr-kapitányságok
a területileg illetékes vármegye főispánjának, a kirendeltségek pedig a szolgabíráknak a határőrizettel kapcsolatos — korabeli szóhasználattal élve — megkereséseit
kötelesek voltak végrehajtani. Az illetékességét a m. kir. határrendőrség egységei
nek vezetői maguk döntötték el. Ha a m. kir. határrendőrség és a helyi közigazgatás,
illetve rendőrhatóság között mégis hatásköri nézeteltérésre került sor, abban a bel
ügyminiszter döntött. Az államszervezet hierarchiájában a határrendőr-kapitány a
megyei főszolgabíróval, illetve a városok rendőrkapitányaival állt azonos szinten.91
Az a gyakorlat érvényesült, hogy a m. kir. határrendőrség működése során észlelt,
nem a határrenddel kapcsolatos törvényellenes cselekedeteket az arra illetékes ható
ságoknak, más hatóságok pedig az általuk észlelt és a határrendre vonatkozó tör
vénysértéseket a m. kir. határrendőrségnek jelezték. Emellett a m. kir. határrendőr
ségre is vonatkozott az 1899-es 130 000. sz. BM rendelet, mely alapján köteles volt
a m. kir. bíróságok és ügyészségek felhívásának eleget tenni, a büntetendő cselek
mények nyomozásában részt venni. A m. kir. határrendőrség és a helyi rendőrható
ságok együttműködése alapvetően két területre osztható. 92
Egyes — a m . kir. határrendőrség hatáskörébe tartozó — esetekben a határrendőr
kapitányság működési területén lévő városok rendőrsége köteles volt automatikusan
mindenfajta megkeresés, felszólítás, átirat nélkül is eljárni és arról az ügy jellege
szerint azonnal, vagy havonta jelentést tenni a határrendőr-kapitánynak.
Ilyenek voltak:
a) kémkedés;
b) fegyverek, lőszerek szállításának ;
c) hadkötelesek kiszökésének ;
d) nőcsempészetnek és
e) csempészetnek a megakadályozása, valamint
f) határszéli nyilvános helyek ellenőrzése.
90 BK 1904/71 500. sz. BM rendelet
91 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet
92 BK 1899/130 000. sz. BM rendelet
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Amennyiben az adott város határának az ország határával volt közös határsza
kasza, a városi rendőrség köteles volt még :
a) kitiltott illetve gyanús személyeknek az országba történő bejutását, illetve a
b) büntető eljárás alatt álló személyeknek az ország határán a kijutását megaka
dályozni és
c) a külföldi toloncokat átvenni, illetve a helyi toloncokat elszállítani.
A városi rendőrségek kötelesek voltak még külön felszólításra :
a) a m. kir. határrendőrség részére adatokat szolgáltatni ;
b) a m. kir. határrendőrség megbízásából nyomozást folytatni ;
c) a m. kir. határrendőrség részére erőket és eszközöket biztosítani, amennyiben
a kérdéses ügyek a határrenddel összefüggésben voltak.
Sürgős esetben a városi rendőrkapitányságoknak el kellett tekinteniük a határrendőr-kapitány írásos megkeresésétől és a m. kir. határrendőrség tisztjének szóbeli
felhívására is el kell végezni ezen teendőket
Lényegében a városi rendőrségekkel megegyező volt a csendőrséghez fűződő vi
szony is. A határrendőr-kapitányságok működési területén funkcionáló m. kir. csen
dőrség köteles volt támogatni a m. kir. határrendőrséget :
a) karhatalom nyújtásával,
b) megfigyelés végrehajtásával és
c) nyomozásokban segéderő biztosításával.
A határrendőr-kapitány felszólításakor a m. kir. csendőrségnek a m. kir. csendőr
ség szolgálati szabályzatának a vármegyei főszolgabíróra vagy a városi rendőr kapi
tányokra vonatkozó szabályait kellett alkalmaznia. A m. kir. határrendőrség tehát
a társ fegyveres testületek irányában is jelentős jogokkal felruházott szerv volt.93
Az államhatalom szerveihez fűződő viszonyában a m. kir. határrendőrség helyzete
egyértelmű volt, egy irányban merültek csak fel kezdeti nézeteltérések, melyek ké
sőbb rendeződtek a m. kir. határrendőrség és a m. kir. csendőrség kapcsolatának is
mételt belügyminiszteri tisztázásakor. 1893-tól a m. kir. csendőrség határ menti erői
a szolgabírói kirendeltségek irányításával működtek, de szolgálatukat önállóan ter
vezték meg és látták el, a csendőri felettes szervek teljes értékű alárendeltjei marad
tak. 1906 után, mikor a szolgabírói kirendeltségek feladatkörét a m. kir. határrendőr
ség vette át, a határrendőr-kapitányságok és -kirendeltségek vezetői a m. kir. határ
széli csendőri erőket alárendeltjeiknek tekintették. Az érintett őrsök csendőri szol
gálati elöljáróiból ez tiltakozást váltott ki.94 A két fegyveres testület együttműködé
sének ezt a részét nem rendezték megnyugtatóan, ill. 1912-ben tették egyértelművé a
kérdést az 1912/58 320 és az 1912/48 999 BM utasítással, mely tisztázta, hogy a csen
dőrség önállóan is lát el határőrizeti szolgálatot, végez útlevélkezelést.95
...,,a csendőrség a határrendészeti végrehajtó szolgálatra fokozottabb mértékben
igénybe vétessék, az 1903/VIII. te. V. §-a alapján 1912. év május hó 1-étől, az
alábbiak figyelembevétele mellett, a határrendőri külső végrehajtó szolgálat ellátásá
val a csendőrséget megbíztam...
Félreértések elkerülése végett külön kiemelem, hogy a határrendőrség hatósági
területére érkezett külföldiek lakhatási engedélyének ellenőrzését ezentúl a csendőr
ség rendes szolgálata folytán ellenőrizni fogja...
A határszéli rendőrkapitányságok vezetői saját kapitányságuk, a kirendeltségek
vezetői pedig saját körletük hatósági területén a csendőrséghez való viszonyuk
szempontjából teljesen azonos helyet foglalnak, mint a járási főszolgabírák saját
hatóságuk területén...
A határrendőrség hatóságai és oly csendőrhatóságok között, melyek élén tisztek
93 ü o .
94 OL BM A 1910/885. sz. A brassói csendőrkerület-parancsnok jelentése a BM V/b ügyosztály vezetőjének.
95 BK 1912/58 320. sz. BM rendelet
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állnak, a kölcsönös érintkezés »megkeresések« és »átiratok« útján történik. Hatósági
terület szerint illetékes kapitánysági és kirendeltségi vezetők — amennyiben azok
az intézkedő személyzethez tartoznak — »felhívásokat« intéznek. Az idegen ható
sági területen lévő csendorörsökhöz stb. azonban a fentebb jelölt tisztviselők is
»megkeresést« kötelesek intézni.
A csendőrök azoknak, akik »felhívás« adására jogosultak, jelentéseket tesznek, a
többieket pedig értesítik.
A »megkeresések«, »felhívások«, »jelentések« és »értesítések« rendszerint írás
beliek, sürgős szükség esetén azonban szóbelileg is intézhetők, illetőleg tehetők,
utóbbi esetben a csendőrség kérheti, hogy utólag írásban is közöltessék, mi volt a
szóbeli megkeresés vagy felhívás tartalma...
Hatásköri összeütközésekről, továbbá a csendőrtiszti parancsnokságok sérelmes
nek vélt intézkedéseiről mindig közvetlenül hozzám teendő jelentés." 96
A határrendőr-kapitányságok a helyi vezetés tekintetében lényegében csak a fő
ispánnak voltak alárendelve. A főispánok ebben az időben — mikor a vármegyék
már jórészt elvesztették korábbi függetlenségüket a központi államhatalommal
szemben — a vidék szinte korlátlan uraivá váltak. Főispánná általában exponált,
nagy vagyonnal rendelkező személyeket jelöltek ki. Ezen személyek az arisztokrácia
és nagypolgárság érdekeinek feltétlen végrehajtói voltak. Ehhez minden lehetséges
állami eszköz a rendelkezésükre állt. Ellenőrzési jogot felettük csak az őket kinevező
hatóság gyakorolt.
A határrendőr-kapitányságok kötelessége volt, hogy a kirendeltségek negyed
évente végrehajtásra kerülő ellenőrzése mellett a határőrizetben résztvevő hatóságok
határőrizeti munkáját, hatósági területén, fél évente ellenőrizze. A m. kir. határ
rendőrségek kirendeltségeinek havi jelentési kötelezettségéhez hasonlóan rendszeres
jelentési feladatuk a társ fegyveres testületeknek a határrendőr-kapitányságok irá
nyában nem volt. A határrendőr-kapitányok a hatósági területük határőrizeti hely
zetéről évente tettek jelentést a belügyminiszternek.97
Az első világháború előtti években, a szomszédos balkáni országokhoz fűződő kap
csolatok elhidegülése nyomán tervezésre kerülő katonai határőrizet előkészületi
teendőinek végzése során, tisztázták a m. kir. határrendőrség katonai rangjait 1911ben. Ekkor a Katonai Határőrizeti Utasítás alapján a katonai határőrizetben együtt
működő szervként résztvevő határrendőri közegek részére kötelezővé vált a kölcsö
nös tiszteletadás és elengedhetetlen volt a hivatalos érintkezés is mind a m.
kir. honvédség, mint a cs. és kir. hadsereg tagjaival. Ez azonban felvetette a rend
fokozati feljebbvaló kérdését. A cs. és kir. hadsereg képviselője, a honvédelmi mi
niszter és a magyar belügyminiszter megállapodtak abban, hogy a határrendőri ran
gok mely katonai rangnak felelnek meg. A m. kir. határrendőrség főnöke ezredesi,
a főnökhelyettes alezredesi, a kapitányságok vezetői őrnagyi, a kapitányságvezető-he
lyettesek századosi, a kirendeltségek vezetői és a kapitányi hivatalok vezetői főhad
nagyi, a kirendeltségek vezetőhelyettesei pedig hadnagyi rendfokozatnak feleltek
meg. Főhadnagyi rendfokozattal bírtak a határrendőr-fogalmazók, hadnagyi rendfo
kozattal a határrendőr-segédfogalmazók, zászlósi rendfokozattal pedig a fogalmazó
gyakornokok. A határrendőr-biztosok rendfokozata a hadseregben a szakaszvezető
nek, a polgári biztosok, és a határrendőri őrségek vezetőinek rendfokozata a hadse
regben az őrmesternek, a felügyelők és az irodai segédtisztek rendfokozata a had
seregben törzsőrmesternek felelt meg.98
A m. kir. határrendőrség szolgálatának jogszerű ellátása során — a határforgalom
ellenőrzése mellett — a csempészés elleni harcban is részt vett. Ennek során a pénz96 Uo.
97 BK 1912/48 999. sz. BM rendelet
98 OL BM B, 1911/8 908. sz. A honvédelmi miniszter levele a belügyminiszternek
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ügyőrséggel szoros együttműködést alakított ki. „A csempészet megakadályozásában
a határrendőrség a pénzügyi, az erdészeti, állatorvosi, nemkülönben más hivatalos
közegekkel közreműködni tartozik, és őket rendőri segédkezésben, támogatásban
részesíti."99 A csempészeket a határrendőrség köteles volt üldözni, elfogni, a csem
pészárut elkobozni, illetve a csempészettel összefüggő bármilyen bűncselekményben
nyomozást folytatni. A büntető eljárást azonban már a vámszerv, illetve súlyosabb
eseteknél a bíróság végezte. A határsértési kísérletek enyhébb eseteiben azonban a
m. kir. határrendőrség is eljárhatott, ilyen esetekre a m. kir. határrendőrség rendőri
büntetőbíráskodási joggal rendelkezett. A m. kir. határrendőrség elmarasztaló hatá
rozata ellen a vétkesnek talált egyének legfelsőbb fokon a m. kir. belügyminiszté
riumhoz fellebbezhettek.100
A m. kir. határrendőrség a történelmi Magyarország határain belül állomásozó
hadseregekkel is kapcsolatot tartott. A cs. és kir. hadsereg hadtestparancsnokságaival
elsősorban a felderítő munka segítésének területén került rendszeres kapcsolatba.
A m. kir. honvédséggel a m. kir. határrendőrség munkakapcsolata már kevésbé
volt szoros, mint a cs. és kir. hadsereggel. A határőrizet végrehajtásából adódó fel
adatok teljesítése során nem alakult ki rendszeres együttműködés a m. kir. hon
védség és am. kir. határrendőrség között. A két szerv között időszakos kapcsolatok
jöttek létre.
Az érintkezés sajátos formájának tekinthető, amikor a határrendőri közegek szol
gálatuk teljesítése során, az útlevélellenőrzések alkalmával, intézkedtek a m. kir.
honvédség tagjaival szemben. A szerb—magyar és a román—magyar határ közelében
állomásozó honvéd csapatok személyi állománya elsősorban a kishatárforgalom kere
tében kívánta átlépni az országhatárt. A határátlépés jogosultsága a hivatásos állo
mány és a határ menti kettős birtokos családok sorkatonai szolgálatot teljesítő fiai
esetében — kizáró okok hiányában — nem volt kétséges. Az országhatárt egyenru
hában átlépni kívánó személyeket azonban a m. kir. határrendőrség visszautasította.
A m. kir. határrendőrség szolgálati szabályzata már kitért arra a részkérdésre is,
hogy az országhatárt a fegyveres erők és testületek tagjai mely esetben léphetik át
egyenruhában. A m. kir. határrendőrség szolgálatba lépése előtt bevett gyakorlat
lehetett elsősorban a román—magyar határon az egyenruhás személyek határátlé
pése, mind a magyar, mind a román szervek részéről. A belügyminiszternek a hon
védelmi miniszterhez szóló átirata nyomán a m. kir. honvédségnél rendezték a kishatárforgalomban résztvevők egyenruha viselésének kérdését. A román fegyveres
•erők és testületek tagjaival szemben azonban a m. kir. határrendőrség tagjainak még
évek múltán is erélyes fellépéssel kellett érvényt szerezni az egyenruhában történő
határátlépés megakadályozására vonatkozó utasításnak. 101
A m. kir. határrendőrség nemcsak mint hatóság került kapcsolatba a m. kir. hon
védség személyi állományának egy részével. A határőrizeti feladatok eredményes
ellátása időnként megkívánta a tetemesebb fegyveres létszám alkalmazását. A szá
zadelőn, békeidőben, a történelmi Magyarország határain 480 fő határrendőr és
1 357 fő határszéli csendőr látott el határőrizeti szolgálatot. A m. kir. határrendőrség
működési területén szolgálatot teljesítő 897 rendőr és 2 040 főnyi csendőr is bevon
ható volt a határőrizeti feladatok ellátásába. A bevonható rendőri élőerő a magyar
országi városi rendőrségek létszámának — 6 037 főnyi rendőrnek —• 15%-át, a m.kir.
csendőrség személyi állományának — 12 851 főnyi csendőrnek — pedig 16%-át
tette ki. A belbiztonsági erők viszonylag jelentős hányada bevonható volt a határ
őrizetbe. Ez a létszám azonban a határvonal hosszához viszonyítva igen mérsékelt
erőt jelentett. Szükség volt esetenként gyorsan mobilizálható, nagy tömegű fegy99 BK 1905/91 000. sz. BM rendelet melléklete
100 Uo.
101 OL BM E 4 217. sz.
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veresnek a határőrizetbe történő bevonására is.102 A magyarországi fegyveres erők
és testületek között erre a legnagyobb lehetőség a m. kir. honvédségnél adódott.
A m. kir. honvédséget határzárak alkalmazása esetén vonták be hosszabb-rövidebb
ideig a határőrizetbe. Határzárlatot elsősorban a szomszédos ország területén elő
forduló járványos betegségek esetén alkalmazott a magyar kormány. A román,
illetve a szerb vámháborúk során nem alkalmaztak határzárlatot. A vámháború
esetében nem volt szükség a határok zárására. A vámháborúk alatt a határforgalom
csupán azzal a különbséggel funkcionált, hogy az érintett árukat a vámtisztviselők
nem engedték be az ország területére, illetve nagyobb vámtételt szabtak ki azokra.
A m. kir. határrendőrség viszonyát vizsgálva a társ fegyveres testületekhez abban
az esetben kaphatunk hitelt érdemlő képet a helyzetről, ha a fővárosi rendőrséghez
fűződő kapcsolatot is szemrevételezzük.
A budapesti rendőrséget először helyezték a magyarországi rendőrségek közül a
belügyminisztérium közvetlen irányítása alá. A közvetlen minisztériumi irányításból
adódóan és a főváros rendjének eredményes biztosítása érdekében az egész or
szágra kiterjedő, a bűnüldözést segítő funkciót is betöltött. A fővárosi rendőrség
több ponton kapcsolódott a m. kir. határrendőrséghez.
Az egyik ilyen csatlakozási pont a központi nyilvántartó hivatal volt. Az 1908/
XXXVI. te. 14. §-a alapján kiadott közös 1908/24 300. sz. igazságügy-, illetve belügy
minisztériumi rendelet hívta életre a budapesti rendőrkapitányság felügyeletével a
központi nyilvántartó hivatalt. A hivatal adataihoz a m. kir. határrendőrség is
hozzáférhetett, illetve információbázisát növelhette.
További együttműködési lehetőségre nyílt alkalom a budapesti rendőrség detektívtestületének igénybevételével. A detektívtestület nyomozói csaknem valamennyi
jelentősebb vidéki bűneset felderítésében is részt vettek. Jelesebb bűnesetek kiderí
tésébe a határrendőr-kapitányok is bevonták a budapesti detektívtestület tagjait,
bár a m. kir. határrendőrség és a fővárosi rendőrség együttműködésére inkább az volt
a jellemző, hogy az ügyeket, illetve személyeket átadták egymásnak — a területi
illetékesség elve alapján — további nyomozás és az ügy lezárása érdekében.103
A. m. kir. határrendőrség valamennyi, a határ közelében állomásozó, illetve orszá
gos jelentőségű szervezettel kapcsolatban állt. A határőrizeti szolgálat tekintetében
az összes együttműködő szerv felett ellenőrzési, irányítási jogköre volt. Háborús
körülmények között azonban megváltozott a helyzete
A Magyar Királyi Határrendőrség feladata a katonai határőrizetre
történő áttérés időszakában
A dualista Magyarországon két hadsereg volt található. A m. kir. honvédség —
mely az uralkodóval folytatott hosszas vita során formálódott — és a cs. és kir.
hadsereg. A m. kir. honvédség 1912-ig csak lovasságból és gyalogságból állt. Csak
az első világháborút megelőző években látták el tüzérséggel és állítottak fel műsza
ki csapatokat is. A m. kir. honvédség főfelügyeletét az uralkodó által megbízott
személy látta el. A m. kir. honvédség a történelmi Magyarország határain belül
állomásozott és mind a tisztikar, mind a legénység Magyarország lakosságából
került ki. A cs. és kir. hadseregben az osztrák jelleg uralkodott, az uralkodóházhoz
hűséges tisztek vezették, vezényleti nyelve a német volt. Létszámát tekintve jó
val nagyobb volt a m. kir. hadseregnél és a Birodalom mindkét társországának terü
letén állomásoztak csapatai. A kor színvonalának és az Osztrák—Magyar Monarchia
anyagi lehetőségeinek megfelelően a szükséges fegyvernemekkel és haditechni102 Parádi: i. m. 131—132. o.
103 OL BM B 1912/712. sz. Fővárosi rendőrkapitány távirata a temesvári határrendőr-kapitánynak.
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kával rendelkezett. A cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség is területi parancs
nokságok irányítása alatt helyezkedett el. A cs. és kir. hadsereg területi parancs
nokságai voltak : a krakkói, a bécsi, a gráci, a budapesti, a pozsonyi, a kassai, a temes
vári, a prágai, a josephstadti, a lembergi, a nagyszebeni, a zágrábi, az innsbrucki, a
szarajevói és a zárai hadtestparancsnokságok.104 Magyarországi határszakasszal a
nagyszebeni és a temesvári hadtestparancsnokság rendelkezett. A nagyszebeni
hadtestparancsnokság törzse parancsnokból, segédtisztből, vezérkari főnökből és
18 fős katonai osztályból állt. A törzs személyzetét képezték az igazságügyi előadó,
egészségügyi előadó, katonai plébános, hadbiztos és műszaki építészeti igazgató.
A hadtestparancsnokság alárendeltségébe két gyaloghadosztály tartozott, valamint
egy dandár erőben lovasság és tüzérség, továbbá egy vonatezred is. A vonatezred
mai fogalmaink szerinti hadtápezrednek felel meg. A temesvári hadtestparancsnok
sághoz hasonló erőkkel rendelkezett a nagyszebeni hadtestparancsnokság is. A had
testparancsnokhoz tartoztak még a felderítő főállomások is, amik a mai értelemben
vett felderítési és elhárítási teendőket végezték.105
A m. kir. honvédség honvéd kerületek alárendeltségében állomásozott. Hat honvéd
kerület működött, területenként két gyilogdandárnyi erővel. Emellett négy lovas
dandárja is volt a m. kir. honvédségnek. A honvéd kerületek közül a kolozsvárinak
és a szegedinek volt határszakasza. A kolozsvári honvéd kerület parancsnoksága
alá pedig a két gyalogdandáron kívül egy lovas dandár is tartozott.
Összességében a m. kir. honvédség és a cs. és kir. hadsereg csapatai a kérdéses
terület katonai parancsnokságainak működési területén jelentős erőt képviseltek,
melyet határvédelmi feladatokra a háború kezdeti időszakában eredményesen lehe
tett használni.106
A m. kir. határrendőrség nem került a cs. és kir. hadsereg és ezen keresztül a bécsi
hadügyminiszter alárendeltségébe. A háború kitörésekor csupán az ellenség által
közvetlenül veszélyeztetett határszakaszon — katonai határőrizeti ügyekben —
került a területileg illetékes hadtestparancsnokság közvetlen alárendeltségébe. így
a határon háborús időszakban is maradt fegyveres testület, amely a magyar kor
mány alárendeltségébe tartozott.
A m. kir. határrendőrség feladata háborúban a frontvonal változásától függően a
határvonalon meghagyott átkelőhelyeken, illetve a hadműveleti záróvonalon lévő
— a polgári forgalom számára megnyitott átkelőhelyeken — a forgalom ellenőrzése
volt. A m. kir. határrendőrség szolgálatában változás nem történt. Csupán a határ
őrizetben résztvevő társ fegyveres testületekhez fűződő viszonyában történt módosu
lás. A vezető szerepet a hadműveleti területen egyértelműen a cs. és kir. hadsereg
vette át. Ellenőrzési, utasítási joga a területileg illetékes hadtestparancsnoknak volt,
akinek közvetlen alárendeltségébe kerültek a határőrizeti erők. A határrendőr-kapitányoknak a határőrizetben résztvevő társ fegyveres testületekre vonatkozó ellenőr
zési joga megszűnt. A m. kir. határrendőrségnek a városi rendőrségekhez fűződő
viszonya azonban a hadműveleti területen is érintetlen maradt. A m. kir. határ
rendőrség tagjait nem hívták be katonai szolgálatra, továbbra is folytatták a béke
időben megkezdett szolgálatukat.107
Fegyveres konfliktus esetén megszűnt a m. kir. határrendőrség útiokmányt kibo
csátó jogköre. Amennyiben a m. kir. határrendőrség egyes szervezeti egységeinek
működési területe hadműveleti területté vált, a hadműveleti záróvonal átlépésére
vonatkozó útiokmányokat a területileg illetékes cs. és kir. hadtestparancsnokságok
bocsátották ki. Ha a hadműveleti terület nem terjedt ki a m. kir. határrendőrség
valamely szervezeti egységére, akkor sem volt jogosult háborúban kishatárforgalmi
104
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GaMnyi Miklós: Hadsereg szervezet. Bp., 1911. 79. o.
Bakonyi Péter: Haderő szervezet. Bp., 1884. 54. o.
Bydeskutni Sándor: Véderőszervezet. Bp., 1891. 98. o.
BK 1915/3 389. sz. BM rendelet
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útiokmányt kibocsajtani a m. kir. határrendőrség közege. A mozgósítás elrendelését
követően a területi közigazgatási szervektől és a m. kir. határrendőrségtől az útlevélkibocsájtási jogot az útlevél kiadására egyébként is jogosult központi szervek vezetői:
a király személye körüli miniszter, a belügy- és a külügyminiszter, valamint a minisz
terelnöki titkárság vezetője gyakorolták.
Sajátos módon a magyar határőrizet fejlődése a dualizmus időszakában nem
katonai irányba mutatott — eltérően más országoktól —, hanem a katonai határ
őrizetből fejlődött ki a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó polgári jellegű
határőrizet. A határőrizeti erők, a m. kir. határrendőrség kivételével, az első vi
lágháború alatt mégis a cs. és kir. hadsereg hadtestparancsnokainak irányítása alá
kerültek.
Magyarországon azonban a határőrizeti erők nem azért kerültek a cs. és kir. had
sereg alárendeltségébe, mert fegyveres konfliktus esetén a cs. és kir. hadsereg kezébe
került a kivételes hatalom, hanem azért, mert a Monarchia határai hadműveleti
területté váltak. Magyarországnak az örökös tartományokkal közös határszakaszán
a határőrizeti erők helyzete, egymáshoz való viszonya, a békeidőbeli állapottól lé
nyegesen nem tért el. Ez a helyzet tükrözte á kivételes hatalomra vonatkozó magyar
felfogást. Hazánkban fegyveres konfliktus esetén a kivételes hatalom által biztosí
tott rendkívüli jogokat a kormány, a polgári államigazgatás kapott. Az örökös tarto
mányokban a kivételes hatalom a cs. és kir. hadsereg kezébe került.108
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HADÁSZATI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
A MAGYARORSZÁGI VASÚTHÁLÓZAT TERVEZÉSEKOR

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a közlekedésnek mindenkor roppant
nagy szerepe volt a háborúk megvívásában. Különös jelentőségre az első szárazföldi
tömegközlekedési eszköz, a vasút tett szert, új vonások jelentek meg a közlekedés
és az arra utalt hadviselés viszonyában. Közülük az alábbiakat emeljük ki:
— megszűnt a tömegközlekedés természeti viszonyoktól való időbeli és térbeli
függősége (a folyók és állóvizek a mérsékelt égövi területek nagy részén a jegesedés
miatt a téli hónapokban nem voltak hajózhatók, a hajózható szárazföldi vizek és
a tengerek területi elhelyezkedése csak esetenként felelt meg a csapatok és a hadi
anyag mozgásirányának) ;
— mód volt arra, hogy a gazdasági érdekből épülő vasutak irányát és teljesítő
képességét az adott ország a külpolitikai viszonyoktól függő hadászati terveknek
megfelelően befolyásolja ;
— a sűrú vasúthálózattal lehetővé vált a minden korábbinál gyorsabb mozgósítás
és felvonulás a hadszíntérre, dinamikusabbá tette a hadműveleteket, igazán ez terem
tett lehetőséget a mozgóháborús harcmódhoz még a gépesített önmozgó alakulatok
megjelenése előtt, a hátas- és igáslovak által biztosított szerény mértékű mobilitás
mellett ;
— ugyanakkor a helyhez kötött sínpályák és a rajtuk közlekedő szerelvények az
ellenség által sebezhetőbbek, mint a közutakon közlekedő egységek, mert ez utób
biakon a ki- és letérés könnyebb volt.
Sokféle információ igazolja, hogy a vasút megjelenésével új minőséget kapott a
közlekedés és a hadászat közötti viszony. Az új, soha nem látott teljesítőképességű
közlekedési eszköz foglalkoztatni kezdte a hadvezetőségeket; kezdetben a hadsere
gek felvonulása és főként utánpótlása szempontjából. E téma korabeli nemzetközi,
sőt magyarországi irodalma sem szegény, noha az utóbbi évtizedekben a hazai had
történeti kutatások meglehetősen elhanyagoltak, csak Kéri Kálmán 1 , Bencze László
és Farkas Márton munkásságát emelhetjük ki.
Vasúttörténeti kutatásaim során jó néhány olyan forrással találkoztam, amelynek
e témába vágó vonatkozásai arra inspiráltak, hogy önálló cikk formájában adjam
közre a legfontosabb XIX. századi mozzanatokat.
E munka a vasút és hadászat összefüggésének, kölcsönhatásának csupán két kér
désére szorítkozik, egyrészt, hogy kik és mikor ismerték fel a vasút jelentőségét
a hadműveleti, utánpótlási feladatok ellátásában (néhány példával utalva a vasút
tényleges igénybevételére is a XIX. sz. harmadik negyedének európai hadszínterein),
1 Kéri Kaimén: Az Osztrák—Magyar Monarchia vasúthálózata 1914-ben, és felhasználása az első világháborúban:
Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz. 225—294. o.
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másreszt, hogy milyen módon szólt bele a hadügyi kormányzat a vasutak irányának
meghatározásába, a vasúthálózat területi szerkezetének formálásába, érvényesítve
a saját — a gazdasági élet elvárásaival nem mindig megegyező irányú és teljesítő
képességű pályákra igényt tartó — különleges szempontjait.
Néhány példa a vasút katonai célokra felhasználhatóságának
és hadászati jelentőségének felismeréséről,
illetve alkalmazásáról a XIX. században, külföldön
Az osztrák katonai szakírók korán felismerték a vaspályák adta lehetőségeket
Jellemző e tekintetben pl. Radetzkynek a tervezett Velence—Milánó vasúthoz
1839-ben adott szakvéleménye: „Én nem láttam még sohasem vasutat és csak elmé
letileg ismerem; hiszem azonban, hogy egy vasút, amelynek birtokába juthatunk,
katonai célokat csak előmozdíthat, mégpedig egyfelől azzal, hogy lehetőséget teremt
egy jelentős közlekedési eszköznek, embertömegnek és anyagnak nagy sebességgel
való mozgásba hozatalára, másfelől a vasút hatalmas erőtényezőnek mutatkozik a
Birodalom megvédésére."2 Tehát Radetzky is csupán jóváhagyta a tervezetet, de
nem javasolt saját elképzelése szerinti irányt. J. M. Goggenberger egy 1842-ben írt
tanulmányában 3 éppen a Radetzky által véleményezett velence—milánói vasút
stratégiai szerepét emelte ki a lombardiai osztrák birtokok védelme szempontjából.
Különösen fontosnak tartotta a csapatok gyors átcsoportosításának lehetőségét és
egyben felhívta a figyelmet a pálya erős katonai védelmére a rombolási kísérletekkel
szemben. Két évvel később J . v. Werklein ezredes a vasút hadászati előnyeit két fő
feladat alapján összegezte :4
— ha a front mögött az egyik szárnytól a másikig vezet, és lehetővé teszi a csapat
testek összpontosítását valamely térségben ;
— ha a határral párhuzamosan haladva összeköti a határt védő erődítményeket.
Mindkét feladathoz szükségesnek látta a megfelelő mennyiségű gördülőeszköz és
a nagy létszámú személyzet előzetes biztosítását. Az első feladatra a Frankfurt—
Basel a másodikra az Olmütz—Prága—Theresienstadt vonalat tekintette példának.
Werklein a továbbiakban kifogásolta a tervezett Bécs—Trieszt vasút vonalvezetését,
mivel a steiermarki és karinthiai magas hegységeken átvezető pályák építése nagyobb
erőfeszítéseket és költségeket igényel. Helyette könnyebben megvalósíthatónak tar
totta a Bécs—Brück—Nyugat-Magyarország—Zágráb—Buccari (vagy Fiume) vo
nalat, ahonnan Trieszt érintésével csatlakozás teremthető a Velence—Milánó vonal
hoz. (1. sz. vázlat, 574—575. o.)
1856-ban v. Maring ezredes emlékiratában 5 Tirol tartomány hadászati előnyeit
vizsgálta Itáliával, illetve a német területekkel szemben. Megállapította, hogy a
nagyobb csapattestek ellátására képtelen tartomány stratégiai szerepe rendkívüli
módon megnőne, ha Marburg és Brixen között vasútvonal épülne. Ezzel a vasúttal
Magyarországról és a katonai határőrvidékről néhány nap alatt jelentős számú alaku
lat átcsoportosítása válna lehetővé, s ellátásukat is meg lehet oldani e terményben
gazdag vidékekről. A tiroli szárnyról indított támadás háborút eldöntő tényező lehet,
miközben a semleges Svájc biztosítja a tiroli erők manővereinek zavartalanságát.
2 Eduard ZamarUoni: Die Eisenbahnen im Dienste des Krieges und moderne Gesichtspunkte für deren Ausnützung.
Schriften über Verkehrswesen. I. Reihe, Heft 6. Wien, 1904. 3. o.
3 J. M. Goggenberger: Militärischer Gebrauch der Eisenbahnen durch eine neue Zugkraft. — Militärische Zeitschrift,
1843/1. 40—40. o.
4 J. v. Werklein: Über Eisenbahnen in Militärischer und nationalökonomischer Beziehung. — Militärische Zeitschrift,
1849/2. 249—272. o.; 1849/3. 48—57. o.
5 v. Maring: Militärische Zeilschrift 1856.
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Ugyanezt a gondolatot fejti ki 1862-ben egy szerző nélkül megjelent tanulmány 6 is
Tirol és a Karintiai Vasút stratégiai viszonyáról, és a tartomány stratégiai szere
pét elsősorban a lombardiai erődrendszer védelme szempontjából tartotta fontos
nak. Ausztriában 1863-ban jelent meg a katonai vezetés hivatalos kiadványa a szál
lításügy új formájáról.7 A politikai vezetés azonban még előnyben részesítette a gaz
dasági érdekeket a pályák tervezésekor.
Mindezek ellenére meg kell állapítanunk, hogy a vasút hadászati szerepét az oszt
rák politikai vezetés kevésbé vette komolyan, mint a Poroszország vezette német
államok. Minden idők egyik legnagyobb katonai írója, C. E. v. Pönitz az 1842-ben
megjelent ,,A vasutak hatása a katonai hadműveletekre", majd az 1853-ban meg
jelent „A vasutak, mint katonai hadműveleti vonalak" c. tanulmányaiban 8 már
olyan alapelveket fektetett le, amelyek mindmáig érvényesek. így pl. azt, hogy
háború esetén elengedhetetlen, hogy a katonai hatóságoknak joga legyen az összes
pálya korlátlan igénybevételére. Igaz viszont, hogy ő még inkább csak a hadtápban
történő alkalmazásának lehetőségét ismerte fel, viszont stratégiai felvonulás végre
hajtásának lehetőségére nem gondolt. H. 0 . Killmeyer 1857-ben megjelent „Európa
katonai földrajza" c. könyve9 — egyéb adatok mellett — részletesen foglalkozott
nemcsak a rendelkezésre álló valamennyi vasútvonal leírásával, illetve a tervezett
hálózatnöveléssel, hanem útmutatást adott a csapatok szállításának követelményei
ről is, beleértve a gyalogság, a tüzérség, a lovasság és az utánpótlás vagonigényeit és
bevagonírozásának módjait.
A vasutak tényleges alkalmazására a háborúk megvívásában ugyan már szórvá
nyosan a XIX. sz. közepén sor került, de tömegesebben hadászati eszközként — erő
átcsoportosításokhoz, új súlykópzésekhez — Európában inkább csak az 1859. évi
osztrák—olasz, az 1866. évi osztrák—porosz és az 1870/71. évi porosz—francia
háborúban kaptak igazi szerepet.
Döntően a vasútépítéseknek köszönhető, hogy az osztrák hadsereg mozgósítása
1859-ben az itáliai hadjáratra még 7 hétig, 1866-ban a poroszok ellen már csak
5 hétig tartott, miközben a felvonulás idejét 8 hétről 20 napra sikerült csökkenteni.
Jellemző azonban, hogy a poroszok 1866-ban igen gyors szállításokkal be tudták
hozni az Osztrák Birodalomnak a mozgósítás elrendelése és a később bekövetkező
hadüzenet között megszerzett 6 hetes előnyét. Ugyanis Poroszország számos, a ka
tonai érdekeknek az ausztriaiaknál jobban megfelelő vasútvonallal rendelkezett, sőt
ezek nagy része kétvágányú volt. így rendkívüli módon meggyorsíthatta csapat- és
hadianyagszállításait, sőt lehetősége volt arra is, hogy a személyi és állatállomány
napi ellátását a vasutak révén a messze hátországból biztosítsa. Míg Ausztria a ve
szélyeztetett területen mindössze két vasutat használhatott Olmütz, Königgrätz, Prága bázisról észak felé (1. az 1. sz. vázlatot, 574—575. o.), addig Porosz
ország ötöt, továbbá két, a határral párhuzamosan futó vonalat Drezda—Görlitz—
Frankenstein, illetve Görlitz—Breslau—Neisse közt. Ezzel a porosz hadvezetés az
osztrák felderítés hatósugarán túl álcázott átcsoportosításokat tudott végrehajtani és
túlerővel megjelenni, például Jičinnél és Trantenaunál. Az osztrák hadsereg rendkívül
fárasztó gyalogmenetre kényszerült az Óriás-hegység hágóin keresztül, mire azonban
elérte a határt, a korábban beérkezett és a tereppel jobban megbarátkozott porosz sereg
a szárnyakról támadta meg. A porosz hadsereg 1870-ben a franciák ellen 10 nap alatt
befejezte a mozgósítást, ugyanakkor Oroszországnak a rossz közlekedési viszonyok
miatt titokban már 1876 novemberében meg kellett kezdenie a több mint egy fél
6 Tirol und die Kärtner Eisenbahn in strategischer Beziehung. — Militärische Zeitschrift, 1862. 213—220. o.
7 Das Eisenbahnwesen vom militärischen Standpunkte. Wien, 1863.
8 G. E. v. Pönitz: Die Eisenbahnen als militärische Operationslinien. Nebst Entwurf zu einem militärchisen Eisen
bahnsystem für Deutschland. H. n., 1853.
9 H. 0. Killmeyer: Militär Geographie von Europa. Berlin, 1857.
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évet igénybe vevő mozgósítást, hogy azzal készen legyen az 1877 nyarán deklarált*
Törökország elleni hadüzenetig.10
Az előbbiekben példázott vasúthasználattal és felhasználási elképzelésekkel szem
ben csak nagyon kevés autentikus információt találunk a szakmunkákban arról, hogy
az egyes államok hadvezetősége az idők folyamán hogyan avatkozott be stratégiai érdekből
a vasúthálózat szerkezetének alakításába, mely főleg ágazati gazdasági szempontok és
különböző szintű (országos, regionális, provinciális, lokális) területi érdekek figye
lembevételével épült. Keveset tudunk tehát arról, hogy a hadügynek az egyes orszá
gokban miként volt módja befolyásolni a vasútvonalak általános és részletes vonal
vezetését, a pályák teljesítőképességét, műtárgyait, a gördülőanyag mennyiségét és
minőségét.
Annyi bizonyos, hogy az 1866-os kijózanító vereség, illetve néhány év múlva
Poroszország Franciaország elleni győzelmének tapasztalatai arra kényszerítették az
osztrák politikai vezetést, hogy a vasutak tervezésekor a katonai szempontokat leg
alább egyenrangúnak tekintse a kereskedelmi szempontokkal. Erre utal a Kéri Kál
mán által idézett uralkodói döntés is 1872-ből. Az 1860-as évek végétől gyakoribbakká
váltak a vasutak és a háború közötti összefüggésről szóló művek11 is.
Az is kétségtelenül megállapítható, hogy már a XIX. sz. derekától minden fej
lettebb európai állam törekvése arra irányult, hogy a lehető legtöbb nagy teljesítő
képességű vasútja vezessen a valószínűsített felvonulási területre. A hosszú tenger
partok által „védett" Franciaországban, Itáliában ennek a követelménynek könnyen
eleget tehettek, de a túlnyomóan szárazföldön húzódó határok által körülvett
Ausztria—Magyarországon ehhez a földrajzi adottságok kedvezőtlenek voltak, mert
minden irányban való védekezésre történő berendezkedésre, többoldalú frontnyitásra
kellett felkészülni. Ezért egy 1905-ben megjelenő osztrák szakmunka már kénytelen
volt megállapítani, hogy csak az autokratikusán kormányzott országokban, mint pl.
Oroszországban építettek olyan vasutakat, amelyek még békeidőben is katonai célokat
szolgáltak, mert a többi országban a pályahálózatot békében „civil érdekeknek" meg
felelően fejlesztették?2 így a hadvezetés kénytelen az adott „polgári" hálózatot igénybe
venni, a hadiszerelvények útját a frontra szállítás szempontjából legkedvezőbb irányú
szakaszokból szintetizálni. Azonban a legfelsőbb hadvezetés számára az sem volt
közömbös, hogy milyen forgalmi áteresztőkópességűek, sem az, hogy milyen irányúak,
milyen csatlakozásokat lehetővé tevők a hadi szállításokra igénybe vett pályák.
A következőkben ezért bemutatjuk, hogy a történelmi Magyarország területén a
XIX. század második felében és századunk elején mind a fő-, mind a mellékvonalak
építésénél hogyan és milyen mértékben érvényesültek a katonai elvárások.
A vasutakkal kapcsolatos katonai elképzelések Magyarországon
az első világháborúig
Stratégiai szempontok a fővonalak építésekor
a) Bizonytalan stratégiai szempontok szerepe az abszolutizmus idején
Pontos ismereteink nincsenek ugyan arról, hogy a szabadságharcot követően a ki
egyezésig tartó önkényuralom idején hol és milyen mértékben befolyásolták stratégiai
megfontolások a pályák irányát, egyáltalában az egész akkori fővonalhálózatot, annál
10 Behelf zum Studium des operativen Generalstabsdienstes. 4. Heft. Eisenbahnwesen... — Für den ausschliess
lichen Gebrauch der Frequentanten der k. und. k. Kriegsschule als Manuskript gedruckt. Wien, 1905. 6—8. o.
U M . Brunner: Beichbefestigung und Eisenbahnen. Wien 1808. ; M. Morawitz: Studie über Eisenbahnen im Kriege.
Wien, 1871.; A. v. Wusch: Die Weschselbeziehung der Verkehrs- und der militärischen Interessen. Teschen, 1872.
12 Behelf... i . m . 1905.
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inkább ismeretesek a gazdasági megfontolások. Az sem minden részletében tisztá
zott előttünk, hogy a magánvasúti rendszer idején milyen módon lehetett ér
vényre juttatni az állami hadászati szempontokat. Kimondottan stratégiai célokat
nyilván egyik fővonal sem szolgált, mivel nem lakatlan, megmunkálatlan, kihaszná
latlan földeken vezettek keresztül (mint pl. Oroszországban jó néhány vonal), mind
egyik felfűzött településeket, gazdasági központokat és mezőgazdasági területeket,
ami által a vasutak alapvetően gazdasági feladatot láttak el.
Annyit tudunk az engedélyezési eljárásról, hogy egy 1854. szeptember 27-én meg
jelent törvény állami engedély megszerzését írja elő a vasútvonalak építéséhez. Ennek
előfeltétele a közlekedésügyi és közmunkaügyi-, a belügyminisztérium és a hadügy
véleményezése. Magát az építési engedélyt az előbbiek figyelembevételével az ural
kodó adta ki. Ami ezen eljáráson belül a hadügy szerepét illeti, a tervezetet jóvá
hagyás céljából először a Bécsben székelő hadseregfőparancsnokságnak (Armee
oberkommando), majd a később megszervezett hadügyminisztériumnak kellett be
nyújtani, amelyen belül 1862-ben, a „Belföldi Országleírási Iroda" (Landesbureau
des Inlandes) kebelében létrehozták a „Vasúti csoport"-ot. Ez a szerv — mindenek
előtt az 1859. évi osztrák—olasz háború szállítási tapasztalatai alapján — megszer
kesztette az „Előírás a katonai vasúti szállításokra" (Vorschrift für den Militär
transport auf Eisenbahnen) c. szabályzatot és lefektette az engedélyezett vasút
építési tervek tárgyalása és a nyomvonal bejárása alkalmával érvényesítendő szem
pontokat, illetve elveket. Ahogyan a vasúttal kapcsolatos feladatok nagysága meg
nőtt a vezérkarnál, szükségessé vált egy önálló „Vasúti iroda" (Eisenbahnbüro) létre
hozása is 1865-ben, amely az első világháború végéig működött.
Az osztrák vezérkar számára hadászati szempontból már kezdettől nem volt közömbös
a pályák iránya. Nyilvánvaló, hogy a vasutakra kétféle harci esemény idején lehe
tett szüksége az osztrák hadseregnek. Először is akkor, ha Magyarország, vagy a Biro
dalom perifériáján élő egyéb nép felkel a császári rend ellen: túl kevés idő telt még e
1849-től ahhoz, hogy ezzel ne kellett volna számolniuk. A tartós külkapcsolati
orientációs elemekben nem túltengő birodalmi nagypolitika nyitva hagyta a lehe
tőséget ahhoz, hogy a környező valamennyi országot — még a pillanatnyi jó, vagy
kielégítő viszony ellenére is — potenciális ellenségnek tekintse; minden irányban
lehetővé kellett tenni tehát csapatok és felszerelések gyors mozgatását, békeidőben
hadgyakorlatra szállítását, cseréjét, ellátását.
Feltehetően ez a szempont is érvényesült az abszolutizmus idején abban az osztrák
törekvésben, hogy vasútvonalaink nagy része transzverzális irányban fusson, PestBudát elkerülve, ezzel lehetőséget teremtve csapatok és felszerelésük gyors átdobá
sára Magyarország délkeleti részébe is. (Brück 1854. évi birodalmi hálózatfejlesztési
programjában többek között egy Sopron—Kanizsa—Pécs—Mohács—Eszék—Sza
badka—Szeged—Pétervárad—Zimony, ill. Temesvár—Arad—Brassó és Temesvár—
Fehértemplom pályalánc is szerepelt.) Ugyan a transzverzálisoknak csak egy része
valósult meg, de tulajdonképpen már a szabadságharcot követő első évtizedekben
épült, többnyire Pest-Budán át vezetett vasutak sem lehettek kedvezőtlenek a
„Kriegsministerium" számára, ha meggondoljuk, hogy olyan, erődítményekkel is
rendelkező garnizonvárosok elérését tették lehetővé Bécsből, mint pl. Temesvár,
Arad, Gyulafehérvár, Eszék, Komárom stb. 13 (2. sz. vázlat, 578. o.)
Hollán Ernő 1856-ban megjelentetett tanulmányával azon tudósok közé tartozott,
akik a vasút hálózati tervezésénél elsőkként sorakoztattak fel némi fantáziával
párosulva stratégiai szempontokat, mégpedig ügyelve arra, hogy az ország perifériái
nak erődített településeivel való közlekedési kapcsolat biztosítva legyen. A követke
zőkben idézett mondatai azt a benyomást kelthetik, hogy a stratégiai szempontoknak
13 Erdőst Ferenc: Politikai-gazdasági területi érdekek ütközése a kiegyezés előtti vasúthálózatunk térszerkezetének
alakulásában. Közlekedéstudományi Szemle, 1985. 10. sz. 443—450. o.
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2. ábra. Magyarország vasúthálózata a kiegyezés előtt, különös tekintettel a straté
giai jelentőségű vonalakra. (Szerk. Erdősi Ferenc.) 1. a Bruck-féle osztrák biro
dalmi hálózattervben szereplő vonalak. 2. a Hollán E. által stratégiai
fontosságú
nak tartott vonalak. 3. az osztrák érdekek szerint megépült transzverzális
pályák.
A. a megépült, Pest-Buda centrikus, sugaras irányú pályák. 5. a Visontai K. által
stratégiai fontosságúnak
ítélt vonalak. 6. folyami-vasúti
átrakóhely. 7. erődített,
jelentősebb település. 8. a vasúthálózat jelentősebb csomópontjai, végállomásai. 9.
a vasutak által elért jelentősebb bányavidék. 10. hágó a Kárpátokban.
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való megfelelést utólag magyarázza bele tulajdonságként a lényegében gazdasági-külkapcsolati követelmények alapján szerkesztett hálózatba: „...a magyar vasút
rendszer vonalai tervezésükben azáltal nyertek különös fontosságú stratégiai jelen
tőséget, mikép azok egy ország erődítési rendszer elveivel összhangzásban, a leg
fontosabb védelmi vonalak mögött előnyös párhuzamokat képeznek, melyek innét
függőlegesen erősített pontra támaszkodó vonalak által metszetnek át. Eként a
Pozsony—tokaji, Pest—Nagyvárad—kolozsvári vonalak a Kárpátok fővédelmi vo
nalával képeznek párhuzamos közlekedési utakat, melyeknek átmenetein, Nagy
Szombatnál Jablonka felé, és Tokajnál Dukla és Verecke felé elsáncolt tábor által
uralkodhatni. Az egész védelem Komáromra mint központi erősségre támaszkodik,
mire nézve a Komárom—érsekújvári vonalat volna szükséges kiépíteni (1. a 2. sz. váz
latot, 578. o.).
Hasonlót állíthatni a Kassa—tokaji, Debrecen—aradi és Pest—Szeged—Temes
vár—báziási vonalakra nézve az országos védelmet illetőleg Kelet felé, vagy a Buda—
Kanizsa—pöltschbachi vonalra nézve a függélyes Bécs—Szőny—eszéki vonalak
mindenikére a megfelelő megerősített pontok és fegyverhelyek esnek."14
Bár egy szó sem esik arról, hogy Magyarország területét milyen országokból támadó
ellenség ellen kell megvédeni, nem kétséges, hogy HoUán is az osztrák birodalmi
stratégiai rendszerben gondolkodva vetette fel a hadászati szempontokat. A straté
giai fontosságú pontok elhelyezkedése alapján feltételezhető, hogy nemcsak a KeletEurópa és a Balkán, hanem már a Poroszország felől is bekövetkezhető támadás
lehetőségét sem zárták ki.
Hadászati-honvédelmi szempontokat szinte obligát módon okkal, de többnyire
ok nélkül említenek a legkülönfélébb irányú és rendeltetésű, vasútjainkkal foglakozó
írások szerzői. Nagyot veszít így az érv a komolyságából, közhelyszerűnek érzékelheti
az utókor. Pl. amikor Visontai Károly a pest—miskolci vasút létjogosultságát bizonyí
totta, hadászati szempontú argumentumokat is felsorakoztatott. Abból indult ki,
hogy a Miskolc felé, majd onnan tovább vezetendő pálya a hegykoszorú lábánál
haladva nemcsak „számtalan hadtani pontot" érint, hanem elmetszi a Felvidék felől
a hegységek szorosain érkező ellenség útját az ország belseje felé. „A Hatvani nyílás
a Zagyván fel, a szurdoki-völgy Gyöngyös Pata felé, a Pétervásári szoros, stb. ismert
hadtani pontok miatt, öszvekötő egyenes vonal által érinteni kétszeresen lesznek
érdekessé a had vezérletre, míg az ország fővárosának mint első-alap-pivotnak a ha
társzélekhez egyenesen segítő vasút vonal általi öszvekötése a legelőnyösebb straté
giai közlekedési vonal mutatkozik." Mindezek és még egyéb jellemzők alapján olyan
túlzásnak tűnő megállapítást tett, hogy „Hadtani szempontból a Pest—Miskolc—
Tarnowi vonalnál kívánatosabb az országban a monarchiában nincsen!" 15
A honvédelem és vasúti közlekedés viszonyának kérdésében az óvatoskodó kevés
kivételhez tartozott Hunfalvy János, aki szót emelt azért, hogy ne építsenek feleslege
sen vasutakat hadászati célból, erődítményeknek, garnizonoknak egymással és a biro
dalom fővárosával való összekötésére. E polihisztor akadémikus arra hivatkozott,
hogy nem a vasutak hiánya okozta a birodalom katasztrofális vereségét az itáliai és
a königrätzi csatamezőkön. Annak a meggyőződésének adott helyet tanulmányában,
hogy a birodalom akkori és a jövőben remélhető bel- és külkereskedelme az átmenő
forgalommal együtt „ily roppant vasúthálózatot nem bír meg", ha pedig a javaslat
nak megfelelően politikai és hadászati célok érdekében építenének nagy költséggel
vasutakat, „... mit hinni nem akarok ,— akkor félő, hogy az eszközök magát a czélnak tárgyát fogják felemészteni."16
14 HoUán Ernő: Magyarország vasúthálózatának rendszere. Bécs, 1865.
15 Visontai Károly L.: A pest-miskolczi vasút. Felelet gróf Károlyi Edének az Ipolyvölgyén tervezett szob—
miskolczi vonal érdekében írt emlékiratára. Egerben, 1858.
16 Hunfalvy János: Hazánk közlekedési eszközeiről. Székfoglaló értekezés Hunfalvy János rendes tagtól. Pest, 1867.
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b) A hadászati érdekek helye a vasúti fővonalak irányát meghatározó tényezők között
a dualizmus idején
A kiegyezés a kül- és pénzügy mellett éppen a hadügyekben teremtett legkevésbé
önállóságot Magyarországnak azzal, hogy a hadügyi tárca közös volt és a birodalom
legfelsőbb vezetésének stratégiai koncepcióját kellett szolgálnia.
Külön magyar honvédelmi minisztérium létrehozása, az országgyűlés honvédelmi
jogai édeskeveset változtattak azon, hogy nemcsak közösnek ismerték el a hadügyet,
hanem az uralkodó lényegében abszolutisztikus jogának tartotta fenn a hadsereg
irányítását, felhasználását. Továbbra is érvényben volt az 1854. évi engedélyezési
törvény, amit az 1872. március 28-án kelt uralkodói átirat az osztrák és a magyar
miniszterelnökhöz a következőkkel egészítette ki: „Figyelemmel arra a magas be
folyásra, melyet a vasúti hálózat a monarchia védelmi képességére kifejt és a nagy
távolságokra, melyet a vasútügy általánosságban gyakorol, szükségét érzem a had
ügyminiszter ösztönzésére újból elrendelni, hogy kereskedelmi miniszter minden, a
vasúttal kapcsolatos ügyben — mely bármily vonatkozásban katonai érdekeket
érint — saját határozatának meghozatala előtt a hadügyminisztériummal az egyet
értést keresse és mindazon esetekben, melyekben a hadügyminiszter követelményei
nek nem tud eleget tenni és az egyetértés vele el nem érhető, a hozzám juttatandó
előterjesztésben döntésem kikérendő." E sorokat olvasva úgy gondoljuk, hogy ez a
döntés rendszerint a katonai érdekek figyelembe vételével végződhetett.17
Azzal, hogy a Habsburgok birodalmukat dualista alapra szervezték át, formálisan
megosztva a hatalmat a magyar uralkodó osztályokkal, csökkentették a magyar
rebellió veszélyét, de továbbra is stratégiai feladat maradt Magyarországon a kül
földi — főként balkáni és kelet-európai — országok felé a felvonulási-közlekedési
tengelyek biztosítása. Ahogy sűrűsödött és a Kárpát-medence pereme felé egyre
többujjúvá vált a vasúthálózat, azt várhatnánk, hogy úgy vesztették el aktualitásu
kat a stratégiai szempontok, hiszen szükség esetén minden irányban lehetővé vált
a hadsereg gyors és tömeges mozgatása. E várakozásnak azonban ellentmondott
a valóság.
A Monarchia külpolitikájának alakulásától függetlenül 1871-től a katonai vezetés
a hadászati felvonulási tervek elkészítésekor mind Oroszország, mind Németország,
mind Olaszország, sőt az Oszmán Birodalom felé is figyelembe vette a vasúti szállítás
nyújtotta előnyöket, illetve a vonalak tervezésekor általános stratégiai megfontolásokat
terjesztett elő.
így például egy Oroszország elleni háború esetére, az orosz seregek Pétervár és
Varsó közötti fő összpontosításából kiindulva, a korábbi Bécs—Prága—Olmütz—
Krakkó—Przemýsl napi egy hadosztály szállítására alkalmas vonal mellett, a cseh
lakosság orosz-szimpátiája és háború esetén várható insurrektiója miatt, az önkény
uralom ideji koncepcióval ellentétben, jobban figyelembe vették a magyarországi
közlekedési lehetőségeket. Mivel a komáromi erőd és tábor a hátországi erők leg
nagyobb tervezett gyülekezési körlete és fegyverraktára volt, az innen kiinduló
észak, északkelet irányú vasutak nagyobb hangsúlyt kaptak a korábbiaknál. Mint
egy 400 ezer fő szállításához és Przemýsl—Jaroslau közötti összpontosításához a ka
tonai vezetés a korábbi vonalakon kívül szükségesnek tartotta megépíteni, illetve fel
használni a Mihály—Lupkov—Przemýsl, az Eperjes—Dukla—Sandomierz, illetve
Eperjes—Bochnia, a Bánréve—Poprád—Wadowice vonalakat, a Kaiser Ferdinands
Nordbahnt és a Vág völgyében a Komárom—Olmütz közötti vasutakat. Szárnyvonal
ként, illetve az orosz határ felé futó vasutak összeköttetéseként, figyelembe vették
még többek között a Salgótarján—Oderberg, illetve Kassa—Oderberg vonalat. (3. sz.
17 Bruno Ender es: Verkehreswesen im Kriege. Das österreichische Eisenbahnwesen. Wien, 1931.
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vázlat,* 582—583. o.). Az erdélyi vasutak áteresztőképessége az Erdélyből tervezett
offenzívát kevésbé befolyásolta, inkább az a tény, hogy a Kárpátok hágói alkalmat
lanok voltak hadosztálynál nagyobb erők szétbontakoztatásához és harcba vetéséhez.
A hadászati tervezés ezért például 1877—78-ban a Balkánon összpontosított orosz
hadsereg elleni offenzívát nem Erdélyből, hanem Przemýsl—Lemberg térségéből Csernovitz irányában, a Szeret és a Prut folyók mentén akarta megindítani.
Egy itáliai háború esetén az osztrák—magyar katonai vezetés számításai szerint
az olasz inváziós hadsereg a friauli tartományban gyülekezik. Űgy gondolták, hogy
a Tirolból indítandó, szárnyak elleni támadáshoz a Salzburg—Rosenheim—Kuf
stein—Innsbruck vonal külpolitikai okok miatt használhatatlan lenne (egy szakasza
Bajorországon haladt át), amelyet csak némileg ellensúlyozna a Brenner-vasút, így
a hadvezetés az Isonzó melletti összpontosítást részesítette előnyben. 400—500 ezer
írt Bécs—Marburg—
fős hadsereg felvonultatása, ellátása a meglévő Südbahn,
Trieszt vasút mellett más vonalakat is igényelt és a tervezésnél ezek az igények is
nyomatékot kaptak. így a Marburg—Klagenfurt—Villach szakaszon kívül különös
jelentőségre tett szert a Pest—Nagykanizsa—Laibach, illetve a Szeged—Zágráb—
Fiume—Trieszt vonal kiépítése, részben a magyarországi csapattestek, részben a
terményutánpótlás biztonságos szállítási lehetőségei miatt. 18
A hadászati szempontok vasútirányt befolyásoló tényezőkként való értékelésekor
a következőkből indulunk ki :
— továbbra sem deríthető ki egyértelműen, hogy a korabeli tanulmányokban a
hadászati érdekekre hivatkozók mely országból támadó ellenséget feltételeztek és
hogy csupán hazánkat, vagy a Monarchiát akarták-e védeni a külföldi támadástól;
— a hadászati érdek „felette állt" a magyar állami érdekeket szolgáló monocentrikus és az elsősorban osztrák birodalmi érdekeket szolgáló, átlós irányokat előtérbe
helyező fejlesztési koncepcióváltásnak, attól független szempontrendszere által ;
— az előzőek alapján nem dönthető el, hogy nemzeti, vagy birodalmi érdek fűző
dött-e az ominózus stratégiai szempontok figyelembe vételéhez ;
— a hadászati érdekek önmagukban csak rendkívül ritkán lehettek meghatározók
a vasutak vonalvezetésében ; sőt voltak hívei a teljes mellőzésüknek is.
De ismerkedjünk meg a fenti következtetéseink alapjául szolgáló részletekkél
— távolról sem a teljesség igényével —, csupán az illusztráció kedvéért. Először arról,
hogy a stratégiai megfontolásokban gyakran mily nehezen található konkrétum, biz
tos szempont, mennyire sok a ködösítés. Odáig egyetérthetünk, hogy ,,A hadviselés
nek módját, a hadviselés menetét vagy vasutakkal behálózott országban egészen
más hasisokra kell a taktikusnak fektetni, mint a közlekedés eszközeinek hiányában
levő vidékek téréin. Még országos kőutak is irányozzák a hadi erő elosztását mozgá
sát, de annál inkább vasút vonalak." Zavaros viszont a stratégiai célok változásának
a vasutak létrejöttével való magyarázata: „Ennek előtte is, — a hadtani fogalmak
szerint —• úgynevezett katonai positiók elfoglalása erősítése volt a fő cél, mely után
az ügyes hadvezérnek törekednie kellett. Ehhez biztos visszavonulási utak s az elő
nyomulásnál ismét erős positiók találására építtetik a stratégiának mestersége. —
CLZÜGIZJ

* Magyarország vasúti fővonalhálózata az első világháború előtt, különös tekintettel a stratégiai
jelentőségű vonalakra (Szerk.: Erdősi F.) A térképvázlat jelmagyarázata: 1. 1867-ig megépült
transzverzálisok. 2. 1867-ig megépült, Pest-Buda centrikus, sugaras irányú fővonalak. 3. 1867—
1914 között megépült transzverzálisok. 4. 1867—1914 között megépült, sugaras irányú
pályák.
5. stratégiai jelentőségűnek tartott vonalak és tervezett irányok. 6. nagy folyók. 7. folyami-vasúti át
rakóhely. 8. a gombosi dunai vasúti komp (1870—1911 között), 1911-től vasúti hid. 9. a vasutak
által élért jelentősebb bányavidék. 10. erődített városok, 11. a fővonalhálózat jelentősebb csomópont
jai, végállomásai, 12. hágó a Kárpátokban.
18 Das österreichische—ungarische Eisenbahnnetz und die Schlagfertigkeit der Armee. Wien, 1871.
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Lanbera

A vasutak a concentrálás rögtönítését könnyítik, de a visszavonulások s előrehala
dások eszközlésénél csak positióról positióra vezető utak használhatók, miből vilá
gosan következik, miszerint a vasutak elhelyezésénél — hadtani szempontokból
nézve — azon tracírozás (a pálya nyomvonalának kijelölése — E. F.) a kívánatos,
mely minél több erős, biztos tartható s combinálható úgynevezett positiókat érint
s köt ossz ve. — Minden egyéb haszon vagy előny mely a vasutakból a hadtanra
nézve háramlik egyenlő értékkel bír mindenfelé, mert tagadhatatlanul mindenütt
előny épen oly mérvben a támadónak mint a támadottnak." 19 Hát éppen ez az, hogy
egy vasútvonalat a védő és támadó egyaránt használhatja (ha csak meg nem semmi
sítik), de az elsőnek említett erőkoncentrációhoz is, nemcsak egyéb célokból! Ezen
elmélet szerint: ,,...a katonai positiók összvekötései — ha egyéb kívánalmaknak
elég van téve — mindemellett igen erős és kirívó színnel festik azon vonalakat, me
lyeken vasút inkább kívánatos mint bárhol másutt." Ezekből a fejtegetésekből azon
ban nem derül ki, hogy mit is értsünk „katonai positiók" alatt, hiszen tágabb érte
lemben ez lehet minden jelentősebb település, különösen utak szétágazásában, vagy
hajózható folyók összefolyásánál !
Az általánosságban mozgó stratégiai elveken kívül most néhány olyan vasút
vonalról legyen szó, amelyekkel kapcsolatban felmerültek a hadászati szempontok.
A kiegyezés évében napvilágot látott Mikó-féle tervben szereplő néhány pályával
kapcsolatban sem hiányoznak a katonai megfontolások. Az érsekújvár—trencséni
vonal a Dunáig (Komáromig) való meghosszabbításával „honvédelmi szempontból is
fontossá válik", a periasz—újvidék—zombori vonal, azáltal, hogy az alföldi vasút
hoz csatlakozva az Újvidékkel szembeni Péter várad erődítményét kerülő úton, a
Duna által védett északi parton kötné össze Eszékkel, „hadászati jelentőségű", az
arad—temesvári vonal két erődített várost kötne össze, a temesvár—lúgos—orsovai
vonal „hadtani értékét a határ menti Orsova adja meg".20
Néhány évvel a kiegyezés után azonban még nem volt egyértelmű, hogy mennyire
kell számításba venni a stratégiai szempontokat, milyen súlyt kell helyezni az egyes
tényezők közül a hadászati érdekekre. Jellemző és érdekes példaként két, csaknem
azonos időben megjelent, egymással homlokegyenest ellenkező véleményből győződhetünk
meg az ambivalens felfogásokról. — Mielőtt azonban erre rátérnénk, először azt nézzük
meg, hogy 1870 körül a vasútvonalak nyomvonalának kitűzésekor milyen kritériu
mokat tartottak fontosnak, és közöttük milyen helyet szántak a hadászatinak.
Az OMGE vezető nemzetgazdászai néhány évvel korábban, 1862-ben21 és 1864ben,22 inkább vasúthálózatunk meglévő állapotának kritikáját adták meg és keveseb
bet szóltak a vasútvonalak iránymeghatározásának kívánatos módjairól, illetve kri
tériumairól. Vitán felüli, hogy irányt mutatni megfelelő szakmai felelősséggel min
den — így ebben az — esetben is nehezebb feladat, mint egy állapot bírálata. Nem
is csodálható ezért, hogy igen szűkszavú a korabeli szakirodalom e tekintetben.
E tiszteletre méltó kevesek közé tartozott Tata, Bicske és Bia vidékének a buda—
újszőnyi vasút felmerült nyomvonalváltozatairól emlékiratban megfogalmazott véle
ménye, amelyben ugyan a vonallal szemben támasztott kritériumokat érdeküknek,
valamint az adott vidék és közlekedési viszonyai sajátosságainak megfelelően dol
gozták ki, de ennek ellenére néhány általánosítható, illetve általános érvényű vonást
is tartalmaztak, azon a finanszírozáspolitikai meggondoláson túlmenően, hogy
„Az engedélyt annak kell adni, aki az építést az ország legkevesebb terheltetésével
szilárd alapokon elvállalja."

19
20
21
22

Visontai: i. m. 1858.
Mikó Imre: Magyarország vasúthálózata. Pest, 1867. (In. Újhegyi G.: A vasútügy története. Budapest, 1910.)
Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) emlékirata a magyarországi vasutak tárgyában. Pest, 1862.
Hollán Ernő: Magyarország forgalmi szükségletei s a vasúttigynek újabb kifejlődése. Pest, 1864.
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Az 187 l-es keltezésű vélemény szerint tehát az alábbi tényezőkre kellett volna
figyelni valamely vasút irányának meghatározásakor :
— „Oly végpontra vezessen, mely más közlekedési utakkal érintkezvén, s ezekkel
kapcsolatba hozatván, a közforgalom folytonosságát előidézve, s annak természetes
folyamához illeszkedjék...
— A pályát anélkül, hogy hosszúsága jnövekedne, olyan területen kell keresztül
vinni, amelyen a vasút építése, fenntartása és üzlete könnyebb és olcsóbb, ez pedig
a lehető legkisebb lejtés mellett biztosítható.
— Az ország védképességét a lehető legnagyobb mértékben előmozdítsa...
— Olyan vidéken haladjon, amely amellett, hogy termékeny és népes, jó közleke
dési úttal még nem bír, — hogy eképpen azon vidék forgalmát előmozdítsa, termő
képességét növelje, s így azt a jó közlekedési eszközökkel már bíró vidékekkel szem
ben mostoha helyzetéből kiemelje, ezt termelési és kereskedelmi érdek, meg a terü
letek számára osztandó igazság is megköveteli."23
Ilyenformán a közvélemény a természeti és gazdasági viszonyok figyelembe vételét tar
totta a vasút gazdaságos üzemeltetése érdekében elengedhetetlennek, de a szempontok
érvényesítése mellett az irányt úgy kellett kitűzni, hogy stratégiai szempontból se legyen
kifogásolható. Ezen elvek alapján jóval előnyösebbnek ítélték meg Üjszőny és Buda
összekötésére a régi közlekedési hagyományokkal rendelkező, az egykori „Mészáro
sok útjával" egybevágó bicske—tatai irányt az esztergomival szemben. (A „Mészá
rosok útja" a középkor óta használt széles külkereskedelmi földút volt, amelyen
legeltetve terelték ki Nyugatra a magyar vágómarhákat.) Akkor, 1871-ben, még úgy
látták, hogy az esztergomi vasútnak a dunai hajózás erős és eredményes verseny
társa lenne, a teheráru nagy részét — beleértve az emlékirat ismeretlen szerzői által
erősen alábecsült, csupán néhány évig tartónak gondolt dorogi szénbányászat ter
mékeit — továbbra is hajókkal szállítanák el. (Hogy minden megítélés csak viszony
lagos, azt jól mutatja, hogy bár a kérdéses fővonalat valóban a javasolt bicske—tatai
irányban hozták létre, azonban az esztergomi irány sem maradt vasút nélkül, csak
éppen később jutott vasúthoz, mégpedig mellékvonal formájában.)24
Hogy mit jelentett a gyakorlatban a stratégiai szempontok figyelembe vétele a
pálya vonalának kijelölésekor, azt az Üjszőny és Buda összeköttetésére tervezett
két vonalalternatíva ilyen szempontú értékeléséből is rekonstruálhatjuk. A változa
tok szembesítésekor nem volt lényegtelen az a körülmény, hogy az 1870-es években
a stratégák még komoly jelentőséget tulajdonítottak az erődítmény-harcnak (éppen
csak hogy befejeződött a porosz—francia háború!) és mindkét vonaltervezetet a ki
induló állomás, Üjszőny közelében levő, a Monarchián belül a legnagyobbak közé
tartozó komáromi erődítmény védhetősége szempontjából is meg kellett ítélni.
Az Esztergomon át a Dunához közel vezetendő pálya ellen a következő kifogásokat
hozták fel: „...azon a Duna bal partjáig elhatolt ellenség a csapatok, hadiszekerek
s élelem szállítását (mi pedig ... Komáromra nézve lényeges, sőt adott esetben lét
kérdés is lehet) könnyű szerrel, csak egy pár ágyúval végkép elzárhatná s egy csapás
sal használhatatlanná tenné az államvasutat (a Duna bal parti, Pest—Vác—Érsek
újvár—Pozsony—Bécs irányú vasút akkor az Osztrák Államvasút Társaság tulaj
donában volt — E. F.) a Dunát és a szőny—budai vasutat." Ezzel szemben a tata—
bicskei irányú út előnyét abban látta, hogy az alkalmas „... háborús viszonyok be
álltával a komáromi erősségnek minden élelmi- és védműbeli cikkekkel ellátására...
hadászatilag kedvezőbb, távolabb van a Dunától mint védelmi vonaltól, védi a Vér-

23 Tata—Bicske—Bia vidékének a Buda Űj-Szőnyi vasút kiépítése tárgyában a képviselőházhoz tiszteletteljesen
terjesztett emlékirata s kérvénye. Székesfehérvár, 1871.
24 Erdőst Ferenc: A területi érdekek szerepe helyiérdekű vasúthálózatunk létesítésekor. Kézirat, Pécs, MTA Regio
nális Kutatások Központja, 1984.120. o.
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tes hegység, Komárom, még ha az ellenség uralja is a Dunát, akkor is mehet rajta
a forgalom."25
Meglehetősen végletesnek tűnik a feltevés, hogy ellenségeink elfoglalják a Dunától
északra levő területet — hiszen az országhoz tartozott a Duna és a Kárpátok közötti
nagy kiterjedésű Felvidék a kisalföldi előterével, de a Monarchia részét képezte még
a Kárpátoktól északkeletre az osztrákok által kormányzott Galícia és Bukovina is
— és hogy éppen a Duna alkalmas a feltartóztatásukra. Érdemes-e egy olyan tar
tós létesítmény, mint a vasút, területi elhelyezését egy fiktív, a legrosszabb eset
ben is rendkívül ritkán előforduló vis maiortól függővé tenni az észszerűtlenség
vádjának jogossága nélkül ?
Ismerkedjünk meg azután a másik véleménnyel.
Áron Ede, a MÁV osztályfőnöki rangú nemzetgazdája, 1870-ben írt munkájában
— lényegében Hunfalvy János szellemében — a korábbi évtizedek rossz tapasztala
tai nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ország világforgalmi kapcsolódású
fővonalhálózatának kialakításakor elsősorban a nemzetgazdasági érdekeket kell
figyelembe venni „...s ennélfogva a gazdászati, ipari és kereskedelmi tényezőknek
nem szabad hadászati czéloktól függniök, vagy utóbbiaknak alávetve lenniök s tisz
tán ezek után indulniok, mert a hadviseléssel egybekötött védintézetek nagy tőkéket
vonnak el és biztos pénzértéket az államháztartásban nem képviselnek, és ezek nem
csak hogy nem kamatoznak, hanem fenntartásukra évről évre tőkéket is kell fordí
tani." 20 Bármennyire is rokonszenves lehet egy ilyen, a hadi ráfordítások improduk
tivitását tudatosító pacifista megnyilatkozás, erősen anakronisztikus, mivel külföldi
országokban már régóta tudatosodott a vasutak stratégiai jelentősége, olyan illúzió
kat pedig nem lett volna szabad táplálni, ill. azt feltételezni, hogy az államok háború
esetén nem ragadtak volna meg minden eszközt, így a vasutat, is ahhoz, hogy esé
lyeiket a győzelemhez növelj ék.
Ha arra gondolunk, hogy Áron hadászatiszempont-ellenessége végső soron az
osztrák önkényuralom, majd a dualista alapon álló birodalmat fegyverekkel fenn
tartó szoldateszka ellen irányult, úgy csupán a nemzeti önállósági eszme egyik
aspektusának értékelhetjük.
Áron gondolatainak többsége egyébként visszavezet Széchenyihez. Áron is alá
húzta azon régi elv tiszteletben tartásának szükségességét, amely szerint a fő vo
nalak a legrövidebb, legegyenesebb irányban kell, hogy összekössék a termelőterületeket
piacokkal. ,,... mert csak ezen alapon biztosíthatunk magunknak megfelelő forgal
mat, mely által áruinknak tartós világpiacot teremtünk."
Hogy mennyire képes volt a közös hadügyminisztérium még a XIX. sz. végén is
az osztrák vezérkar érdekeinek érvényt szerezni a magyarországi fővonalak némelyi
kének kijelölésében, és ezt közgazdászaink — mint felesleget — mennyire helytelenítet
ték, azt jól tükrözi a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 1894. évről szóló jelen
tése: ,,Azok a hibák, melyek úgy a fővonalak fektetésénél, valamint a mellékvona
lak kiépítésénél is több mint egy irányban előfordultak, jobbára már korrigálva
vannak, s így a fejlesztésnek mostani mibenléte egészséges akaratra van fektetve. —
Odáig azonban a viszonyok még nem fejlődtek, hogy a főbb vasútvonalak kiépítésé
nél tisztán az országnak kereskedelmi és közgazdasági érdeke lenne mérvadó,
mert még mindig több mint egy esetben alárendelve látjuk az országos kereskedel
mi és közgazdasági érdekeket a hadászati követelményeknek. Készséggel elösmerjük mi a katonai követelményeknek jogosultságát is, de hivatásunk és kötelessé
günknél fogva nem zárkózhatunk el annak kijelentése elől, hogy a máramarossziget
—sztaniszlaui vonal kiépítése helyett sokkal hasznosabb s a speciális magyar ér25 Tata—Bicske... i. m. 1871.
26 Áron Ede: Közlekedési viszonyok Magyarországon. Pest, 1870.
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dekeknek megfelelőbb lett volna a sziget—szucsavai vonal építése, melynek létesíté
sét oly eminens fontosságúnak tartjuk." 27 Ugyanakkor dicséri a jelentés a máramaros
sziget—kolomea—sztaniszlaui vonal kiépítését, melynél mellőzték a hadászati érde
keket.
Vasútjaink hadászati alkalmazásának próbájára az első világháborús hadiszállítá
sok adtak alkalmat. Kiderült, hogy a korábban túlzottnak és feleslegesnek tartott,
csak nagyon általános homályossággal megfogalmazott hadászati követelményeknek,
amelyek a háborús viszonyok között nagyon is konkrét formát öltöttek, vasúthálóza
tunk nem tudott megfelelni. Az egyik legnagyobb gond a Kárpátoktól keletre levő terü
letekkel való elégtelen közlekedési kapcsolatban mutatkozott. Az osztrákok ugyanis
a múlt század második felében inkább kerülővel, Galícián keresztül építették meg
legkeletibb tartományukat, Bukovinát Béccsel összekötő vonalukat, mintsem a rövi
debb irányban, Magyarországon keresztül. Feltételezhetjük, hogy nem annyira a
magyar ipar és kereskedelem versenyétől féltették bukovinai piacukat, mint inkább
Magyarország teljes elszakadásától tarthattak. A Monarchiából kilépő, teljesen füg
getlen Magyarországon keresztül pedig aligha lett volna olyan zavartalan a kapcso
lattartás Bukovinával, mint a saját államterületen belül vezetett vonalon. Aligha
lehet ezért a becs—bukovinai vasutat azzal indokolni, hogy Magyarország akadá
lyozta meg a rajta keresztül a Kárpátokon át vezető vasútvonal építését, mert éppen
hogy a magyar vezető gazdasági körök hiányolták ezt az összeköttetést és hiányát
keményen az osztrákok (az osztrák vasutvállalatok) szemére vetették, és gondoljuk
meg, hogy a galíciai vasút tervezésekor az önkényuralom idején ugyan milyen eszkö
zökkel akadályozhatták volna meg az osztrák szoldateszka elképzeléseinek megvaló
sítását? Az orosz front ellátása érdekében kénytelen volt a hadvezetés a háború
alatt sebtében lefektetni egy provizórikus értékű tábori vasúti pályát a Kárpátokon
át. E tapasztalatok árán jutottak arra a következtetésre, hogy meg kell építeni
Románia és Oroszország felé, Izkányi irányában a Kárpátokat átszelő borgó—
beszterce—dornavatrai vasutat, 28 mely békeidőben a Kelet-Európából Trieszt felé
áramló tranzitforgalmat is közvetíthette volna.
Miután a háborúban a vasút szerepe lényegesen nagyobbnak bizonyult, mint
ahogy azt a békeidőkben értékelték, felül kellett vizsgálni a hadászati érdekek érvé
nyesítésének mértékét és módját a vasutak létesítésében, annak az elvnek az aiapján, hogy a szállítóképesség meghatározásakor a katonai érdeket nem szabad háttérbe
szorítani. Hogy e téren mennyire elmaradt a követelményektől a magyar hálózat,
azt mi sem jellemzi jobban, mint hogy a legnagyobb áteresztőképességű fővonalaink
egyike, a budapest—szolnok—nyíregyháza—országhatári csupán 30 szerelvényt
tudott naponta átengedni, miközben a Bécs—Krakkó—Lemberg pálya 100-at.
A „helyiérdekű" vasutakkal szembeni katonai szempontú követelmények
A mellékvonalak túlnyomó részét kitevő, alapvetően az érintett vidékek érdekelt
ségeinek anyagi hozzájárulásából és a szabadon értékesített részvények árából az
1880-as évektől az első világháborúig épülő „helyiérdekű vasutak" tervezésekor a
katonai érdekeket azért is nehéz volt érvényesíteni, mert az engedélyesek az engedé
lyezési eljáráskor arra törekedtek, hogy a névleges építési tőkét minél nagyobb
összegben állapítsák meg, viszont a teljesítmények, amelyek egy részét a hadászati
szempontú elvárások határozták meg, a lehető legszerényebb mértékűek legyenek.29
27 A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése az 1894. évről. Debrecen, 1895.
28 Jellinek Henrik: Magyar vasúti politika. (Adalékok a magyar gazdasági élethez.) Budapest, 1918.
29 Dobieezki Sándor: Helyi érdekű vasútaink alapítása, építése és üzlete. (Kiad.) A Magyar Mérnök és Építész
Egylet, V. Budapest, 1893.
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A minisztérium csak arra kötelezhette a stratégiai fontosságú mellékvonalak engedé
lyeseit, hogy a pályát megfelelő átbocsátóképességre és gyorsaságra, valamint éjsza
kai közlekedésre is alkalmassá tegyék. Általában olyan „szabványkikötéssel" élt a
hadügyminisztérium képviselője a stratégiai fontosságúnak ítélt vicinálispályák köz
igazgatási bejárásakor, hogy azok legyenek alkalmasak mindkét irányban ötven
tengelyes vonatok közlekedtetésére (némelykor azt is kikötve, hogy belőlük naponta
tíz végig is futhasson a pályán), és úgy csatlakozzanak a fővonalakhoz, hogy azok
teljesítőképességét ne csökkentsék (pl. a budapest—pécsi fővonalhoz csatlakozó
adony—paksi vicinálisnál). Némely esetben olyan kritérium is felmerült, hogy mind
magán a héven, mind a csatlakozó főpályákra átmenő forgalomban Budapest irá
nyában el kell kerülni fejállomások épülését (pl. a veszprém—dombóvári hévnél).30
Azonban a stratégiai érdekű berendezések létesítésére csak az engedélyes hozzá
járulásával volt lehetőség, ahogy az 1880. IV. te. 3. §-a fogalmazott: „Amennyiben
azonban a katonai forgalom érdekében az engedélyezés alkalmával alapul vett telje
sítési határon túlmenő berendezések kívántatnának, ezek csakis az engedélyes hozzá
járulásával lesznek érvényesíthetők." Ezt a passzust rendre be is vették az egyes
hév-társaságok engedélyokiratába. így történt ez az ,,Árva völgyi Hév"-nél is.
Ennek ellenére a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1913. október 20-án kiadott
56.974 sz. alatti rendeletében elrendelte, hogy a hév-társaság a vasút katonai szállí
tási teljesítőképességét különféle létesítmények megépítésével növelje, hogy egyebek
között „napi 30 mindkét irányban közlekedő vonat, összesen 50 tényleges vonat"
közlekedésének lebonyolítására legyen képes. A hév azonban ezt a súlyos összeget
igénylő kötelezettséget sérelmesnek találva panaszt nyújtott be a miniszteri ren
delet ellen a m. kir. közigazgatási bizottsághoz, amely az 1914. évi június 9-én tartott
nyilvános ülésén hozott ítéletében az 1896. évi XXVI. te. 69. szakaszára is hivat
kozva a panasznak helyet adott és a vasúttársaságot felmentette a miniszteri rende
letben terhére rótt kötelezettség alól.31 (A 24 órán belül közlekedtethető szerelvények
számával mért teljesítőképesség mértéke függött a pálya al- és felépítményének,
állomásainak, gördülőanyagának minőségétől, a víz- és fútőanyagfelvétel lehetősé
geitől, személyzetétől és a vasúti üzem biztonságos működtetése érdekében tett intéz
kedésektől.)
Több eset bizonyítja, hogy még a hadügyminisztérium sem tudta mindig rávenni a
hév-társaságokat vonaluk stratégiai szemszögből kívánatosabb irányban való megvál
toztatására. Pl. a tolna—fejér megyei hév közigazgatási bejárásán, 1891 augusztus
végén a hadügyininisztérium képviselője kijelentette, hogy a tervezett székesfehérvár—adonyszabolcsi szakasz „alig bír fontossággal hadászati szempontból" és he
lyette kívánatosabbnak tartotta a Székesfehérvár—rétszilasi összeköttetést.32 E kí
vánalomnak a társaság nem tett eleget, és 1896-ban megépült Székesfehérvár és
Adonyszabolcs (a mai nevén Pusztaszabolcs állomás) közötti vasút.
Az első világháborús kedvezőtlen tapasztalatok alapján felmerült annak a szük
ségessége, hogy a stratégiai elvárásoknak a jövőben már az engedélyokmányban kell
eleget tenni, mert nem engedhető meg a katonai érdekeknek a bankok üzleti érdeke
alá rendelése.33
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy katonai érdekekre helyenként olyan vona
laknál is hivatkozott a vasutat alapítani szándékozó helyi érdekeltség, amelyeket a
hadügy nem nyilvánított stratégiailag fontosnak, de jól hangzó indokot találtak

30 Erdőéi Ferenc: Adatok Tolna megye tömegközlekedési hálózatának kialakulásáról. Tanulmányok Tolna megye
történetéből X. (Kiad. a) Tolna megyei Tanács Levéltára. Szekszárd, 1983. 275—360. o.
31 Szathmáry Mór: Közlekedési Évkönyv. Budapest, 1914.
32 Országos Levéltár, Kereskedelmi Minisztérium Levéltára, IV. Vasúti és gyári szakosztály K 229., Tolna—Fejérmegyei HÉV iratai 410/32.
33 Jeüinek H.: i. m. 1918.
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benne az engedélykéréshez. így pl. a létesítendő győr—Veszprém—dombóvári hév
előnyeit felsorolva azt is felhozták, hogy lehetővé teszi hadgyakorlatok, sőt az eset
legesbalkánihadműveletek miatt szükségessé váló mozgósítás idején a Dél-Dunántúl
nagy katonai arzenálja, a pécsi sátortábor rövidebb idő alatti elérését, meggyorsítaná
a katonaság összpontosítását.34 A stratégiai szempontokkal való indoklás az engedé
lyes részéről, azon felül, hogy ügyes politikai fogás volt, nem látszik túl reálisnak.
Annál inkább az a gazdasági érv, hogy a Tolna megyei gabona útját Bécsbe 38%-kal,
az eszek—bécsi utat 101 km-rel lerövidítené.35
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a Monarchiában a vasutak szerepét
már elég korán felismerték, még ha a fejletlenebb hálózat és a gyengébb szállítás
szervezés miatt nem is töltötték be a várakozásnak megfelelően a szerepüket a há
borúkban úgy, mint pl. Poroszországban. Ugyan 1854-től törvény biztosítja a leg
magasabb katonai hatóság beleszólását a magyarországi vasútvonalak építésébe is,
kifejezetten stratégiai érdekeket szolgáló fővonal a történelmi Magyarország terü
letén nemigen épült, a hadügy inkább csak a nyomvonaltervezetek korrekciójával, a
pálya teljesítőképességének előírásával érvényesítette szempontjait, főként a szom
szédos államokkal való összeköttetésre szolgáló szakaszokon. Kétségtelen, hogy a
Habsburgok birodalmi katonapolitikai érdekeit, de Magyarország védelmét és dél
kelet-európai, balkáni hadműveleteit is közvetlenebbül, a legpraktikusabban a fő
vonali minőségű, az egész országot átszelő átlós pályák (transzverzálisok) szolgál
hatták volna, viszont a magyar önállósági törekvések és a pesti malomipari lobby
erőszakos érdekérvényesítésének eredményeképpen monocentrikusra, a fővárosban
összefutó sugaras szerkezetűre formálták a vasúthálózatot, ami nem kedvezett a
gyors és nagy fesztávú katonai szállításoknak, már csak Budapest korlátozott for
galomáteresztő képessége miatt sem. Hálózatunk főváros-központú jellegét csak
századunk elején oldotta néhány pályaszakasz (pl. a baja—bátaszéki, mely lehetővé
tette az ország déli részén fővonali minőségű transzverzális létrejöttét Nagyvárad—
Szeged—Kaposvár—Fiume között és a fővárost kikerülő aszód—váci szakasz, amely
az ország északkeleti és nyugati részei közötti közvetlen összeköttetést gyorsította
meg.) A trianoni államhatárok több transzverzális vasútvonalunkat átvágták, így
a monocentrikus szerkezeti jelleg felerősödött, minden kedvezőtlen gazdasági, tele
pülésfejlesztési és stratégiai következményével együtt.

34 Matkovich Tivadar: Emlékirat a veszprém—enying—dombóvári vasút érdekében. Veszprém. 1890.
35 A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése az 1890. évről Pécs, 1891.100. o.
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MŰHELY

LUKÁCS ZS. T I B O R

AZ 1707. ÉVI OROSZ—MAGYAR SZÖVETSÉG LÉTREJÖTTÉNEK VIZSGÁLATA
OROSZ DIPLOMÁCIAI IRATOK ÉS LEVELEK ALAPJÁN*

Az 599. oldalon látható írás David Ivanovics Korbénak, Nagy Péter cár magyar
országi követének megbízólevele.1 Korbét küldte a cár Rákóczihoz, hogy felajánlja
neki a lengyel koronát és Oroszország szövetségét.
E dolgozat azt a folyamatot szeretné bemutatni, amelyben a mindvégig külföldi
segítségre számító Rákóczi az orosz cárral kényszerült egyezségre lépni, mert sem a
francia államtól, a Habsburgok fő ellenségétől; sem Svédországtól, Erdély szabad
ságának korábbi kezesétől; sem a franciabarát Lengyelországtól nem kapta meg a
remélt nagyságú támogatást. Kitér arra is, hogy I. Pétert milyen események kész
tették arra az elhatározásra, hogy szövetséget kössön a függetlenségéért küzdő
Magyarországgal, és értékelni próbálja a Varsóban kötött szerződést is.
Néhány kiegészítő információ, amely teljesebbé teszi a képet és megkönnyíti az
összefüggések átlátását, jegyzetben található, hogy a gondolatmenetet ne szakítsák
meg. A felhasznált források egy részét orosz nyelvből magam fordítottam; ezek
eredetije és fordítása szintén megtalálható a dolgozat végén.
A szabadságharc szövetségkötési lehetőségei a háborús Európa viszonyai között
a varsói szerződést megelőzően
Ha a Rákóczi-szabadságharc külső körülményeit akarjuk vizsgálni, alapvetően
az északi háború (1700—1721) és a spanyol örökösödési háború (1701—1714) terem
tette általános európai háborús helyzetben kell nagyító alá venni függetlenségi moz
galmunk történetének alakulását.
Az északi háborúban Oroszország állt szemben — Lengyelország, Szászország,
Dánia, (majd 1715-től Poroszország és Hannover) — támogatásával Svédországgal
a balti tengerpart megszerzéséért. Népünk szabadságküzdelme a franciákkal kiala
kult kapcsolatokon kívül az évek során elsősorban Lengyelországtól és Svédország
tól, később Oroszországtól remélt mind politikai, mind katonai segítséget a Habsburg
* Az 1985/86-os tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelem tantárgyban első helyezést
elért dolgozat. — A Szerk.
1 Nagy Péter 1707. április 21/május 2-i levele melyet Rákóczi fejedelemhez írt, a dolgozat témájának szempontjá
ból lényeges információt nem tartalmaz. Arra kéri a cár Rákóczit, hogy titkos kihallgatáson fogadja udvari tanácsosát,
Korbét, aki sürgős ügyben jár, és küldje őt a fejedelem vissza minél hamarabb a cár ajánlatára tett válaszával.
A levél Lublinban íródott és megtalálható rajta Pjotr Pavlovics Saflrov neve is (a lap alján), aki a cár belső titkára
volt, s kezdetben a magyar ügyeket intézte. A Korbe küldetéséhez kapcsolódó követutasítások elemzése benne van
dolgozatomban.
A forrás írástörténeti érdekessége, hogy még az 1710-es, Péter cár parancsára végrehajtott ABC-egyszerűsítés előtt
keletkezett, olvasása nem kis nehézséget okozott. (Piszma i bumagi Petra Velikogo. [Nagy Péter levelei és iratai]
Szankt-Petyerburg, 1905. [a továbbiakban: PBPV] 1033. sz.)
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Ausztria ellen. Az örökösödési háborúban 2 is részt vevő osztrák Habsburgok meg
törésében — akik a francia hegemóniától rettegő Hollandiával és Angliával kötöttek
szövetséget3 — Franciaországnak hasznára volt a magyar függetlenségi mozgalom,
s diplomáciai, majd katonai téren is magától kínálkozott az együttműködés
lehetősége.4
Először a francia államvezetésnek jutott eszébe, hogy az északi háborút kihasz
nálja, s ha lehetséges, összekapcsolja azt az örökösödési háborúval. Rákóczi is úgy
igyekezett a szabadságharc külpolitikáját irányítani, hogy mindkét összecsapásból
megnyerje függetlenségi harcunk számára azokat az erőket, amelyek hozzásegít
hetnek bennünket az önálló magyar államiság visszanyeréséhez.
A lengyel szövetség terve
Bár Rákóczi Emlékirataiban megemlíti5, hogy már szervező munkájának elején
is legfőképpen Franciaország feltétlen segítségére alapozott, vagyis a szabadságharc
ügyét az örökösödési háborúval kapcsolta össze terveiben, a Baltikum birtoklásáért
folytatott csatározások sokkal közelebb zajlottak hazánkhoz, mint a nyugati hatal
mak összecsapásai, így itt az összefogás lehetősége is nagyobb valószínűségű és
egyszerűbben kivitelezhető volt. Az orosz—magyar szövetség is az északi háború
érdekkörében jött létre, igaz, elsősorban Franciaország remélt segítsége hozta köze
lebb a szerződő feleket. Különösen a Lengyelországban zajló események nagyon
jelentősek a magyar szabadságharc alakulása szempontjából.
Az akkori helyzet érdekessége az volt, hogy a lengyel—litván állam jogilag nem
vett részt a svédek elleni háborúban, csak az ország királya volt XII. Károly fő
ellensége — szász választófejedelmi minőségében.6 A harcok viszont a svédek és a
szászok között Lengyelország területén folytak, s mindkét fél a lengyel urak birto
kait pusztította.
Amikor XIV. Lajos (1643—1715) francia király elhatározta, hogy az északi
háború nyújtotta lehetőségeket felhasználja a Habsburgok gyengítésére, Lengyel
ország és Svédország lényegében egyaránt megfelelt volna céljainak, mert mindkét
államhoz régi szövetség fűzte. A jobb partnert egyelőre II. Ágostban (1697—1733),
a szász választóból lett lengyel királyban látta.
„A svéd király régi szövetségben állt Franciaországgal, Ágost akkor erősebb volt
és az ügy állásához hasznos volt az ő barátsága szász választófejedelmi minőségben.
Ágost király kegyeibe fogadta [Du Héron] követet ... fölajánlotta, hogy szövetségre
2 Űj magyar lexikon, 6. k. Budapest, 1962.102. o.
I I . (Habsburg) Károly spanyol király halála után a trón megszerzéséért XIV. Lajos háborút robbantott ki az osztrák
Habsburgok ellen, mely hamarosan európai méretűvé vált. A Bourbonok európai, valamint tengeri és gyarmati hege
móniájának veszélyétől tartva bekapcsolódott a küzdelembe Anglia, Hollandia, a Német-Római Császárság, Porosz
ország, Savoya és Portugália is. A harcok első szakaszában a franciák jelentős győzelmeket arattak, amiben nagy
segítségükre volt a jelentős osztrák erőket lekötő, Rákóczi-vezette szabadságharc is.
3 Történelmi olvasókönyv I I I . (összeáll.: Unger Mátyás, Szerk.: Sinkovics István) Budapest, 1980. 60. o.
A spanyol örökösödési háború egyik legalapvetőbb dokumentuma I. Lipót szövetsége Angliával és Hollandiával
(1701. szept. 17.), az lín. ,,Nagy Szövetség" megkötése. A szerződő felek gazdasági—társadalmi fejlettség, vallás és
kultúra dolgában szinte ellentétei voltak egymásnak, de abban egyetértettek, hogy az európai „egyensúly" érdekében
össze kell fogniuk. A Habsburgok másodrendű szerepre kényszerültek volna, ha II. Károly végrendeletét teljesítik, de
a tengeri hatalmakat is megfojtassál fenyegette az egyesült spanyol—francia flotta.
4 Kari Otmar von Aretin: Magyarország és I. József császár politikája. I n : Európa és a Rákóczi-szabadságharc.
(Szerk. : Benda Kálmán) Budapest, 1980. 43. o.
Az osztrák történész szerint XIV. Lajos nem tekintette Rákóczit egyenrangú félnek, akivel szemben elkötelezettsé
get érzett volna. Politikájának jelentős következményei nem váltak Magyarország javára. Vitathatatlan azonban,
hogy a Nagy Szövetség XIV. Lajos feletti győzelmét döntő módon akadályozta. Ha nincs Rákóczi, a francia hege
mónia már a XVIII. sz. elején összeomlik.
5 Rákóczi Ferenc: Vallomások és Emlékiratok. Budapest, 1979. (a továbbiakban: Vallomások, illetve Emlékiratok)
194. o.
„Minden tanácskozásunk oda irányult, hogy hazánk hasznára fordítjuk az Európát fenyegető nagy háború körülmé
nyeit. .. Nem maradt más reményem, mint a francia király támogatása és segítsége az ősömmel, I. Györggyel kötött
szerződés értelmében."
6 Perényi József: Lengyelország története. Budapest, 1962.129. o.
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lép királyával, ha rendezi ügyeit a svéddel, es hogy az ne kényszerüljön végső lé
pésre, beleegyezett, hogy sértetlenül elhagyja a katonái által körülvett Rigát." 7
Az, hogy Franciaország szövetségest talált Lengyelországban, Rákóczi számára is
egyértelművé tette, kihez fordulhat környezetében támogatásért; így tehát magától
adódott a lengyel—magyar szövetség lehetősége is.
A magyar ügynek emellett számos lengyel támogatója volt. Sieniawski főúr ; fele
sége, Sieniawska asszony, Radziejowski érsek-primás és még sokan mások.
Gróf Bercsényi Miklós 1701 júliusában azt az ajánlatot tette II. Ágostnak, ,egye
sítse egy korona alatt Lengyel- és Magyarországot, Erdélyt meghagyva Thökölynek." 8
Az események azonban kedvezőtlenül alakultak, mert július 18-án XII. (Vasa)
Károly (1697—1718) svéd király legyőzte az orosz—lengyel haderőt, így Ágostnak
még lengyel trónja is veszélybe került. Helyzete annyira megromlott a svéd király
előrenyomulása miatt, hogy a versaillesi kormány már azt tervezte, „ha Károly
Ágostot letéteti, a köztársaság olyan királyt válasszon, aki a franciákkal tart, s a
fölkelő magyaroknak segítséget ad." 9 Ekkor került szóba először Rákóczi lengyel
királysága, de XIV. Lajos a megválasztását nem tartotta reális lehetőségnek, így a
francia udvar ezt a továbbiakban nem is támogatta.
A lengyel király attól félt, hogy a közeledő svédek szövetségre lépnek Ausztriával
és így a Habsburg császárral két tűz közé szorítják őt. Ezért lemondott a francia
együttműködésről és a magyarok megsegítéséről, majd 1702. január 16-án szövet
séget kötött a császárral.
„Előnyösek és nagyon áldásosak voltak azok a föltételek, melyek elfogadásához
a francia udvar leereszkedett, s megígérte [Ágost] királynak, hogy kifizet egy har
mincezer fős hadseregnek elegendő zsoldot. Minthogy azonban a svéd győzelmeket
aratott és előrenyomult, ha a lengyel király kinyilvánította volna, hogy szembeszáll
a császárral és nélkülözte volna hadseregét és a választófejedelemséget, melyből a
hadsereget ki kellett volna állítani, elölről és hátulról két tűz közé került volna."10
Az osztrák—lengyel szövetségnek az lett a következménye, hogy a svédek teljes
erővel Lengyelországra támadtak, nehogy a szász—lengyel hadak egyesüljenek a
birodalom erőivel. A franciák a svédeknek ajánlottak segítséget, nekünk pedig ezek
után más királyjelöltet kellett keresnünk.
A lengyelországi változásokban érintett francia, svéd ós magyar nemzet további
tervei közel álltak egymáshoz. Egyértelmű volt, hogy XII. Károly új királyt ültet a
lengyel trónra. A franciáknak az volt a fontos, hogy az új uralkodó hajlandó legyen
a császáriak megtámadására. Nekünk, magyaroknak ez kedvezett volna, esetleg a
lengyel királyt meghívhattuk volna országunk trónjára.
A svéd király terveivel kapcsolatban a lengyel nemesség is állást foglalt. Egy
kisebb, Ágost-ellenes főúri csoport a király trónfosztásáért cserébe Lengyelország
semlegességének elismerését kérte XII. Károlytól. 11 Ebbe a csoportba tartozott a
Sapieha család, Rafael Leszczyňski és Radziejowski érsek-prímás. Az ország keleti
felében egy másik csoport — a Sapiehák ellenfeleiből — viszont kitartott Ágost
mellett, az oroszokkal kötött egyezményeket, és szembeszállt a svédekkel. 1702
szeptemberében ezek a svédellenes főurak és köznemesek megalakították a sandomierži konföderációt, mely a továbbiakban Ágostot támogatta. A Szemjon Palej
vezette kozákfelkelés — amely 1703-ban bontakozott ki a keleti területeken — olyan
7
8
9
10
11

Vallomások, Első könyv, 169. o.
Márki Sándor: Nagy Péter a cár és II. "Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben. Budapest, 1913. 4. o.
TJo. 5. o.
Vallomások, Első könyv, 169. o.
Perényi József: i. m. 129. o.
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komoly nehézséget okozott az itteni lengyel és litván nemeseknek, hogy nem maradt
más megoldás, mint külföldi segítséget kérni.12 I. Péter orosz cár (1682—1725) a
narvai szerződésben megadta ezt a támogatást 1704 őszén, de az egyezménynek nagy
ára volt, mert lehetővé tette, hogy nagyszámú orosz sereg vonuljon be Litvániába
és Lengyelország keleti területeire, amikor a svédek Szászországba távoztak: az
orosz cár megvetette lábát az országban.
Azok a kisebbségben lévő nemesek, akik a svédekkel való megegyezésben látták
a megoldást, 1704 telén megalakították a varsói konföderációt, amely aztán ki
mondta II. Ágost trónfosztását.
A megüresedett trónra több jelölt is akadt 13 ós Rákóczi neve is szóba jött, ekkor
már másodszor. Radziejowski prímás szavazatokat ígért neki, de ő visszautasította
a jelölést.
„ ő , [Radziejowski] prímás és Lubomirski, a korona főtábornoka — s svéd király
azt nem ellenezvén — szavazatokat akartak gyűjteni, hogy engem válasszanak meg,
ha ebbe beleegyezem. De minthogy a háborút saját hazám szabadságáért kezdtem és
láttam, milyen nagy mozgás és erjedés kezdődött az ország minden rendjében, nem
tartottam illőnek, sem becsületemmel összeférhetőnek, hogy cserbenhagyjam érde
keit egy idegen koronáért meg saját előnyömért."14
Jonasson svéd történész szerint XII. Károly nem fogadta volna el Rákóczit
lengyel királyként, ezt bizonyítják az egyidejű svéd források is15. A svéd király bele
egyezésére azért lett volna szükség, mert a királyválasztó országgyűlés az ő fegy
veres felügyelete mellett működött, s így juttatta végül is trónra Leszczynski Rafael
fiát, Szaniszlót, a poznani vajdát. Ezzel a lengyel uralkodó osztály két táborra sza
kadt, s országuk ilyen körülmények között nem válhatott megfelelő szövetségesévé
hazánknak.
A svéd szövetség terve
Rákóczi a fölkelés megszervezéséhez a francia segítségben bízva kezdett, és ezt a
segítséget hivatalos szövetséggel akarta biztosítani.16 Az északi hatalmak haderejére
is számított, de nem II. Ágost vagy Szaniszló király, hanem általában véve Lengyel
ország támogatására.
Ha az országban a svédpárti varsói konföderáció tábora erősödött meg, akkor
XII. Károly volt nekünk a reálisabb szövetséges, ha viszont az oroszpárti sandomierži
konföderáció, akkor Nagy Péter cár.
A svéd segítségnek emellett törvényes alapja is lett volna, amit Rákóczi Emlék
irataiban is megemlít: „a svéd királyt (a követek) emlékeztessék a nagyapáink kö12 Uo. 130. o.
13 Márki Sándor: i. m. 10. o.
A lengyel trónra jelöltek között volt Sobieski J a k a b ; öccse Sándor; maga XII. Károly; Miksa Emánuel; Fülöp
Lajos neuburgi herceg ; Lajos Vilmos badeni őrgróf ; Pienaziek János vajda ; Bourbon-Conti Ferenc Lajos francia herceg
és II. Rákóczi Ferenc.
14 Emlékiratok, 229. o.
15 Gustaff Johansson: X I I . Károly svéd király és Rákóczi. In : Európa és a Rákóczi szabadságharc. (Szerk. : Benda
Kálmán) Budapest, 1980. 61. o.
16 KöpecziBéla—R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1976. 227—228. o.
Rákóczi 1705. júniusában a következő javaslatokkal küldte követét a bajor választóhoz, hogy az a magyar—bajor—
francia szövetséget a javaslat pontjai alapján elősegítse. A követ azonban közvetlenül a francia király elé terjesztette
a pontokat, s ez felesleges bonyodalmakat okozott. A javaslatok hasonlítanak az 1707-es orosz—magyar szerződésben
foglaltakhoz, ezért az összevetés lehetősége céljából bemutatom azokat:
1. XIV. Lajos kössön örök véd- és dacszövetséget Rákóczival, mint Erdély fejedelmével, amely vonatkozik utódaira
is, és vállalja, hogy nem köt békét a császárral az ő tudta nélkül, vagy ha ezt teszi, akkor biztosítsa a magyar király
szabadságát, illetve legalábbis azt, hogy a császár eleget tesz-e a királyság minden követelésének.
2. Ha mégis békét köt a császárral ezt csak azzal a feltétellel teszi, hogy az Erdélyi Fejedelemségnek és Magyaror
szágnak mindazokat a részeit, amelyek akkor birtokában lesznek, átadja a fejedelemnek mint szuverén uralkodónak.
3. Franciaország élethossziglan Rákóczinak 50 ezer livre-nek megfelelő segélyt nyújt, és ugyanezt az összeget meg
kapják utódai is, ha kénytelenek lesznek háborút viselni.
4. Ha Rákóczi arra kényszerülne, hogy elhagyja az országot, vagy fogságba esne, XIV. Lajos vállalja, hogy kisza
badítja, illetve hogy Lengyelországban menedéket biztosít és birtokot vásárol számára.
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zött létrejött szövetségre17 ... hogy ha az eljövendő időben nagyapám utódait erő
szakkal megfosztják az erdélyi fejedelemségtől, a svéd korona tartozik őket 40 000
tallérral segíteni és módot nyújtani arra, hogy 6 000 svéd zsoldost fogadjanak."18
Az előzőekben említettem már, hogy a franciák számára a svéd király is hason
lóan jó partner lehetett volna, így amikor II. Ágost 1702 januárjában egyezségre
lépett a Habsburg császárral, XIV. Lajos rögtön a svédeknek kínált szövetséget. Az
eredeti elgondolás az volt, hogy XII. Károly a magyarok segítségére siet úgy, hogy
vagy a császár birtokait támadja más oldalról, vagy csapatokat küld Rákóczihoz a
sikeresebb hadműveletek érdekében.
1703 elején a francia király XII. Károlyt már arra biztatta, hogy nagyobb terü
leten harcoljon, támadja meg a brandenburgi választót, (a későbbi porosz királyt)
esetleg törjön be
választófejedelemségbe vagy Magyarországba"19. Rákóczi
ekkor már (február 15.) Klinicen volt, s ide várta Bercsényit is csapataival, így ezek
a diplomáciai mozdulatok a szabadságharc kirobbanásának előestéjén már előre
vetítették egy svéd-magyar együttműködés lehetőségét.
Azután, hogy a svéd király 1704. július 12-én trónra emelte Leszczynski Szaniszlót,
XIV. Lajos számított arra, hogy végre felhasználhatja XII. Károlyt és és támoga
tását a spanyol örökösödési háborúban és azt kívánta, hogy Rákóczi ismét járjon
közben a svéd királynál azért a segítségért, amelyre szüksége van. Kész volt elis
merni Leszcynski Szaniszlót, sőt azt szerette volna, ha a magyarok jó kapcsolatot
létesítenek vele. Lengyelországban azonban ekkor már a nemesség és a főnemesség
nagy része — Sieniawski hetmannal az élen — ellene foglalt állást.20 Hiába kötött
1705 novemberében XII. Károly békét a lengyel köztársasággal, megoldás ezzel
még nem született.
Rákóczi is próbálta valahogyan rendezni ügyét Lengyelországgal, s egy olyan
megoldást javasolni, ami a magyarok számára is előnyös volt. 1706 áprilisában azzal
fordult Ágosthoz, hogy mondjon le a lengyel koronáról és fogadja el helyette a ma
gyar trónt, amikor azonban levelére választ nem kapott, Szaniszlónak megüzente,
hogy szívesen szövetségre lép vele, ha XII. Károly is segítséget ad. A svéd király
tett ugyan ígéretet, de valójában nem lépett ki semlegességből, annak ellenére, hogy
1706 szeptemberében csapataival már benyomult Szászországba, ami nem kis
riadalmat keltett Bécsben. A hadi helyzet sosem volt olyan kedvező a svéd—magyar
összefogás számára, mint 1706 nyarán, és csak XII. Károly volt az oka, hogy elsza
lasztottá a többé vissza nem térő lehetőséget. Valószínűleg az tartotta vissza, hogy
Rákóczihoz való közeledése a császártól és annak szövetségeseitől való elidegenedés
hez vezetett volna.
Ez év szeptember 26-án került sor az újabb fordulópontot jelentő altranstädti
béke megkötésére Károly és Ágost között, 21 amelyet a kálisi csata után (október 29.)
hoztak nyilvánosságra. (A béke a magyar érdekeket figyelmen kívül hagyta, a csá
szárnak viszont kedvezett, mert Ágostból választófejedelem lett, így a császár
hatalom növekedett.)
Ennek visszaszorítására ajánlotta Rákóczi, hogy Svéd- és Lengyelország szövet
17 Gustaff Jonasson: i. m. 61. o. I I . Rákóczi György és X. Gusztáv már 1057-ben szövetséget kötöttek, ezt megelő
zően pedig, a harmincéves háború folyamán, 1643-ban I. Rákóczi György szövetkezett Lennard Torstenssonnal.
18 Emlékiratok, 229. o.
19 Márki Sándor: i. m. 7. o. XIV. Lajos a brandenburgi választó megtámadásáért 600 000, a szász vagy magyar
területre betörésért 800 000 tallért ígért.
20 Jaeek Sta&zewski: Lengyel—magyar politikai kapcsolatok a szabadságharc idején. In: Európa és a Rákóczi szabadságharc. (Szerk. : Benda Kálmán) Budapest, 1980. 58. o.
21 Márki Sándor: i. m. 20. o. Az altranstädti békében Ágost elismeri Szaniszlót Lengyelország és a Litván Nagy
hercegség törvényes királyának, de élethossziglan maga is viseli a királyi címet. Az orosz szövetségről lemond, a svédek
ellen hozott országos határozatok semmisek, a svéd hadaknak Szászországban téli szállást ad, a protestánsokat nem
háborgatja, s a császárt, Angliát és Hollandiát (a Nagy Szövetséget) ráveszi, hogy a béke feltételeinek teljesítéséért
jót álljanak.
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kezzen Magyarországgal. „Ha a svédek segítséget küldenének a császáriak ellen, a
magyarok az oroszok ellen támogatják a svédeket." Természetesen ekkor még nem
csak mi viselkedtünk ellenségesen az oroszokkal szemben, „Péter cár—HamelBruyninx holland követ szerint — a császárnak 30 000 embert ajánlott a magyarok
ellen és szövetséget akart kötni vele, de ajánlatát nem fogadták el." 22
Közben 1707. február 14-re Sembek prímás kezdeményezésére összehívták a ki
rályválasztó országgyűlést. A sandomierži konföderáció szellemében a nagytanács
elhatározta, hogy az oroszokkal 1705-ben kötött szövetséget megújítja.
Rákóczi ekkor még nagyon bízott a svéd segítségben. Nem alaptalanul, hiszen
akkor, 1707 márciusában, mindenki nyilvánvalónak tartotta, hogy XII. Károly
megtámadja 1. József császárt (1705—1711), megsegíti a franciákat és Csehországba
nyomul, ami a magyar fölkelés diadalára vezethetne 23 ; a svéd király azonban nem
támadott.
Végeredményben a kedvező kilátások ellenére mind a lengyel—magyar, mind a
svéd—magyar összefogás elképzelése terv maradt csupán, a jelentős diplomáciai
tevékenység nem eredményezett katonai segítséget.
A lengyel korona és az orosz szövetség felajánlása Rákóczinak, az érdekében
kifejtett diplomáciai tevékenység
A lengyel korona és a francia közvetítés ügye
Hazánk függetlenségi harca nagyreményű európai támogatóitól — mint meg
tudtuk — jelentős segítséget végül is nem kapott, nem sikerült kitörnie a külpoli
tikai elszigeteltségből. Ez a körülmény juttatta Rákóczit oda, hogy fontolóra vegye,
az Oroszországból érkező ajánlatokat. Érdemes feltárni azt is, hogy a hatalmas
orosz birodalmat mi késztette erre a fordulatra, s miért kezdeményezte az együtt
működést a magyarokkal.
I. Péter cár az 1700. november 30-án elszenvedett narvai vereség óta a Svédország
gal való békekötést, illetve a további harcot tartotta külpolitikája legfőbb tényező
jének, így tehát minden más lépését az északi háború ügyéhez igazította, annak ren
delte alá. Az orosz birodalom legszorosabb szövetségben II. Ágosttal állt, aki fölött
azonban XII. Károly svéd király 1701. július 18-án aratott fényes győzelmet.
A lengyel szövetségről mondottakból már tudjuk, hogy XII. Károly 1704-ben trónra
emelte Leszczynski Szaniszlót abban a reményben, hogy Lengyelország ezután a
svédek hű csatlósa lesz.
Eleinte még a versaillesi kormány is tapogatózott I. Péternél, XIV. Lajos 1702ben tett ajánlatot az orosz cárnak, hogy közvetít a svédekkel kötendő béke érdeké
ben, mert ezzel XII. Károly északi háborúban lekötött erőit a Habsburgok ellen
küldhette volna. Azonban Baluze francia követnek olyan kevés dolga akadt ez
ügyben Moszkvában 1703-ban, s az orosz—francia szövetség megkötésére oly kevés
remény volt, hogy már 1704-ben hazatért, s csak 1711-ben ment vissza Oroszor
szágba. Ennek az volt az oka, hogy a svédek sikeresen nyomultak a Habsburgok
birodalma felé, a francia király pedig egyértelműen XII. Károly mellé állt, tőle
remélve a magyarok segítését és az együttes svéd—magyar hátbatámadást. Úgy
tűnt, Oroszország számára mind a francia diplomáciai, mind a lengyel katonai tá
mogatás elveszett.
II. Ágost király és vele a sandomierži konföderáció azonban nem nyugodott bele
Leszczynski Szaniszló királyságába, s 1705-ben, miközben Károly svéd király a
22 Uo. 21—22. o.
23 Uo. 24. o.
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köztársasággal békét kötött, Ágost I. Péter cár táborába ment, s „tanácsüléseket
tartott az odagyűlt 44 főúrral, hogy hogyan védekezzenek a svédek ellen. Minden
pontjában megerősítették azt a véd- és dacszövetséget, amelyet az előző évben kö
töttek az oroszokkal.24 A váratlan altranstädti béke (1706. szeptember) azonban jó
időre kikapcsolta II. Ágostot az orosz tervekből. Lengyel részről a következő fontos
lépés a sandomierži konföderáció szellemében megnyíló országgyűlés volt, Lublinban, 1707 februárjában.
Míg a svéd király Szászországban üldözte Ágostot, az orosz csapatok fokozatosan
ellenőrzésük alá vonták Lengyelország keleti részét és Litvániát, így aztán, amikor
az altranstädti szerződésben Ágost lemondott a trónról, a sandomierži konföderáció
nemessége nehéz helyzetbe került és a svéd párttal való megegyezéssel próbálkozott,
de nem járt sikerrel. Ekkor javasolta Nagy Péter cár, hogy Leszczynski Szaniszlóval
szemben válasszanak ellenkirályt. A lengyel urak közül viszont már többen is úgy
gondolták, előnyösebb volna, ha az összehívandó országgyűlés közvetítőt keresne a
cár és a svéd király kibékítésére és királyválasztás helyett a belső ellentétek megol
dását tűzné ki célul.25 Az orosz cár azonban hajthatatlan maradt, s a lengyel urak
nak engedniük kellett.
Ezzel kapcsolatban érdemes megvizsgálni I. Péter cár 1707. május 20-i(31-i) levelét,
melyben a lengyel szenátorokat a lublini országgyűlésre hívja, mert nagyon jól
szemlélteti az orosz cár viszonyát a lengyel nemesi köztársaságban. A levél oroaz;
eredetije egyetlen mondatból áll, ami egy kicsit megnehezíti megértését, bár fordí
tásomban igyekeztem ezt némiképp ellensúlyozni az alárendelő szerkezetek átala
kításával. 26
Az írásból kiderül, hogy a szenátorok még nem egyértelműen állnak az orosz cár
pártján, mert I. Péter arra kéri őket, hogy ,,más urakkal együtt cselekedve, és őket
segítve" kívánják azt, amit a cári udvar határozott. A „más urak" megjelölés véle
ményem szerint a sandomierži konföderáció feltétlen oroszpárti nemeseit takarja.
Jóllehet a nagytanács március 30-án írásban jelentette ki, hogy hú marad a Péter
cárral kötött szövetséghez, mégsem igazán általános a lengyel nemesség körében a
hajlandóság az orosz cárral való együttműködésre. (Az országgyűlésen május 23-ra
volt kitűzve a királyválasztás, de a nemesség jó része távol maradt Lublintól.)
Ennek az az oka, hogy az említett írásos nyilatkozat azt is kimondta, „hogy megvé
delmezi a lengyel nemzet szabadságát, s királynak csak olyat ismernek el, akit sza
badon választottak meg."27 Ha a levelet megnézzük, észre kell vennünk, hogy Péter
cár egészen másképp értelmezte a „szabad választás" fogalmát.
Az orosz uralkodó nem felejtette el megemlíteni, hogy a nemesi köztársaságot a
svéd király megakadályozta abban, hogy uralkodóját szabadon válassza, és ezzel
megsértette az ország önrendelkezését. Külön hangsúlyozta a rendek elidegeníthe
tetlen jogait és szabadságát ós azt, hogy az új országgyűlés már szabad lesz, nem úgy
mint az előző. Sajnos, a levél többi részlete alapján Péter cár bizonykodása nem
elég meggyőző, mert így folytatta: „E helyen... teljes háborítatlanságukról és sza
badságukról kezeskedünk." Ez azt jelenti, hogy lesz ott elegendő orosz haderő, hogy
a választásra összegyűlt rendek biztonságban érezzék magukat. Ebből persze értettek
a lengyel nemesek is, és tudták, mi minden egyébre jó a fegyveres jelenlót egy
országgyűlésen.
A levél parancsoló jellegű és a cár lényegében csak utasításokat adott. „Kérjük
24 Uo. 16. o. A cár azt Ígérte, kétmillió rubellel segíti Ágostot, 12 000 embert tart oltalmára, és őt tette meg litvániai
seregének parancsnokává.
25 ü o . 26—27. o.
26 PBPV V. k. 269—270. o., 1761. sz. : Levél a lengyel szenátoroknak meghívással a lublini országgyűlésre. (A levél
szövege és fordítása a függelékben megtalálható.)
27 Márki Sándor: i. m. 25. o.
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és kötelezzük Kegyelmeteket... haladéktalanul idesietni, hogy a késedelem rossz
akaratuk jele ne legyen." Igaz, a beavatkozást maguk a lengyelek kérték, és ezt
Nagy Péter cár is megemlítette: „Kérésükre válaszolva — mi is határoztunk", így
elsősorban a rendi köztársaságot terheli a felelősség önrendelkezésük feladásáért, de
mentségükre szolgál az, hogy a pártokra szakadt Lengyelországot helyre akarták
állítani, s persze az orosz cárnak is többet ér, ha egy egységes ország a szövetségese a
svédellenes háborúban. Elsősorban erre utalnak Péter kifejezései: „a maguk javára"
és a „mindannyiunk hasznára." Az orosz uralkodó ilyen mértékű beavatkozása
azonban annyira sértette a nemzeti önállóságot, hogy ilyen körülmények között a
lengyel ügyeket lehetetlen volt rendezni. A cár alaposan kihasználta Lengyelország
gal szemben birodalma erejét és kedvezőbb helyzetét.
A lublini országgyűlés az interregnumot még 1707. február 14-én hirdette ki, ezt
követően több jelölt is akadt a lengyel trónra. Míg 1704-ben a svéd király jóváhagyása
kellett a választáshoz, most az orosz cár döntött az ügyben, hogy kit lehet jelölni.
A Sobieski fivérek neve ez alkalommal is szóba került, és Péter cár Sobieski Jakabot
azonnal támogatásáról biztosította, annak ellenére, hogy tudomása volt a Leszczyňskihez és XII. Károlyhoz fűződő kapcsolatáról. Sobieski Jakab azonban visszautasí
totta jelölését.
A cár támogatását élvezte még Sieniawski hetman, valamint Sembek kancellár,
Denhoff Szaniszló, a sandomierži konföderáció elnöke és Chemanturski vajda.28
Sieniawski számított ezek után a legnagyobb esélyesnek a lengyel főúri jelöltek
közül. Péter cár levelében, melyet a hetmannak írt29, jelölésével kapcsolatban egyér
telmű az orosz támogatás. „Mivel személyénél erre megfelelőbbet és érdemesebbet"
az orosz kormány nem talált a lengyel koronára, azon lesz, hogy „bármi úton, bármi
ígérettel" megnyerje az elképzelésnek. A hetman valószínűleg nem nagyon lelkesed
hetett a koronáért, ha ilyen kemény hangon kellett rávenni az ajánlat elfogadására.
A levél megerősíti a Sobieski Jakab jelöléséről eddig írottakat, mert a cár — mint
láthatjuk — Jakab herceget is erőszakosan támogatta, éppen úgy, mint Sieniawskit.
Van a forrásnak egy másik témája is, ez pedig a francia udvarral keresett együtt
működés. Már korábban is említettem, hogy Nagy Péter külpolitikájában az északi
háború volt az irányadó ebben az időben, arra törekedett, hogy a svéd veszélyt el
hárítsa Oroszországtól. Ha harcokra kerül sor, erős szövetségesre van szüksége, ezért
igyekezett Lengyelországot helyreállítani, s ennek eszköze volt egy cárhű király
trónraj uttatása. Kedvezőbb megoldásnak látszott a kétes kimenetelű összecsapások
helyett a megegyezést keresni a svédekkel, hiszen ekkoriban Európa legjobb had
serege volt az övék. A békéhez viszont — a kor diplomáciai szokásainak megfelelő
en — közvetítő hatalom kellett. A levél szerint Sieniawski hetman járt a francia
udvarban, hogy XIV. Lajost rávegye, vállalja el a közvetítő szerepét a svédek és
Oroszország között. Hogy milyen eredménnyel járt küldetése, nem derül ki, az
viszont igen, hogy Péter cár félt a svéd támadástól, feltételezte, hogy azért van ez a
nagy hallgatás a békeajánlat után, hogy XII. Károly hirtelen, meglepetésszerűen
léphessen harcba ellene.
Franciaország természetesen nem vállalta volna a közvetítést ellenszolgáltatás
nélkül, de hogy konkrétan mit kívánt a cártól cserébe akkoriban, az nincs ebben a
forrásban. Az viszont érdekes, hogy Sieniawskiról tudja a cár, azzal utasíthatja
majd vissza a koronát, hogy megválasztása „Franciaország érdekeivel ütközni fog."
Ez arra bizonyíték, hogy a versaillesi kormány a svédek mellett foglal állást, hiszen
a hetman ellen, aki mind a magyar, mind a francia ügynek barátja volt, csakis az
28 Uo. 36—37. o.
29 PBPV VI. k. 105. o., 2124. sz. : Levél a lengyel korona felajánlásával kapcsolatban Adam Mikolaj Sieniawski
koronái nagyhetmannak. (Á levél szövege és fordítsáa a függelékben megtalálható.)
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lehet a kifogása, hogy a svédek dolgának árt, ha az orosz car megerősödéséhez ily
módon hozzájárul. Mint a lengyel szövetségről szóló részből kitűnik, XIV. Lajos
az osztrák—lengyel szövetség megszületése után a svédeket támogatta, tőlük re
mélve a magyar ügy megsegítését, a császár megtámadását.
Nagy Péter cár nemcsak Franciaországot kérte közvetítésre, hanem más államo
kat is. Egy közvetítő ország szerepe abban állt, hogy tekintélyénél fogva egyrészt a
békefeltételek elfogadására késztesse a másik felet, másrészt neki kellett garantálnia
az egyezmény betartását is.
Oroszország számára — a kereskedelmi kapcsolatok révén kialakult jóviszony
miatt — Anglia lett volna a legalkalmasabb erre a feladatra, csakhogy a szigetország
tagja volt a Nagy Szövetségnek, amely szintén számított a svédek beavatkozására
az örökösödési háborúban, és ezért inkább XII. Károlyt támogatta. Ez volt az oka
a másik szövetségi tag, a Német-Római Császárság elutasító magatartásának is.
Ezek után az orosz cár már csak a franciákhoz fordulhatott. A Nagy Szövetség ekkor
mindent elkövetett, hogy a svédek ne közeledhessenek ellenfelükhöz, és legalább a
semlegességet elérjék. Ennek eszköze azonban az északi háború ellentéteinek elmé
lyítése volt.
Az orosz—magyar kapcsolatok kezdetei
Péter cár diplomáciája a mindenkori normáknak megfelelően több irányban is
tevékenykedett egyidejűleg, mind hivatalosan, mind titkosan. Miközben a Nagy
Szövetség támogatását és garanciáját a Finn-öböl partjai mentén úgy remélte el
nyerni, hogy megígérte, expedíciós hadtestet küld a rajnai frontra; hasonló célból
Franciaországnak is ígéretet tett, hogy fegyveres segítséget nyújt.30 A cár követe
1707 áprilisában kijelentette Bécsben, hogy csatlakozni akar a Franciaország elleni
szövetséghez és hajlandó közbenjárni, hogy a császárt a magyarokkal kibékítse, s ha
ez nem sikerül, fegyveresen segíti őt a felkelés elfojtásában.31 Ezzel összefüggésben
felvetődött Savoyai Jenő jelölése a lengyel trónra, az akkor zajló lengyelországi ki
rályválasztó országgyűlésen. Szerencsére a Habsburgok akkor minden orosz ajánla
tot visszautasítottak, a szabadságharc így megmenekült a fenyegető orosz beavat
kozástól.
Bécsben attól tartottak, hogy ha a svédek pártoltjának, Szaniszló lengyel király
nak megbuktatására a cárral szövetkeznek, XII. Károly csakugyan megszállja
Csehországot, fellázítja Szilóziát és érintkezésbe lép a magyarokkal.32 Az is felvető
dött, I. Péter csak azért akart a magyar ügyekbe avatkozni, mert szeretett volna
hadállást foglalni Magyarországon. Ráadásul a franciák ellen felajánlott szövetsé
gét sem tartották oly értékesnek, hogy csatlakozása fejében egy újabb háborút
vállaljanak magukra.
A többirányú diplomáciai tevékenységnek megfelelően az orosz cár titkos taná
csosa, Pjotr P. Safirov, ezzel egyidőben — még mielőtt az osztrákoktól felelet jött
volna — elkészítette azokat az utasításokat, 33 melyekkel Korbe (Corbea) orosz udvari
tanácsost május elején Rákóczihoz küldte, hogy neki a lengyel koronát és az orosz
szövetséget felajánlja; ez a megbízólevél látható az 599. oldalon.
A cár tájékoztatja a fejedelmet a lengyelországi eseményekről: II. Ágost király
lemondott, Leszczyňski Szaniszlót viszont nem ismerik el királynak, tehát betöl
tetlen a trón, s az interregnum megszüntetésére május 23-án királyválasztó ország
gyűlést tartanak Lublinban. A cár Rákóczit javasolja királynak, szerinte ez neki is
és a fejedelemnek is előnyös, ezért tudni szeretné, elfogadja-e a lengyel koronát.
30 V. A. Artamonov: Magyarország és az orosz—lengyel szövetség. In : Európa és a Rákóczi-szabadságharc. (Szerk. :
Benda Kálmán) Budapest, 1980. 45. o.
;il Márki Sándor: i. m. 24. o.
32 Uo.
33 Uo. 28—31. o. Követutasítások David I. Korbénak.
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A Rákóczihoz küldött Körbe udvari tanácsos megbízólevele

A meggyőzés érdekében azt állítja, hogy a nemesi köztársaság „főbb emberei"
nagyon is helyeslik ezt az ajánlatot. Az előző részben éppen arról győződhettünk
meg, hogy a nemesség korántsem támogatta egységesen az orosz uralkodó elképze
léseit, így a cár kijelentése tudatos elferdítése a valóságnak. Árulkodó részletek
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azonban ebben a forrásban is vannak, méghozzá rögtön a hamis álhtás után: „A cár
annál a tekintélynél és hatalomnál fogva, mellyel a köztársaságban rendelkezik,
biztosítja őt, hogy haladéktalanul és egyhangúlag megválasztják királynak." Ha
valóban Rákóczi megválasztása mellett állna a nemesség, nem nagyon volna szükség
a cár Lengyelországban elismert tekintélyére és hatalmára, amelyről már meggyő
ződhettünk a lengyel szenátorokhoz írt levélből is, és még kevésbé kellene haderejé
vel biztosítani, hogy a fejedelem a trónon megmaradhasson, ha az egész ország
nemessége mögötte áll. Az ilyen mértékű beavatkozás az ország ügyeibe a belső
erők ziláltságának bizonyítéka.
Péter cár tisztában volt azzal, hogy Rákóczi az általa vezetett szabadságharc
megsegítését a francia királytól, és a velük együttműködni kész svédektől várja, s a
fejedelem külpolitikájában ez az irányadó. Ezért szentelt nagy figyelmet a cár arra,
hogy elmagyarázza, Rákóczi lengyel királlyá választása miképpen szolgálja a francia
érdekeket — elképzelése szerint.
Ha Leszczynski Szaniszló király marad, akkor a svédek a cárral továbbra is ha
dakozni fognak. A svéd királynak viszont a háború idején gondoskodnia kell arról,
hogy hátbatámadás ne érje, ezért kénytelen lesz megegyezni a Nagy Szövetséggel
— a „Franciaország ellen szövetkezett hatalmakkal" — így pedig XIV. Lajos már
nem veheti többé hasznát sem XII. Károlynak, sem Szaniszló királynak.
A másik lehetőség az, hogy a svéd haderő valóban megtámadja a császárt, hogy
ezzel segítsen a franciáknak, de ehhez akkor az oroszokkal kell mindenképpen ki
békülnie, mert különben ismét fennáll a hátbatámadás veszélye, az ellenkező irányból.
Azért fontos, hogy Rákóczi legyen a lengyel király, mert bármelyik lehetőség is
valósul meg a kettő közül, Leszczyňszki nem lesz képes Lengyelország kormány
zására, ráadásul maguk a lengyelek sem tisztelik őt. Ha leváltják, könnyen egy csá
szárpárti jelölt kerülhet a trónra, ez pedig ,,A franciákra nézve is, de legfőképpen
Rákóczira nézve volna káros, mert akkor a császár kétfelől: a maga birodalmából,
és Lengyelország felől támadhatná meg." (Tudjuk, hogy valóban létezett császár
párti jelölt, Savoyai Jenő, akinek a koronát nem sokkal Korbe követjárása előtt
ajánlották fel.) Ezt a veszélyt könnyen elkerülheti a fejedelem, ha elfogadja a len
gyel trónt, és így a hatalma is annyira megnövekedhet, hogy a Habsburg császár
majd békét kínál fel, a cár pedig ebben az esetben vállalja a közvetítő szerepét, az ő
haszna az, hogy Rákóczi személyében egy hűséges lengyel királyt nyer.
A fejedelem lengyel királlyá választása tehát kedvez a francia és a magyar érde
keknek is, azt azonban a cár is elismeri, hogy nem egyidejűleg: vagy a versaillesi
kormánynak, vagy Magyarországnak a hasznáról van szó ; a cár ezt úgy fogalmazza
meg, hogy a fejedelem „a két út közül a neki jobban tetszőt követheti." A két út
azt jelenti: vagy tovább folyik a harc a császár ellen, Lengyelország bevonásával
— a franciáknak ez a hasznosabb ; vagy előnyös békét köt a megerősödött fejedelem
a császárral — ami ugyan XIV. Lajosnak nem kedvez, de a magyarok céljainak
megfelel.
A cár maga is segítséget ajánl abban az esetben, ha francia közvetítéssel békét
tud kötni a svédekkel, „elbocsátható katonaságát" a francia király és Rákóczi hadai
mellé állítaná. Szívesen lépne hivatalosan is egyezségre velük, kész szövetséget kötni
Rákóczival és a francia királlyal. A sorrend nem véletlen, elképzelése egy olyan hár
mas (orosz—magyar—francia) szövetség volt, ahol a magyarok összekötő funkció
val rendelkeztek volna.
I. Péter azt állítja, hogy ha a svédek nem hajlandók a békekötésre, és megin
dulnak az oroszok ellen, akkor könnyebb lesz Rákóczit kibékítenie a császárral. Ezt
azzal indokolja, hogy a császár és szövetségesei is szívesen látnák Lengyelországban
az olyan királyt, akit nem a svédek emeltek trónra, mert a svédek nem jelentenek
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állandó veszélyt. Péter érvelese elfogadhatatlan. Kizárt dolog ugyanis, hogy a
Habsburg császár örömmel vette volna Rákóczi lengyel királyságát, és bízvást állít
ható, hogy ha XII. Károly elvonul Oroszország felé, a Német-Római Birodalom
urát igazán semmi sem késztette volna arra, hogy megegyezést keressen a magya
rokkal.
Az orosz cár ezután ismét azt javasolja, kössön vele Rákóczi szövetséget, fegy
veres és pénzbeli támogatásáról egyaránt biztosítja, kéri a fejedelmet, teljhatalmú
követet indítson hozzá és a lengyelekhez, mert az idő rendkívül sürget. Ez a telj
hatalmú megbízott egyúttal az ígért szövetséget is megkötheti.
Az eddigiek folyamán már többször is tapasztalhattuk, hogy a lengyel korona
mellett a francia diplomáciai támogatás a legfontosabb elem Péter cár északi há
borús külpolitikájában. Ha Rákóczi semmi esetre sem fogadja el a koronát, Korbénak
legalább azt el kell érnie, hogy a franciák közbenjárását a svéd—orosz béke ügyében
a fejedelem megszerzi. Fontos mozzanat, hogy a cár ez esetben is politikai és katonai
segítséget ígér cserébe mind nekünk, mind a franciáknak, s emellett az sem elhanya
golható, hogy a svédek továbbra is XIV. Lajos szövetségesei maradhatnak.
A cár maga „igen mérsékeltnek" tartotta a feltételeit a svédekkel történő egyez
kedés esetén. Egyetlen „állomást" akart megtartani a Balti-tenger partján, „amely
őt méltóságánál, öröklött jogánál, s fegyveres hódításánál fogva megilleti", a többi
területet illetően hajlandó volt tárgyalásokba bocsátkozni a svédekkel.
Rákóczi fejedelem Emlékirataiban a következőket írta a Korbe által előterjesztett
ajánlatokról: „Ágost király nem teljesítette szövetségi kötelezettségét és lemondott a
lengyel koronáról, a cár a nemesi köztársaság beleegyezésével elhatározta, hogy
engem emel a trónra. Igyekeztem elhárítani ezt az ajánlatot és kétértelmű válaszo
kat adtam. De a követ kijelentette, hogy ha én a koronát visszautasítom, a válasz
tás könnyen Savoyai Jenő hercegre eshetik, s így az a parancsa, mondja meg nekem,
hogy visszautasításom mindenképpen a magyar érdekek kárára lehet. Míg ha elfo
gadom, ez meghozza számomra ura szövetségét, aki semmit sem kíván inkább, mint
hogy szövetségre lépjen a francia királlyal és békét kössön a svéd királlyal, és ha
én ebben a szándékában segíteni tudnám, annyival inkább érdekeimhez kapcsol
hatnám a cárt." 34
A fejedelemnek már harmadszor ajánlották föl a lengyel trónt, s hogy ez alka
lommal nem utasította vissza, ez annak tudható be, hogy valóban attól félt, „a ma
gyar érdekek kárára lehet" merev magatartása. Egyrészt nagy veszély lett volna,
ha a császár lengyelországi támaszt kap, amit a cár is megemlít a követutasítások
ban; másrészt Oroszország esetleges szövetsége a Habsburg császárral szintén a
szabadságharc végét jelentette volna. így tehát — bár a lengyel koronát saját be
vallása szerint sem akarta — hajlandónak mutatkozott a cárral való egyezkedésre.
Kérte azonban, „tartsa a tárgyalásokat titokban, ... ameddig a prímás és a nagy
tanács nem teszik ezt az ajánlatot." 35
A fejedelem azonban nemcsak a cártól féltette függetlenségéért küzdő hazánkat,
attól is tartott, hogy a svéd király ezek után a császár oldalára áll, ahogyan az
Emlékiratokban is írja: „A svéd király... éppen Szászországban tartózkodott, és én
elkerülhetetlenül megsértem őt, ha a cárral kapcsolatba lépek." 36 Még mindig re
ménykedett XII. Károly támogatásában, ezért követet küldött hozzá, hogy meg
tudja, képes-e annyit nyújtani a svéd király, mint a cár. XII. Károly azt tanácsolta

34 Emlékiratok, 367. o.
35 Uo.
36 Uo.
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Rákóczinak, hogy „csak tartsa magát erősen, mert nemsokára Lengyelországba
indul és megveri a cárt." 37
Kétségtelenül nehéz helyzetben volt a fejedelem, mert ebbe az ügybe nem kap
csolódhatott be saját elképzelései szerint. Eredeti terveiről így vall: „kíméletesen
bánjak a cárral, igyekezzem elkerülni lengyel királlyá választásomat, ugyanakkor
békét közvetíthessek a cár és a svéd király között, a francia király és a bajor választó
fejedelem közbejöttével, azzal a feltétellel, hogy a választófejedelmet Magyarország
trónjára emelik és segítik ott megmaradni, én megtartom Erdélyt és Szaniszló király
Lengyelországot. " 38
Hogy ne kelljen a lengyel trónt elfoglalnia, arra is megpróbálta rávenni a cárt,
ismerje el Leszczyňskit királynak. „Mivel Szaniszlót a császár, a franciák, hollandok,
angolok és poroszok királynak ismerik el, az ő (Rákóczi) elismertetése európai há
borúhoz vezetne. A császár és a svédek örömmel ragadnák meg az alkalmat, hogy
Lengyelországot felosszák, Magyarországot leigázzák. A pártos lengyel urak az
ellenséghez csatlakoznának, s az őket követő nép sem támogatná a cár törekvéseit,
ami a háború folytatását nagyon megnehezítené. Nem valószínű, hogy a svéd király
lemond Szaniszló pártfogásáról, és XIV. Lajos sem akarhat új választást, mert
Szaniszlót ő is elismerte.39
Szintén halogatásra adott lehetőséget a fejedelemnek az a feltétele, hogy meg
akarta várni, míg a lengyel nagytanács szenátorai ajánlják fel neki a koronát, mert
nem nagyon hihette, hogy a nemesség valóban egyhangúlag kívánja királyságát ; és
mint a forrásokból tudjuk, valóban nem volt mindenki a választás, illetve a megvá
lasztása mellett.
A cár ugyan „bármi úton, bármi eszközzel oldalára akarta állítani" Sieniawski
hetmant, de ő határozottan visszautasította a javaslatot. „Miután a tanács össze
ült, azt vitatták, ki legyen az a személy, akit keresnek. Mindnyájan a főtábornok
[hetman] javára nyilatkoztak, de ez határozottan kijelentette, hogy nem felel meg
a nemesi köztársaság érdekeinek, ha őt emelik trónra, hanem azt hiszi, nem tehet
nének jobbat, minthogy nekem ajánlják fel a koronát. Nyilatkozatát megtapsolták,
a cár elfogadta, elküldtek hozzám követségbe egy nemest, hogy tudósítson a tanács
határozatáról..." 40 Az Emlékiratok részletéből láthatjuk, hogy ez az akadály is el
hárult a fejedelem királlyá választásának útjából, s nemsokára az erdélyi tanácsosok
is arra biztatták Rákóczit, fogadja el a koronát.
„Mindegyikük azt tanácsolta, fogadjam el, de jól éreztem lelkemben, hogy nem
tehetem meg ezt a lépést anélkül, hogy meg ne sértsem azt az esküt, amelyet mint
erdélyi fejedelem és a szövetkezés vezére tettem, vagy azt, amelyet a lengyelek kö
vetelnek majd tőlem, minthogy a két ország érdekei ellenkeznek egymással... Mint
lengyel királynak jó egyetértésben kellene élnem a császárral, másik minőségemben
pedig hadat kellene viselnem ellene, és ebbe nem vonhatom be kellő okkal a len
gyeleket." 41
Rákóczi számára a legjobb megoldás az lett volna, ha az orosz uralkodó — diplo
máciai és katonai segítségéért cserébe — beérte volna azzal, hogy a fejedelem bizto
sítja számára a francia udvar támogatását. Ez a fajta lehetőség Péter cár Korbénak
adott utasításaiban is szerepelt. XIV. Lajos közvetítésének megszerzéséért Nagy
Péter a Rákóczival folyó tárgyalásokkal párhuzamosan francia követekkel is meg
beszéléseket folytatott.

37
38
39
40
41

Uo. 3C8. o.
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Márki Sándor: i. m. 31. o.
Emlékiratok, 309. o.
Uo. 370. o.
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Az a levél, amelyet Des Alleurs márki írt a cárnak 1707. április 28-án (május 9-én)42,
jóformán egy időben Korbe követjárásával, bizonyítja a párhuzamos diplomáciai
tevékenységet. A márki 1705—1710-ig volt XIV. Lajos megbízásából Rákóczi udva
rában43, a levelet is Erdélyből írta, a Klausenburg elnevezés Kolozsvárt takarja.
A francia nemest Nagy Péter megbízásából kereste fel Du Prêt, a cár testőrségének
őrnagya, és az ő látogatása után ragadott tollat Des Alleurs márki. Leveléből meg
tudjuk, hogy Péter cár felkérte a francia királyt, közvetítsen a svédekkel tervezett
béke ügyében, s cserébe fegyveres támogatást ígért.
Érdemes egy kicsit alaposabban átgondolni, mit is jelent ez a fegyveres támoga
tás. A cár „odaígéri erős hadait a legkeresztényibb királynak, hogy ő belátása sze
rint cselekedjék azokkal." A francia király számíthat arra, hogy a cár hajlandó erős
segítséget nyújtani, amelyet XIV. Lajos felhasználhat Lengyelországban. Úgy
tűnik, megtaláltuk a Sieniawskihoz intézett üzenetből hiányzó fontos információt,
azt, hogy mit ajánlott az orosz uralkodó a francia közvetítésért.
Felvetődik a kérdés, hogy a magyar szabadságharcnak milyen köze van ehhez a
Lengyelországban felhasználható haderőhöz. A válaszhoz előbb figyelembe kell
vennünk egy fontos körülményt : nagy jelentőségű politikai információkat kockáza
tos lett volna levélben eljuttatni céljukhoz, ezért a felek egy küldöttüknek szóban
adták át az üzenetet, s írásban csak arról értesítették egymást, hogy a hírt megkap
ták, és nem nagyon írtak le olyasmit, ami ne lett volna már ismert a beavatatlanok
előtt is, hátha illetéktelen kezekbe kerül az üzenet.
Nem tarthatjuk valószínűnek, hogy XIV. Lajos lengyel területen kívánta felhasz
nálni a rendelkezésére álló orosz erőket, hiszen a vele kapcsolatokat építő Nagy Pé
ternek sokkal nagyobb létszámú sereg volt a kezében, és ha a cár az együttműkö
dést kereste volna, nem tett volna mást a saját csapataival lengyel földön, mint
ami a francia királynak is érdeke. Ésszerűbbnek látszik az az elgondolás, hogy XIV.
Lajos Lengyelország határain túl, a Habsburg Birodalom ellen szándékozott bevetni,
esetleg éppen Magyarországra irányítani, hogy a szabadságharcot támogassa vele.
A részletek ismeretének hiányában erre döntő bizonyítékunk nincs — a levél nem
elég konkrét —, de alapos okunk van feltételezni, hogy a cár népünk független
ségi harcában a francia érdekeknek megfelelően szándékozott fellépni fegyveres ere
jével az ajánlat szerint.
Érdekes mozzanat, hogy Des Alleurs milyen sürgősnek tartja az orosz ajánlatot
királyával közölni. A márki sietsége azt sejteti, hogy Franciaország szorult helyzet
ben van, a cár közeledése fontos lehet XIV. Lajosnak. 1706 szeptemberében a
francia csapatok komoly vereséget szenvedtek Torino mellett, és ez egyfelől alá
támasztaná az örökösödési háborúban résztvevő ország nehéz körülményeit ; de van
egy másik jellemzője a levélnek, ami azt sejteti, hogy Franciaország nem nagyon
törődik a cárral, ajánlataival, körülményeivel. A túlzottan udvariaskodó, fontos
kodó hangnemet gúnyolódásnak érzem, a márki túláradó rajongása nem őszinte. Az
orosz—magyar tárgyalásokról Des Alleurs olyan kedvezőtlen, sokszor a negatívu
mokat eltúlzó információkat továbbított a versaillesi kormánynak, amelyek oda
vezettek, hogy XIV. Lajos idegenkedve tekintett a megbeszélésekre, s a márki ezzel
egyáltalán nem szolgálta hazánk érdekeit.
Újabb bizonyítékot találunk arra, hogy Baluze francia követ Moszkvából történt
1704-es távozása óta „állandó és megbízható levelezés" nem volt a két állam között,
mert a márki azt hangoztatja, hogy tevékenységével hozzájárulna ennek létre
jöttéhez.
42 PBPV V. k. 555—556. o. Des Alleurs márki levele Nagy Péter cárhoz. (A levél szövege és fordítása a függelék
ben megtalálható.
43 Köpeczi Béla—R. Várkonyi Ágnes: i. m. 511. o.
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Az orosz—magyar szövetség megkötése Varsóban
A francia diplomácia — nem kis mértékben Des Alleurstől is ösztönözve — kez
dettől fogva idegenkedett Rákóczi orosz tárgyalásaitól. Különösen akkor vált
ellenségessé, amikor megtudta, hogy a fejedelem hajlandó elfogadni a lengyel ko
ronát44. XrV. Lajos a svédek érdekeit tartotta szem előtt, és semmiképp sem akart
hozzájárulni az oroszokkal való együttműködéséhez.
„Versailles magatartását ebben a kérdésben konzervativizmusa magyarázza:
ragaszkodott a Richelieu által kezdeményezett svéd kapcsolatokhoz és nem ismerte
fel Oroszország nagyhatalmi helyzetét." 45 Rákóczinak azonban ekkor már be kellett
látnia, hogy XIV. Lajostól támogatást nem várhat, s mindenképpen nagy hiba lett
volna, ha nem használja ki az Oroszország által felkínált segítséget. A cár ajánlotta
szövetség az ún. „maximális program" célkitűzéseit is megvalósíthatta volna, mert
„benne Oroszország ugyanazt a szerepet vállalta, mint amelyet Rákóczi Francia
országnak szánt." 46
A Varsóban 1707. szeptember 15-én kötött szövetség oklevelének47 vizsgálata
teljessé teszi a cár és a fejedelem terveiről, céljairól, feltételeiről bemutatott képet.
A szövetség megkötésénél I. Péter cár személyesen volt jelen, Rákóczi fejedelmet
és a szövetkezett Magyarországot gróf Bercsényi Miklós képviselte.
A szerződés szövege az orosz uralkodó összes címének felsorolása után Rákóczit
„római birodalmi és erdélyi fejedelem"-nek nevezi, ami annak jele, hogy Péter cár
elismeri Rákóczi törvényes uralkodói voltát, és ily módon a szövetséget két egyen
rangú fél köti.
Az első pontban a cár vállalja, hogy ha a lengyel nemesi köztársaság Rákóczit
megválasztja királynak, a trónon fegyveres erejével is megtartja őt.
A következő pont szerint Péter cár csak az új lengyel király (Rákóczi) „hozzájá
rulásával és beleegyezésével" intézkedik az országban, s az orosz csapatok fölött a
király rendelkezhet, ha a cár távol van. Ezt látva megállapíthatjuk, hogy az orosz
uralkodó továbbra is jogot formál Lengyelország ügyeinek irányítására, hiszen az
fogalmazódik itt meg, hogy a cár beavatkozik az ország belügyeibe, igaz a királlyal
is megbeszélve azt, de az is kiderül, hogy Nagy Péter hadereje végig lengyel földön
marad, így pedig a királynak nem sok lehetősége van ellenkezni.
A harmadik pontban Rákóczi törekvésének megfelelő feltételeket találunk. Ha a
svédek nem támadnak Lengyelországban, akkor a felek a választást elhalasztják, és
megpróbálnak francia—bajor közvetítéssel békét kötni a svédekkel. Ha azonban a
megegyezés három és fél hónap múlva sem jön létre, a fejedelem a koronát köteles
elfogadni. A cár természetesen addig is kitart mellette, és fenntartja jó viszonyát a
magyarokkal.
A következő pont kimondja, hogy abban az esetben, ha a svédek mégis támad
nának, a fejedelemnek el kell fogadnia a koronát.
Az ötödik paragrafusban — érdekes megkülönböztetéssel — mindkét fél ígéretet
tesz: nem köt külön megállapodást a svédekkel. Amíg azonban Rákóczinak az „alku
dozással", a tárgyalással is fel kell hagynia, addig a cár csak arra kötelezett, hogy ha
esetleg békekötésre kerül sor, arról mindenképp tudatnia kell a fejedelmet. Űgy gon
dolom, a Rákóczit korlátozó megkötés, tiltás azért is fogalmazódik meg ilyen konk
rétan, mert a cári udvarnak tudomása volt Rákóczi „többirányú diplomáciájáról",
44 Uo. 290. o.
45 Köpeczi Béla: A Rákóczi szabadságharc és Európa. I n : Európa és a Rákóczi-szabadságharc. (Szerk.: Benda
Kálmán) Budapest, 1980.19. o.
46 Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az államférfi és az író. Budapest, 1976. 02. o.
47 Márki Sándor: i. m. 89—93. o. : az orosz—magyar szövetség oklevele.
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mely XII. Károllyal még mindig tartotta a kapcsolatot, sőt a svéd uralkodónak
említést is tett az orosz ajánlatról.
Mivel a cár határozott szembefordulásra készteti Rákóczit a svéd királlyal, a ha
todik pontban biztosít arról, hogy ha Magyarországot svéd támadás éri, fegyveres
és pénzbeli támogatást ad, nekünk csak haderejének élelmezéséről kell gondoskod
nunk, így a fejedelemnek az előzőekben vállalt kötelezettségi kockázata hazánk szá
mára sokkal kisebb.
A hetedik paragrafusban a cár meghatározatlan nagyságú pénzösszeget ígér a
lengyel király számára, melyet trónja megszilárdítása érdekében használhat fel.
A következő pontban katonai támogatásról olvashatunk, melyet azonban a
„megválasztott", vagyis trónra emelt fejedelemnek szán I. Péter. A segítség nem
nagy; mindössze 5 000 fegyvert, 500 q puskaport és 100 000 tallért ajánlott fel a cár.
Az orosz uralkodó nem indokolja meg, miért nyújt támogatást.
A szerződés kilencedik pontjában a cár vállalja a közvetítő szerepét, s ígéretet
tesz, hogy a császárt ráveszi Magyarország és Erdély szabadságának visszaadására.
Bár a cár „erre nézve minden lehetőt elkövet", mégsem valószínű, hogy ez az ígéret
teljesíthető lett volna, hiszen a Habsburgok szövetségesei sem tudták Bécset a meg
egyezésre rábírni, vajon miből gondolhatta a cár, hogy neki sikerülhet ?
A cár a következő pontban megígéri, hogy Rákóczi erdélyi fejedelemségét elfo
gadtatja a császárral, de az orosz közvetítés „sikerének" ez esetben sincs semmi
biztosítéka.
A tizenegyedik paragrafus azt a lehetőséget tárgyalja, hogy mi a teendő abban az
esetben, ha a svédek megtámadják a Habsburg császárt, de nem kötnek békét az
oroszokkal és Lengyelországból sem vonulnak el. Tudjuk, volt idő, amikor
Rákóczi pontosan ezt várta XII. Károlytól, s ennek érdekében próbálta rávenni egy
svéd—magyar szövetségre, és Franciaországnak is ez lett volna a legkedvezőbb.
A felek abban állapodnak meg, hogy ebben az esetben külön szövetséget kötnek.
Konkrét elképzelés e téren még nincs.
A tizenkettedik pont azt jelzi, hogy a szerződő felek távlatokban is átgondolják a
várható fejleményeket. Az fel sem merül a szerződésben, (célzás vagy utalás formá
jában sem), hogy Péter cár helyzetét Oroszországban a svédekkel folyó küzdelem
megingatná. Sokkal inkább Rákóczi lengyelországi helyzete adhat okot hasonló
lehetőség átgondolására. A tárgyalási előzményekből tudjuk, hogy a nemesi köztár
saság politikai vezető erőinek megosztottsága realitássá tette Rákóczi esetleges
államvezetői kudarcát. Ennek finom megfogalmazása a nagylelkű szövetségesi
ajánlat, hogy ha Rákóczinak Lengyelországból bujdosnia kellene, menedékjogot és
birtokot ígér neki, ahová híveit is magával viheti. A fejedelem tehát ha magyaror
szági pozíciója mellett a lengyelországit is elvesztené, akkor végső menedékként
Péter cártól befogadást nyer. Hasonló biztosítékokat egyébként XIV. Lajostól is kért
Rákóczi.
A következő paragrafus szabaddá teszi a kereskedést Lengyelországon át hazánkba,
ez gazdasági előny mindkét ország számára. A szerződés végén lévő kiegészítésben
szerepel, hogy a magyarok is szabadon járhatnak Lengyelországon át a német terü
letekre, s a cár alattvalói is minden akadály nélkül utazhatnak Magyarországon és
Erdélyen át útlevelükkel. A zavartalan átjárás biztosítása az oroszok számára
magyar részről a bizalom jele.
A tizennegyedik pont szerint megvalósul az állandó diplomáciai összeköttetés
Rákóczi és a cár között ; a hivatalos kapcsolatfelvétel fényes bizonyítéka ez.
Nagy jelentőségű a cár és a lengyel király viszonyának szempontjából a tizenötödik
pont. Már a második paragrafusban is láthattuk, hogy Rákóczi, mint lengyel király,
kiszolgáltatottja Nagy Péter cár akaratának a nemesi köztársaság irányításával kap
csolatban, most pedig az fogalmazódik meg, hogy az orosz uralkodó ezen szerződés
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figyelembe vétele nélkül nyugodtan köthet a lengyelekkel bármilyen szerződést,
amit Rákóczinak nem áll jogában befolyásolni.
Az utolsó két pontban a királyválasztás és a szövetségi levél érvényesítésével kap
csolatban olvashatunk néhány kiegészítő megállapodást.
Foglaljuk össze, mit nyújtott a szövetség — az oklevélben megfogalmazottak
alapján — Rákóczinak, illetve Nagy Péternek. Az 1707-ben megkötött szerződés
legnagyobb jelentősége az, hogy rést ütött a szabadságharc nemzetközi elszigetelt
ségén, jó diplomáciai eszközt jelentett Rákóczi európai politikájában. Sajnos Orosz
ország érdekei nem egyeztek szabadságharcunkéval, mert a cár birodalmának
— svédellenes harcában — a Habsburg császár erős szövetségese lehetett volna, a
magyar függetlenségi mozgalom számára viszont a francia/—svéd—magyar össze
fogás lett volna az igazi támasz. Péter cár a kényszerítő körülmények miatt mégis
szövetségre lépett Rákóczival, s így ő volt az egyetlen Európában — a Rákóczit
Erdély fejedelmének elismerő XIV. Lajoson kívül — aki a szabadságharc vezérét
törvényes uralkodónak tekintette.
Az Emlékiratok részletéből tudjuk, mi volt a fejedelem igazi szándéka a cárral
folytatott tárgyalások alatt. A franciák segítségével akart békét közvetíteni a svéd
és az orosz uralkodó között, hiszen ha az sikerül, a cár és XII. Károly támogatását
egyaránt megszerezhette volna népünk függetlenségi harcához. Azt próbálta elérni,
hogy a bajor választófejedelmet megtegyék Magyarország királyának, ő pedig ma
radhasson erdélyi fejedelem, ezért sem vállalta szívesen a lengyel koronát. A szer
ződés harmadik pontja lehetőséget ad Rákóczinak, hogy kísérletet tegyen elképze
léseinek megvalósítására, és ennek érdekében elhalasztja a királyválasztást, viszont
az orosz katonai segítségre csak a megválasztása esetén számíthat.
Nagy Péter valószínűleg azért nem ígérte a Habsburg császár elleni fegyveres
segítséget korábbra, mert ő az együttműködést elsősorban azért kínálta Rákóczinak,
hogy személyében Lengyelország egy cárhoz hű királyt nyerjen, s a nemesi köztársa
ság megbízható szövetségese legyen az orosz birodalomnak a svédek elleni háború
ban. Ha XII. Károllyal esetleg békét lehetne kötni, ehhez a fejedelem szerezné meg
Franciaország közvetítését. Az Egyezményben az orosz uralkodó szinte összes kíván
ságára biztosítékot kap, — kizárólag a választás elhalasztása az, ami kedvezőtlen
számára, a konkrét ígéret a katonai támogatásról ezért hiányzik a szerződés szö
vegéből.
Ha a szövetség a gyakorlatban is megvalósul, rendkívül sokat nyert volna hazánk
ezzel a szerződéssel. Lehetőséget adott az ún. „maximális program" véghezviteléhez,
ami a Habsburgok trónfosztását, Magyarország függetlenségét, új király választását
és Rákóczi erdélyi fejedelemségét jelentette volna, s a „minimális program" kevésbé
radikális követeléseit is teljes mértékben kielégítette volna.48 Az egyezmény meg
kötése népünk számára egyértelműen előnyös lépés volt, s az orosz uralkodónak is
sikerült elképzeléséhez jelöltet találnia, a varsói szerződés tehát kölcsönösen ked
vező volt mind a magyar népnek, mind az orosz államnak.
Rákóczi erdélyi tanácsosainak véleményét ismerve vállalt egyszemélyben kötele
zettségeket. Érdemes megvizsgálni, hogy neki magának előnyös jövőt kínált-e a
szerződés.
Az oklevél szövegének jó része a cár és a leendő lengyel király kapcsolatát helyezi
hivatalos alapra. A 2. és 15. pont azt mutatja, hogy az orosz uralkodó Lengyelország
koronás urával szemben érvényesítheti akaratát, az 1. és a 7. paragrafus pedig azt
bizonyítja, hogy Rákóczi lengyel trónjának biztonsága Nagy Péter kezében van,
48 Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az államférfi és az író. I. m. 47—48. o.
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anyagi és fegyveres támogatása nélkül nem maradhat király. A fejedelem lengyel ki
rályi minőségében — megítélésünk szerint — egyértelműen kiszolgáltatott a cárral
szemben, itt szó sincs semmiféle kölcsönös előnyről. Ha Rákóczit valóban megvá
lasztják a lengyelek, valószínűleg nagyon rosszul járt volna, de a szerződés Lengyel
országot is ütközőállammá tehette volna megvalósulása esetén.
Meg kell említenünk azonban azt is, hogy a cár egy sor — a fejedelem számára
előnyös — ígéretet tett szóban. Vállalta, hogy a román fejedelemségeket barátságos
magatartásra buzdítja, a szlavóniai szerbeket a szabadságharc oldalára állítja. Azt is
szóban ígérte meg, hogy Rákóczi feleségét és Bécsben levő fiait védelmébe veszi.
A varsói szerződésnek az európai hatalmak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget.
Amikor a francia uralkodó tudomást szerzett az egyezményről, véleményét így
fogalmazta: „Ragotsi fejedelem nem tudott olyan határozni, aminek veszélyesebb
következményei volnának, mint elfogadni a cár javaslatait és engedni magát elcsá
bítani a lengyelországi korona megszerzésének reményétől." 49 A versaillesi kormány
attól tartott, hogy Rákóczi magára hagyja a szabadságharcot, vagy békét köt a
Habsburgokkal; az fel sem vetődött, hogy Oroszország erejével számoljanak.
A svéd király nem nagyon törődött a magyarokkal. XII. Károly és I. József csá
szár már szeptember 1-én megegyeztek, hogy Svédország nem avatkozik be a spa
nyol örökösödési háborúba. Rákóczi a varsói szerződés nyilvánosságra hozása után
elküldte követeit a francia, a bajor és a svéd uralkodóhoz, magyarázzák meg: az
orosz szövetséget csakis azért kötötte meg, hogy megakadályozza a cárnak a csá
szár oldalán történő beavatkozását.
Még csak a szerződés ratifikálása zajlott, amikor bekövetkezett az, amitől a cár
és a fejedelem is tartott. A svédek megindultak Lengyelország felé, az oroszok ellen.
Az egyezmény értelmében a svéd betörés esetén Rákóczinak minden további halo
gatás nélkül el kellett fogadnia a lengyel koronát, ha megválasztják. A fejedelem
azonban nem szánta rá magát erre a lépésre, később pedig kiderült, a lengyel nemes
ség nem is akarta már megválasztani. Az orosz hadvezetés úgy akart vereséget mérni
a svédekre, hogy becsalja őket Oroszországba, ezért a cár csapatai fokozatosan vissza
húzódtak a lengyel területekről. Miután az orosz haderő egyre távolabb került
hazánktól és Lengyelországtól, a szerződés feltételeinek teljesítése nem volt lehet
séges.

>

FÜGGELÉK

1761. Листь къ Польскимъ сенаторамъ, сь приглашетемъ прибыть на Люблинскую раду
Господине.
Хотя мы не сумневаемся, что ваша милость со особливой своей охоты и натуралного
обязателства, аки великой сенаторь, утесненной, отчизне своей и насйлствованному бесчестно
отъ короля Швецкого волному избрашю короля Полского вспомогать и оное исправлять
обще сь протчими господами при союзе и помощи нашей желаете, однакожъ, ради помуждающего ньшешняго времени ко уравленпо общихъ интересовъ и лутчаго сь нами сношетя,
разсудили мы за благо къ вамь чрезъ а е отозватися и обязуемъ и просимь вашу милость, дабы
для того на наступившую уже валную раду йсьездъ чинов речи посполитой коронных и вели
кого княжства Литовского, при правахъ и волностяхъ своихъ хвалебно и нерозделно стояшихъ,
такожде къ единожелаемому совету и соглааю ради удержашя волной эелкцш, для общей
своей ползы, сюда поспешить безъ отлагателства изводили, чтобъ медлеше не могло причтено
быти въ недоброжелателство, где не токмо всякую безопасность и водность въ публичных ъ и
49 Кбресгг Вё1а—К. Уагкопуъ Адпе&: \. т . 290. о.
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прйватныхъ делехъ иметь изволить, ной партикулярное благоволение по МИЛОСТИ ИСКОЛОННОСТИ
нашей себе самому и всей речи посполитой явственно узрите. О чемъ предъяви, превыбаемъ
къ вамъ милостхю нашею склонны.
Дань въ Якубовичахъ, ма1я 20-го дня 1707.
Петръ

1761. sz. Levél a lengyel szenátoroknak meghívással a lublini országgyűlésre.
Uraim!
Nem kételkedünk abban, hogy mint nagytekintélyű szenátoroknak, Kegyelmeteknek különleges óhaja
és igaz kötelessége a svédek királya által megsértett és a szabad királyválasztásában
megakadályozott
hazájuknak — más urakkal együtt cselekedve és őket segítve, velük szövetségben és egyességben — azt
kívánni, amit mi is határoztunk kérésükre válaszolva a jelen idő kényszerűsége miatt, a közös érdekek
től vezérelve és a velünk való legjobb kapcsolat érdekében a maguk javára. Ezért kérjük és kötelezzük
Kegyelmeteket, hogy a lengyel korona és a litván nagyfejedelemség rendjeinek — elidegeníthetetlen
jogaik és szabadságuk alapján — most megnyíló, immár szabad országgyűlésre, melyen közös kíván
ságunkra és a gyülekezettel egyetértésben szabad választást tartunk — mindannyiunk
hasznára,
méltóztassanak haladéktalanul idesietni, hogy a késedelem ne legyen rosszakaratuk jele. E helyen nem
csak teljes háborítatlanságukról és szabadságukról kezeskedünk, hanem kimutatjuk különleges meg
becsülésünket Kegyelmetek és az egész rendi gyűlés iránt, amelyről szólva magukhoz tisztelettel for
dulunk.
Kelt Jakubovicsiban,

1707. május 20-án

(31-én)
Péter

t

2.
2124. Записка относительно прегложешя Польской коронны коронномч великому гетманч
Адаму-Николаю Сенявскому
Говорить гетману:
Хотя чрезъ труды ево у двора Францускова 1 чаемъ оного посредства, аднакожь еще веема
на то опиратися неволнолитно, понеже еще нетъ ведомости, рпинелъ ли Шведь то посредства,
в чемь небезопасно есть, чтобъ Шведь, проманивая время, незаяно ократя надь миромь,
не фъпалъ. Того ради, ежели вышеречеяной миръне поличимъ, чтобъ заранее 1мели кондидата;
кчемудостойноваШоватакънезнаемъ,какъ ево персону, 1 для того ныне зело желаеть ц. в.,
чтобъ онъ сне принелъ. I въсячески скланевать всякими обещанш по примеру посланному
королевичю Якову. Буде же станетъ отговариватца, что то противъно будеть францш, ска
зать, что ежели Шведь, оставя 1мперию, пойдеть сюды, то уже никакова в томъ Францш
интересу отъ Шведа нетъ.

2124. sz. Levél a lengyel korona felajánlásával kapcsolatban Adam MikoZaj Sieniawski koronái
nagyhetmannak. (1707)
Üzenjük a hetmannak:
Bár [Sieniawskinak]
a francia udvarban kifejtett tevékenységére és közbenjárására nem alapozha
tunk — mivelhogy nincs még tudomásunk arról, hogy a svédek elfogadták volna az ő közbenjárását—
lehetséges, hogy a svédek szándékosan húzzák az időt, hogy azután váratlanul támadhassanak.
Éppen
ezért, ha nem kapnánk meg a szóban forgó békét, szükséges, hogy idejében legyen jelöltünk. Mivel az ő
[Sieniawski] személyénél erre megfelelőbbet és érdemesebbet nem tudunk, a cári Fenség meghozta a
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határozatot [Sieniawski jelöléséről], és bármi úton^ bármi ígérettel őt oldalunkra fogjuk állítani, aho
gyan ezt [Sobieski] Jakab herceg esetében tettük. Ha ellenkezni próbálna arra hivatkozva, hogy ez
Franciaország érdékeivel ütközni fog, azt kell mondani néki, hogy ha a svéd birodalmát odahagyva
idejön, akkor Franciaországnak a svédekkel kapcsolatban már semmiféle érdeke nem lesz.

3.

По поводу поругешя, возложенного нд маюра Дюпре, маркивь Дезалёрь писать Петру
Великому следующее
Государь. Невозможно мне изъяснить вашему царскому величеству радость, которую
я восщмялъ, внегда господйнъ Дупрей мне обявилъ причину его комисаи и внегда знать даль,
что онъ прнехаль нарочно отъ вашего царского величества, чтобъ мне объявить, что ваше
царское величество желает ъ, дабы я уведомйлъ короля, моего государя, о резолюцш, которую
ваше величество восщмялъ предложить его величеству хрйспяннейшему посредсгае о мире,
которой ваше царское величество воскотель чинить съ королемь Шведцкимъ, такожъ что ваше
царское величество обещаеть свои сильные войска его величеству хрйспяннейшему, ради
употребления по разсжудешю еги, и что король, мой государь, надеятйсь можеть, что ваше
царское величество крепко помогать будеть намерешемь, которыя его величество хрисияннейшей возможеть иметь в Польше. Не лишился я, государь какъ, скоро позналь намыренш
вашего царского величества, послать во Франщю со всякймь поспешешемъ возможнымъ,
дабы уведомить короля, моего государя, о диспозищяхъ (или определенияхъ), въ которыхъ
ваше царское величество обретается. Нальюсь, государь что вскоре въ состоянии буду уведо
мить ваше царское величество о ответь, которой к мне король, мой государь, пришлеть
на вышереченные предложении. За шастливъйшего государь и салвнейшаго всехъ человекъ
почтусь, ежели бъ я могъ служить йнструментомъ состроить и установить кореспонденщю
верную и непрестанную между двухъ наисилнейших монарховъ сего света и ежели бъ фортуна
моя къ сему щаспю преизвести могла. Но чемъ боле желать не остается, токмо что означить
вашему царскому величеству, что имею честь быть со всемъ почтешемъ и глубочайшимь респек
том, какъ иметь возможно, государь, вашего царского величества нижайппй и послишнейшш
слуга марки Дезалеарь, генераль-поручтикъ войскъ его величества хриспяннейшаго. В Клаусенбургъ, 28-го апреля 1707-го
(Московскш главный архивь мин. иностр. делъ, Французсюя дела 1707 года N о. 1. Тамъ же и ФранцузскШ подлинникъ пилъма.)

E levél megjegyzés a 1633. sz. levélhez, melyet I. Péter cár küldött Repnyin tábornokhoz 1707.
március 20-án. Az 1633. sz. levél nem kapcsolódik szervesen a dolgozat témájához, annál érdeke
sebb viszont az a megjegyzés, amelyet Des Alleurs márki írt Nagy Péter cárnak Du Pret francia
őrnagy megbízatásával kapcsolatban:
Kegyelmes

Uram!

Ki sem tudom fejezni cári felségednek azt az örömöt, amellyel Du Pret urat fogadtam, amikor ő elő
adta jövetelének célját és tudomásomra hozta, cári felséged megbízásából jött közölni velem azt, hogy
cári felséged azt kívánja, uralkodóm, a [francia] király tudtára adjam felséged határozatát, miszerint
cári felséged felajánlja a legkeresztényibb királynak, hogy közvetítsen a béke ügyében, amelyet cári
felséged a svédek királyával akar megkötni, továbbá felséged odaígéri erős hadait a legkeresztényibb
királynak, hogy ö belátása szerint cselekedjék azokkal. Uralkodóm, a [francia] király számíthat arra,
hogy cári felséged hajlandó erős segítséget nyújtani, amelyet ő keresztényi nagysága felhasználhat
Lengyelországban. Most pedig, kegyelmes uram, hogy tudomást szereztem cári felséged szándékairól,
küldjön vissza minél előbb Franciaországba, hogy a lehető leggyorsabban beszámolhassak cári felséged
jelenlegi helyzetéről és körülményeiről. Remélem, kegyelmes uram, hogy hamarosan meghozhatom cári
felségednek királyom válaszát, amelyet a fentebb említett ajánlatra ad. Nagy dicsőségnek és nagy
szerencsének tartanám, kegyelmes uram, ha a világ két leghatalmasabb uralkodója közötti állandó és
megbízható levelezés megvalósulásának eszköze lehetnék, amennyiben a Gondviselés is úgy akarja.
Más nem is marad, minthogy kifejezzem a lehető legnagyobb tiszteletemet és megbecsülésemet cári felsé
ged iránt.
Legengedelmesebb és legalázatosabb szolgája,
Des Alleurs márki,
a legkeresztényibb király altábornagya
Klausenburg, 1707. április 28. (május 9.)
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SZEMLE

SZÉNÁSSY ZOLTÁN

KOMÁROMI OLYMPOS
(Madách Könyvkiadó,

örvendetes dolog, hogy egy éven belül két
csehszlovákiai magyar kutató is jelentkezett
Komárom történetét, illetve művelődéstörté
netét feldolgozó, népszerűsítő jellegű munká
val. Kecskés László Komárom had- és politikai
történetéről írott összefoglalása a Zrínyi Kiadó
nál jelent meg, Szénássy Zoltánnak a város
művelődéstörténetét életpályák felvázolásán
keresztül bemutató munkája pedig a Madách
Kiadónál látott napvilágot. E két mű egymást
kiegészítve mutatja be e híres magyar város
múltját.
Szénássy Zoltánnak nem ez az első, a város
történetéhez kapcsolódó munkája. Klapka
György életpályáját és Jókai komáromi kap
csolatait bemutató könyve u t á n ezúttal tizen
hat, a város művelődéstörténetében valamilyen
módon jelentős szerepet játszó literátor életét,
ill. komáromi kapcsolatait és kötődéseit vá
zolta fel. A lista Baróti Szabó Dávid portréjától
Baranyai Józseféig terjed, s a nagy nevek,
Csokonai, Jókai, Takáts Sándor, Móricz mellett
olyan kevéssé, vagy ázinte egyáltalán nem is
mert nevek is felbukkannak, mint Katona
Mihály, Hetényi János, Beöthy László és
Beöthy Zsigmond. A szerző nem csak a szigo
rúan vett irodalmárokat vette fel kötetébe,
erre m u t a t Takáts Sándor szerepeltetése.
Nem kerülte meg a vitatott egyéniségeket
sem, így kapott helyet Beöthy Zsolt arcképe is.
S a tizenhat portrén keresztül az elmúlt két és
fél évszázad magyar irodalomtörténetéről ka
punk sajátos szemszögű képet.
E kötet szereplői azonban nemcsak írók,
költők és tudósok voltak, hanem egy részük
politikus vagy katona is. így a kötetben fel
feltűnnek Komárom had- és politikai történeté
nek egyes fejezetei is. Hiszen a könyv egyik,
a többiek életrajzában is gyakran idézett
szereplőjének, Takáts Sándornak a munkássága
a város csaknem egész históriáját felöleli.
S méltó itt idéznünk az ő sorait: „Komárom
mindétig kis város volt, s m a is az, csak a múlt
ja nagy. Sokat, mondhatatlanul sokat szen

Pozsony, 1984. 156 o.)

vedett a város népe, de talán éppen a létért
való folytonos küzdelme és a szakadatlan szen
vedés acélozta meg a szíveket és lelkeket. Talán
éppen ezeknek köszönhetjük, hogy a gondvise
lés Komáromnak annyi nagy fiat adott. Való
b a n nincs és nem is volt az országnak olyan
nemzeti, politikai és irodalmi mozgalma, amely
ből a város fiai ki ne vették volna részüket.
Ezeréves múltunk nagy küzdelmeiben Komá
rom népe mindig elöljárt, s nem ritkán vezető
szerepet játszott. I n n é t van az, hogy aki
Komárom múltját végiglapozza, az országnak
minden küzdelmét, szenvedését és dicsőségét
megismerheti."
Érdemes tehát e rövid életrajzokat ilyen
szempontból is végigolvasni. Hiszen Szénássy
Zoltán is, Takáts Sándor munkásságát átte
kintve és műveiből szemezgetve, néhány olda
lon felvázolja Komárom történetét az 1560-as
évektől egészen a napóleoni háborúkig, a vég
vári harcok és bajviadalok korától az 1809-es
hadjáratig.
S lássuk a többi életrajzot is. A harciasnak
egyáltalán nem mondható Csokonairól meg
tudhatjuk, hogy egy hadieseménynek köszön
heti megismerkedését Lillával. 1797-ben I .
Ferenc magyar király (II. Ferenc néven németrómai császár) elrendelte a Napóleon elleni
magyarországi nemesi felkelést, s ennek tábor
helyéül Komáromot jelölte meg. A hadba
gyülekezőkhöz Csokonai is lelkesítő verset írt,
amit a zászlóavató ünnepségen a város leg
szebb lánya, Vajda Júlia szavalt el. Ekkor
kezdődött Lilla és Csokonai kapcsolata.
Hetényi János életrajzából megtudhatjuk,
hogy első jelentős tanulmányát 1832-ben a
„Magyarhoni régi várszerkezetekről" írta.
S már itt is vagyunk a nagy év, 1848—49
történeténél. A város és a vár 1848—49-es
történetéről tucatnyi memoár és napló szól
(kár, hogy ezek közül csak Szinnyeí Józsefét és
Beöthy Zsigmondét említi a szerző, s pl. Klapka
György, H a m a r y Dániel és Vali Mari emléke
zéseit ezúttal nem). A szépirodalmi feldolgo-
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zásokban hasonló a gazdagság, mégha csak a vá
ros talán legnagyobb szülöttjének, Jókai Mór
nak a munkáit lapozzuk is végig.
Tóth Lőrinc, a neves jogász volt az, aki 1848.
szeptember 21-én az országgyűlés nyílt ülésén
a következő interpellációt intézte az ország
gyűléshez :
,,... Komárom várát illetőleg van még né
mely mondanivalóm. E várnak roppant fon
tosságát ismerik önök, uraim! a minap eléggé
kiemelé azt, gondolom Veszprém főispánja a fő
rendiházban, elmondván, hogy e várat 5000
emberrel 100 000 ellen lehet sikerrel védeni
évekig. E vár ügyét ajánlom önöknek, s istenre
kérem, méltóztassanak azt jobban szívükre
venni, mint az utóbbi interpellatio alkalmával.
E várban most is Mertz a parancsnok, kiről
a miniszterelnök néhány nap előtt értesítést
ígért a háznak; azon hannoverai születésű né
met Mertz, kire nézve, ha más okok nem volná
nak is, elég ok volna, hogy elmozdíttassék, a
még fennlévő és el nem törlött corpus jurisbeli
törvény, mely szerint magyar várakat idegen
parancsnokra bízni nem szabad; azon Mertz,
ki h a színleg s egyes esetekben engedelmességet
m u t a t is, a magyar minisztérium iránt, tettei
nek összességével ellenkezőt bizonyít, ki a ko
máromi városi hatóság előtt nyíltan kimondta,
hogy a magyar minisztériumnak engedelmes
kedni nem akar; ki a nemzetőrséget a várba bo
csátani nem akará; ki a Vilmos gyalogságot,
melyet a minisztérium Bécsbe küldött, éj ide
jén titkon, s így áruló módon a várba akarta
lopni. Jelenleg még a nemzet kezében v a n
annyira mennyire a komáromi vár, mert a benn
levő sorkatonaság kevés' és jószellemű is, kivé
vén a tisztek nagy részét; de néhány n a p
múlva talán nem lesz a nemzeté többé; én leg
alább az iránt sem Mertz parancsnok személyi
ségében, sem azon esztergomi nemzetőrségben,
mely a várból a poloskák m i a t t vonult ki, ele
gendő garantiát nem látok, Komárom városa
pedig, mely a vár kapuja előtt a nemzeti érde
keknek hű őre volt, romokban fekszik, s a
lakosoknak természetesen kedvük és erejük
veszett. — A hely színéről jövök uraim! s a
miniszterelnök urat, h a jelen volna megkérde
n é m : vajon a mostani rendelkezések mellett
jótáll-e arról, hogy a komáromi vár nemzeti
kezekben marad? inert ha a minisztérium e
részben kellő gyorsasággal és eréllyel nem in
tézkedik, a háznak kell intézkednie, Komárom
várának elveszni nem szabad; ez maga képes
a nemzeti szabadságot szükség esetében bizto
sítani."
B a t t h y á n y Lajos ügyvezető miniszterelnök
intézkedett Komárom biztosításáról, „s így
Komárom vára, Magyarország legnagyobb
erősége a nemzet kezébe került".
Jókai Mór „ K o m á r o m " és „A női hadnagy"
c. elbeszéléseiből az 1849 áprilisi eseményeket,
„Az elesett neje" c. elbeszélésből a július eleji
harcokat ismerheti meg az olvasó (kár, hogy
ez utóbbit a szerző nem említi.) „A mi lengye
l ü n k " c. regény egy részében pedig Komárom

1849 júliusától októberéig terjedő hősies vé
delmének állít emléket „ a nagy mesemondó".
Beöthy Gáspár naplója, amelynek lelőhelyét
a szerző sajnos nem közli, s csak az illusztrációs
anyagból lehet sejteni, hogy talán a Komáromi
Dunamenti Múzeumban található, szintén érté
kes forrása az 1849-es hétköznapok történeté
nek. Az olyan közismert és országos jelentőségű
események mellett, mint az április 26-i és július
2-i ütközet, olyan, látszólag jelentéktalen
apróságokról is tudomást szerezhetünk, mint pl.
a következő március 29-i bejegyzés: „A bomba
a Nagy Mihály Curiális házba becsapott, ez
meggyulladván, erről Jókayné komám asszony
háza is megégett, erről pedig dél u t á n 4. órakor
a Templomunk födele égett le, s a harangjaink
elolvadtak."
Beöthy Zsigmond életrajzából megtudhat
juk, hogy a városrendezés áldozatává lett
Rozália tér 2. számú házban lakott 1849-ben
Klapka György és Damjanich János tábornok.
Beöthy Zsigmond öccse, László, a X I X .
század közepének egyik kevéssé ismert humo
ristája, 1848-ban mint közlegény állott be
honvédnek. Schwechatnál m á r őrmester volt.
1849 áprilisában mint hadbíró főhadnagy t é r t
vissza a I I . hadtestben Komáromba. Hadbírói
pecsétje ma is a komáromi múzeumban talál
ható.
Szintén a honvédseregben szolgálta végig a
nagy évet a X I X . század legnagyobb magyar
bibliográfusa, Szinnyei József. Az 1848-ban
Győrött diákoskodó Szinnyei október 21-én
jelentkezett honvédnek. Először a 37. zászlóalj
b a n szolgált, az év végén már őrmester a komá
romi térparancsnoksági irodában, 1849. június
21-én hadnagy, augusztus 29-től pedig a 203.
honvéd zászlóalj főhadnagya. Naplója, teljesen
jogos Szénássy Zoltán megállapítása, felbe
csülhetetlen értékű forrás, s méltó lenne egy
újabb kiadásra. E g y év történetét mondja el
1848 októberétől 1849 októberéig, a vár fel
adásáig, rengeteg iratot és más fontos adalékot
is közölve.
Komárom Olymposának többi lakója és
vendége már nem került ily közvetlen kapcso
latba Marssal. Takáts Sándor könyveinek lap
jain új életre keltek a X V I — X V I I . század
komáromi daliái, s a vár hadi dicsőségének
emléke fel-feltűnik Alapy Gyula és Baranyai
József munkáiban is. De ők m á r egy kevesebb
hadi s több politikai megpróbáltatással teli
korszak megélői voltak.
Érdemes megvizsgálni a bemutatott irodal
márok komáromi utóéletét is. Elég elszomorító
a kép. Az életrajzokból megtudhatjuk, hogy
Péczeli József, Jókai Mór és Beöthy László em
léktábláit 1945 u t á n levették, s jelenleg a ko
máromi református egyház ill. a CSEMADOK
őrzi őket. Szinnyei Józsefnek még egy utcája
sincs Komáromban. Alapy Gyula és Baranyai
József sorsa pedig még mostohábbnak mond
ható. Hiszen az ő munkásságuk elé m á r az 1918
és 1945 utáni változások gördítettek súlyos
akadályokat.
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Népszerűsítő jellegű kiadványról lévén szó,
csak sajnálni lehet, hogy a könyvnek nincs
jegyzetanyaga. Jóllehet a szerző általában
közismert munkákból idéz, mégis, a kevésbé
tájékozott olvasó számára érdemes lett volna
néhány oldalnyi jegyzetet csatolni a kötethez.
Néhány kisebb tévedést is találhatunk az élet
rajzokban. T ó t h Lőrinc nem volt tagja az
Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Az
1849-es komáromi kormánybiztos neve nem
Űjházy Miklós, hanem Újházy László.

A könyvet jól összeválogatott illusztrációs
anyag teszi még színesebbé.
összegezésként elmondható: az életrajzok
— a terjedelmi kereteken belül — a lehetséges
teljességre törve foglalják össze az egyes sze
mélyiségek életútját és munkásságát, vagy, ha
ez nem lehetséges, mint Jókai és Móricz eseté
ben, komáromi kapcsolataikat Szénássy Zoltán
könyvét a magyar irodalom- és művelődéstörté
net iránt érdeklődő olvasó nyugodtan veheti
kezébe. E mű érdemes rá.
Hermann Róbert

HERBERT STEINER

FORRADALOM AUSZTRIÁBAN — MARX BÉCSBEN
A negyvennyolcas bécsi munkásmozgalom a forradalom és a restauráció között
(Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 205 o.)

A magyar hadtörténetírásban egy mindeddig
fájdalmasan hiányolt területen jelent meg a szé
lesebb olvasóközönségnek szánt, tudományos
alapkutatásokra épített, monografikus feldol
gozás. Az osztályharc fegyveres megvívásának
mezejére kalauzolja el magyar olvasóit Herbert
Steiner, a neves osztrák kommunista történész,
mégpedig a bécsi proletariátusnak az osztrák
polgári forradalom idején vívott harcát eleve
níti meg meggyőző erővel.
Olyannyira járatlan területre vezeti el olva
sóit a szerző, hogy a magyar kiadást gondozó
Gondolat Kiadó szükségesnek vélte közölni
Spira György bevezető tanulmányát „A ma
gyar negyvennyolc bécsi támogatói — közei
nézetben" címmel. Emellett az eredetileg 1978b a n a bécsi Europaverlag-nál megjelent műnek
keretet adó két tanulmány magyar nyelvű
közlése is indokolt maradt. Wolfgang Hausler
„ A feltételek"címmel az osztrák 1848-hoz veze
tő u t a t villantotta fel, „A szeptemberi válság
tól októberig" címmel pedig az osztrák 1848
elbukására tekintett ki.
E keretben érvényesül igazán Herbert Stei
ner úttörő vállalkozása, aki azt vizsgálja,
hogy az ideológiai, politikai és szervezeti cél
kitűzéseit a polgári forradalom teremtette lehe
tőségek között megvalósítani igyekvő, ám az
e forradalom vezető erőivel szükségszerűen
szembekerülő és vereséget szenvedő bécsi pro
letariátus egyáltalán milyen történelmi szere
pet játszhatott 1848-ban.
A mű címe valóságosan és átvitt értelemben
is értendő. A huszonnégy apró fejezetre tagolt
elemzés középpontjában egyrészt Karl Marx
tényleges bécsi tartózkodása, másrészt azonban
a K a r l Marx által megfogalmazott tudományos

kommunista nézeteknek a korai bécsi munkás
mozgalomban való érvényesülése áll.
A szerző világosan bemutatja, hogy a kül
földi eszméktől elzárt bécsi proletariátus a pol
gári forradalom kirobbanásakor kezdetben
primitív antikapitalista tiltakozásként gép
rombolással, az állami hivatalok feldúlásával
csatlakozott. Később is elsődlegesen a demok
rácia, a szocializmus eszméi irányították a
szerveződő bécsi munkásmozgalmat, ezzel pe
dig óhatatlanul újra szembekerült, nemcsak
politikai területen, hanem fegyveres harcban is
és nemcsak a hatalmi pozíciókat vesztett an
cien régime képviselőivel, hanem immár a ha
talomból való részesedésükkel megelégedő pol
gári liberálisokkal is.
Herbert Steiner visszatérően elemzi a Köz
biztonsági Választmány munkáspolitikáját,
amely kezdetben engedett a munkások köve
teléseinek és harci sikereinek, később azonban
a bércsökkentésekkel kiprovokálta a munkások
utcai megmozdulásait, a fegyveres erő kivezénylésével pedig, sorozatos és egyre erősödő
megmozdulásokon át, eljuttatta Bécset 1848.
augusztus 23. véres eseményeihez. Ma még
egyáltalán nem közismert módon a jogaiért
aznap ismét békés tüntetést szervező mintegy
ezer munkásra rátámadt a Közbiztonsági ő r 
ség és a Nemzetőrség. A közben háromezer főre
szaporodott munkástömeg a kezdetben csupán
jelképesen kézben t a r t o t t munkaeszközökkel
védekezett, amíg lehetett, a túlerő ellen. A szer
ző megrendítő, részletes beszámolót állított
össze a korabeli források teljes körű bevonásá
val az egyenlőtlen és kétségbeesett, kimenetelét
tekintve nem kétséges összecsapásról. A végre
hajtó hatalom fegyveres erőinek szuronyrohamai és célzott lövései, sőt ágyútüze valóságos
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vérfürdőt eredményezett; a proletariátus 8
halottat és 67 sebesültet, továbbá 154 elfogottat
és később fogságra vetettet hátrahagyva, fej
vesztetten menekülni kényszerült.
Azt is hangsúlyozza tematikus elemzésében
Herbert Steiner, hogy a proletariátus nyílt
vereségének volt következménye a Közbiz
tonsági Választmány feloszlatása, a polgári
radikalizmus megállítására törekvő kormány
nak ehhez csakis a szemben álló tábornak az e
vereséggel való megosztása u t á n lett elegendő
ereje.
További központi elemzést jelent Karl Marx
és a bécsi demokraták, szocialisták kapcsolat
rendszerének feltárása. Herbert Steiner bemu
tatja, hogy a Neue Rheinische Zeitung-nak
voltak bécsi előfizetői, sőt Eduard von MüllerTellering személyében állandó levelezője is.
Ilyen körülmények között természetes volt,
hogy a bécsi helyzet személyes tanulmányozá
sára 1848. augusztus 27-én a helyszínre érke
zett Karl Marx. Szeptember 7-ig maradt Bécs
ben, a forradalmi mozgalom vezetőinél tájé
kozódott a helyi viszonyokról, a politikai hely
zetről, és három előadásban fejtette ki aktuális
nézeteit. A Demokratikus Egylet augusztus
28-i ülésén központi jelentőséget a proletariá
tus és a burzsoázia közti harcnak tulajdonított
és a kormány elleni roham szükségességét
hangsúlyozta. Augusztus 30-án az Első Bécsi
Munkásképző Egyletben a szervezett munkás-

mozgalomnak, mint az éppen folyó forradalom
legfontosabb erejének a jelentőségét emelte ki,
miközben az osztályharc folytonos erősödésére
utalt. Szeptember 2-án újra az Első Bécsi
Munkásképző Egylet rendezésében kapott lehe
tőséget előadás tartására. Ebben központi
helyre a tőke és a bérmunka alapvető érdek különbözőségének, a kettő közötti szakadék
állandó szélesedésének a gondolatát állítja.
A szerző érzékletesen mutatja be, miként
h a t o t t a k Bécsben Karl Marx közvetlenül elő
adott nézetei, ugyanakkor hogyan erősítette
meg az augusztus 23-i proletáráldozatok szep
tember 3-i temetése alkalmából szervezett ha
tásos gyásztüntetés és számos más esemény
során szerzett tapasztalat K a r l Marx-ban
azt a nézetet, miszerint az európai méretű
forradalom központja az elkövetkezőkben ép
pen Bécs lesz.
H a a későbbi események nem is igazolták
Marx optimizmusát, h a a következő hetekben
a restauráció erőinek sikerült is meggyengíteniük a forradalmi mozgalmat és véresen
leszámolniuk a proletariátussal, döntőnek
mégis az bizonyult, hangsúlyozza befejezésül
Herbert Steiner, hogy a bécsi munkásság az
1848-as polgári forradalomban értékes harci
tapasztalatokat szerzett ós a jövőben meg
vívandó osztályharchoz közvetlenül Marxtól
kapott maradandó útmutatást.
Zachar József

WÇGRZY W TWIERDZY PRZEMYSKIEJ W LATÁCH 1914—1915
(Wçgierski Institut Kultúry,

Warszawa; Múzeum
szawa—Przemysl,

Hadtörténelmi szempontból is figyelemre
méltó az a lengyel nyelvű kötet, amelyet Ma
gyarok a przemysli erődítményben 1914—1915
címmel a Gyóní Géza születésének 100. év
fordulója alkalmából 1984. november 20-án
és 21-én Przemyálben és Jaroslawban t a r t o t t
megemlékezésekhez kapcsolódva jelentetett
meg a két fő rendező szerv: a varsói Magyar
Kulturális Intézet és a Przemyál-földi Nemzeti
Múzeum. A przemyáli erődítmény magyar kato
naköltőjének emlékére rendezett lengyel irodal
mi-zenei estek házigazdája volt egyébként még
a két város szerint illetékes Vajdasági Hivatal
Kulturális és Tudományos Osztálya és a Jaroslawi Múzeum is. Az 1984-es lengyelországi
centennáriumí Gyóni-rendezvényeket a kötetet
szerkesztő Lagzi István idézi fel. Tartalmazza
a kötet a legnagyobb sikert aratott Gyóní-ver
seket is, amelyeket ugyancsak Lagzi I s t v á n
válogatott, és Szczepan Woronowicz, Anna
Bíaler-Górecka és Jerzy Zagórskí fordított
lengyelre.
A Gyóni-centennárium nyitányaként Antoni

Narodowe Ziemi Przeínyskiej,
1985. 166 o.)

Przemyšl.

War

Kunysz, a Przemyál-földi Nemzeti Múzeum
igazgatója t a r t o t t előadást „Przemyál az első
világháború idején" címmel. A kötet is ennek az
előadásnak a közreadásával indul. Az előadó
felidézte, hogy az 1772-ben a Habsburg-biro
dalomhoz csatolt lengyel várost miként építet
ték ki egyetlen hatalmas erődítménnyé, amely
ben az első világháború kitörésekor 128 000
harcost és 15 000 lovat lehetett elhelyezni a tel
jes szükséges hadfelszereléssel. Röviden szólt
ezután a közel 300 000 főnyi orosz haderő
1914. szeptember 23-tól 1915. március 22-ig
folytatott ostromáról, az erődrendszer osztrák
magyar részről való feladásáról, az orosz beren
dezkedésről, végül a visszafoglalásról.
Az 1884—1917 között élt, Przemyál védői
hez tartozott, majd orosz fogságba esett és o t t
elhunyt, nevét nem utászként, hanem az erő
dítményben, majd a hadifogolytáborban alkotó
katonaköltőként az utókorra örökítő Gyóní
Gézáról „A przemyáli erődítmény halhatatlan
költője" címmel Lagzi István kandidátus, a var
sói Magyar Kulturális Intézet igazgatója em-
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lékezett meg, és ez az e kötetben közölt máso
dik előadás. Mondanivalóját az előadó a költő
„Sírverse" köré építette, amelyben így jelle
mezte magát Gyóni Géza : „Véres harcok verték
fel hírét, / De csak a béke katonája volt."
A kötet még egy további jelentős tanulmányt
is szentel Przemyál legnevesebb magyarjának.
Csapláros István, az irodalomtudományok dok
tora, egyetemi tanár „Gyóni Géza — a katona
k ö l t ő " címmel elemzi e sajátos sorsú művész
költészetét. Ennek ismertetése itt és most nem
lehet feladatunk.
Nagy meglepetéssel tapasztalta azonban a
recenzens, hogy a kötetnek éppen a felét Lagzi
István „Adalékok a przemyéli erődítmény első
világháborús magyar emlékeinek és forrásainak
történetéhez (1914—1915)" című tanulmánya
foglalja el. Szabó László 1982-ben Budapesten
megjelent „A nagy t e m e t ő " című monografikus
feldolgozása u t á n érthetően különös figyelmet
kelthet ez a tanulmány a jogos kérdésfelvetéssel:
tud-e valami újat adni, vagy csak röviden rekapitulálja a lengyel olvasóközönségnek a ma
gyar olvasók számára már jól ismert eseménye
ket. A hivatkozott irodalom felsorolásának
olvasása kezdetben még inkább táplálta a
kétségeket. Ez azonban azonnal elszállt, mi
helyt kiderült, hogy a szerző számos, újonnan,
a helyszínen feltárt adattal t u d t a színesíteni
az ostrom komor képét.
Már Szabó László is azzal zárta monográfiáját,
hogy a megadás előtt állt ostromlottak általi
elrejtés következtében „lehetnek még okmá
nyok ismeretlen családi levéltárakban". Ugyanő
fő segítőjének nevezte „ J a n Rozanskit, az
erődrendszer lelkes és hivatott kutatóját".
Nos Jan Rozanski segítségével az események
u t á n több, mint hatvan évvel került a Przemyál-földi Nemzeti Múzeumba az az irat
anyag, amelyet a Dworska utca 4. szám alatti
épület felújításakor a padozat alá rejtve leltek
fel, és amely esetében Lagzi István szavaival
,,olyan okmányokról van szó, amelyeket mind
eddig nem hasznosított sem a magyar, sem
a lengyel történetírás".
A „Tábori Űjság" több, mint száz számán,
számos levélen, a 23. (szegedi) honvédhad
osztály iratain túlmenően legjelentősebb for
rásértéket az e magasabbegysóghez tartozó

Péterfalvi Molnár Elek alezredesnek, a 8.
(lugosi) magyar királyi honvéd gyalogezred
parancsnokának a levelezése közé keveredett,
ma még ismeretlen nevű magyar tiszt Naplója
képviseli.
A szinte naponkénti feljegyzések teszik vilá
gossá, miért is nevezték az erődítmény védel
mére kényszerített magyar, cseh, osztrák és
más katonák Przemyált „ a poklok poklának".
A magyar honvédtiszt feljegyzései az esemé
nyeket 1914. november 6-i kezdéssel és 1915.
március 13-i lezárulással tükrözik. Számos más
helyhez hasonlóan a lakonikus rövidségű 1914.
december 21-i bejegyzés minden részletesen
megfogalmazott hadi jelentésnél többet mond:
„Semmi különös. A 8. ezred veszteségei 60%-ot
tesznek k i . " Az 1915. február 15-i bejegyzés
még inkább önmagáért beszél, amikor Her
mann Kusmanek gyalogsági tábornokról,
Przemyál erődítményparancsnokáról így ír a
naplóíró : „Kuzmanek teljesen megőrült a tiszttességes megadás kérdésében. Csak magyar
tiszteket vesz figyelembe azért, hogy minket
magyarokat gyűlöljenek, minthogy különbö
zünk puhány bandájától."
A recenzens nagyon reméli, hogy a kezdeti
győzelmi reményektől a szenvedéseken át az
elöljárók embertelen intézkedéseivel való szem
befordulásig és az egyetlen továbbélési reményt
jelentő feltétel nélküli megadásig eljutó ma
gyar tiszt magyar nyelvű Naplóját mihamarabb
magyar nyelven is olvashatja az utókornak
a fájdalmas közelmúlt iránt még mindig ele
venen érdeklődő szóles olvasóközönsége, és a
szaktudományos művek szerzői, nem úgy,
mint ezúttal a recenzens, a lengyelből vissza
fordított, hanem az eredeti magyar szöveget
idézhetik.
Befejezésül feltétlenül ki kell emelnünk a kö
tet gazdag illusztrációs anyagát. Az értelmet
len és mérhetetlen szenvedések földjét és oly
sok magyar harcos végső nyugvóhelyét a szö
vegekbe tagoltan összesen 78 fekete-fehér
korabeli felvétel tárja az olvasó elé. További
24 reprodukció a mondanivalót egészíti ki és
erősíti a források közreadásával, míg végül
12 fénykép az 1984-es Gyóni-centennárium ese
ményeit idézi fel.
Z.J.
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MEDIZIN IM FASCHISMUS
Symposium über das Schicksal der Medizin
in der Zeit des Faschismus in Deutschland
1933—1945
(Hgb. von Achim Tom, Horst Spaar, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin

A Lipcsében 1983. január 31. es február 2.
között a Karl Marx Egyetem, az N D K
Orvostovábbképző Akadémiája és az N D K
Antifasiszta Ellenállási Bizottsága támogatásá
val szervezett szimpóziumon több mint 100
tudós — orvosok, történészek, filozófusok,
jogászok —, számos egyetemista, valamint
koncentrációs tábort túlélt, vagy emigrációba
kényszerített ellenállók nagyobb csoportja
vett részt. Jelen voltak szovjet, lengyel,
angol, chilei tudósok, valamint az NSZK
Antifasiszta Szövetségének küldöttsége is.
A szimpóziumot a német fasizmus uralomra
jutásának 50. évfordulója alkalmából rendez
ték. Az elhangzott előadásokat még 1983-ban
megjelentették könyv alakban. Tekintettel
a tematika iránti nagy érdeklődésre, 1985-ben,
a hitleri fasizmus feletti győzelem 40. évfordu
lója tiszteletére, napvilágot látott a második
kiadás is.
Az N D K Egészségügyi Minisztériuma állam
titkárának a szimpóziumot üdvözlő szavai
u t á n két bevezető előadás, valamint négy
témáról 38 előadás hangzott el. Ebből négy elő
adás tárgyalta „Az orvostudomány fasizálódásának előkészítése Németországban" kér
déseit. 19 előadás szólt a fasiszta egészségügyi
politika imperialista jellegéről és antihumánus
következményeiről. A „Humanista pozíciók
megőrzése az antifasiszta ellenállásban" tárgy
körben 7 előadás hangzott el. A sachsenhauseni,
a dachaui, a ravensbrückeni és a buchenwaldi
koncentrációs táborokban folyt nemzetközi
antifasiszta
küzdelmekről és ezekben az
orvosok részvételéről egy-egy előadás számolt
be. Külön előadás foglalkozott a lipcsei orvo
soknak az antifasiszta ellenállásban való rész
vételével, továbbá a német orvosok és egész
ségügyi dolgozók tevékenységével az 1936—
1939 közötti spanyol nemzeti forradalmi harc
ban.
A negyedik t é m á b a n — „Vita a fasizmusról
— politikai és etikai tanulságok a mai idők
számára" — nyolc előadás szerepelt.
Az összes előadás részletes ismertetést érde
melne. I t t azonban csak két előadásra kívánom
felhívni a figyelmet, mindkettő a fasiszta meg
szállás lengyelországi következményeit tár
gyalja. Ezen előadások nem csak jól rávilágí
t a n a k az „alsóbbrendű népek és fajok" rend
szeres kiirtásának az „Übermensch"-elméletből
következő módszereire és gyakorlatára, a túl
élők és gyermekeik egészségkárosodásaira, ha
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nem általánosan is érvényes következtetéseket
is tartalmaznak.
Az első előadást dr. B. WanJciewicz (Byd
goszcz) orvos t a r t o t t a . Előadásában hang
súlyozta, hogy a fasiszta megszállás következ
ményei a lengyel egészségügyre és az orvos
tudományra igen sokrétűek, egy előadásban
összefoglalóan nem is tárgyalhatók. Ezért nem
kívánt előadásában foglalkozni a lengyel zsidó
ság megsemmisítésével, a gettók helyzetével
és az 1944-es varsói felkeléssel stb., csak néhány
kiemelt problémával :
A „Lebensborn''' akció Zamosö területén és a
lengyel gyermekek
mártíriuma
A
„Lebensborn"-szervezetet
1936-ban
Himmler alapította. A szervezet jelszava a kö
vetkező volt: „A kiválasztott északi vér egy
cseppjének sem szabad veszendőbe mennie".
A „Lebensborn" szó szerinti fordításban az
„Élet forrásá"-t jelenti. A szervezet gyakorlat
b a n — történelmi hasonlattal élve — a hitlerí
fasizmus „janicsárnevelésének" egyik eszköze
volt.
A Lebensborn-intézetekbe összesen 120 000
gyermeket szállítottak, közülük 80 000-et
külföldről deportáltak, legnagyobbrészt Len
gyelországból. A szervezet bölcsődéit és gyer
mekotthonait speciálisan képzett nővérek
vezették az SS felügyelete alatt.
Himmler 1941. július 20-án meglátogatta
Lublin és Zamošc városokat. Globocnik
SS-Gruppenführert bízták meg, hogy a Lublin
melletti Majdanekban 50 000 fogoly részére
koncentrációs tábort állítson fel. Tervbe vették
Zamosö térségéből 200 000 lengyel polgári lakos
áttelepítését. Zamošc ettől kezdve „Himmlers t a d t " lett. Az átköltöztetés 2000 személyt
érintő próbaakciója 1941 novemberében kezdő
d ö t t ; a tömeges átköltöztetés egészen 1943
júliusáig t a r t o t t . Az átköltöztetés több mint
30 000 gyermeket érintett. A gyermekeket a
szüleiktől elválasztották és Zamosc és Zwiarzyniec táboraiba szállították. Többségüket
azután elnémetesítés céljából a Német Biro
dalomba, a „Lebensborn" intézeteibe, depor
tálták. Néhány száz Zamoščban bebörtönzött
gyermeket a lengyel lakosság sarcpénz lefize
tésével kiszabadított és Zelechow és Stoczek
településeken vigyáztak rájuk. Ezek a gyemekek mindannyian életben maradtak. A men
tesítési akcióban dr. Wilhelm Hagen német
orvos is részt vett, aki 1942. december 7-én
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Hitlerhez tiltakozó levelet is küldött. A lengyel
nép iránti humánus magatartása miatt 1943b a n hivatalából eltávolították.
Az 1942. december 1-én alapított „Litzmannstadti Lengyel Ifjúsági Büntető Táborba"
több mint 12 000 gyermeket és
fiatalt
börtönöztek be, kétévestől 17 évesig. Közülük
1945 januárjában, a felszabadításkor, a szovjet
hadsereg már csak 600-at talált életben.
Lengyel gyermekek ezreit ölték meg gázzal
Auschwitzban. Az 1939 óta végrehajtott
gyermekgyilkossági akciók keretében a fejlő
dési rendellenességgel született, vagy szellemi
leg visszamaradott lengyel gyermekeket a kór
házak „speciális" SS-intézményeiben ölték
meg, Eichburgban, Idsteínben, Kantenhofban
és Brandenburg-Gördenben.
A psychiátriai betegeken végrehajtott tömeg
gyilkosságok a Fökormányzóságban és a csatolt
lengyel területeken
A Hitler által aláírt „Ermächtigungerlass"
(„Felhatalmazási rendelet") alapján már 1939
végén megkezdődött Németországban a psy
chiátriai betegek ezreinek szervezett kiirtása
Hadamar, Grafeneck, Berburg, stb. psychi
átriai szanatóriumaiban. A tömeggyilkosságok
befejezése után, 1941 augusztusában, a Biro
dalomból a berendezéseket, személyzettel
együtt, a megszállt lengyel területekre helyez
tek át és Globocnik SS-Brigadeführer rendel
kezésére bocsátották. E z t követően nagy
számban öltek meg lengyel psychiátriai bete
geket a megszállt lengyel területek szanató
riumaiban. K b . 10 000 beteget, köztük németet
is, Obrzycében, több mint 1200-at Dziekaukán, kb. 2000-et Swieciében, 650-et Kobierzynben, stb. A gyilkosságokat szénmonoxiddal és méreginjekcióval
hajtották végre.
További bűntettek történtek a psychiátriai
betegek ellen Kochanowka, Kulparkow, Gostynin, Owinska és Chelm-Lubelski szanató
riumaiban. Ezeknek mértéke m a már pontosan
nem állapítható meg. Ismeretessé vált bizo
nyítékok szerint két német orvos : Prof. Qundel
Bécsből és Dr. Römer Illenauból, szembesze
gült a gyilkosságokkal, azonban megakadá
lyozni nem t u d t á k azokat.
A lengyel orvosértelmiség kiirtása, a „Krakkó"
akció és a titkos orvosképzés
A lengyel nép fizikai megsemmisítésének
tervéhez hozzátartozott a tudósok, a tanárok,
a tisztek szisztematikus kiirtása is. Ennek
keretében került sor az úgynevezett „rendkívü
li megbékítési akcióra" („ausserordentliche
Befriedungsaktion" — Aktion AB — ) , azaz
a „Krakkói speciális akcióra". 1939. november
6-án Krakkóban az egyetem és a főiskolák
183 professzorát és docensét letartóztatták, és
a sachsenhauseni koncentrációs táborba szállí
tották.
További hasonló akciók történtek a lengyel
értelmiség ellen, így például Lembergben,
1942 júliusában a „Nachtigall" zászlóalj 25
lengyel főiskolai t a n á r t gyilkolt meg. Orvosok

és gyógyszerészek ezrei, orvosegyetemek taná
rainak százai estek áldozatul a fasiszta nép
irtásnak.
A túlélők ellenállása, ereje azonban csodá
latra méltó! Már 1940-től Varsóban, föld alá
kényszerítve, szervezett egyetemen megindult
a titkos orvosképzés, melyen 1940—1944 kö
zött csaknem 3500 hallgató vett részt, így a
háború befejezése után az egészségügy meg
szervezésében alkalmazni lehetett a fiatal orvo
sokat, illetve a háború utáni első években kép
zésük gyorsan befejeződhetett. A fasiszta meg
szállás alatt szervezett, jól működő, illegális
intézményes orvosképzés az orvostudomány
történetében egyedülálló jelenség volt.
Terv 35 000 lengyel tüdőbeteg megsemmisíté
sére Warthegauban
Greiser, Warthegau körzeti vezetője, 1942május 1-ón levelet intézett Himmler SS.
birodalmi vezetőhöz, amelyben beleegyezését
kérte, hogy a „zsidókérdés végleges megoldá
s a " u t á n azonnal a tuberkulózisban megbete
gedett lengyeleket pusztíthassák el. Az írásra
dr. med. Blome, a náci párt egészségügyi főhivatalának vezetője válaszolt. A mintegy
230 000 tuberkulotikus személy kiválasztására
és megsemmisítésére három variánsú meg
oldást javasolt. Elsőként említette a „speciális
kezelést," azaz minden súlyos tüdőbeteg len
gyel kiirtását, másodikként a szanatóriumok
b a n való elkülönítést, harmadikként pedig a
lengyelországi tüdőbeteg-rezervátumok kiala
kítását. A végső döntésre Hitler jogosult.
A Warthegau keleti részében berendezendő tü
dő beteg-rezervátumoknak Gdansk, NyugatPoroszország és Felső-Szilézia betegeit is be kel
lett volna fogadniuk. Az izolált betegek foglal
koztatását a mező- és erdőgazdaságban akarták
megoldaniuk. A vasúti forgalom mentesítése cél
jából a szállítást lovaskocsi oszlopokkal tervez
ték végrehajtani. A kedvezőtlen prognózisú
tüdőbetegeket megsemmisítő táborba vitték
volna, lengyel orvosok ós lengyel ápolószemély
zet igénybevételével. A tervezettek végrehaj
tására vonatkozóan nem maradtak fenn doku
mentumok.
A deportált lengyel munkaerő orvosi ellátat
lansága
A koncentrációs táborok mellett a meg
szállt Lengyelországban a kényszermunka
táborok átfogó rendszere is kiépült. E rend
szerhez többek között az építő szolgálat bünte
tő munkatáborai, a nevelő munkatáborok, a
keleti munkások táborai, a cégek lágerei és a
büntető lágerek tartoztak. A rabszolgamunká
ra kényszerített úgynevezett „idegen munká
sok" száma meghaladta a 10 milliót. Közöttük
2 400 000 volt a lengyel. Az elégtelen ellátás, a
fokozott lelki-fizikai igénybevétel, a rossz
higiénés viszonyok következtében magas volt
a halálozások száma. A német konszernek
(I. G. Farben, Hoechst, K r u p p , Siemens, stb.)
üzemeiben kizsákmányolt lengyel kényszer
munkások halálozási görbéje gyorsan emelke-
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dett, az orvosi ellátás teljesen elhanyagolt ma
radt és a súlyos betegek kórházi ellátása csak
nem lehetetlen volt. A második világháború
folyamán a 2 400 000 lengyel kényszermunkás
nak mintegy 10%-a halt meg.
SS-orvosok
bűnös kísérletei a lengyelor
szági koncentrációs táborokban
A lengyel területen felállított koncentrációs
táborokat eleve „megsemmisítőeknek" ter
vezték. A nagyobbak közé tartozott Ausch
witz, Birkenau, Majdanek, Culmhof, Belzec,
Sobibor és Treblinka I I . A világtörténelem
legnagyobb halálgyára az auschwitzi koncent
rációs tábor volt. Építését 1940. június 14-én
kezdték meg az első 728 fogollyal. A fenti tá
borokban csaknem mindenütt folytak ember
telen, áltudományos, „orvosi"
kísérletek,
elsősorban Auschwitzban. Az antihumánus
kísérletekhez tartoztak többek között dr. Ha
gen strassburgi professzor kísérletei, aki a fog
lyokat flekktífusz és hepatitis epidemica
(fertőző májgyulladás) kórokozóval oltott be.
Prof. dr. Clauberg Himmler beleegyezésével
sterilizálási kísérleteket folytatott; lengyel
nők méhébe ezüstnitrátot fecskendezett. (Itt
jegyzem meg, hogy az 1944 tavaszától depor
t á l t magyar nőkön is végrehajtottak sterilizá
ciós kísérleteket, részben ezüstnitráttal, rész
ben petefészkek eltávolításával. Ismeretesek
a lágerorvos dr. Mengele ikergyermekeken vég
rehajtott hírhedt kísérletei, amelyeknek szá
mos magyar ikergyermek is áldozatul esett.)
Az SS-orvosok nürnbergi perében az antíhumánus, áltudományos kísérletek 12 változatát
említették. A lengyelországi koncentrációs
táborokban a lengyel foglyokon csaknem
mindet végrehajtották. A halálos áldozatok
és az érintett emberek pontos száma ma m á r
megállapíthatatlan, de tény, hogy közöttük
jelentősen magas arányban a lengyelek voltak.
(És nem kevés a magyar áldozatok száma
sem.)
A fasiszta megszállás következményei a lengyel
nép egészségügyi állapotára — a lengyel nép
egészségügyi veszteségmérlege
A lengyel népesség ellen a bűnös gyilkossági
akciók 1939 szeptemberében kezdődtek; a
Wehrmacht-egységek, SS-rohamcsapatok, a
Gestapo, az úgynevezett „önvédelmi egységek
(Selbstschutzeinheiten) a lengyelek ezreit gyil
kolták meg.
A lengyel nép kiirtását célzó nagy meg
semmisítési program sok intézkedést tartal
mazott, mindenekelőtt a táplálkozási lehető
ségek beszűkítését és a minimális higiénés és
orvosi ellátás megakadályozását. Jellemző
volt Frank főkormányzó döntése az 1943.
október 28-i kormányzati tanácskozáson,
mely szerint a lengyel lakosság orvosi ellátásá
b a n csak a járványos betegségek — főként a
kiütéses és a hastífusz — megakadályozására
kell gondot fordítani. K b . 15 millió lengyel
részére 1943-ban mindössze 17 000 kórházi

ágyat t a r t o t t a k fenn a teljesen elhanyagolt,
rosszul felszerelt kórházakban.
A megszállás 2078 napja alatt naponta
átlagban 2901 lengyel állampolgár halt meg.
Összesen pedig 6 028 000 lengyel pusztult
el, közülük katonaként, vagy partizánként a
harcokban azonban csak 123 000, azaz k b .
2 % . A halálos áldozatok 98%-át a civil lakos
ság adta. Hozzá kell még adni a rokkantak
590 000 fős rétegét, a háborút túlélő, de egész
ségileg károsodott 863 000 fogoly, 2 841 500
kényszermunkás és hadifogoly, 2 478 000 kite
lepített számát. Az előadó mindezek alapján
megállapította, hogy a háború és a megszállás
következtében keletkezett egészségkárosodá
sok tekintetében a népek közül a lengyel szen
vedte el a legnagyobb veszteséget.
A másik előadást A lengyel nép veszteségei
ről és a népirtás következményeiről Cz. Kempisty docens, az orvostudományok kandidátusa
(Wroclaw) t a r t o t t a .
Az előadó saját vizsgálatai alapján, a fasiszta
terror áldozatainak 20 éven át tartó, folyamatos
orvosi ellátása során szerzett tapasztalatok
alapján, továbbá Lengyelország egyéb kutató állomásai megfigyeléseinek, valamint kül
földön (Franciaországban, Hollandiában, é s
Dániában) közölt adatok alapján az alábbi
következtetéseket vonja le: a fasiszta terrort
túlélt emberek, —• a sokrétű, átélt testi és lelki
megterhelések és t r a u m á k m i a t t — egészség
ügyi szempontból súlyosan károsodtak. A kon
centrációs tábort túlélők 100%-a rokkant,
és rokkantságuk a lágerfogság közvetlen követ
kezménye.
A koncentrációs tábori fogság következményei
Az egykori foglyok halálozásának pontos
elemzése azt mutatja, hogy az egykori foglyok
a háború u t á n gyakrabban betegedtek meg és
korábban haltak meg, mint az átlagnépesség
tagjai. Franciaországban, Hollandiában és
Dániában a háború utáni első 30 évben az egy
kori foglyok csoportjának átlagos évenkénti
halálozása 2 — 3 % . Lengyelországban ez az
arány lényegesen nagyobb, minthogy a kon
centrációs táborokban t ö b b volt a lengyel
nemzetiségű asszony és gyermek. Az 1945—
1950 közötti években az egykori lengyel fog
lyok halálozása 4—6%-ban volt megállapít
ható. A következő években ezen halálozási ráta
csökkenését lehetett megfigyelni egészen 2,2%ig, 1965—1973 közötti években pedig ismét
emelkedett 3—3,5%-ig, míg a halálozási index
1974—1982 közötti években elérte a 4—6%-ot.
Ennek megfelelően minden 10 000 egykori
lengyel fogoly közül 1946-ban 600,1950 és 1955
között 400—450, 1962-ben 250, 1965-ben 450,
1970 és 1982 közötti években ismét 600 halt
meg.
A fenti adatok és más második világháború
b a n részt vett országok adatainak összehason
lításából megállapítható, hogy a volt lengyel
foglyok halálozása más országok összehason-
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lítható csoportjainak halálozásánál 3—5-ször
magasabb. Kempisty vizsgálatai szerint 30 év
vel a háború u t á n minden 3 lengyel Häftlingből (fogolyból) csak egy élt. Ennek megfelelően
1982-ben az egykori lengyel koncentrációs
táborbeli foglyokból 89 330 élt. (1945-ben
449 000-en szabadultak fel).
A koncentrációs tábori fogság ijesztő követ
kezményei a túlélő személyek megbetegedései
gyakoriságának jelentős emelkedésében is
megnyilvánultak. Azon személyek beható or
vosi vizsgálata alapján, akik 2—17 éves koruk
egy idejét e táborokban töltötték és a vizsgálat
időpontjában életkoruk 38—55 év között volt,
kiderült, hogy náluk az érzelemvilág és a pszi
chikai teljesítmény zavarai jelentősen nagyobb
mértékben voltak megállapíthatók. A férfiak
lelki betegségeinek gyakoriságai indexe tízszer,
a nőké ötször nagyobb, mint a megfelelő kont
rollcsoportoké.
Az emésztőrendszer betegségeit az egykori
foglyok vizsgált férfi csoportjában 54,2%-ban
figyelték meg. Ezen betegségek valószínűségi
együtthatója 6,5-szer nagyobb, mint a lengyel
átlagnépesség kontrollcsoportjáé. Csont- és
mozgásszervi betegségeket a vizsgált férfiak
52%-ában, a vizsgált nők 42,6%-ában figyeltek
meg. A kontrollcsoportban a férfiak megbete
gedési gyakorisága 12,6%, a nőké 20,2%.
A keringési rendszer betegségeit a vizsgált
egykori foglyok 44,2%-ában m u t a t t á k ki.
Ezen betegségek valószínűségi együtthatója
4-szer nagyobb, mint a kontrollcsoporté.
Mindezen adatok azt mutatják, hogy a fasiszta
internálási gyakorlat áldozatai gyakrabban
szenvednek komoly krónikus betegségekben,
mint Lengyelország átlagnópessége.
A lengyel polgárok tömeges meggyilkolása
mellett a fasiszta erőszakpolitika közvetlen
következménye volt a lágerekben és börtönök
ben élő lányok és asszonyok fejlődési és bioló
giai folyamatainak jelentős beszűkülése. Ez
a koncentrációs táborokba és börtönökbe zárt
nők kb. 30%-ánál jelentkezett. A kevés túlélő
csont-bőrré lesoványodva hagyta el a tábort.
Az asszonyokon a lágerbeli tartózkodás követ
keztében a morbiditás emelkedése és nagyobb
halálozás lépett fel, és ez maga u t á n vonta a
háború u t á n Lengyelországban a születések
jelentős csökkenését. 134 000 koncentrációs
t á b o r t túlélt asszony és lány közül 16 080 vált
meddővé.
A kényszermunka hatásai
A lengyelekkel szemben elkövetett fizikai
terror másik formája volt a lengyel polgárok
tömeges deportálása a Birodalomba, kényszer
munkára. Mint ahogy a második világháború
u t á n végzett vizsgálatokból kiderült, ez
2 460 000 lengyelt érintett. 10 kényszermunká
r a deportált lengyelből csak 8 érte meg a hábo

rú végét. Az embertelen létfeltételek következ
ménye és a munkaerő teljes kizsákmányolása
e személyeknél ugyancsak a nagyobb morbidi
tásban (betegség-gyakoriságban) és magasabb
halálozásban mutatkozott meg. Lengyelország
b a n 30 évvel a háború u t á n a második világ
háború folyamán kényszermunkára deportált
emberek 42,8%-a élt, számuk 1980-ban
982 000 volt.
A hadifogság hatásai
A fasiszta megszállás alatt a megsemmisítési
politika harmadik formája az 1939-ben katona
ként hadifogságba került lengyeleket sújtotta
1939. október 9-i német adatok szerint a lengyel
hadifoglyok száma akkor 694 000 volt. A Genfi
Egyezmény határozatait a lengyel hadifoglyok
kal szemben nem t a r t o t t á k be, közülük sokat
megöltek, és a táborokban a nem kielégítő
életfeltételek, a kemény kényszermunka igen
magas megbetegedési m u t a t ó t és magas halá
lozást okozott. Az összegyűjtött adatok alapján
feltételezhető, hogy kb. 520 000 hadifogoly érte
meg a háború végét. Közöttük a halálozás a
háború utáni években magasabb volt, mint az
átlagnépesség halálozása. 1980-ban a felszaba
dult egykori hadifoglyok 28,4%-a, 92 830 sze
mély élt.
A fasiszta terror következményei
a fiatal
lengyel nemzedék életében
1963 óta végzett társadalom-orvostani vizs
gálatok tapasztalatai bizonyítják, hogy a fa
siszta erőszakpolitika tartós utóhatásai még ma
is jelentkeznek a volt koncentrációs tábori fog
lyok gyermekein. A lengyel gyermekek egészsé
gi állapotára egy sor tényező volt nagy hatás
sal, elsősorban a nők mértéken túli lelki és
fizikai megterhelése. Ez jelentkezik az egykori
foglyok gyermekeinek betegség-gyakoriságá
b a n (morbiditásában), amely 2—3-szor na-,
gyobb, mint a kontrollgyermekeké, akiknek
szülei hasonló szenvedéseket és megterheléseket
nem éltek át.
A pszichiátriai megbetegedések mellett a
volt Häftling-családokból származó gyerme
keknek betegséggyakorisága tízszer nagyobb,
és igen gyakran pedagógiai problémák is fel
lépnek. A fiatal nemzedéken a megfigyeléseket
tovább folytatják, mivel a háborúnak a máso
dik, sőt a harmadik nemzedékre gyakorolt
következményeit még csak később lehet ponto
sabban megítélni.
A szimpózium, illetve az előadásokat közre
adó kötet egész tartalma rendkívül figyelemre
méltó, értékes forrás- és dokumentumanyag
nemcsak az orvosok és orvostörténészek, ha
nem a történészek és hadtörténészek számára
is.
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Kertész Frigyes

NAGYBACZONI NAGY VILMOS

VÉGZETES ESZTENDŐK 1938—1945
(Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 346 o.)

Az elmúlt közel másfél évtized során számos,
az ellenforradalmi Magyarország politikai,
szellemi és katonai életében jelentős szerepet
játszott személy emlékirataival, naplóival
ismerkedhetett meg az olvasó a különböző hazai
könyvkiadók jóvoltából. Az első kiadásban
megjelent m u n k á k mellett a közelmúltban
egy már közel négy évtizeddel korábban is sikerkönyvvó vált emlékiratot jelentetett meg
a Gondolat Kiadó. A kötet szerzője Nagy
Vilmos, az ellenforradalmi rendszer egyik
legjelentősebb katonai vezetője, a második vi
lágháborús időszak egyik honvédelmi minisz
tere.
Amint a könyv belső címlapja tanúsítja
„Átdolgozott, második kiadás"-t vehet kezébe
az olvasó. Már ezért is fokozott érdeklődéssel
vettem kezembe a kötetet; érdekelt vajon
mekkora eltérés található az 1947-ben, a kis
pesti Körmendy nyomda által kiadott és a jelen
kötet között, összevetve a két munkát azt kell
mondanom, nem sok. Közismert, hogy Nagy
Vilmos könyvének első kiadása u t á n tovább
dolgozott a kéziraton és — az újabb kiadás
tanúsága szerint — 1964 nyarán t e t t pontot
emlékei írásba foglalásának végére. Ami első
olvasásra is feltűnik: Nagy Vilmos szemlélete,
megfogalmazásai, ténybeli adatai nem térnek
el az első kiadásétól. Mindössze azt lehet
érzékelni, hogy nem voltak ismeretlenek Nagy
Vilmos előtt a magyar történetírás 1950-es,
1960-as években elért eredményei. Bár így
utólag átgondolva e kérdést felmerül bennem
a gondolat, vajon nem Nagy Vilmos emlékirata
volt-e hatással a történetírás néhány eredmé
nyére? Űgy vélem mindkettő valószínű.
H a belegondolunk, Kádár Gyula visszaemléke
zésének megjelenéséig (A Ludovikától Sopron
kőhidáig Budapest, 1978.) Nagy Vilmos könyve
volt a korszak történészei által legtöbbet citált
memoár (azóta K á d á r Gyuláé lépett a helyébe),
és ez nem véletlen. Nagy Vilmos az ellenforra
dalmi korszak huszonöt éves története során
végig a katonai elit tagjainak a sorába tarto
zott. Már az 1920-as években mint a honvédel
mi miniszter szárnysegédje, majd vegyesdan
dár vezérkari főnök, később a honvédség fő
parancsnokának szárnysegédje, egyre jelentő
sebb beosztásokat betöltő magasabbparancs
nok, részese, alakítója volt a korszak katona
politikájának, a hadsereg fejlesztésének, ki
képzésének. Nem meglepő tehát, hogy az általa
leírtak — főleg a második világháború idő
szakára, illetve a visszacsatolások idejére vo
natkozó megállapítások — nem egy esetben

megfellebbezhetetlen igazságnak számítottak
a történészek körében.
Nem feltételezem, nem is valószínű, hogy
Nagy Vilmos alig néhány évvel a Magyarország
történetében sorsdöntő szerepet játszó esemé
nyek u t á n a valóságtól elrugaszkodva kívánt
volna véleményt alkotni. írása mindössze arról
a — memoárok, naplók esetében kiküszöböl
hetetlen — szubjektivizmusról tesz tanúságot,
amely minden ilyen munka velejárója, egyben
egyénivé tevője. Nagy Vilmos nem tagadja,
hogy maga is lelkesedett a revíziós politikáért
— gondoljuk csak meg, szülőföldje Erdély,
melyet huszonkét esztendeig nem látott — és
megvalósulása számára (is) egy emberöltő
küzdelmének sikerét jelentette. Nem utasította
el a magyar politika német orientációs irányát
sem, hiszen úgy vélte, a német támogatás
segítheti a magyar revíziós törekvések meg
valósulását, és mint írja a második világháború
kezdetén maga is hitt a német győzelemben.
Nagy Vilmos álláspontja, nézőpontja nyug
állományba helyezése u t á n (1941. május 1.)
sokat változott. E változás nemcsak a nyugdí
jazott katona „sértődöttségének" volt az ered
ménye, hanem annak is, hogy egyre többször
került kapcsolatba a magyar közélet német
ellenes, nyugatbarát csoportjaival, illetve e cso
portok egyes tagjaival. Emberbaráti szeretete
nem engedte, hogy tétlenül szemlélje a csak
munkaszolgálatra alkalmasnak talált magyar
állampolgárságú zsidók megalázását, akik kö
zött számtalan első világháborús tiszttársa,
barátja és bizonyos értelemben üzleti partnere
is volt. Nyugállományú vezérezredesként is
rendszeresen közbenjárt emberek érdekében.
Ez irányú tevékenysége honvédelmi miniszter
ré történt kinevezése (1942. szeptember 24.)
u t á n még erősebbé, intenzívebbé ált ; m á r hiva
talból is az üldözöttek, megalázottak védelmére
kelhetett. Hol volt akkor már az a Nagy Vil
mos, aki 1940. június 4-én mint az 1. hadsereg
parancsnoka, egy fiatal, anyai ágon zsidó fő
hadnagy kivételes elbánást kérő, és minden
elöljárója által támogatott kérvényére többek
között ezeket írta: „A fiatal tisztikarban a zsi
dótörvény radikális végrehajtását látom cél
szerűnek, különben a tisztikarnak a zsidóktól
(zsidó vonatkozásúaktól) való mentesítése t ú l
hosszú időt vesz igénybe."
Nagy Vilmos ekkor m á r azon munkálkodott,
hogy a munkaszolgálatosok helyzetén könynyítsen, pontosabban mindenkivel betartassa
az előírásokat, szabályzatokban rögzített „tör
vényeket". Ehhez a munkájához megfelelő
partnerre talált Szombathelyi Ferenc vezér-
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ezredesben, a honvéd vezérkar főnökében.
Szombathelyi Ferenc már Nagy Vilmos intéz
kedései előtt a frontra küldött 2. magyar had
seregben felállította „ a zsidó munkaszolgálatos
alakulatok felügyelője" szolgálati állást és ő ís
igyekezett elejét venni az atrocitásoknak.
Nagy Vilmos 1945. november 6-án a Honvédel
mi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya szá
mára készített „feljegyzésében" erről így írt:
„A zsidó munkaszolgálatosok kérdésében
Szombathelyi engem készségesen támogatott.
I t t közöttünk nem volt ellentét. É n kívánságai
m a t hozzá j u t t a t t a m (sic !) el, neki hoztam tudo
mására a 2. hadsereg körletében történt vissza
éléseket és erőszakoskodásokat valamint a
munkaszolgálatosokkal való embertelen bá
násmódról beérkezett jelentéseket. Ezekben
az ügyekben a vizsgálatot mindig elrendelte.
Sok eredményt azonban nem t u d o t t elérni,
mert a külső parancsnokok az ő rendelkezéseit
ís szabotálták...
A határállomáson a zsidókat zsaroló altisz
tek elfogására szigorú ellenőrzést rendelt el.
I t t akarta megakadályozni azt, hogy a harc
térről hazatérő keretlegónység a hozzátartozó
k a t bonokkal meg ne zsarolja. Nem volt ellen
sége a zsidóknak. A zsidók üldözését és elhur
colását nem helyeselte.
A munkás századok helyzetén kívánságaim
nak megfelelően mindig javítani igyekezett.
E tekintetben kívánságaimat készségesen tel
jesítette, és engem a zsidók védelmében és az
emberséges bánásmód tekintetében kiadott
intézkedéseimben támogatott. Az én hatás
köröm ugyanis nem terjedt ki közvetlenül
a németeknek alárendelt 2. hadsereg és a meg
szálló csoport területén alkalmazott munkás
századokra."
Nagy Vilmos többek között a zsidó munka
szolgálatosokkal szemben tanúsított embersé
ges, de a szabályzatokat minden irányban
maximálisan betartó magatartása volt az egyik
oka annak, hogy meg kellett válnia miniszteri
tisztétől. A minisztérium éléről t ö r t é n t távozása
u t á n Nagy Vilmos a politikától visszavonultan,
de az eseményeket állandóan figyelemmel kí
sérve töltötte napjait. Személye, mely koráb
b a n is szálka volt a szélsőjobboldal szemében,
továbbra sem került le a jobboldali lapok ha
sábjairól. A nyilasok rendszeresen figyelemmel
kísérték tevékenységét, az ország német meg
szállása u t á n pedig házát, mozgását ís figyel
tették. Nem sokkal a nyilas hatalomátvétel
u t á n letartóztatták és több tábornok és tiszttársával — Szombathelyi Ferenc, Vörös Géza,
N á r a y Antal, K á d á r Gyula, stb. — valamint
volt vezető politikusokkal együtt Sopronkő

hidára, majd Németországba hurcolták. Közel
fél éves nyilas-német fogság, majd rövid ameri
kai fogvatartás u t á n tért vissza Magyarország
ra. A demokratikus átalakulás éveiben egykori
érdemei gyorsan a feledés homályába merültek
és osztoznia kellett a letűnt korszak egykori
szereplőinek kiszabott sorsában. Ezekben az
években, megbékélve a sorssal, tovább dolgo
zott emlékiratain, régi barátaival — pl. Petru
Groza — folytatott levelezést, néha-néha újság
írók, történészek kérdéseire válaszolt.
Nagy Vilmos könyve, amint azt már koráb
b a n ís jeleztem, az ellenforradalmi Magyaror
szág történetét k u t a t ó történészek számára —
nem egy esetben még napjainkban is — fontos
fordulásként szolgál(t), jóllehet egyes állításait
a történeti kutatások m á r túlhaladták. Ezért
í s vártam fokozott érdeklődéssel az újabb ki
adást; negyven év eltelte u t á n vajon menyire
veszi figyelembe a kiadó a legújabb kutatások
eredményeit. Végigolvasva a könyvet azt kell
mondanom, nem túlzottan. A könyv előszavát
író Ránki György u t a l ugyan Nagy Vilmos né
hány megfogalmazásának elavultságára, bizo
nyos kérdésekben érzékelhető elfogultságára,
de nem vállalkozik arra, hogy kitérjen a kötet
valamennyi kétes, vagy bizonyíthatóan téves
kisebb-nagyobb elírására, tévedésére. Ez a ki
adói szerkesztés, vagy a lektorálás feladata lett
volna. Nem kívánok itt beosztások, rendfoko
zatok, nevek elírására utalni, nemesi előnevek
családnévként történő írásmódját idézni, de
szeretném hangsúlyozni, hogy az előszó mellett
nagy szükség lett volna egy tartalmas jegyzet
apparátusra, egy annotált névmutatóra és nein
utolsósorban egy rövid Nagy Vilmos életrajzra.
Nem szabad feltételeznünk, hogy az olvasók
mindegyike tudja ki volt Góthay tábornok,
Zakó vk. őrnagy, stb. Ugyancsak nem vált
volna a könyv kárára ha a szövegben előforduló
rövidítések feloldását ís megadták volna a kö
tetet sajtó alá rendezők.
Mindezeket azért emeltem ki, mert az m á r
rég t u d o t t tény — a történészek lassan el ís
fogadják? —, hogy az olvasók jelentős része
történelmi ismereteit nem a történeti munkák
ból, hanem a történelmi publicisztikából — és
napjainkban egyre gyakrabban — az egykorú
események szereplőinek emlékirataiból, naplói
ból szerzi. Mindez nem lenne baj ha nem tapasz
talnánk egyre többször, hogy ezek a munkák
nem kevés, a történeti kutatások által m á r cá
folt ismeretet is tartalmaznak; a kiadók pedig
nem a történészek monográfiáit, tanulmány
köteteit adják ki nagy példányszámban!
Szakály

Sándor

KRONIKA

SZABÓ P É T E R

GAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KŐZÖTT
Fiatal történészek előadássorozata, Budapest, 1986. május 14—15.

1986. május 14-én és 15-én a MTA Történet
tudományi Intézetének Legújabbkorí Osztálya
rendezésében kétnapos konferenciára került sor
a Történettudományi Intézet tanácstermében.
A konferencia előadói zömmel a fiatal törté
nésznemzedék tagjai közül kerültek ki. Több
ségükben a Történettudományi Intézet ösztön
díjasai, segédmunkatársai, kisebb hányaduk
felsőoktatási intézmények és egyéb tudomá
nyos intézetek fiatal munkatársa, oktatója.
(Sajnos nem mindig közölték külön az egyes
fiatal történészek munkahelyét.)
A kétnapos tanácskozás megrendezésére ab
ból a nemes célból került sor, hogy e fiatal
kutatók üljenek össze ós vitassák meg — mint
egy saját erőfelmérés gyanánt — az újonnan
feltárt kutatási eredményeiket. A fiatalok
figyelme főleg a két világháború közti Magyar
ország történetének még megválaszolatlanul,
feltáratlanul hagyott problémái felé irányult.
Az előadások kevés kivétellel jól összeállított,
de az idő hiányában sokszor nem teljesen ki
fejthetett, hasznos és figyelemre méltó előadá
sok voltak.
A konferencia első napján h a t gazdaságtör
téneti és h a t társadalomtörténeti előadást
hallottunk.
Az egyes gazdaságtörténeti értekezések idő
ben szorosan kapcsolódtak egymáshoz. Első
ként Péteri György beszélt az első világháború
és a forradalmak utáni magyar kormányok al
kalmazkodási gazdaság- és pénzpolitikájáról,
valamint a folyó fizetési mérlegek egyensúly
hiányának helyreállítására irányuló kísérletei
ről. Előadása végén megállapította, hogy ez a
kényszer-gazdaságpolitika hosszabb távon sú
lyos helyzetet eredményezett a magyar gazda
ságban és ismertette az ideálisnak tűnő gazda
sági modell működésének feltételeit.
E z t követően Pogány Ágnes vázolta fel az
Osztrák-Magyar Bank jogutódjaként 1921.
augusztus 1-én megalakult Magyar Állami

Jegyintézet történetét és működését. Ennek
az első önálló magyar jegybanknak az életre
hívása — ahogy az előadásból megtudhattuk
— szerves része volt a Hegedűs Lóránt pénz
ügyminiszter által kigondolt stabilizációs poli
tikának. Az elmondottak összegezéseként
Pogány Ágnes megjegyezte, hogy e bank a pénz
ügyi stabilizáció kialakítása céljából indult és
idővel, az 1920-as évek második felében, a kor
látlan pénzteremtés eszköze lett.
Ferber Katalin az 1929—32-es nagy gazda
sági válság hatására Magyarországon 1931-ben
bevezetett kötött devizagazdálkodás problé
máiról, vitáiról és külföldi visszhangjáról be
szélt. Megállapította, hogy az az intézkedés (az
ún. transzfermoratórium), amellyel a magyar
állam a külföldi hitelezőinek megtagadta a fize
téseket és a magánosoknak is megtiltotta azo
kat, nagy jelentőségű volt. Mint utalt is rá,
számos magyarországi tőkés vállalat ennek
köszönhette, hogy megmenekült a csődtől.
Pécsi Vera előadásában — amely mellesleg
rendszerezetlensége miatt több kívánnivalót
hagyott maga u t á n — Sir William Wood brit
politikus Bethlen István és Kállay Miklós mi
niszterelnökökkel folytatott levelezéséről kap
h a t t u n k érdekes információkat. A magyar poli
tikai vezetés hosszú időn át Woodon keresztül
t a r t o t t a az angol pénzügyi körökkel a kapcso
latot, ezért levelei újabb adalékul szolgáltak
a magyar-angol gazdasági együttműködés
történetéhez.
A „száraz" gazdaságtörténeti előadások me
netébe új színt vitt Kövér György élvezetes (jó
humorú) tanulmánya Krausz Simon (1873—
1938) magánbankár és nagy mecénás „tündök
léséről és bukásáról." Kövér György előadásá
b a n hangsúlyozta, hogy az 1920-as évek ma
gyar gazdaságának inflációs világa kitűnő
terepnek bizonyult a bankintézetek és egyéb
finanszírozó társaságok létrejöttéhez.
A gazdaságtörténeti „szimpózium"
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végén

egy szintén figyelemre érdemes előadást hall
h a t t u n k Lengyel A. Lászlótól. K é t magyar közgazdász-életutat ismeretetett az 1930-as évek
Magyarországából. Nevezetesen Varga István
(1897—1962) és Cs. Szabó László (1905—1984)
„válságkutatók" reformgondolatait vázolta
fel. Elmondta hogy Varga az intervenciós gaz
daságpolitikát kívánta előtérbe juttatni, Cs.
Szabó gazdasági reformja pedig a nagy gazda
sági érdekcsoportok hatalmának megtörését
célozta.
A társadalomtörténeti előadások sorát két
jellegében hasonló tanulmány ismertetése
vezette be. Lengyel György a két világháború
közötti magyar gazdasági elitről, Szakoly
Sándor, a Hadtörténelmi Intézet munkatársa
pedig ugyanezen időszak katonai elitjéről tájé
koztatott újabb kutatási eredményei alapján.
Lengyel György a gazdasági elit tárgyalásá
nak kapcsán az alábbi kérdésekkel foglalko
zott: a) a zsidó gazdasági uralom tételével,
b) az Erdei Ferenc-féle kettős társadalmi struk
túra koncepciójával, és c) az 50 nagy család
vezető szerepe a gazdaságban — tétellel. Míg
az első tételt cáfolta — szerinte a zsidók aránya
1920 és 1944 között lecsökkent a multipozíciális
eliten belül, a másik két koncepciónak árnyal
t a b b bemutatására hívta fel a figyelmet.
Szakály Sándor előadásában arról beszélt,
hogy a magyar katonai elit témakörének ku
tatása során kb. 1200—1300 olyan személy
származását (ezen belül családjának társadalmi
és gazdasági helyzetét, születési helyét és val
lását) vizsgálta meg történeti és szociológiai
szempontok szerint, akik rendfokozatuk vagy
beosztásuk alapján befolyásolhatták a magyar
királyi honvédség tevékenységét a két világ
háború közti időszakban. Számos érdekes meg
állapítása közül csak egyet emelünk ki : a kato
nai vezetők családjának vagyoni helyzetét te
kintve a kutatása során bizonyítást nyert, hogy
csak 25%-uk rendelkezett némi anyagiakkal, a
fennmaradó 7 5 % csak a családfő fizetésére tá
maszkodhatott.
Szakály Sándor az előadása végén hangsú
lyozta, hogy a magyar katonai elit tagjai tevé
kenységének mozgató rugóit nem a származá
sukban, hanem helyzetükben kell keresni,
ennélfogva németbarátságuknak indító oka
nem esetleges német származásuk, hanem az
első világháborúban fennállt német-osztrák
magyar szövetség, a magyar revíziós törekvé
seket — ha csak részben is — támogató német
politika és a háborút lezáró trianoni béke
szerződés igazságtalan intézkedései voltak.
E z t követően Kovács M. Mária előadásiban
azt fejtegette, hogyan jelentkezett a zsidókér
dés a két világháború közötti magyar orvosi és
ügyvédi szervezetekben. Érdekesen derült ki,
hogy a két értelmiségi réteg politikai maga
tartása mennyire eltért egymástól azonosnak
tűnő viszonyok és behatások között. Míg az

orvostársadalomban erős volt a saját fajvédő
szervezetek hatása és csökkent a zsidó orvosok
száma, az ügyvédek felemelték szavukat az
1938-tól bevezetett zsidótörvények érvényesí
tése ellen és a köreikben alakult zsidóellenes
szervezetek befolyása is elenyésző volt.
Vikol Katalin tanulmányában a magyar
magán- és köztisztviselők életviszonyainak,
politikai arculatának, a társadalmi struktráb a n elfoglalt helyüknek ós képzettségüknek
társadalomtörténeti összehasonlítására vállal
kozott. Fejtegetéseiből kiderült, hogy a két
réteg főleg a származás ós a társadalmi mobi
litás szempontjából tért el egymástól és más
téren is eléggé szignifikáns különbségek vol
t a k köztük a magántisztviselők javára.
Szécsényi Mihály
Budapest bűnözésének
a két világháború közti Magyarország területi
kriminalitásában játszott szerepéről és a bűnö
zés szerkezetének változásairól beszólt. Az el
mondottak összefoglalásaként az előadó meg
állapította, hogy Budapest kriminalitása a vi
dékéhez viszonyítva csak a gazdasági válság
idején emelkedett magasabbra, valamint a fő
város bűnözésében kimutathatók új típusú
bűncselekmények is, például, a csalás és a sik
kasztás.
Gyóni Gábor a — közvéleményben, de a tudo
mányos életben is tévesen élő — munkáscsalád
nagyságról t a r t o t t előadást. Cáfolta, hogy ezek
a családok sokgyermekes családok voltak.
Statisztikai adatok alapján kimutatta, hogy a
legnagyobb családnagyság a bányászok és a
közlekedési segédszemélyzet rétegében is csak
3—4 gyereket jelentett.
A fiatal kutatók konferenciájának második
napján politikatörténeti és ideológiai előadá
sokra került sor.
A politikatörténeti értekezések sorát Kövics
Emma, a K L T E oktatója nyitotta meg, „A
Páneurópa-gondolat magyarországi visszhang
j a " című előadásával. Kövics E m m a kifejtette,
hogy az 1920-as évek magyar kormányai és a
Páneurópa-terv, valamint a Nyugat-Európából
jövő Európa-rendezési tervek között valóságos
volt az ellentét. Nem jelentettek valódi al
ternatívát a magyar külpolitikában, mert
mellőzték Trianon revízióját. A kevés ma
gyarországi ellenzéki szervezet pedig — ha
tásos programja még nem lévén — nem foglal
kozott érdemben a külföldről jövő rendezési
tervekkel.
Barabás László, a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskola oktatója a Pángermán Szövetségben tömörült német mozga
lom 1920-as években kialakult Magyaror
szág-képéről t a r t o t t előadást. Kiemelten fog
lalkozott a Pángermán Szövetségnek a magyar
békeszerződést és államformát érintő állás
foglalásával és ismertette, hogy a szövetség
milyen szerepet szánt a Magyarországon élő

német népcsoportnak. Mint elmondta, főleg
akkor szorgalmazta a Pángermán Szövetség a
magyar és német gazdasági és politikai kap
csolatok szorosabbra fűzését, mikor a Bethlen
kormány 1923-tól Olaszország felé kezdett ori
entálódni.
Balázs Ilona, a T T I ösztöndíjasa az ausztromarxisták tevékenységének kapcsán két kérdés
részletezésére tért k i : a) az osztrák szociál
demokraták segítségnyújtása az emigráns ma
gyar munkásmozgalomnak a Tanácsköztársa
ság bukása u t á n , b) az osztrák és magyar szo
ciáldemokraták kapcsolatai 1919—1934 között.
Felolvasásából megtudhattuk, hogy a magyar
szociáldemokraták az ún. Bethlen—Peyerp a k t u m megkötése u t á n kerültek közelebb
az ausztro-marxistákhoz. Az előadó ezenkívül
elmondta, hogy az osztrák szociáldemokraták
közvetítő szerepet vállaltak magyar elvtársaik
és az európai szociáldemokraták kapcsolat
teremtésében.
M. Kiss Sándor előadásában azt fejtegette,
mennyire igaz az az állítás, hogy a második
világháború előtt vallott demokratikus esz
mények és a háború alatti konkrét ellenállási
tevékenységek egymással egyenesen arányo
sak. Ehhez, mintegy példaként, néhány jellem
ző mondattal bemutatta a magyar ellenállási
mozgalom egyes csoportjait, köztük a SzentGyörgyi Albert-féle demokratikus csoportot,
és az Alpári Imre illetve Nádas Endre nevével
fémjelzett ellenállási csoportokat.
A politikatörténeti „kurzus" záró akkord
jaként Stark Tamás, a T T I ösztöndíjasa ismer
tette kutatási eredményeit Magyarország
második világháborús emberveszteségéről. El
mondta, hogy főleg a magyar hadifogolyvesz
teség meghatározása állítja nehéz és szinte
megoldhatatlan feladat elé a kutatót. A 2. ma
gyar hadsereg veszteségeit (elesett, eltűnt,
hadifogoly) az előadó hozzávetőlegesen 120 000
főben állapította meg. A háború alatti teljes
magyar emberveszteséget 870—960 000 főre
becsülte, mely számadat az eddigi végletes
kutatási eredmények reális középértékének
tekinthető.
A konferencia utolsó negyedében ideológia
történeti előadásokra került sor.
Elsőnek Tőkéczi László vázolta fel Klebelsberg Kunó (1875—1932) kultuszminiszter
kultúrpolitikai koncepcióját, különös tekintet
tel a magyar keresztény középrétegek felemelé
se érdekében vallott eszméit. Az előadó ki
hangsúlyozta, hogy Klebelsberg programja
egy új típusú uralkodó társadalmi osztály ki
építését célozta, amely csak a túlnépesedett
magyar középosztály európai (főleg porosz és
angolszász) mintákat követő, sok időt igénylő
modernizációja révén alakítható ki.

B. Bernát István az 1928—30 között a fiatal
magyar értelmiség vitafórumává való Bartha
Miklós Társaság szerepéről beszélt. Elmondta,
hogy a társaságnak a közéletben és a politiká
b a n nem volt befolyása, de mint ideológiate
remtő és a korszak problémáit — kiemelten
a paraszti társadalom felemelkedési lehetősé
geit — megvitató színtér jelentős szerepet ját
szott.
E z t követően Lengyel András ismertette a
Szegedi Fiatalok mozgalmának gazdasági,
politikai és kultúrtörekvéseit és a népi mozga
lomhoz fűződő viszonyát. Kifejtette, hogy en
nek a prenépies csoportnak — melyet a népi
írók 1932-ben m á r „harcostársnak" tekintet
tek — a gondolat- és eszmerendszere több
pontban hasonló volt az 1930-as évek elejétől
megújuló népi mozgaloméhoz. Mindkettőre
jellemző a parasztság nyomora feletti szociális
érzékenység, a Duna-menti népek összefogása
szükségességének felismerése és a kapitalista
társadalomnak és az urbanizmusnak, mint a
közösségi életet felbontó atomizáló rendszer
nek az elutasítása.
Kerékgyártó Béla a polgári radikális Csécsy
Imre (1893—1961) 1941—43-ban írt Világos
pillanat című könyvének elméleti rekonstruk
ciójára vállalkozott. Az előadás során betekin
tést k a p h a t t u n k Csécsynek — a Huszadik
Század című folyóirat szerkesztőjének — esz
merendszeréről.
Majd — megszakítva kissé az ideológiai jel
legű előadások sorát — Szőcs Gábor értekezésé
ben egy, a két világháború közti budapesti
munkáskerület mikroanalízise során felmerült
módszertani problémákat sorolta fel.
Végül Kovács I. Gábor szociológus, „Paraszti
műveltség a kalendárium-irodalom tükrében"
című előadása zárta a kétnapos konferenciát.
Az előadó beszámolt arról, hogy az első világ
háborút követően az 1920—1930-as években
főleg a kisgazda- ós agrárius szervezetek kalen
dáriumainak és a vallásos jellegű n a p t á r a k n a k
növekedett meg az előfizetése. Ezenkívül ki
fejtette, hogy ezekben a kalendáriumokban
közölt cikkek, ismertetések mintegy ösztönzői
voltak a megszülető igényeknek.
Az egyes előadásblokkok u t á n vitáknak is
helyet adtak — melyek során az előadók job
b a n kifejthették mondanivalójukat. A gazda
ságtörténeti előadások vitáját R á n k i György,
a társadalomtörténetiét L. Nagy Zsuzsa, a po
litikatörténetiét Hajdú Tibor, az ideológia
történetiét Lackó Miklós vezette. A viták során
a vita vezetőkön kívül hozzászóltak még:
Pach Zsigmond Pál, Romsics Ignác és Szabó
Miklós.
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[írta:] K. B . — M. É . — N , 1984. 24. sz.
681. A „villámháború' mítosza megdől. [Ir
t a : ] K . B.—M. É . — N , 1984. 26. sz.
11. p .
682. Turtegin
Elek:
Krím—Szevasztopol
1941—1944. — Határőr, 1984. 19. sz.
14. p .
683. Gyökeres fordulat. (A sztálingrádi csata.)
[írta:] M. É . — N , 1984. 29. sz. 11. p .
684. Dolmányos I s t v á n : Sztálingrád — a
szovjet történészek jubileumi műveiben.
— Ho, 1984. 2. sz. 98—101. p .
685. Plievier, Theodor: Sztálingrád. (Stalin
grad. Ford. Kállay Miklós. Az 1945-ben
készült röv. magyar kiadást megigazí
t o t t a és az utószót írta Bor Ambrus.)
[Bp.] Zrínyi K. 1983. 388 p.
686.T[óth]
S[ándor] G.: Győzelemről győ
zelemre... — N , 1984. 32. sz. 11. p .
687. Feszenlco, L. F . : A történelem példája.
(A Szovjetunió elleni háború és a lenin
grádi blokád.) — Magyar Rendőr, 1984.
4. sz. 5. p .
688. Dolmányos I s t v á n : A széttört blokád.
Leningrád, 1944. január. — Népszabad
ság, 1984. 19. sz. 6. p.
689. Zalai István : Az emlékező és építő Lenin
grádból. — Népszabadság, 1984. 23. sz.
9.p.
690. Kovács J e n ő : 1944 tavaszán-nyarán. —
Határőr, 1984. 27. sz. 14. p .
691. Dolmányos I s t v á n : A szevasztopoli csata.
Négy évtizede történt. (1944. május.) —
Népszabadság, 1984. 111. sz. 6. p .
692. Szabó Miklós : A belorussziai hadművelet.
(1944. június—augusztus.) — Akadémiai
Közlemények, 109. sz. 1984. 85—109. p.
693. Szabó Miklós: A normandiai és a beloruszszíai hadműveletek hadművészeti tanul
ságai. — Ho, 1984. 8. sz. 99—103. p.
694. Szabó Miklós, M. : A „Bagratyion" had
művelet. — Népszava, 1984. 170. sz.
6. PTurtegin Elek: A bresztiek. — Határőr,
1984. 30. sz. 14. p .
Turtegin Elek: Iasí—Kisinyovi hadmű
velet. — Határőr, 1984. 33. sz. 14. p .
T[óth] Sfándor] G. : A szovjet haza fel
szabadítása. — N , 1984. 35. sz. 11. p .
Bajcsányi I v á n : A Szovjetunió határának
felszabadítása. — Határőr, 1984. 9. sz.
14. p.
T[óth] S[ándor] G.: Felszabadító külde
tés. (A szovjet hadsereg felszabadító

harcai Európában.) — N , 1984. 36. sz.
11. p.
700. Begős László : Csaták a kárpáti kiszögel
lés mögött. — Határőr, 1984. 39. sz. 11. p .
701. Oodó Ágnes: Történelmi sorsforduló.
Románia felszabadításának 40. évfordu
lójára. — ISz, 1984. 8. sz. 10—11. p .
702. Koncz István—Walkó György: Románia
négy évtizede. 1. r. Történelmi forduló
pont. (A fasizmus ellen. Fegyveres fel
kelés. E g y ü t t a Vörös Hadsereggel.) —
Népszabadság, 1984. 191. sz. 6. p .
703. Pethő Tibor: „Marhavásár" és a román
kiugrás. — Népfront, 1984. 6. sz. 3—7. p .
704. Oodó Ágnes: Forradalmi szeptember.
Bulgária felszabadulásának 40. évfordu
lójára. — ISz, 1984. 9. sz. 10—11. p .
705. Nonn V. György: A forradalom előz
ményei. A világháború és a bolgár parti
zánok. — Magyar Hírlap, 1984. 210. sz.
2.p.
706. Shorubszlďj, P . : A Baltikum felszabadí
tása. — Magyar Hírlap, 1984. 223. sz.
9.p.
707. Szabó L. I s t v á n : Harcban a városért.
(Belgrád felszabadulása.) — Népszabad
ság, 1984. 245. sz. 6. p .
708. Máriás József: A nagy csatára emlékez
ve. (Batina, 1944. november 7—9.) —
Magyar Képes Újság (Eszék), 1984. 45.
sz. 2 — 3 . p .
709. Avar J á n o s : Auschwitz bombázása. —
Élet és Irodalom, 1984. 37. sz. 2. p .
710. Kirülov,
Jurij : A győzelem napján.
(Emlékezés a szovjet hadsereg hősi
harcaira.)—Magyar Rendőr, 1984. 18. sz.
2.p.
711. Csizmadia György: A felszabadító harcok
évfordulóján. (A szovjet hadsereg had
műveletei a Távol-Keleten 1945. augusz
tusában.) — Magyar Rendőr, 1984. 34. sz
4.p.

Magyarország a második világháborúban
712. Sipos Péter—Vida I s t v á n : Az ellenfor
radalmi rendszer politikájának felelőssége
Magyarország második világháborús ka
tasztrófájában. 1—2. r. — Társadalmi
Szemle, 1984. 6. sz. 95—106., 7—8. sz.
88—101. p .
713. Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyar
országon, 1939-1944. (Bp.) Kossuth K .
1983. 340 p .
Bibliogr. a jegyzetekben.
Névmutatóval.
714. Juhász Gyula: Magyarország a második
világháborúban. (Gólyavári esték. Szerk.
H a n á k Péter. Bp. RTV-Minerva, Közgazd. és Jogi K . 1984.) 174—208. p .
715. Juhász Gyula: A német—magyar viszony
néhány kérdése a második világháború
alatt. — T S z , 1984. 1—2. sz. 258—268. p .
716. Juhász Gyula: Some aspects of relations
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between Hungary and Germany during
the second world war. (Hungarian his
tory — world history. E d . b y György
Ránki. Bp. Akad. K . 1984.) 209—220. p.
717. Bánki György: „Unwilling satellite" or
„last satellite" — some problems of
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rian history — world history. E d . by
György Ránki. Bp. Akad. K. 1984.)
261—288. p .
718. Tőkés Rudolf L . : The unwilling satellite:
questions of evidence and interpretation.
(Hungarian history — world history. E d .
by György Ránki. Bp. Akad. K. 1984.)
289—293. p.)
719. Bajcsy-Zsilinszky
E n d r e : „Hogy meg
mozgassuk a magyar lelkiismeretet..."
(Részlet
naplójából.) [Közread, ós
bev.] Tilkovszky Lóránt. — Békési Élet,
1984. 1. sz. 94—104. p .
720. Bajcsy-Zsilinszky
Endre : „Kifogytam az
időből..." (Bajcsy-Zsilinszky 1941. de
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és bev.] Tilkovszky Lóránt. — Békési
Elet, 1984. 3. sz. 367—377. p.
721. Dreisziger Nándor F . : A béke keresése.
Áttekintés az 1941—1944 közötti magyar
politikáról a háborúban való részvétel
kérdésében. A magyar különbéke tervek.
Magyarország megszállása. — Hungarian
Studies Review (Toronto), 1983. 1—2. sz.
99—109. p.
722. Feljegyzés Hitler és Teleki Pál magyar
miniszterelnök tárgyalásáról. Bécs, 1940.
november 20. — Vojnoistorijski Glasnik,
1983. 1. sz. 325—328. p .
723. Feljegyzés Hitler ós Bárdossy László
magyar külügyminiszter tárgyalásáról
München, 1941. március 21. —Vojnoisto
rijski Glasnik, 1983. 2. sz. 285—287. p.
724. Feljegyzés Hitler és Sztójay Döme berlini
magyar nagykövet tárgyalásáról. Berlin,
1941. március 27. — Vojnoistorijski
Glasnik, 1983. 1. sz. 329—330. p .
725. Feljegyzés Hitler és Sztójay Döme berlini
magyar nagykövet tárgyalásáról. Berlin,
1941. március 28. — Vojnoistorijski
Glasnik, 1983. 2. sz. 288—290. p .
726. Feljegyzés Hitler és H o r t h y Miklós tár
gyalásáról. Klessheim, 1943. április 16. —
Vojnoistorijski Glasnik, 1983. 3. sz.
270—281. p .
727. Feljegyzés Hitler és Sztójay Döme berlini
magyar nagykövet tárgyalásáról. Berlin,
1941. április 19. — Vojnoistorijski Glas-,
nik, 1983. 2. sz. 290—293. p .
728. A belgrádi magyar konzul jelentése
Hennyey Gusztáv és Sztójay Döme ré
szére Milan Nedic szerb miniszterelnökkel
folytatott tárgyalásairól. Belgrád, 1944.
szeptember 19. — Vojnoistorijski Glas
nik, 1983. 2. sz. 294—297. p .
729. A megtizedelt nemzet emlékezete. (Tudo-

— 626

mányos ülésszak az Akadémián.) — Ma
gyar Hírlap, 1984. 139. sz. 5. p .
730. Für Lajos: Magyarország emberveszte
sége. — Magyar Hírlap, 1984. 146. sz. 9.
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731. Für Lajos: Magyarország embervesztesé
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733. Tilkovszky Lóránt : A nemzetiségi kérdés
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sz. 46—51. p.
736- Oosztonyi Péter : Magyarország a második
világháborúban. 1—2. köt. München,
Herp, 1984. 2 db.
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1. sz. 54—79., 2. sz. 144—169., 3. sz.
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5. sz. 152—160., 6. sz. 183—189., 1982.
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738. Oosztony, P . : Hungary's army in the
second world war. (Hungarian history —
world history. E d . b y György Ránki.
Bp. Akad. K. 1984.) 221—260. p .
739. Dombrády Lóránd: A második világ
háború és a magyar katonai vezetés. —
Hadtudományi Füzetek, 1984. 5—27. p .
740. Vattay Ferenc: A Magyar Királyi Hon
véd Légierők vezérkara. — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1982. 29. p .
741. Meggy esi László: Katonai parancsnokok
hadiüzemekben. (1938—1944.) — Határ
őr, 1984. 31. sz. 14. p .
742. Vajda Ferenc Antal: A magyar légierő
és a németországi repülőgépbeszerzés a
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3. sz. 550—554. p .
743. Oaál Gyula: Fehér kereszt és fehér csil
lag. [A magyar légtér védelme a második
világháborúban.] — Magyar Szárnyak
(Oshawa), 1983. 34—51. p.
744. Oaál Gyula: Szárnyas szállítók. — Ma
gyar Szárnyak (Oshawa), 1981. 4—12. p .
745. Bánhidi Antal: Az iglói repülőtér bom
bázása. (1939. március 24.) — Magyar
Szárnyak (Oshawa, )1983. 77—78. p .
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História, 1984. 5—6 sz. 40—42. p.
747. Kelemen Antal: A Bombázó Iskolától az
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Szárnyak (Oshawa), 1981. 57—59. p .
748. Varga Csaba— Varga Gyula : Improvizá
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berség lehetőségei. Délvidék, 1941 : bácsföldvárí interregnum egy kényszerleszál
lást szenvedő repülő visszaemlékezése
tükrében. — Életünk, 1984. 3. sz. 219—
225. p.
74&.Platthy Árpád: í g y kezdődött... 1941.
júniusában. — Magyar Szárnyak (Os
hawa), 1980. 2—3. p. :
750. Ormay József : Milyen gépek bombázhat
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Kassát? — Magyar Szárnvak (Oshawa),
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751. Ormay József: A bustyaházai incidens.
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(Oshawa), 1984. 68—72. p .
752. Ormay József: Kassai bombák. Tárgyi
bizonyítékok, szemtanúk. — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1982. 86—90. p .
753. Nagy László : í g y kezdődött. Közeifel
derítők első bevetése. (1941. július 12.) —
Magyar Szárnyak (Oshawa), 1981. 38—
39. p .
754. Szabó Miklós : A Magyar Királyi Honvéd
Légierő harcai Ukrajnában (1941. jú
nius—december). — H K , 1984. 3. sz.
496—520. p .
755. Gaál Gyula: Vadászidény Uriv felett.
[Közelfelderítő repülőegységek a szovjet
arcvonalon 1942-ben.] — Magyar Szár
nyak (Oshawa), 1982. 51—52. p.
756. (Szili Ferenc): Adatok a kaposvári 10.
könnyű tüzérezred doni tragédiájához
(1942—1943). (Somogy megye múltjából.
Levéltári évkönyv 15. Kaposvár, 1984.)
303—332. p .
757. Sugár I s t v á n : E g y gyalogezred a Don
kanvarban. — Napjaink, 1984. 11. sz.
36—37. p.
758. Generál Tibor—Szauter Lajos : Dokumen
tumok a 2. magyar hadsereg ellátószol
gálatáról. — H o , 1984. 2. sz. 102—107. p .
759. Szauter Lajos: Adalékok a 2. magyar
hadsereg Don-menti hadműveletei, har
cai vezetésének néhány anyagi kérdésé
hez. — Akadémiai Közlemények, 103. sz.
1983. 203—221. p.
760. Héltai Nándor : Memento egy magyar
tragédiához. Grassi tábornok titkos leve
lei, í g y pusztult el a 13. könnyűhadosztály
a Don-kanyarban. — Új Szó (Toronto),
1983. 1. sz. 6—7. p .
761. Szakály Sándor: Vita Nemeskürty Ist
vánnal. [A 2. magyar hadsereg történeté
nek és pusztulásának kérdései.] — Mozgó
Világ, 1984. 3. sz. 41—46. p .
u. a. : Látóhatár, 1984. 7. sz. 162—183. p .

762. Kossá I s t v á n : Dunától a Donig. 3. kiad.
Bp. Kossuth K. 1984. 516 p .
763. Gallai Ervin: Menekülés a pokolból. —
Ország Világ, 1984. 14. sz. 20—21. p .
764. Mócsy I s t v á n : Magyarország a nagyha
talmak között. A sikertelen 1943-as
Béke-Misszió dokumentumai. — Hunga
rian Studies Review (Toronto), 1983.
1—2. sz. 111—124. p.
765. Kapronczay Károly: Menekült olasz ka
tonák Magyarországon. 1943—1944. —
Új Tükör, 1984. 16. sz. 17. p.
766. E g y lemondás okairól. Nagy Vilmos hon
védelmi miniszter feljegyzése H o r t h y
Miklós számára. (Közread, bev. és jegyz.
Bonhardt Attila és Szakály Sándor.) —
Kritika, 1984. 8. sz. 13—15. p .
767. Az 1944. év históriája. Szerk. Glatz Fe
renc. História évkönyv 1984. (Bp. Lap
kiadó Váll.) 1984. 174 p . fflusztr.
(História könyvek.)
768. 40 éve történt. (Szerk. a MTI Dokumen
tációs Szerk.) [Kiad. a] (Magyar Távirati
Iroda) [Bp.] MTI, [1984.] 62 p. Krono
lógia.
769. Tóth Gyula: 40 éve történt. 1—10. r. —
Radar, 1984. 3—12. sz.
770. Tóth Sándor: 1944. sorsdöntő eseményei
és a magyar katonai vezetés. (Magyar
ország 1944-ben. Bp. Kossuth K . 1984.)
81—90. p .
771. Vigh Károly: Zsilinszky vitája Kállayval
a német megszállás küszöbén. — Nép
szava, 1984. 65. sz. 11. p.
772. Juhász Gyula: Negyven éve februárban:
a Kállay-kormány végnapjai. — Magyar
Nemzet, 1984. 47. sz. 9. p .
773. Juhász Gyula: Az uralkodó eszmék zsák
utcája. (Magyarország 1944-ben. B p .
Kossuth K. 1984.) 24—32. p .
774. Juhász Gyula: A téveszméktől a rendszer
széthullásáig. Az 1944-hez vezető útról.
— Népszabadság, 1984. 146. sz. 7. p .
775. Adalékok a „Sparrow Mission" egyre job
b a n színesedő történetéhez. (Muraköz,
1944. március.) — Magyar Szárnyak
(Oshawa), 1981. 44—45. p .
776. Karsai Elek: Magyar belpolitika 1944
tavaszán, nyarán. — Magvar Nemzet,
1984. 101. sz. 7. p .
777. Deutschland ím zweiten Weltkrieg. B d .
5. Der Zusammenbruch der Defensivstra
tegie des Hitlerfaschismus an allen Fron
ten (Januar bis August 1944). (Autorenkoll. Wolfgang Bleyer, Klaus Drobisch
usw. unter Leitung v. Wolfgang Schu
mann.) Berlin, Akademie-Verl. 1984.
701 p. 50 t . illusztr.
Magyarországról 528—536., 619—620. p .
778. Bánki György : UnternehmenMargarethe.
Die deutsche Besetzung Ungarns. (1944.
március 19. Magyarország német meg
szállása. Deutsch v. Erzsébet Pogány,
Miklós Pogány. Bp. — Graz — Wien.)
Corvina K.—(Böhlaus, 1984.) 442 p . &t.
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Bibliogr. a jegyzetekben 401—435. p.
Névmutatóval.
779. Bánki György: A német megszálláshoz
vezető út. (Magyarország 1944-ben. Bp.
Kossuth K . 1984.) 13—23. p.
780. Bánki György: A német megszálláshoz
vezető út. — K o r t á r s , 1984.11. sz. 1752—
1760. p.
781. Juhász Gyula: Magyarország német meg
szállása. — Pártélet, 1984. 3. sz. 30—35.
Pu. a. : — Látóhatár, 1984. 5—6. sz. 218—
228. p.
782. Juhász Gyula: The German occupation
of Hungary. — The New Hungarian
Quarterly, 96. sz. 1984. 57—63. p.
783. Karsai Elek: 1944. március 19. Magyar
ország német megszállásának háttere
és tragikus eseményei. — Társadalmi
Szemle, 1984. 3. sz. 58—69. p.
784. Fűzi I m r e : 1944. március 19. Magyar
ország német megszállása. — Akadémiai
Közlemények, 109. sz. 1984. 111—133. p.
785. Kun József: A végzetes „Margaréta".
1—2. r. Negyven éve történt. — N,
1984. 11—12. sz. 11. p.
786. Kovács Jenő : Magyarország náci meg
szállása. — Határőr, 1984. 11. sz. 14. p.
787. (Hazay Istvánná): Magyarország 1944.
március 19-i német megszállása és annak
következményei. [Kiad. az] MN Poli
tikai Nevelőmunka Anyagi és Módszer
tani Központ. [Bp.] (MNMK ny.) 1984.
17 p .
788. Böröcz, Vinzenz : Vor vierzig Jahren :
„Unternehmen Margarethe". — Volks
stimme, 1984. 260. sz. Wochenend Pano
rama. 8. p.
789. Gárdos Miklós: Negyven éve történt.
Korbács és mézesmadzag. — Interpress
Magazin, 1984. 4. sz. 20—29. p.
790. Nagy Kázmér: Az a márciusi hajnal...
(1944. március 19.) — Kritika, 1984.
3. sz. 9. p .
ľdl.Peťhô
Tibor: A hintapolitika kudarca
és a német megszállás. — Népfront, 1984.
3. sz. 1—6. p .
792. Pritz P á l : Magyarország náci megszállá
sa. — Magyar Nemzet, 1984. 66. sz. 7. p.
793. Pritz P á l : Magyarország náci megszállá
sa. — Amerikai Magyar Szó (New York),
1984. 15. sz. 2. p .
794. Stenczer Ferenc : Maradt hit a reményre.
— Népszava, 1984. 80. sz. 11. p.
795. Tilkovszky L ó r á n t : 1944. március 19.:
Magyarország német megszállása. 1—2.
r. — Népszabadság, 1984. 65—66. sz.
6.p.
796. Vargyai Gyula: A tragédia utolsó előtti
felvonása. A náci megszállás 40. évfor
dulójára. — Magyar Hírlap, 1984. 65. sz.
9.p.
797. Boldizsár I v á n : Március tizenkilencedike.
— Kortárs, 1984. 5. sz. 759—776. p.
798. 1944. március 19. (Visszaemlékezések.

A közölt részletek a Magyar Munkás
mozgalmi Múzeumban elhelyezett doku
mentumokban találhatók.) — Honisme
ret, 1984. 3. sz. 12—16. p.
799. Andrássy Antal: Az „X-nap", a német
megszállás időpontja Somogyban. —
Somogy, 1984. 3. sz. 81—88. p .
800. A német megszállástól a zsidó lakosság
elhurcolásáig. Dokumentumok Somogy
történetéhez, 1944. összeáll. Andrássy
Antal. — Somogyi Honismereti Híradó,
1984. 1. sz. 3—17. p .
801. Antal J á n o s : 1944. március 19—1945.
április 4. 1—4. r. — Budapesti Fórum,
1984. 2. sz. 128—132., 4. sz. 74—76.,
5. sz. 78—80. 6. sz. 57—61. p.
802. Kétezer sor a vészkorszakról. (1944. ápri
lis—december.) összeáll. Bálint É v a ,
Vincze Péter. — Magyar Hírlap, 1984.
110. sz. mell. 7—10. p .
803. Dombrády Lóránd: Az ország kifosztása.
Negyven éve történt. — N, 1984. 27. sz.
11. p .
804. Vargyai Gyula : A helytartó és kormány
zója. Veesenmayer ós Horthy 1944-ben.
— Népszava, 1984. 110. sz. 6. p.
805. Qosztonyi Pétor: Weichs tábornagy 1944es magyarországi naplója. — Új Látó
h a t á r (München), 1984. l.,sz. 90—108. p.
806. Tóth Sándor : Rendszermentők. Negyven
éve történt. (Politikai magatartás a Sztójay- és a Lakatos kormány idején.) — N ,
1984. 33. sz. 11. p.
807. Pethő Tibor: A Lakatos-kormány felemás
kísérletei. — Népfront, 1984. 7. sz. 1—5.
P808. ölvedi Ignác: Az 1. magyar hadsereg a
hitlerista háború szolgálatában, (össze
omlás ós újjászületés. Tanulmányok a
legujabbkori magyar történelem egyes
kérdéseihez. Szerk. Korom Mihály, Sze
red i Péter. Bp. Művelődési Minisztérium
Marxizmus-Leninizmus Okt. Főoszt.
1984.) 7—35. p.
(Tudományos szocializmus füzetek 77.)
809. ölvedi Ignác: Az 1. magyar hadsereg
1944. júliusi veresége. — Magvar Nemzet,
1984. 170. sz. 9. p.
810. Qazsi József: Az utolsó nyár. (Az 1. ma
gyar hadsereg a Kárpátokban.) — N ,
1984. 21. sz. 11. p.
811. Tassonyi Edömér: Az ejtőernyősök har
ca a Kárpátok védelmében. — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1982. 78—81. p.
812. Karsai E l e k : Légiveszély, Bácska, Ba
ja!... (Az angolszász légierő bombázási
stratégiája Magyarország ellen.) — Látó
határ, 1984. 7. sz. 174—183. p .
813. Oaál Gyula: Hadszíntér a felhők felett.
(Magyarországi hadszíntér 1944—1945.)
— Magyar Szárnyak (Oshawa), 1984.
25—42. p .
814. Oaál Gyula: J ó idő várható Budapest
felett. Az amerikai 15. légihadsereg és az
angol 205. repülődandár bevetése ma-

gyár célpontok ellen. Légiharcok adatai.
— Magyar Szárnyak (Oshawa), 1980.
30—41. p .
815. Heppes Aladár: A veszprémi repülőtér
bombázása 1944. július 8-án. — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1980. 6—8. p .
816. Heppes Aladár: Visszaemlékezés a Ma
gyar Légierők 1944-es harcaira 40 év
távlatából. — Magyar Szárnyak (Osha
wa), 1984. 10—16. p.
817. Szabó Miklós: Magyarország honi va
dászvédelme 1944 első felében. — H o ,
1984. 7. sz. 84—89. p.
818. Balogh E d g á r : Kolozsvár, 1944 őszén. —
Népszabadság, 1984. 199. sz. 13. p.
u. a. : — Látóhatár, 1984. 11. sz. 148—
156. p.
819. Tóth Sándor: 1944 októbere előtt. —
Budapest, 1984. 10. sz. 10—11. p .
820. Szabó Miklós, M. : Fegyverszüneti pró
bálkozások 1944. — Népszava, 1984.
229. sz. 6. p.
821. öflvedi] I [ g n á c ] : Hazaárulás a végsőkig.
— N, 1984. 38. sz. 11. p.
822. Majoros J á n o s : Titkos küldetés. 1944.
szeptember 22. (Náday István tábornok.)
— Magyar Szárnyak (Oshawa), 1980.
18—21. p .
823. Kürti Gábor : Az elmulasztott lehetőségek
és ami 1944-ben megtörtént. — Magyar
Hírlap, 1984. 150. sz. 8. p.
824. Szakáll/ Sándor : Fegyverszüneti egyez
mény. 1944. október 11. Moszkva. —
Magyar Hírlap, 1984. 239. sz. 8. p.
825. Pethő Tibor : Az első ideiglenes fegyver
szünet. — Népfront, 1984. 9. sz. 1—5. p .
826. Deáki László : A Horthy-rezsim végnap
jai. — Népszava, 1984. 242. sz. 5. p.
827. Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. (2. bőv.
kiad.) Bp. Magvető K. (1984.) 407 p. 121.
(Nemzet és emlékezet.)
Bibliogr. a jegyzetekben 368—383. p .
828. Vigh Károly: Ugrás a sötétbe ? — Magyar
Nemzet, 1984. 241. sz. 8. p.
829. Vigh Károly: Ugrás — sötétből sötétbe.
— Magyar Hírlap, 1984. 241. sz. mell.
[ 5 - 1 0 . p.]
830. Vargyai Gyula: Születése a halála lett.
— Magyar Hírlap, 1984. 241. sz. mell.
10—12. p .
831. Pintér I s t v á n : Mi történt 1944. október
15-én? 1—2. r. — Népszabadság, 1984.
241. sz. 6., 242. sz. 4. p.
832. Ölvedi I g n á c : Az elszalasztott lehetőség.
— MHSz Élet, 1984. 17. sz. 26—27. p .
833. ölvedi Ignác: A debreceni csata és Hor
t h y Miklós sikertelen kiugrási kísérlete.
— MHSz Élet, 1984. 19. sz. 26—27. p.
834. Rozsnyói Ágnes : Nyilasok — amíg a húr
elpattant. — Magyar Hírlap, 1984. 241.
sz. mell. [12—15. p.]
835. Pethő Tibor : A Páncélököl-hadművelet.
— Népfront, 1984. 10. sz. 4—8. p.
836. Szakály Sándor: A nyilasok hatalomát

vétele. Negyven éve t ö r t é n t . — N , 1984.
41. sz. 11. p .
831.Csettkey László: Az 1944. október 15-í
események és a n n a k előzményei, ahogy
én Budapesten, a „központban" átéltem.
— Az összeomlás előestéjén. Kiad. a
Magyar. Tört. K u t . Társ. (Englewood,
Universe Publ. 1981.) 125 lev.
(Magyar Történelmi K u t a t ó Társaság
kiadványai. 8.)
838. Klocke, H e l m u t : Die Pfeílkreuzlerherrschaft in Ungarn (16. Oktober 1944 bis
4. April 1945.) (Ungarn-Jahrbuch. Zeit
schrift für die K u n d e Ungarns und ver
wandte Gebiete. Bd. 8. J g . 1977. Hrsg.
Georg Stadtmüller, Gabriel Adriányi usw.
München, Trofenik Verl. 1978.) 129—
154. p.
839. Gárdos Miklós: Negyven éve t ö r t é n t .
Vissza a háborúba. — Interpress Maga
zin, 1984. 10. sz. 36—44. p .
840. Vargyai Gyula: Politikai színjáték Bu
dán. [Szálasi Ferenc eskütétele 1944.
november 4-én.] — Népszava, 1984.
264. sz. 5. p .
841. Nagy Kázmér: Szálasiék „országlása",
rémuralma. — Társadalmi Szemle, 1984.
10. sz. 54—63. p .
842. E g y nyilas vezér feljegyzései. (Szöllősi
Jenő. Közread., bev. és jegyz. Nagy
Kázmér.) — Kritika, 1984. 8. sz. 16—22.
P843. Benoschofsky Ilona : Rendszer, de őrület
van benne. Szálasi Ferenc naplójáról.
(Évkönyv Magyar Izraeliták Országos
Képviselete, 1983—84.) 21—34. p .
844. Sipos Péter : Nyilasok Magyarországon.
— Magyar Nemzet, 1984. 277. sz. 7. p .
845. Somlyai Magda: A Szálasi-hatalom né
h á n y intézkedése, hatásuk a lakosság
magatartására. — Reflektor, 1984. 2. sz.
418—482. p.
846. Nyilvántartások, feljegyzések, jelentések,
az 1945. évi Németországba való kitelepí
téssel kapcsolatban. Kiad. a MagyarTört.
K u t . Társ. (Englewood, Universe Publ.
1981.) 66 lev.
(Magyar Történelmi K u t a t ó Társaság
kiadványai. 6.)
847. Somlyai Magda: Az új országgá szerve
ződés első lépései. 1944 ősze — 1945
tavasza. — Társadalmi Szemle, 1984.
11. sz; 78—89. p .
848. Az ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideig
lenes K o r m á n y megalakulása. 1944.
december 21—22. (Bev. Cserhalmi I m r e ,
szerk. Vagyóczkyné Kékes Viktória. Bp.)
Kossuth K. 1984. 122 p.
849. Korom Mihály: Az új magyar államiság
megszületése. (Magyarország 1944-ben.
Bp. Kossuth K. 1984.) 103—117. p .
850. Korom Mihály: Az új magyar államiság,
a népi demokratikus hatalom megszü
letése. — H o , 1984. 11. sz. 86—97. p .
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851. Korom Mihály: Honmentes Debrecenben.
— Népszava, 1984. 296. sz. 3. p.
852. Balogh Sándor: Az Ideiglenes Nemzet
gyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány.
— Tiszatáj, 1984. 12. sz. 70—77. p .
853. Szeredi Péter: Az Ideiglenes Nemzeti
K o r m á n y megalakulásáról és első intéz
kedéseiről — A Politikai Főiskola Köz
leményei, 1984. 3—4. sz. 77—92. p.
854. Korom Mihály: Negyven éve: fegyver
szünet és hadüzenet. — Magyar Nemzet,
1984. 305. sz. 5. p .
855. Korom Mihály : A debreceni kormány és a
magyar fegyverszüneti egyezmény alá
írása. (1945. január 20.) — Debreceni
Szemle, 1984. 1. sz. 125—140. p .
S50. Dolecskó Kornélia — Friss Róbert: Új
demokráciánk első napjai. 1. r. Debrecen
— Moszkva — Debrecen. 2. r. Másfél
millió magyar nevében. 3. r. Hadüzenet
Németországnak. — Népszabadság, 1984.
296. sz. 6., 297. sz. 6., 298. sz. 7. p.
857. A debreceni események külföldi vissz
hangja. 1944. október — december. Közli
és bev. Síró Judit, Tóth Dénes. — Debre
ceni Szemle, 1984. 2. sz. 93—98. p .
858. Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzeti
K o r m á n y létrejöttének történelmi jelen
tősége. — Debreceni Szemle, 1984. 2. sz.
3—15. p .
859.Balogh Sándor: Felszabadulás és népi
demokrácia. Józsa György Gábor beszél
getése — —ral. — Magyar Nemzet,
1984. 80. sz. 13. p.
860. Kabdebó Lóránt : A háborúnak vége lett.
[Interjúkötet.] (Bp.) Kozmosz K. (1983.)
396 p. illusztr.

Magyarország felszabadulása
861. Felszabadulási krónika. (Szerk. MTI
Dokumentációs Szerk.) [Kiad. a] (Ma
gyar Távirati Iroda.) [Bp.] MTI, [1984.]
41 p .
862. Tóth Sándor: Magyarország felszabadí
tása. — Hadtudományi Füzetek, 1984.
105—133. p.
863. Szabó Miklós, M. : Magyarország a világ
háborúban. 1944: hadászati felértékelő
dés. — É T , 1984. 35. sz. 1097—1099. p .
864. Szombathelyi Ferenc : Felszabadulásunk
40. évfordulójára készülve. — H o ,
1984. 8. sz. 87—89. p .
865. Gárdos Miklós: Magyarország története
1944 október—1945 március. — Mo,
1984. 43—53. sz. 2 1 . p., 1985. 1—4. sz.
21. p .
866. Pintér I s t v á n : Hétről-hétre. 1944. szep
tember 22—december 31. (Tények, doku
mentumok Magyarország felszabadulásá
ról.) — Népszabadság, 1984. 223. sz. 4.,
229., 235., 241., 247., 253. sz. 6. p. 259. sz.
8. p., 264., 270., 276., 282., 288., 294.,
301., 306. sz. 6. p .

867. Gs[izmadiaJ Gy[örgy] : Negyven éve tör
tént. (Magyarország felszabadítása.) —
Magyar Rendőr, 1984. 44., 47., 49., 5 1 —
52. sz. 2. p .
868. Forrai Péter: Kibővített történelem.
(Ismeretlen felvételek hazánk felszaba
dításáért folytatott harcok történetéből.)
— ISz, 1984. 11. sz. 20. p .
869. Pétries I s t v á n : Szabadságvajúdás. 1944.
október—december. — Polgári Védelem,
1984. 10. sz. 16—17., 11. sz. 16—18., 12.
sz. 16—17. p .
870. A magyarországi felszabadító harcokban
kitűnt katonák, a Szovjetunió hősei. —
Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal, 1982. 4.
sz. 30—35. p.
871. Csonkaréti Károly: Szovjet flottilla a Du
nán. Harci úton. — N , 1984. 46. sz. 11. p .
872. Frolov, I.—Popov, E.—Grebcov, I.—
Pilipenko, A.: A 252. lövész hadosztály
hősei. — Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal,
1983. 2. sz. 31—36. p.
[Magyarországi harcokról is.]
873. Szadovszkij, J(akov) A(lekszeevics) : Cse
pel vörös csillaga. (Rubinovaja zvezda
Csepalja. Ford. Recski Ágnes.) Bp. —
Uzsgorod—Dnyepropetrov8zk, Kossuth
K.—Kárpáti K. — Prominy K . 1984.
189 p. illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 189—[190.] p.
Visszaemlékezés a magyarországi har
cokra.
874. Orosházi I s t v á n : Baráti találkozó szovjet
veteránokkal. (Emlékezés a magyar
országi harcokra.) — Népszabadság,
1984. 114. sz. 10. p .
875. Zalai I s t v á n : Egy fénykép nyomában.
(Ivan Volkov visszaemlékezése a magyar
országi harcokra.) — Népszabadság,
1984. 302. sz. 15. p.
876. Bertalan István Béla: Az osztag és pa
rancsnoka. (Vaszilij Pavlovics Brjuhov
altábornagy emlékezése a magyarországi
harcokra.) — Népszabadság, 1984. 237.
sz 6. p.
877. Romanov, R.: Magyar földön 1945-ben.
— Polgári Védelem, 1984. 2. sz. 5. p.
878. Szokolov, A. : Szovjet katona magyar
kitüntetése. (Viktor Nyikityin.) — Fák
lya, 1984. 11. sz. 6—7. p.
879. Naszwetter Lajos: A tábornok emlékei.
Alekszandr Pavlovics Koszicin emlékei
a magyarországi harcokról.) — Magyai
Rendőr, 1984. 9. sz. 5. p.
880. Büki Péter: Emlékidézés. [Georgij Lukjanovics Smatov magyarországi harcai
ról.] — N, 1984. 13. sz. 6. p.
881. Sumilin, G. : Április 4. (Magyarország fel
szabadulása.) — Fáklya, 1983. 7. sz
4—5. p .
882. Zabelkin, N . : Negyvenötre emlékezve.
(Magyarország felszabadítása.) — Fák
lya, 1983. 9. sz. 7. p .
883. ölvedi I g n á c : R o m á n katonák hazánk

felszabadításában. — N, 1984. 49. sz.
11. p.
884. Zaharia, Gh. — Cupsa, Ion : Lupta si
jertfa pentru eliberarea Ungariei. —
Magazin Istoric, 1984. 12. sz. 9—12. p .
885. Pe drumurile biruintei 23 august 1944—
12 mai 1945. Extrásé din journalele de
operatu ale unor mari unitati si subunit á t i romane participante la razboiul
antihitlerist. Vol. int. de Antone Marinescu, Ioan Talpes etc. Bucuresti, E d .
Militara, 1984. 507 p .
Magyarországi harcok: 233—352. p.
886. Tóth Sándor: Battonyánál kezdődött. —
Népszabadság, 1984. 228. sz. 4. p .
887. Felszabadulási ünnepség Battonyán. Mé
hes Lajos beszéde. — Népszava, 1984.
224. sz. 1., 3. p .
888. Verbai Lajos: Negyven éve történt.
Battonya az első felszabadult község.
1—2. r. — Népszava, 1984. 222—223. sz.
ő.p.
889. Bokor László : Elment egy katona. (Soós
László ny. rendőr alezredes — az első
szovjet felderítő Battonyánál — vissza
emlékezése.) — Népszabadság, 1984.
140. sz. 6. p890. Vámos Imre—Szabó József Jenő : Batto
n y a : múlt, jelen, jövő. — Magyar Nem
zet, 1984. 223. sz. 7. p .
891. Szabó József Jenő : A főcsapás irányában.
(Battonya felszabadulása.) — Magyar
Nemzet, 1984. 223. sz. 7. p .
892. Vámos Imre : Élni t u d t a k a lehetőséggel.
(Battonya felszabadulása.) — Magyar
Nemzet, 1984. 223. sz. 7. p .
893. Forrai Péter: Battonyánál kezdődött. —
ISz, 1984. 9. sz. 6—7. p .
894. ölvedi Ignác: „Tettem, amit kellett!"
Emlékezés a magyar földre lépett első
szovjet katonára. (Soós László) — Ellen
állók, Antifasiszták, 1984. 2. sz. 6. p.
895. J[ózsa] Gy[örgy Gábor]: A Beliczayuradalomnál kezdődött, ölvedi Ignác
a felszabadító hadműveletekről. — Ma
gyar Nemzet, 1984. 223. sz. 11. p .
896. Csanádpalota — az elsőnek felszabadult
magyar község. —• Csongrád m. Honis
mereti Híradó, 1984. 13—25. p.
897. Szabó J á n o s : Dévaványa felszabadulása
és új életének első hónapjai. — Békési
Élet, 1984. 4. sz. 427—434. p .
898. Sebestyén I s t v á n : Adalékok Csongrád
város felszabadításának körülményeihez.
— Mozaikok Csongrád történetéből.
1984. 3—14. p .
899. Kanyó Ferenc: Szeged felszabadítása. —
Tiszatáj, 1984. 10. sz. 39—55. p .
900. Pethő Tibor : Az ország keleti és középső
területének felszabadítása. — Népfront,
1984. 11. sz. 1—5. p .
901. Tóth Sándor: A Tiszántúl felszabadítása.
— Debreceni Szemle, 1984. 2. sz. 17—30.
P902. Tóth Sándor: A debreceni hadművelet.

Ezer harckocsi csatája. — Népszabadság,
1984. 247. sz. 6. p .
903. ölvedi Ignác: Katonapolitikai és hadá
szati elgondolások — a kelet-magyar
országi hadműveletek. — H o , 1984. 10.
' sz. 100—110. p .
904. ölvedi I g n á c : Csata Debrecenért. — Or
szág Világ, 1984. 42. sz. 8—9. p .
905. Szabó Miklós, M. : A tiszántúli hadműve
let. — Népszava, 1984. 241. sz. 6. p .
906. (Szabó Miklós): A debreceni csata.
[Kiad. a] MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi és Módszertani Központ. (Bp.
MNMK ny.) 1984. 17 p .
907. Szakoly Sándor : Hogyan szabadult fel a
Tiszántúl ? A debreceni csata. — Magyar
Hírlap, 1984. 251. sz. 8. p.
908. Kfuti] F [ e r e n c ] : Hadműveletek a Ti
szántúlon. Harci úton. — N , 1984. 40. sz.
11. p .
909 K [ u t i ] F[erenc]: A debreceni csata. Harci
úton. (Vaszüij Nikitics Baskatov vissza
emlékezése nyomán.) - N, 1984. 4 1 . sz.
11. p .
910. Fűzi I m r e : Magyarország a világháború
ban. A debreceni csata. — É T , 1984.
41. sz. 1288—1290. p.
911. Fomin, V.: A debreceni hadművelet. —
Fáklya, 1984. 19. sz. 13. p.
912. Pap András: „A jövőt mi formálhat
j u k . . . " A debreceni hadművelet 40. év
fordulójára. —ISz, 1984. 10. sz. 6—7. p .
913. Deáki László: Csata Debrecennél. —
Népszava, 1984. 248. sz. 5. p .
914. Három gépünk nem tért vissza. A tisza
menti csaták. — Magyar Szárnyak
(Oshawa), 1981. 21—23. p.
915. Kúti Ferenc: A miskolci csata. Harci
úton. — N , 1984. 48. sz. 11. p .
916. Tassonyi Edömér: Az isaszegi harcok.
(1944. november 13—23.) — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1983. 53—55. p .
917. Sereg József: A felszabadulás és a népi
demokratikus átalakulás kezdetei Gyön
gyösön, 1944—1945. (Tanulmányok
Gyöngyösről. Gyöngyös, Városi Tanács,
1984.) 563—595. p.
918. K ú t i Ferenc: I r á n y : Kecskemét — Bu
dapest. Harci úton. — N , 1984. 43. sz.
11. p .
919. A hős géppuskás. Arany csillagosok. 1.
[Irta:] V. M. (Pavel Lavrenteevics Bardukov visszaemlékezése az 1944. decem
ber első napjaiban Ercsi körzetében vég
rehajtott dunai átkelésre.) — N , 1984.
45. sz. 7. p .
920. Szuronyroham élén. Arany csillagosok.
2. (Nikołaj Pavlovies Evszjukov rész
vétele "Üllő felszabadításában 1944. ok
tóber 29-én és hősi halála.) [ í r t a : ] V. M.
— N , 1984. 47. sz. 7. p .
921. Fomin, V. : Előttünk Budapest, — Fák
lya, 1984. 20. sz. 2 1 . p .
922. Fomin, V. : Szovjet katonák a Duna
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mentén. — Fáklya, 1984. 2 1 . sz. 10—12.
P923. Fomin, V. : A Duna hősei. — Fáklya,
1984. 22. sz. 10—11. p .
924. Szabó Miklós : Budapest felszabadítása.
— MHSz Élet, 1984. 23. sz. 26—27. p .
925. Tóth Sándor: The siege of Budapest. —
The New Hungarian Quarterly, 96. sz.
1984. 64—70. p.
926. Hősi napok krónikája. (A budapesti had
művelet, 1944. október 29. — 1945.
február 13.) — Magyar Rendőr, 1984.
6. sz. 5. p .
927. Alferov, Sz. : A 4. gárdahadsereg táma
dása a budapesti hadműveletben. —
Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal, 1982. 9.
sz. 13—19. p.
928. Fomin, V. : Harcban a közös ellenség
ellen. (Budapest, 1944. december.) —
Fáklya, 1984. 23. sz. 10—11. p.
929. Csuvasenko, Dimitrij : Röplapeső Buda
pest felett. — Fáklya, 1984. 3. sz. 10. p.
930. Medveczky László : Megkésett riport a hősi
halottról, aki él. (Jakov Kszenofontovics Kresztjaninov őrmester részvétele
a budapesti harcokban.) — Népszabad
ság, 1984. 80. sz. 8. p.
931. Zabelkin, N . : Harcban Budapestért. —
Magyar Rendőr, 1984. 6. sz. 5. p.
932. A gyűrű bezárul. Harci úton. (Buda
pesti hadműveletek, 1944. december.)
[ í r t a : ] T. Gy. — N , 1984. 50. sz. 11. p.
933. Vörös sólymok Budapest egén. Arany
csillagosok. 3. (Dimitrij Sztepanovics
Kravcov részvétele a budapesti légihar
cokban.) [ í r t a : ] V. M. — N , 1984. 5 1 —
52. sz. 19. p.
934. Oosztonyi Péter: Most negyven éve.
Budapest ostroma. — Irodalmi Újság
(Párizs), 1984. 4. sz. 15—16. p.
935. Oosztony, Peter: Die militärische Lage in
und um Budapest im J a h r e 1944. (Un
garn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde
Ungarns und verwandte Gebiete. Bd. 8.
J g . 1977. München, Trofenik Verl. 1978.)
155—174. p .
936. Smith, R. : Német páncélosok két csatá
ban 1944—1945-ben. Budapest és Küstrin. — A r m o r , 1982. 1. sz. 41—43. p .
937. Szúhodólszkij, V. : A katona útja. 1945.
február 13. (Budapest felszabadulása.) —
Fáklya, 1983. 3. sz. 2. p .
938. Szőke Zoltán: 39 éve szabadult fel Buda
pest. — A H é t (Bukarest), 1984. 7. sz.
12. p .
939. A „tolmács-professzor" Ligeti
Lajos
akadémikus Budapest felszabadulásáról.
— Magyar Nemzet, 1984. 36. sz. 5. p .
940. Harsányi Zoltán : Buda, 1945. — H a t á r ő r
1984. 6. sz. 12—13. p .
941.Lovicsek Béla: '44 karácsonya a Garam
mentén. — H é t (Pozsony), 1984. 52. sz.
2., 4—5. p .
942. Tassonyi Edömér: A megerősített I.

zászlóalj harcai Kéthelyen. — Magyar
Szárnyak (Oshawa), 1984. 73—76. p .
943. Pályi György: A letkésí ütközet. A Szent
László hadosztály repülő lövészei. — Ma
gyar Szárnyak (Oshawa), 1983.11—14. p.
944. Pályi György: A Szent László hadosztály
repülő lövészei. — Magyar Szárnyak
(Oshawa), 1982. 81—84. p .
945. Strébely Zoltán : A Szent László hadosz
tály harcai. — Magyar Szárnyak (Osha
wa), 1984. 63—65. p .
946. Gáspár J á n o s : Nógrád megye felszaba
dulása. — Nógrádi Szemle, 1984. 3. sz.
12—23. p.
947. Negyven év a nép szolgálatában (Nógrád
megye felszabadulása és politikai fejlő
dése.) — Magyar Rendőr, 1984. 51—52.
sz. 7. p .
948. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi kró
nikája 1944—1945. (Szerk. Váradi
György.) B p . Zrínyi K . 1984. 372 p . 8 t.
Bibliogr. 331—345. p. Helységnévmu
tatóval.
949. Veress D. Csaba : Légi harctevékenység a
Balaton térségében. (1944. október—1945
március.) (A Veszprém megyei Múzeu
mok Közleményei. 16. köt .1982. Vesz
prém, 1983.) 413—439. p.
950. Kúti Ferenc : Az első hadműveletek a
Dunántúlon. Harci úton. — N , 1984.
45. sz. 11. p.
951. Tanulmányok Baranya megye és Pécs
város legújabbkori történetéből, 1941—
1950. Baranya megye és Pécs város fel
szabadulásának 40. évfordulója tisztele
tére. Szerk. Varga Dezső. [Kiad. a ]
Baranya m. Tanács Apparátusi KISZ
Biz. Pécs, Baranya m. Tanács, 1984. 348
p . íllusztr.
952. Vargha Dezső: Történelmi pillanat.
(Baranya megye felszabadítása.) — Ma
gyar Rendőr, 1984. 49. sz. 4. p.
953. Kaposvár felszabadítása. 1944. december
2. (Forrásközlés.) — Somogyi Honisme
reti Híradó, 1984. 2. sz. 25—26. p .
954. Kaposvár felszabadulása. (Dokumentu
mok, falragaszok a felszabadulás első idő
szakából.) 2. r. Közli: Andrássy Antal.
— Somogyi Honismereti Híradó, 1984.
2. sz. 4—21. p .
955. Fenyvesi István : Fölszabadítok és tanú
ságtevők. — Somogyi Könyvtári Mű
hely, 1984. 4. sz. 160—163. p .
956. Mihail Nyikolajevícs Sarohin, Somogy
megye felszabadítója. [Közread.] So
mogy m. Nyomdaipari Váll. [Kaposvár],.
[1984.] 68 p . illusztr.
957. Andrássy Antal: Megyénk felszabadító
j a : M. N . Sarohin altábornagy. — Somo
gyi Honismereti Híradó, 1984. 2. sz.
22—25. p .
958. Meyer, Hubert : Kriegsgeschichte der 12.
SS-Panzerdivision „Hitlerjugend". Bd.
1—2. Osnabrück, Munin Verl. (1982.)
2 db. 734 p . 18 térk. illusztr.
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Magyarországi harcok, (1945. február—
március): 479—523. p .
959. Neves, N . : Az 1. bolgár hadsereg tüzér
ségének harci alkalmazása a Mura-menti
támadó hadműveletben. (1945. március
24—május 8.) — Voenno-Isztoricseszki
Szbornik, 1982. 2. sz. 78—85. p.
960. Zielbauer György : Adalékok Vas megye
felszabadításához, (összeomlás és újjá
születés. Tanulmányok a legújabbkori
magyar történelem egyes kérdéseihez.
Szerk. Korom Mihály, Szeredi Péter.
Bp. Művelődési Minisztérium Marxiz
mus-Leninizmus Okt. Főoszt. 1984.)
36—56. p .
(Tudományos szocializmus füzetek 77.)
961. Rauchensteiner, Manfried: Der Krieg ín
Österreich 1945. 2. Neu bearb. u. erweit.
Aufl. Wien, Österreichischer Bundesverl.
(1984.) 540 p . 14 t. 10 térk.
(Schriften des Heeresgeschichtlichen
Museums in Wien (Militärwissenschaft
liches Institut) Bd. 5.)'
Bibliogr. 513—520. p . és a jegyzetekben.
Névmutatóval, alakulatmutatóval.

Ellenállási mozgalom
és partizánkarcok
962. Gazsi József: Antifasiszta ellenállás és
partizánharc Magyarországon. — Had
tudományi Füzetek, 1984. 43—82. p .
963. Gazsi József: Antifasiszta ellenállás,
partizánharc Magyarországon. (Rövid
áttekintés.) — MHSz Élet, 1984. 2 1 . sz.
26—27. p .
964. Gazsi József: Tragédia és reménysugár.
Negyven éve történt. — N , 1984. 17. sz.
11. p.
965. Gazsi József : A szó itt m á r a fegyvereké.
— N , 1984. 39. sz. 11. p .
966. Gazsi József: Magyar antifasiszta ellen
állási mozgalom. — Zalai Hírlap, 1984.
157—158. sz.
967. Gazsi József: „ K é t front van. Hová tar
tozol?" (Az 1944. október 15-e utáni
ellenállásról.) — Zalai Hírlap, 1984.
november 20.
968. [Gazsi József] : Új könyvek az ellenállás
ról. — Ellenállók, Antifasiszták, 1984.
1. sz. 16. p.
969. Kiss Sándor, M. : A magyar társadalom
és az antifasiszta ellenállás. — Magyar
Nemzet, 1984. 110. sz. 8. p.
970. Pintér István : A magyar ellenállási moz
galom. Korabeli állásfoglalások, mai érté
kelések. — P K . 1984. 3. sz. 3—36. p .
971. Gárdos Miklós: Negyven éve történt.
„Szervezzétek a nemzeti ellenállást." —
Interpress Magazin, 1984. 5. sz. 36—45.
P972. Botos János : Fegyverrel a fasizmus ellen.
Negyven éve történt — Magyar Rendőr,
1984. 39. sz. 3. p .

973. Ellenállás bitófák árnyékában, összeáll.
Fodor László. — Népszava, 1984. 280.
sz. 5. p .
974. Rainer M. J á n o s : Magyar antifasiszták.
1—4. r. — Magyar Nemzet, 1984. 284—
285. sz. 5., 286—287. sz. 4. p .
975. S [inka] I [ s t v á n ] : Partizánutakon. —
N , 1984. 46. sz. 7. p .
976. Végh Oszkár: Szétáradtunk űzhetetlenül.
Fejezetek és életutak a magyar munkás
mozgalom történetéből. (Bp.) Népszava,
1983. 255. p .
Bibliogr. 244—248. p . Névmutatóval.
977. Molnár E r n ő : Győr munkásmozgalma a
I I . világháború idején, 1939—1945. Győr,
MSZMP Győr-Sopron m . Biz. 1984.
353 p .
978. Dokumentumok Pest megye munkás
mozgalmának történetéből. 1890—1945.
Szerk. és jegyz. F a r k a s Rozália. Szent
endre, Pest m. Muz. l g . 1984. 312 p .
24 t. íllusztr.
(Pest megyei múzeumi füzetek 14.)
979. Fenyő Mario : Magyar értelmiségiek a
második világháború alatt. — Hungarian
Studies Review (Toronto), 1983. 1—2.
sz. 145—153. p .
980. Koppány Márta, P . : A „Népszava" 1941.
karácsonyi száma. — Tájékoztató, (Mű
velődési Minisztérium Marxizmus-Leni
nizmus Okt. Főoszt.) 1984. 4. sz. 77—87.
P981. Fehér Tál, E . : Magyar irodalom — ma
gyar antifasizmus. — Népszabadság,
1984. 270. sz. 13. p .
982. Vajda Albert: Szükséges a barátság a
Szovjetunióval. Szent-Györgyi Albert
nyilatkozata a Népszabadságnak (a ma
gyar ellenállási mozgalomban való rész
vételéről). — Népszabadság, 1984. 195.
sz. 7. p .
983. Széchy András: Fiatalok az antifasiszta
ellenállásban. — Magyar Nemzet, 1984.
269. sz. 4. p .
984. Horváth János : A békekeresők. Magyar
Diákmozgalom a nemzeti függetlenségért
1944-ben.
emlékezései. — Hunga
rian Studies Review (Toronto), 1983.
1—2. sz. 155—177. p .
985. A Szabad Diákfront. (1944. szeptember.
1. sz. Közread. Győrffy Sándor.) — Kri
tika, 1984. 8. sz. 26—27. p .
986. Pintér I s t v á n : A magyar antifasiszta erők
a zsidók megmentéséért. Krónika. —
P K , 1984. 4. sz. 196—198. p .
987. Ságvári Ágnes: Védtelen áldozatok —
küzdő ellenállók. 1944. — Budapest, 1984
8. sz. 23—25. p .
988. László László : H a r c a gonosz ellen a szel
lem fegyvereível. A keresztény egyházak
a háborús Magyarországon. — Hungarian
Studies Review (Toronto), 1983. 1—2 sz.
125—143. p.
989. Éliás József—Zakar András: „... ne
nyújtsanak hallgatásukkal segédkezet
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a gyilkos rendszernek..." [Riporter:]
Szenes Sándor. — Műhely (Győr-Sopron
megyei Tanács.) 1984. 3. sz. 21—36. p .
990. Tilkovszky L ó r á n t : Ellenállás a magyar
országi németség körében a második vi
lágháború éveiben. — Tájékoztató, (Mű
velődési Minisztérium Marxizmus-Leni
nizmus Okt. Főoszt.) 1984. 6. sz. 54—63.
P»
991. Várkonyi E n d r e : Hűséggel. Németek a
Volksbund ellen. — Mo, 1984. 17. sz.
22. p .
992.Bencsik András: A nagyméltóságú úr
nem válaszolt. Az ellenállás emlékhelyei.
(Emlékezés 27 dorogi német nemzetiségű
ellenállóra.) — Népszava, 1984. 148. sz.
5. p.
993. Bokor Péter: Zsákutca. (Beszélgetések
negyven hadifogoly 1944. évi leveléről.)
— Elet és Irodalom, 1984. 5. sz. 5—6. p.
994. ölvedi Ignác: Légió, zsákutcában. [A
„Kossuth-dandár" felállításának terve
zése és a szervezés megkezdése. ] — Élet
és Irodalom, 1984. 11. sz. 2. p .
995. Szakály Sándor : Stomm Marcel és a
„magyar légió". — Mozgó Világ, 1984.
6. sz. 67—74. p .
996. Pintér I s t v á n : A sátoraljaújhelyi börtön
felkelés . — Társadalmi Szemle, 1984
3. sz. 70—75. p .
997. Tihanyi Endre : Legalább néhány órára.
Kitörés a börtönből. H a t v a n k é t hősi
halott. — Mo, 1984. 12. sz. 39. p.
998. Bujtor László : Tisztelet a hősöknek.
A sátoraljaújhelyi kitörés emlékére. —
Ellenállók, Antifasiszták, 1984. 1- sz.
11. p .
999. Földes I s t v á n : Hősökre emlékezünk.
(Sátoraljaújhely, 1944. március 22.) —
Népszabadság, 1984. 69. sz. 4. p.
1000. Vigh Károly: Zsilinszky börtönlevelei.
(1944. március 25—október 9.) — Tisza
t á j , 1984. 3. sz. 54—70. p .
u. a.: — Látóhatár, 1984.] 7. sz. 184—
218. p .
1001. Pintér I s t v á n : Az antifasiszta ellenállás
élén. (KMP) — Népszabadság, 1984.
175. sz. 4. p .
1002. Pintér I s t v á n : Kommunisták az élre.
— N , 1984. 36. sz. 11. p .
1003. P[intér] I [ s t v á n ] : Harcra mozgósít a.
p á r t . Negyven éve történt. — N , 19g4
39. sz. 11. p .
1004. Gazsi József: A Kommunista P á r t K a t o 
nai Bizottsága. — Észak-Magyarország,
1984. szeptember 25.
1005. A Kommunista P á r t vezetőségének nyílt
levele a magyar néphez. Részlet az 1944.
október 28-i dokumentumból. — Társa
dalmi Szemle, 1984. 10. sz. 64—68. p .
1006.Láng Péter: Általános nemzeti ellen
állást! A Kommunista P á r t vezetőségé
nek nyílt levele a magyar néphez. — N ,
1984. 43. sz. 11. p .

1007. Kovács J e n ő : „Az óra tizenkettőt ü t ö t t . "
— Határőr, 1984. 42. sz. 10. p .
1008. Kovács Jenő : A nácikkal való szakítá
sért.,. 1—2. r. — H a t á r ő r , 1984. 39—40.
sz. 10. p .
1009. A kommunista párt a nyilas kiürítési
parancs ellen. — Magyar Nemzet, 1984.
259. sz. 8. p.
1010. A Magyar Front. [Dokumentumgyűjte
mény.] (összeáll. Kállai Gyula, Pintér
István, Sípos Attila. Bp.) Kossuth K.
1984. 330 p .
Ism.: Pók Attila: Az antifasiszta ellen
állás tényei. — Könyvvilág, 1984. 6. sz.
2. p . — Szóchy András: Az antifasiszta
ellenállás élén. — Népszabadság, 1984.
257. sz. 7. p .
1011. Deáki László: Kézfogás Budán. (A Ma
gyar Front megalakulásáról.) — Nép
szava, 1984. 124. sz. 5. p .
1012. K[acsó] L[ajos]: A Magyar Front harci
riadója. Negyven éve történt. — N ,
1984. 19. sz. 11. p .
1013. Deáki László: Szövetség a jövőért. (Ma
gyar Front.) — Népszava, 1984. 208. sz.
5.p.
1014. Kovács Jenő : A Magyar Front és az ellen
állás. 1—2. r. — Határőr, 1984. 28—29.
sz. 14. p.
1015. Pethő Tibor: A Magyar Front megalaku
lása. — Népfront, 1984. 5. sz. 1—4. p .
1016. Pintér I s t v á n : A Magyar F r o n t és az
antifasiszta ellenállás történeti kérdései.
(Magyarország 1944-ben. Bp. Kossuth
K. 1984.) 91—102. p .
1017. Pintér I s t v á n : A Magyar Front. 1—3. r.
— Magyar Nemzet, 1984. 120—121. sz.
6., 122. sz. 8. p.
1018. Pintér I s t v á n : A Magyar F r o n t és az el
lenállás. Negyven éve történt. — N.
1984. 22. sz. 11. p .
1019. Tóth Sándor: „Bűnös n é p " vagy „ellen
álló nemzet"? A Magyar Front és az el
lenállási mozgalom Magyarországon
(1944—45.) — Társadalmi Szemle, 1984.
5. sz. 78—89. p.
1020. Vigh Károly: Az utolsó lehetőség. Negy
ven éve történt... (A Magyar Nemzeti
Felkelés Felszabadítási Bizottsága.) —
Magyar Nemzet, 1984. 274. sz. 6. p .
1021. Láng P é t e r : Az utolsó kísérlet. Negyven
éve történt. — N , 1984. 45. sz. 11. p .
1022. Gazsi József: Negyven éve alakult meg a
Felszabadító Bízottság. — Dunántúli
Napló, 1984. november 9.
1023. Tóth Sándor: 1944: a fegyveres felkelés
kísérlete. — Népszabadság, 1984. 290.
sz. 6. p .
1024. Javorniczky I s t v á n : Az éjszaka elmúlt,
a nappal közeleg. Emlékezés a Magyar
Nemzeti Függetlenségi Frontra. — Ma
gyar Nemzet, 1984. 283. sz. 5. p .
1025. Láng P é t e r : A nemzet összefogásáért.
Negyven éve történt. — N , 1984. 48. sz.
11. p .
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1026. Szabó Miklós, M. : Arcok a magyar kato
nai ellenállás történetéből. — Népszava,
1984. 288. sz. 5. p.
1027. Gazsi József: A nemzet őrzi emléküket.
Negyven éve végezték ki a Felszabadító
Bizottság katonai vezetőit. —-Pest megyei
Hírlap, 1984. december 8.
1028. Pethő Tibor: „Ismét honvédtiszteket
akasztottak Magyarországon." — Nép
front, 1984. 12. sz. 1—4. p .
1029. Strassenreiter Erzsébet : A végórák hősei.
(Kiss János, Nagy Jenő, Tartsay Vilmos,
Bajcsy-Zsilinszky Endre.) — Munka,
1984. 40—41. p.
1030. Szakály Sándor: Átléptek a halhatatlan
ságba. Emlékezés Kiss Jánosra, Nagy
Jenőre és Tartsay Vilmosra. — Magyar
Hírlap, 1984. 286. sz. 8. p .
1031. Takács Tibor: Példát adtak a nemzetnek.
— N , 1984. 51—52. sz. 20—21. p.
1032. Borbély József — Popp I s t v á n : Bitó
Sopronkőhidán. Bajcsy-Zsilinszky hősi
halála. — Mo, 1984. 52—53. sz. 38. p .
1033. Sopronkőhida, 1944. Jegyzőkönyv. (Baj
csy-Zsilinszky Endre halálának 40. év
fordulója.) — ISz, 1984. 12. sz. 4—5. p .
1034. Almásy P á l : Sopronkőhidai napló 1944—
1945. (111. Révay Kálmán. Szerk. és
sajtó alá rend. Simonffy András.) Bp.
Magvető K. (1984.) 317 p . illusztr.
(Tények és tanúk.)
1035. Takács Tibor: Sorsvázlat. (Beszélgetés
Almásy Pál ny. altábornaggyal a kato
nai ellenállási mozgalomról.) — N,
1984. 51—52. sz. 20—21. p.
1036. Szakály Sándor: Tenni akartunk. Almássy Pál a magyar katonai ellenállási moz
galomról. — Magyar Hírlap, 1984. 270.
sz. 9. p .
1037. Kacsó Lajos: Partizánjelentések. 40 éve
történt. — N , 1984. 42. sz. 11. p .
1038. Takács Tibor: Akik vállalták a harcot.
1 _ 5 . r . _ N, 1984. 44—48. sz. 11. p .
1039. Fehér Lajos: Magyar szabadságharcosok
a fasizmus ellen. (Részletek — — í g y
történt c. könyvéből.) — H o , 1984. 11. sz
97—125. p .
1040. Matthaeidesz Konrád : Egy szobor a leve
gőbe röpül. (Gömbös Gyula.) — ISz,
1984. 10. sz. 8—9. p.
1041. Pintér I s t v á n : E g y gyűlöletes szobor a
levegőbe repül. (A Gömbös-szobor fel
robbantása: 1944. október 6.) — Nép
szabadság, 1984. 234. sz. 6. p .
1042. Gazsi József: Akció este nyolckor. (A
Gömbös-szobor felrobbantása.) — Heves
megyei Népújság, 1984. október 6.
1043. Rózsa László : Utazás a fronton át. Inter
jú Apró Antallal szegedi küldetéséről,
az első kapcsolatfelvételről. — Népsza
badság, 1984. 262. sz. 9. p.
1044. Földes László : A második vonalban,
(önéletrajz. Bp.) Kossuth K. 1984.
300 p. 12 t.

2. fejezet. Az újpesti partizáncsoport...
stb. 84—117. p.
1045. Ságvári Ágnes: Tűzharc a csendőrnyo
mozókkal. (Ságvárí Endre.) — N , 1984.
29. sz. 11. p.
1046. Csillaghegyről, négy évtized múltán.
[Csillaghegyen fogvatartott ellenállók
találkozója és visszaemlékezéseik.] —
Ellenállók, Antifasiszták, 1984. 2. sz.
5. p .
1047. A Vörös Brgád. ( í r t a : Menyhárt László.)
Bp. Zrínyi K. 1984. 54 p . illusztr.
(Szabad Magyarországért.)
1048. Kardos É v a , D. : Kijevtől Karancsberényig. — N , 1984. 49. sz. 11. p .
1049. Derzsaluk, Nikolaj : A Bujanov-Lencsés
partizáncsoport tevékenysége 1944-ben.
— H K , 1984. 3. sz. 540—549. p .
1050. Kékesdi Gyula: Epizódok a MOKAN komité harcaiból. — Népszabadság, 1984.
281. sz. 6. p .
1051. Varga Zsolt: Vasgyári vallomások. Az
ellenállás emlékhelyei. (Diósgyőr, 1944.
szeptember 21.) — Népszava, 1984. 221*
sz. 5. p .
1052. Beránné Nemes É v a : Ágyúgyárí tüntetés
a békéért. (Diósgyőr, 1944. szeptember
21.) — N , 1984. 38. sz. 11. p .
1053. Deáki László : Bátrak a Buzsorán. Az
ellenállás emlékhelyei. (Úszta Gyula viszszaemlékezése.) — Népszava, 1984. 219.
sz. 5. p .
1054. Harsányi
J á n o s : Partizánösvényeken.
(A Rákóczi-partizánegység tevékenysége
1944-ben.) — N, 1984. 31. sz. 11. p .
1055. Praznovszky Mihály: Nógrádiak a sza
badságért. — Nógrádi Fórum, 1984.
különszám, 23—33. p.
1056. Kacsó Lajos: Híven a partizáneskühöz.
(Szőnyi Márton.) Bp. Zrínyi K. 1984.
40 p . illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
1057. Kacsó Lajos: A partizáneskü szellemé
ben. (Szőnyi Márton csoportja.) — N ,
1984. 34. sz. 11. p .
1058. Hősök voltak egy embertelen korban.
(Boros Mátyás és Fischer I s t v á n részvé
tele a K I S K A XIV/2 század tevékeny
ségében és hősi haláluk.) [ í r t a : ] A. S. —
Népszabadság, 1984. 304. sz. 6. p .
1059. K (álmánfi)
F(erenc) : Embermentők.
(A KISKA-alakulatok felállításáról és
tevékenységéről. Kálmánfi Ferenc volt
századparancsnok emlékei nyomán.) —
N , 1984. 37. sz. 11. p .
1060. Sterl I s t v á n : A Kiska-alakulatok és a
budapesti ellenállás. Bp. Zrínyi K . 1984.
46 p . illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
1061. Kúti Ferenc: A Börzsönyben harcoltak.
(A Görgey-zászlóalj.) — N , 1984. 50. sz.
11. p .
1062. Veress D . Csaba: Antifasiszta katonai
ellenállás a balatoni arcvonalszakaszon.
(1944. november—1945. március.) (Vesz-
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prém megyei honismereti tanulmányok
I X . Veszprém, 1983.) 7—29. p .
1063. Oodó Ágnes: Magyarok az európai ellen
állásban és partizánharcokban. — Társa
dalmi Szemle, 1984. 9. sz. 44—54. p.
1064. Oodó Ágnes: Magyarok ellenállási ós
antifasiszta tevékenysége külföldön. —
Hadtudományi Füzetek, 1984. 83—104.
P1066. Nemes J á n o s : Magyar antifasiszta isko
lák. Népi kollégium Moszkva mellett a
második világháború idején. — Népsza
badság, 1984. 158. sz. 4. p .
1066. Berecz Miklós: Korabeli emlékekből.
(Hozzászólás Nemes János : Magyar anti
fasiszta iskolák c. írásához.) — Népsza
badság, 1984. 170. sz. 8. p .
1067. Wolf József: Egykori „ d i á k " visszaem
lékezése. (Hozzászólás Nemes J á n o s :
Magyar antifasiszta iskolák c. írásához.)
— Népszabadság, 1984. 176. sz. 6. p .
1068. Partizániskola. (Kerényi /Klinger/ János
emlékezése alapján lejegyezte : Menyhárt
László.) — HSz, 1984. 12. sz. 87—89. p.
1069. Kacsó Lajos: Emlékek a kijevi partizán
iskoláról. (Ugrai Ferenc ny. altábornagy
emlékezése.) — N, 1984. 23. sz. 11. p.1070. T erényi É v a : „Átéltük, ami otthon tör
t é n t . " Beszélgetés Horvát Verával, az
egykori moszkvai Kossuth rádió munka
társával. — Népszabadság, 1984. 164.
sz. 4. p .
1071. Naumov, Mihail (Ivanovics): Partizán
portya. (Egy partizánparancsnok napló
ja.) (Zapadnüj rejd. Ford. Nyírő József.)
Bp. Zrínyi K . 1984. 291 p.
1072. Mács József: Magyar partizánok Dívínben. — Népszabadság, 1984. 206. sz. 7. p.
1073. Mács József: Magyar partizánok Divinben. [Riport.] — Hét, (Pozsony), 1984.
35. sz. 2., 4—5. p .
1074. Oodó Ágnes: A szlovák nemzeti felkelés.
— N , 1984. 35. sz. 11. p.
1075. Oodó Ágnes: A 2. magyar hegyidandár
kapcsolata a „ K r i v á ň " partizándandár
ral 1944. november elején Kelet-Szlová
kiában. — H K , 1984. 2. sz. 256—270. p.
1076. Fehér Pál, E . : Harcok a hegyekben. A
szlovák nemzeti felkelés évfordulóján. —
Népszabadság, 1984. 202. sz. 4. p .
1077. Cs[izmadia] Gy[örgy]: A szlovák nem
zeti felkelés. — Magyar Rendőr, 1984.
35. sz. 2. p.
1078. Olasz Lajos: Repülők harca a szlovák
nemzeti felkelésben. — Repülés, 1984.
9. sz. 13. p.
1069. Fabry József: A Petőfi Sándor-partizáosztag harcai Szlovákiában. 1—3. r. —
H é t (Pozsony), 1984. 33—35. sz. 12—13.
' P1080.Bódis Sylvia: Magyar partizánok Szlo
vákiában. — Munkásőr, 1984. 9. sz.
18—20. p .
1081. Oergely Tibor: Partizánemlékeim. (Szlo

vákia, 1944. december — 1945. március.)
— H K , 1984. 3. sz. 555—566. p.
1082. Komornicki, Stanislaw: Varsó barikád
jain. 1—2. r. Ford. Kovács István. — Új
Tükör, 1984. 33—34. sz. 20—21. p.
1083. Alaksza T a m á s : A varsói felkelés. 1—4.
r. — Mo, 1984. 33—36. sz. 10. p.
1084. Alaksza T a m á s : Lengyel legenda. „ K é t
jó b a r á t . . . : ' [Lengyelország területén
levő magyar katonai alakulatok segít
sége a lengyel ellenállási mozgalomnak.
A varsói felkelés magyar vonatkozásai.]
— Mo, 1984. 37. sz. 21., 38. sz. 53. p .
1085. Ungvári Jenő : Magyarok a lengyel ellen
állási mozgalomban. — Magyar Nemzet,
1984. 299. sz. 12. p.
1086. Mihajlov, P(avel) M. : Száz éjszaka a
jugoszláv hegyekben. (Szto nocsej gorah
Jugoszlavii. Ford. Hangay Sándor. Bp.)
Kossuth K. 1984. 211 p. 4 t.
(Népszerű történelem.)
1087. Egykori magyar partizánok jugoszláv ki
tüntetése. — Népszabadság, 1984. 279.
sz. 7. p.
1088. Magyar forradalmárok Jugoszláviában.
(Részletek a Magyar Szó 1983. decem
ber 2., 3., 4. számaiból.) — Nemzetközi
Szemle, 1984. 2. sz. 66—71. p.
1089. Bódis Sylvia: Szerbia hegyeiben partizá
nok között. (Kelédi Béla.) — Munkásőr,
1984. 11. sz. 20—22. p.
1090. Godó Ágnes: Magyar partizánok NyugatEurópában. — N , 1984. 28. sz. 11. p .
1091. Bfajomi] Lfázár] E f n d r e ] : Új könyv az
ellenállás hőseiről D. Diamant: Az ellen
állás harcosai, hősei és vértanúi. (Magya
rok részvétele a francia ellenállási moz
galomban.) — Népszabadság, 1984. 76.
sz. 7. p.
1092. Bajomi Lázár E n d r e : Tramontana. Ma
gyar önkéntesek Franciaországban. B p .
Zrínyi K. 1984. 201 p. 20 t. 1 térk.
1093. Merán Lajos: Tényismeret? Megjegyzés
P a p p Gábor: Magyar önkéntesek Fran
ciaországban c. recenziójához. — Nép
szabadság, 1984. 199. sz. 8. p.
1094. Merán Lajos: Az AS és az F T P F . (Ar
mée Secret — Franc-Tireurs et Partisans
Francais.) (Hozzászólás Papp Gábor:
A játszma nem ért véget c. írásához.) —
Népszabadság, 1984. 305. sz. 6. p .
1095. Kéri J. Tibor: Mementó: 1944 február 2 1 .
(A Manouchian-csoport magyar részt
vevői.) — Munkásőr, 1984. 3. sz. 4—5. p .
1096. Rózsa László: A feledés ellen. (Mód Péter,
Farkas Lajos, Keczeli László, Falus
András, Fegyveres Tibor emlékezése
a francia ellenállási mozgalom magyar
harcosaira a Magyar Televízió „Anti
fasiszták E u r ó p á b a n " c. sorozata kereté
ben.) — Népszabadság, 1984. 204. sz~
4. p .

— 636 —

A második világháború utáni időszak
hadtörténelme
1097. Világtörténet 1945—1949. (Vszemirnaja
isztorija. T. 11. Ford. Hangay Sándor.
Zalai Edvin. Bp.) Kossuth K . 1984.
645 p . illusztr. Bibliogr. 561—628. p .
1098. Dolgopolov, E . : Helyi háborúk az impe
rializmus külpolitikájában. — H o , 1984.
9. sz. 105—109. p .
1099. Korsós László : Burzsoá nézetek a had
sereg politikai szerepéről a fejlődő orszá
gokban. — H o , 1984. 6. sz. 3—16. p .
1100. Oszetzky T a m á s : Arab-izraeli háborúk
1948—1982. Bp. Zrínyi K. 1984. 341 p .
33 t.
1101. Füzes Oszkár: Dien Bien P h u — harminc
év után. — Népszabadság, 1984. 106. sz.
4. p.
1102.Bokor László: Indokína 1954. 1—4. r. —
Határőr, 1984. 13—16. sz. 14. p .
1103. Davidson, Basil: Gerillaháborúk Afriká
ban. (The people's cause. A history of
guerrillas in Africa. Ford. Győri Anna.
Bp. Kossuth K. 1984. 341 p. illusztr.
Bibliogr. 305—334. p. Névmutatóval.
1104. Davidson, Basil: Portugál gyarmatok
felszabadított nemzetek. (The politics
of armed struggle: national liberation
in the African Colonies of Portugal. Ford.
Lukin Gábor. Bp. Magvető, 1983.) 152 p .
(Gyorsuló idő.)
1105. Árkus I s t v á n : Forró kontinens forró évei.
Politika és hadseregek Afrikában. Bp.
Zrínyi K. 1984. 246 p. illusztr.
(Katonapolitika mindenkinek.)
1106. Makai György: Khomeini Iránja. (Bp.)
Kossuth K . 1983. 274 p .
(Nemzetközi zsebkönyvtár.)
1107. Barkovits I s t v á n : Az „olajlégió". Bp.
Zrínyi K. 1983. 104 p . illusztr.
(Katonapolitika
fiataloknak.)
1108. Juhari Zsuzsa—Pók Attila: Fegyverke
zési verseny. (Időrendi m u t a t ó 1945.
április 26-tól 1968. július 15-íg.) — Histó
ria, 1984. 1. sz. 7—14. p .
1109. Szabó L. I s t v á n : Fegyverek Európában.
(A bécsi haderő- és fegyverzetcsökkentési
tárgyalások mérlege, 1973—1984.) —
Népszabadság, 1984. 235. sz. 9. p .
1110. (Rjabov, V. Sz.—Kazakov, P . D . ) : A
haza őrhelyén. (Na sztrazse rodinü. Ford.
Habik László. Az eredetiből összeáll, és
az előszót írta Sándor György.) Bp.
Zrínyi K. 1983. 117, [2] p. illusztr.
1111. Sevkun, N . D . : A szocializmus és a béke
őrhelyén. — N , 1984. 7. sz. 3. p .
1112. Oodó Ágnes: Küzdelmes ú t . A népi
Lengyelország születésének 40. évfordu
lójára. — ISz, 1984. 7. sz. 10—11. p .
1113. Mitev, Sztancso: Forradalmi és harci
örökség. 40 éves a Bolgár Néphadsereg.
— N, 1984. 38. sz. 5. p.
1114. A múlt tiszteletével a jövő feladataiért.

40 eves a Csehszlovák Néphadsereg,
[ í r t a : ] M. É . — N , 1984. 40. sz. 7. p .
1115. 0[róf] F[erenc]: 40 éves a Csehszlovák
Néphadsereg. Ünnepség a katonai fő
iskolán. — N , 1984. 41. sz. 7. p .
1116. Négy évtizedes harci út. R o m á n fegyver
barátaink ünnepe. [Irta:] K . B . — N,
1984. 42. sz. 4. p .
1117. Sinka I s t v á n : 40 éves a R o m á n Szocia
lista Köztársaság Hadserege. Ünnepség
a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. —
— N , 1984. 44. sz. 7. p .
1118. 0[róf] F[erenc]: A Vietnami Néphad
sereg 40. születésnapján. Ünnepség a
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.
— N , 1984. 51—52. sz. 5. p .
1119. A hős elődök nyomdokain. Jugoszláv
fegyverbarátaink ünnepe. [ í r t a : ] L. G.
— N , 1984. 51—52. sz. 18. p .
1120. Az N D K Nemzeti Néphadseregének ün
nepe. — Magyar Rendőr, 1984. 9. sz.
2. p .
1121. Serfőző László—Sterl I s t v á n : ... és nem
lett világháború! Bp. Zrínyi K. 1984.
129. p . illusztr.
(Katonapolitika fiataloknak.)
1122. Szabó László: Interjú Viktor Kulikovval,
a Szovjetunió marsalljával, főparancs
nokkal a Varsói Szerződés fegyveres
erőiről. — Népszabadság, 1984. 288. sz.

5.p.

1123. Tolnay László—Szentesi György: Az erő
mítosza. A NATO 35 éve. Bp. Zrínyi K.
1984. 194 p . 52 t. illusztr.
1124. A NATO 35 éve. — HSz, 1984. 4. sz.
99—100. p.

A Magyar Néphadsereg
és a fegyveres testületek története
1945—1984.
1125. Mues Sándor—Zágoni E r n ő : A Magyar
Néphadsereg története. 2. bőv. kiad.
B p . Zrínyi K. 1984. 357 p . 22 t . illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben 339—355. p .
Ism. W . Schütze. — Militärwesen, 1983.
2. sz. 93—94. p .
1126. Mues Sándor: Új hadsereg, új katona
politikai koncepció születése. — Had
tudományi Füzetek, 1984. 134—156. p .
1127. Mues Sándor: Demokrácia és hadsereg.
1944—1948. — História, 1984. 5—6. sz.
58—60. p .
1128. Szántó Mihály: Néphadseregünk meg
szervezése — szakirodalmunkban. — H o ,
1984. 4. sz. 83—93. p .
1129. Kúti Ferenc: A történelem sodrában.
Negyven éve történt. (Beszélgetés Kis
András ezredessel.) — N , 1984. 51—52.
sz. 11. p .
1130. A MADISZ 1944—1948. (Szerk. Rákosi
Sándor. Dok. összeáll. Ikladi Lajosné,
Gál Lajos, illusztr. összeáll. Vándornó
Sugár Klára.) [Kiad. az] (MSZMP K B
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P á r t t ö r t . I n t . BME Marxizmus-Leniniz
mus Int.) [Bp.] Kossuth K. 1984. 348 p .
12 t.
(Dokumentumok az ifjúsági mozgalom
felszabadulás u t á n i történetéből.)
Név- és tárgymutatóval. A demokratikus
hadseregről 9., 76., 226., 251. p.
1131. Bárkányi P á l : Az önkéntes magyar had
osztály jubileuma. Negyven éve alakult
meg [Temesvárott az első magyar önkén
tes hadosztály]. — Népszabadság, 1984.
286. sz. 10. p.
1132. Rózsa András: Nevelőmunka az 1. had
osztályban. — HSz, 1984. 9. sz. 80—83.
P1133. Bedö László: Az 1. Honvéd Nevelőtiszt!
Tanfolyamon. — HSz, 1984. 1. sz. 93—
96. p .
1134. Szebelkó I m r e : „Hírrel hirdessétek: más
képpen lesz holnap". A 6. hadosztály
kulturális munkájáról. — HSz, 1984.
3. sz. 82—86. p .
1135. Mues Sándor: A Magyar Kommunista
P á r t katonapolitikája és szervezeteinek
tevékenysége a hadseregben (1945—
1948). [Kiad. a] MN Politikai Főcsoport
főnökség Tudományos Tanácsa. [Bp.]
(MNMK ny.) 1984. 135 p .
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 3.)
1136. Mues Sándor: A politikai munka szerve
zete és tevékenysége a hadseregben.
(1945—1948.) (Kiad. a) MN Politikai
Főcsoportfőnökség Tudományos Taná
csa. [Bp.] (MNMK ny.) 1984. 138 p .
(Tanulmányok* dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 2.)
1137. Háncs E r n ő : A Politikai Főcsoportfőnök
ség és a politikai tiszti intézmény létre
hozásának előzményei a Magyar Nép
hadseregben. (1948. április—1949. feb
ruár.) (Kiad. a) MN Politikai Főcsoport
főnökség Tudományos Tanácsa. [Bp.]
(MNMK ny.) 1984. 108 p.
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 1.)
1138. Háncs Ernő : A Politikai Főcsoportfőnök
ség és a politikai tiszti intézmény létre
hozásának előzményei a Magyar Nép
hadseregben (1948. április—1949. feb
ruár). 1—2. r. — H K , 1984.1. sz. 72—94.,
2. sz. 271—289. p .
1139. Móricz Lajos—Ligeti Rudolf: A Magyar
Néphadsereg Vezérkarának előtörténete.
— H o , 1984. 7. sz. 77—84. p.
1140. (Móricz Lajos): A Magyar Néphadsereg
Vezérkara életének főbb történései az
1945—1956 közötti években. (A felső
szintű tanácskozó testületek határozatai
n a k tükrében.) Kézirat. [Bp.] (1984.)
81 lev.
1141. Siklósi Béla: A szolgálat küzdelmes év

tizedei. A légvédelmi és repülő csapatok
megalakulásának 35. évfordulója alkal
mából rendezett ünnepi állománygyűlés
ről. (Czinege Lajos honvédelmi miniszter
felszólalása.) — N , 1984. 25. sz. 3. p .
1H2. Pompor I s t v á n : 35 éves a honi légvéde
lem. — HSz, 1984. 7. sz. 90—93. p.
1143. Stock J á n o s : Harmincöt év hazánk lég
terének védelmében. — H o , 1984. 8. sz.
3—6. p.
1144. Stock J á n o s : 35 év hazánk légterének vé
delmében. — N , 1984. 24. sz. 7. p.
1145. Sárközi Sándor: Légvédelmi tüzércsapa
tok 1945—1958. Bp. Zrínyi K. 1984. 74 p.
íllusztr.
(Magyar Néphadsereg története.)
1146. Lika Gyula: A műszaki csapatok hely
zete és feladatai. — HSz, 1984. 12. sz.
6—10. p .
1141. Felkai Dénes: A Magyar Néphadsereg
Egészségügyi Szolgálatának kiépítéséről.
Reflexiók Farádi László: Diagnózis az
életemről című könyvével kapcsolatban.
— H K , 1984. 1. sz. 150—152. p .
1148. Ságvári György : Negyven év egyenruhái
között. (A Magyar Néphadsereg egyen
ruhái.) — Tarsoly, 1984—85. 44—45. p.
1149. Cséve I s t v á n : A Magyar Néphadsereg
részvétele a népgazdaság megsegítésében.
— H o , 1984. 10. sz. 77—81. p .
1150. Peterdi P á l : Sportszázad, pihenj! Törté
netek a 35 éves Budapest Honvéd életé
ből. — ISz, 1984. 12. sz. 42—43. p.
1151. A Magyar Néphadsereg tisztképzéséről,
[ í r t a : ] a MN Tiszti és Tiszthelyettesi
Kiképzési Csoportfőnökség szerzői kol
lektívája. — Ho, 1984. 2. sz. 63—73. p.
1152. Kollár Lajos: A Kossuth Akadémián.
(1947—1949.) — HSz, 1984. 5. sz. 89—
92. p .
1153. Nagy Gábor: Toborzás a Kossuth Akadé
miára. — HSz, 1984. 4. sz. 94—97. p.
1154. Liptai E r v i n : Emlékezés a Petőfi Akadé
miára. — HSz, 1984. 8. sz. 76—78. p.
1155. Ocskay Zoltán: Bajtársi találkozó. (A
Petőfi Akadémia évfordulója. Liptai Er
vin ezredes emlékezése.) — Magyar Ren
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TANULMÁNYOK

ÁCS TIBOR

MÉSZÁROS LÁZÁR IFJÚSÁGA ÉS SZOLGÁLATA A 7. HUSZÁREZREDBEN
1796-1837

Mészáros Lázár tevékenysége és történelmi szerepe leegyszerűsítve és a valóságnál
negatívabban rögződött az irodalomban, a tudományban, a nemzet emlékezetében
és a mai köztudatban.
A vitatható történeti arckép megrajzolásában, kialakításában néhány erősen ható
körülmény és tényező játszott közre. így többek között az 1849 februári hírhedt
„kravátli ügy", a Mészáros Lázár és Petőfi Sándor közötti éles vita az egyenruha
nyakravaló nélküli viseletéről, amelynek befejező csattanója volt a költő „Nyakra
való" című, hadügyminiszter-ellenes gúnyversének megjelentetése a Marczius Tizen
ötödike 1849. február 20-i számában. Vagy Görgey Artúr álláspontja, aki úgy festette
le 1849. március 9-én, hogy: „A hadügyminiszter a múltnak szoborképe, képtelen
helyesen fogni fel a jelent, avagy csak hinni is benne." 1 Az ehhez hasonló kortársi
túlzásokhoz és félreértésekhez maga Mészáros is hozzájárult, mivel beszédeiben,
írásaiban maró öngúnyban nem szűkölködve kicsinyli le saját képességeit és marasz
talja el katonai szerepét.
Az alapkutatás hiánya, a tények pontatlan közlése és az elfogult megközelítési
módok következtében a történeti, hadtörténeti, irodalomtörténeti művek, kéziköny
vek és lexikonok felszínes, egyoldalú képet alakítottak ki Mészáros Lázár munkássá
gáról, különösen az 1848—49-es polgári forradalomban és szabadságharcban betöl
tött szerepéről. Ez az adataiban pontatlan és ítéleteiben túlzó örökség makacsul
tartja magát még a legújabb munkákban is.
Az utókor elsősorban az ilyen jellemzések alapján ítélte meg Mészáros Lázár szere
pét, hadügyi és hadtudományi tevékenységét és helyezte el személyiségét XIX. szá
zadi történelmünkben. Ezt a negatív, lekezelő és szinte mosolyra fakasztó konzerva
tív ábrázolást erősíti számos közelmúltban megjelent munka, amelyekben odavetett
jelzőkkel, félmondatokkal úgy mutatják be Mészáros Lázárt, mint „huszártiszti
egyenruhát viselő jámbor selyemhernyótenyésztőt",2 akinek „hadvezetői képességei
egy huszártrombitáséval lehettek azonosak."3 Első honvédelmi miniszterünk nézetei
ben látnunk kell „teljes eszmei zavarosságát" 4 és a „polgári átalakulás ügye iránti
odaadása legalábbis kétes voltát". 5 „Mint hadügyminiszter sokáig a Habsburgokkal
szembeni lojalitás fenntartására törekedett, ... Ez, valamint az osztrák hadsereg

1
2
3
4
5

Görgey István: 1848 és 1849-ből. I I . k. Budapest, 1885. 1—2. o.
Spira György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Budapest, 1979. 162. o.
Dimes András: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958. 107. o.
Dienes András: Az utolsó év. Petőfi és a szabadságharc. Budapest, 1962. 127. o.
Magyarország története. 1848—1849. 6/1. k. Budapest, 1979.106. o.
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embertelen szabályainak a honvédségbe való átültetésére tett kísérletei és a külsősé
gekhez való ragaszkodása népszerűtlenné tették." 6
Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy az elmúlt évtizedben az olvasó találkozha
tott az ellenkező véglettel is, amikor Mészárost, szerepét túlértékelve, úgy ábrázol
ták mint ,,a honvéd hadsereg megszervezőjét"7 vagy mint „zseniális hadügy
minisztert." 8
Ezekkel a tarthatatlan értékelésekkel szembesíteni kell a tényeket, a történelmi
valóságot, Mészáros Lázár életének és munkásságának alapkutatásra támaszkodó,
eddig még hiányzó tudományos feldolgozását. Nem kis feladat a félreértések és tor
zítások ködének eloszlatása, mivel szinte teljesen fehér foltnak számít ifjúságának és
1813. augusztus 1-től 1848 májusáig tartó es. kir. hadseregbeli szolgálatának törté
nete. Alig ismert, hogy tiszti pályafutása alatt hogyan fejlődött gondolkodásmódja,
világnézete és milyen eszmei, politikai és társadalmi indítékok hatására vált — saját
szavai szerint is: „én fourierista lévén" 9 — az utópista szocialista tanok hívévé.
Csak részben ismert, hogy milyen nézeteket vallott a háborúról, a hadseregről és a
hadtudományról. Tisztázatlan az is, mi késztette arra, hogy a hadtudomány mellett
tudósi elmélyültséggel foglalkozzon kora természet- és társadalomtudományaival.
Nem támaszkodik alapkutatásra, felületes és esetleges 1848—49-es politikai és kato
nai szerepének értékelése. Nincs tudományosan feltárva és bemutatva életének
utolsó, emigrációs időszaka sem.
Az elmúlt évtizedben indult el a történetírásban az a folyamat, amelynek alapján
megkezdődött Mészáros Lázár honvéd altábornagynak, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjának, az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc
vezető katonai személyiségének reálisabb megrajzolása, történelmi szerepének objek
tívabb értékelése, a torzítások és a pontatlanságok eloszlatása. Történelmünk első
felelős magyar kormányának honvédelmi minisztere, az első „hadügyér" életének
története egyre világosabban bontakozik ki előttünk. Ezt a történelmi valóságot fel
táró tudományos folyamatot törekedtem szolgálni kutatásaim részeredményeinek köz
readásával, Mészáros Lázár „A katonaságról" című, 1845-ben írt akadémiai levelező
tagi székfoglalójának sajtó alá rendezésével és kiadásával,10 „Adalékok Mészáros
Lázár tudományos munkásságához és katonai portréjához" 11 című tanulmányom
és más cikkeim publikálásával.12
Mészáros Lázár 1796 és 1858 közötti élete és tevékenysége három jól elkülöníthető
fő időszakra oszlott : az első 1796-tól 1848-ig átfogta az ifjúságát, katonai pályafutá
sát a es. kir. hadseregben és tudományos tevékenységét, útját az első felelős magyar
kormányba; a második 1848. május 23-tól 1849. augusztus 14-ig tartott, amikor
a polgári forradalom és szabadságharc alatt honvédelmi miniszterként irányítja a
6 Űj Magyar Lexikon. 4. k. K—Mé. Budapest, 1901. 011. o. Szinte szó szerint veszi át ezt az értékelést a Magyar
Irodalmi Lexikon. Második kötet, L—R. Budapest, 1905. 220. o. és a Magyar Életrajzi Lexikon. Második kötet,
L—Z. Budapest, 1969. 197. o. (Mészáros Lázár címszavak)
7 L. részletesen Nemeskürty István: Mászáros Lázár akadémiai székfoglaló előadása, 1845. Hadtörténelmi Közle
mények (a továbbiakban — HK), 1977. 4. 601—610. o. és uő: Kik érted haltak, szent világszabadság. A negyven
nyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai. Budapest, 1977.
8 Tímár György: A nyakravalós tábornok levelei. Élet és Irodalom, 1978. december 2. sz.
9 Mészáros Lázár 1849—1850. naplója. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban — OSZK Kt.).
Oct. Hung. 377. 14. o. A könyvtár a naplót 1886. december 20-án 50 forintért vette meg Egressy Vince nyugállo
mányú honvéd századostól. Közel száz esztendeje az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzik ezt a ku
tatás által eddig nem használt naplót, melynek hitelességéhez nem fér kétség, mivel már 1871. április 14-én: „Szatmár megye polgári törvényszéke részéről a szakértői véleményezés alapján hivatalos hitelességgel igazoltatik mi
ként jelen zöldvászon borítékba kötött 174 8-adrét lapon vezetett kézirat Mészáros Lázár volt első független ma
gyar hadügyminiszter saját kezű Írása." A belső borítón található idézett szöveget Szatmár vármegye polgári tör
vényszékének elnökhelyettese és aljegyzője aláírásával és a törvényszék pecsétjével hitelesítette.
10 L. Mészáros Lázár: A katonaságról. A Magyar Tudós Társaság levelező tagi székfoglaló értekezése 1845. Buda
pest, 1979. 92 o.
11 HK, 1979. 4. sz. 623—639. 0.
12 L. Az első hadügyér. Igaz Sző, 1979. 4. sz. 20—21. o., 5. sz. 26—27. o.; Ki volt Mészáros Lázár? Néphadsereg,
1980. 39. sz. 6—7. o. ; Ilyen hadügyér kellett nekünk. Néphadsereg, 1983. 47. sz. 11. o.; Az első hadügyér. Mészáros
Lázár. Élet és tudomány, 1984. 39. sz. 1224—1225. o.
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hadügyet, majd a katonai nevelőintézetek főfelügyelőjeként tevékenykedik és végül
mint a nemzet hadseregeinek fővezére (néhány napig vezérkari főnöke) működik;
a harmadik 1849. augusztus 14-től 1858. november 16-ig felöleli emigrációs életét
és tevékenységét.
Jelen írásom két részre tagolódik. Az elsőben családi körülményeit, ifjúságát és
a katonai pályára lépés indítékait követem nyomon 1796. február 20-ától 1813.
augusztus l-ig, és igyekszem a még nem ismert, vagy ellentmondásosan ismertetett
események részleteit megvilágítani, valamint azokat a fejleményeket és körülmé
nyeket bemutatni, amelyek Mészárosnál a katonai pálya mellett való döntéshez
vezettek. A másodikban Mészáros Lázár es. kir. hadseregbeli főtiszti pályafutását
taglalom 1813. augusztus 1-től 1837. március 17-ig, és arra is kísérletet teszek, hogy
rekonstruáljam 1813—1816 közötti velites főhadnagyi (szakaszparancsnoki) szolgá
latát a 7. huszárezredben, részvételét az 1814. és 1815. évi francia és olasz hadjárat
ban, az 1816—1837 közötti szakaszparancsnoki, századparancsnok-helyettesi és szá
zadparancsnoki tevékenységét, valamint kezdeti irodalmi munkásságát.
Családi körülményei,
gyermek- és diákkora, katonai pályára lépésének indítékai
Napóleon győztes itáliai hadjáratának esztendejében, 1796. február 20-án szüle
tett Mészáros Lázár a Bács megyei Baján és másnap, február 21-én keresztelte meg
a Belvárosi templomban Ranics István apátplébános. 13 A késői fiúgyermek anyja,
a 40 éves Piukovics Katalin, tekintélyes család leánya,14 apja, a 64 éves Mészáros
János, középbirtokos és megyei tisztviselő volt.15 Mészáros Lázár leírása szerint
,,apám tekintetes táblabíró volt, ezenkívül szabadkai polgár, bajai nemes honoratior, Grassalkovics birtokában élt, de nemesi kiváltságos telken uralkodott s kor
mányzott, e mellett pacséri compossessor, tarankúti pusztabirtokos." 16
Az egyszerű parasztcsaládból származó apa igen érdekes körülmények között küz
dötte ki e magas társadalmi rangját. Mészáros Lázár leírása szerint a „becsületes
pór családbeli suhancot" átlagon felüli értelmi képességei és emberi tulajdonságai
„rendelt állapotán felül emelkedni készítették." 17 A XVIII. század közepe táján még
Fekete János néven szereplő apa „tarisznyát akasztván nyakára — bár nem volt
baranyai ember — és ha igaz, Mészáros Jánossal — ki mint cs. kir. altábornagy és
báró holt meg —kit szinte hasonló állapotúnak mondott a krónika —, mint jó lelkü
letű szegénylegények hagyták el a Csalóközt szerencsét a világban keresendők."18
A két fiatalember útja azonban hamar különvált. Mészáros János (1737—1801)
13 Baja-Belváros plébánia. Kereszteltek 1780—1799. I I I . kötet. 566. o. 60. folyószám. Banics István bodrog
monostori apát 1793—1798 között volt a bajai belvárosi templom plébánosa. L. Rajcsányi Jakab: Baja. Budapest,
1934. 229. o.
14 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. (A továbbiakban: NI) IX. k. Pest,
1858. 303. o. „Piukovics család (ó-morovicziai). Bács Bodrog vármegyei nemes család. Nemességét Piukovics János
nyerte 1741. octob. 28-án M.-Terézia királyasszony tói."
15 Mészáros Lázár 1853-ban az Angliához tartozó Jersey szigetén kezdte el írni „Egy emberi élet töredékei"
című, befejezetlenül maradt életrajzát. 1853 augusztusában, Amerikába utazása miatt, abbahagyta az írást és csak
1854 júniusában kezdte el újra az amerikai New Jerseyben, majd 1856 januárjában folytatta Flushingban. Az élet
rajzból addig két fejezet készült el, és különösen az első fejezet van teli érdekes részletekkel, humoros életképekkei,
családi jelenetekkel, valamint világnézetét bemutató eszmei u tatásokkal és gondolatokkal. Aztán Mészáros szavaival :
„Aludt az irat egész 1858. március l-ig midőn Európába készülve újra elővettem s átolvastam, s az olvasás után
tapasztaltam, hogy az első füzet szeszélye, nem hogy nem találtatik a 2-dik füzetben, sőt igen unalmasnak mutat
kozik, s végre mivel lehetetlennek látom azt mit vesztettem helyrehozni, s jó humorral körösztül spékelni a közön
séges életet, eltökéltem félbe hagyni, s így áldást vetvén reá eltemetem örökre." (68. o.) A 35 fólió (70 oldal) terjedel
mű kéziratot az OSZK Kt. Fol. Hung. 1377. szám alatt őrzi. A kéziratot — bár igen értékes részleteket kihagyva
—• a múlt század második felében kiadták „Mészáros Lázár életirata" címmel. L. Mészáros Lázár külföldi leve
lei és életirata (a továbbiakban: Mészáros Lázár életirata) Második rész 1—54. o. Közrebocsátja Szokoly Viktor.
Pest, 1867. A tanulmányomban az eredeti kéziratot használtam és idéztem. (A továbbiakban — Mészáros: Egy
emberi élet töredékei.) 7. o.
16 Uo. 39. o.; compossessor: közbirtokos.
17 ü o . 1. o.
18 Uo.
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felcsapott huszárnak, részt vett a hétéves háborúban és szépen haladt előre a katonai
pályán. 1759-ben léptették elő hadnaggyá, 1778-ban alezredessé, 1784-ben ezredessé
és az 1. huszárezred parancsnokává, 1789-ben tábornok, 1794-ben kitüntették a
Mária Terézia Rend lovagkeresztjével, megkapta a bárói címet és előléptették al
tábornaggyá.19
Fekete János a tanulást választotta és szolgadiákként Pozsonyban, vagy Szombat
helyen végezte el a közhivatalnoki pályához szükséges iskolákat. „Haladott is Fekete
János, mert a szerzett tudományait hasznára tudta fordítani." 20 A hivatalnoki rang
létrán II. József uralkodása alatt kezdett emelkedni. ,,Jó tacticája volt, és hogy jól
tudott manouverezni ki világlik abból, hogy Bács és Bodrogh egyesült megyék hiva
talnoka lőn, kiküldve a megyétől mint élelmi s szállítóbiztos a török háborúban részt
vett, vagyonában gyarapodott, Leopold király alatt nemes ember lett, a megyében
táblabíró és pénztárnok." Érdemei ellenére a vármegye urai ,,az új nemes pénztárno
kot és táblabírót, hogy meg ne feledkezzék szegény eredetéről piscerlistának is nevez
ték."
Szerbül a „piszlicsár" szó semmitmondó, jelentéktelen értelmű és ez a jelző jól
érzékelteti, hogy a megye nemessége nehezen fogadta be Fekete Jánost, aki mindent
megtett annak érdekében, hogy elfeledtesse alacsony származását, beilleszkedjen a
nemességbe és helyzetét megszilárdítsa. II. Lipót 1790-es, nemesi címet adományozó
királyi okiratában már Gáhy vezetéknévvel szerepel és második vezetékneveként a
hírnevet szerzett ifjúkori barát iránti tiszteletből pedig a Mészáros.21 Mészáros Jánost
a geneológiai szakirodalomban is Gáhy alias (másképp) Mészáros,22 vagy Mészáros
alias Gáhy-ként szerepeltetik.23
A nemesi cím és a nemesi címer használata Mészáros János örököseire és mindkét
nembeli leszármazottaira is kiterjedt. Az adománylevél felsorolja, hogy az kiterjedt
első feleségétől, Hunt Franciskától származó Dánielre és Erzsébetre, a második fele
ségétől, Piukovics Katalintól származó fiaira, Sándorra, Antalra, Ferencre és lányára
Sibilre és ezeknek jövőbeni mindkét nembeli törvényes leszármazottaira.
Mészáros János azt is kijárta, hogy szolgálatai fejében királyi birtokadományban
részesüljön. „Mészáros Jánost, Bács megye pénztárnokát, I. Ferenc császár és magyar
király az utolsó alkalommal viselt török háború idejebeli hadi pénztár hív kezeléséért
fiágbani örökösödési joggal Bács megyében fekvő Pacsér helységben 1/12 birtokrészszel legkegyelmesebben megadományozván..." 24
Mészáros Jánost nemességének megerősítése irányította házasságaiban is. Először
Hunt Franciska bárónőt vette feleségül, akitől hat gyermeke született, de csak Erzsé
bet és Dániel maradt életben. Első felesége halála után vette el Piukovics Katalint ;
az ő révén rokonságba került a megye tehetős nemes bunyevác, sváb és tót családjai
val. Sógoraival, Kliegllel és Adamoviccsal közösen fogott sertéskereskedésbe, amely19 L. részletesebben Szoboszlói báró Mészáros János altábornagy feljegyzései a hétéves háborúról. HK, 1942.
90—120. o.
20 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 2. o.
21 A Bajai Türr István Múzeum Adattára (a továbbiakban — BTIM At.) Mészáros Jánosnak nemesi címet ado
mányozó királyi okirat: 1790. Armalis pro Joannes Mészáros alias Gáhy. Num. 1689G. An 1790. 721—725. Fotó
másolat. Mészáros család iratai. 508—74/b. sz.
22 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV. k. Pest, 1858. 308—309. o.:
,,Gáhy család (Máskép Mészáros). Gáhy máskép Mészáros János 1790-ben nyert czímeres levelet. Czímere a vért
vörös udvarában zöld téren bátra vetett fővel két szemközt álló ezüst oroszlán, első jobb lábaikkal zöld borostyánkoszorút tartanak. A vért fölötti sisak koronájából szintén ezüst oroszlán emelkedik, melynek derekára koronás
kígyó van tekerődzve. Foszladék mindkét oldalról ezüst-vörös." llléssy János—Peükó Béla: A királyi könyvek.
Jegyzéke a bennük foglalt nemesség czím, czímer, előnév és honosság adományozásoknak 1527—1807. Budapest,
1895. 70. o.: „Gáhy alias Mészáros 1. ezt. 1791. LV. 721." A két szerző megjegyzi: ,,A két vagy több nevű család
neveinél az eredetiben használt alias vagy aliter (— másképp) szócskát rendszerint megtartottuk, a ragadvány
nevet pedig abusive (— ferdítve, hibásan) szócskával különböztettük meg a helyes (recte) névtől." (8. o.) Ezenkívül
közlik még, hogy a szövegben a római szám a királyi könyv kötetét, az arab szám a lapszámot jelenti.
23 Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. VII. k. Budapest, 1913. 109. o. „Mészáros (alias Gáhy). — Czímeres
levelet 1791. jan. 3. M. János és gyermekei kapták. (LR. LV—721.) — V. ö. NI. IV. 308—9.; Siebm. 180."
24 BTIM At. Mészáros Antal 1867. június 30-i kérvénye a királyi magyar minisztériumhoz. Eredeti, magyar
nyelvű. Mészáros család iratai, 1017/1. sz.
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A Gáhy Mészáros

család

címere

nek segítségével elnyerte a szabadkai polgárjogot és a tarankúti pusztát. 25 Második
feleségétől is sok gyermeke született, de csak négyen — Antal, Sibill, Monika, Lázár
— maradtak életben.26
Az élő gyermekek közül a szülők által Lázinak becézett Lázár volt a legfiatalabb,
akivel, az anya betegsége miatt, a legtöbbet Orsolya nevű sváb szoptatódajkája és Er
zsébet nővére foglalkozott. „Három évet tettek ki a percek és órák, midőn a kisded
azon időszakra lépett át amikor benyomásokról, a kül és körülöttei világ hatásairól
emlékezni kezdett. Mily élesek lehettek ezen első benyomások vagy behatások, hogy
57 év után midőn ezeket írom, azokról világosan emlékezni tudok." 27 — jegyzi meg
Mészáros Lázár.
Az apának, aki kemény szigorral nevelte hat gyermekét, különösen a kártya volt a
szenvedélye. A téli estéken „örömest összeszedte kisebb-nagyobb gyermekeit s mint
gyakorlati bölcsész, azokat az egyszerű játékról vezette az összetettre s hogy az esté25 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 4. o.
26 ü o . 13. o.
[27 Uo. 20—21. o.
H
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lyek a tanítás miatt számára unalmasakká ne váljanak, kisebb szülöttjeit a nagyob
bak által oktatta, Bell-Lancaster rendszerét követve, s így midőn a kis Lázi a három
évet túlhaladta, értelmi fokozata szerint egynémely játékban ő is részt vett ... ezek
voltak úgyszólván — nem anyatejjel mint inkább atyai leczkézéssel beszívott első
társas önismeretei. Ezen ismeretek később szaporodtak, mert a játék mint az étvágy
a játékközben nőtt s a kis Lázi e téren később igen széles tapasztalást szerzett magá
nak." 28
A négy éves koráig történt események közül három esetre emlékszik vissza Mészáros
Lázár, amikor apja megverte. Egy alkalommal szeleburdisága közben meglökte édes
anyját, aki a kezében lévő csésze forró teát a vállára öntötte. A kis Lázár keserves
sírásra fakadt, de az atya, látván hogy ő idézte elő a bajt, nadrágszíjjal elverte. A má
sik esetben figyelmeztetés ellenére ingerkedett apja Táltos nevű hátaslovával, erre
az állat a kisgyermeket fogai közé kapta és kidobta az istállóból. A harmadik esetben
apja arra kérte, hogy tegyen pipájára parazsat, és ő, ahelyett hogy a pipaszárt kézbe
fogva vitte volna vissza, a szájába vette. A kertajtóban azonban megbotlott és esés
közben a pipaszár szopókája átszúrta a nyelvét.29 Mészáros Lázár megjegyzi : az ennek
nyomán keletkezett „seb után ott maradt domborodott helynek: köszönhetem, hogy
sem ékesen, sem jól, sem hasznosan nem pereg nyelvem,... hogy egyeten nyelvet sem
beszélek jól, szabályosan, sőt kerékbe töröm azokat, noha többeket értek." 30
A felsorolt eseteken kívül kisgyermekkorából másra nem emlékszik Mészáros Lázár,
illetve még csak arra, hogy „apám ezután ritkábban járt a kertbe, sokat feküdt —
miként anyám is — nappal is az ágyban". 31 Mészáros János betegsége hamar válsá
gosra fordult és 1800. április 15-én meghalt. Ekkor lépett legkisebb fia, Lázár, az 5.
életévébe.32
Az apa 1798. szeptember 24-én Baján kelt végrendeletében felsorolja ingó és ingat
lan vagyonát. így többek közt: „Baján a város kaszállóján egy kert", „a Kálvária
háta megett két házhely", „ugyanottan egy kaszálló rét" és még egy „a Pék-malom
mellett", valamint „Patséri helységnek 12-dik része". Ehhez jön „Szabadkán, azaz
ami Mária Teréziapolis határában találtatik, úgy mint a város calcaturáján két fellől
27 hold föld, nemkülömben Tarankuton 543 hold föld rajta lévő épületekkel, szarvas
marhákkal, juhokkal, lovakkal és sörtésekkel edgyütt". 33
Végrendeletében úgy rendelkezik, hogy „jószágom hat felé osztassék", azaz felesé
ge, Dániel, Antal, Sibil, Monika és Lázár között, mivel legidősebb leánya, Erzsébet,
férjhez menetelekor a jussát megkapta. A királyi adománybirtokot, vagyis Pacsér hely
ség 12-ed részét viszont csak a fiág, azaz Dániel, Antal és Lázár örökli.
A családtagok között felosztja személyes használati tárgyait is. A legidősebb fiára,
Dánielre hagyta puskáját és könyveit, a középsőre, Antalra két kardját, a legkisebbre,
Lázárra, ahogy az apa írta : „Lázi fiamé aranyos gombos pálczám legyen". Tekintélyes
és tartalmas könyvtárával kapcsolatban kikötötte, hogy „könyveim és írásaim midőn
Dani fiam a törvényes időt elérni fogja, az is gondviselése alatt legyen oly kötelesség
gel, hogy ha azokból többi fiam vagy leányaim olvasásra kívánnak, ő tartozzon ki
adni". 3 *
Az apa halála után, mivel az anya is betegeskedett, a kis Lázár Katymárra került
nagybátyához, Piukovies János helybeli plébánoshoz. Ott nevelésével Vertelics káplán
foglalkozott, aki hatásos módon bontotta ki a kisfiú nyiladozó értelmi képességeit,
28 Uo. 36. o.
29 ü o . 37—41. o.
30 Uo. 39. o.
31 Uo. 41. o.
32 Baja-Belváros plébánia. Meghaltak 1794—1810. IV. k. 190. o. 95. folyószám.
33 Bács-Kiskun megyei Levéltár (a továbbiakban — BKmL). X I I I . 9. Mészáros család iratai. 4. A Mészáros
családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—1862. Mészáros János 1798. szeptember 24-i végrendelete. Eredeti
magyar nyelvű. 1—7. fólió.
34 Uo.
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úgy hogy Mészáros Lázár szerint is „alig múltam négy éves s már tudtam írni, olvas
ni". És abban is szerencsés gyermek volt, hogy ,,a káplán sok történetkét, eseményt
s mulatattó apróságot tudott előadni". 35 így „a kis Lázi a magyar történelem előbb
kelő szereplőivel és eseményeivel annyira ismeretes lőn, hogy a káplán neveltjét és
kedvencét valami csoda kisfiúnak tartották." 36 Négy és fél éves korában megtanult
ministrálni is. Nagybátyja közben meghalt és ezért 1801 elején visszakerült Bajára,
ahonnét nemsokára, beteg édesanyjával, aki a budai fürdőkben gyógyíttatta magát,
felkerült Pestre, ahol két nagynénje Bóbics Sibilla és Rozália nevelte tovább. Itt kez
dett el iskolába járni, de egy év után ismét visszakerült Bajára egy másik nagynénjéhez, Adamovics Antal feleségéhez, Erzsébethez, mivel anyja ebben az időben már
súlyos beteg volt.
Özvegy Mészárosné, Piukovics Katalin 1801. október 11-én elkészítette végrende
letét, melyben leszögezi, hogy Dániel fiát — mivel közeleg nagykorúsága — 1800 de
cemberében kielégítette, jussát kiadta. Elrendelte, hogy a tarankúti pusztát adják
árendába és annak, valamint „a patseri jószágnak jövedelmeibül a gyermekeknek a
szükséges nevelések adattassék meg." Ha pedig Dániel fia eléri a 24. életévét „akkor
a patseri jószágbul kivévén a maga részét, a hátra levő két rátákbul az Én gyerme
keim mindenkori költségekhez képest való költséggel neveltessenek"". Kiköti még,
hogy fizessék ki „legalább Lázár fiamnak azon hatszáz azaz 600 forintokat, melyeket
én a férjem halála után a bajai házba beépítettem." 37
Baján Mészáros Lázárt beíratták a Szent Ferenc-rendi szerzetesek kolostorában
működő latin iskolába és „az ájtatos szent Ferenc-rendbeli szerzetesek nem annyira
nevelték, mint inkább itt ütlegelték bele a tudományt... Rossz tanuló volt, de a ki
kérdezés napján mégis mindig tudta a leckéjét."38 A bajai év után két évig tanulmá
nyait Szabadkán folytatta, ahol egy rokoncsaládnál lakott. Ebben az időben, emléke
zik vissza Mészáros, „jutott kezembe »Benyovszky gróf és Rontó Pál« története, s
hogy ezen történet verseit gyakran kellett könyv nélkül elmondanom, hogy Gvadányi
nevét sohasem felejtem el s hogy »Rontó Pált« még később is nagy érdekeltséggel
olvastam." 39
A gyermek Mészáros vándorlása azonban tovább tartott és az új tanévet (1807) már
Pesten kezdi el, ahol Antal bátya felügyeletével — aki a királyi jogi akadémiára jár —
tovább folytatja tanulmányait a piaristáknál. „Az úgynevezett poézist, vagyis az
ötödik diák iskolát Grosser tanította, derék, művelt pap, aki tanítványait illő ember
séggel vezette. Hogy ne vendékeibe többet, okosabbat és hasznosabbat nem önthetett, annak kevésbé volt ő az oka, mint a kormány ferde szabályzása, mely szerette a
gyermekeket agyon cathechizáltatni s oly értelmetlen érthetetlenségekkel telerakni,
miknek felfogásán a legnagyobb eszek is rég óta hiában törik magukat." 40
A pesti tanulóévek alatt Mészáros ismeretei tovább gazdagodtak és mint később
megírta: „olvasmányaimat ekkor már bővítettem. Ezek Dugonits, Bárothy, Gvadányi
és más, már elfelejtett szerzőktől eredtek, s köztük a »Peleskei nótárius«, a legfőbb
helyet vívta ki magának, noha az »Aranyperecek« is jóakaratban részesültek. Emlék
szem még »Caszandrára«, s »Climo Miklós földalatti utazására« is. — Voltak ugyan
még kisebbszerű olvasmányaim is, mint »Stigfrid és Brunszwick«, — »Argirus ki-

35 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 47. o.
36 Uo. 48. a.
37 BKmL. X I I I . 9. Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—1862. özv.
Mészárosné Piukovits Katalin végrendelete 1801. Szt. András hava 11. Eredeti magyar nyelvű. 9—12. fólió.
38 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 52—54., 57. o.
39 Gvadányi József (1725—1801) költő. Életét katonáskodással töltötte, 1783-ban tábornokként vonult nyug
állományba. 1793-ban jelent meg „Bontó Pálnak, egy magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszki Móritznak
életek leírása" című műve.
40 BKmL. X I I I . 9. Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok 1790—-1862.
Mészáros Antal 1806. évi királyi jogakadémiai bizonyítványa. Eredeti, latin nyelvű. 13—14. fólió.; Mészáros: Egy
emberi élet töredékei. 58—59., 61. o.
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rályfi«, — a »Szép Magyalbóna«, — »A négy Hajmon-fi«, — hanem ezek a többi s ki
vált az iskolai olvasmányok tömkelegében elvesztek."41
A pesti tanulóév befejezése egész életére emlékezetes maradt Mészáros Lázárnak
az Antal bátyjától kapott nagy pofon miatt. Sohasem felejti el azt a pofont — írta
1857. december 17-i, bátyához írott levelében —, „melyet Trautzelnél Pesten 1808-ban
rám ragasztottál, midőn examen előtt a doctrina christianat nem tudtam." 42 A 12
éves Lázár a szünidőt Baján és Bajnokon Adamovicséknál töltötte, majd Pécsre ke
rült gimnáziumba „melyben meglehetős jó világi tanítók oktattak... A tanulmányok
jó ideig rendesen folytak s ekkor még nem lehetett gyanítani, hogy azokat a keresztül
vonuló katonaság, különösen a közkedveltségben részesült 5-dik huszárezred kitérítse
kerékvágásukból. " 43
1809 áprilisában Ausztria megkezdte vereséggel végződő háborúját Napóleon ellen.
1809 júniusában a János főherceg parancsnoksága alatt álló osztrák „olasz hadsereg
nek Olaszhonból ki veretése után a sebesültek Pécsett is igénybe vevék a tanoda épü
letét, úgy hogy a diákok e miatt szűk termekben, sőt gyakran nyílt tereken is examináltattak s végre elbocsátattak." 44 Az itáliai, majd a nyugat-magyarországi hadszín
tértől távol eső Pécsre annyi sebesült és beteg katonát szállítottak, hogy „az egész
város nagy korházzá lőn". 45 A több mint 2000 sebesült és beteg katona jobb elhelye
zése érdekében 1809. szeptember 6-án foglalták le a gimnázium épületét.46
Mészárosra, mint ahogy visszaemlékezéséből kitűnik, ezek az események mély ha
tást gyakoroltak és úgy jellemzi magát: „Hatodik évi tanulmányomat elvégezvén,
magamat kiképzett poétának és rhetornak tartottam, scandáltam és caesurát keres
tem mindenütt s a Catilina quo usque tandem-mel úgy akartam hatni, ahogy mondója
sem hatott a senatusra, szóval: talpraesett deák és deákos ember voltam." Bár azt is
megjegyzi hogy pécsi „olvasmányaim még mindig magyar nyelvű munkákra szorít
koztak", a szerb nyelvet pedig majdnem elfelejtette és németül néhány szón kívül
semmit sem tudott. A pécsi időszak alatt a fiatal Mészáros diáktársaival együtt rend
szeresen részt vett minden csínytevésben és mulatozásban.47
A gimnázium befejezése után ismét Bajára került Dániel bátyjához. Itt, megsza
badulva a rideg iskolai rendszer béklyóitól, elkapta az olvasási és tanulási láz. Elő
ször a bátyja birtokába került apai könyvtár köteteit vette kézbe. Mészáros János
nagy olvasottsággal rendelkezhetett és rendkívüli érdeklődést tanúsíthatott az új tár
sadalmi eszmék iránt, ezt könyvtárának könyvei bizonyították. Mészáros Lázár vissza
emlékezése szerint apja könyvtárában megvoltak a magyar jakobinusok által olvasott
és felhasznált művek, a II. József alatt megjelent és ,,az emberi gondolatok közzé
tételét szolgáló német nyelvű kiadványok, Richardson, Fielding, Beccaria és más
hasonló szerzők munkái, melyek holta után Csáky szalmájaként szétröppentek
— Azonban még hagyján ha az ilyes könyvek csodakép »Ex bibliotheca Johannia Mé
száros« felirattal kérkedtek. De mit mondjon e sorok írója, mikép egyeztesse össze a
41 Az újkor jellegzetessége, hogy a legszélesebb rétegek olvasmányszomjának kielégítésére sorra kinyomtattáa Mészáros Lázár által is elolvasott munkákat, az emberiség vándorló mondakincsét, többnyire kezdetleges fogal
mazásban, mert a mese amúgy is biztosította a sikert. így keletkeztek a Mészáros által is olvasott ponyva nép
könyvek, amelyekben igazi irodalom is található volt. Mészáros ifjúkorában ennek az olcsó, kezdetleges művészi
színvonalú irodalomnak, mint láttuk, fontos művelődéstörténeti jelentősége volt. A Mészáros által felsorolt szer
zők munkái könyvsikerek voltak, mivel a régi, dicső múlt bemutatásával táplálták a nemzeti büszkeséget a nemesi
nacionalizmus jegyében, amely formailag részben párosult a népiességgel. Fő képviselője Gvadányi József és, 1790ben megjelent „Egy falusi nótáriusnak budai utazása" című műve. Dugonics András (1740—1818) író, kegyesrendi
szerzetes a pesti egyetem matematikatanára. Legjelentősebb alkotása „Etelka, egy igen ritka magyar kisasszony"
1788-ban jelent meg. Baróti Szabó Dávid (1739—1819) költő, jezsuita szerzetes, első irodalmi folyóiratunk, a Magyar
Museum egyik alapítója. 1789-ben jelentette meg „A magyar huszárokhoz" című művét a magyar vitézség és virtus
dicséretére.
42 BKmL XIII. 9. A Mészáros család iratai 1. Mészáros Lázár 1857. december 17-i levele Mészáros Antalhoz.
76. fólió.
43 Mészáros: Egv emberi élet töredékei, 05. o.
44 Uo. 66. o.
45 Haus Mihály: Baranya földirata, statistical és történeti tekintetben. Pécs, 1845. 278—279. o
46 Baranya múltja és jelene. Második kötet. (Szerk. Várady Ferenc) Pécs, 1897. 617. o.
47 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 66. o.
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köteles tiszteletet az igazsággal, és végre : mikép magyarázza azt, midőn »emtus iste li
ber « (ez egy értékes könyv) felírást lát okadatolt diplomatikai bizonyosságú névalájegyzéssel egy oly bűnös, gyújtogató és gyilkos könyvön, a milyen például báró
Hohlbach »System der Natur «-ja német fordításban. Jó isten! fagy az ember vére,
ütere vonoglik s borzod és reszket, hogy a XVIII. század végén, Magyarhonban, és mi
több: Bács és Bodrogh egyesül megyékben ilyesmit talál!" 48
Az ifjú Mészáros nagy érdeklődéssel tanulmányozta az apai könyvtárban található
könyveket, a német nyelvű történeti munkákat, útleírásokat és a latin klasszikusokat.49
A legmaradandóbb hatást az általa is név szerint felsorolt Richardson, Fielding,
Beccaria és Holbach művei gyakorolták rá.
Az ifjú Mészáros a családi könyvtár könyvei után más ismerős családok könyv
gyűjteményeit is sorra vette. 50 A fiatalembert különösen a francia felvilágosodás és a
francia forradalom irodalma érdekelte. Kereste, kutatta, hogy ,,a franczia forra
dalom minő benyomást tőn Baján vagy tudták-e?" 51 Világképében különösen a
„franczia encyclopaedisták, naturalisták s literátorok... becsületesen alá is ástak
mindent", bár az is igaz, mint írta, a „gondolatok csak szakadozottan és töredékek
ben csempésztethettek be hazánkba s ilyen alakban mint furcsaságot olvasták azo
kat, a milliók közt csak egyesek értették, de alkalmazásra még ezek sem javallottak." 52
Gondolatvilágát azonban más hatások is érték azután, hogy Dániel bátya nevelésbe
adta Szutsics Mátyás szabadkai plébánoshoz, a későbbi fehérvári püspökhöz. Szabad
kán annyira elmélyült a biblia, a vallással foglalkozó más könyvek olvasásában és az
egyházi szertartások tanulmányozásában, hogy ötödik káplánnak nevezték. És ez
a magyarázata annak, hogy későbbi írásaiban és leveleiben gyakran találkozunk a
bibliából és vallásos könyvekből való idézetekkel.53
1811-ben Lázár Antal bátyja gyámsága alá került és Baján élt, ahol 1811. november
25-én, időközben meghalt édesanyjuk végakarata alapján, a gyermekek egymás közt
szétosztották a fehérneműket. Ezt az eseményt Mészáros Antal kezeírásával így
örökítette meg: „A fehérruhát felosztottuk Sibillával és így Lázárnak maradott 1.
Végvászon abrosznak és szalvétának, 2. Azonfelül — 3 abrosz, 20 szalvéta, azaz húsz,
3. Kávéskendő kék 3." 54
Mészáros Antal ebben az időben nem tudta rávenni öccsét arra, hogy kezdje el a
jogi tanulmányokat. ,,E helyett bátyja házánál szorgalmasan olvasgatta az akkor
megjelent s a magyar nemes fölkelő sereg vezérletére vonatkozó könyveket". 55 Ezek
a Mészáros által forgatott magyar nyelvű kiképzési és harcászati szabályzatok már
tartalmazták a forradalmi és a napóleoni háborúk Károly osztrák főherceg által
leszűrt legfontosabb tanulságait.56 A katonai szabályzatok tanulmányozása mellett
rendszeresen gyakorolta a bajai kaszárnyában a fegyverforgatást és a lovaglást.57
Részt vett az 1803-ban alakult bajai polgári lövészegyesület fegyvergyakorlatain és
lövészetein is.58
A 18. életévét betöltött Mészáros Lázár személyiségét, gondolkodásmódját és világ
képét sok hatás és körülmény formálta. Ezek közül mindenképpen ki kell emelni a
48 Uo. 9—10. o.
49 Mészáros Lázár életirata, 48. o.
50 Rajcsányi: i. m. 265. o.
51 Mészáros: Egy emberi élet töredékei, 5. o.
52 ü o . 23. o.
53 Mészáros Lázár életirata, 49. o.
54 BKmL. X I I I . 9. A Mészáros család iratai 4. A Mészáros családra vonatkozó vagyonjogi iratok, 1790—1862.
Piukovits Katalin rendelete a fehérnemű felosztására a gyermekek között. 15—18. fólió.
55 Mészáros Lázár életirata, 49. o.
56 L. különösen a lovassággal foglalkozó katonai szabályzatokat : Szolgálati Regnlamentum a Magyar Felkelő
Nemesség Lovasságának számára. Pest, 1809; A tanításnak regulamentuma a Magyar Felkelő Nemesség Lovasságá
nak számára. Pest, 1809 ; Gyakorlás Begulamentuma a Magyar Felkelő Nemesség Lovasságának számára. Pest,
1809 ; Szolgálatot illető szabások kérdésekbe és feleletekbe foglalva a magyar felkelő nemes lovasság közvitézeinek s
altisztjeinek számára a puskázásnil és az altisztek kötelességeirül szollo toldalékkal együtt. Pest, 1809.
57 Mészáros Lázár életirata, 49. o.
58 Rajcsányi: i. m. 373., 481. o.
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társadalmi és családi viszonyokat, és azt a tényt, hogy szülei halála után korán árva
ságra jutott és 4 éves korától 18 éves koráig tartó, egyik rokonától és iskolától a má
sikig való vándorlása során ugyan hiányzott a meleg családi otthon és a szülői szere
tet, viszony olyan gazdag élményekre és tapasztalatokra tett szert, amelyeket egész
életében nem felejtett el. Ezek a hatások, benyomások hozzájárultak jellemének for
málásához, az egész egyéniségét átható kedélyességnek, humornak és iróniának ki
fejlődéséhez.
A család legfontosabb hagyományának, az apa társadalmi felemelkedésének törté
nete szintén kitörülhetetlen nyomot hagyott az ifjúban. Ennek a tradíciónak a tudata
diákkorában, a felnőtté válás folyamatában úgy jelentkezett, hogy igen fogékonnyá
vált az új, a felvilágosult eszmék és elméletek iránt, érzékenyen reagált a társadalmi
visszásságokra és korán kialakult kritikai érzéke a társadalmi különbségek, a hierar
chia ellen. Ebben, valószínűleg nem csak az apját egyszerű származása miatt ért
gúnyolódások játszottak közre, hanem mindenekelőtt a francia felvilágosodás, a fran
cia forradalom és a napóleoni háborúk hatása is, valamint az a tudatos önképzés,
amelynek eredményeként egyre elmélyültebben kezdett — különösen életének a ké
sőbbi időszakaiban — irodalmi, társadalmi és tudományos kérdésekkel foglalkozni.
Születésének esztendejétől, 1796-tól tizennyolcadik életévéig, 1813-ig, mindig nagy
szerepet töltött be a magyar társadalom és szűkebb családjának életében a háború és
a hadsereg. Napóleonról, Károly főhercegről és más hadvezérekről, a hadjáratokról és
csatákról, győzelmekről és vereségekről, a hadi eseményekben résztvevő magyar
gyalog- és huszárezredekről igen sok szó esett családi ós rokoni körökben, az iskolában
és tanulótársai között. Igen nagy hatást váltott ki Mészáros Lázárban is a Napóleon
1812. évi oroszországi hadjáratban elszenvedett veresége nyomán keletkezett hangu
lat és az a körülmény, hogy I. Ferenc megkezdte a katonai felkészülést a Napóleon
elleni háborúra.
A fiatalemberben minden bizonnyal erősen élt a szűkebb pátriáján túli nagyvilág
megismerése iránti vágy, a mozgalmas életre való hajlam. Ezek megvalósításának
abban az időben egyik útja a katonatiszti pálya volt. Az ifjú Mészáros ezért azt vá
lasztotta.
Mészáros János már idézett végrendeletében személyes használati tárgyait három
fiára hagyta : a legidősebbre, Dánielre könyveit, a középsőre, Antalra kardjait, a leg
kisebbre, Lázárra arany gombos pálcáját. A foglalkozási jelképeknek — tudós, vagy
pap, katona és hivatalnok — is felfogható tárgyakat fiaira örökül hagyó apa legmeré
szebb álmában sem merte volna gondolni, hogy hozzá hasonló megyei pályát csak két
legidősebb fia fut be, ám a katonának felcsapó legkisebb fia, Lázár lesz a Mészáros
család leghíresebb tagja, aki karddal és tollal írja be a nevét a történelembe.
A 7. huszárezred 2. veles osztálya 1. századának főhadnagya.
Részvétele az 1814. és 1815. évi hadjáratban
(1813. augusztus 1 — 1816. március 31.)
A Napóleon oroszországi veresége nyomán előállt új katonapolitikai helyzetben
Ausztria is katonai cselekvésre határozta el magát. A Magyarországra is kiterjedő
katonai készülődésnek kézzel fogható jele volt, hogy L Ferenc 1813. február 23-án
rendeleti úton megparancsolta 60 ezer újonc gyors kiállítását. Ekkor kezdték meg
a 4 osztályból (osztályonként két század) és egy tartalék századból álló magyar huszár
ezredek kiegészítését két-két könnyű önkéntes lovasosztállyal („Velitendivizionen"). 59
59 Veles, velitis (latin): könnyű fegyverzetű katona, portyázó.
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Bács vármegye is kiállította a maga két századából szerveződött veles lovasosztályát.
Mészáros Lázárt elméleti és gyakorlati katonai felkészültsége alapján Bács vár
megye 1813. augusztus 1-én előléptette főhadnaggyá és kinevezte szakaszparancs
noknak. Előléptetésében és kinevezésében képességei és ismeretei mellett még két
körülmény is nagy szerepet játszott : egyrészt a megyei életben nagy befolyásra szert
tett, kiterjedt nemesi rokonsága segítsége ; másrészt, hogy az 1796-ban született és 19.
életévében lévő Mészáros idősebbnek, 21 évesnek tüntette fel magát és így minden
hivatalos katonai okmányában születési évének 1792 van bevezetve.
Mészáros Lázár es. kir. hadseregbeli, 1813. augusztus 1-től 1848. május 25-ig tartó
tiszti pályafutását katonai nyilvántartó lapja lakonikus rövidséggel így rögzítette :
„1813. augusztus 1-ón a bácsmegyei velesekhez mint főhadnagy kineveztetett a
megye által.
1816. április 16-án áthelyezve a 7. huszárezredbe.
1826. szeptember 10-én előléptetve 2. lovasszázadosnak.
1833. június 1-én előléptetve 1. lovasszázadosnak.
1837. március 17-én áthelyezve (5. huszárezredbe) és ugyanott előléptetve 3.őrnagynak az 1837.3/24-én kelt G.1120. sz. leirat alapján.
1844. december 16-án előléptetve alezredesnek 0 Császári Felsége 1844. december
16-i legmagasabb elhatározásából és az Udvari Haditanács 1844. december 19-i
G. 6151 sz. leirata alapján.
1845. október 20-án előléptetve ezredesnek ő Császári Felsége október 20-i legmaga
sabb elhatározásából és az Udvari Haditanács 1845. október 24-i G. 5286. sz. leirata
alapján.
1848. május 25-én áthelyezve, ö Császári Felsége legmagasabb elhatározásából
vezérőrnaggyá előléptetésével együtt a nagy vezérkarhoz — kinevezése mint magyar
királyi hadügyminiszter történt meg." 60
A katonai nyilvántartó lap jellegénél fogva azonban nem tükrözi vissza részletesen
három és fél évtizedes tiszti pályafutása és szolgálata főbb állomásainak, szakaszainak
jelentős eseményeit, jellemzőit. Mészáros Lázár katonai szolgálatának történéseiről,
életének napi eseményeiről rendszeresen naplót vezetett, amelyben maga is szaka
szolta a es. kir. hadseregbeli tevékenységét, élményeit és benyomásait. De ezek a nap
lók, feljegyzések, sajnos, mind tönkrementek, vagy elvesztek.
Az első naplójában Mészáros 1813 augusztusától 1822-ig jegyezte fel élete esemé
nyeit, attól kezdve, hogy „18 éves koromba midőn katonává lettem fiatal képzelettel,
első beköszöntömet a világba s ebbeni kirándulásomat Morva, Cseh, Slavonia, Bajor,
Wurtemberg, Baden, Helveczia, Franciaországba, ottani híres s hirtelen tetteimet,
onnént Napóleon szembetalálkozására tett utam és hol Julius Cesar óta katonát nem
láttak, velei találkozásomat. Nizzabani tartózkodásomat és Piémont, Lombardián,
Velencze, Styrián körösztüli utamat Aradig, onnént 1815-be visszafordultamat
Olaszországba Bolognaig, onnént újra déli franczia részbeni tett hadjáratomat, onnénti visszafordultamat hazámba Németországon Ausztrián keresztül Zomborig, honnént a 7-dik huszárezredbeli beosztásomkor slavoniai életemet egész 22-dikig leírtam,
melly othon nem létemben megázván több hetekig elpenészesedett s elromlott."61
Az új, második naplóját 1823-tól 1848 márciusáig vezette, mint ahogy megjegyez
te: „Tovább másodszor is megkezdvén 23-tól vittem, leirva a végét slavoniai életem
nek, onnénti menetemet Horváthországon keresztül a boszniai szélekig, és Zágrábon
keresztül Karniolián egész Arconáig s onnént vissza Cremonáig, 18 évi olasz életemet
mondom napi könyvemet irtam egész az 1848-diki márczius 6-ai forradalom kiütéséig
amikor minden bútorommal Milánóba maradott". 62
60 Kriegsarchiv (a továbbiakban — KA), Wien. 5. Hus. Rgt. II. Abg. Kl. 1841—1850. Grundbuch. Heft 1., Sei
te 50.
61 Mészáros 1848—1850. naplója 1—2. o.
62 Uo.
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Harmadszor már Magyarországon, 1848 májusától kezdte meg líjra naplófeljegy
zéseinek „a 3-dik szakaszát mint hadi miniszter, nem is folytatom jóformán, de ez is
Magyarhonban maradott". 63
Mivel Mészáros mindhárom naplója elveszett, ezért szükséges katonai szolgálata
ismeretlen szakaszai legfontosabb jellemzőit az eddig feltárt, meglehetősen szűkszavú
források segítségével a lehető legrészletesebben bemutatni, rekonstruálni. Mészáros
Lázár es. kir. hadseregbeli szolgálata a legfontosabb események és jellemzők alapján,
négy, időben is jól körülhatárolható időszakra bontható:
— az első időszak 1813. augusztus 1-től 1816. március 31-ig tartó veles főhadnagyi
és szakaszparancsnoki háborús szolgálata a 7. huszárezred kötelékében;
— a második időszak az 1816. április 1-től 1837. március 17-ig tartó főtiszti (fő
hadnagy, másod- és első lovasszázados) és alegységparancsnoki (szakaszparancsnok,
századparancsnok-helyettes és századparancsnok) szolgálata a 7. huszárezredben;
— a harmadik időszak az 1837. március 17-től 1845. október 19-ig tartó törzstiszti
(létszámfeletti, 3., majd 2., 1. őrnagy és alezredes) és osztályparancsnoki, valamint
ezredparancsnok-helyettesi szolgálata az 5. huszárezredben;
— a negyedik időszak az 1845. október 20-tól 1848. május 25-ig tartó ezredesi és
5. huszárezred-parancsnoki szolgálata.
A Bács vármegyei lovas veles osztályt — és így Mészáros Lázárt is — a 7. huszárezred
állományába osztották be. Ezt a huszárezredet 1798. április 28-án szervezték meg a szla
vóniai Verőcén, toborzási területe Baranya, Tolna, Bács és Somogy vármegye lett. Az
ezred a rendszeresített huszár fegyverzettel volt felszerelve, egyenruhája fűzöld csákó
ból, világoskék szőrmebundából, dolmányból és nadrágból, fehér kerekköpenyből
állt. A 15 éves múltra visszatekintő huszárezred már gazdag harci tapasztalatokkal
rendelkezett, mert részt vett az 1799. és 1800. évi itáliai, az 1805. évi németországi és
ausztriai, az 1809. évi németországi és dunavölgyi, valamint a kényszerű osztrák—
francia szövetség jóvoltából Napóleon oldalán az 1812. évi oroszországi hadjárat
ban.64
Az ezredtulajdonos herceg Liechtenstein János tábornagy, az ezred parancsnoka
1813 áprilisa óta gróf Zichy Ferdinánd ezredes volt.65
Mészáros Lázár az ezredhez való bevonulása után értesült arról, hogy 1813 májusá
tól a 7. huszárezred 1—6. százada a herceg Schwarzenberg lovassági tábornok pa
rancsnoksága alatt álló csehországi főhadsereg kötelékében Leipa körzetében állomá
sozik, júniustól pedig a szász határ mentén járőr- és felderítő szolgálatot teljesít.
1813. augusztus 12-én Ausztria, feladva semlegességét, csatlakozott a koalícióhoz és
hadat üzent Napóleonnak. Az ezred hat százada is azonnal bekapcsolódott a hadmű
veletekbe, számos kisebb-nagyobb ütközetben vett részt és kitűnt az 1813. október
16—19-i lipcsei csatában.66
A 7. huszárezred 1813 augusztusi állománytáblázatában szerepel először Mészáros
Lázár főhadnagy.67
63 Uo.
64 L. részletesen Geschichte des k.k. husaren-Begimentes Nr. 7. von dessen Errichtung im Jahre 1798 bis Ende
1855. (a továbbiakban — Geschichte... 1856) Wien, 1856. 1—24. o. és Geschichte des k. und k. Husaren-Regi
ments Wilhelm I I . Deutscher Kaiser und König von Preussen Nr. 7. 1798—1914. (a továbbiakban — Geschichte...
1914) Wien, 1914. 28—137. o.
65 Herceg Liechtenstein János tábornagy (1760—1836) 1801-től 1836. április 20-ig, haláláig volt a 7. huszárezred
tulajdonosa.
66 Geschichte... 1856, 25—26. o. és Geschichte... 1914, 137—139. o.
67 KA, Wien. Monat Tabella Pro mense Auguste 1813. 7. Huss. Kgt. Standes-Tabellen 1813. Fase. 670 a. Ekkor
a táblázat kimutatása szerint az ezred 8 tábori századból (1317 ember, 1253 ló), tartalékszázadból (270 ember, 261
ló), 2 veles osztályból (712 ember, 688 ló) és tartalék veles századból (180 ember, 174 ló), összesen 2479 főből és 2376
lóból állt. De ebből az állományból csak az ezredesi, alezredesi és az 1. őrnagyi osztály 6 százada (1001 ember, 927 ló)
vett részt a főhadsereg kötelékében a harcokban. A 2. őrnagyi osztály 1. százada Nyíregyházán, a 2. százada Nyír
bátorban, a tartalékszázada Gerecskén, az 1. veles osztály Földváron, a 2. veles osztály 1. százada Zomborban, a
2. század a Kernyán és a veles tartalékszázad Ipolyságon felállítás alatt állt, és kiképzést folytatott.
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A 7. huszárezred 1813 augusztus havi táblázata Mészáros Lázár főhadnagy nevével

A Zomborban állomásozó 2. veles osztály 1. százada (200 fő, 191 ló) tiszti névsorá
ban és a növedék rovatban az áthelyezettek között olvasható Mészáros Lázár főhad
nagy neve. A századparancsnoka Strodler Ferenc első lovasszázados, (a századparancsnok-helyettesi beosztást csak decemberben töltik fel Latinovits Dávid másod
lovasszázadossal); főhadnagyok Horváth Ignác és Mészáros Lázár; alhadnagyok
Reiszner János és Wagner Lipót. A bécsi Udvari Haditanács 1813. július 28-i utasítá
sa, az 1813. augusztus 20-i hadseregparancs és a Budai Főhadparancsnokság 1813
szeptember 7-i rendelete alapján, a veles osztályok főtisztjei, köztük Mészáros fő
hadnagy is, a 7. huszárezred főtisztjeivel azonos ellátmányban részesültek.68
1813 augusztus elejétől október közepéig Mészáros Lázár tevékenyen részt vett
százada gyorsított lovaskiképzésében és alegységének felkészítésében a jövőbeni harc
feladatok végrehajtására.69 A budai főhadparancsnokság 1813. szeptember 7-i és a
bécsi főhadparancsnokság 1813. október 20-iR. 13370. számú rendelete alapján az 1.
és 2. veles osztály — Mészáros százada is 199 emberrel és 201 lóval — menetet végre
hajtva 1813. október 25-én beérkezik a Morvaországba összpontosított tartalékhad
test állományába tábori szolgálat ellátására.70 Itt december közepéig állomásoztak és
készültek az ellenséggel való harcokra. A 233. számú ezredparancs alapján 1813. de
cember 15-én Mészáros főhadnagyot a tábori szolgálat ellátása céljából egy 6 éves pej
lóval szerelték fel, és ettől az időtől kezdve szerepel a havi állománytáblákban az is,
hogy magánszolgája Maximilian Kernits. 71
Az 1813-as esztendő végére a katonapolitikai helyzet Napóleon számára igen ked
vezőtlenül alakult és kénytelen volt a Rajna mögé visszavonulni, de az óriási túlerő
ben lévő szövetségesek nem követték. A Párizs ellen végrehajtandó döntő hadműve
letre Schwarzenberg tábornagy alatt a Rajna mentén, a Neckartól fölfelé mintegy
220 ezer főnyi — 1. és 2. könnyű hadosztály, I—VI. hadtest és két tartalék hadtest
— hadsereg állt. Mészáros alakulata, a 7. huszárezred, a Bubna altábornagy 1. könynyű hadosztályába volt beosztva. A szövetséges haderő főparancsnoka, Schwarzen
berg, félt a Rajna és a Vogézek megerődített vonalától és ezt a borúlátó felfogását
tükrözte a hadműveleti terve is, mely szerint ezen a terepen nem kezdi meg a harcot
Napóleon ellen, hanem, nagyot kerülve, Svájcon át, Basel, majd Dijon és Langres felé
szándékozott előnyomulni. Baloldalának biztosítására, Jenő alkirály (Eugen de Beauharnais) olaszországi erői ellen a Simplon- és Bernhard-hágókat, továbbá Genfet és
Lyont is meg akarta szállni. így behatolva Franciaországba Blücher és Bülow (80 000
és 60 000 fős) hadseregeivel a Marne vonalán egyesülve kívánt Párizs ellen támadni.
Schwarzenberg csapataival 1813. december 21-én Baselnél és Schaffhausennél,
Kaubnál és Lahnsteinnál kelt át a Rajnán, majd megkezdte lassú előnyomulását
Langres felé. A Bubna-hadosztály kötelékében a 7. huszárezred a II. hadtest elővédét
képezte. 1814. január 27. és 29. között Schwarzenberg erői Joinville—Bar sur Aube—
Bar sur Seine vonaláig jutottak előre, ahol egyesültek Blücher hadseregével. A főhadszíntéren zajló februári és márciusi hadiesemények kihatottak a dél-franciaországi
mellékhadszíntéren működő 1. könnyű hadosztályra és a kötelékében harcoló 7.
huszárezredre is.72
1814 januárjában a 7. huszárezred alegységei a következő helyeken állomásoztak :
másfél század Genfben, fél század Wallis kantonban, négy század Bubna hadosztályá
ban, négy veles század a svájci és dél-franciaországi összeköttetést és utánszállítást

68 Uo.
69 Uo. Monat Tabella pro mense Septembri, Octobry 1813.
70 Uo. Monat Tabella pro mense Octobry, Xowembri 1813.
71 Uo. Monat Tabella pro mense Decembri 1813.
72 L. részletesen a dél-franciaországi harcokról: Relation über die Gefechte der k.k. österreichischen Süd-Armee
bei Genf und Lyon, im Februar und März 1814. Wien, 1814.15. o.; Emil Woinovich: Kämpfe im Süden Frankreichs
1814. Wien—Leipzig, 1912. 118 o., 12 kép, 1 térkép.
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biztosító közlekedési vonalak védelmére felállítva, a 7. és 8. század menetben Francia
ország felé.73
Mészáros Lázárt tehát a hadszíntéren találjuk. A 2. veles osztály 1. (3.) és 2. (4.)
százada Bécsen keresztül is hajtott végre menetet. Mészáros Lázár számára az egyéb
élményeken kívül első, rövid bécsi tartózkodása azért maradt emlékezetes, mert örök
ségét „melyet midőn az ötezeres pipával, selyemruhákkal, ezüsttel s. a. t. átvettem,
midőn rá illó tempore gua veles Zomborbul kiindultam és Bécsbe érkezvén propter
queniam" eladta.74 Bécsből Mészáros százada folytatta a nehéz menetet Salzburgon,
az Alpokon keresztül Baselba, majd ott átlépve a Rajnát érkeztek meg állomáshe
lyeikre, a dél-franciaországi hadtápvonalak biztosítására.75
1814 januárjától márciusáig a dél-franciaországi hadszíntéren hullámzó harcokban
a 7. huszárezred is részt vett, különböző alegységei küzdöttek az 1814. január 8-i
Cornod-i, a január 10-i St. Etienne-i, a január 20-i Les Echelles-i, a január 30-i La
Grotte-i a február 3-i Latour du Pin-i, a február 15-i La Grotte-i, a február 19-i
Royer-i, a február 21-i Montagny-i, a február 23-i Pont Vert-i, a február 28-i La
Grotte-i és a március 1-i St. Julien-i ütközetekben és járőrösszecsapásokban.76
Az eddig feltárt források alapján nehéz kimutatni, hogy Mészáros főhadnagy és al
egysége a 3. veles század (a 2. veles osztály 1. százada) milyen ütközetekben és össze
csapásokban vett részt és azokban milyen szerepet játszott, de hogy ezekben a dél
franciaországi harcokban részt vett, arra Mészáros több helyen is utal írásaiban.
A szűkszavú havi helyzettáblázatok szerint Mészáros főhadnagy a 2. veles osztály 1.
századával 1814 januárjában és februárjában a tartalékhadtest kötelékében, március
tól júniusig pedig a főhadseregbe osztva teljesített tábori szolgálatot a hadszíntéren.77
A francia hadszíntéren a harcok 1814. március 31-én Párizs elfoglalásával véget
értek, Napóleon április 11-én lemondott trónjáról és Elba szigetére távozott. A 7.
huszárezred szétszórt századait 1814 áprilisában Grenoble-ban vonták össze, majd
onnan az menetet végrehajtva 1814 májusában Piémont fővárosába, Turinba tele
pült, ahol biztosította Viktor Emánuel szard király visszatérését.78 Mészáros Lázár
és ezrede több mint egy hónapi állomásozott Turinban a napi szolgálatot adva és ki
képzést folytatva.
1814 június végén a 7. huszárezred 1. és 2. veles osztálya parancsot kapott a Ma
gyarországba való menetre. A 2. veles osztály 1. századával Mészáros Lázár július 1.
és 28. között menetet hajtott végre a velencei állam felé.79 A század 1814. szeptember
5-én megérkezett új helyőrségébe, Űj-Aradra. Itt az Udvari Haditanács, a budai
és temesvári főhadparancsnokságok intézkedései alapján 1815 márciusáig Mészáros
százada békekiképzést folytatott. 80 Mészáros csak rövid ideig élhette a békés életet,
mert 1815. március 1-én Napóleon partra szállt Franciaországban, majd március 20-án
bevonult Párizsba. Ez a tény új katonapolitikai helyzetet eredményezett.
A koalíció nem várta tétlenül Napóleon lépéseit mert 1815. március 15-én hadat
üzen neki és megkezdte haderőivel a felvonulást a németalföldi főhadszíntéren és a
mellékhadszíntereken. Az 1815. évi háborúban a döntő hadiesemények a németalföldi
hadjárat alatt és a június 18-i Waterlooi csatában játszódtak le, míg a mellékhadszín
tereken a szövetséges erők rövid idő alatt visszaszorították a francia császári csapa
tokat és aztán Párizs ellen fordultak.
73 Geschichte... 1856, 32—33. o. és Geschichte... 1914,102. o.
74 BKmL. X I I I . 9. A Mészáros család iratai 1. Mészáros Lázár 1856. augusztus 8-i levele Mészáros Antalhoz.
64—67. fólió; illó tempore gua veles = ebben az időben mint könnyű lovaskatona; propter queniam = szükség
miatt.
75 Geschichte... 1856, 34—35. o. és Geschichte... 1914,170—171. o.
76 L. részletesebben Geschichte... 1856, 33—35. o. és Geschichte... 1914, 163—171. o.
77 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Januario, Februario, Martio, Aprily, Majo, Junio 1814. 7. Hus. Rgt.
Standes-Tabellen 1814. Fase. 670.
78 Geschichte... 1856, 36. o.
79 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Julio 1814. 7. Hus. Rgt. Standes-Tabellen 1814. Fase. 670.
80 Uo. Monat Tabella pro mense August, September, Octobri, Nowembri, Decembri 1814., Monat Tabella pro
mense Januario, Februar, Martio 1815. 7. Hus. Rgt. Standes-Tabellen 1814., 1815. Fase. 670.
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A Napoleon oldalára állt Murát nápolyi király 1815. március 27-én hadüzenet nélkül
kezdte a támadást és hadserege gyorsan nyomult előre Itáliában. Az Olaszországban
báró Frimont lovassági tábornok parancsnoksága alatt álló mintegy 60 000 fős
osztrák—szard haderő két nagy csoportosításban a Po síkságán helyezkedett el.
Az egyik — Frimont vezetésével — Milánónál és Turinnál, a másik — báró Bianchi
altábornagy alatt — Verona körül települt. Bianchi csapatait Murát ellen vezényel
ték, Frimont erőit a svájci és a francia Alpokon keresztül Dél-Franciaországba
vonták. 81
Az 1815 januárja óta Lombardiában állomásozó 7. huszárezred március 20-án kap
ta meg a menetparancsot, 8 tábori századát 25-ére Mantuába vonta össze és onnan
teljes harckészültségben kezdte meg előny omulását. Április 2-án átkelt a Pón és hídfőt
alakított ki Ponte Lagoscure körzetében.82 Az ezred 1. és 2. veles osztályai is parancsot
kaptak az Itáliában harcra készülő ezredükhöz való bevonulásra. A 2. veles osztály
1. százada Mészáros főhadnaggyal április elején, gyorsított menetet végrehajtva, ÚjAradról érkezett meg az itáliai hadszíntérre, ahol gróf Bercsényi őrnagy, a 2. veles
osztály parancsnoka vezetésével kezdte meg harctevékenységét.83
Bianchi csapataiból három hadosztályoszlopot képezve kezdett ellentámadásba
Murát ellen. Harcrendjének baloldali oszlopát gróf Neipperg altábornagy hadosztálya
— kötelékében a 7. huszárezred hét százada — képezte, amely az Adriai tenger partja
mentén nyomult előre. Bianchi altábornagy hadosztálya képezte a harcrend középső
oszlopát és támadási iránya Firenze—Perugia—Spoleto—Nápoly volt; a harcrend
jobboldali oszlopát gróf Nugent altábornagy hadosztálya (kötelékében a 7. huszár
ezred egy százada) alkotta, amely a Ligur-tenger partja mentén Firenze—Siena—
Róma—Gaeta—Nápoly irányában támadott. A cél az volt, hogy megakadályozzák
Murát hadműveleti tervének végrehajtását, azaz hogy 60 000 fős haderejéből két had
oszlopot képezve átlépje a Pót és Milánón keresztül Dél-Franciaországba törjön át
és ott egyesüljön Napóleon erőivel.84
Mészáros ezrede a hadműveletek során részt vett az 1815. április 9-i Pozzo a Cajano
és Prato környéki előörsharcokban ; az április 12-i Forbo-i, az április 17-i Silano-i és az
április 18-i Faenza-i összecsapásokban; az április 21-i Fluse Ronco-i ütközetben, az
április 28-i Oesaro-i összecsapásban és a május 8-i Colle di Pietra-i lovasütközetben.
1815. május 4-én a három hadoszlop Róma—Aquila—Macerata—Cingli vonalában
állt. A nápolyi hadsereg összeomlott, Murát Franciaországba szökött és az osztrák
erők 1815. május 22-én akadály nélkül bevonultak Nápolyba. A 7. huszárezred a vá
ros tengerparti nagy kaszárnyájában lett elhelyezve; részt vett az 1815. június
10-i győzelmi ünnepségeken és a június 17-i eseményen amikor gróf Neipperg
altábornagy a 7. huszárezred élén fogadta a trónját újra elfoglaló IV. Ferdinánd ná
polyi királyt. 85
A havi helyzettáblázatok szerint a főhadsereg kötelékébe tartozó Mészáros Lázár
főhadnagy veles százada 1815 májusában Piacenzában állomásozott, majd egész jú
niusban és július első felében az itáliai hadszíntéren tábori szolgálatot láttott el.
Július 16-tól december 10-ig az ezredraktárt őrzi, kaszárnyai őrszolgálatot ad és
1815. december 11-én megkezdi a menetét a Tolna megyei Földvárra.86
A nápolyi hadjárat és eseményei, az átélt élmények nagy hatást gyakoroltak Mészá
ros Lázárra, de azokat jóformán még meg sem emésztve ezrede már új parancsot ka81 L. részletesen a hadjáratról Ulois Belize: Krieg gegen Neapel. Wien, 1914. 110 o., 15 kép, 4 térkép, és Friedrich
Schirmer: Feldzug der Oesterreicher gegen König Joachim Murat im Jahre 1815. Prag, 1898. 391 o.
82 Geschichte... 1850 37—39. o. és Geschichte... 1914,179—181. o.
83 KA, Wien. Monat Tahella pro mense Aprily 1815. 7. Hus. Rgt. Standes-Tahellen 1815. Fase. 670.
84 Geschichte... 1856, 40—41. o. és Geschichte... 1914,181—183. o.
85 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914,183—186. o.
86 KA, Wien. Monat Tabella pro mense Majo, Junio, Julio, August, September, Octobri, Nowembri, Decembri
1815. 7. Hus. Bgt. Standes-Tabellen 1815. Fase. 670.
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pott az Észak-Olaszországba való áttelepülésre. Az ezred 1815. június 21-én kezdte
meg a menetet; Nápolyból kiindulva a Via Appián vonultak be június 26-án este
Rómába. A néhány napos római tartózkodást Mészáros Lázár valószínűleg jól ki
használta és megismerkedett a város nevezetességeivel, kulturális értékeivel. 1815.
július 1-én az ezred tovább folytatta menetét Bolognán keresztül Modenába, ahol az
egységet megszemlélte Franz d'Esté főherceg. Július 17-én indult újra tovább az ez
red Nizzába, ahová augusztus 4-én érkezett meg. Két heti pihenés és felkészülés után
Mészáros és ezrede újabb rendelkezés alapján tovább folytatta menetét Dél-Francia
ország belseje felé. Augusztus 26-án indult meg a 7. huszárezred Nizzából, L'Auriol
városába ahol szeptember 6-tól 17-ig tartózkodtak. A huszárok szeptember 19-én
már Lyonba meneteltek és a népes nagyvárosban és környékén maradtak 1815. októ
ber 24-ig.87
1815 október végétől megkezdődött a es. kir. csapatok kivonása Franciaországból
és a 7. huszárezred is megkapta a parancsot, hogy 1815. október 22-re vonja össze al
egységeit Lyonban és készüljön fel új békehelyőrségébe, a felső-ausztriai Lambachba
és környékére való áttelepülésre. Mészáros Lázár és alegysége jól felkészült a nehéz
menet végrehajtására. Az ezred 1815. október 24-én kezdte meg a menetet és 1815.
december 10-én érkezett Lambachba és környékére. A veles századok egy hétig
Lambachban készültek fel a további menetre, 1815. december 15-én Spannagel Antal
alezredes parancsnoksága alatt a veles századok Földvárra meneteltek, ahová 1816.
január 15-én érkeztek meg.88
87 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914,183—186. o.
88 KA, Wien. 7. Huss Rgt. Muster-Listen. 1816., 1817., 1818., Fase. 664.
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A húszéves (a hadseregben 24 éves) Mészáros Lázár főhadnagyban ekkor már meg
érlelődött az az elhatározás, hogy nem szerel le a velesekkel együtt, hanem hivatásos
tisztként tovább szolgál a hadseregben. Elhatározásában több körülmény játszhatott
közre: látóköre kitágult, ismeretei, emberi tulajdonságai és katonai képességei gaz
dagodtak a másfél éves háborús megpróbáltatások következtében. Vonzotta az em
bert állandó nehéz próbák alá vető, mozgalmas katonai szolgálat, amelynek során
szembe találkozott a háború minden borzalmával, de éppen a háború tette a számára
lehetővé, hogy ezredével bejárja Csehország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Olasz
ország és Németország tájait, városait, megismerje lakosait, társadalmát, gazdaságát,
kultúráját. Ez az élménysorozat nagy hatást gyakorolt szellemi fejlődésére, szemé
lyiségének alakulására.
A háború során arról is megbizonyosodott, hogy képes katonákat vezetni és sze
mélyesen is helytállni a harcmezőn. A több, mint egy éves háborús szolgálat idősza
kában kiállta a katonai élet minden megpróbáltatását és mint tiszt a gyakorlatban is
megismerte a lovas harctevékenység minden fajtáját. Szakasz- és szárnyparancsnok
ként részt vett felderítő, előőrs-, biztosító és járőrszolgálatban, támadó és védelmi
összecsapásokban és ütközetekben, a harctevékenységek, menetek, táborozások, ki
képzések és szemlék előkészítésében és végrehajtásában. Jól elsajátította az emberek
kel, a huszárokkal való bánásmódot és elöljárói elismerését is kiérdemelte. Mészáros
Lázár tiszti minősítése szerint az 1814. és 1815. évi hadjáratok alatt az ellenséggel
szemben „minden alkalommal teljesítette a kötelességét" és a „bátor és helytálló
tiszt hírnevét nyerte el".89 Háborús szolgálatáért kitüntették az 1814. május 14-én
alapított — a zsákmányolt francia ágyúk bronzából készített — „Hadseregkereszt
tel", a Habsburg birodalom első katonai tömegkitüntetésével, amelyet az 1813. és 1814.
évi hadjáratokban részt vett minden katona megkapott.90
Mészáros Lázár főhadnagy százada, a 2. veles osztály 1. százada 1816. január 25-én
érkezik meg állomáshelyére, Zomborba, ahol gyorsan végrehajtják az önkéntesek
leszerelését. 1816 februárjában és márciusában már csak a tisztek szerepelnek a veles századokat nyilvántartó havi állomány táblázatokban. 91
Bécsbe utazik és személyes kihallgatáson kérelmezi az Udvari Haditanácstól átvé
telét hivatásos tisztnek a es. kir. hadsereg 7. huszárezrede tisztikarába. Erről az ese
ményről későbbi visszaemlékezésében így számol be: „a régi H. K. Rath épületében
35 évi szolgálatom alatt csak kétszer voltam; először 1816-ban mint veles, következő
leg mint zérus s másodszor 1842-ben mint major, következőleg mint 1/100 rész vala
mi." 92
Hivatásos tisztként való átvételét támogatta az ezredparancsnok, gróf Zichy Ferdi
nánd ezredes, az ezred törzstisztjei és századparancsnoka is. Mészáros örömmel érte
sült arról, hogy kérelme meghallgatásra talált és ő is azok között a kevés számú veles
tisztek között szerepel, akiket átvettek hivatásos tisztnek és beosztották a 7. huszár
ezred tiszti állományába 1816. április 1-ével.93

89 KA, Wien. 127/1824. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.1823—
1848. Fase. 562/1.
90 Uo. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 181(5., 1817., 1818. Fase. 664.
91 Uo. 1816 januári, februári és márciusi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816., 1817. Fasc. 672.
92 Mészáros Lázár emlékiratai. Első kötet (1848). Közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867. 6. o.
93 KA, Wien, 1816 áprilisi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816., 1817. Fasc. 672.
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A 7. huszárezred főtisztje
(1816. április 1 — 1837. március 17.)
1816. április 1-én a 2. veles osztály 1. századából Mészáros Lázár főhadnagyot há
rom tiszttársával áthelyezik a 7. huszárezredbe és beosztják az Eszéken állomásozó
tartalék századba (144 fő, 166 ló), az öt főhadnagy között rangsorban a 3. főhadnagy
nak.94
Az Udvari Haditanács a Lambach helyőrségben állomásozó 7. huszárezredet 1816
áprilisában áthelyezte délkeletre, Szlovéniába, és Eszéket jelölte ki békehelyőrségéül.
Az ezred április 21-én kezdte meg a menetét és május 25-én vonult be Eszékre. A szá
zadokat Diakovár, Verőce, Vukovár, Valpó, Csernik, Pakrac, Erdevik és Ruma tele
püléseken helyezték el. Itt kezdték meg az ezred átszervezését, a tiszti és legénységi
állomány áthelyezését, kiegészítését.95
Mészáros Lázárt 1816. június 1-én az ezred tartalék századából áthelyezték a Vukováron állomásozó ezredesi osztály 1. századába (132 fő, 117 ló) Anyagi helyzete ekkor
már megengedte, hogy életének megkönnyítésére szolgát fogadjon fel. Ezért 1816
júniusától minden havi állománytáblázatban a „főtisztek magánszolgálói" rovatban
az is szerepel, hogy Mészáros főhadnagy szolgája Keller József.96
Mészáros 1816 júniusától Vukováron él és sok energiát szentel a szolgálat ellátására,
százada és szakasza kiképzésére, mivel a nyáron és ősszel 310, idejét leszolgált huszár
szerelt le az ezredből. Baranya, Bács és Tolna megyéből, az ezred toborzási körzetéből
megkezdték az újoncok toborzását 6, 12 és 18 esztendős szolgálatra. A toborzás ered
ményeként 1816 végéig több mint 200 újonc vonult be a 7. huszárezred különböző
alegységeihez .97
Az 1817. esztendő a kemény kiképzés és a napi katonai élet körülményei között telt
el. Mészáros Lázár főhadnagy 1817 októberében nagy élményben részesült, mert 17-én
a 7. huszárezred tisztikara fogadta a Zimony határtartományt beutazó Ferenc csá
szárt és Karolina Auguszta császárnét. A császári pár itt találkozott Mahmud belgrádi
török pasával, aki több mint 800 emberével Zimonyba érkezett tisztelgésükre. A Szá
va torkolatánál gróf Bercsényi őrnagy az ezred egy különítményével várta a pasát,
Zimony előtt gróf Zichy ezredes, Zimony főerődje bejáratánál Vlasits vezérőrnagy,
dandárparancsnok, aki bevezette a török pasát és kíséretét a táborba, ahol egy amfi
teátrumot építettek, melynek közepén a császári előkelőségeknek nagy sátrat állítot
tak fel. A bevonulás török és osztrák gyalogos és lovas alegységek kíséretében tör
tént, majd a vendégeknek harci játékokat mutattak be. A császári pár és a pasa köl
csönösen megajándékozták egymást. Este Mészáros is részt vett az ezredházbeli va
csorán, melyet Vlasits vezérőrnagy rendezett; az egyik asztalnál 85 királyi-császári
tiszt, a másiknál 60 török tiszt foglalt helyet, evett, ivott és szórakozott. Késő éjjel
a törökök visszatértek Belgrádba.98
Ugyancsak októberben tartották meg a 7. huszárezred szokásos évi szemléjét is.
A 7. herceg Lichtensten huszárezred ezredesi osztályának 1. századáról készített 1817.
évi szemle jegyzék szerint a tiszti névjegyzék 4. helyén szerepel,,Lázár v. Mészáros" fő
hadnagy, aki Baján Bács megyében született 25 éves (valójában 21), katolikus, nőt-

94 Uo. Három tiszttársa: Strodler Ferenc első lovasszázados, Latinovits Dávid másod lovasszázados és Reiszner János alhadnagy.
95 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914, 187. o.
96 A század tisztikara a következőkből állt: parancsnok: Rutzky Ferenc első lovasszázados, helyettese: Snanhofer
Ferenc másod lovasszázados; főhadnagyok: Szabó József és Mészáros Lázár; alhadnagyok: Kövér István és Jlaskay
Mátyás; létszámfelettiek: Ferdinánd Tschebultz első lovasszázados és Ferdinánd Monti báró másod lovasszáza
dos. KA, Wien. 1816. júniusi táblázat. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1816, 1817. Fasc. 672.
97 Geschichte... 1856, 42. o. és Geschichte... 1914, 185—187. o.
98 Geschichte... 1856, 42—43. o. és Geschichte... 1914, 189—190. o.
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főhadnagy

len, szolgál 1813. augusztus 1-től, veles főhadnagynak kinevezve Bács megye által,
a „Hadsereg ágyúskereszt" éremmel kitüntetve és szolgálati lóval ellátva.99
Mészáros tiszti szolgálatának ötödik esztendejében, 1818 februárjában kért először
szabadságot. 1818. március 1-től május 21-ig 6 hetet kapott egészségének helyreállí
tása céljából a Bács megyei Bajára. Ezt az időt kérésére a péterváradi főhadparancsnokság 1818. május 14-i P 610. számú intézkedésével még 6 héttel meghosszabbí
totta. 100
Több mint 3 havi szabadságát testvérei, rokonai és ismerősei körében töltötte el.
Júliusban már ismét századánál találjuk, az 1818 októberében végrehajtott ezred
szemle-jegyzőkönyv szerint az ezredesi osztály 1. századában a 26 éves — valójában
22 éves — Mészáros az első főhadnagy, annak ellenére, hogy az őt követő második
főhadnagy, Szabó János, 42 éves és már 1793. március 6-tól szolgált a huszárok
nál.101
Mészáros főhadnagy jó viszonyban lehetett az ezredparancsnokkal, gróf Zichy
Ferdinánd ezredessel és Anton von Spannagel alezredessel, akik a jól képzett tiszt
számára egyengették az előmenetel útját. Ennek érdekében 1818. október 31-én
áthelyezték az ezredesi osztály 1. századából az alezredesi osztály 2. századába.102
Be kellett illeszkednie az új századába, meg kellett ismernie tisztjeit, altisztjeit
és közhuszárjait. Ez a tevékenység és a szolgálati feladatok — mivel egyedül volt
főhadnagy — eléggé lekötötték, de ősszel ismét elfogta a honvágy, és ezért szabad
ságot kért. A péterváradi főhadparancsnokság 1819. október 2-i P 796. számú intéz
kedésében 6 heti szabadságot engedélyezett, októbertől november 15-ig, ismét a
Bács megyei Baja városába. A jól eltöltött másfél hónapi szabadság után 1819. no
vember 16-án bevonult 154 főt számláló századához.103 1819 novemberében feltöl
tötték a rangsorban 2. főhadnagyi beosztást az 1809. június 16-tól szolgáló 32 éves
Nagy Ferenc főhadnaggyal.104
A Szlavóniában eltöltött évek jótékony hatással voltak a fiatal Mészáros főhad
nagy természetére és egyéniségének fejlődésére. Elmélyült tanulmányokat kezdett
folytatni, a társaságban vidám és élcelődő volt, tiszttársai nagyon megkedvelték, ami
abban is kifejeződött, hogy csak Lázinak nevezték. Erre az időre esnek Mészáros
Lázár első komolyabb irodalmi kísérletei is. Elveszett naplójának írásán túl állomás
helyéről rendszeres irodalmi levelezést folytatott Antal bátyja feleségével oly mó
don, hogy leveleinek folyóirat formát adott, és azokra sógornője hasonló módon
válaszolt. Ezeknek az írásoknak az olvasói az alezredesi osztály tisztjei voltak, akik
észrevételeikkel elősegítették Mészáros eszméinek, gondolatainak kibontását, írásba
foglalását. Sajnos ez a levelezés is elveszett az utókor számára.105
Ebből az időszakból származó írásaiból csak két írása maradt meg, a rigiczai
Kovács Józsefhez intézett 1820. május 27-i és szeptember 25-i levele. A jelenlegi

99 KA, Wien. Muster-Liste der Oberst 1-te Escadron pro anno 1817. 7. Hus. Bgt. Muster-Listen. 1812., 1816.,
1817., 1818. Fasc. 664. Ebben az időben a század parancsnoka a 38 éves, cseh származású Frantz von Rutzky első
lovasszázados, létszámfeletti első lovasszázados a 28 éves osztrák Ferdinánd von Tschebultz, a századparancsnok
helyettese a 30 éves osztrák Adolph von Wierer másod lovasszázados.
100 Uo. 1818. februári és májusi táblázat. 7. Huss. Egt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Fasc. 673.
101 Uo. Muster-Liste der Oberst 1-te Escadron pro anno 1818. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 1812., 1816., 1817.,
1818. Fasc. 664.
102 ü o . 1818. novemberi táblázat. 7. Huss. Bgt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Fasc. 073. A Pakracban
állomásozó század parancsnoka Tige László első lovasszázados, helyettese Mick Sándor másod lovasszázados, lét
számfelettiként gróf Fürstenberg Frigyes és gróf Schönfeld Lajos másod lovassszázadosok. Mészáros Lázár viszont
az egyetlen főhadnagy volt a században.
103 ü o . 1819. októberi állapottáblázat.
104 ü o . Muster-Liste der Oberstlieutenants 2-te Escadron pro anno 1819. 7. Huss. E,gt. Muster-Listen. 1819;.
1820. Fasc. 665.
105 Mészáros Lázár életirata, 50. o.
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kutatás szerint Mészáros első ismert, saját kezével írt levelében egy lóvásárlással
kapcsolatos látogatás elmaradásának okáról számolt be.106
A levélben jó magyarsággal egy olyan balesetről tudósított, melyet báró Carl
Werbau első lovasszázados, az alezredesi osztály 1. századának parancsnoka, a szá
zadj abeli Sztáry István főhadnaggyal együtt szenvedett. Ez az esztendő csak abból
a szempontból volt még nevezetes, hogy 1820 februárjától új századparancsnokot
neveztek ki Németh János első lovasszázados személyében.107 Az augusztus 12-én
Eszéken készített szemlejegyzék szerint Mészáros főhadnagy helyzetében lényeges
változás nem történt. 108
Ebben az időben az abszolutikus rendeleti kormányzás Magyarországon egyre
nagyobb tiltakozást váltott ki a nemességben és a megyékben. Ezzel az ellenállással
szembeni katonai erődemonstrációt szolgálta az 1820. szeptember második felében
és október elején végrehajtott nagy pesti lovas hadgyakorlat Ferdinand d'Esté fő
herceg lovassági tábornok, magyarországi főhadparancsnok vezetésével. Mészáros
ezredével együtt részt vett ezen a nevezetes gyakorlaton.
A magyarországi főhadparancsnok parancsára a 2., 3., 4., 5. és 8. vértesezredet,
az 5. és 7. könnyűlovas ezredet, a toscanai nagyherceg dragonyosezredét, az 1., 4.,
7., 10. és 12. huszárezredet, valamint az 1. és 3. ulánus ezredet összpontosították
Pestre és ezek az alakulatok 1820. szeptember 19-re bevonultak a pesti táborba.
Szeptember 20. és 28. között, majd október 2-án zajlott le a nagy találkozó lovas
manőver, október 5-én a gyalogos, tüzér és lovas fegyvernemek hajtottak végre
gyakorlatot, melyeken az összes lehetséges hadmozdulatokat és hadviselési módokat
gyakorolták és bemutatták. A 7. huszárezred is végrehajtotta az összes lehetséges
menet- és harcalakzatot szakasz-, szárny-, század-, osztály- és ezredkötelékben.
Ezen a hadgyakorlaton Mészáros főhadnagy is kitűnt parancsnoki és harcvezetői
képességeivel, mivel a beosztásban és rendfokozatban előtte álló főtiszteket fegyelmi
eljárás miatt felfüggesztették és így az alezredesi osztály gyakorlatait ő irányította,
az ellenőrző szemlélők nagy megelégedésére. Ezt a nagy hadgyakorlatot megtekin
tette a császári pár, a trónörökös és a főhercegek, az angol Cambridge herceg, a bajor
Károly herceg, számos cs. kir. és külföldi tábornok és más előkelőség. A 15 lovas
ezred Szent Lőrinc pusztán (a mai Pestlőrinc helyén) kezdte meg a hadgyakorlatot,
és a háborús viszonyok közötti hadmozdulatokat hajtották végre. 1820. október
7-én a gyakorlat befejeződött és a 7. huszárezred is visszatért szálláshelyeire. Az ez
redtörzs Eszékről Vukovárra települt át.109
A hadgyakorlat idejéből származik Mészárosnak a második, 1820. szeptember
25-én rigiczai Kovács József szolgabíróhoz intézett, humorral átszőtt levele, amely
érdekes adalékokat szolgáltat jellemének, gondolkodásmódjának megítéléséhez.
Ezért érdemes idézni a következő sorokat: „Hanem az Ezeredünk öszegyűlése alkal
mával tartatni szokott fegyvergyakorlási korhelységek, leg kevesebb üdőt adának
köszöntőm ki dolgozásának és így mint egy magyar szokta adni, fogadja szíves
, 106 Mészáros Lázár 1820. május 20-i levele rigiczai Kovács Józsefhez. MTAK Kt. írod. Lev. 4. r. 4. sz. „Tisztelt
Ür/Tisztelt Earátom, Uram. Báró Verbau kapitány úr meghívására, ki uraságotoknak barátságotoknak a folyó hold
napban bizonyossan történendő meglátogatásokat ígérte, az én tiszteségemé lett, az ő meg nem jelenését sajnálva
mentegetni. Kapitány Űr maga muszka lovain e 26-kán Vukovárról ide jöttébe, kocsijának vastengele az útközbe
eltörvén, friss lovai midőn kocsissá lovak közzé esett volna elragadták, őtet magát, Szlavy főhadnaggyal a kocsit
fölfordítván oly szerencsétlenül dobták ki, hogy a balkarja közel a válcsuklójánál eltörött, bizonytalan lévén még
most is, mennyi üdökig lesz sínlődése tartandó, és így két holdnap alatt ha szerencséssen fog gyógyulása is haladni,
nem lehet szerencséje Uraságotokat meglátogatni. Azomba egyszerre üzzenteti is, hogy a nemrégiben küldött és
eddig talán már meg kapott levelének tartalma szerint, a lóvásárlás végett szovának állandóul megmarad, tsak hogy
barátságtok meg engedjék, nekie azon üdőt el érni, a melybe önmaga személyessen meg jelenhessen, és az áruba eresztet dolgot még egyszer, még próbálhassa egyszer. Ezeknek utánna midőn ezen balesetet meg jelentettem volna,
tiszteletemet nagyságtoknak ide kapcsolnám, magamat szíves úri barátságába ajánlom. Isten éltesse szíves tisztelője
107 KA, Wien, 182o'. májusi táblázat. 7. Huss. Kgt. Standes-Tabellen. 1818., 1819., 1820. Pasc. 073.
108 Uo. Muster-Liste der Oberstlieutenants 2-te Escadron pro anno 1820. 7. Huss. Rgt. Muster-Listen. 1819.,
1820. Fase. «65.
109 Geschichte... 1856, 43—44. o. és Geschichte... 1914, 191—192. o.; Mészáros Lázár életirata, 50. o.
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örvendezésemet, hanem mint egy katona ki egy tsapásra kettőt akar találni egy
áhítatos kérésemet is. Abból áll pedig, minek utánna a magyar öltözet bokréta nélkül
félre se mehetne, úri barátságtoll pedig őszinteségbül a fehér színt választották volna
magok fej czímeréül, mi pedig kiknek kétféleképen köll szolgálni, nem tsak butaságbul hanem más okokbul is ollyan tollakkal szoktuk fölpiperézni magunkat, melly
tollak gazdája ehető"... 110
Mészáros a továbbiakban arra kéri Kovácsot, hogy mivel a kakasok októberben
tollúkat elvesztik, csákójára szerezzen neki 6 középső faroktollat és azokat ,, 15-dik
octóberig Szabadkára Szlavy főhadnagyhoz ki Remondakért ott tartózkodik"
(fiatal be nem idomított katonalovakért) küldje el. Mészáros ezt a levelet úgy írta
alá mint „Mészáros Lázár ad hoc Főhadnagy". 111 Ha figyelmesen olvassuk el a leve
let, abból kitűnik, hogy Mészárosra is hathatott I. Ferenc rendeleti kormányzása
és a megyei nemesi ellenállás kibontakozása, mert ezt írja: neki „kétféleképen köll
szolgálni" — katonaként a királyt, ám magyarként nemzetét. Ennek adta tanújelét
ebben a levelében és cselekedeteiben is.
1821-ben találkozik először Mészáros főhadnagy a későbbi életében nagy szerepet
játszó gróf Radetzky altábornaggyal, aki a Dél-Magyarországon elhelyezkedő ezre
deket, így a 7. huszárezredet is, ellenőrzés céljából felkereste. Az ellenőrzés tapaszta
latai alapján Radetzky az Udvari Haditanácshoz felterjesztett jelentésében szüksé
gesnek tartotta kiemelni, hogy az őszi hadgyakorlatokon a szolgálati lovakat nem
győzik eléggé kímélni és ezért szükséges olyan intézkedés kiadása, amely elrendeli
a nagyobb hadgyakorlatokon a nehéz és fáradságos meneteket, a hosszú és tartós
ügetéseket.112
1822 végén a Mészárost kedvelő ezredparancsnokot, gróf Zichy Ferdinándot elő
léptették vezérőrnagynak és áthelyezték dandárparancsnoknak Milánóba. 1823. feb
ruár 23-án gróf Felix Woynát nevezték ki az ezred parancsnokává és a Mészárost
közel 10 éve jól ismerő ezredparancsnokhelyettest, Spannagel alezredest is előléptet
ték és áthelyezték a 4. huszárezred parancsnokának. Mészáros új alezredese gróf
Heinrich Castiglione lett a 10. huszárezredből.113
Az abszolutizmus támadásával szembeni rendi ellenállás 1823-ban érte el csúcs
pontját, és az országban feszült helyzet alakult ki. Nem tudni, hogy ez a körülmény
mennyire befolyásolta Mészáros magatartását és nézeteit, tény azonban, hogy ebben
az évben készítette el százada, az alezredesi osztály 2. százada altisztjei és huszárjai
számára magyar nyelven a hazafiság szellemétől áthatott, népszerű összefoglaló had
tudományi munkáját. E művében fejtette ki először nézeteit — kérdések és feleletek
formájában — a háború, a hadművészet, a lovas fegyvernem, a kiképzés és nevelés,
a katonai fegyelem alapvető elveiről és szabályairól.
Mészárosnak ezt a megmaradt, terjedelmesebb, kéziratos munkáját az MTA
Könyvtár Kézirattárában őrzik, igaz, a szerző nevének feltüntetése nélkül a követ
kező címmel: ,,A Szolgálatot illető Szabások Kérdésekre és Feleletekre foglalva
A Köz Vitézeknek és Alltiszteknek számára A Puskázásról Strázsa és ŐrállásrólCzirkállásról, és az Alltisztek kötelességeiről egyben foglalt ki adás. 1823 Esztendő,
ben."114 Ezt a nyolcadrét nagyságú, 183 számozott lapra rúgó terjedelmű munkát
Mészáros Lázár minden bizonnyal nyomtatásban is közre akarta adni, de az akkor
nem volt lehetséges és így csak 1849-ben jelenhetett meg „Huszárok Kézikönyvecs
kéje. Oktatási Szabályul altisztek és közvitézek számára" címmel.115
110 Mészáros Lázár 1820. szeptember 27-i levele rigiczai Kovács Józsefhez. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 4. sz.
111 Uo.
112 Geschichte... 1914, 192. o.
113 Uo.
114 MTAK Kt. Hadtudomány. 8-r. 4. sz. alatt.
115 Huszárok kézikönyvecskéje. Oktatási szabályul altisztek és közvitézek számára. Pest, 1849. 4., 140 o. Az elő
szóból kivehető, hogy a munkát Mészáros barátja, Szontagh Gusztáv ny. százados, a MTA rendes tagja szerkesz
tette és adta közre.
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művének

címoldala

Munkája elkészítéséhez felhasználta a korabeli hadtudományi műveket és katonai
szabályzatokat, de bőven merített a saját szolgálatának tapasztalataiból is. A munka
két fő részre oszlik: az első rész „Békebéli Oktatás" címet viseli, és a békekiképzés
kérdéseit tárgyalja a következő 8 fejezetben: „A katonai rendről a vagy életről közön
ségessen ; Az allattvalóságról, avagy az Engedelmességről és a becsülés szeretetéről ;
Indulatról, avagy a Közjó Lélekről; A közvitézről; A káplárról, és annak kötelessé
geiről; Különösen némely észrevételekről az Altisztekre nézve; A Zászlótartóról;
A strázsamesterről". Ebben a részben fogalmazta meg álláspontját a katonai pályáról,
és arra a kérdésre ,,Mi a katonai élet ?" a válasza : „Azon tiszteletre és becsülésre méltó
tekintélyes rend, mely a Hazának védelmére és oltalmára rendeltetett." A továbbiak
ban részletessen bemutatja a legszükségesebb katonai erényeket és a katonai maga
tartás fontos jellemzőjének tartja, „hogy a katona mindenkor erkölcsös, komoly és
csendes magaviseletű legyen, senkit gorombán vagy nyersen meg ne támadjon, a
békés polgárral és a földnépével, mint melly őt saját keresményéből táplálja, élel
mezi és ruházza, szép egyetértésben éljen."
Munkája első részének összefoglaló kérdéseként azt teszi fel: „Mi tulajdonokról
ismerhetni meg a derék katonát?" Felelete nagyon találó és alapjaiban ma is el
fogadható: „A jóra való katonának tulajdonai következők... józan és erkölcsös élet,
nyíltszívűség, igaz és becsületes bánásmód az emberekkel, hűség szolgálata, zászlója
és ezrede iránt ; továbbá azon hiedelem és meggyőződés, hogy a derék katona készebb
lesz életét feláldozni, mintsem hogy kötelességét, szolgálatát elhanyagolja s becsüle
tén legkisebb csorbát is üssön; mindenek előtt pedig fényes tulajdona a katonának
a harczas szellem, nemzetének, hazájának s alkotmányának hő szeretete."
A munka második része, a „Háborúi Oktatás" 9 fejezetben a következőket ismer
tette: „Első Értések; A föld mineműségéről; A Marschról; Az őr-állókról és annak
szolgálatairól; Az Álló-Őrökről; Az őr-járókról; A kiküldött seregről; A Truppnak
háborúi fő tulajdonságai." A bevezetésben a háború meghatározását adja: „Mi a há
ború ? A háború két vagy több más seregnek egymás közti ellenségeskedése. Hány
féle a háború, katonai szempontból? Kétféle támadó és védő. Miben határoztatik
mégis végczólja mindkét háborút illető cselekvésünknek ? A diadalban vagy győze
lemben, azaz vagy saját hasznunk elérésén, vagy az ellenség haszna hátráltatásán,
akadályozásán törekszünk."
A továbbiakban foglalkozik a hadszíntér földrajzi jellemzőinek nagy jelentőségé
vel, a menetekkel, az elő-, oldal- és utóvéd feladataival, a tábori előőrs és a külön
böző őrségek kötelmeivel, az őrjáratok szerepével, az ún. „kis háború" lényegével
és harceljárásaival. Igen érdekesen határozza meg Mészáros az ütközet tartalmát:
„Mi az ütközet? Az ütközet azon következménye két ellenségi sereg összecsapásá
nak, melly által fegyverét egymás ellen tettlegesen használja ; s e cselekmény általá
ban ütközetnek, vagy csatának neveztetik."
Mészáros végül a hadsereg háborús helytállása jellemzőjének a következőket tekin
tette: „Mi tulajdonokkal kell bírnia minden hadviselő és vitéz seregnek általában?
Vitézsége mellett, mi lelke a háborúnak, s minélkül katonát nem is képzelhetni,
a seregnek még e három főtulajdonnal kell bírnia: 1-ször hogy az ország és haza
benne helyezett bizodalmának teljes lelkéből igazán megfeleljen ; 2-szor. Mindig erős
és csatára edzett legyen; 3-szor. Hogy a háborúviselését alaposan értse." — Ezeket
a tulajdonságokat röviden be is mutatja és értékeli jelentőségüket a hadviselés során.
A munka „Toldalék"-ában a katonai jelentések tartalmával és stílusával foglal
kozik. Nagyon fontosnak tartja, hogy a katonai jelentések a tiszta „igazságnál és
valónál egyebet" ne tartalmazzanak. „Ne legyen szószaporító, igazi műszavakkal
(termini technici) éljen, jelentését világosan és minden czifraság, szódagály és sallang
nélkül tegye papirosra."
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Mészáros Lázár első ismert katonai munkája értékei alapján kiemelkedő helyet
foglal el a XIX. század első harmadának magyar hadtudományi irodalmában.
Ez a mű is igazolja szerzőjének szakírói tehetségét és képességét.
Az 1824-es esztendő két esemény miatt maradt emlékezetes Mészáros Lázár szá
mára. A 7. huszárezredet meglátogatta Károly osztrák főherceg és a hesseni nagy
herceg, akiknek tiszteletére Zimonyban a belgrádi pasa ajándékait nyújtották át,
valamint különböző harcászati és alaki gyakorlatokat is bemutattak. 116 A másik
esemény még közelebbről érintette, mivel először készítettek róla minősítést. Ez az
1824 októberében készült és az ezredparancsnok, helyettese és a két őrnagy által
aláírt Conduite Liste hű képet ad képességeiről és tulajdonságairól. Különböző rova
taiban ezek olvashatók :
„Rendfokozat: főhadnagy. Előlépett: 1813. augusztus 1-én. Elő és utóneve: Mé
száros Lázár. Nőtlen vagy házas, gyermekkel vagy anélkül: nőtlen. Születési éve:
1792. Születési helye: Baja, Magyarország. Szolgálat, hol szolgált: ebben az ezredben
főhadnagyként 8 év 7 hónapot. Más ezredben vagy karban: bácsmegyei veleseknel
főhadnagyként 2 év 8 hónapot. Összesen 11 év 3 hónapot. Más hatalmat: nem.
Vásárolt rendfokozatot: nem. Mi volt a foglalkozása: nem volt. Van-e anyagi támo
gatása: igen. Egészségi állapota: jó. Kedélyállapota: komoly és megállapodott.
Természetes tehetsége: nagyon sok. Nyelvismerete: németül, magyarul, latinul, ola
szul, horvátul jól, franciául, görögül valamennyire. Jártassága Gyakorlaton : nagyon
jó. Felszerelése: nagyon jó. Kiképzésben: nagyon jó. Tudása műszaki ismeretekből:
nincsen. Más tudományokból: olvasott és jártas a történelemben. Lovaglása: jó.
Lóismerete: közepes. Milyen hadjáratban vett részt: 1814—1815. Magatartása
Ellenség előtt: minden alkalommal jól teljesítette kötelességét. Civilekkel: udvarias
és komoly. Az ezredben: nagyon kedvelt. Alárendeltjeivel: jó és méltányos. Szorgal
ma és alkalmassága: igen nagy. Jó gazda: igen. Iszákos: nem. Játékos: nem. Adós
sága: nincs. Kötekedő: nem. Különben a szolgálatban: igen használható. Megérdemli
az előléptetést: igen rangsorban. Hányszor és milyen okból mellőzték: soha."117
1825-ben megint egy nevezetes személyiség látogatta meg Mészáros ezredét, a Zimonyon keresztül Belgrádba utazó Don Miguel, Portugália régenshercege. Sajnos,
Mészáros benyomásait az évek során ezredét meglátogató előkelőségekről nem ismer
jük. 1826 nyárutóján az ezredet Eszéken vonták össze, mivel az elmúlt időszakban
elhanyagolták az ezred- és osztályalakzatban folytatott kiképzést.118 A kiképzés
során ismét kitűnt Mészáros főhadnagy, akit 13 esztendei szolgálata után 1826. szep
tember 10-én léptettek elő másod lovasszázadosnak és neveztek ki az alezredesi
osztály 2. százada parancsnokhelyettesének. Az 1826 októberében készült újabb mi
nősítése minden vonatkozásban megerősíti az előzőt, de kiemeli új vonásaként, hogy
parancsnoki magatartása beosztottjaival: „Szigorú, jó és méltányos és őket rend
kívüli módon képes vezetni."119
Eszéken 1827-től 1830-ig nagyon megnövekedett a kiképzetlen újonchuszárok és
a fiatal, idomítatlan katonalovak száma, ezért az ezred továbbra is összpontosítva
állomásozott.120 Mészáros másod lovasszázados gazdag ismereteit és tapasztalatait
jól hasznosította a huszárok kiképzésében és a lovak idomításában. Ezt a kiemel
kedő teljesítményt tükrözi 1828. évi minősítése, mely szerint parancsnoki erényei
azzal gazdagodtak, hogy a szolgálatban „igen használható és megbízható" és a ló
ismerete „meglehetősen jó". 121
116 Geschichte... 1856, 44—45. o. és Geschichte... 1914,192—193. o.
117 KA, Wien. 127/1824 Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.
1823—1848. Fase. 562/1.
118 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914, 193, o.
119 KA. Wien. 127/1826 Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.
1823—1848. Fase. 562/1.
120 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914,193. o.
121 KA, Wien. 127/1828. Conduitte Liste Der Ober Officiere! Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.
1823—1849. Fase. 562/1.
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Nincs közvetlen adat arról sem, hogyan reagált a korabeli hazai és nemzetközi
eseményekre. Nem tudjuk, mi volt a véleménye az 1825—27-es országgyűlés le
folyásáról, a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, a megjelent magyar
irodalmi alkotásokról és lapokról, Széchenyi István munkásságáról és „Hitel" című
művéről, az 1830 júliusában kirobbant francia forradalomról és az annak nyomán
fellendült európai nemzeti mozgalmakról. Az viszont tény, hogy a megfelelő anya
giakkal rendelkező, németül, latinul, olaszul, franciául, horvátul, görögül olvasó,
tehetséges Mészárosról 1824., 1826., 1828. és 1830. évi tiszti minősítései megállapí
tották, hogy „más tudományokból olvasott és jártas a történelemben". Ez minden
esetre azt jelenti, hogy valószínűleg rendszeresen olvasta a különböző nyelveken,
főleg németül és franciául megjelent új tudományos műveket és sajtótermékeket,
így gazdagítva társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos és katonai ismereteit.
Ebből az időből tudjuk róla, hogy még egy szenvedélye volt: „koca dinnyész,
szeretvén a kérdéses gyümölcsöt, sokat s jót is termesztettem, de azon időkben,
1816—1829, kielégítő termesztési útmutatásról mit sem tudtam, s akép az akkori
alacsony fokú művelésen csak szorgalom s vigyázattal igyekeztem túl haladni." 122
Mészáros Lázár arra is büszke volt, hogy a „tökben oltott görög dinnyével 1826—
1827-ben Slaviniában magam is sikerrel próbáltam, mert nagyságra félakót túl
haladva, görög dinnye alakú tököt nyertem, a szemnek élvet szerzetem, örültem
tovább hogy Mészáros Lázár kapitány slavoniai dinnyefaj 1829 óta, olly derekassan
megtartotta jóságát mivel ezen híres sima héjú dinnye igen hasonló dalmati Leopoldi
Jovanovits híres dinnyész tőlem bírtt fajával."123
A Bourbonokat elűző 1830. júliusi francia forradalom nyomán Olaszországban is
fellendült a nemzeti felszabadító mozgalom és veszélybe kerültek a Habsburgok
hatalmi pozíciói. Ausztria az itáliai nemzeti mozgalmak sikeres kibontakozásának
megakadályozására megerősítette ott állomásozó csapatait. Ennek alapján került
sor a Szlavóniában 15 éve állomásozó 7. huszárezred áthelyezésére. 1830. szeptember
4-én kapta meg az ezred 1., 2., 3., 4., 7. és 8. százada a menetparancsot (az 1. őr
nagyi osztály később települt át), hogy Vukovárból kiindulva Cremonába települjön,
ahová október 25-én érkeztek meg.124 Mészáros Lázár másod lovasszázados példa
mutatóan vette ki a részét az alezredesi osztály 2. (folyamatos számozás szerint 4.)
századának felkészítéséből, a nehéz menet megszervezéséből és végrehajtásából.
Ezt ismerik el parancsnokai az 1830 októberében készült minősítésében, amikor meg
erősítik és kiemelik képességei közül jártasságát a gyakorlatokon: „igen ügyes".125
1831 februárjában forradalmi felkelések törtek ki a pármai és modenai hercegség
ben, a toszkánai nagyhercegségben és a pápai államban. Báró Frimont János lovas
sági tábornok, az itáliai cs. kir. hadsereg parancsnoka, a mozgalmak leverésére csa
patokat — köztük a 7. huszárezredet — vezényelt Pármába, Modenába, BolognábaFerrarába, Riminibe és Anconába.126
Mészáros Lázár 4. századát 1831. március 1-én kikülönítették Casalmaggioréba,
de március 4-én innen kettős menetben Bagnalo San Vitóba vonult, ahol gróf Eltz
tábornok dandárjához csatlakozott, amely az 1. vadász zászlóaljból, egy határőr
zászlóaljból, egy utász századból és egy fél rakétaütegből állt. A dandár ezután átkelt
a Pón és elfoglalta San Benedettót. Mészáros százada a császárvadász ezred 1. zászló122 Mészáros Lázár 1843. november 11-i levele Szontagh Gusztávhoz. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 138. sz. X X I .
b. 1.
123 Mészáros Lázár 1847. március 28-i levele Szontagh Gusztávhoz. MTAK Kt. M. írod. Lev. 4-r. 138. sz. X X I .
b. 2.
124 Geschichte... 1856, 45. o. és Geschichte... 1914, 193. o.
125 KA, Wien, 127/1830. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.
1823—1849. Fase. 562/1.
126 Az 1831. évi itáliai nemzeti felszabadító és forradalmi mozgalmak elleni osztrák hadműveleteket, melyekben
Mészáros százada is részt vett, a Geschichte... 1856, 45—53. o. és Geschichte... 1914, 193—201. o. alapján muta
tom be.
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O K T A T Á S.
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/k k a t o n a i r o m i r ó l vagy''''pályáról
kozftiifteffeffCM!.
Mi a katonai rend ?

Azon tiszteiéire ésbecsülésre méltó tekin
télyes rend, molly a haza védelmére s ólalmára
rendeltetett.
Mi tehát valódi czéfja a katonai rendnek ?

A katonai rend valódi czélja nemes, ti.
a kedves szeretett hazaéri viaskodni s érette,
ha kell, vérét s éleiéi áldozni.
Minő tulajdonok kívántatnak tehát a katonától ?

Megkívántatik mindenek elolt, hogy n ka
tona istenfélő és erkölcsös; továbbá Jiosry nz
ellenséggel szembe szállván , re Menthet len és
1

Az oktató szabályzat első oldala
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aljával szétbontakozott a Pó hídjánál San Benedetto előtt. Március 7-ről 8-ra virradó
éjjel a 4. század egy vadászkülönítménnyel járőrözést hajtott végre. A Carpi felé
menetelő század két szakasza képezte az 1. és 2. szakasznak és a vadászkülönítmény
nek az elővédjét. Az útba eső Novi helységet a felkelők megerősítették, de a támadó
erők az erős tűz és az utcai harc ellenére áttörtek a barikádokon és elfoglalták Novit.
Márciusban a 4., 5. és 6. század részt vett Carpi és Modena megszállásában. Itt állo
másozott a 4. század március 18-ig, de fél századát és az 5. század egy szakaszát
kikülönítették Reggio-ba, ahonnan báró d'Aspre ezredes különítményével március
12-én Párma ellen vonultak. 1831. március 17-én Mészáros százada a 3., 5. és 6.
századdal a Siegler-dandárba került.127
Az ezred 7 és % százada, közte Mészárosé is, a pápai államba menetelt. Március
20-án Castelfranco, 21-én Bologna fel, majd 23-án a 3. és 4. század Imolából Faenzába, 24-én Forli városába, ahol találkoztak az 5., 6., 7. és 8. századdal. 25-én báró
Mérgen dandárjának elővédjeként a 3. és 4. század Rimini ellen vonult. A város
előtt este 6 órakor egy felkelő különítménybe ütköztek. A két huszárszázad erős tűz
ben visszaverte az olasz felkelőket és elfoglalt egy nagy utcai barikádot, majd a
huszárok, a gyalogsággal együttműködve, visszavonulásra kényszerítették a hazafia
kat és megszállták Riminit, ahol a 4. század a továbbiakban járőrszolgálatot tel
jesített;
1831 március végére az osztrák csapatok elfojtották a nemzeti felszabadító moz
galmat és visszaállították a korábbi hatalmi rendszert. Március végén Mészáros
másod lovasszázados 4. századát a bolognai erődbe vezényelték, ahonnan április
20-án vonult be a Modenába állomásozó ezredhez. Innen kiindulva a 7. huszárezred
25-én a békehelyőrségébe, Cremonába érkezett. A 4. század májustól októberig itt
állomásozott, majd az ezreddel együtt részt vett egy hadgyakorlaton, melyet meg
szemlélt Rainer főherceg, Itália alkirálya, de már október 28-án ismét Cremonába
vonult téli szállásra. 1831 decemberében a 3. és 4. századot a pápai államhoz közel
eső Modenába helyezték, ahová 1832. január 2-án megérkeztek, de január végén
újra visszatelepültek Cremonába, ahol berendezkedtek a hosszabb idejű helyőrségi
életre.128
Mészáros Lázár másod lovasszázados katonai minősítései szerint az 1831. évi had
járat alatt „minden alkalommal teljesítette a kötelességét",129 de valószínű, hogy
az itáliai nemzeti felszabadító mozgalmak elleni harcok alatt indult el nála az a
tudati folyamat, amelynek során keresni kezdte azokat az eszméket, melyeknek
segítségével az ilyen jellegű éles társadalmi és nemzeti ellentétek, konfliktusok meg
oldhatók. Mélyen elgondolkozhatott tiszti hivatásáról és a hadsereg szerepéről is.
1831 decemberében gróf Joseph Radetzkyt nevezték ki lombard-velencei főhadparancsnoknak és az itáliai osztrák hadsereg vezénylő tábornokának. 130 Ez az ese
mény fordulatot jelentett Mészáros Lázár pályafutásában is, mivel Radetzky hama
rosan felfigyelt a tehetséges és művelt, katonai szakkérdésekkel és írással is foglal
kozó huszártisztre.
Radetzky 1832-től Európában először vezetett be korszerű reformokat a csapatok
vezetésében, kiképzésében, a tábori szolgálatban és a hadgyakorlatokban. Katonai
reformjaival azt kívánta elérni, hogy az itáliai osztrák hadsereg gyakorlatai a való
ságos háborús helyzeteket megközelítő körülmények között folyjanak le.131 Az addigi
127 Ebben az időben történt változás az ezred vezetésében, gróf Woynát előléptették vezérőrnaggyá és kinevez
ték egy galíciai dandár parancsnokává. Ezredparancsnokká és ezredessé gróf Castiglionét, helyettesévé és alezredessé
Belrupt őrnagyot, őrnaggyá Tsehebultz első lovasszázadost léptették elő.
128 Geschichte... 1856, 53. o. és Geschichte... 1914, 201. o.
129 KA, Wien. 127/1834. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No 7. u. 8.
1823—1849. Fase. 562/1.
130 Részletes pályafutását 1. C. Dunker: Radetzky apó könyve. Életkép korának történelmi keretében. Bécs,
1891.
131 Hadvezetési elveiről és katonai reformjairól 1. Gustav Bancalari: Feldmarschall Graf Radetzky als Kriegsheld
und Heerführer. Wien, 1892.
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néhány hetes őszi gyakorlatokat az egész nyárra kiterjesztette. Ezeknek a szakadat
lan hadgyakorlatoknak a begyakorlás mellett még az volt a célja, hogy a tiszti,
altiszti és legénységi állományt a tábori együttélésre szoktassa és erkölcsi-harci szel
lemét emelje. A 7. huszárezreddel Mészáros is részt vett azokon az 1832. és 1833. évi
hadgyakorlatokon, amelyeket a legkisebb alegységekkel — rajjal, szakasszal,
szárnnyal (mely két szakaszból szerveződött), századdal — kezdtek meg, majd az
osztály-, a zászlóalj-, az ezred-, a dandár-, a hadosztály- és a hadtestgyakorlatokkal
folytattak. Az évi tábori gyakorlatok befejezésével 6—8 napra a nagy manőverek
— hadsereggyakorlatok — végrehajtására szinte az egész itáliai es. kir. hadsereget
— mintegy 60 ezer katonát — összpontosították. A gyakorlatok alatt a csapatok
megismerkedtek a harctevékenység minden fajtájával, a különböző szintű parancs
nokok, így Mészáros is, pedig harcvezetési ismereteiket és képességeiket fejlesztették.
Radetzky a hadgyakorlatok közben meglepetésszerűen ellenőrizte a csapatokat és
a parancsnokoknak különböző harcfeladatok végrehajtását rendelte el.132 Katonai
minősítései szerint ezeknek a váratlan feladatoknak a megoldásában a főtisztek
közül kitűnt Mészáros Lázár.
Cremonai tartózkodása alatt Mészáros alaposan megismerte az itáliai kultúrát,
elmélyedt a társasági életben és rendszeresen találkozott tudósokkal. Nem szakította
meg a hazai kapcsolatait sem. Tiszti fizetése nem volt elég kiadásainak fedezésére,
ezért rendszeresen kért és kapott testvéreitől anyagi támogatást. 1833-ban kérték
fel Kerekes Józsefet, Bács vármegye földmérőjét az apától örökölt paeséri nemesi
birtok felosztására Mészáros Dániel, Antal és Lázár között. Az akkor készült okmány
szerint (,,Liber Fundualis tekintetes Mészáros Urak Paeséri Határban lévő örökös
Földjeiről, melly három egyenlő Részekre felosztatott 1833-dik Esztendőben"133)
320 1/3
„II. Tekintetes Mészáros Lázár Úr Rátája" a következő volt: "68,
—
1100
Holdak". 134 Igen érdekes a birtokrész telkeinek megoszlása és lakóinak neve, ami
részletesen fel van tüntetve a jegyzékben. Mészáros Lázár paeséri birtokrészén soha
sem gazdálkodott, mivel azt Antal bátyja kezelte, aki ezért rendszeresen pénzügyileg
támogatta öccsét.
1833. június 1-én, húsz esztendei tiszti szolgálat után, Mészárost előléptették első
lovasszázadosnak és kinevezték az alezredesi osztály 2. százada parancsnokának.
Ekkor már nemcsak az ezrede legkiválóbb főtisztje, de kiemelkedik az egész itáliai
es. kir. hadsereg főtisztjei közül is. Századával kitűnt az 1834. évi őszi valeggiói—
veronai hadgyakorlatok során, melyen sok külföldi tiszt is részt vett megfigyelőként.
Az Európa-szerte nagy elismerést kiváltó hadgyakorlatokról még Metternich kancel
lár is megjegyezte: „Minden oldalról érkeznek hozzám tudósítások, melyek a veronai
utolsó hadgyakorlatok dicséretében megegyeznek egymással."135
Az 1834. évi hadgyakorlatok már a Radetzky útmutatásai alapján, az itáliai had
sereg főszállásmestere, Hess ezredes vezetésével kidolgozott és 1834-ben kiadott új,
korszerű Hadgyakorlati Utasítás és az Ideiglenes Tábori Utasítás alapján lettek vég
rehajtva.136 Elképzelhetőnek tűnik, hogy a katonai szakírói képességeit már bebizo
nyított Mészáros Lázárt is bevonták az új szabályzatok kidolgozásába, megírásá132 Radetzky hadtudományi nézeteinek és katonai reformjainak jelentőségével és mai hatásával foglalkozik
Otto Strádal „Der andere Radetzky" (Wien, 1981) című munkájában, különösen „Ein vergessener Reformator"
(Egy elfelejtett reformer) c. fejezetében. (67—71. o.)
133 BTIM At. A Mészáros család iratai. 1017/11. Eredeti magyar nyelvit.
134 A birtok részletes megoszlása: 1. Belső telkek: 14 126 négyszögöl, vagyis 11 771 hold (egy hold=1200 négy
szögöl); 2. Zsellértelkek: 368 négyszögöl; 2. Jobbágyi szőlők: 13 670 négyszögöl, vagyis 11, 391 hold; „ J " . alatt levő
uradalmi szőlő 4853 négyszögöl, vagyis 4, 044 hold; 5. Repcéskert a malomhellyel együtt 4056 négyszögöl, vagyis
3, 38 hold. „II-dik Római Szám alatt lévő szántóföld tészen 81 920 1/3 négyszegű ölet"
135 Idézi Bunker: i. m. 38. o.
136 Bancalari i. m. 20—22. o.
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ba.137 Ezt engedi sejtetni az októberben készült 1834. évi minősítése, amely az ismert
képességein és tulajdonságain kívül többek között kiemeli: „Kedélyállapota: becs
vágyó, komoly és megállapodott... Jártassága gyakorlaton : igen ügyes és felkészült.
A lovaglása: jó és megbízható... Milyen hadjáratban vett részt: 1814., 1815., 1831.
évi." És mi a leglényegesebb: ,,Megérdemli-e az előléptetést: MindenJcéjypen!"138
Parancsnokai tehát feltétlenül javasolták őrnagyi előléptetését.
Az 1835., 1836. és 1837. esztendők Mészáros Lázár számára a szokásos katonai
szolgálatot és napi elfoglaltságot hozták, igaz, emellett a 7. huszárezred teljes törzs
tiszti kara is kicserélődött. 1836. április 20-án meghalt az ezredtulajdonos, herceg
Johann Liechtenstein és május 31-én kinevezték az újat, herceg Heinrich ReussKöstritz lovassági tábornok személyében. A december 23-án vezérőrnaggyá előlépett
gróf Castiglione helyett 1837. február 10-én gróf Anton Feuersteint nevezték ki
ezredparancsnoknak, helyettesének és alezredesnek Tschebultz őrnagyot, aki koráb
ban Mészárossal szolgált egy században.139
A törzstiszteknek ez a nagy mozgása azt jelentette, hogy napirendre került
Mészáros Lázár őrnagyi előléptetése is. Ezt jelezte az 1836 októberében készített
újabb minősítése, amely ismételten megerősítette a korábbi igen pozitív értékelést,
de külön kiemeli és részletezi, hogy: „Egészségügyi állapota: szikár, mindenesetre
erős szervezetű és igen jó az egészsége... Tudása, más tudományokból: történelem,
földrajz, katonai irodalom és állatgyógyászat... Megérdemli-e az előléptetést: min
denesetre. Lásd a végső megjegyzést."14® Mészáros Lázár első lovasszázados őrnagyi
előléptetési javaslata Radetzky lombard-velencei főhadparancsnok támogató sorai
val a es. kir. Udvari Haditanács elé került.
Az Udvari Haditanács elnöke, gróf Hardegg lovassági tábornok, 1837. február
9-én juttatta el a királynak a „Legkegyelmesebb előterjesztést", amelyben kifej
tette, hogy a legutóbbi évi személyi minősítések alapján bizonyos számú gyalo
gos és lovasszázados, igen kimagasló érdemei, parancsnokai javaslatai és egyéni
mérlegelés után, mint különösen kiváló, magas értelmi képessége és kitűnő katonai
tulajdonságai alapján megérdemli az őrnagyi előléptetést. Az előterjesztésben helyt
kapott öt lovas százados között a rangsorban 2. helyen szerepel: „Lazar von Mészá
ros ihr hussaren Regiments Reuss Köstritz", azaz Mészáros Lázár a Reuss Köstritzhuszárezredből.141
Az előterjesztés további indoklása szerint az előléptetésre javasoltak abban az
életkorban vannak, mely arra a reményre jogosít fel, hogy jó fizikai erőnlétben
magasabb beosztásba kerülhetnek, amiből — a nevezettek kiváló tulajdonságainál
fogva — a szolgálat a legnagyobb előnyt szerezheti. Ezért javasolta többek között,
hogy „Mészáros lovasszázadost a Reuss Köstritz-huszároktól létszámfeletti őr
naggyá léptessék elő". Az előterjesztésben szó van arról is, hogy a legközelebbi
alkalommal a létszám felett előléptetteket tényleges viszonyba kell hozni, de addig
is oly módon kell felhasználni őket, hogy számfelettiként is a szolgálatban meg
maradva abban tevékenyen részt vegyenek. Ferdinánd király 1837. március 17-én
Schönbrunnban kézjegyével hagyta jóvá az előléptetéseket.142
A huszonnégy esztendei tiszti szolgálat után a törzstisztek sorába lépő 42 (a kato
nai okmányok szerint 46) éves Mészáros Lázár életének mindenképpen jelentős
137 A szabályzat egy korabeli kéziratos példánya megtalálható a Hadtudományi Könyvtárban: ManöeuvrirInstruction der Infanterie in grössern Körpern und der ihr zugetheitten Cavallerie und Artilerrie. Milano, 1834.
268. o. és melléklete: 33 Pläne zur Manoeuvrir Instruction für die k. k. Infanterie.; a végleges Tábori utasítás 1844ben jelent meg: Feld-Instruktion für die Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Olmütz, 1844. VIII., 464 o., 20 táblá
zat, 8 vázlat.
138 KA, Wien. 128/1834. Conduitte Liste Der Ober Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8.
1823—1849. Fase. 562/1.
139 Geschichte... 1856, 53—55. o. és Geschichte... 1914, 201—202. o.
140 KA, Wien. 128/1836. Conduitte Liste Der Officiere. Conduitte Listen Husaren Regiment No. 7. u. 8. 1823—
1849. Fase. 256/1.
141 KA, Wien. HKR, 17. März 1837. G. 7/96.
142 ü o .
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fordulópontjához érkezett* Ezt nem csak a magas rendfokozatnak számító őrnagyi
rang, hanem életének következő időszakában természetében, nézeteiben, világképé
ben, kapcsolataiban bekövetkező nagy változások bizonyítják.
A következő évtizedben, 1837 és 1848 között teljesedett ki katonai, közéleti és
tudományos pályája és vált annyira ismert személyiséggé, hogy az 1848. március
15-i forradalom győzelme után a magyar politika felelős irányítói őt, Mészáros Lázár
ezredest, az 5. huszárezred parancsnokát és a Magyar Tudós Társaság levelező tagját
javasolták a polgári átalakulás és a nemzeti önállóság útjára lépő Magyarország első
honvédelmi miniszterének.

Тибор Ач
ЮНОСТЬ ЛАЗАРА МЕСАРОША И ЕГО СЛУЖБА
В 7 ГУСАРСКОМ ПОЛКУ
1796—1837
Резюме
Отсутствие фундаментальных исследований, неточное изложение фактов и предвзятость
послужили причиной того, что генерал-лейтенант гонведской армии, член-корреспондент
Венгерского Ученого Общества, первый военный министр Венгрии Лазар Месарош отпеча
тался в национальной памяти — в истории более отрицательно, чем он этого заслуживал бы
в силу своих способностей и роли, сыгранной им в действительности. Этой несостоятельной
оценке необходимо противопоставить факты, научную разработку его жизненного пути и
деятельности. Однако решение этого вопроса не малая задача, так как период юности Лазара
Месароша и его службы с 1 августа 1813 до мая 1848 года считается почти белым пятном.
Едва известно, как развивалось его мировоззрение, образ мышления за время офицерской
карьеры и под влиянием каких причин он стал сторонником учения об утопическом социализ
ме. Лишь отчасти известные его взгляды о войне, армии и военной науке. Невыясненным
осталось и то, что побудило его наряду с военной наукой заниматься с углубленностью уче
ного естественными и общественными науками своего времени. Поверхностной и эвантуальной остается оценка его политической и военной роли в период 1848—49 годов. Не раскрыт
и не показан последний эмиграционный период его жизни.
В настоящей работе на основании исследований всех документов, хранящихся в Венском
Кригсархиве, связанных с Месарошем, в новом свете показаны обстоятельства семейной
жизни Лазара Месароша, его молодые годы, мотивы, побудившие его ступить на военное
поприще (с 20 февраля 1796 по 1 августа 1813 года). Автор статьи детально реконструирует
его обер-офицерскую карьеру в кайзероьской королевской армии, начиная с 1 августа 1813
года по 17 марта 1837 года, его добровольную службу в ранге обер-лейтенанта в 7 гусарском
полку, участие в кампании 1814 и 1815 года, его деятельность в должности командира взвода,
заместителя командира роты в качестве ротмистра второго ранга, командира роты в каче
ства ротмистра первого ранга в период с 1816 по 1837 годы. Автор наглядно изображает
этапы развития Лазара Месароша как воина, ученого и человека, формирование его личности,
складывание его взглядов. Анализирует ценность его первой известной научной работы.
Настоящая научная работа помогает нам понять ту военную, общественную и научную
карьеру, которая развернулась перед Лазарем Месарошем в период 1837—1848 годов, на
основании чего руководители венгерской буржуазной революции 1848 года рекомендуют
полковника Лазара Месароша, командира 5 гусарского полка и член-корреспондента Вен
герского Ученого Общества, на пост первого военного министра Венгрии, вступившей в тот
период на путь буружазных преобразований и национальной независимости.
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Tibor Ács
D I E J U G E N D VON LÁZÁR MÉSZÁROS U N D S E I N E R D I E N S T IM 7-TEN
HUSSARENREGIMENT
1796—1837
Resümee
Die Fähigkeiten und Rolle von Honved-Generalleutnant Lázár Mészáros, dem korrespondierenden Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, dem ersten ungarischen Kriegsminister sind im Gedächtniß der Nation, d. h. in der Historie, wegen dem Mangel an der Grundforschung, der ungenauen Veröffentlichung der Tatsachen und der eingenommenen Annäherungsweise negativer als die Wahrheit behalten. Dieser haltlosen Bewertung müssen die Tatsachen der
wissenschaftlichen Bearbeitung seines Lebens und seiner Tätigkeit, gegenübergestellt werden.
Das bedeutet aber eine große Aufgabe, da über die Geschichte seiner Jugend und seines Dienstes
vom l.-ten August 1813 bis zum Mai 1848 in der k. u. k. Armee, wissen wir kaum nichts. Ebenso
fast unbekannt ist, wie sich seine Denkweise und Weltanschauung während seiner Offizierslaufbahn entwickelten und welche Motive ihn veranlassten zum Anhänger der Lehre des utopistischen
Sozialismus zu werden. Sein Ansicht über den Krieg, die Armee und der Kriegskunst ist auch
nur teilweise Bekannt. Es ist auch ungeklärt, was ihn veranlasste neben der Kriegswissenschaften
sich auch mit der Natur- und Gesellschaftswissenschaften seiner Zeit m i t der Vertiefung eines
Wissenschaftlers zu beschäftigen. Die Bewertung seiner in den Jahren 1848—49 gespielten politischen und militärischen Rolle ist auch oberflächlich und zufällig. Auch die letzte in der Emigration verbrachte Periode seines Lebens ist noch unaufgedeckt.
Die Studie bearbeitete die im Zusammenhang mit Mészáros stehenden alle auffindbare Dokumente der ungarischen Archiven und des Wiener Kriegsarchivs. Aufgrund diesen m a c h t uns der
Verfasser mit den Familienverhältnissen und der Jugend von Mészáros die Motive, die ihn veranlassten, einen militärischen Beruf zu ergreifen vom 20.-ten Februar 1796 bis zum l.-ten August
1813 neuartig bekannt. Der Verfasser rekonstruiert ausführlich die Laufbahn von Mészáros als
Oberoffizier in der k. u. k. Armee zwischen dem l.-ten August 1813 und dem 17.-ten März 1837
seinen Dienst als freiwilliger Oberleutnant im 7.-ten Husarenregiment, seine Teilnahme a m Feldzug vom 1814 und 1815, seine Tätigkeit als Abteilungskommandant zwischen 1816 und 1837,
als stellvertretender Schwadronskommando in der zweiten Schwadron und als Schwadronskommando in der ersten Schwadron. Die Studie stellt die Meilsteine seiner Entwicklung als Soldat,
Wissenschaftler und Mensch, die Gestaltung seiner Persönlichkeit und seiner Ansichte n anschaulich dar. Sie analysiert die Werte seiner ersten bekannten Kriegswissenschaftlichen Schrift.
Die Studie macht uns mit der sich zwischen 1837 und 1848 entfalteten militärischen, öffentlichen
und wissenschaftlichen Laufbahn bekannt, aufgrund der Oberst Lázár Mészáros der Kommand a n t des 5.-ten Husarenregiments, der korrespondierende Mitglied der Ungarischen Wissenschaftlichen Gesellschaft von den Leiter der ungarischen bürgerlichen Revolution vom März
1848 zum ersten Verteidigungsminister von dem unabhängigen, bürgerlichen Ungarn vorgeschlagt wurde.
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OKVÁTH IMRE

SZÁNDÉK ÉS VALÓSÁG
Adalékok az angolszász hatalmak katonapolitikai elképzeléseihez
1945-1949*

A második világháború utáni nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hazai publi
kációk elsősorban a politika-, illetve diplomáciatörténetre koncentráltak, kevés figyel
met szenteltek eddig a nemzetközi politikát meghatározó államok katonapolitikájá
nak, hadászati nézeteik és hadseregeik bemutatására, elemzésére. Űgy vélem,
hogy ezek tisztázása nélkül nem érthetjük meg teljes komplexitásában a második
világháború utáni nemzetközi erőviszonyok alakulásában bekövetkezett változáso
kat, a világpolitikát aktívan befolyásoló államok szándékait és törekvéseit.
Dolgozatomban az angolszász hatalmak háború utáni katonapolitikájának, hadá
szati nézeteinek alakulását szeretném bemutatni. A vizsgálódás középpontjában az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia stratégiai célkitűzései, valamint az ezen cél
kitűzések érvényesülését segítő katonai erők állnak. Hangsúlyozottabban foglalko
zom az Egyesült Államok kül- és katonapolitikájával, mert a tőkés államok közötti
erőviszonyok megváltozásával az USA domináns szerepre tett szert, s a kapitalizmus
gazdasági, katonai és politikai központja Európából Amerikába tevődött át. A világ
háborút megelőzően jelentős nemzetközi befolyással bíró Nagy-Britannia képtelen
volt korábbi pozíciójának visszaszerzésére, így függősége az Egyesült Államoktól
egyre növekedett. A két világrendszer közötti bizalmatlanság kialakulásához, a há
borús pszichózis elmélyüléséhez döntően hozzájárult az amerikai kormány kül- és
katonapolitikája, amely a gazdasági és a katonai erőt tekintette fő eszköznek stra
tégiai céljai eléréséhez. A kérdéskör összetettsége miatt csupán bizonyos problémák
felvetésére, egyes összefüggések jelzésére vállalkozhattam.
Egy adott állam katonapolitikáját, hadászatát vizsgálva mindig a politika primá
tusából kell kiindulni, mivel az uralkodó társadalmi rendszer, az illető ország politi
kája jelöli ki a katonai vezetés számára az elérendő háborús célokat, s ennélfogva ez
irányítja lényegében a katonapolitikáját, hadászatát is. 1 A politika azonban nem
csak feladatokat szab, hanem igyekszik olyan feltételeket is teremteni, amelyek elő
segítik a kitűzött feladatok megvalósítását. A politika kezében összpontosulnak a
rendelkezésre álló erőforrások és anyagi eszközök, a fegyveres erők működéséhez
szükséges emberi erőtartalékok és anyagi készletek. A célok elérése érdekében a fegy
veres erők számára diplomáciai, gazdasági és erkölcsi-politikai szempontból kedvező
* A kutatásokat 1985 májusában zártam le — O. I.
1 Rázsó Gyula: Az angol—amerikai hadászat néhány kérdése a második világháborúban. Hadtörténelmi Közle
mények, 1960. 2. sz. 270. o.
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körülményeket próbál teremteni. A politika meghatározó szerepe mellett minden
állam katonapolitikája függ az ország gazdasági lehetőségeitől, az uralkodó osztály
világnézetétől, általános irányvonalától, földrajzi helyzetétől és a történelmileg ki
alakult nemzeti-politikai hagyományoktól is.2
Az atomfegyvernek a második világháború végén történő megjelenése új korszak,
az ún. „atomkorszak" kezdetét jelezte. Az 1945—1949 közötti időszakban azonban
még túlságosan hatottak az alig véget ért háború tapasztalatai, így gyökeres fordulat
csak az ötvenes évek elejétől figyelhető meg az angolszász katonapolitikában. Ekkor
vette kezdetét az atomfegyverek fejlesztése, aminek alapvető törekvése volt, hogy
a kezdeti, pusztán hadászati célokból alkalmazott atomfegyverek mellett hadműve
leti és harcászati célokra is alkalmas harceszközöket hozzanak létre. 3 A második
világháború hadművészetének egyik legfontosabb tanulsága, hogy a hadműveletek
döntő többségében a támadás győzedelmeskedett a védelem felett, s ebben döntő
szerepe volt a harckocsik és a légierő tömeges alkalmazásának. A második világ
háborúban a légierő alkalmazása hadászati tényezővé vált. Az atombomba és a távol
sági bombázó légierő megjelenése jelentős mértékben hatott a második világháború
utáni angolszász katonapolitikára. Az atombomba a hatás méreteiben különbözött
az addig használatos repülőbombáktól. Ez a hatáskülönbség oly nagy volt, hogy
mind a légiháborúra, mind a szárazföldi harcok alakulására nagy befolyást gyako
rolt. Az atombomba egyrészt lehetővé tette az ellenséges ország ipara, közlekedése
alleni, az eddigieknél sokkal súlyosabb támadást, másrészt alkalmas volt arra, hogy
a hátországban — megsemmisítve az ott levő katonai egységeket — előkészítse az
illető területnek nagy ejtőernyős erőkkel való megszállását.4 Az atombombák
szállítására ekkor még csak a speciális B—29-es gépek voltak képesek.5 Ezen
feladatok mellett a távolsági bombázó légierő a harcoló felek számára lehetővé
tette, hogy ne csak a korábbinál nagyobb mélységben elhelyezkedő ellenséges fegy
veres erőkre, hanem a hátország objektumaira is csapásokat mérjenek, s így gyengítsék
az ellenség hadigazdasági potenciálját, bomlasszák hátországát és demoralizálják la
kosságát. A háború utáni időszakban a tőkés országok hadászatának nemzeti jellege
elmosódott. A különböző országok hadászatát egységes, globális hadászattá igyekez
tek összekovácsolni, amelynek rendeltetése az volt, hogy biztosítsa az Egyesült
Államok külpolitikai irányvonalának megvalósulását.6
A második világháború befejezése, az antifasiszta koalíció győzelme új nemzet
közi erőviszonyokat teremtett. Az új helyzetet a szocialista, a demokratikus és az
antiimperialista erők előretörése, valamint a vezető tőkés országok egymás közötti
erőviszonyainak megváltozása jellemezte.7 A háborút követő nagyhatalmi átrende
ződés után láthatóvá vált, hogy a továbbiakban a nemzetközi politikai viszonyokra
a legnagyobb hatást az akkor jelentős külpolitikai aktivitást mutató, atommonopó
liummal rendelkező Egyesült Államok, illetve a Szovjetunió gyakorolja, mely a szo
cializmus addig csak általa képviselt eszméjének világrendszerré válását segítette
elő.8
Rájuk várt a háború utáni békerendezés kidolgozásának, a fasizmus gyökeres ki2 Szokolovszkij, V. D. (szerk.): Hadászat. Budapest, 1964. 33., 40. o.
3 A hadműveleti és harcászati atomfegyverek technikai kifejlesztésével párhuzamosan elkerülhetetlenné vált
a hadműveleti-harcászati elvek és a hadseregszervezés összhangba hozása, továbbfejlesztése is. Az atomharcászat
követelményeinek megfelelő szervezés kialakítása az USA haderőben 1954-ben vette kezdetét. Ekkor kísérleti gya
loghadosztály és páncélos hadosztály szervezését vezették be a 3. gyaloghadosztálynál Fort Benningben és az 1.
páncélos hadosztálynál Fort Palk-ban. Honvédelem, 1957. 1. sz. 77—78. o.
4 Pálffy György: Atomstratégia, atomdiplomácia. Honvédelmi Minisztérium ISTevelő Osztály, Budapest, 1948.
12. o.
5 A Japán elleni két atombombát is B—29-es gépről dobták le.
0 Hajma Lajos: Nyugati szakírók a háborúról. Budapest, 1968. 171. o.; Szokolovszkij: i. m. 87. o.
7 A nemzetközi munkásmozgalom története, 1945—1974. Budapest, 1977. 9. o.
8 Gyarmati György: Churchill nagyhatalmi törekvései a második világháború idején és szerepe a hidegháború elő
történetében. Egyetemes Történeti Tanulmányok, XI. KLTE, Debrecen, 1977. 90. o.
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irtásának és a gazdasági élet helyreállításának feladata. Ennek megvalósítását azon
ban beárnyékolta az a tény, hogy az antifasiszta koalíció tagállamai között már
a háború folyamán fokozódtak az ellentétek, sőt Truman elnökségével már-már
„ellenségeskedéssé" is fajultak. Ennek fő oka az volt, hogy Németország és Japán
közelgő vereségével ismét előtérbe került a kapitalista és a szocialista rendszer
közötti fő ellentét, s az antifasizmus, amely — ha számos ellentmondás és ellentét
közepette is — a fő szerepet játszotta a világháború éveiben, megszűnt összetartó
erő lenni.9 Az amerikai kormánypolitikában — már a háború alatt — két irá^^zat
érvényesült: az egyik a koalíciós nagyhatalmak együttműködésének fenntartására
irányult, a másiknak viszont az volt a célja, hogy elfogadtassa az amerikai világ
uralmi terveket. A nagyhatalmak együttműködésének fenntartására Roosevelt elnök
és környezete törekedett. A Külpolitikai Társaság által 1944. október 21-én szerve
zett banketten Roosevelt kijelentette: ,,...az emberiség történetében még nem fordult
elő, hogy szövetségesek olyan szorosan együttműködjenek, mint mi, sohasem működ
tek ennyire szorosan, harmonikusan és hatékonyan együtt a hadviselés és egyben
a béke épületének újjáépítése terén. Ha nem tartjuk fenn ezeket a kölcsönös kapcso
latokat a békeidőben is, ha nem bővítjük és szilárdítjuk őket, akkor nem születhet
meg a szilárd béke." 10
Roosevelt többször síkraszállt a szovjet—amerikai kapcsolatok szilárd gazdasági
bázisának megteremtése mellett is. Utasítására Henry Morgenthau pénzügyminiszter
1945 elején egy hitelnyújtási tervezetet dolgozott ki a Szovjetunió részére. E terv
szerint a Szovjetunió tíz milliárd dollár hitelt kapott volna, évi 2%-os kamattal,
35 évi törlesztésre.11 Roosevelt célja e tervvel az volt, hogy a szovjet kormányt meg
győzze arról : az Egyesült Államok eltökélt szándéka a háború utáni együttműködés
a Szovjetunióval.12 Roosevelt váratlan halála után az amerikai külpolitikában egyre
erőteljesebben érvényesült a másik irányzat, 13 amit megkönnyített Truman elvakult
kommunista- és szovjetellenessége is. Az Egyesült Államok túlbecsülte saját lehető
ségeit és lebecsülte a Szovjetuniót, amikor vele kapcsolatban „kemény álláspontot"
szándékozott elfoglalni. Amerikai kormánykörökben az volt a meggyőződés, hogy
a háború okozta óriási pusztítások és áldozatok folytán a Szovjetunió nem tud ellen
állni az amerikai nyomásnak. Truman és tanácsadói úgy gondolták, hogy az Egyesült
Államoknak megvan hozzá a kellő ereje, hogy a Szovjetuniót rákényszerítse : fogadja
el a világbéke biztosításának amerikai tervét. 14 Az atombomba birtokában az ame
rikai politikai és katonai vezetés a háború utáni békerendezést már nem a Szovjet
unióval való kölcsönös előnyök alapján akarta megvalósítani és biztosítani.15
Az Egyesült Államok világhatalmi vezető szerepének meghirdetése és a világ békéjé
nek biztosítása természetesen nem elsősorban szubjektív hatalompolitikai megfonto-

9 Kende István: Forró béke — hidegháború. A diplomáciai kapcsolatok története 1945—1950. Budapest, 1979.
18. o.
10 A második világháború története 1939—1945. 10. kötet. Budapest, 1981. 22. o.
11 Megjegyzendő, hogy az Egyesűit Államok a második világháború folyamán a Lend-Lease Act alapján a Szov
jetuniónak 10 milliárd 670 millió dollár értékben szállított hadianyagokat. Geschichte des zweiten Weltkrieges.
(Hrsg. V. P. Schramm) Wiesbaden, 1961. II. 99. o., idézi: Rázsó: i. m. 283. o. A második világháború története (Bu
dapest, 1984. 233—234. o.) szerint az összeg 9,8 milliárd dollár.
12 Berezskov, V. M.: Teherántól Potsdamig. Budapest, 1982. 153. o.
13 E szovjetellenes irányzat fő képviselői a State Department képviselőiből kerültek ki. Hangadói: Loy Henderson,
A. Bliss Lane, G. Kennan, Ch. Bohlen, W. Bullitt, E. Durbrow. E csoport a Szovjetuniót, a szovjet rendszert és a
szovjet külpolitikát elfogultan, a realitásoktól elszakadva ítélte meg. Tudatos hódító törekvéssel vádolta, az USA
szempontjából veszélyesnek, inkább ellenségnek, mint potenciális szövetségesnek tartotta, s ellenezte a Szovjetunióhoz
való közeledést. 1941 után e csoport háttérbe szorult, és az amerikai külpolitikát az elnök és környezete irányította.
Vida István: Szemelvények a hidegháború irodalmából. Világtörténet, 1980. 4. sz. 72. o.
14 Alperovitz, Gar: Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. The USA of the Atomic Bomb and the American
Confrontation with Soviet Power. New York, 1967. 226—242. o., idézi: Világtörténet, 1980. 4. sz. 95. o.
15 Gyarmati: i. m. 93. o.
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lásokkal magyarázható, hanem azzal az objektív ténnyel, hogy a tőkés világ gazda
ságilag16 és katonailag17 legerősebb állama lett.
Az amerikai vezetőkből és politikusokból nem hiányzott az amerikai küldetéstudat
eszméje sem, vallották, hogy Amerikának át kell vennie a világ vezetését, Vandenberg szenátor szerint: „Amerikának olyan magatartást kell tanúsítania, mint első
számú világhatalomnak, hiszen valóban az is. Erkölcsileg kell irányítania a világot,
vagy a világ általában vezetés nélkül marad." 18 Hitték, hogy a földkerekségen az
Egyesült Államokra hárul az a történelmi feladat, hogy mindenütt meghonosítsa
az amerikai életformát.19
Az USA a világháborút követően olyan hatalommá vált tehát, amely gazdasági
és katonai tekintetben képes volt, politikai és ideológiai vonatkozásban pedig akart
és tudott is a világ politikai berendezkedésének döntő meghatározójává lenni.20
Az amerikai külpolitikát 1945 és 1946-ban a Szovjetunióval való együttműködésre
való törekvés hatotta át, stratégiai célkitűzéseit elsősorban politikai és diplomáciai
eszközökkel akarta elérni, támaszkodva az atommonopóliumra. Ezen időszakban
még hittek abban, hogy az együttműködés keretén belül a Szovjetunióval el tudják
fogadtatni az amerikai érdekeket, a világ politikai berendezkedésének amerikai ter
veit. Éppen ezért a külpolitika legfontosabb törekvése az amerikai érdekek védelme
és biztosítása volt Nyugat-Európában és a Távol-Keleten, s ezért cserébe tudomásul
vették, hogy a Szovjetuniót több jog illeti meg Közép- és Kelet-Európában. Objektív
alapja ennek az volt, hogy katonailag, hatalmilag az USA nem volt jelen a térségben,
míg a Szovjetuniónak jelentős erői maradtak itt a háború befejezése után 21
a hadműveletek, illetve a nemzetközi megállapodások eredményeként.22 így Közép—
Kelet-Európa jelentősége az USA szempontjából kevésbé volt fontos, mint NyugatEurópa és a Távol-Kelet, de ez természetesen nem azt jelentette, hogy teljesen
lemondott volna e régióról.
A londoni külügyminiszteri értekezleten az USA vonakodott elismerni az európai
népi demokráciák kormányait, sőt a román és a bolgár kormány leváltását köve
telte. A párizsi békeelőkészítő értekezleten a dunai hajózás és a kereskedelem nem
zetközivé tételét szerette volna kicsikarni. Javasolta a Duna új, nemzetközi státusá
nak megteremtését, azt, hogy minden állam egyenlő jogokat élvezzen. Ezt az elvet
a békeszerződések keretében akarta érvényesíteni, ami azt jelentette, hogy a Magyar
országgal, Bulgáriával és Romániával megkötött békeszerződést Jugoszláviára és
Csehszlovákiára is rákényszerítették volna, pedig ezek szövetségesi státust élveztek.
Ezen lépések a Szovjetunióban azt a meggyőződést alakították ki, hogy az USA
politikáját a Szovjetunió elleni barátságtalan magatartás diktálja. Truman Sztálin
nak küldött levelében tiltakozott e vád ellen, s a további együttműködés mellett
16 Az ipari termelés, ha az 1939-es termelést 100%-nak vesszük, akkor 1945 októberében 151% volt. Bruttó nemzeti
jövedelme az 1940. évi 101,4 milliárd dollárról 1945-re 215,2 milliárd dollárra nőtt. (212%) Külföldi tőkebefektetései
az 1939. évi 11,4 milliárd dollárról 1945-re 16,8 milliárd dollárra nőttek. (147%) Ebből magánberuházás 14,7; állami
beruházás 2,1 milliárd dollár volt. Széntermelése 1939-hez képest 141%-kal,kőolaj termelése 135%; villamosenergia
termelése 168%; vas- és acéltermelése 151, illetve 150%-kal növekedett 1945-re.
Varga Jenő: A tőkés gazdaság a II. világháború után. Válogatott írások, 1945—1954. Budapest, 1981. 17. o.;
Bandé Jenő: Fultontól Brüsszelig. A nyugat-európai integráció és a brit diplomácia játéka az USA és Európa között.
Budapest, 1967. 33. o.; Világtörténet, 1945—1949. Budapest, 1984. 193. o.; Világtörténet 10. Budapest, 1966. 427. o.
17 Az USA 1945 őszére kb. 8 millió fős hadsereggel rendelkezett. Ebből Európában és az észak-atlanti térségben
állomásozott kb. 2 524 000 fő, a csendes-óceáni térségben 1 967 000, a karib-tengeri térségben 86 000 és az Egyesült
Államok honi területén 3 446 000 fő. A légierő ezen időszakban kb. 63 715 db harci repülőgéppel rendelkezett. A hadi
tengerészet állománya — 1945 augusztusi, adatok alapján — a következő: 26 csapásmérő és 64 kísérő repülőgép
anyahajó, 23 sorhajó, 52 cirkáló, 323 torpedóromboló, 298 kísérő hadihajó és 181 tengeralattjáró. NATO-Strategie und
Streitkräfte. Berlin, 1976. 44. o. (A továbbiakban — NATO-Strategie...); Groehler, Olaf: A légi háborúk története
1910—1980. Budapest, 1983. 354. o. A második világháború története 1939—1945., 11. Budapest, 1982. 39. o.
18 The Department of State Bulletin, 1946. febr. 3. 136. o.
19 Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció, 1945—1975. Budapest, 1984. 230. o.
20 Gyarmati: i. m. 93. o.
21 1946-ban Németországban, Ausztriában (a szovjet megszállási övezetekben), Magyarországon, Bulgáriában,
Romániában és Lengyelországban 60 szovjet lövész- és páncélos hadosztály állomásozott. Sztálin: A békéért 1946—
1951. Budapest, 1952. 41. o.
22 Vida István: A magyarországi népi demokratikus forradalom külső feltételeinek kérdéséhez. Történelmi Szemle,
1981. 2. sz. 170—171. o.
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tett hitet: „Nem tudom elhinni, hogy az Önök kormánya komolyan így vélekedik,
komolyan azt gondolja, hogy ez diktálja az amerikai politikát. ... mi összhangba
igyekszünk hozni politikánkat a Szovjetunió politikájával, és ... hajlandók vagyunk
messzire elmenni ezen az úton. Kormányunk csak azt a politikát igyekszik folytatni,
amelyet Roosevelt elnök hagyott jóvá, s amelyet a három kormány a jaltai értekez
leten elfogadott".23
Ezek a szavak azonban nem takarták el az amerikai politika gyakorlati tevékeny
ségét, amely a Távol-Keleten és Nyugat-Európában az amerikai pozíciók megszilár
dítására irányult, a Szovjetunió kizárásával. Koreában, az amerikai csapatok
— amelyek 1945. szeptember 8-án szállták meg a déli területeket — parancsnoka
nem vette figyelembe a már megalakult Összkoreai Ideiglenes Kormány szerveit,
hanem a japán megszálló erők vezetőivel és a velük kollaboráló koreai vezetőkkel
vette fel a kapcsolatot. Ezekből október elején ún. Tanácsadó Testületet alakított,
s ezt tekintette az amerikaiak által megszállt területeken az egyetlen illetékes koreai
közigazgatási szervnek, egyben követelte az ideiglenes népi kormány működésének
a beszüntetését. A moszkvai hármas értekezleten a Szovjetuniónak sikerült kompro
misszumos javaslatait elfogadtatnia: Koreában Összkoreai Ideiglenes Kormány
alakult, a két megszálló hatalom parancsnokainak képviselőiből pedig Közös Bizott
ság, amely a kormány és a demokratikus szervek bevonásával, illetve segítségével
kidolgozta az ország függetlenségének és támogatásának kérdéseit.
A japán, illetve a távol-keleti helyzet rendezésére egy Szövetséges Tanácsot és egy
Távol-keleti Bizottságot hoztak létre. A Szövetséges Tanács feladata az volt, hogy
támogassa a legfelsőbb parancsnokot a japán fegyverletétel, a megszállás végrehaj
tásában, de a határozatokat minden esetben a legfelsőbb parancsnok (MacArthur
tábornok) hozta, mint a szövetséges hatalmak egyetlen végrehajtó hatósága Japán
ban.24 A moszkvai értekezlet a leglényegesebb kérdésekben még a szovjet álláspont
felülkerekedését tükrözte, így nem véletlen Truman kifakadása külügyminiszterével,
Byrnessel25 szemben: ,,A Külügyminiszterek Tanácsának moszkvai ülése 1945 de
cemberében olyan helyzetet teremtett, amely szükségessé tette számomra, hogy
közöljem Byrnessel: nem azt a külpolitikát folytatja, amit én megszabtam".26
A sorozatos kompromisszum-kötések Trumant és tanácsadóit keményebb és hatá
rozottabb fellépésre ösztönözték, s fokozatosan eltávolodtak a megegyezésen alapuló
politikától, mert az — véleményük szerint — egyre kevésbé szolgálta az Egyesült
Allamok érdekeit. Az USA politikájának módosulását tükrözte az elnök külügy
miniszterének küldött levele is, amelyben már nagymértékben kifejeződött a bizal
matlanság27 a Szovjetunió szándékait illetően: „Nem kétséges számomra, hogy
Oroszországnak szándékában áll, hogy megtámadja Törökországot és elfoglalja a
Fekete-tengertől a Földközi-tengerbe vezető szorosokat. Ha csak Oroszország nem
kerül szembe vasököllel és erőteljes nyelvezettel, újabb háború van készülőben. Úgy
gondolom, többé nem kell kompromisszumokat kötnünk. ... Belefáradtam a szovje
tek pátyolgatásába." 28
Churchill híres fultoni beszédéből kitűnt, hogy az erőpolitikával kapcsolatos elkép
zelései összhangban álltak az Egyesült Államok új külpolitikai célkitűzéseivel.
Ez tulajdonképpen az akkor már érvényesülő, de addig nyilvánosságra nem hozott
23 A Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőinek üzenetváltása 1941—1945. Buda
pest—Uzsgorod, 1981. 301. o. (A továbbiakban — Üzenetváltás...)
24 Kende: i. m. 152—153., 205. o.
25 Byrnes, J. F. 1945. VII. 1—1947. I. 10. között az Egyesült Államok külügyminisztere volt.
26 Truman, H. S.: Memoirs. I. Years of Decisions. London, 1955. 487. o.
27 1946 közepére az amerikai vezető politikai körökben már széles körben elterjedt az a nézet, hogy a Szovjet
unió megbízhatatlan tárgyalópartner és uralomra tör. J. F. Dulles nyilatkozata (a Life-nak) is ezt a véleményt tük
rözte: ,,A Szovjetunió külpolitikája a világ egészére kiterjed. Célja az, hogy mindenütt olyan kormányok legye
nek, melyek elfogadják a Szovjet Kommunista Párt alapvető tételeit s fellépnek azokkal a politikai vagy vallási
nézetekkel szemben, melyek nem felelnek meg a fent említett doktrínáknak. Ezáltal a Szovjetunió világméretű
harmóniát érne el — egy Pax Sovietica-t" Life, 1946. jún. 10. 119. o.
28 Truman levele Byrnes külügyminiszterhez, 1946. január 5-én. Idézi: História, 1984. VI. évfolyam, 1. sz. 7. o.
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elképzeléseket fogalmazta meg. Az Egyesült Államok külpolitikai törekvéseinek
változását csak a fultoni beszéd „közvetett", nem hivatalos formájában merték a világ
közvéleménye elé tárni, azzal a szándékkal, hogy felmérjék, időszerű-e már nyíltan
meghirdetni az új politikai irányelveket.29 Churchill beszéde világszerte óriási vihart
kavart, így mind az angol munkáspárti, mind az amerikai kormány elhatárolta
magát az elhangzottaktól. Sztálin Churchill beszédét veszélyes cselekedetnek tar
totta, amelynek az volt a célja, hogy a „szövetséges államok között elhintse az
egyenetlenség magvait és megnehezítse együttműködésüket", továbbá „Churchill úr
célkitűzése háborús célkitűzés, felhívás a háborúra a Szovjetunió ellen."30
A Szovjetunió a beszéd elhangzása után is az USA-val való békés egymás mellett
élésre szólított fel, s a közvélemény és a kormányok segítségét kérte „az új háború
hírvivői ellen és a béke fenntartása érdekében".31 Ennek ellenére az Egyesült Államok
nem változtatott politikai magatartásán, így a Külügyminiszterek Tanácsának párizsi
ülésén (1946. április 25—július 12.) és a békeelőkészítő értekezleten is (1946. július
29—október 15.) a szovjet félnek méltán lehetett az a véleménye, hogy az Egyesült
Államok lényegében már hivatalos politikájává tette a „fultoni nézeteket". Meg
erősítette ebbéli véleményüket az is, hogy az amerikai fél Németország vonatkozásá
ban olyan követelésekkel lépett fel, amelyek a négy megszálló hatalom ellenőrző fel
adatait leszűkítették volna néhány katonai és hadigazdálkodási rendszabály betarta
tására, illetve ellenőrzésére. Tovább növelte a Szovjetunió aggodalmát Byrnes
stuttgarti beszéde, amelyben az amerikai külügyminiszter a potsdami megállapodá
sokattámadta. 32 Byrnes azon javaslatát, hogy a zónákat gazdaságilag egybeolvasszák,
Nagy-Britannia már 1946. június 30-án elfogadta, ezzel megkezdődött Németország
kettészakításának folyamata, amely december 2-án, Bizónia megalakításával a
potsdami egyezménynek nyílt megszegését is jelentette.
Az Egyesült Államok vezetői 1947 tavaszán elérkezettnek látták az időt nyíltan
is meghirdetni egy új, keményebb politikai irányvonalat a Szovjetunió, a népi demok
ratikus országok és a felszabadító mozgalmak ellen. Az amerikai vezetők lemondtak
a Szovjetunióval folytatandó diplomáciai tárgyalásokról, és azt vallották, hogy az
USA uralkodó szerepének érvényesítésével kell gátat emelni a Szovjetunió és a for
radalmi mozgalmak elé. Az új politika Truman beszédével vált ismertté, amelyet
1947. március 12-én tartott a kongresszus két házának együttes ülésén. Ezzel az
Egyesült Államok első globálstratégiai irányvonalát vázolta fel : Amerikának, mint a
tőkés világ legerősebb hatalmának, globális érdekei vannak az egész világon,s ezek meg
védése érdekében kész katonai erőt is alkalmazni bárhol, ahol ezt szükségesnek ítéli.
Az elnök beszéde nagy fontosságú fordulatot jelentett az amerikai külpolitiká
ban, 33 hiszen az Egyesült Államok egyszer s mindenkorra feladta az izolacionizmust
és vállalta a teljes világhatalmi felelősséget. Az akkori gazdasági és katonai erő
viszonyok értékelése az amerikai vezetők számára legalábbis cselekvési alternatívává
tehette a szocializmussal való erőteljes és lehető legközvetlenebb konfrontációt.
Az Egyesült Államok megerősödve került ki a második világháborúból, a Szovjet
unió és a közép-kelet-európai országok viszont igen érzékeny veszteségeket szen
vedtek, ami örökölt gazdasági hátrányukat tovább növelte. így — tisztán gazdasági
alapon is — reális alternatívának látszott, hogy az USA a szocialista országokkal
szemben a gazdasági „megfojtás" politikáját hirdesse meg. Katonailag éppen meg29 Gyarmatin . m. 97—98. o.
30 Sztálin: i. m. 23—24. o.
31 Uo. 32. o.
32 1946. szeptember (i-án Stuttgartban tartott beszédében Byrnes támadta a potsdami egyezménynek a német
ipari kapacitás korlátozására vonatkozó megállapodásait, sürgette a megszállási zónák összeolvasztását. Bejelentette,
hogy az USA a maga részéről hajlandó bármely hatalommal egyesíteni zónáját. Kifogásolta az Ellenőrző Tanács mű
ködését és kérdésessé tette a Potsdamban megállapított lengyel területi rendezés véglegességét. Keiuie: i. m. 125. o.
33 Truman maga is úgy látta, hogy ez a beszéd „fordulópont Amerika külpolitikájában; Amerika ezzel leszö
gezte, hogy bármiféle közvetlen vagy közvetett agresszió fenyegetné a békét, mindig az Egyesült Államok biztonsága
kerül veszélybe." Trmnan, H. S.: Memoirs. II. Years of Trial and Hope. London, 1956. 111. o.
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növekedett gazdasági bázisaira támaszkodva nyugodtan folytathatott offenzív jel
legű és a szocialista országok korlátozott erőforrásait súlyosan terhelő fegyverkezési
versenyt.34
A Külügyminiszterek Tanácsának moszkvai ülésén (1947. március 10—április 24.)
az amerikai küldöttség már az új politikai irányelveknek megfelelően viselkedett,
a „kemény magatartás" vált uralkodóvá. Az értekezlet célja a német és osztrák
béketárgyalások ügyében a megegyezésre jutás volt, de ezt szinte lehetetlenné tette
az a körülmény, hogy az amerikai delegátusok — osztozva Acheson35 szkepticizmusá
ban — semmiképpen sem voltak érdekeltek egy kompromisszum létrehozásában.
Acheson a szenátus Külügyi Bizottsága előtt fogalmazta meg álláspontját: ,,Úgy
vélem, hiba azt hinni, hogy bármikor is le lehet ülni az oroszokkal s megtárgyalni
velük a kérdéseket. Nem hiszem, hogy ily módon kell megoldjuk problémáinkat az
oroszokkal. Űgy vélem, hosszú idő szükséges ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg
oldjuk, de akkor is oly módon tegyük, hogy jelezzük az oroszoknak: teljesen tudatá
ban vagyunk saját érdekeinknek, ezekhez szilárdan ragaszkodunk, s készek vagyunk
a szükséges lépéseket megtenni. Azt hiszem, csak így lehet majd a kérdéseket meg
oldani."36
A külügyminisztérium egyik magas rangú képviselője — valószínűleg Bohlen —
szintén ilyen felfogásban nyilatkozott a Time tudósítójának: „Marshall 37 úgy megy
Moszkvába, hogy előre tudja: ott a világ békéje ügyében semmilyen döntést sem
fognak hozni. Eddigi tapasztalataink bebizonyították, hogy lehetetlenség velük tár
gyalni, csak arra van lehetőség, hogy megadjuk magunkat, vagy hog v nemet mond
junk". 38
Az USA törekvése az értekezleten arra irányult, hogy Németországból föderációs
államot szervezzenek, amelynek irányítását az egyes föderatív tagállamok vezetőinek
testülete gyakorolná. Az egyes szakági kérdésekben minden tartomány maga dön
tene, hiszen saját autonóm közigazgatása, saját kiépített államapparátusa lenne.
Egy ilyen megoldás elfogadása tartóssá tehette a megszálló hatalmak befolyását,
a nyugati zónák tartományainak külön kormányait a nyugati hatalmak irányították
volna és ezáltal az ún. központi kormányzatban az egész német területre vonatkozó
intézkedésekre is hatást gyakorolhattak. Ellentétek voltak a jóvátétel kérdése
körül is.39 A német jóvátételt három formában kellett teljesíteni: a felszerelési tár
gyak, szerszámgépek egyszeri lefoglalása és elszállítása révén, a folyó termelésből
való áruk évenkénti szállítása és a német munka felhasználása útján. A nyugati
államok ezt részben azért ellenezték, mert el akarták kerülni, hogy a Német
országba beruházott erőforrásaikat a Szovjetunió „lecsapolja", másrészt féltek
attól, hogy az ily módon létrejövő erőforrásokat a szovjet haderő továbbfejlesztésére
fordítják. Azt hitték, hogy az oroszok a jóvátételt eszköznek tekintik a nyugat szét
rombolására.40 A moszkvai konferencia az amerikaiak számára azt jelentette, hogy
véget vetettek a háború utáni szovjet—amerikai kapcsolatok optimista megközelí
tésének. A találkozó után néhány hónappal Edward Mason — aki Marshall fő gaz
dasági tanácsadója volt a konferencián — megjegyezte: „Moszkva bizonyos érte
lemben a Jaltától való eltávolodás csúcsát jelenti, eltávolodást attól az állásponttól,
miszerint jelentős érdekközösség van a Nyugat és Kelet között, s az lehetővé teszi
34 Békés Rezső: Truman árnyéka. Kontinuitás és változások a második világháború utáni amerikai globálstratégiában. Budapest, 1982. 67—69. o.; Udvarhelyi László: Politika és gazdaság a kelet-nyugati kapcsolatokban. Budapest,
1979. 55. o.
35 Acheson,, Dean ebben az időben külügyminiszter-helyettes, 1949. I. 7-től 1953. I. 20-ig külügyminiszter.
36 Yergin, Daniel: Shattered Peace. The Origins of the Cold War and the National Security State. Harward Univer
sity Press, Cambridge, Massachusetts, 1977. 275 o. Idézi: Világtörténet, 1980. 4. sz. 114. o..
37 Marshall, G. G. amerikai külügyminiszter 1947. I. 10 — 1949. I. 7.
38 Yergin: i. m. 280. o., id.: Világtörténet, 155. o.
39 A Szoyjetunió Németországtól 10 milliárd dollár összegű jóvátétel megfizetését követelte. A német jóvátétel
teljes összege 20 milliárd dollár volt. Molotov, V. M.: A külpolitika kérdései. Beszédek, 1945 április—1948 június
Budapest, 1949. 437., 442. o.
40 Yergin: i. m. 282. o., id.: Világtörténet, 118. o.
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a megegyezést egy nemzetközi szervezet alapelveiről, egyben közeledést egy olyan
álláspont felé, miszerint az ilyen érdekközösség hiányzik, közeledést tehát az eltérő
koncepciók felé."41
Az Egyesült Államok keményebb politikájával éles fordulat következett be
— a nemzetközi viszonyokat is meghatározó — szovjet—amerikai kapcsolatokban.
A szovjet külpolitikában válaszul az amerikai fél „megkeményedésére" szintén fel
lelhető volt bizonyos merevedés, amit jól tükröztek Sztálin megnyilatkozásai is.
Sztálin, szakítva 1946. évi véleményével, amikor is újból és újból hangsúlyozta,
hogy az új háború veszélye nem reális, 1947 nyarára már így fogalmazott: „...Kü
lönbséget kell tenni az együttműködés lehetősége és az együttműködés óhaja között.
Az együttműködés lehetősége mindig megvan, de nincs meg mindig az együttműkö
dés óhaja. Ha az egyik fél nem akar együttműködni, annak összeütközés, háború
lesz az eredménye."42
Tovább fokozta az ellentéteket és a bizalmatlanságot a két nagyhatalom viszo
nyában az 1947. június 5-én bejelentett amerikai gazdasági terv, az ún. Marshallterv is. Az amerikai külügyminiszter a Harvard-egyetemen elmondott beszédében
bejelentette, hogy az amerikai kormány hajlandó segítséget nyújtani az európai
országoknak gazdaságuk helyreállításához. Beszélt arról is, hogy az Egyesült Álla
mok politikája nem irányul országok, vagy politikai doktrínák ellen, nyilatkozatában
azonban arról is szólt, hogy az amerikai politika egyik célja „... olyan politikai és
szociális viszonyok kialakulásának elősegítése, amelyek lehetővé teszik a szabad
intézmények létezését ..." 43
A népi demokratikus államok számára felajánlott Marshall-terv olyan egyoldalú
függőségi viszonyokat eredményezett volna ezen államok hátrányára, melyek
adott esetben politikai nyomás alapját képezhették. A Szovjetunió határozottan
szemben állt a tervvel, mert már korábban is elutasította az amerikai gazdasági
külpolitika alapelvei szerint funkcionáló nemzetközi pénzügyi és kereskedelempoli
tikai szervezetekben való részvételt,44 másrészt, nem értett egyet azokkal az el
gondolásokkal, amelyek a Marshall-terv ígérte segítség keretében kiemelt szerepet
juttattak Németországnak, és ezzel a fő európai gazdasági erőforrásokat, a német
országi szén- és fémkészleteket az amerikai tőke függvényévé tették volna. A Szov
jetunió nem az amerikai segítséget, vagy annak elfogadását ellenezte, hanem annak
módszerét és feltételeit. Ezek azonban a terv lényegét jelentették, s ezért, bár a Szov
jetunió formailag a módszereket bírálta, valójában a Marshall-terv tartalma ellen
emelt kifogást.45 A Marshall-terv elutasítása után az USA az embargópolitika meg
hirdetésével46 igyekezett a népi demokratikus országokat és a Szovjetuniót kirekesz
teni a nemzetközi gazdasági életből. Ennek következménye az lett, hogy a szocialista
országokat kikapcsolta a világgazdaságból s ezáltal lehetetlenné tette, hogy gazda
ságuk az akkor létező legkorszerűbb technikából ós technológiából részesüljön, más
részt a gazdasági és kereskedelmi korlátozások hozzájárultak Európa kettészakításá41 Világtörténet, 119. o.
42 Sztálin: i. m. 52.
43 Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941—1949. Washington, 1950. 1209. o. Idézi: Láng
Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a II. világháborút követő években.
Budapest, 1970. 296. o.
44 Láng: i. m. 231. o. A szovjet döntés valószínű oka az volt, hogy alábecsülték a tőkés országokkal kialakítan
dó gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jelentőségét, ugyanakkor túlbecsülték az önellátás lehetőségeit.
45 A Szovjetunió mellett a kelet-európai országok közül Jugoszlávia volt az, amely szintén ellenezte a terv el
fogadását. B két ország véleménye szerint össze kellene hívni egy konferenciát, amin részt vennének a kelet-európai
országok is, de csupán propagandacélokból, hogy kihasználják a nyilvános fellépés nyújtotta lehetőségeket. Később
még ezt is elvetették, így a párizsi tanácskozáson (1947. július 12 —szeptember 22.) a Szovjetunió és a népi de
mokratikus országok nem vettek részt. Rajtuk kívül még két európai állam nem vett részt a konferencián: Finn
ország, amely semlegességére hivatkozva utasította el a meghívást és Spanyolország, amelyet fasiszta berendezke
dése miatt nem hívtak meg. Udvarhelyi: i. m. 104. o.; Gyilasz, Müovan: Beszélgetések Sztálinnal. Brüsszel, 1963.
134. o. ; Kende: i. m. 101. o.
46 Az embargópolitika elvi és gyakorlati intézkedései 1947. december 31-én, ill. 1948. január 15-én születtek meg,
de csak 1948. március l-jén léptek hatályba.
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hoz, majd a Nyugat és Kelet közötti politikai és gazdasági szakadék folyamatos
mélyüléséhez.47
A nyugati tömb kialakítása, egységének megszilárdítása az USA vezetésével és
hegemóniájával ment végbe. Az egyes tőkés országok közti ellentétek bizonyos mér
tékig fékezték ugyan a folyamatot, de az adott időszakban az imperialista összefogás
tendenciája kerekedett felül. Nyugat-Európában e szövetség kialakításának állomá
sai a dunkerque-i szerződés, a brüsszeli egyezmény, majd az önálló nyugatnémet
állam megteremtése és integrálása a nyugat-európai politikai, gazdasági és katonai
szervezetekbe.48
Az Egyesült Államok által kezdeményezett új politikai irányvonal 1947 és 1949
között meggyorsította, majd elmélyítette a világ két ellentétes táborra szakadását,
a két rendszer közötti háborús feszültség állandósulását, a kölcsönös félelmet és bizal
matlanságot. Az USA stratégiai célkitűzéseit már nem politikai és diplomáciai eszkö
zökkel vélte megvalósíthatónak, hanem gazdasági és katonai eszközök igénybe
vételével. Az amerikai külpolitika a katonai erőre támaszkodva próbálta a Szovjet
unió és a népi demokratikus országok belső rendjét destabilizálni s ezáltal a számára
kedvező változásokat kierőszakolni.
Az Egyesült Államok külpolitikájának módosulásaival, politikai és stratégiai cél
kitűzéseinek változásaival összhangban az amerikai katonapolitika is változott,
minden periódusban létrejött az Egyesült Államok nemzeti érdekeit legjobban bizto
sító új katonapolitika. A második világháború befejező szakaszában, az atombomba
megjelenésével felborult a katonai erőegyensúly a Szovjetunió és a nyugati szövetsé
gesek között, s az USA viszonylagos erőfölénye lehetővé tette számára, hogy aktí
vabb, kezdeményezőbb kül- és katonapolitikát folytasson érdekei elismertetésére,
illetve védelmére. A stratégiai célok elérését az amerikai katonai doktrínák is segí
tették.
A vizsgált időszakban az Egyesült Államok az atom- és nukleáris töltetek célba
juttatására szolgáló eszközök monopóliumával rendelkezett s ebből a tényből egyes
amerikai vezetők arra a következtetésre jutottak, hogy katonai erőfölény révén a
Szovjetuniót bel- és külpolitikai engedményekre lehet kényszeríteni. Az amerikai
politikai és katonai vezetők között voltak olyanok, akik ennek érdekében egy új,
a Szovjetunió ellen indított támadás lehetőségétől sem riadtak vissza, s követelték
a háborús előkészületek meggyorsítását. Ezek közé tartozott Douglas MacArthur
tábornok is: „Fel kell készülnünk bizonyos kellemetlenségekre, és Angliában, vala
mint az Államokban legalább ezer atombombát fel kell halmoznunk. Biztos, föld
alatti repülőtereket kell létesítenünk, hogy Angliából még akkor is tevékenykedhes
sünk ha minket megtámadnak. A Csendes-óceán térségében új szuperbombázó
repülőgépekkel Amerikából támadhatjuk Oroszországot úgy, hogy közben Okinawa
szigetén leszállunk és újra tankolunk. Az ilyen, keletről és nyugatról indított, koor
dinált támadással Oroszországot, ha piszkálódik, észre lehet téríteni. Erre azonnal
fel kell készülnünk."49
Clark M. Clifford elnöki tanácsadó szerint: ,,A katonai erő nyelve az egyetlen
nyelv, amelyet a moszkvai hatalmi politika résztvevői megértenek. Az Egvesült
47 A kapcsolatok fokozatos elhalását jól mutatja az USA és a népi demokratikus országok közötti export-im
port, alakulása. (Millió dollárban)
export
import
1948
397
233
1949
145
174
1950
63
226
1951
3
108
Gunnar Adler-Karlsson: Western Economic Warfare 1947—1967 Stockholm. 1968. 23. o.
48 E folyamatot részletesen vizsgálja Mérei Gyula: A nyugat-európai tőkés integrációs törekvések politikai és gaz
dasági háttere. Századok, 1965. 4—5. sz. 721—777. o.
49 Groehler: i. m. 353. o.
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Államoknak ezen a nyelven kell beszélnie. A Szovjetunió sebezhetősége korlátozott
a hatalmas terület miatt, de sebezhető atom- és biológiai fegyverekkel, távolsági
bombázóerőkkel. " 50
A Szovjetunió elleni háborús elképzelések konkrét katonai tervekben is meg
fogalmazódtak. Az Egyesült Államok egyesített katonai tervező bizottságának
1945. december 14-i 432/D számú utasítása pl. 116 atombomba ledobását tervezte
a Szovjetunió húsz legfontosabb városára. „A húsz legmegfelelőbb cél az atom
bombák számára a vegyes iparral rendelkező olyan körzetek, amelyekben megtalál
ható a tudományos és kutató központok legnagyobb koncentrációja, a nagymérték
ben szakosított ipari üzemek, az alapvető kormányzati és irányító apparátus. Az ilyen
jellegű válogatás biztosítja az atomfegyver lehetőségeinek maximális kihasználá
sát". 51 A katonai szakemberek számításai szerint egy ilyen támadás kb. 13 millió
ember azonnali halálát okozná, s ez, valamint az anyagi pusztítás mérete — szerin
tük — a szovjet kormányt azonnali békekötésre késztette volna.52 Az amerikai kato
nai vezetők többsége azonban felismerte, hogy katonailag nem számolhatnak le
a Szovjetunióval. Erről tanúskodik a vezérkari főnökök egyesített bizottságának
egyik — még háború alatti — jelentése: „... a háború ... befejezése után a világon
a katonai erők viszonyában olyan változás fog bekövetkezni, amely az utóbbi
1500 év alatt csak Róma elestével hasonlítható össze. ... Japán szétzúzása után csak
a Szovjetunió és az Egyesült Államok marad elsőrendű katonai hatalom, amit a
földrajzi helyzet és az óriási katonai potenciál egybekapcsolódása magyaráz meg.
Jóllehet az Egyesült Államok katonai erőit a világ sok területére átdobhatja, nyilván
való, hogy ennek a két hatalomnak az ereje és földrajzi helyzete kizárja annak lehe
tőségét, hogy az egyik a másiktól katonai vereséget szenvedjen..." 53
A fasizmus leverése után újabb háborút az Egyesült Államok nem csak a Szovjet
unió katonai megerősödése és a világ közvéleménye, de belpolitikai okok miatt sem
indíthatott. Az amerikai nép a katonák hazahozatalát követelte: az amerikai fegy
veres erő legnagyobb létszáma a második világháború alatt elérte a l l 823 000 főt.
s ez a szám már 1945 végére, a leszerelések következtében, 8 266 373 főre csökkent.
A következő években tovább folytatódott az amerikai haderő demobilizálása, így
az 1947-re kb. 1 734 000 főre csökkent.54
Akadályozta egy újabb háború kirobbantását az a tény is, hogy a közvélemény
kutatások szerint az amerikai lakosság 54%-a helyeselte a Szovjetunióval való poli
tikai együttműködés kialakítását a háború utáni időszakra.55 A háborút kirobban
tani akaró politikai és katonai vezetők háttérbe szorítását döntően az okozta, hogy
az amerikai uralkodó osztály többsége a háborút követő első két évben az Egyesült
Államok stratégiai céljait a Szovjetunióval való tárgyalások útján akarta megvaló
sítani. Az USA katonailag nem volt felkészülve egy sikeres háború megvívására, az
atommonopólium pedig kevés lett volna arra, hogy egy világháborút eldöntsön. Ennek egyrészt mennyiségi okai voltak, másrészt a Szovjetuniót sem sikerült
az atomzsarolással megfélemlíteni. Sztálin szerint: ,,Az atombomba nem olyan
komoly erő, mint amilyennek egyes politikusok tartják. Az atombombát arra szán
ták, hogy a gyenge idegzetű embereket ijesztgessék vele, de az atombomba nem
döntheti el egy háború sorsát, minthogy ehhez egyáltalán nem elegendő az atom
bomba. Természetesen az atombomba titkának kizárólagos birtoklása alkalmas a
fenyegetésre, de ez ellen legalább két komoly érvet lehet felhozni : a) az atombomba
50 Serfőző László: Az atomháború megszállottjai. Budapest, 1982. 13. o.
51 Vajda Péter: A Pentagon atomháborús tervei 1945—1949-ben Népszabadság, 1980. 76. sz. 9. o.
52 Bognár Károly: A nukleáris fegyverek hatása a biztonságra. Honvédelem, 1984. 1. sz. 14. o.
53 Matloff, M.: Strategic Planning for Coalition Warfare 1943—1944. Washington, 1959. 523—524. o.
54 NATO-Strategie 45. o. Historical Statistics of the USA. Washington, Gov. Print. Off. 1961. 589. o. A szovjet
fegyveres erő létszámadatai: a második világháború alatt a legnagyobb létszám 11 365 000 fő, 1948 elejére
2 874 000 fő.
55 Világtörténet 1945—1949. 197. o.
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kizárólagos birtoklása nem tarthat hosszú ideig; b) az atombomba használatát meg
fogják tiltani." 56
Az USA katonai felkészületlenségét jelezte az is, hogy 1947-ig nem rendelkezett
egységes katonai doktrínával, sőt a háború utáni évekre a katonai elmélet pangása
volt a jellemző. Ebben számos tényező játszott szerepet, így pl. az, hogy az 1945—47
közötti időszakban még túlságosan hatottak a második világháború tapasztalatai.
A győzelmes háború hatására nem akarták a második világháborúban kikristályo
sodott katonai elméletet felülvizsgálni, nem akarták és nem is tudták az éppen
véget ért háborútól túlságosan eltérő új háború elméletét kidolgozni. Ennek követ
kezménye, hogy nem az általános katonai doktrína határozta meg az egyes haderő
nemek funkcióit, feladatát, fegyverzetét, hanem mindegyik haderőnem külön-külön
alakította ki saját doktrínáját és igyekezett azt elfogadtatni a többiekkel.
E küzdelemben a legerősebb pozíciókkal a légierő rendelkezett, ami következett
egyrészt a légierő második világháborús szerepéből, másrészt abból, hogy a háború
ban az amerikai tőkés csoportok közül a repülőgépgyártó konszernek erősödtek meg
a legjobban.57 A konszernek erőteljes befolyást gyakoroltak az amerikai kül- és
katonapolitikára, azt hirdették, hogy az amerikai világhegemónia megteremtésének
legfontosabb eszköze az amerikai légierő. A légierőt a katonai vezetők számos vezető
személyisége alkalmasnak tartotta egy győztes háború megvívására. Henry A. Ar
noldnak, az amerikai légierő akkori főparancsnokának véleménye is ezt mutatja:
„... a jövő háborúját valószínűleg valamilyen formában a légierő dönti el, még mi
előtt a szárazföldi erők az ellenséggel döntő ütközetben találkoznának." 58
Az atomfegyver jelentőségének túlértékelése szintén hozzájárult a katonai elmélet
pangásához. ,,Az atombomba beárnyékolta az 1945—1949-es évek egész katonai
elméletét. A katonai elméletet bizonyos fokig megbénította ez a bomba, a második
világháború tanulságait pedig tudomásul sem vettük, vagy ha igen, gyorsan elfelej
tettük." 59 Úgy vélték, hogy az atombomba önmagában is döntő eszköz egy háború
ban, s meg voltak győződve arról, hogy az Egyesült Államok atommonopóliuma
még hosszú évekig fennmarad.60
Az egységes katonai doktrína hiányában, a létszám- és fegyverzetcsökkentés
következtében az Egyesült Államok 1945 és 1947 között nem akart és nem is tudott
céljai elérésére katonai erőt igénybe venni a Szovjetunió és a kelet-európai államok
ellen. A légierő domináns szerepe, a légi háborúról alkotott koncepció szelleme bizo
nyos mértékig a többi haderőnem vezetőit is megbűvölte, mégis észrevehető vult,
hogy az elgondolás hatékonyságának megítélésében a katonai szakemberek bizony
talanná váltak. Nem tudták felmérni, hogy az akkori, nem túl nagy atombomba
készlet61 kiegyenlíti-e a szovjet hadsereg nagy fölényét a hagyományos fegyverzet
56 Sztálin válaszai Alexander Werth-nek, a Sunday Times moszkvai tudósítójának, 1940. szeptember 25. Sztálin;
i. m. 37. o.
57 A repülőgépgyártó konszernek hatalmas ütemű fejlődését jelzi, hogy 1939-ben 280 millió dolláros haszonnal
az amerikai gazdasági életben még csak a 41. helyen álltak. 1944-ben azonban már az amerikai gazdaság vezető
iparágává léptek elő. Az öt leghatalmasabb konszern: a Douglas, a Consolidated Vultee, a Boeing, a North American
és a Lockheed. Groehler: i. m. 332—333. o.
58 Uo. 351. o.
59 James Gavin tábornok véleménye az atombomba és a katonai elmélet kapcsolatáról. Gavin, J. M.: War and
Peace in the Space Age. New York, 1958. 92. o., idézi: Lider, Julian: Az Egyesült Allamok katonai doktrínája
Budapest, 1966. 15. o.
60 Ügy számoltak, hogy az USA atommonopóliuma kb. az ötvenes évek közepéig fog tartani. Az ÁltalánoR Kikép
zési Tanácsadó Bizottság 1947. május 9-i jelentése szerint: „Erre az időpontra előreláthatólag más országok is meg
fogják oldani az atombomba előállításának problémáját és el fogjuk veszíteni ezt az egyetlen nagy előnyünket
amellyel ma rendelkezünk." Idézi: História, 1984. VI. évf. 1. sz. 2. o. A Szovjetunió sokkal hamarabb megoldotta az
atombomba előállításának feladatát és már 1949 szeptemberére rendelkezett az atomgyártás titkával. Ezzel meg
szűnt az USA atommonopóliuma.
61 Az atombomba sorozatgyártása a Nemzetbiztonsági Tanács 1949. július 1-i ülésének határozata alapján indult
meg, így az Egyesült Államok hadseregének rendelkezésére álló készlet 1949-ig minimális volt. Groehler szerint heti
egy atombomba gyártási kapacitással számolva 1949-ig kb. 200—250 db atombomba alkotta az USA atomarzenálját
Serfőző László ezt kb. 100—150 db-ra becsülte. Groehler: i. m. 354. o., Serfőző: i. m. 14. o.
Zbigniew Brzezinski 1972-ben közzétett tanulmányában az USA atombombakészletét 1951-ben mintegy 600 db-ra
becsülte. Die Zeit, 1972. november 24.
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terén. Az amerikai vezetés a hadsereget, az atommonopólimot erődemonstrációként,
elrettentésként használta fel a politikai, diplomáciai tárgyalásokon az engedmények
kikényszerítésére.
1947 tavaszától, az ún. ,,feltartóztatási" politika meghirdetésével az amerikai
katonapolitika is megváltozott. A hadsereg már nemcsak mint elrettentő erő szere
pelt, hanem mint a stratégiai célok elérésének egyik lényeges eszköze. A katona
politika változásával meggyorsult a fegyveres erők fejlesztése, az egységes katonai
doktrína, hadászat kialakítása. Az új politikai irányvonal a háborúra való felkészülés
tervének kidolgozását tette a katonapolitika feladatává. A katonapolitika aktívabbá
válásában a Szovjetunió növekvő gazdasági és katonai ereje, a közép-kelet európai
országok szocialista irányú fejlődése és a nemzeti felszabadító küzdelmek erősödése
játszotta a fő szerepet.62
Az amerikai vezérkarnak kétféle háború elvét kellett kidolgoznia: az egyik típus
a totális háború, amelyre akkor kerülne sor, ha közvetlen összeütközés robbanna ki
az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, a másik típus a helyi (korlátozott)
háború. Éles ellentétek robbantak ki a külügyi és a katonai vezetés között, hogy
melyik típusnak biztosítsák az elsőbbséget.
A Külügyminisztérium vezető politikusai a korlátozott, helyi háborúra való fel
készülést sürgették, míg a katonai vezetők a totális háború hívei voltak. Döntés
1947-ben még nem született, de a gyakorlatban a totális háborúra való felkészülés
nek jutott az elsőbbség. A katonák azzal érveltek, hogy a közvélemény megnehezíti
a katonai költségvetés felduzzasztását, így a kiadásokat a leghatékonyabb haderő
nemre kell fordítani, amely képes eldönteni a kapitalizmus és a szocializmus konflik
tusát.63, E feladat megoldására egyedül a légierőt tartották alkalmasnak, s azt kép
zelték, hogy az atombombával és sok nehézbombázó repülőgéppel meg lehet nyerni
egy háborút. A hadműveletek nem a csapatoknak a határokon történő felvonultatá
sával kezdődnének, hanem a stratégiai légierő tömeges atomcsapásaival, s ezzel
lényegében már el is dőme a háború sorsa.
A ,,légi háború" elméletével a szárazföldi haderő és a haditengerészet képviselői
a „kiegyensúlyozott fegyveres erők" elméletét állították szembe. Szerintük egy el
következő háborúban a győzelem csak valamennyi haderőnem közös erőfeszítésének
eredményeképpen jöhet létre. Ezért a haditengerészet és a szárazföldi haderő elle
nezte, hogy az atombomba a légi haderő kizárólagos monopóliuma legyen, s amellett
kardoskodtak, hogy minden haderőnemnek legyen joga a nukleáris fegyver alkal
mazási lehetőségeinek kutatására és alkalmazására.64 A „légi háború" elméletével
legkeményebben a haditengerészet vezetői hadakoztak, mert szerintük a haditenge
részet támogatása nélkül a légierő csapása nem lehet döntő erejű. James Forrestal
haditengerészeti miniszter szerint is a légierőnek együtt kell működnie a többi had
erőnemmel: „Nem hiszem, hogy a légierő egyedül megnyerheti a háborút, mint
ahogy nem nyerheti meg a hadsereg, ül. a haditengerészet sem. Nem hiszek abban
az elméletben sem, amely szerint az atomoffenzíva egy hét alatt megtörheti az ellen
ség harci kedvét. Meggyőződésem, hogy a légierőt tömegesen keü bevetni az ellenség
gazdasági szervezetének teljes megsemmisítésére. Ez azt jelenti, hogy — a jelenlegi
színvonalat tekintve — a légierőnek a céltól legfeljebb 15 000 mérföldnyi távolság
ban levő támaszpontról kell támadást indítania. Ez pedig azzal jár, hogy a csapato
kat el kell szállítani azokra a területekre, ahol ilyen repülőterek vannak. Tehát a
haditengerészetnek biztosítania kell a csapatszállításhoz szükséges tengeri útvonala
kat, s csak akkor lehet döntő, ismétlem: döntő erejű a légierő csapása." 65
62
63
64
66

Petrov, N.: Az USA hadászatának fejlődése. Zarubezsnoe Voennoe Obozrenie. 1970. 10. sz. 7. o.
Lider: i. m. 38. o.
ü o . 41—42. o.
ü o . 42. o.

— 705 —

A három haderőnem közötti éles küzdelem a katonai gépezeten belüli nagyobb
befolyásért, a költségvetésből való nagyobb részesedésért megnehezítette az egységes
katonapolitika kialakítását s ezáltal csökkentette az amerikai haderő felhasználását a
stratégiai célok elérésében. Az ellentétek kiküszöbölésére, illetve megoldására a vezér
kari főnökök egyesített bizottsága több értekezletet tartott. Az 1948. március
11—14-i Key West-i értekezleten elfogadott kompromisszumok alapján a haditenge
részet megtarthatta a tengerészgyalogságot és a harcászati légierőt, valamint új
típusú repülőgépanyahajók építéséhez kezdhetett. A szárazföldi haderőt biztosítot
ták, hogy a tengerészgyalogság nem fejlődik második szárazföldi haderővé és meg
ígérték, hogy ez utóbbi számára kiképzett tartalékokat biztosítanak. A tanácskozás
már nem tartotta szükségesnek az amerikai haderő felkészítését egy korlátozott
háborúra. A háború két válfajával számoltak: egy Szovjetunió elleni nagy háború
val, amelyben teljes mértékben felhasználják a stratégiai légierőt, és egy olyan
eurázsiai háborúval, amelyben tömegesen vetnék be a szárazföldi erőket, ha légi
támadásra egyáltalán nem kerülne sor, vagy ha a légitámadás nem járna kellő ered
ménnyel. Elfogadták azt az elvet, hogy minden haderőnemnek az a feladata, hogy
harcoljon és megsemmisítse az ellenség megfelelő haderőnemét. A szárazföldi haderő
feladata így az USA területének és külföldi támaszpontjainak megvédése támadó
és védelmi hadműveletek révén. A haditengerészetnek egyeduralmat kellett kivívnia
a tengereken, képessé kellett válnia, hogy a hadműveleteket nagy partraszállások
révén áthelyezze az ellenség területére, repülőgépanyahaj óiról bombázza az ellenség
területét, a tenger felől védje az Egyesült Államokat. A légierőre hárult az ellenség
hátországi hadászati és hadműveleti jelentőségű központjainak bombázása, légideszantegységek bevetése és a szárazföldi haderő légi támogatása. 66
A nehezen kidolgozott kompromisszumok ellenére a három haderőnem közötti
vetélkedés továbbra sem lanyhult, a haditengerészet és a szárazföldi haderő vezetői
elkeseredetten küzdöttek a légierő befolyásának növekedése ellen. A legfelsőbb poli
tikai és katonai vezetők e két haderőnem parancsnokainak szívós ellenállása ellenére
a légierő vezetőinek javaslatait fogadták el az 1948. augusztus 20—21-i newporti
konferencián.67 Ezzel az Egyesült Államok legfontosabb haderőnemóvé a légierő vált.
A katonapolitika elvi-elméleti oldalának kialakításával egyidejűleg folytatódott
az Egyesült Államok hadügyi struktúrájának átszervezése is. Áz „Állam biztonságá
ról szóló 1947. július 26-i törvény" centralizálta és új alapokra helyezte az USA külés belbiztonságával foglalkozó szerveket és intézményeket. A törvény kimondta
a Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Council = NSC) és a Nemzetbizton
sági Erőforrások Tanácsának (National Security Resources Board = NSRB) meg
alapítását.
A NSC feladata, hogy az elnöknek, az alelnöknek, a külügy-, a pénzügy- és a had
ügyminiszternek, a Mozgósítási Hivatal elnökének és tanácsadóként a Központi
Hírszerző Hivatal főnökének részvételével határozatokat hozzon az Egyesült Álla
mok biztonságának és védelmének legfontosabb kérdéseiben. A Tanács határozatai
kiterjedtek valamennyi minisztériumra, politikai, katonai és diplomáciai intéz
ményre.68
A haderőnemek irányítását a Hadügyminisztérium keretében egyesítették s a had
erőnemek vezetőit a hadügyminiszter alá rendelték. A hadügyminiszter feladata lett
az egyes haderőnemek tevékenységének összehangolása, de nem volt joga beavat
kozni azok belső ügyeibe és rendelkezni a számukra kiutalt összegekkel.69 A hadügy66 Uo. 43—44. o.
67 Ebben közrejátszott az is, hogy a Kongresszus nem volt hajlandó vállalni minden koncepció költségét, s így a
légierő vonzóbb doktrínája és politikai összeköttetése győzött. Kollco, Gabriel: Hatalom és külpolitika. 1972. 58. o
68 Békés: i. m. 91—92. o.; Lider: i. m. 46. o.
69 A hadügyminiszter hatáskörének kibővítésére 1949. szeptember 2-án, a Pentagon átszervezésekor került sor
A haderőnemek önállósága jelentősen csökkent, ekkor s vezetőik már nem vettek részt a kormányban. Lider: i. m. 64. o.
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miniszter alárendeltségébe tartozott a Fegyveres Erők Ügyeinek Tanácsa (Armed
Forces Policy Council = AFPC), a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága (Joint
Chiefs of Staff = JCS), a három haderőnem minisztériuma, a Hadfelszerelési Bizott
ság (Munition Board), valamint a Kutatási és Fejlesztési Bizottság (Research and
Development Board).70
A Fegyveres Erők Ügyeinek Tanácsa a hadsereg egészére vonatkozó feladatok
kidolgozására volt hivatva, tagjai a szárazföldi, a haditengerészeti erők és a légierő
minisztere, továbbá a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke voltak.
A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának feladata a hadászati tervek kidol
gozása, a haderő szervezése és kiképzése, a hadigazdálkodás kereteinek megállapí
tása, a Kongresszus által elhatározott mozgósítás végrehajtása, a honi és a tengeren
túli erők irányítása volt. A honi erőket szárazföldi, légi és haditengerészeti egységek
alkották. A szárazföldi erők alá tartoztak a Tábori erők (6 hadsereg és 1 hadtest),
a Szervezett Tartalék, a Nemzeti Gárda és a Partvédelem. A légierő a Stratégiai
és a Kontinentális Légi Főparancsnokságból, a Repülőkiképző, a Szállító és Anyagi
Parancsnokságokból állt. A Tengerészgyalogság, a Hajóhad és a Haditengerészeti
Repülő Parancsnokság alkotta a haditengerészetet.
Az amerikai tengerentúli erők három földrajzi régióban állomásoztak: Amerika
területén az Alaszkai és a Karibi Parancsnokság, Ázsia és a Csendes-óceán területén
a Távol-keleti és a Csendes-óceáni Parancsnokság, végül Európa területén három
parancsnokság: a nyugat-németországi, az ausztriai és a trieszti.
A katonai struktúra átszervezése csupán az első lépést jelentette a fegyveres erők
egységes irányítási rendszerének kialakítása felé, mégis nagy politikai jelentősége
volt. Az Egyesült Államok története folyamán ilyen rendszer még soha nem állt
fenn, s ez arról tanúskodott, hogy az USA készült a világ ügyeibe való fokozottabb
beavatkozásra.
A katonai előkészületekkel párhuzamosan folyt az amerikai közvélemény áthango
lása az új politikai és katonai feladatok elfogadására és támogatására. 1947 tavaszára
az amerikai politikai életben az antikommunizmus és a szovjetellenesség hatalmas
erővé vált: 38%-ról 66%-ra ugrott azoknak a száma, akik a Szovjetuniót agresszív
hatalomnak tekintették. Az amerikai lakosság 63%-a hitte, hogy lehetséges egy
háború a Szovjetunió ellen. 1945 végén ez a szám még 32%; 1946-ban is csak 4 1 %
volt.71
A katonai reformok és a közvélemény áthangolásával egyidőben a légierő vezetői
hatalmas lendülettel láttak munkához, hogy megteremtsék azt az ütőerőt, amelyet
a Szovjetunió elleni légi háborúhoz szükségesnek tartottak. A fejlesztés szószólói
Stuart S. Symington légügyi miniszter és Cari A. Spaatz tábornok voltak. Elsősor
ban a bombázórepülő-támaszpontok egész világot átfogó rendszerének kiépítését,
másodsorban kb. 20 00 repülőgépből álló légiflotta kiépítését követelték.
A Nemzetbiztonsági Törvény a légierő feladatát a következőkben határozta meg :
„Olyan egységsek szervezése, kiképzése és felszerelése, melyek azonnali és folyama
tosan tartó légi harccselekményeket hajtanak végre. Ezek a Vezérkari Főnökök
Egyesített Bizottsága által adott irányelveknek megfelelően végzik a stratégiai légi
hadviselést, biztosítják a honi területet, megtartják az általános légi fölényt és helyi
légi fölényt teremtenek meg a kijelölt területen, legyőzik az ellenséges légi haderőt
és ellenőrzik a légteret. ,.." 72
70 A Hadfelszerelési Bizottság feladata az anyagi szükségletek biztosítása volt, míg a Kutatási és Fejlesztési
Bizottság végezte az amerikai haderő részére szükséges fejlesztési és kutatómunkát. Tájékoztató az Egyesült Álla
mok haderejéről és hadipotenciáljáról. Honvédelmi Minisztérium IV. Főcsoportfőnökség, Budapest, 1950. 74. o.
(A továbbiakban — „Tájékoztató, . . . " 1950.)
71 Fleming, D. F.: The Cold War. London, 1961. 352. o., idézi: Várkonyi Péter: Magyar-amerikai kapcsolatok
1945—1948. 1971. 109. o.
72 „Tájékoztató..." 1950. 07. o.
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E feladatok teljesítésére az amerikai légierőt a következő részekből szervezték:
reguláris légierő, Légi Nemzeti Gárda és a Légierő Szervezett Tartaléka. A Légi
Nemzeti Gárda állományába 1949-ben 41 431 fő és 25 000 db repülőgép, a Légierő
Szervezett Tartalékába kb. 77 560 fő és 900 db repülőgép tartozott. 73
A légierő legmagasabb szintú vezetését a Légi Főparancsnokságok végezték.
A Légvédelmi Parancsnokság (Air Defence Command) feladata az Egyesült Államok
légvédelmének biztosítása, a Harcászati Légi Parancsnokságnak (Tactical Air Com
mand) pedig a szárazföldi és a légi csapatok közötti együttműködés megvalósítása
volt az elsődleges funkciója. A légierőn belül a hadászati légierő fejlesztésére fektet
ték a hangsúlyt,74 mivel a légi hadviselés amerikai koncepciója szerint e fegyver
nemnek kellett az ellenséget kapitulációra kény szeri tenie. A hadászati légi had
műveletek irányítására hozták létre a Hadászati Légi Parancsnokságot (Strategic Air
Command).
A három főparancsnokság mellett még további öt nagy tengerentúli parancsnok
ságot létesítettek. Ezek a Távol-keleti Légierő Parancsnokság, az Egyesült Államok
Európai Légierejének Parancsnoksága, a Karib-tengeri, az Alaszkai Repülőparancs
nokság, valamint a 7. légi hadsereg Parancsnoksága, amely a Csendes-óceán térségé
ben települt. A Légi Főparancsnokságok adminisztratív ügyekben a légierő állam
titkárának, hadműveleti vezetés szempontjából a légierő vezérkari főnökének voltak
alárendelve.
A Légi Parancsnokságokon belül a különböző feladatok megoldására repülőhad
testeket szerveztek (Air Corps), amelyeknek összetétele a megoldandó feladattól
függött, alapszervezésük nem volt. Egy repülőhadtest három ún. ,,wing"-ből, azaz
osztályból állt. A wing szervezete sem volt állandó, jellegzetessége viszont, hogy
repülőgépállománya mindig egynemű: vagy csak bombázó, vagy csak vadász. Egy
wing a következő alegységekből tevődött össze: egy harci repülőcsoport75 (combat
group), egy földi alapcsoport, karbantartó és időjárásvizsgáló csoport, s végül egy
ellátó század. A harci repülőcsoportok — amelyek az alapvető harcászati alapegysé
get alkották — bombázó, szállító, felderítő és vadászrepülő csoportok lehettek.
Létszámuk kb. 2500—3000 fő, repülőgépállományuk a harci csoport jellegétől füg
gően változott. A bombázó, szállító és felderítő csoportoknál a gépek száma
30—50 db között mozgott, míg a vadászrepülő csoportoknál e szám kb. 70—80 db.76
A hadászati légierő egységei az Egyesült Államok területén és a honi területen
kívüli támaszpontokon települtek. Az USA területén 3 nehéz- és 11 közepesbombázó,
2 távolfelderítő, 5 vadászrepülő csoport állomásozott, összesen tizenhét támaszpon
ton.77 Ez mintegy 32—33 000 főt és 1017 db repülőgépet jelentett. A repülőgépek
közül kb. 420 db bombázó (B—29; B—36; B—47; B—50) és kb. 525 db vadász volt.
(F—82; F—84; F—86.) A bombázó repülőgépek közül a legnagyobb mennyiségben
a B—29-es állt rendszerben, kb. 210 darab. Ez a típus a második világháborúban
73 Uo. 88. o.
74 A hadászati légierő (SAC) kiépítése ill. szervezése már 194(S-ban megkezdődött, amikor májusban alárendelt
ségébe helyezték az 509. ún. vegyes repülőcsoportot és júniusban a 8. és 15. légi hadsereget. A SAC tulajdonképpeni
előfutára az 1943 őszén létrehozott 20. Bombázó Parancsnokság, melynek feladata Japán hadiiparának szétbombázása volt. A távol-keleti hadászati bombázórepülők első parancsnoka Henry A. Arnold tábornok volt, s parancs
noksága alá 784 db B—29-es repülőgép tartozott. Hunter, Mel: Strategic Air Command. Doubleday and Company,
Inc. Garden City, New York, 1961. 8. o.; Groehler: i. m. 327—328. o.
75 Egy harci repülőcsoport 3 repülőszázadot foglalt magába.
76 „Tájékoztató..." 1950. 155—157. o.
77 A közölt adatok a Felderítő Főcsoportfőnökség által közzétett jelentésből származnak. A 17 támaszpont:
Carswell, Mac Dill, March, Rapid City, Spokane, Barksdale, Bergstrom, Castle, Chatham, Grenier, Fairfield, Kirtland,
Mac Guire, Moses Lake, Otis, Smoky Hill és Walker. Carswell támaszponton települt a 7., 11. és 17. nehézbombázó
repülőcsoport B—36-os gépekkel; Mac Dillen a 306. és 307. közepesbombázó csoport, (B—29); March-on a 22. köze
pesbombázó (B—29) és az 1. vadászrepülő csoport ; Bapid City-bena 28. és 43. közepesbombázó csoport (B—29); Spokane-bena 92. és 98. közepesbombázó csoport (B—29.) ; Barksdale-ben a 91. távolfelderítő repülő csoport ; Bergstromban
a 27. vadászrepülő csoport ; Castle-ban a 92. közepesbombázó csoport (B—29); Grenier-n a 82. vadászcsoport; Fairûeld-ben a 9. távolfelderítő csoport; Kirtland-en a 81. vadász csoport; Mac Guire-ban az 52. vadászcsoport, Moses La
ke-en a 315. vadászcsoport; Otis-ban a 33. vadászcsoport ; Smoky Hill-en a 301. közepesbombáző csoport (B—47)
és végül Walker támaszponton az 509. közepesbombázó csoport (B—29). „Tájékoztató..." 1950. 2. sz. mell.
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mint nehézbombázó került alkalmazásra a távol-keleti hadszíntéren, s ez volt
az első atombomba-hordozó repülőgép is. A 40-es évek végére a közepes bombázók
zömét a B—29-es, a B—47-es és a B—50-es gépek alkották, míg a nehézbombázó
egységek állományába a kiváló repülő tulajdonságokkal rendelkező B—36-os gép
tartozott. 78
A hadászati légierő külföldi támaszpontokon levő egységei kb. 28—30 000 főt
és kb. 850—930 db repülőgépet foglaltak magukba. A bombázó erők megoszlása
a következőképpen alakult: 2 közepesbombázó csoport Alaszkában, 1—1 csoport
Japánban és a Guam-szigeten, ez összesen kb. 120 db B—29-es közepesbombázót
jelentett. A bombázók védelmére, biztosítására kb. 750 db vadászrepülőgép állott
készenlétben, az alábbi elosztásban: 150 db F—5l-es Japánban és a Fülöp-szigete
ken, 225 db F—80-as Japánban és Okinawán, 375 db F—84-es Németországban,
Alaszkában, Hawaiban és Panamában.
Az Egyesült Államok hadászati légiereje 1949-re kb. 60—63 000 főt és 1800—
2000 db repülőgépet számlált. E létszám a légierő összlétszámának mintegy 1/8-át,
repülőgépállománya az összállomány 1/6-át tette ki.79
A légierő nagyarányú fejlesztése és ennek eredményei kihatással voltak az Egyesült
Államok kül- és katonapolitikájának módosulására. Az USA a Szovjetunió kiszorí
tására törekedett a második világháború után megszerzett pozícióiból s ezt döntően
katonai eszközök igénybevételével képzelte megvalósíthatónak. Ezen politikai elv
első megfogalmazója J. F. Dulles volt, aki mint a Köztársasági Párt ideológusa, az
USA fő stratégiai célját a szovjet hatalmi szféra visszaszorításában és csökkentésében
jelölte meg, mégpedig a „háború határán" folyó politikával. (Ezt Dulles 1952-től
mint külügyminiszter próbálta a gyakorlatban is megvalósítani.)
A katonai vezetés a politikai vezetők elképzeléseinek megfelelően 1948-tól újabb
és újabb terveket dolgozott ki a Szovjetunió elleni atomháború lehetőségeiről.
A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága által előterjesztett javaslatot, amely
133 atombomba ledobását tervezte a hetven legnagyobb szovjet városra, Tru
man 1948 augusztusában jóváhagyta. 80
A „Charioteer" fedőnevű terv készítői feltételezték, hogy meglepetésszerű nukleá
ris csapásokkal a Szovjetuniót kapitulációra lehetne kényszeríteni, ezért a háború
utáni politikai rendezésre is kitértek: „Bizonyosra vehető, hogy a békeszerződés fel
tételei szigorúak lennének, és kifejezetten megalázóak a szóban forgó kommunista
rezsimre vonatkozóan. Könnyen lehet, hogy ezek a feltételek az 1918. évi breszt78 A géptípusok adatai:
B—29: gyártó cég a Boeing Aircraft Co., maximális sebesség 576 km/h (7600 méteren), csúcsmagasság 9700 méter,
hatótávolság 6600 km, fegyverzet egy db 20 mm-es gépágyú és 10 db géppuska, bombateher 9000 kg.
B—36: gyártó cég a Consolidated—Vultee Aircraft Corp., max. seb. 660 km/h (11 000 méteren), csúcsmagasság
12 160 méter, hatótávolság 10 940 km, fegyverzet 12 db 20 mm-es gépágyú, bombateher 36 000 kg. 1948 augusztu
sától rendszeresítették, főleg a nehézbombázó egységeknél.
B—47: gyártó cég a Boeing, max. seb. 975 km/h, csúcsmagasság 12 345 méter, hatótávolság 6435 km, fegyverzet
2 db 20 mm-es géppuska, bombateher 9072 kg. Rendszeresítve 1945-től a közepes bombázóknál. B típust 1950-től
újabb prototípusok követték, amelyeknek mutatói nagymértékben javultak.
B—50: gyártó cég a Boeing, max. seb. 611 km/h, csúcsmagasság 11 200 méter, hatótávolság 7880 km, fegyverzet
1 db 20 mm-es gépágyú és 12 db 12,7 mm-es géppuska, bombateher 9072 kg. E repülőgép a B—29-es bombázó kor
szerűsített, erősebb motorokkal felszerelt típusa, a hadászati légierő közepesbombázó egységeinél rendszeresítették
1948—1949-ben. 1949-ben üzemanyagtartályát megnövelték s létrehozták a légi utántöltő repülőegységeket az ame
rikai légierőben. (Weltenzyklopädie der Flugzeuge. Band I. Militärflugzeuge von 1914 bis heute. [Herausgegeben
von Enzo Angelucci. Deutsche Bearbeitung von Hanfried Schliephake]. Südwest Verlag, München, 273., 454. o.;
Technik und Einsatz der Eiampf-Flugzeuge von 1. Weltkrieg bis heute. Andreas Verlag, 1977. 454.; 464. o.)
79 Az USA légiereje 1949-ben:
Légierő létszáma 412 273 fő, ebből 63 000 fő a SAC-ban. Repülőgépállomány : 8800 db, 1800—2000 db a hadászati
légierőnél. A Légi Nemzeti Gárda 41 431 fő és 2500 db repülőgép. A Légierő Szervezett Tartaléka 77 560 fő és 900
db repülőgép, összesen 531 264 fő és 12 200 db repülőgép, ehhez még a raktárakban levő 14 134 db repülőgép is
hozzáadandó, így a teljes repülőgépállomány 26 334 db. „Tájékoztató..." 1950. 89. o.
A Tájékoztató a hidegháború szellemében felnagyította mind a létszám, mind a repülőgépek számát. Az ameri
kai szakirodalom szerint a légierő összlétszáma kb. 410 000—420 000 fő. a repülőgépállomány pedig kb. 19 000—20 000
között volt. Arnold Brophy: The Air Force. New York, 1956. 89. o. ; Carroll V. Glines: The Modern United Statesg
Air Force. D. Von Nostrand Company, 1963.14. o.; Jane's All the World's Aircraft, Mac Millan, 1948. 21/a es Jane'
1949/50. 19/a. o.
80 Serfőző: i. m. 13. o.; Bognár: i. m. 15. o.
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litovszki egyezmény nyomvonalán haladnak majd, s ezért ezt az egyezményt e vo
natkozásban gondosan tanulmányozni kell majd." 81
1949-ben már két háborús terv is született, az egyik a támadás megindítását 1950.,
a másik 1957. január l-re tűzte ki. A ,,Troyan"-terv szerint a hadműveletek első
három hónapjában 300 atom- és 25 000 tonna hagyományos bombát vetettek volna
be a Szovjetunió száz városára. A „Dropshot" terv már számolt a NATO meg
erősödésével,82 hiszen a fegyveres konfliktus kezdetének időpontját 1957. január
elsejében határozták meg. A terv feltételezése, hogy a nukleáris összecsapás az ame
rikai földrésztől távol zajlik majd le, így az USA területe sértetlen maradna. Rögzí
tették, hogy az ,,X" napon valamennyi NATO-állam hadba lépne, az atomkonfliktus
adott szakaszában azonban Írországot, Svédországot, Svájcot, Egyiptomot, Szíriát,
Líbiát, Iránt, Indiát és Pakisztánt is bevonnák. Valamennyien alárendelt szerepet
játszanának, s kizárólag az Egyesült Államok nemzeti érdekeinek megfelelően járná
nak el. Területüket, gazdasági és katonai erőforrásaikat a közös cél: a szocializmus
végleges felszámolásának szolgálatába állítanák. A győzelmes háború megvívását
négy szakaszban akarták megvalósítani. Az első szakaszban a nukleáris és hagyo
mányos fegyverek egyidejű alkalmazásával a Szovjetunió legfontosabb körzeteinek
kikapcsolását tűzték ki célul. A támadás feltételezett irányai : Moszkva—Leningrád,
az Ural, a Fekete-tenger és a Kaukázus, Arhangelszk, Taskent—Alma-Ata és végül
a Bajkál-tó és Vlagyivosztok körzete. A harc e szakaszában 300 atom- és 250 000
tonna 83 hagyományos bomba bevetésével számoltak, s ezzel a Szovjetunió iparának
kb. 85%-át vélték megsemmisíthetőnek. A második szakaszban a légi tevékenység
folytatásával egyidőben harckészültségbe helyezték volna a NATO-államok száraz
földi csapatait. A NATO nyugatról 114, a déli szárnyról pedig 50 hadosztállyal
támadott volna.84 (A hadosztályok közül 69 amerikai.) A szocialista országok védel
mére Románián és Bulgárián keresztül akarták a kapitulációt kikényszerítő főcsapásokat mérni. A negyedik szakaszban a Szovjetunió és a közép-európai szocia
lista országok megszállását tervezték. E feladatra kb. 1 millió katonát és mintegy
38 hadosztályt különítettek ki. A hadosztályok közül 23 a Szovjetunió, 15 pedig
a szocialista országok területét biztosította volna.85
A ,,Dropshot"-terv volt az első, amelyik külön foglalkozott a szocialista rendszer
rel szemben a lélektani hadviselés felhasználásával: ,,Az Egyesült Államok részéről
nagy vállalkozás lesz a kiterjedt lélektani hadviselési kampány, amelynek célja,
hogy aláássa azt a támogatást, amelyet a Szovjetunióban és csatlós országaiban
a jelenlegi kormányzati rendszer élvez."86
összegezésül megállapítható, hogy az Egyesült Államok stratégiai célkitűzéseinek
megvalósítására 1947—49 között olyan katonapolitikát alakított ki, amely egy
háború lehetőségével is számolt. Ennek hangsúlyozása mellett meg kell jegyezni,
hogy maguk az amerikai politikai és katonai vezetők is tisztában voltak saját kato
nai lehetőségeikkel, így a hadügyi reformok, a légierő nagyarányú és gyors fejlesz
tése ellenére is vonakodtak a végső eszközhöz — a háborúhoz — folyamodni. Bizony
ság erre Anderson vezérőrnagynak Symington légügyi miniszterhez küldött levele is,
amelyben a háborús tervek lefújásának indokairól ír: ,,Le kell venni a napirendről
a Szovjetunió elleni atomcsapás terveit. Az USA légierői potenciálisan nincsenek
81 Vajda: i. m. 9. o.
82 A NATO megalakulásakor mindössze 14 hadosztályból állt.
Az 1952. évi lisszaboni tanácskozáson elhatározott fejlesztési terv szerint a NATO tagállamainak 1954-re 90 had
osztályt kellett kiállítaniuk. Serfőző—Nagy—Szentesi: Mit kell tudni a háborúról és a korszerű hadseregekről? Buda
pest, 1984. 84. o.
83 Összehasonlításképpen, az amerikai légierő a második világháború alatt Japánra 160 800 tonna, a 8. légi
hadsereg Németországra 1944 folyamán 289 055 t hagyományos bombát dobott le. Groehler: i. m. 339. o.
84 A Wehrmacht 1941-ben a Szovjetunió elleni támadáskor 190 hadosztályt vonultatott fel. Tóth Sándor:
A Horthy-hadsereg gyorshadteste a Szovjetunió elleni rablóháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, 1900. 2. sz.
223. o.
85 Serfőző: i. m. 15—17. o.
86 Vajda: i. m. 9. o.
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abban a helyzetben, hogy megsemmisítő vereséget mérjenek Szovjet-Oroszországra
és nem tudnák megoldani az Egyesült Államok megfelelő légvédelmi biztosítását
sem."87
Az amerikai hadseregfejlesztés, a NATO megalakítása a szocialista országok köré
ben elmélyítette a fenyegetettség, a veszélyeztetettség, egy készülő harmadik világ
háború érzetét. Ennek elhárítására, illetve győztes megvívására a szocialista orszá
gok gyorsított hadseregfejlesztésbe kezdtek, gazdaságukat fokozatosan hadigazdál
kodásra állították át. A fegyverkezési verseny beindulásával, a kölcsönös bizalmat
lanság és félelem elmélyülésével olyan háborús pszichózis bontakozott ki, amely az
elkövetkezendő évek meghatározó erejévé vált.
*
A második világháborút megelőzően Nagy-Britannia független nagyhatalmi státusa
vitathatatlan volt és meghatározó szerepet játszott mind az európai, mind pedig
— kiterjedt gyarmatbirodalma révén — az Európán kívüli ügyek alakulásában.
A második világháborút követően ez a helyzet alapvetően megváltozott. NagyBritannia, annak ellenére, hogy a győztes antifasiszta koalíció tagjaként vett részt
a háborúban, jelentős hatalmi presztízsveszteséggel érte meg a békét. Európában
regionális nagyhatalmi, a világpolitikában pedig különleges helyzetű középhatalmi
státust foglalt el.88
A nagyhatalmak közötti erőviszonyok második világháborút követő átrendeződése
semmissé tette azokat az elképzeléseket és reményeket, amelyeket az angol uralkodó
osztály táplált az ország második világháború utáni helyzetéről :,,.. .az e háború végén
aratott győzelem a szövetségesek győzelme lesz, nem pedig az oroszoké, vagyis
olyan győzelem, amely esetén a brit birodalom és az Egyesült Államok maximális
befolyása fog érvényesülni. A háború végén Oroszország jelentős mértékben fog
függeni a brit birodalom és az Egyesült Államok gazdasági segítségétől. ... a konti
nensen, kétségtelenül, nagyszámú angol és amerikai hadsereg tartózkodik majd ...
ezek friss, elsővonalbeli csapatokból fognak állni, amelyeket nem érintettek az arc
vonalon folyó kimerítő háború évei. ... Meggyőződéssel mondhatom, hogy addigra
Anglia Európa legerősebb katonai hatalma lesz. ,.." 89
Ezzel szemben Nagy-Britanniának a háború után nemcsak politikai hatalma
csökkenésével, hanem súlyos gazdasági problémákkal is szembe kellett néznie. Az
ipari termelés 90%-a volt az 1937. évinek, fizetési mérlegében 1945 végén négy
milliárd fontsterling deficit mutatkozott. Súlyos anyagi kár érte a brit tengeri
hajózást: háború előtti kereskedelmi flottájának 87%-a elsüllyedt. Az ország tete
mes mértékben eladósodott az Egyesült Államoknak, 1945-ben 3 milliárd 355 millió
fontnyi adóssága volt az USA-val szemben.
A politikai és gazdasági bajokat tovább tetézte, hogy a domíniumokon a háborús
években kifejlődött az egyre erősbödő önálló ipar, s az amerikai tőke is mind erő
teljesebben hatolt be e területekre. Ennek következménye, hogy a domíniumok
Nagy-Britanniához fűződő politikai és gazdasági kapcsolataiban megindult a bomlási
folyamat.90
Â brit politika irányítói az ország politikai és gazdasági hanyatlásának feltartóz87 Serjözö: i. m. 14. o.
88 Különleges helyzete abból fakadt, hogy a negyvenes évek végéig meg tudta őrizni a két nagyhatalom között
saját hatalmi pozícióit, amely kifejezésre jutott egyrészt, az ENSZ B. T.-ban a nemzetközi közösség által elismert
állandó tagságában, másrészt az európai ügyek vitelében való kiemelt szerepében és a korábbi gyarmatbirodalma
országaival való kiterjedt kapcsolatrendszerében. Lovassy Tamás: Nagy-Britannia katonapolitikájának főbb vo
násai. Külpolitika, 1984. 2. sz. 32. o., Gyarmati: i. m. 93. o.
89 S. Hoare volt külügyminiszter, madridi angol nagykövet levele Jordána spanyol külügyminiszterhez, 1943.
február 19-én. Idézi: Szekisztov, V. A.: Háború és politika. Budapest, 1973. 225. o.
90 Bollinger, Klaus (szerk.): Világesemények 1945—1907. Budapest, 1968. 654., o.; Kende: i. m. 21. o.
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tatására igyekeztek fenntartani, illetve erősíteni az Egyesült Államokkal a háború
idején kiépített ún. „különleges viszonyt". Az angol politikusok az USA támogatásá
val képzelték megvalósíthatónak az európai erőegyensúly visszaállítását, a brit
hatalmi pozíciók visszaszerzését, valamint a brit gyarmatbirodalom felbomlásának
megakadályozását. Az angol külpolitika megpróbálkozott a Közel- és Távol-Keleten
a korábbi kötelezettségvállalásainak felújításával, a Nemzetközösség országaival
való kapcsolatok szorosabbra vonásával, de ez egyre nagyobb nehézségekbe ütkö
zött. (Nem utolsósorban éppen az Egyesült Államok politikája miatt!)
Nagy-Britannia törekvése az Egyesült Államokkal való közös globálpolitikai
szerepvitel kiépítésére az ún. „különleges viszony" alapján, maga után vonta, hogy
Anglia az Egyesült Államok politikájának támogatójává vált. "Jól érzékelhető ez a
Külügyminiszterek Tanácsának londoni ülésszakán (1945. szeptember 11—októ
ber 2.), ahol a békeszerződések előkészítésében az angol külügyminiszter, Bevin,
támogatta amerikai kollégájának álláspontját, aki szerint valamennyi békeszerződés
előkészítésébe be kell vonni a francia és a kínai külügyminisztert is. Erre vonatkozó
lag a potsdami egyezmény azt írta elő, hogy a béketárgyalásokon „a Tanácsnak azok
a tagjai vesznek részt, akik az illető ellenséges államnak diktált fegyverletételi fel
tételeket aláíró államokat képviselik."91
Az 1946. évi békeelőkészítő konferenciákon az olasz békeszerződés, valamint a
határozathozatal kérdésében ismét együtt lépett fel a két külügyminiszter. Az olasz
békeszerződés ügyében Byrnes és Bevin mindenképpen csökkenteni akarták az olasz
jóvátétel összegét. A szovjet igény 300 millió dollár volt, amelynek egyharmada
a Szovjetuniót, kétharmada pedig Jugoszláviát, Görögországot és Albániát illette
volna meg. Ellenezték továbbá, hogy Olaszország iparcikkekben téríthesse meg a
jóvátételt, ez ugyanis siettette volna az olasz ipar újjászerveződését, s ez konkurrenciát jelentett az angolszász iparcikkeknek. Az olasz gyarmatok ügyében csak hosszú
vita után sikerült megegyezni. Elfogadták azt a francia javaslatot, amelynek értel
mében az olasz gyarmatok olasz gyámság alatt maradnak az Egyesült Nemzetek
felügyelete alatt. 92 A párizsi 21-hatalmi békeelőkészítő értekezleten (1946. július
29—október 15.), annak ellenére, hogy korábban már megegyeztek a kétharmados
többség elvében, az angol külügyminiszter az abszolút többség elvét javasolta.93
A hivatalos kormánypolitika mellett az angol uralkodó osztály bizonyos csoportjai,
akik még hittek Nagy-Britannia világhatalmi szerepében és küldetésében, Churchill
fultoni beszédével egy új, angol—amerikai világhatalmi berendezkedés koncepcióját
hozták nyilvánosságra. Megkönnyítette ezt az a tény is, hogy az Egyesült Államok
ban Truman és a vezető amerikai politikusok maguk is egyre inkább a Szovjetunió
elleni keményebb, a katonai erővel való fenyegetés politikáját tartották egyedül
célra vezető politikának. Churchill beszédében sürgette az erőegyensúlyon alapuló
politika felváltását egy határozottabb, dinamikusabb erőpolitikával: „...Azt kell itt
megfontolnunk ma, amíg időnk van rá, hogyan tudjuk megelőzni a háborút, és tar
tósan biztosítani a szabadság és a demokrácia feltételeit minden országban — olyan
sürgősen, ahogyan csak lehetséges. A nehézségeket és a veszélyt nem azzal hárítjuk
el, hogy behunyjuk szemünket, sem azzal, hogy várakozunk, mondván, hadd
lássuk, mi fog történni, és nem is a megbékélés politikájával. Megoldásra van
szükség, s ez, minél tovább halogatjuk, annál nehezebbé válik, annál nagyobbak
lesznek a veszélyek. ... A háború folyamán tapasztaltak alapján meggyőződésem,
hogy orosz barátaink és szövetségeseink semmitől sem tartanak annyira, mint az
91 Nemzetközi szerződések gyűjteménye 1945—1958. Budapest, 1958. 45. o.
92 A párizsi külügyminiszteri értekezlet lefolyásáról (1946. április 25—július 12.) sajtóanyagösszeállítás a Hon
védelmi Minisztérium részére. Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium, Békeelőkészítő Osztály. 8. doboz,
A. XV. 3.
93 Kende: i. m. 86—88. o.
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erőtől, és semmit sem vetnek meg jobban, mint a katonai gyengeséget. Ezért az erő
egyensúly régi elmélete egészségtelen. Nem tűrhetjük, ha elkerülhető, hogy csekély
legyen köztünk a különbség, mert ez erőpróba megkísértésére ösztönözné az oroszo
kat." Churchill a továbbiakban síkraszállt az Egyesült Államokkal kialakítandó
katonai szövetség és a tengeri—légi támaszpontok közös használata mellett: „Most
jutok el ahhoz a döntő kérdéshez, amelynek felvetése végett ide utaztam. Sem a há
ború biztos elhárítása, sem a nemzetközi szervezet állandó erősödése nem érthető
anélkül, amit az angolul beszélő népek testvéri szövetségének neveztem. Ez sajátsá
gos kapcsolatot jelent a Brit Nemzetközösség és Birodalom, valamint az Egyesült
Államok között. Nincs idő most általánosításokra, megpróbálok pontos lenni.
A testvéri szövetség nemcsak két hatalmas és egyben rokon rendszerünk és társadal
munk egyre növekvő barátságát és kölcsönös megértését követeli meg, hanem a kato
nai tanácsadóink közötti bensőséges kapcsolatok folytatását, amely elvezet az eset
leges veszélyek közös tanulmányozásához, a fegyverzettel foglalkozó és utasításokat
tartalmazó katonai kézikönyvek hasonlóságához és a tisztek, katonai akadémiai
növendékek cseréjéhez. Együtt járna a kölcsönös biztonság jelenlegi eszközeinek
további fenntartásával mindazoknak a tengeri és légi támaszpontoknak a közös
használata útján, amelyek a két ország birtokában vannak bárhol a világon. "... 94
A beszédtől mind az amerikai, mind az angol kormány elhatárolta magát a Szov
jetunió és a világközvélemény tiltakozása miatt, de Churchill Attleenek és Be vinnék
a beszéd elhangzása után küldött táviratából kiderült, hogy Truman elnököt és kör
nyezetét nem érte váratlanul a fultoni beszéd. Elolvasta és — mint Churchill jelen
tette: — „Azt mondta nekem, hogy véleménye szerint a gondolat csodálatos, és
nagyon jó hatása lesz, bár egy kis felfordulást fog okozni." Churchill a Truman
elnökkel töltött napok benyomásait így összegezte: „Meggyőződésem, hogy egy kis
erőfitogtatás és ellenállás kell ahhoz, hogy megegyezhessünk Oroszországgal, s meg
jósolom, hogy nemsokára ez lesz az uralkodó vélemény az Egyesült Államokban".95
Churchill nem tévedett, hiszen az Egyesült Államok 1947 tavaszán kormány
szinten is meghirdette az erőpolitikát a baloldali erők és a Szovjetunió ellen. Az új
amerikai politika „csalódást" okozott a nagyhatalmi ábrándokat kergető angol
politikusok számára, mert nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok a világ
vezetését nem kívánja megosztani senkivel sem. Ez tulajdonképpen válasz volt
Churchillnek is, mégpedig elutasító válasz: Amerika nem kívánt másodmagával
vezetni! A Truman-doktrina éppen ezért éles bírálatot váltott ki az angol uralkodó
osztály bizonyos köreiből. A Times „forradalminak" minősítette a Truman elvet,
amely kertelés nélkül kijelenti, hogy Amerika előzetes nagyhatalmi megállapodások,
vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetében lefolytatott viták nélkül is érvényesíteni
fogja a maga vitatható politikáját. A Daily Herald, a munkáspárti kormány hivatalos
lapja „súlyosnak", „zavarónak" és „ijesztőnek" találta a nyilatkozatot. „Truman
elnök beszédének hallatára az első pillanatban kínos érzésünk támadt. Érzéseink
a második pillanatban sem kellemesebbek".96
Az amerikai vezető szerep meghirdetésében — sajátságos módon — Nagy-Britan
nia hatalmi pozícióinak gyengülése is szerepet játszott. A Foreign Office 1947. feb
ruár 21-i, Washingtonnak szóló üzenete, amelyben az angolok bejelentették, hogy
a katonai és gazdasági segélyt Görögországnak csak március végéig folyósítják, moz-

94 Churchill Anthology. Selections from the Writings and Speeches of Sir Winston Churchill. Chosen and Arran
ged by F . W. Heath. London, 1962. 712—713. o.; idézi: Zsigmond László (szerk.): Kyugat-európa, az Egyesült Álla
mok és a nemzetközi helyzet 1945—1955. Budapest, 1971. 220. o.
95 Rande: i. m. 10. o.
96 Times, 1947. március 15.; Ľauy Herald, 1947. március 15. idézi: Dutt, R. P.: Válságban Nagy-Britannia és a
brit imperializmus. Budapest, 1954. 187. o.
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gósította az amerikai politikusokat.97 Az angol kormány megkezdte pozíciói átenge
dését az erősebb szövetségesnek. Ez azonban nem zárta ki, hogy a két legnagyobb
tőkés hatalom kapcsolatában időnként ellentétek, feszültségek keletkezzenek. A gaz
dasági, pénzügyi és stratégiai ellentétek szüntelenül megnyilvánultak és éles küzdel
mekhez vezettek.98
A konfliktusok ellenére Nagy-Britannia továbbra is elismerte az Egyesült Államok
dominanciáját a világpolitika irányításában, s a jövőben is késznek mutatkozott
kül- és katonapolitikáját alárendelni az Egyesült Államoknak. A Marshall-terv be
jelentése után az angol kormány magáévá tette az amerikai felhívást és közös európai
terv elkészítésére tett javaslatot. A Marshall-segély megtárgyalására angol-francia-szovjet külügyminiszteri konferencia kezdődött Párizsban, 1947. június 2. és
július 2. között. A konferencia nem tudott megegyezni közös európai terv létre
hozásában, az angol és francia javaslat egy nagyhatalmakból álló „igazgató bizottsá
got" akart létrehozni, amely meghatározta volna az egyes tagországok fontosabb
iparágainak fejlesztési irányát. A nyugati államok e tervvel a többi európai ország
szuverenitásának megsértésével saját érdekeiket akarták érvényesíteni, amibe a
Szovjetunió nem egyezhetett bele.
Nagy-Britannia európai gazdasági és politikai pozícióinak további gyengülését
jelezte, hogy lemondott a Ruhr-vidék önálló ellenőrzéséről. Az 1947. augusztus
12—szeptember 10-i tárgyalásokon létrehozták az angol—amerikai vegyes ellenőr
zést és megállapodtak Németország angol—amerikai övezeteinek módosított ipari
termeléséről. A terv módosítására azért volt szükség, „mert azok a feltevések, ame
lyekre Németország gazdasági újjáépítését s ezáltal jóvátételi kötelezettségeinek
teljesítését alapozták, nem váltak valóra. Sem az angol—amerikai zóna, sem Német
ország egésze nem állhat helyre a jelenlegi terv alapján.99 Egyre inkább nyilvánvalóvá
válik, hogy Németország a jelen körülmények között nem járulhat hozzá a maga
nélkülözhetetlen közreműködésével Európa egészének gazdasági helyreállításához.
... A bizonális területnek a háború előtti külkereskedelem volumenén túlmenő több97 Az amerikai politikusok közül senki sem kételkedett abban, hogy nem kevesebb a tét, mint az amerikai biz
tonság és a nemzet megmaradása. „Katonai szempontból Görögország... függetlensége az Egyesült Államok számára
stratégiailag létfontosságú" — jelentette ki Robert Peterson hadügyminiszter. Forrestal, a haditengerészet minisz
tere, egy baloldali győzelem veszélyét Görögországban — nemzetközi szempontból — tömörebben fogalmazta meg:
„Kettészakad a világ". Yergin: i. m. 275—302. o., id.: Világtörténet 100—107. o.
98 így volt ez az angol—amerikai pénzügyi és kereskedelmi egyezménynek a megkötésekor is, közvetlenül a háború
befejezése után. (1945. december C.) Az Egyesült Államok 3750 millió dolláros kölcsönt nyújtott Nagy-Britanniának,
de ebből azonnal le is számított 650 millió dollárt, különböző adósságok fejében. A kölcsönt évi 2%-os kamattal
1951-től 44 év alatt kellett visszafizetni. A kölcsön fejében az angol kormány vállalta, hogy az életbeléptetéstől
(1946. júpus 15.) számított egy éven belül szabadon átválthatóvá teszi a fontsterlinget, továbbá nem alkalmaz meg
különböztető megszorításokat a dollárral fizetendő árukkal szemben, s végül tárgyalásokat kezd a fontsterling-követelésekkel rendelkező országokkal a követelések csökkentése, vagy visszafizetése érdekében.
Mindhárom kikötés olyan egyértelműen szolgálta az Egyesült Államok betörését az angol, a nemzetközösségi, ille
tőleg az európai piacokra, hogy azok elfogadása kizárólag Anglia súlyos gazdasági nehézségeivel magyarázható.
A fontsterling szabad átváltása megszüntette a sterlingövezet országainak azt a megkötöttségét, amelynek értelmében
exportból szerzett dollárbevételeiket nem használhatták fel szabadon. A második kikötés az USA-ból származó be
hozatalra vonatkozó kötöttségeket kiterjesztette más országokból Angliába irányuló behozatalra. A harmadik az
Egyesült Államok piaca felé fordította azoknak a behozatalra szoruló országoknak az érdeklődését, akik a fontsterling
követeléseikből esetleg brit exportcikkeket vásároltak volna. Ezek a kikötések megfeleltek annak az amerikai gazda
sági és pénzügyi politikának, amelynek célja volt a kereskedelem liberalizálásának jelszavával benyomulni az európai
piacokra. Bevin a kemény feltételeket azzal mentegette, hogy „sohasem kellemes kijönni a pénzkölcsönzőtől, s utána
számolni, mibe is került a kölcsön." Feszültséget okozott a két állam viszonyában az atomegyüttműködés amerikai
felmondása is. Attlee Trumanhoz küldött levelében (1946. június 6.) így ír erről:,, Alig hogy a háború véget ért, már
közölték velünk, hogy az információszolgáltatást be kell szüntetni, amíg új megállapodások nem jönnek létre. Ennél
fogva, amikor novemberben Washingtonba látogattam, egyik célom az volt, hogy kieszközöljem, amint azt Roosevelt
elnök 1944. szeptemberében... Churchill úrnak megígérte, a háború alatti együttműködés folytatását úgy, hogy az
teljes és hatékony legyen. Nagyon megnyugodtam tehát, amikor ö n ebbe, valamint abba beleegyezett, hogy a vegyes
intéző bizottságot kérjék fel, hogy ilyen megállapodásra tegyen javaslatot. Az előző egyezmény természetes és logikus
folytatásának látszott, hogy a békeidőkben való együttműködésre vonatkozó megállapodások kiterjedjenek legalábbis
erre a területre, amire azelőtt kiterjedtek, és vegyék figyelembe azt a tényt, hogy országunk most jelentős erőt for
díthat az atomenergia-tervre . . . "
Ez az érvelés Truman részéről válasz nélkül maradt, mivel lehetetlennek tartotta az együttműködést az atom
kutatás terén. Nagy-Britanniának így önállóan kellett hozzáfognia saját fejlesztési programjához. Randé: i. m.
50—57. o. ; Twilight of Empire. Memoirs of Prime Minister Clement Attlee. New York, 1902.105. o. ; idézi Zsigmond:
i. m. 332—333. o.
99 1940 márciusában a négy megszálló hatalom a szövetséges ellenőrző hatóság útján tervet fogadott el a jóvá
tételről és a háború utáni német gazdaság szintjéről. Zsigmond: i. m. 255. o.

— 714 —

letet kell termelnie, hogy kereskedhessen Németország többi részével. Ez főleg az
acélra és acélárukra vonatkozik, ezek a legkeresettebb árucikkek Németország többi
részén, így cserébe az angol—amerikai zóna számára fontos termékeket kapna." 100
Az 1946 márciusi terv az acélipar kapacitását egész Németországban 7,5 millió
tonnában állapította meg, míg a módosított terv az egyesített zónában 10,7 millió
tonnára emelte.101
Nagy-Britannia támogatta az Egyesült Államokat egy közös németországi politika
kialakításában s aktív szervezője volt az 1948. február 23-ra összehívott londoni
hathatalmi konferenciának.102
Az angol külpolitika kezdeményezésére — de amerikai jóváhagyással és támoga
tással103 — létrehozták a brüsszeli öthatalmi egyezményt, amelynek szovjetellenes
éle már világosan megmutatkozott. A brüsszeli paktum jelentősége mindenekelőtt
abban állt, hogy először teremtett Nyugat-Európában állandó katonai szervezetet,
amit alapvetően a Szovjetunió és a népi demokratikus államok ellen kívántak fel
használni. A szovjet külügyminisztérium közleménye a szerződés létrehozásakor jog
gal állapította meg, hogy: „...ennek a szövetségnek a megalakulása azt jelenti, hogy
Nagy-Britannia, Franciaország és a többi résztvevő ország kormányai véglegesen
szakítottak azzal a politikával, amelyet a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó demok
ratikus államok a második világháború alatt folytattak. ..." 104
Az angol kormány azon igyekezete, hogy Nagy-Britannia csökkenő hatalmi pozí
cióit az Egyesült Államokkal kialakított ún. „különleges kapcsolatok" kiépítésével
helyreállítsa, nem csak a külpolitika, hanem a brit katonapolitika bizonyos alárendelődését is maga után vonta.
A második világháború után kialakított brit katonapolitikát meghatározta egy
részt Nagy-Britannia politikai és katonai pozícióinak hanyatlása, másrészt gyarmati
uralmának kezdődő bomlása.
Nagy-Britannia fegyveres erőinek létszáma 1945 nyarán elérte a kb. 4 700 000 főt,105
de a brit fegyveres erők kötelékében más országok csapatai is szolgáltak, így pl. : Ka
nada kb. 726 800, India kb. 2 millió, Ausztrália kb. 580 000, Dél-afrikai Unió kb.
200 000, Űj-Zéland kb. 100 000, a londoni lengyel emigráns kormány pedig kb.
165 000 fővel. A brit fegyveres erők kötelékébe tartozott a mintegy 5200 főnyi cseh
szlovák katonai alakulat is, amely a nyugat-európai arcvonalon harcolt.106 A brit
fegyveres erők háborús összlétszáma az Egyesült Államok hadseregének egyharma
dát tette ki.
A háborút követő általános leszerelések alól Anglia sem vonhatta ki magát, hiszen
milliós hadseregének fenntartására mind szűkösebb anyagi eszközöket tudott fordí
tani. A háború befejezése után súlyos gazdasági nehézségekkel küszködött, ami első
sorban a nagymértékben megnövekedett nemzetközi gazdasági versenyből követke
zett. Ugyanakkor volt egy jóval hosszabb trend, amely már a XIX. század záró
éveiben is látható volt, nevezetesen az, hogy az angol gazdaságnak nem sikerült
fenntartani olyan növekedési rátákat, illetve versenyképes teljesítményt, ami a többi
ipari országgal bírta volna a versenyt. Nagy-Britannia ipari termelése — az 1937.

100 Uo. 250. o.
101 Uo.
102 Az értekezletre Franciaországon kívül a Benelux-államok képviselőit is meghívták. A tárgyalások június
1-én fejeződtek be, s az elfogadott javaslatok a potsdami egyezmények nyílt megtagadását jelentették, hiszen egy
különálló nyugatnémet állam alapjait fektették le.
103 Truman emlékirataiban bevallja, hogy Bevin brit külügyminiszter konzultált vele tervének kialakításakor
Marshall amerikai külügyminiszter útján, s ő melegen üdvözölte a tervet. Truman: Memoirs, II. k. 255. o.
104 Zajavlényie Minyisztersztva innosztrannih gyel SZSZSZB, o Szeveroatlantyicseszkom paktye. Moszkva,
Goszpolitizdat, 1949. 4—5. o.
105 Bognár Károly: Országvédelem, korszerű honvédelem. Budapest, 1974. 90. o.; Világtörténet, 10. 433. o.
106 A második világháború története 1939—1945. 10. k. 38—39. o.
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évet 100%-nak véve — 1946-ban 95%, 1947-ben 100, míg pl. az USA-é 147, illetve
163% volt.1«7
Az angol vezető politikusok — a súlyos gazdasági problémák ellenére — a biro
dalom fenntartására, a nemzeti felszabadító küzdelmek leküzdésére hatalmas fegy
verkezésbe, illetve hadseregszervezésbe kezdtek. Nagy-Britannia a háború után
nemzeti jövedelmének évről évre jelentős hányadát fordította fegyverkezésre, s ez
által nagy összegeket vont el nemzetgazdasága termelő jellegű fejlesztésétől. A fegy
verkezés aránya a brit nemzeti jövedelemben a második világháború után mintegy
8—10% körül alakult, s Nagy-Britanniát ebben a vonatkozásban a tőkés országok
közül csak az USA előzte meg. Az ország hadügyi költségvetése 1947/48-ban 899 mil
lió, 1948/49-ben pedig 693 millió fontsterling, a költségvetés 23%-a volt. Az 1948/49es költségvetés az egyes haderőnemek között az alábbiak szerint oszlott meg : száraz
földi erők 305, légierő 173, flotta 153 millió fontsterling. Ezen összegekhez még
kb. 62 millió font járult a különböző felszerelések biztosítására. Az adatok nem tar
talmazzák a tudományos kutatások, valamint az atomkutatás céljaira fordított
összegeket.108
Az angol katonapolitika egyik legfontosabb feladata a közel- és távol-keleti út
vonalak biztosítása volt, ezért e régiókban nagy létszámú csapatokat kellett tarta
nia. Angol katonai egységek voltak Transzjordániában — bár ez az ország 1946-tól
független volt, de az Arab Légió továbbra is angol tisztek vezetése alatt állott —,
Irakban, Iránban, Egyiptomban a Szuezi-csatorna övezetében (kb. 43 000 fő), a
Perzsa-öböl arab államaiban,109 valamint a függetlenségét elnyert Burmában a Brit
Katonai Misszió.110 A brit fegyveres erőket a Távol-Keleten kétszer is bevetették
a nemzeti felszabadító mozgalmak ellen, először 1945 augusztusában Indonéziában,
majd 1948-ban Malaysiában.111
Az angol katonapolitika másik fontos törekvése volt a második világháború után az
Egyesült Államokkal kialakított szoros szövetség mellett egy nyugat-európai katonai
szövetség megteremtése, s ezáltal erőfölény kialakítása a Szovjetunió ellen. E katona
politikai elv szorosan összefüggött azzal az angol nagyhatalmi elképzeléssel, amely
szerint világméretekben egy angol—amerikai vezető szerep érvényesülne, s ez bizto
sítaná az amerikai katonai erő felhasználásával a közel- és távol-keleti brit pozíció
kat, ugyanakkor Nyugat-Európában angol vezetéssel jönne létre egy katonai szövet
ség a Szovjetunió feltartóztatására. E katonapolitikát Henry Kissinger így jelle
mezte: „... Nagy-Britannia ... figyelte a háború utáni világot és igyekezett beindí
tani egy olyan háborús stratégiát, amellyel megakadályozhatja a Szovjetunió be
folyását Közép-Európában. ..." 112 E célkitűzés alapján érthetőek Churchill 1945.
májusi parancsai: 17-én megparancsolja, hogy hagyjanak fel az angol bombázó
légierő már megkezdett csökkentésével, majd 27-én megismétli: „...ne álljanak át
teljesen a leszerelésre. ... A fent mondottak különösen a légierőkre vonatkoznak,
amelyet még felhasználhatunk arra, hogy lecsapjunk az oroszok közlekedési vona
laira. ,.." 113
Az atombomba felrobbantása után Churchill az atomzsarolással akarta a Szovjet
uniót engedményekre kényszeríteni, s az angolszász érdekeket elfogadtatni: „...úgy
107 Lovassy: i. m. 34. o.; Randé: i. m. 30. o. ; Cry, Arthur: War and Politics in Britain. Current History, 1982.
december 409- o.
108 Palánkai Tibor: Nagy-Britannia és a Nemzetközösség. Budapest, 1971. 40 o.; NATO-Strategie i. m. 50. o.;
Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédség főfelügyelőjének okmányai 5. cs. Külföldi katonai költségvetési adatok
22—25. o.
109 Bahrein, Katar, Kuwait, Jemen, Maszkát, Oman.
110 Ľutt: i. m. 49—50. o.
111 Bognár Károly: A katonai erő és a nemzetközi enyhülés. Budapest, 1977. 216—217. o.
112 Kissinger, Henry: Gondolatok egy kapcsolatról: angol és amerikai magatartás a háború utáni katonapoli
tikában. International Affairs, 1982. 4. sz. 571. o.
113 Világtörténet, 10. k. 478. o.
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képzelte, hogy módjában van eltörölni Oroszország valamennyi ipari és népességi
gócpontját a föld színéről, anélkül, hogy figyelembe vette volna az ezzel összefüggő
problémákat. ... Csodálatos ábrándképet festett önmagáról mint az atombomba
egyedüli birtokosáról, aki oda vetheti le a bombákat, ahová akarja, ily módon min
denhatóvá válik, s kedve szerint diktálhat Sztálinnak."114 Churchill később sem
mondott le az atombomba bevetéséről, hiszen 1948-ban a berlini válság kitörésekor
— mint ellenzéki politikus — azt javasolta Truman elnöknek, hogy az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia intézzen együttes ultimátumot a szovjet kormányhoz,
és követeljék a szovjet csapatok kivonását Berlinből és Németország keleti feléből,
„ellenkező esetben annak a fenyegetésnek teszi ki magát, hogy atombombák hulla
nak a Szovjetunió városaira."115
1947 tavaszától az amerikai kül- és katonapolitika módosulásával az angol kül- és
katonapolitika függősége is egyre mélyült. Nagy-Britannia uralkodó csoportjai a
gazdasági, politikai és katonai gyengülés következtében az Egyesült Államokkal való
politikai és katonai szövetségben látták az egyetlen megbízható garanciát pozícióik
megőrzésére, s ezért készek voltak az USA által kialakított kül- és katonapolitika
követésére.116 Az amerikai hadászat Nagy-Britanniával szemben támasztott követe
lése kettős volt: egyrészt atombomba-támaszponttá akarták fejleszteni, másrészt
nagy létszámú szárazföldi hadsereg felállítására szerették volna rávenni.
Az első amerikai légi támaszpontokat 1948 júliusában hozták létre, Kelet-Angliá
ban. Három bombázótámaszpontot építettek ki, Sculthorpe-ban, Lakenheath-ben és
Mildenhall-ban, s ezeken az amerikai stratégiai légierő három közepesbombázó
repülőcsoportja települt kb. 90 db B—29-es géppel. Ezzel létrejött az első nukleáris
fegyvert tároló bázis Európában.117
Az amerikai hadászati nézetek elfogadását jelezte az 1947. július 18-i Véderőtörvény is, amely meghatározta a brit haderő vezetési, szervezési és kiegészítési
rendszerét. Nagy-Britannia a második világháború előtt, békeidőben, nem ismerte
az általános védkötelezettséget, azt csupán háború idején és annak tartamára léptet
ték életbe. A második világháború alatt hozott véderőtör vény különböző kiegészítő
rendeletekkel 1946-ig volt érvényben. Az új véderőtör vény — a brit történelem
folyamán első ízben — kimondta a védkötelezettséget békeidőre is, s minden katonai
szolgálatra alkalmas ifjú 18—26 éves kora között 12 havi118 tényleges szolgálatot
volt köteles teljesíteni a brit nemzeti haderő valamely haderőnemének egységénél.
Az általános védkötelezettség alapján bevonuló egyén szolgálatának letöltése után
köteles volt négyévi megszakított szolgálatot teljesíteni a brit nemzeti haderő általa
megválasztott kisegítő haderő egységénél.119
A törvénnyel újjászervezték a haderő legfelsőbb vezetését is. A brit haderő leg
felsőbb parancsnoka békében és háborúban egyaránt a király, de szerepe a haderő
vezetésében teljesen névleges. Minden haderőnem részéről szárnysegédei voltak, akik
tájékoztatták a haderő helyzetéről és egyben a király esetleges kívánságait tolmá
csolták a haderő tényleges vezetői felé. A haderő legfelső vezetési szerve a Parla
mentnek alárendelt Védelmi Bizottság (Defence Committee), melynek feladata a ka
tonai javaslatok előterjesztése s a Parlament által elfogadott, a haderőt érintő hatá
rozatok végrehajtása és ellenőrzése. A Védelmi Bizottság a katonapolitikai helyzet
tanulmányozásával, az ország hadiállapotba való átállítási terveinek előkészítésével
114 Alanbrooke tábornoknak, az angol légierő vezérkari főnökének véleménye. Idézi: Dutt, R. P.: Korunk törté
nelmi problémái. 1964. 94—95. o.
115 Serfőző: i. m. 12. o.
116 Tőlnay László: A NATO katonapolitikájának és katonai doktrínájának alapjai. Külpolitika, 1984. 1. sz. 24. o.
117 A következő években fokozatosan bővítették az amerikai légi támaszpontokat. Bombázó légi támaszpontok
létesültek Brize Norton-ban, Fairford-ban, Upper Heyford-ban, Greenham Common-ban, Manston-ban, vadászrepülő-támaszpontok Shepherds Groven-ban, Bantwater-ban. Dutt: i. m. 351—352. o.
118 Ezt 1949-ben 18 hónapra emelték.
119 Tájékoztató adatok Nagy-Britannia haderejéről. Honvédelmi Minisztérium, IV. Főcsoportfőnökség, Buda
pest, 1950. 58. o. (A továbbiakban — „Tájékoztató adatok...")
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foglalkozott és megadta a fegyveres erők szervezésének és fejlesztésének irányát.
A Bizottság tagjai a miniszterelnök — aki egyben a Bizottság elnöke is —, a nemzet
védelmi miniszter, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a szárazföldi, a légügyi-,
a haditengerészeti miniszter, a munkaügyi és végül a felszerelési miniszter. A Védelmi
Bizottság tanácskozásain a haderőnemek vezérkari főnökei, valamint más katonai
és polgári személyek is részt vettek, amennyiben a bizottság őket érintő kérdéseket
tárgyalt. A Védelmi Bizottság mellett három állandó bizottság működött : 1.) a Terme
lési Tárcaközi Bizottság, a nemzetvédelmi miniszter elnöklete alatt. Ez a Bizottság
az ország hadiipari lehetőségeinek tanulmányozásával foglalkozott és meghatározta
az anyagi mozgósítás tartalékait, valamint békeidőben az ipari termelés programját ;
2.) a Tengerentúli Védelmi Bizottság a gyarmati területek védelmi kérdéseivel és a
gyarmatok ember- és anyagtartalékainak háborús célokra való felhasználásával fog
lalkozott; 3.) a Honi Területi Védelmi Bizottság az ország lakosságának és iparának
háborúra való előkészítését végezte. Feladatai közé a légvédelmi kérdések, a tűzoltó
szolgálat, a lakosság élelmiszerrel való ellátásának megszervezése, és az egészségügyi
biztosítás tartoztak.
A Védelmi Bizottság határozatait, döntéseit a haderőnemek felé a Nemzetvédelmi
Minisztérium közvetítette. Elosztotta az embertartalékokat, pénzösszegeket, fegy
verzetet, koordinálta a különböző hadianyagok termelési programját. Az általános
és a haderőnemek közötti adminisztrációt, valamint a honvédelmi források felhasználá
sát illető javaslatait jóváhagyás végett a minisztérium terjesztette a Védelmi Bizottság
elé, amely azt az elfogadás után a Parlamenthez továbbította. A NemzetvédelmiMinisztérium alárendeltségében a következő szervek működtek : a Katonai Törzs, melynek
feladata a brit nemzetvédelmi ügyeknek a haderőnemeken belüli összehangolása, az
Egyesült Államokkal és az ENSZ katonai csoportjával való összeköttetés fenntartása ;
az Egyesített Hírszerző Iroda (Joint Intelligence Bureau) az egyes haderőnemek hír
szerző tevékenységét hangolta össze. A Nemzetvédelmi Minisztérium irányítása alatt
álltak a következő intézetek és intézmények is: a Kombinált Hadműveleti Törzs,
amely a szárazföldi csapatok, a légierő és a haditengerészet együttműködésében folyó
nagy hadműveleteket tervezte, a Tudományos Kutató Munkák Bizottsága, amely
a fegyverkezés területén a kutató munkát végezte. A Birodalmi Védelmi Kollégium,
a legmagasabb katonai tanintézet volt, ahol nemcsak katonai, hanem olyan polgári
specialistákat is képeztek, akik egy háború esetén vezető helyekre kerültek volna.
A haderőnemek irányítását a megfelelő minisztériumok végezték, illetve az adott
haderőnemre vonatkozóan a Védelmi Bizottság és a Nemzetvédelmi Minisztérium
utasításait hajtották végre.
A haderőnemek zavartalan együttműködésének biztosítására az egyes haderő
nemek vezérkari főnökei bizottságot, az ún. Vezérkari Főnökök Bizottságát alkot
ták. Ez közvetlenül a Védelmi Bizottságnak volt alárendelve és részben mint annak
tanácsadó testülete, részben mint döntéseinek végrehajtója működött. Kidolgozta
a nemzetvédelem egészére vonatkozó hadászati és hadműveleti terveket, a Védelmi
Bizottság nevében utasításokat adott a hadszínterek főparancsnokainak a hadveze
tés általános irányára vonatkozóan és konkrét feladatokat jelölt ki nekik. A Vezér
kari Főnökök Bizottsága mellett három állandó bizottság működött: az Egyesített
Operatív Bizottság, feladata a hadműveletek kidolgozása a három haderőnem rész
vételével; az Egyesített Felderítő Bizottság a felderítés kiértékelésére és felhaszná
lására és végül az Adminisztratív Tervezés Egyesített Bizottsága, mely a hadműve
letek anyagi ellátásának megtervezésére volt hivatott. 120
A brit katonapolitika a kormány által támasztott legfontosabb követelményeknek
megfelelően a legnagyobb figyelmet a szárazföldi és a légi haderő fejlesztésére fordí
totta. Angol csapatok legnagyobb számban Németországban, a Rajnai Brit Had120 Uo. 13-25. o.
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sereg kötelékében, illetve a Közel- és Távol-Keleten állomásoztak. A Rajnai Brit
Hadseregben a következő egységek voltak : 1 gyalogos hadosztály és 3 gyalogos dan
dár, 1 páncélos hadosztály és 2 páncélos dandár, 6 tüzérezred, 1—1 páncéltörő és
légvédelmi tüzérezred és végül 1 híradó ezred. A főparancsnokság közvetlen aláren
deltségébe még 2 tüzér- és 1 utász ezred tartozott. Ezek együttes létszáma kb.
250—270 000 fő. A németországi angol légierő parancsnokság alá kb. 5 vadászbom
bázó, 1 közepesbombázó és 3 szállító század tartozott. Németországon kívül brit
fegyveres erők állomásoztak még Ausztriában és Triesztben, kb. 3 gyalogezrednyi
erő. A brit Közel-Keleti Parancsnokságot 1948 júniusában átszervezték, és az addigi
főparancsnokság helyett, amely a Szuezi-csatorna övezetében Fayyidban székelt, két
parancsnokságot hoztak létre. A Keleti Földközi-tengeri Parancsnokság alá tartoz
tak a Gibraltáron (1 gyalogzászlóalj, 1 parti tüzérezred), a Máltán (1 parti, 2 lég
védelmi tüzérezred), Cipruson (3 gyalogoszászlóalj), a Szuezi-csatorna övezetében
(2 gyalogos zászlóalj, 1 tüzérezred, 2 harckocsizászlóalj) és az Észak-Afrikában (1
harckocsizászlóalj, 1 utászezred) állomásozó brit erők, a Kelet-Afrikai Parancsnokság
alá pedig az Eritreában és Brit Szomáliában (3—3 gyalogos zászlóalj) levő száraz
földi haderők.121 A Közel-Keleten állomásozott 2—2 felderítő, illetve vadászszázad
Fayyidban, Gibraltáron, illetve Máltán és Cipruson, továbbá 1 bombázó század,
Fayyidban. Támaszpontok voltak még Arábiában, Adenban, Irakban és Ománban.
A Távol-Keleti Főparancsnokság szárazföldi egységei Hongkongban és Malaysiá
ban állomásoztak. Hongkongban 1 gyalogos hadosztály, 1 harckocsizászlóalj, 2 tü
zérezred és 1 légvédelmi tüzér ezred, Malaysiában 2 gyalogos hadosztály, 1 harc
kocsizászlóalj és 3 tüzérezred. Légi alakulatai elsősorban Malaysiában és Szingapúr
ban települtek (2 vadászbombázó és 1 vadászszázad, illetve 2 bombázó és 1 fel
derítő század). Támaszpontok voltak még Hongkongban, Pakisztánban, ÉszakBorneón, Ceylonban és a Fidzsi-szigeteken.
A Véderőtörvény és a hadseregfejlesztés eredményeképpen a brit tényleges haderő
1949 végére kb. 742 000 fő volt, amelyből a szárazföldi haderőhöz 376 000, a légi
haderőhöz 202 400 és a haditengerészethez 146 000 fő tartozott. A brit nemzeti had
erő összállománya ennél magasabb volt, hiszen a tényleges haderőn kívül a kisegítő
haderőben is szolgált 121 404 fő. A polgári alkalmazottak létszámával (229 500 fő)
a brit nemzeti haderő létszáma elérte az 1 075 304 főt.122
A szárazföldi haderő összesen kb. 14 gyalogos, 5 páncélos, 2 ejtőernyős és 1 zsol
dos hadosztályból, 12 gyalogos, 10 páncélos, valamint 1 ejtőernyős dandárból állt.
A légierő összállománya kb. 65 vadász, 21 bombázó, 10 távolfelderítő, 28 szállító
és 56 kiképző, illetve egyéb századból tevődött össze.
Repülőgépállománya123 kb. 2000—2200 db-ot tett ki, amelyből kb. 850 vadász
gép, kb. 200 bombázó, kb. 100 felderítő, kb. 250 szállító és kb. 800 egyéb repülőgép
volt. A haditengerészet állománya mintegy 687 különböző hajóegység: 5 csatahajó,
121 Honvéd, 1948. június, 61. o.
122 „Tájékoztató adatok..." i. m. 40—41. o. ül. 81—96. o.
123 A brit légierő állományában rendszeresített vadászbombázók és bombázógépek legfőbb jellemzői:
Vampire FB—5: Csúcssebessége 855 km/h, hatósugara kb. 700 km. Fegyverzete: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db
454 kg-os bomba.
Gloster Meteor F~8: csúcssebesség 927 km/h, csúcsmagasság 13 310 m, hatótávolság 840 km, póttartállyal 1575
km. Fegyverzet: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 454 kg-os bomba. Mindkét gép a nyugat-németországi 2. Harcászati
Légi Hadseregnél volt rendszeresítve.
Hornét F—3: csúcssebesség 760 km/h, hatótávolság 830 km, fegyverzet : 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 454 kg-os
bomba. Rendszeresítve a Közép-Keleti Légi Parancsnokságon.
Hawker Tempest F—2: csúcssebesség 704 km/h, hatósugár 627 km, fegyverzet: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db
454 kg-os bomba.
Hawker Tempest F—6: az F—2 típus továbbfejlesztett változata, különleges trópusi berendezésekkel ellátva.
Rendszeresítve a Távol-Keleti Légi Parancsnokságon.
Bombázógépek:
English Electric Canberra B—2: maximális sebessége 850 km/h, csúcsmagasság: 14 500 m, bombateher: 4000—
5000 kg. Rendszeresítve a 2. Harcászati Légi Hadseregnél.
Arno Lancaster B—1: max. sebessége: 447 km/h, hatótávolság 2671 km, csúcsmagasság 13 800 m, fegyverzet: 10
db 7,69 mm-es géppuska, bombateher: 8165 kg.
Mosquito B—35: max. sebesség 675 km/h, hatótávolság 2800 km, csúcsmagasság: 10 370 m, bombateher: 1816
kg, fegyverzete nincs.
Mindkét géptípus a Közép- és Távol-Keleti Légi Parancsnokságoknál volt rendszerbe állítva. (Tájékoztató a brit
haderő repülőgépeiről. Honvédelmi Minisztérium, IV. Főcsoportfőnökség, Budapest, 1952. 13—55. o.)

8 nagy, 13 könnyű és 1 kísérő repülőgépanyahajó, 35 cirkáló, 186 romboló, 171 fre
gatt, 68 tengeralattjáró és 200 kisebb hadi- és segédhajó.124
A fejlesztés következtében a brüsszeli szerződés által létrehozott Nyugati Unióban
már Nagy-Britannia adta a legtöbb katonát. 125 Az Unió a nyugat-európai katonai
erők és hadipotenciál első szervezeti összefogása volt a Szovjetunió és a népi demok
ratikus államok ellen, s így a NATO közvetlen előzményének is tekinthetjük. Az öt
állam hadügyminiszterei és vezérkari főnökei 1948 áprilisában Londonban értekez
letet tartottak, melynek befejezésekor jegyzéket küldtek az Egyesült Államok elnö
kéhez, amely a szükséges fegyverzet és katonai felszerelés listáját tartalmazta.
Ebben hangsúlyozták, hogy a szerződés az Egyesült Államok aktív támogatása
nélkül nem sok reális értékkel bír. Az értekezleten megállapodás született az első
vonalbeli védelmi hadsereg összeállítására vonatkozóan is. Az Unió védelmét 23 had
osztályból álló erő látná el, a légvédelmet és a légi támogatást a brit légierő feladatává
tették. 126
Az Egyesült Államok vezetői felismerték, hogy az Unió jó eszköz az amerikai
,,feltartóztatási" doktrína szolgálatára, így már júliusban amerikai (és kanadai) szak
értők jelentek meg a Nyugati Unió Védelmi Szervezetének ülésén, egyelőre meg
figyelőként. 1948 októberében, a Vandenberg-határozat kongresszusi elfogadása után,
már közvetlen tárgyalások folytak a Nyugati Unió és az Egyesült Államok, valamint
Kanada közt egy közös katonai szerződés aláírásáról. E tárgyalások eredményeként
született meg az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, a NATO.
Az új katonai szervezet stratégiáját elsősorban az Egyesült Államok hatalmi érdekei
határozták meg, ami Bradley tábornoknak, a NATO közös vezérkara első meg
bízott vezetőjének az amerikai képviselőház külügyi bizottsága előtt mondott be
szédéből is kiderült: „...Ez a stratégia öt feltételezett tényezőn alapszik: Először,
az Egyesült Államokat bíznák meg a stratégiai bombázással. A közös védelemben az
elsőbbség azt illeti meg, aki az atombombát szállítja. Másodszor, az Egyesült Álla
mok flottája és a Nyugati Unió tengeri hatalmai hajtanák majd végre a fontos ten
geri hadműveleteket, beleértve a tengeri utak biztosítását. A Nyugati Unió országai
és más országok maguk gondoskodnának kikötőik karbantartásáról és partjaik védel
méről. Harmadszor, az egyesített vezérkar főnökei megegyeztek abban, hogy a szá
razföldi hadsereg magvát az európai országok szolgáltatják, de később, ha majd
mozgósítottak, hozzájárulnak más országok is. Negyedszer, Nagy-Britanniára, Fran
ciaországra és a közelebb eső országokra hárulna a kishatósugarú légitámadás, bom
bázás és a légvédelem feladatainak legnagyobb része. Az Egyesült Államok taktikai
légierőt tartana fenn a saját szárazföldi és tengeri haderői számára és az Egyesült
Államok védelmére. Ötödször, a többi ország aszerint hajtana végre külön feladato
kat, hogy közel vagy távol esik-e az esetleges hadszíntértől. ...,,nl E beszédben már
fellelhetők azok az elemek, amelyek a NATO első, ún. „pajzs és kard" doktrínájában
nyertek világosabb, határozottabb és konkrétabb megfogalmazást.
A NATO létrejöttével Nagy-Britannia katonapolitikája is változott, módosult.
Míg 1947-ben az amerikaiak az atombomba-támaszpontok, illetve nagy létszámú
szárazföldi hadsereg létrehozását sürgették az angol kormánytól, addig a NATO
megalakulásával bizonyos hangsúlyeltolódás ment végbe a brit katonapolitikában
124 „Tájékoztató adatok", i. m. 38—41. o.
125 A Nyugati Unió hadseregeinek adatai:
Nagy-Britannia: 929 900 fő (szárazföldi erő: 530 000, légierő: 240 000. tengerészet: 144 000).
Franciaország: 590 000 fő (szárazföldi erő: 455 800, légierő: 77 000, tengerészet: 58 000V
Belgium—Hollandia: 1C3 550 fő (szárazföldi erő: 128 200, légierő: 5350, tengerészet: 30 000).
Luxemburg: 1825 fő.
A számadatok eltérőek ugyan, de Nagy-Britannia vezető erejét mindkettő jól érzékelteti (1. a 120. sz. jegyzet);
NATO-Strategie : i. m. 50. o.
126 Nagy-Britanniának 5, Franciaországnak 15, a Benelux-államoknak 3 hadosztályt kellett kiállítaniuk. Bognár
Károly: Harminc év a haladás ellen. (NATO, 1949—-1979) Budapest, 1979. 15. o.
127 Bradley tábornok e beszédét 1949. július 29-én mondta el. Idézi : Dutt: i. m. 348. o.
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a légierő és a haditengerészet javára. Ez természetesen nem vonta maga u t á n az
angol szárazföldi hadsereg csökkentését, hiszen a n n a k Franciaországgal együtt to
vábbra is fontos feladatot szántak, nevezetesen egy meginduló orosz t á m a d á s fel
fogását és elhárítását. Az új angol katonai kötelezettségekről a brit politikai és kato
nai vezetők úgy vélekedtek, hogy „...ez forradalmat jelent ... védelmi politikánk
ban. Tengeri hatalomból első vonalbeli szárazföldi hatalommá leszünk. Az angol
szárazföldi haderőknek nagy szerepük, talán a legnagyobb szerepük lesz az első
csapás felfogásában. H a az európai földrészen a szövetségeseknek nincsen nagy
állandó hadserege, Nyugat-Európát ma nem lehet megvédeni
..."m

*
Befejezésként megállapítható, hogy mind az Egyesült Államok, mind NagyBritannia katonapolitikájában 1947-től döntő fordulat következett be. Mindkét
ország uralkodó osztálya a fegyverkezés felgyorsításával, a hadügyi struktúra meg
reformálásával a k a r t döntő erőfölényt kialakítani a Szovjetunió és a népi demokra
tikus országok ellen. A vezető szerepet — objektív okok következtében — természet
szerűleg az Egyesült Államok játszotta, míg Nagy-Britanniának a „másodhegedűs"
szerepével kellett beérnie. A fegyverkezési verseny beindítása alkalmas volt ugyan
egy háborús pszichózis létrejöttéhez, sőt bizonyos „relatív erőfölény" kialakításához
is a Szovjetunióval szemben, de a nagy célt, a szocializmus megsemmisítését nem
t u d t á k elérni. í g y a szándék és valóság közti ellentétet nem voltak képesek alap
vetően megváltoztatni.

Имре Окват
НАМЕРЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Материалы о военно-политических замыслах англо-саксонских держав
1945—1949 гг.
Резюме
Поддержание компромиссного сотрудничества, сложившегося в ходе второй мировой
войны между державами антифашистской коалиции, сталкивалось со всё большими труд
ностями, Руководители англосаксонских держав стремились умалить могущество и влияние
Советского Союза и осуществить свои собственные стратегические целеустремления. Веду
щую роль играли Соединенные Штаты Америки, которые приобрели главенствующую роль
в виду изменения соотношения сил между капиталистическими государствами, и экономиче
ский, военный и политический центр капитализма переместился из Европы в Америку.
Американская внешнаяя политика в 1945 и 1946 году была проникнута стремлением со
трудничать с Советским Союзом; свои великодержавные интересы США стремились тогда
достичь в первую очередь политическими и дипломатическими средствами, опираясь на
ядерную монополию. Таким образом сотрудничество двух держав сохранялось и далее, не
смотря на то, что оно было обременено рядом противоречий в интересах.
Разрыв произошел весной 1947 года с провозглашением доктрины Трумана. Американские
руководящие круги отказались от переговоров с Советским Союзом и объявили, что развитию
Советского Союза и стран народной демократии необходимо воспрепятствовать путем
обеспечения господствующей роли США. В соответствии с изменением внешней политики
Соединенных Штатов Америки изменилась американская военная политика. Армия, военная
мощь выдвинулись на первый план в качестве важнейшего средства достижения стратегиче
ских целей. Ускорилось развитие вооруженных сил, разработка единой гегемонистической
доктрины. Борьба трех видов вооруженных сил завершилась победой военно-воздушных сил,
128 Observer, 1949. május 6.; idézi: Dutt: i. m. 350 o.
— 721 —

которые приобрели наибольшую весомость в вооруженных сил США, а теория «воздушной
войны» стала единственной военной доктриной Соединенных Штатов Америки. Одновременно
с разработкой пришгйпиалньо-теоретической стороны военной политики была проведена
реорганизация структуры военного дела. «Закон о безопасности государства
от 26 июля 1947 года централизовал и поставил на новые основы орга
низации и учреждения, занимающиеся внешней и внутренней безопасностью США. Соеди
ненные Штаты Америки в период 1947—1949 годов сформировали такую военную политику,
которая учитывала также и возможность войны, в то же время американским политическим
и военным руководителям было совершенно ясно, что несмотря на реформы военного дела,
несмотря на динамическое и широкомасштабное развитие вооруженных сил они не распо
лагают решающим военными превосходством над Советским Союзом.
После второй мировой войны великодержавное положение Великобритании изменилось
коренным образом: всё больше возрастала её зависимость от Соединенных Штатов. Британ
ская политика в основном была направлена на предотвращение утраты своих великодержав
ных возиций и на поддержание своего колониального господства. В интересах этого правящие
круги Англии стремились поддерживать и укреплять «особые отношения» с Соединенными
Штатами, признавая господствующее положение САШ, что повлекло за собой и подчиненную
роль британской внешней и военной политики.
С 1947 года наступил решающий поворот в военной политике как США, так и Веикобритэнйи. Господствующие классы обеих стран стремились добиться решающего превос
ходства сил по отношению к Советскому Союзу и народно-демократическим странам, уско
рив гонку вооружений и осуществив реформу структуры военного дела. Всё это содействовало
возникновению взаимного недоверия и страха войны, что стало решающм фактором в меж
дународных отношениях в последующие годы.

Imre

Okváth

ABSICHTEN U N D R E A L I T Ä T
Ergänzendes Material zu den militärpolitischen Vorstellungen der angelsächsischen Mächte
1946—1949
Resümee
Die Weiterführung der während des zweiten Weltkrieges aufgrund eines Kompromisses zustande gekommenen Zusammenarbeit zwischen den Großmächten der antifaschistischen Koalition h a t mit Beendigung des Krieges auf immer größeren Schwierigkeiten gestoßen. Um die Macht
und den Einfluß der Sowjetunion zu verringern, haben die Leiter der angelsächsischen Mächte
nach der Verwirklichung ihrer eigenen strategischen Z i e l s e t z u n g e n . Eine führende Bolle haben
die Vereinigten Staaten gespielt, da sie mit der Veränderung der Kräfteverhältnisse unter den
kapitalistischen Staaten eine dominante Rolle verschafft haben und das wirtschaftliche, militärische und politische Zentrum des Kapitalismus aus E u r o p a nach Amerika verlegt wurde.
1946 und 1946 war die amerikanische Außenpolitik durch die Absicht für die Zusammenarbeit
mit der Sowjetunion bekennzeichnet. Die Vereinigten Staaten wollten ihre Machtinteressen in
erster Linie durch politische und diplomatische Mittel sich auf dem Atommonopol stützend z u r
Geltung bringen. So ist die Zusammenarbeit zwischen den zwei Großmächten — zwar durch viele
Interessengegensätze erschwert — auch weiterbestanden.
Zum Bruch k a m es im Frühling 1947, als die Truman-Doktrin verkündigt wurde. Die amerikanische Leiter haben auf die Verhandlungen mit der Sowjetunion verzichtet und behaupteten,
daß die Entwicklung der Sowjetunion und der volksdemokratischen Länder durch die Sicherung
der vorherrschenden Rolle der Amerikanischen Vereinigten Staaten verhindert werden muß.
Übereinstimmend mit der Veränderung der Außenpolitik der Vereinigten Staaten h a t sich auch
die amerikanische Militärpolitik verändert. Die Armee, die militärische Kraft ist zum wichtigsten
Mittel der Erlangung der strategischen Ziehle geworden.
Die Entwicklung der Wehrmacht und die Ausgestaltung der einheitlichen Machtdoktrin wurden
beschleunigt. Aus dem Kampf der drei Streitkräfte ist die Luftwaffe siegreich hervorgegangen,
so wurde sie die wichtigste Streitkraft der Vereinigten Staaten und die Theorie des „Luftkriegs"
die einzige militärische Doktrin der USA. Paralell zur Ausgestaltung der prinzipiellen, theoretischen Seite der Militärpolitik wurde auch die Struktur des Kriegswesens umorganisiert. Das
Gesetz „über die Sicherheit des Staates vom 26.-ten Juli 1947" zentralisierte und einen neuen
Grund legte zu den Organisationen und Institutionen der Innen- und Außensicherheit der USA.
Die Vereinigte Staaten haben zwischen 1947 und 1949 eine Militärpolitik gestaltet, die auch m i t
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der Möglichkeit eines Krieges gerechnet hat, aber die politische und militärische Leiter in Amerika wußten gleichzeitig, daß sie trotz der Reformen des Militärwesens, der schnellen und starken
Entwicklung der Luftwaffe in den militärischen Starken der Sowjetunion nicht entscheidend
überlegen waren.
Nach dem zweiten Weltkrieg veränderte sich grundsätzlich die Machtlage von Großbritannien,
seine Abhängigkeit von den USA verstärkte sich immer mehr. Die britische Außenpolitik bestrebte sich in erster Linie nach der Verhinderung des Untergangs seiner Position als Großmacht
und nach der Erhaltung seiner Kolonialherrschaft. I m Interesse von diesem bestrebten sie sich
die mit den Vereinigten Staaten gestaltete „besondere Beziehung" zu erhalten und zu verstärken,
die Dominanz der USA auch annehmend, die die Unterordnung der britischen Außen- und Militärpolitik zur Folge hatten.
Ab 1947 erfolgte eine entscheidende Wendung sowohl in der amerikanischen als auch in der
britischen Militärpolitik. Die herrschenden Klassen der beiden Staaten wollten ein entscheidendes
Kräfteüberlegenheit gegen der Sowjetunion und der volksdemokratischen Ländern durch die
Beschleunigung der Rüstung und durch die Reform der Struktur des Militärwesens zu erreichen.
All dies haben zur Entstehung des gegenseitigen Mißtrauens und der Kriegsangst beigetragen,
die zum entscheidenden Merkmal der folgenden Jahren geworden sind.

KÖZLEMÉNYEK

CSENDES LÁSZLÓ

TÉRKÉPEK, METSZETEK
BUDAVÁR VISSZAVÍVÁSÄRÓL

A magyar térképészet polgári és katonai vonatkozású történetének feltárása év
századok óta nehéz feladatok elé állítja a kutatókat. Ezt igazolja a Budavár egykori,
térképi ábrázolásait feltáró kutatás is.
Miután a törökkori Buda a maga egykori valóságában mindeddig sok vonatkozás
ban ismeretlen, fontosak ránk nézve azok a térképek, vázlatok, látképek, ábrák,
amelyek vizsgált területünk részleteinek megismerését — az ott folyó események le
folyását — korabeli helyrajzi ábrázoláson át teszik (tehetik) lehetővé.
Részletes, hiteles alaprajzot az 1680-as éveket megelőzően megbízható forrásból
mindeddig nem ismerünk Budáról, ezért vizsgálatunk a fellelhető, vagy irodalmi for
rások leírása szerint bemutatott, „értékelt" térképek, látképek, metszetek elemzésére
szorítkozik. Budáról 1686-ot megelőzően csupán Hallart főhadsegédnek az 1684-es
ostromról készült térképszerű ábrája szolgál megbízhatónak látszó támpontul.
Hallart, Marsigli, Juvigny, valamint Fontana és sok-sok név szerint mindeddig nem
ismert térképkészítő és -kiadó fellelhető alaprajzai — jelmagyarázatukkal, értékes
rajzi ábrázolású adataikkal — az ostromműveletek megértése szempontjából tanul
mányozásra érdemesek. Marsigli és Juvigny térképészeti tevékenysége a terület
földrajzi hovatartozása szempontjából mindenképp meghatározó lehet, ezért — mint
később arra visszatérünk — érdemes alaposan elemezni munkájukat.
A későbbiek jobb megértéséhez röviden utalnunk kell az ostrommal és az ostrom
ábrázolásával összefüggő néhány jelenségre.
A XVII. század második felében, így Buda 1686. évi ostrománál is, a támadó
seregek gyűrű rendszerű állások létesítésével készültek a feladatok végrehajtására.
Az eddig ismert látképek, vázlatok tanúsága szerint a támadó sereg egy része körül
zárta a várat, ütegei a Rózsadomb déli lejtőin, a Retek utcánál, a Kis-Svábhegy
lejtőin, a Naphegy, valamint a Rácfürdő mögötti területen rendezkedtek be. A vár
falak elleni tüzelést követően a gyalogság a párhuzamosan kiépített ostromárkokban
közelítette meg a falakat, s egyre közelebb hozták az ágyúkat is.
Az ostromló erőket kívülről fenyegető „felmentő" török seregek távol tartását
szolgálta a külső gyűrű, amely tábori sáncokkal, akadályokkal, gátakkal hatalmas
félkörben vette körül Budát a Gellérthegy déli vonulatától a Sashegy gerincvonalán
át a Rókushegy—Szemlőhegy—Duna magasságában.
A Buda és Pest közötti közlekedést az 1686. évi ostromig a mai Vigadó tér ós Ybl
Miklós tér között hajóhíd biztosította. Ugyancsak hajóhíd volt a Gellért tér és
Dimitrov tér, valamint a Margitsziget és Óbuda között. A hídfők védelmét külön
böző törésvonalú sáncművek biztosították. Ezek alaprajzát feltüntették az egykori
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metszeteken. Juvigny 1686-ból eredő térképén a Vigadó tér—Ybl Miklós tér közötti
hajóhíd már nincs ábrázolva, viszont a Csepel-sziget északi részén, körülbelül a mai
Szabadkikötő magasságában, a folyam mindkét ágán, egymással szemben hajóhíd
látható. A hídfők a soroksári Duna-ágon a folyam bal partján, illetve a főágon a
folyam jobb partján épültek ki, jelentős sánccal megerősítve.
Vitathatatlan, hogy az ostromot előkészítő sereg hadmérnökei nem készíthettek
olyan megbízható térképet, amely elfogadható ábrázolással, biztos támpontul szol
gálhatott volna a harc megvívásának részleteit illetően. Az ostromló sereg mérnökei
vázlataikat egy esetleges terv, vagy térkép megalkotásához csupán akkor készíthették
volna el megbízhatóan, ha a törökök által rajzolt térképek birtokába jutnak. Miután
részleteket, mérethű ábrázolást, elfogadható látképeket nem ismertek, a rendelke
zésre álló információk hasznosításán túl, a török fennhatóság miatt, egyébre nem
támaszkodhattak. Ilyenformán egy-egy vázlat ábráinak jelölései, a feliratokkal,
rendkívül nagy segítséget jelentettek, vagy jelenthettek volna a térképkészítőknek.
Az egykori rajzok, metszetek, látképek és térképek további felkutatása és értéke
lése teszi — teheti — számunkra térben is érzékelhetővé a leírásokat és az ábrázolt
topográfiai adatokat.
A látképek különleges értékét az adja, hogy nagyobb gyakoriságuk folytán — bár
megbízhatóságuk jóval kisebb, mint a térképeké — képet nyerhetünk az egykori,
Buda építészeti remekeiről. A gyakran igen tetszetős képi bemutatás azonban alapos
értékelésre szorul, mert a „látványosabb" másolás, a helyenként jól-rosszul sikerült
térkitöltés általában nem a hitelességet szolgálja. Elfogadott, hogy csak olyan lát
képeknek adhatunk hitelt, melyek alkotói bizonyíthatóan láthatták a tájat, az ostrom
képek esetén részesei voltak a török elleni harcoknak. Az 1686-i ostromábrázolások
között több jó látképpel rendelkezünk — melyek az ostrom egy-egy jelenetót örökí
tették meg — rajtuk a házak tető nélkül, falaik omladékosan meredeznek a magasba.
A bástyák többnyire romokban állnak, az ábrázolt ágyúk többsége ontja a „tüzes
golyók" tömegét. Számos ház lángokban áll, robbanások, közelharc, diadalmas
rohamok rajza emlékeztet az egykori harcokra.
A törökkori Buda magunk elé képzelése, az ostrom egyes mozzanatainak meg
értése feltételezi egy vagy több olyan alaprajzi ábrázolás ismeretét, melyek sokkal
fontosabbak az esetenként rendkívül látványos és megbízhatónak tetsző látképeknél.
Tekintsük tehát át a XVII. században hazánkról, vagy hazánk egyes területeiről
kiadott „térképek" közül az ismertebbeket!
1624-ben metszette Magyarországot bemutató térképét Jans Class de Vischer, mely
a „Vera delineatio accurataque Tabula totius Regni Ungarici Regionumque ei
adjacentibus adscriptis precipui nominis urbibus tempore quo a Turcis capta sunt..."
címet viseli és Amszterdamban jelent meg. Ugyancsak Vischer jelentette meg
1685-ben a „Theatrum Belli inter Magnós duos Imperatores Romanorum et Turcarum" címú 12 szelvényes térképét, mely hazánkon kívül a Balkán egy részét is ábrá
zolja. Tartalmát tekintve — a korábban megjelent térképek módosítása miatt —
aprólékosabb munkára, részbeni pontosításra utal. Talán a keresletnek tulajdonít
ható, hogy Vischer — kinek térképészeti múltja tisztázatlan, pontosabban inkább
csak kiadói tevékenysége ismert — a század közepén „Regnum Hungáriáé in omnes
suos Comitatus Accurate Divisum et Editum..." címmel megyei beosztású térképet
is készített hazánkról. Több más térképet is megjelentetett Magyarországról, ami
arra enged következtetni, hogy „alapanyaga", vagy inkább a „kereslet", jelentősebb
volt a valós felmérés igényeinél.
A XVII. század első felében Nicolaus Vischer gondozásában jelent meg Amszter— 725 —

dámban Lazius XVI. századból eredő térképe is „Totius Regni Hungáriáé una cum
Adiacentibus et finitimis Regionibus Delineatio" címen. A Vischer név, mint arra
a fent említett térképek is utalnak, inkább kiadói, mint térképezői tevékenységre
utal.
1653-ban rajzolta Gerhardt Graass hadmérnök „Praecipiorum Superioris ac Inferioris Hungáriáé Munitionum turn suae Maiestatis Caesariae, tum Turcarum
Subiectorum Descriptio..." címen megjelent térképét hazánkról. Méretarányt és
fokhálózatot a térképen nem tüntetett fel; az ábrázolásmódot tekintve korának
színvonalán áll. Részletek értékelésére nem alkalmas.
A vizsgált, XVII. századi, amszterdami kiadásokon túl 1665-ben Nicolas Sanson,
a híres francia kartográfus és kiadó, 1684-ben a párizsi Jaillot Alexis Huber, 1688-ban
az olasz Marco Vincentio Coronelli földrajztudós, a német Hans Strauss és sok más,
korában jeles, vagy alig ismert térképkészítő műhelyéből is kerültek ki Magyarorszá
got, vagy részeit ábrázoló térképkiadványok.
A gyűjtemények anyagát, valamint a térképtörténeti irodalmat tanulmányozva
meglepő, hogy milyen sok nevet — elsősorban külföldieket — lehetne felsorolni
azzal összefüggésben, hogy a XVII. század során — ilyen vagy olyan — térképet
szerkesztettek, metszettek, vagy adtak ki hazánkról.
Miután a könyvtári — levéltári — térképtári kutatások íratlan szabálya, hogy
a kutatónak „illik" ismernie, vagy megismernie a feldolgozásra váró témakör korábbi
publikációit, kísérletet tettem a nyomtatásban eleddig megjelent források felkuta
tására. Mindenekelőtt dr. Károlyi Árpád feldolgozását kerestem (Buda és Pest visszavívása 1686-ban), melyet szerzője ,,A kétszázados emlékünnepély alkalmára Buda
pest fővárosa megbízásából eredeti kútfők alapján" állított össze (Budapest, 1886).
A terjedelmes kiadvány (437 oldal) — képekkel, vázlatokkal, „térképekkel" — átfogó
képet adhatott a Budavár visszavétele iránt érdeklődő olvasóknak. Mivel térkép
történészként elsősorban a helyrajzi ábrázolások és až azokból levonható következte
tések érdekelnek, különös figyelmet szenteltem a topográfiai utalásokra. Térképeket
keresve azonban, sajnos, csalódás ért. A helyenként utcáról utcára menő leírásokat
pontosítandó térképet kutatva csupán a 4. sz. melléket (,,A Budát ostromló sereg
hadállása 1686-ban" [készítette Lampel József]) ad környezeti áttekintést az ostromlandó várról és környékéről. Feltétlen említést érdemel, hogy a térkép az ese
ményt követő kétszáz évvel későbbi beépítettséget tükrözi, ami zavarólag hat.
Maga a térkép látványos, de tartalmi ábrázolását tekintve sok-sok kérdést vet fel.
Ugyancsak Lampel József készítette az 1—3. vázlatokat is, amelyek a vár területének
ábrázolására szorítkoznak. Sajnos, a kiadvány olvasói a terület azonosításához mini
mális segítséget kaphattak, kaphatnak az utalt rajzok tanulmányozása során.
Wellmann Imre vállalkozott arra, hogy a 200. évfordulóra megjelent feldolgozást
a 250 éves évforduló alkalmával kiegészítse pontosítsa, átdolgozza. Törekvése ered
ményes volt, de térképei számát tekintve még mindig szegényes : 18 ábrájából csupán
6 „alaprajzszerű", és azok térképi értéke is minimális.
A törökkori budai várat, vagy annak részeit illető következtetések sokszor nem
eléggé meggyőzőek ; ez feltehetően a fellelhető metszetek, látképes ábrázolások érté
kének túlbecsüléséből adódik. Sajnos, az egykorú metszetek és rajzok nem teszik
számunkra a leírásokat és más topográfiai adatokat igazán értékelhetővé. Elismerés
sel kell szólnunk arról a kezdeményezésről, amely a területet oldalnézeti bemutatás
sal is igyekszik szemléltetővé tenni. Ilyenek pl. a de La Vigne által készített „Buda
1686. évi ostromképe nyugati és keleti látképpel, s a vár északnyugat—délkeleti
hosszmetszetével", vagy ,,A belső vár függőleges keresztmetszete" c. ábrázolások.
Igaz, hogy ezek a keresztmetszetek első ránézésre csupán látványosnak tűnnek, tar— 726 —

talmukban mégis sok-sok olyan ismeretet nyújtanak, melyek értékelése a térképet
„olvasni" tudók számára rendkívüli segítséget adhat.
A bécsi Kriegsarchiv térképgyűjteménye (Kartenabteilung) több olyan térképet
őriz gyűjteményében, amelyek a budavári 1686-os események értékeléséhez jelentős
segítséget nyújthatnak. A kéziratos (eredeti példányú), vagy sokszorosított, rézmetszetű térképpéldányok a mai fogalmaink szerinti térképektől különböznek. Első
sorban azért, mert kiegészítő „jelmagyarázataik" különös formájúak és tartalmú
ak: céljuk elsősorban az ábrázolt terület jobb megértése, de számos olyan utalást
is tartalmaznak, amelyek aprólékos részletek (pl. épületek rendeltetése) magyaráza
tával teszik zsúfolttá a térképek szegélyét és az ábrázolástól mentes helyeket.
Az alábbiakban tekintsük át a Kriegsarchivban fellelhető Budavár-ábrázolásokat :
1.
Grund-Riss der Belagerung und Eroberung Ofens... 1686
Carolus de Juvingny (hadmérnök)
Scala Continens 4000 Gemeine Schridt 400 (x=40 mm)
Metsző : Mathias Greischer
A térkép mérete: 87x86 cm, vászonra kasírozott metszet.
Gyűjteményi jelzete: Inland C.V. & Ofen Nr. 1.
A térkép ÉNy-ra tájolt. A szelvény bal felső sarkában díszes keretben I. Lipót
császárhoz szóló latin nyelvű ajánlás olvasható. A jobb felső sarokban lévő kartusba
helyezte el a szerző latin és német nyelven a térkép címét, a készítés időpontjának
— 1686 — feltüntetésével. A térkép mindkét széléhez jelekkel, illetve számokkal
utaló magyarázatot kasíroztak. A latin, német, olasz és francia nyelvű magyarázó
szöveg 106 pontban foglalja össze a térképen fellelhető, számokkal jelölt épületek,
építmények, ábrák nevét, rendeltetését, jelentését. ,,A", ,,B", ,,C" jelöléssel olvas
ható magyarázat a térkép felső, valamint alsó részét díszítő „panorámaképen" lát
ható ábrázolásról. A művészi kivitelű, aprólékos rajz külön értéke a térképszel
vénynek.
A természetes alakzatok és mesterséges létesítmények ábrázolása alaprajzi. Külö
nösen a vár bástyái, valamint az északról, illetve délről kiépített közelítőárkok fel
tüntetése hívja fel magára a figyelmet. Az ütegállásokat apró pontsor jelöli. A dom
borzat megjelenítése pillacsíkos. Budavár területén több épület, építmény, még temp
lom is ábrázolásra került, Pestet csupán a városfal és öt templom jele rögzíti. Terüle
tileg főként a Budától északra, nyugatra és délre levő részt ábrázolja a térkép, utak,
szántóföldek feltüntetésével. A hadrend ábrázolásánál feltünteti a parancsnokok
nevét, helyenként a fegyvernemi megnevezéseket is (gránátosok, huszárok). Több
helyen oldalnézeti ábrázolással láthatók felvonuló gyalogos és lovas egységek. Budá
tól DNy-ra, a Csepel-sziget magasságában lévő török tábort különböző méretű és
formájú sátrak jelzik. A széleken felsorakoztatott ágyúkat Buda felé irányítva
ábrázolta a szerző. (1. és 2. sz. kép, 728., 729. o. Művészi kivitelű látkép Budavárról,
amely a térkép díszítőelemeként készült [1J; hadrendi ábrázolások a mai Óbuda terü
letén [2].)
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2.

Plan der Belagerung von Ofen im Jahre 1686. (Mitteilungen der K.K. KriegsArchivs Jahrgang 1886. Nach Juvignys Plan der Belagerung Ofens 1686.)
Kicsinyított másolat, a térkép Ny-ra tájolt.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 152—2.
A rézmetszet mérete 60,9X45,6 cm. A térképen ugyanúgy feltüntették az utaló
számokat, mint az eredetin (Inland C. V. & Ofen Nr. 1), ám itt hiányzik a szöveges
magyarázat. Az alaptérképet feliratokkal (pl. Adler Berg, Blocks Berg, Teufels
graben, Wasser Stadt, Graner Thor, Stuhlweissenburger Thor, Raizen Stadt, Leiden
hügel, Margarethen Insel stb.) egészítették ki. A terület jobb áttekinthetősége érde
kében a hadrend ábráit, feliratait, valamint az állásrendszert (árkok, tüzelőállások)
piros felülnyomással készítették. {3. sz. kép, 731. o. Buda és Pest. A két város jelen
tősége közti különbséget igazolja az ábrázdlás részletessége.)
3.

A cím nélküli nyomat — a hadrend kivételével — teljesen azonos az előbbivel.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 152—1.
A bal felső sarokban áttekintő térkép a törökkori Magyarország területéről:
„Übersichts Karte zum Feldzuge 1684. Nach der Beilage zu »Mailath Geschichte
der Magyaren«".
Megjelent a „Mitteilungen des K.K.Kriegsarchiv Jg. 1884 Tafel VI. kiadványa
ként.
4.

Belagerun(g) der Königlichen Haupt und Rezidenz Stadt Ofen, wie solche von
denen kayserlichen und alyrten als Chur-Bayrischen, Chur-Saechsischen und ChurBrandenburgischen Völckern anno 1686 ist mit Sturm eingenommen und erobert
worden.
Mérete: a szegélyező jelmagyarázatokkal 39x30,5 cm.
Színes, kéziratos de befejezetlen munkának tűnik : Év, hely, méretarány és szerző
nélkül. Ny-ra tájolt.
Gyűjteményi jelzet: K.AH. III. c. 150.
A területek és épületek megnevezését betűkkel (A—Z) az erődök, árkok utalását
számokkal (1—19) tüntette fel a szerző.
Buda Duna felé eső oldalán a falak, bástyák ábráinak feltüntetése hiányos.
Mint a címből is kitűnik, a magyarok hollétére egyáltalán nem utal a térkép
készítője.
A várfalakon túli árokrendszer feltüntetése északon és délen különösen aprólékos.
Pesten csak a városfal rajza hívja fel a figyelmet a terület lakottságára. (4. sz. kép,
732. o. A térkép részlete.)
5.
Fontana's Plan der Belagerung Ofen's 1686. Mérete: 101x50,5 cm.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 151.
A kivitelében mutatós, inkább madártávlati látkép délre tájolt. Bal felső sarkában
panorámakép látható Budáról az ágyúk lövedékeinek röppályáit feltüntető kiegészí— 730 —
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téssel. A jobb felső sarokban, 32x10 cm-es méretben, Buda alaprajza utalószámok
kal, ám magyarázat nélkül. Buda és Pest egyaránt zsúfoltan beépített városképet
mutat. A Margitsziget tájékán ábrázolt szigeten sátorok tömege látható. A mű alsó
részén ugyancsak sátrak és császári lovasok ábrái láthatók.
6.
L'accampamento delle genti del'elettore, piantato a.di 17di giugno
Rézmetszet, mérete 34,5x26,5 cm.
Gyűjteményi jelzet: H. III. c. 112—4 98—3 Blatt 7.
A térkép címe a jobb alsó sarokban, díszes, oszlopszerű feliratként szerepel. A ke
letre tájolt, látképszerű munka semmiképp nem készülhetett a helyszínen. A Duna
bal partján (Budával szemben) településnek nyoma sincs, csupán hadrendi jelzések
láthatók. Budavárral (Buda Vecchia) szemben a Dunán 5 kisebb-nagyobb szigetet
ábrázol a szerző. A mai Csepel-sziget felezőjében a Duna fő és mellékágán átkelőt
(hidat) jelöl. A bal parton több a hegyábrázolás, mint a budain.
7.
II piano di Buda assediata
L.N.d'Hallart.
Gen. Quartierm.
Metsző : Michaele Wening
Rézmetszet, tájolása nyugati. Mérete 56,5x53 cm.
Kiadó, évszám és méretarány nélkül.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 151—6.
Budavár falain (bástyáin) kívül ábrázolásra került az árokrendszer északon és
délen. A hadrendi ábrázolásnál betűk utalnak a haderőnemekre (dragonyosok, hu
szárok stb.). Az olasz nyelvű jelmagyarázat az ABC kis- és nagybetűivel díszes
kartusban a térkép bal alsó sarkában található.
Az árokrendszer lényegesen eltér a Juvigny térképén lévőktől.
8.
Buda o Offen
Mérete: 20x13,5 cm.
Kiadó, hely, szerző és évszám nélkül.
Rézmetszetű madártávlati (oldalnézetes) kép Budáról és Pestről.
Gyűjteményi jelzet: KA. G. VI. 2001.
A kép alsó részén az A-tól K-ig jelölt magyarázat olasz nyelvű, ami feltehetően a
szerző származására utal.
Látványos, de valótlan ábrázolás: Pest és Budavár egy magasságban fekszik.
A mai Gellérthegy ábrája a Vezuv formáját tükrözve emelkedik. Pest és Buda erődí
tett falát a Duna mellékága övezi, azon túl mocsár és nádas.
A mai Lánchíd helyén dunai átkelőt ábrázol.
A sok-sok mecset rajza törökkori időkre utal.
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9.
Juvigny's Plan der Belagerung Ofen's 1686
Mérete: 23,5x16,5 cm.
Rézmetszet.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 152—3.
A térkép tartalmilag azonos a 2. sz. alatt ismertetettel.
Hibája, hogy a nagymérvű kicsinyítés miatt helyenként nagyítóval is alig olvas
ható. Csíkozott domborzatábrázolása inkább sötét foltként jelentkezik, így nem utal
a terepviszonyokra.
10.
Die Belagerung von Ofen 1686. Berennung am 18. Juni. Eröffnung der Lauf
graben in der Nacht zum 22. Juni. Erstörmung an 2. September.
Rézmetszet, mérete 24 X17 cm.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 152—4.
A Budavárat és közvetlen környékét, a Duna egy szakaszát, valamint Pestet
ábrázoló térképről a hadrendek ábrázolása hiányzik. Budától északra és délre árokés állásrendszer utal az ostromelőkészületekre. Több szám- és betűutalás látható a
metszeten, de jelmagyarázatuk hiányzik.
A klasszikus csíkozott domborzatábrázolás — amely csak a XVIII. század végén
alakult ki — egyértelművé teszi, hogy a térkép nem egyidejű az ábrázolt események
kel. (5. sz. kép, 735. o. Buda jelentőségét Pesttel szemben e térkép is kiemeli.)
11.
Juvigny's Plan der Belagerung Ofen's 1686.
Mérete: 77,5x56,5
Tájolása nyugati, a térkép kerettel van körülvéve.
Méretarány: 1:8300
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 152.
Szürke színnyomású, tartalmilag azonos az Inland C. V. & Ofen Nr. 1 jelzetű
Juvigny korabeli térképpel (1. sz.).
Eltér néhány hegy, a Duna, valamint az Ördögárok felirata. A jobb felső sarok
ban Plan II. felirat olvasható, feltehetőén valamilyen kiadványhoz készült a későbbi
években. (6. sz. kép, 736. o. A Kis-Svábhegy és környéke táborozó csapatokkal.)
12.
Cím nélkül, de az ábrázolás (hadrend stb.) szerint Buda visszavívását ábrázolja.
Szerző, méretarány és év nélküli.
Színes, kéziratos.
Mérete: 100,4X48 cm (vászonra vont).
Gyűjteményi jelzet: Inland C.V. &. Ofen Nr. 8.
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5. az. kép

6. sz. kép
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Nyugatra tájolt, alaprajzi ábrázolás. A domborzat vonalkázott, perspektivikus
ábrázolással. A hadrend téglány formátumú ábrái mellett utalószámok vannak, de
azok magyarázata hiányzik.
Az első pillantásra korabelinek tűnő kéziratos térkép minden bizonnyal egy ké
sőbbi térkép alapján készült: Budavár, Pest és a Víziváros alaprajzszerű ábrája a
területek zsúfolt beépítettségére utal. Míg a fentiek tömb ábrázolással készültek,
addig északon az előváros, illetve Óbuda területén oldalnézetes házábrázolások
utalnak a településre. A hegyek, szőlők, gyümölcsösök között gazdag úthálózat utal
a terület járhatóságára, közlekedési viszonyaira. Kb. a mai Gellérthegy déli részén,
csaknem Pest területével azonos nagyságban, táborhelyet ábrázolt a térkép készítője.
A Csepel-szigettel egy magasságban, de a Dunától nyugatra, jelentős kiterjedésű
területen (8—10-szer akkora, mint Pest) török táborhely látható sátrak ábráival,
középen a fővezér kiemelkedő sátrával (sátraival), palánkszerű fallal körülvéve.
13.
II Castello di Buda oppugnato dalle genti del serenissimo
L. N. de Hallart General Quartierm.
Metsző : Michèle Wening
Rézmetszet, mérete: 56X29,5 cm.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 98—3 Blatt 12.

elettore di Baviera

Buda madártávlatos látképe A—Z utalókkal és ezek olasz nyelvű jelmagyarázatá
val. A látványos, főként a várfalakat és bástyákat hangsúlyozó ábrázolás lehetősé
get nyújt a Budavár területén lévő épületek tanulmányozására. A falak, bástyák
fekvése és ábrái arra engednek következtetni, hogy a látkép készítője jelen volt,
tehát nem fantáziarajzról van szó. A lőréseknél ágyúkat, a falakhoz vezető árok
rendszerben katonák tömegét ábrázolja. A rajz az épületek ábrái alapján az 1686-as
ostrom előtt készülhetett. Egy-két romos épület és néhány háztető hiányos volta
arra enged következtetni, hogy azok korábbi rongálódás nyomai. A gondos rajz akár
madártávlatos légifelvételnek is beillik.
14.
Der Türkenkrieg 1683—1699. (Vezérek arcképe és várak alaprajza néhány oldalas
leírással.) A várak ábráinak száma csaknem száz.
Németalföldi nyelvjárásban íródott, ami feltehetően a szerzőre is utal. Buda és
Pest a 26., 27., 28., 29. lapon került ábrázolásra.
Gyűjteményi jelzet: KA. H. III. c. 98—6. a.
26. lap. A kép felső szélén középen Buda felirat.
Mérete: 26,5x10,2 cm.
Rézmetszet, a látképes ábrázolás tájolása déli.
Készítője : Gašpar Bouttats.
Metszette: I. Peeter.
Kiadási év és hely nélkül.

:

A Buda és Pest falain, bástyáin belül ábrázolt épületek békés időkre emlékeztet
nek. Romoknak, rongálódásnak nyoma sem látszik.
Északon, a várfalak mellett, a Dunának egy nem létező mellékága látszik.
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Buda és Pest a metszet szerint egy magasságban fekszik, a mai Gellérthegy
(Geeraers bergh), csúcsán nagyobb erőddel, jelentősen kiemelkedik a környezetből.
A hegy lábánál meleg fürdő.
27. lap. Buda vulgo Offen
Mérete: 26x10,6 cm
Év, hely és kiadó nélkül
Metszette: I. Peeter
Tájolásából ítélve más munkák alapján készülhetett. A Gellérthegy — helyesen —
a Duna partján, ám Buda attól nyugatra került ábrázolásra. Pestnek néhány házát és
két templomát láthatjuk. Feltűnően kiépített városfalat ábrázol a szerző Pest
Duna-partján, létezése valószínűtlen. A metszet bal alsó sarkában harci jelenet
képe látható.
28. lap. Pesth
Mérete: 26,5X10,5 cm
Év, hely és kiadó nélkül.
Metszette: I. Peeter.
A metszet délre tájolt. Középen Pest, várfallal és bástyákkal. A faltól távolabb,
de követve annak vonalát, a Dunából leágaztatott folyam övezi Pestet. Hangsúlyo
zott a Budát és Pestet összekötő híd.
Budavár ábrája nagyon sematikus. A Gellérthegy csúcsán jelentős erőd ábrája
látható.
A bal alsó sarokban sétáló és lovat vezető törököket ábrázolt a szerző.
29. lap. Casteel von Buda
Mérete: 12x10,5 cm.
Év, hely és kiadó nélkül.
A metszet jobb alsó sarkában G. B. monogram látható.
Központban a várpalotát, attól balra őrtornyot, jobbra egy nagyobb kiterjedésű
bástyát ábrázolt a rajzoló. A várpalota alatt, mint arra jelmagyarázat utal, virágos
udvar és egy botanikuskert, amelyeket magas fal vesz körül.
A bal alsó sarokban két török férfi ábrája.
*
A továbbiakban szólnunk kell a könyvészeti forrásokról is. Ismert, hogy a XVII.
század magyar vonatkozású térképei külföldi sajtótermékekben, jelentős számban
külföldi könyvekben jelentek meg.
E vázlatok, „térképek" tehát külföldi szerkesztők és metszők munkái, akik Ma
gyarországot nem ismerték, csillagászati helymeghatározást, részletes felmérést nem
végezhettek. Sokkal inkább művészi alkotások, mint térképek.
Mégis, mindenkor meríthető némi értékkel bíró adat térképtörténeti, esemény
történeti vonatkozásban. Ez is indokolja, hogy a könyvek térképmellékleteit az írott
eseményekkel összevetve szükséges vizsgálni. A földrajzi, történelmi könyvek írói,
a hadtörténelmi eseményekről tudósító könyvek szerzői gyakran felhasználtak egyegy valahol megpillantott, néha nehezen szerzett térképet, s azt kiegészítve — vagy
eredetiben hagyva — közölték saját írásaik jobb megértéséhez. Itt is érvényesül
Sellye János megállapítása: mindazon tények, amelyekből következtetést tudunk
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levonni, érdemesek arra, hogy tudjunk róluk. Tekintettel arra, hogy térképtörténeti
adataink sok vonatkozásban hiányosak, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a könyvek
ben fellelhető ábrázolások bemutatását, nem tekinthetünk el azok eredetének, való
diságának kutatásától.
A XVI—XVII. századból eredő kiadványok már csak azért is értékesek, mert
megőrizték az ismert magyarországi települések, hegyek, folyók, tájegységek neveit.
Igaz, hogy e neveket meglehetős változatossággal olvashatjuk a korabeli kiadvá
nyokban, mégis érdemes ezekre odafigyelni. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyar
ország mind területe, mind helynevei vonatkozásában „terra incognita" volt a leg
több kiadvány tanúsága szerint. A névírás meglehetősen zavaros; latin nyelvű tér
képen gyakran találunk magyar és német helyneveket; olasz kiadású térképen latin
és magyar nyelvű feliratok olvashatók. A könyvírók, vagy szerkesztők tájékozatlan
sága és hanyagsága is feltűnő, hiszen számos esetben előfordul, hogy a leírásban és
a könyv regiszterében más-más változatban szerepel ugyanazon település neve.
Előfordul az is, hogy az események szemléltetésére mellékelt térképen, vagy vázlaton
a megértés szempontjából legfontosabb településnevek, helyrajzi meghatározások
hiányoznak.
Meg kell említenünk Hulsius Levinus „Chronológia Pannóniáé. Ein kurtze Be
schreibung dess Königreichs Ungern, fürnembster Theil, was sich allda seyt hero
Anno Christi 909... biss auff dieses 1596 Jars, gedenckwürdig verlauffen... sampt ein
geographische Mappen..." c. munkáját. Az említett térkép gondosan megkülönböz
teti (félholddal) a török megszállta helységeket. Városábrái látványos, szép rajzok.
Győr, Komárom és Pannonhalma körzetében katonai tábor rajza hívja fel magára
a figyelmet. Hatvan és Esztergom mellett harci jelenet ábrája látszik.
Befejezésül szólnunk kell egy, a Buda ostromát követő harmadik évben meg
jelent térképről, amely a magyar kartográfiában az első, de világviszonylatban is
egyike a legkorábbi zsebatlaszoknak.
A Magyarországot bemutató első térképatlasz az „Atlas Parvus Hungáriáé".
Szerzője Hevenesi Gábor (bár egyes külföldi források Colloredo Fabius Anton nevé
vel jelzik), a megjelenés időpontja 1689. Feltűnő e munkában az a figyelmet érdemlő
történelmi és földrajzi tájékozottság, amely a szerkesztő ismereteit látszik igazolni.
Feltétlenül hozzájárult az atlasz elkészítéséhez, hogy az elmúlt időszak hadműveletei
nek nyomán nem csupán a szomszédos, de a távolabb fekvő országok közvéleményé
nek figyelme is Magyarország felé fordult.
E rövid áttekintés által arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy a (had)történeti
kutatás során az írott források értékelése mellett a (korabeli térképeken) ábrázolt
helyszín alapos értékelése is szükséges. Minden ábrázolás rendkívüli jelentőséggel
bír, és azok értékelése mindenkor a vizsgált időszak történészeinek feladata.
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GYÖRKÉI JENŐ

A SPANYOLORSZÁGI NEMZETKÖZI BRIGÁDOK
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

ötven éve, 1936. július 18-án Spanyolországban fasiszta lázadás tört ki. A köz
társasági rádió madridi adója felhívást intézett a spanyol néphez: „Veszélyben a
Köztársaság! Minden hazáját szerető spanyol fogjon fegyvert a Köztársaság védel
mére!"
A spanyolországi események nemcsak a spanyol népet, hanem az egész haladó
világot felrázták. A józanul gondolkodó emberek nagy tömege megborzadt a fasizmus
nyílt támadásától. A segítségnyújtás a legkülönbözőbb módon nyilvánult meg.
Egyik legszebb példája az önkéntesek érkezése volt a vérző spanyol földre.
Fél évszázad telt el azóta, hogy 1936 őszén — a kezdeti milícia szervezése után —
sorra alakultak a nemzetközi brigádok. S ahogy távolodunk időben, egyre többet
tudunk a spanyol nép szabadságharcáról, a nemzetközi szolidaritás méreteiről. Jelen
írás az internacionalista segítségnyújtás egy kevésbé ismert mozzanatára, az egész
ségügyi szolgálat tevékenységére kívánja a figyelmet felhívni. Azokról szól, akik
a nemzetközi brigádok katonái voltak és úgy harcoltak, hogy emberek életét men
tették.
Tanulmányom azon a kutatáson alapszik, melyet öt évvel ezelőtt — 1981 őszén —
a Spanyol Vezérkar Hadtörténeti Intézetének Levéltárában folytattam. Ennek
köszönhetem, hogy a spanyol polgárháborúról, a nemzetközi brigádok tevékenységé
nek e fontos területéről sikerült teljesebb képet nyerni.
*
A polgárháború első napjaiban, éppúgy, mint a milícia szervezésekor, az egészség
ügyi szolgálatra is a spontaneitás volt a jellemző. A nemzetköziek sebesültjeit Madrid
különböző kórházaiban helyezték el. Később csak kettő-háromban összpontosították
őket, külön termeket biztosítottak számukra, ahol parancsnokaik és bajtársaik gyak
ran felkereshették őket. A kezdeti időszakban úgy tűnt, hogy ez a megoldás megfelel
a célnak és elegendő lesz csupán a felcserszolgálatot és a sebesültszállítást meg
szervezni.
1936 szeptember végén, a Spanyol Néphadsereg szervezésével egyidőben kezdő
dött el az önálló internacionalista magasabbegységek, a nemzetközi brigádok szer
vezése. Ezzel párhuzamosan láttak hozzá a nemzetközi egészségügyi szolgálat létre
hozásához is, azzal a céllal, hogy az elsősegélynyújtástól az utókezelésig mindent ez
a szervezet lásson el.
A nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálata kettős alárendeltségbe tartozott.
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Egyrészt a nemzetköziek albacetei bázisának, másrészt a Köztársaság Nemzetvédel
mi Minisztériuma Szárazföldi Haderői egészségügyi főfelügyelőjének hatáskörébe.
Egy ilyen jellegű nemzetközi egészségügyi szervezet felállítása már csak azért is
sürgetővé vált, mert 1936. november 6., Madrid kiürítése után a főváros állandó
bombatámadásoknak volt kitéve. A sebesülteket a hátország legkülönbözőbb kór
házaiban gyógykezelték. Szétszóródásukat az is fokozta, hogy egységeik szinte vala
mennyi arcvonalon harcoltak. Az önkéntesek túlnyomó része nem beszélt spanyolul,
ezért nem tudták megértetni magukat sem az orvosokkal, sem az ápoló személyzet
tel. A központi szervek pedig még papíron sem voltak képesek követni a sebesültek
útját. Emiatt a kórházba került katonák elvesztették kapcsolataikat alegységeikkel,
bajtársaikkal. Egyedül, elhagyatottnak érezték magukat, nem kapták meg az anya
nyelvükön írott sajtótermékeket, leveleiket sem.
Amikor az első lépéseket tették az egészségügyi szolgálat szervezése terén, 1936
szeptemberében, még csak hat orvosuk volt. A hat orvos — két francia, két német,
és két lengyel — közül csak egy rendelkezett katonaorvosi tapasztalatokkal. Egyikük
gyermekgyógyász, egy másik pszichiáter volt.
Később mind több orvos érkezett Spanyolországba. Az anyagi segítségnyújtás az
egészségügy terén is mind erőteljesebben megmutatkozott. Az egész világról áram
lott az ajándék. Különböző orvosok szervezték a gyógyszerek és az egészségügyi fel
szerelések Spanyolországba küldését.
1936 októberében a francia Pierre Rouquès, miután megalakult a nemzetközi
brigádok egészségügyi bázisa, Párizsban, a René-Boulanger utcában, 1937 januárjában létrehozta a Nemzetközi Egészségügyi Központot, melyet Spanyolországban
dr. Alfred (Rudolf) Neumann német orvos képviselt. Később az egészségügyi szer
vezet élére a bolgár Oscar Teige1 — eredeti neve Cvetan Krisztanov — került, aki
nek egyik helyettese a Bolgár Kommunista Párt egykori (1919—1923) titkárának
a fia Pjotr Kolárov volt, spanyolországi nevén Jaroslav Franek doktor2. A másik
helyettese szintén bolgár volt, Konsztantin Micsev. A szervezet titkára a jugoszláv
Jan Kalmanovic, Oscar Teige titkára pedig a magyar Herzfeld Jenő 3 lett.
A Nemzetközi Egészségügyi Központ szervezte az antifasiszta orvosok Spanyol
országba küldését, az egészségügyi eszközök, gyógyszerek gyűjtését és spanyol földre
való továbbítását.
A szervezés első stádiumában sebészorvosok érkeztek Franciaországból, név sze
rint: Roger Catalette 4 , Marcel Cachin, Henri (egyes források szerint Alexandre)
Chrétien5 és Coudère doktorok, míg Angliából Douglas Jolly 6 és Tudor Hart 7 . Jugo
szláviából Fedor Gustinčic Dragutin — spanyolországi nevén Theodor Balk8. Bel1 Dr. Teige, Oscar, született 1899-ben. A Spanyol Néphadsereg orvos őrnagya.
2 Dr. Franek, Jaroslav, 1906. június 30-án született. A Spanyol Néphadsereg orvos őrnagya.
3 Herzfeld Jenő született 1902. április 10-én. A Spanyol Néphadseregben zászlós. A nemzetközi brigádok sorába
lépett 1937. január 12-én. Katonakönyvének száma: 14 486. Archivo del Servicio Historieo Militär, Madrid (a Had
történeti Intézet Levéltára; a továbbiakban — A. del SHM. Madrid). Armario: 77, Legajo: 1263, Carpeta: 6. Documento: 1. Numerado: 6.; — Base de las Brigades Internacionales — Estado Mayor. Liste des officiers du service
sanitaire. 1937. szept. 20.
4 Dr. Catalette, Roger orvos százados. Murciában, a nemzetközi brigádok kórházában teljesített szolgálatot.
5 Chrétien, Henri — egyes okmányokon Alexandre •— orvos hadnagy. A 12. nemzetközi brigád Garibaldi zászló
aljának orvosa.
6 Dr. Jolly, Douglas 1904-ben Új-Zélandon született. Orvosi diplomáját Londonban szerezte meg. 1936. december
3-án érkezett Albacetébe, s a 11. nemzetközi brigádhoz osztották be. A spanyol polgárháborút, mint sebészfőorvos,
őrnagyi rendfokozatban küzdötte végig. Az ebrói csatában nyújtott kiemelkedő sebészorvosi tevékenységéért a
„Medaila del Deber" — a kötelesség teljesítéséért •— elnevezésű katonai érdeméremmel tüntették ki. A. del SHM.
Madrid. Armario: 77, Legajo: 1263, Carpeta: 8. Documento: 1. Numerado: 102.
7 Dr. Hart, Alexandre (egyes okmányokon Tudor), angol polgári családból származott, 1900-ban született.
A Cambridge-i Egyetemen 1931-ben szerzett orvosi diplomát. Anglia különböző kórházaiban, mint sebészorvos dol
gozott. Egyetemista korában került kapcsolatba különböző baloldali szervezetekkel. 1929 óta az angol kommu
nista párt tagja. 1937-ben ment Spanyolországba, ahol orvos századosi rendfokozatban, harctéri sebész feladato
kat látott el, majd Murciában, a nemzetközi brigádok kórházában teljesített szolgálatot.
8 Dr. Balky Teodor, német származású, 1900. szeptember 22-én Jugoszláviában született. Belgrádban és Bécsben
járt egyetemre. Ez utóbbi helyen szerezte meg orvosi diplomáját. Prágán keresztül érkezett spanyol földre, ahol
a 15. nemzetközi brigád 4. zászlóaljának volt az orvosa 1938. szeptember 20-ig, a nemzetközi brigádok kivoná
sáig.
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giumból dr. Marteaux, Bulgáriából Szimeon Grozev, Csehszlovákiából dr. Friedrich
Kisch9, Ausztriából Fritz Jensen10, míg a Szovjetunióból a magyar Beer Imre 11 —
spanyolországi nevén dr. Goryan Oszkár — érkezett.
A nemzetköziek első kórháza Albacetétől mintegy 50 kilométerre, Hellinben jött
létre. A következő, amelyik Dolores Ibárruriról elnevezve a Pasionaria nevet viselte,
Murciában, és a lengyel Strozeska doktor vezetése alatt állt. Később Albacetében,
Orihuela, Valencia, Madrid, Barcelona városában és más különböző helyeken alapí
tottak kórházakat a nemzetközi brigádok sebesültjei számára. Kiemelkedő helyet
foglalt el S'Agaro nemzetközi kórháza a rigai születésű lett orvosnő, Braina Wess12
igazgatása alatt.
Igen jelentős orvosi esemény volt, hogy 1936 decemberében egy madridi palotában
egy kanadai doktor, Norman Bethune vezetése alatt vértranszfúziós osztályt hoztak
létre. Vérátömlesztést háborús körülmények között a spanyol polgárháborúban a
nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálata alkalmazott először.
A nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatának hatékonysága az amerikai nép
segítségnyújtása nyomán erőteljesen fellendült. Művészek, tudományos kutatók
áldozatkész munkája segítette működését. Ehhez különösen a hollywoodi színészek
1936. októberi akciója járult hozzá. James Gagney, Franchot Tone, Joan Crawford,
valamint húsz egyetem vezetője és sok más személyiség, dr. Walter B. Cannon
elnökletével, a Harward Egyetem orvosikarán létrehozta a spanyol demokrácia meg
segítésére alakult Orvosi Bizottságot. Ez a bizottság szervezte az Egyesült Államok
ból az orvosok, orvosi felszerelések és gyógyszerek Spanyolországba küldését.
1937. január 16-án hajózott be az amerikaiak első, 117 fős csoportja — orvosok,
ápolók, gyógyszerészek, gépkocsivezetők, valamint egy tolmács — dr. Edward K.
Barsky vezetésével és Párizson keresztül február első napjaiban érkezett Barcelonába.
Edward K. Barsky doktor Spanyolországba utazása előtt a New York-i Beth Israel
kórház igazgató főorvosa Volt. A csoporttal együtt érkezett Eduardo Odio Perez
Havannából, valamint Howard Sorell, Philip Goland13 és Nathan Bloom New York
ból. A Barsky vezette csoport február 8-án már Madridban volt.
Az első amerikai kórházat El Romeral-ban, Madridtól délre rendezték be az
Aranjuez—Albacete országút mentén, mintegy 40 kilométerre a jaramai arcvonaltól.
A másodikat 1937. március 9-én Tarancónban alapították, melyet hamarosan át9 Dr. Kisch, Friedrich 1894-ben Prágában született. Spanyolországba menetele előtt az egyik prágai kórház sebé
szetén dolgozott, melynek helyettes főorvosa, majd 1935-től a sebészeti ambulancia főorvosa volt. 1937 augusztusá
ban érkezett Spanyolországba. Először a 17. hadosztály főorvosa, őrnagyi rendfokozatban, majd Benicasimban
a "Komenský" kórház igazgatója. A Köztársaság ketteszakítása után, 1938 áprilisától előbb Mataro, majd Vich vá
ros nemzetközi kórházaiban teljdsitett szolgálatot.
10 Dr. Jensen, Frite, orvos őrnagy. A 13. nemzetközi brigád főorvosa.
11 Dr. Beer Imre 1905. február 20-án Zentán született, Szabadkán nevelkedett, s egyike az elfeledett magyar sza
badságharcosoknak. Hatgyermekes, szegény kispolgári család egyetlen fia. Apja kereskedelmi utazó, ügynök volt.
Érettségi után a bécsi orvostudományi egyetemen tanult, bámulatos szorgalommal. I t t került kapcsolatba a mun
kásmozgalommal, s 1924 : től az illegális magyar kommunista párt tagja. Az egyetem elvégzése után másfél évig,
mint orvos, a királyi jugoszláv hadseregben, kötelező sorkatonai szolgálatot teljesített, majd Berlinbe ment, s
1934-től a Szovjetunióban élt. Itt nősült meg, felesége a német munkásmozgalom harcosa. 1930 őszén az elsők kö
zött sietett a spanyol nép segítségére, őrnagyi rendfokozatban a 15. hadosztály főorvosa, és a „La Voz de la Sanidad" (az egészségügy hangja) című lap szerkesztője, számtalan cikk szerzője. Kiváló sebész hírében állt, azt
mondták róla: „Goryan kezében akkor is biztos volt az operálókés, amikor remegtek a kórház falai a német repülő
gépek ledobott bombáinak poklában." 1939. február 9-én az utolsók között hagyta el Spanyolországot.
Francia földre lépve internálták, majd még az 1939-es év végén sikerült visszatérnie a Szovjetunióba. Moszkvá
ban, felhasználva gazdag spanyolországi tapasztalatait, a baleseti kórház sebészetén dolgozott. Amikor 1941-ben
a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót, önként jelentkezett frontszolgálatra, de azt mondták neki,
hogy várjon ... 1941. július 7-én letartóztatták. A katonai bíróság az ellene hozott vádakat 1942. július 4-én elejtette,
de őt ennek ellenére továbbra is internálótáborban hagyták, ahol 1942. augusztusában meghalt.
12 Dr. Wess, Braina, rigai születésű orvosnő. 1922-től 1927-ig Berlinben, majd Freiburgban tanult és szerzett or
vosi diplomát. Németország különböző kórházaiban dolgozott. 1931-től a német kommunista párt tagja. Hitler
hatalomra jutása után Bécsben, majd 1935 augusztusától 1930 decemberéig Moszkvában dolgozott, önként jelent
kezett spanyolországi orvosi munkára. Csehszlovákián és Jugoszlávián keresztül utazott, ám 1937 márciusában
Belgrádban letartóztatták. Nyolc hónapig sínylődött börtönben. Szabadulása után, 1938. februárjában érkezett
Spanyolországba. Albacetében az 1. számú nemzetközi kórház orvosa lett, majd Villanueva de la Jara kórházának
főorvosa, végül a S'Agaro igazgató főorvosa. További sorsa ismeretlen.
13 Dr. Goland, Philip, 1900. január 18-án született New Yorkban. Az amerikai kommunista párt tagja. 1937.
február 17-én érkezett Spanyolországba. A Spanyol Néphadsereg orvos századosa. Huete, majd Valencia kórhá
zainak sebészetén dolgozott.
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helyeztek a Madrid—Valencia országút mentén fekvő Villa Paz egyik kastélyába.
Az amerikai orvosi bizottság kórházat alapított még Madridban, Murciában, Cordobában, Benicasimban és Deniában, továbbá létrehoztak egy mozgó tábori kórhá
zat is.
Az első csoport után, 1937. március 15-én, újabb két orvosküldöttség érkezett az
Egyesült Államokból. Az egyik dr. John J. Posner zsidó sebészorvos vezetésével,
a másik Donald H. Pitts-szel az élén érkezett Oklahomából.
A nemzetközi brigádok albacetei bázisa az önkéntesek, a katonák köréből is szer
vezte a szanitéc, a mentő-gépkocsivezető és gépkocsiszerelő állományt, hogy ezzel is
javítsa az egészségügyi szolgálat ellátottságát. Komoly segítséget jelentett az az
ápolónői csoport is, amely a Quinto Regimiento — az Ötödik Ezred — állományából
került át a nemzetközi brigádok szervezetébe. Később további amerikai néger ápoló
női csoport, valamint ausztrál, lengyel, francia és osztrák ápolónők is érkeztek.
Az orvosok és az ápolónők tábora együttesen szinte a világ minden táját kép
viselte. Sokan voltak olyanok is, akik emigrációból jöttek, vagy olyanok, akiknek
férjük, testvérük harcolt a nemzetközi brigádok soraiban.
A nemzetközi brigádokban szolgálatot teljesítő orvosok száma rohamosan nőtt.
Szép számmal voltak közöttük orvostanhallgatók, de neves, közismert tudósok is,
mint például a francia dr. Pierre Rouquès, aki a nemzetközi brigádokban a felcserszolgálat alapjait megvetette. Az orvosokat Albacetében, érkezésük után azonnal
szétosztották az egészségügyi szolgálat különféle bázisaira, ugyanakkor tanfolyamokat, továbbképzéseket, konferenciákat is szerveztek számukra, hogy katonaorvosokká képezzék ki őket.
A kórházak mellett, közvetlenül a brigádok mellé, lazaretteket állítottak fel.
Ez a magyarázata annak, hogy a nemzetközi brigádok állományához viszonyítva
meglehetősen magas az orvosok száma :
1937. május 5-én a l l . nemzetközi brigád állományába tizenkettő,
1937. május 5-én a 12. nemzetközi brigád állományába tizenöt,
1937. május 5-én a 13. nemzetközi brigád állományába kilenc,
1937. május 5-én a 14. nemzetközi brigád állományába húsz,
1937 május 5.-én a 15. nemzetközi brigád állományába tizennégy,
összesen hetven orvos tartozott. 14
Az Albacetében szervezett nemzetközi kórházakat nem fejlesztették fel az egész
ségügyi szolgálat központjává, mivel a város állandó légitámadásoknak volt kitéve.
Ezért Murciát és a Földközi-tenger menti helységeket választották ki az egészségügy
központi helyéül — az Alicante és a Castellon de la Plana közti partvidéket. Ezek
látszottak erre a célra a legalkalmasabbaknak. A központi tábori kórházakat novem
ber végére rendezték be Murciában. A terueli támadás előtt — erre számítva —
Benicasim gyönyörű fürdővárosában a francia Yvonne Robert orvosnő szervezett
egy nemzetközi kórházat.
A Jarama menti harcok a nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatát is komoly
próbára tették. 1937 februárjára a szolgálati ág szép előrehaladást ért el. Különösen
fejlett volt a sebészet. Ekkor már minden brigádnak külön tábori kórháza volt és
rendelkeztek mindazokkal az eszközökkel, amelyek az egészségügyi ellátás zavarta
lanságát biztosították.
Amikor a j aramai harcok elkezdődtek, 24 órán belül minden egyes nemzetközi
brigád számára felállították a tábori kórházakat. E küzdelmes napokban az orvosok
nak és az ápolóknak egy perc pihenőjük nem maradt. Naponta átlagosan 200—250
sebesült érkezett, s az orvosok és az ápolók még a légitámadások alatt is szívós
14 A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1203. Carpeta: 12. Documento: 1. Numerado: 41. — A nemzet
közi brigádok egészségügyi szolgálatának jelentése —• 1937. május 5.
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harcot folytattak a sebesültek életéért. A küzdelem első szakaszában, öt nap és öt
éjjel, megállás nélkül operáltak, fáradságot nem ismerve dolgoztak.
Mihelyt lehetett, a sebesülteket a tábori kórházakból elszállították és a hát
országban helyezték biztonságba. A legtöbbjüket Tarancón felé vitték, s onnan
tovább a murciai és a tengerparti kórházakba. Igen nehéz feladat hárult a sebesült
szállító gépkocsivezetőkre. Sokszor éjszakákon át le sem hunyták a szemüket.
Gusti Jirku doktor a nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatával kapcsolatban
1937 közepén15 arról számol be, hogy 220 orvos, 580 ápolónő és 600 szanitéc teljesít
szolgálatot az egészségügy szervezeteiben. Tizenhárom sebészcsoporttal operálták
a sebesülteket. A sebesültszállítást 130 mentőkocsi végezte.
Az egészségügyi szolgálat, 1937 őszi jelentése szerint,16 a következő felszerelésekkel
rendelkezett :
Mentőautó
Tehergépkocsi
Sebesültszállító autóbusz
Műtős gépkocsi
Fertőtlenítő gépkocsi
Fogászati ambuláns gépkocsi

123 darab
20 darab
10 darab
9 darab
7 darab
1 darab

Mindezen felszerelések összértéke — a jelentés szerint — 13—15 millió peseta volt.
Az egészségügyi szolgálat komoly anyagi segítséget kapott nemcsak külföldről, a
szolidaritási mozgalomtól, hanem maguktól a harcoló nemzetközi önkéntesektől is,
akik zsoldjuk jelentős részét ajánlották fel erre a célra. így 1936 decemberétől
1937 őszéig — dr. Oscar Teige orvos őrnagy jelentése szerint — közel egy év lefor
gása alatt négymillió pesetát gyűjtöttek.
Ugyanezen időpontban az orvosok, felcserek és ápolónők számát, nemzetiség sze
rinti megoszlásban, a 745. oldalon lévő táblázat mutatja. 17
1937 őszéig — a jelentés írásáig — nyolc orvos, közöttük két hadosztály-főorvos
vesztette életét a harcok során, miközben hivatásukat teljesítették. Az egyik dr. Wer
ner Heilbrunn német orvos őrnagy, a 45. hadosztály főorvosa, aki Huescánál, 1937.
június 11-én halt hősi halált. Zalka Mátéval együtt temették el Valenciában. A másik
a lengyel dr. Dubois — eredeti nevén Mieczyslaw Domansky — orvos őrnagy, a
35. hadosztály egészségügyi szolgálatának főnöke, aki 1937. augusztus 25-én Quintónál vesztette életét. Mindkét orvos elestéről, Zalka Máté halálhírével együtt, Franco
főhadiszállásának vezérkara — Cuartel General del Generalisimo, Estado Mayor —
2. csoportfőnöksége számolt be információs jelentésében.18
A brunetei csatában nagy munkát végeztek a nemzetközi egészségügyi szolgálat
beosztottai. Különösen a sebészcsoport érdemel említést. Kiemelkedő tevékenységet
folytatott dr. Douglas Jolly angol sebészfőorvos és csoportja : dr. Tudor Hart angol
és dr. Norman Bethune kanadai sebész, valamint Baschné, Anna-Mária magyar
műtősnő. E sebészcsoport sokszor igen veszélyes helyzetben, bombatámadások
közepette látta el orvosi kötelességét. A brunetei harcok során több mint ötszáz
műtétet végeztek.
Kiemelkedő szerepe volt a segélyhelyek orvosainak és ápoló személyzetének is.
15 Dr. Jirku, Gusti: We Fight Death (The Work of the Medical Service of the International Brigades in Spain)
— Diana, UGT. Madrid, 1937. 8—9. o.
16 A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1265. Carpeta: 11. Documentor 2. Numerado: 8. Dr. Telge orvos
őrnagy jelentése a Spanyol Köztársaság Nemzetvédelmi Minisztériuma részére. A beérkezés dátuma: 1937. no
vember 26.
17 Uo. numerado: 8—14. *
18 A. del SHM. Madrid. Armario: 5. Legajo: 276. Carpeta: 4. Documento: 1. Numerado: 1. A jelentés harminc
hat elesett internacionalista parancsnok, tiszt nevét tartalmazza, a dátummal és a helység nevével feltüntetve. A je
lentés kelt 1938. október 12-én.
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Egészségügyiek 1936 decemberétől 1937 őszéig
nemzetiség
spanyol
amerikai (USA)
lengyel
német
angol
csehszlovák
osztrák
jugoszláv
magyar
francia
belga
olasz
bolgár
görög
holland
kandai
litván és lett
svéd
svájci
finn
román
dán
argentin
brazil
kínai
albán
norvég
ismeretlen nemzetiségű
Összesen:

orvos

felcser, szanitéc

ápolónő

38
23
36
25
11
12
16
17
11
8
3
—
8
8
2
2
4
—
2
1
8
—
3
—
1
—
1
1

121
53
30
27
34
16
13
11
10
38
11
10
16
2
8
15
3
4
10
—
10
3
2
1
3
2
8
26

46
37
11
14
10
10
7
5
2
9
3
3
3
—
15
2
5
1
4
1
6
1
2
—
—
1
2
3

241

487

203

A sebesültszállítók, akik egészen az arcvonal közelében dolgoztak, sokszor saját éle
tüket is veszélyeztették. A brunetei csata során öt orvos halt hősi halált: a román
dr. Eelix Ippen, a bolgár dr. Szimeon Grozev, a 15. nemzetközi brigád főorvosának
helyettese, az angol dr. Randolph Sollenberg, a 15. nemzetközi brigád angol zászló
aljának orvosa, az amerikai dr. Seymour Bobbins, a 15. nemzetközi brigád orvosa
és a fentebb említett dr. Dubois lengyel hadosztály-főorvos. Kötelességük teljesítése
közben adták életüket a spanyol szabadság ügyéért, akárcsak azok a harcosok, akik
a tűzvonalban estek el.
A dr. Telge jelentésében szereplő számadatok csak egy megadott időpontra, 1937
őszére vonatkoznak. A spanyol polgárháború teljes időszakára nézve — 1936 júliusá
tól 1939 februárjáig — lényegesen több, becsülhetően a duplája, mintegy 500 fő
volt a nemzetközi önkéntes orvosok száma. Megállapításomat arra alapozom, hogy
a nemzetközi brigádok albacetei központja káderosztályának anyaga alapján19
19 A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1263. Carpeta: 7. Documentor 1. Numerado: 1—59., valamint
Carpeta: 8. Documentor 1. STumerado: 1—150.
— 745 —

dr. Teige jelentése után még sok orvos érkezett Spanyolországba. Csak a magyar
orvosok káderanyagát vizsgálva megállapítható : 1938-ban négy magyar orvos érke
zett spanyol földre.
A másik, amire következtetésemet alapozom az, hogy a jelentésben tizenegy
magyar orvos szerepel. Ugyanakkor a nemzetközi brigádok sorában több mint húsz
magyar orvosról és orvostanhallgatóról tudunk :
Dr. Altmann Gábor 1895-ben, Magyarországon született. Orvosi diplomáját
1921-ben szerezte, és tizenöt éves orvosi gyakorlattal, 1937. február 12-én érkezett
Spanyolországba. Pártonkívüli volt, Magyarországról Párizson keresztül érkezett.
A 14. nemzetközi brigádnál mint hadnagy nyert beosztást, ahol 1938. április 26-ig
teljesített szolgálatot. Utána a 35. hadosztály egészségügyi szolgálatához került.
További sorsa ismeretlen.20
Dr. Bakács (Burger) Tibor Budapesten, 1912. október 11-én született. Orvosi
tanulmányait ugyanitt végezte, diplomáját 1936-ban szerezte. Az egyetem elvégzése
után a magyar honvédségnél egyéves kötelező katonai szolgálatot teljesített. Még
egyetemi hallgató korában bekapcsolódott a főiskolai kommunista diákmozgalomba,
1935-ben tagja lett az illegális kommunista pártnak. 1938. március 23-án Párizson
keresztül érkezett Spanyolországba. Albacetében az egészségügyi szolgálathoz nyert
beosztást, és az ápolónők kiképzésében vett részt. Később Vich-ben, az internacio
nalista kórházban dolgozott mint orvos hadnagy. 1938 júniusában tífuszban meg
betegedett. Felgyógyulása után, 1938. október 25-ig, a nemzetközi brigádok ki
vonásáig, ismét orvosi teendőket látott el. 21
Bernáth József 1911. június 2-án született Magyarországon. Az illegális kommu
nista párt tagjaként mint orvostanhallgató érkezett Spanyolországba 1936. október
10-én, ahol a 12. nemzetközi brigád állományába nyert beosztást. Orvosi tanulmá
nyait Spanyolországban fejezte be. 1937. július 3-án a 15. hadtesthez, majd szeptem
berében a 35. hadosztályhoz, az egészségügyi szolgálathoz helyezték. Az ebrói csatát
e beosztásban küzdötte végig. A káder vélemény szerint „tehetséges orvos, de nem
egy bizalomkeltő személyiség. Kalandor típus." 1939-ben francia földre lépve inter
nálták. 22
Dr. Dénes (Davidovitsch) Zoltán 1907. augusztus 29-én született Miskolcon.
Az egyetemi tanulmányait Németországban végezte, orvosi diplomáját 1933-ban
szerezte, s 1933-tól 1936-ig Miskolcon dolgozott. 1937-ben Magyarországról Cseh
szlovákián keresztül érkezett Spanyolországba, ahol először Albacetében, hadnagyi
rendfokozatban a nemzetközi brigádok szemorvosa; 1938 áprilisától a 35., illetve
a 45. hadosztály egészségügyi szolgálatánál teljesített szolgálatot az arcvonalban.23
Dr. Felkai (Fried) Dénes 1913-ban született Budapesten. Spanyolországban Friego
Esteban néven szerepelt. Középiskolás diákként kapcsolódott be a szocialista ifjúsági
mozgalomba. Egyetemi tanulmányait Bolognában végezte, onnan ment Spanyol
országba 1937 szeptemberében, ahol a 12. nemzetközi brigád 4. zászlóaljának lett
az orvosa — hadnagyi rendfokozatban —, majd a 45. hadosztály kórházába került,

20 A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1203. Carpeta: 8. Dodumento: 1. Numerado: 27. — Caracteristica
del Dr. Altmann Gábor, kelt 1938. szeptember 5-én.
21 Spanyolországban Burger néven szerepelt. 1939 februárjában, francia földre lépve, internálták. 1940 nyarán
hazatért Magyarországra. 1942-ben, munkaszolgálatosként a keleti hadszíntérre vitték, 1944-ben megszökött és
bekapcsolódott az illegális pártmunkába. 1945 januárjában Budapest tisztifőorvos-helyettese, majd 1948-ban tiszti
főorvosa lett. 1951-től 1957-ig a János Kórház igazgató főorvosa. 1957-től az Országos Közegészségügyi Intézet
főigazgatója. 1977-ben Budapesten hunyt el. A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1203. Carpeta: 8. Documento: 1. Numerado: 127.
22 A háború után hazatért Magyarországra. 1947-ben illegálisan elhagyta az országot és Franciaországban tele
pedett le. További sorsa ismeretlen. A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1203. Carpeta: 8. Documento: 1.
Numerado: 90. — Barcelona, 1938. október 11.
23 1939-ben Franciaországban internálták, a táborból megszökött és Grenoble-ban részt vett az ellenállási moz
galomban. 1945-ben tért haza, nyugdíjazásáig — orvos ezredesként — a BM Korvin Ottó kórházában főorvos.
A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1263. Carpeta: 12. Documento: 1. Numerado: 44. — 1937. május 15.
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ahol 1938 áprilisáig mint orvos teljesített szolgálatot. Később az 5. hadtest tábori
kórházához helyezték.24
Dr. Gárdonyi József 1913-ban született Magyarországon. Egyetemi tanulmányait
Olaszországban végezte, onnan ment Spanyolországba, ahol a 15. nemzetközi brigád
egészségügyi szolgálatánál orvos hadnagyként teljesített szolgálatot.25
Dr. Guttmann István 1907. augusztus 10-én született Magyarországon. Olasz
országban szerzett orvosi diplomát, onnan ment Spanyolországba, ahol orvos had
nagyként a nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatánál teljesített szolgálatot.26
Dr. Hahn Géza 1912. július 10-én született Budapesten. Orvosi tanulmányait
Csehszlovákiában végezte, a pozsonyi egyetemen szerzett orvosi diplomát. Diákévei
alatt kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1938. március 5-én érkezett Spanyol
országba, ahol a magyar zászlóalj orvosa volt, hadnagyi rendfokozatban.27
Dr. Haraszti István 1910-ben született Vácott. Diákkorában bekapcsolódott a
munkásmozgalomba, tagja lett a Kassák-féle Munka Körnek. Orvosi tanulmányait
Pécsett kezdte, ahol illegális kommunista diákszervezkedésért két és fél évre ítélték.
A börtönbüntetés letöltése előtt sikerült megszöknie, és így Bécsben, majd 1934-től
Barcelonában folytatta, illetve fejezte be tanulmányait. Az 1936—1938-as évek alatt
a Spanyol Néphadsereg orvos századosa. A polgárháború végéig részben az arcvona
lon, részben különböző kórházakban teljesített szolgálatot.28
Dr. Hottender László 1905. október 15-én született Magyarországon. 1934 óta
Spanyolországban élt. Az aragoni arcvonalon teljesített orvosi szolgálatot.29
Dr. Kálmán András 1915. március 18-án született Budapesten, 1934-ben kapcsoló
dott be a kommunista mozgalomba. 1937-ben mint orvostanhallgató érkezett
Spanyolországba, ahol a nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatánál teljesített
szolgálatot.30
Dr. Kiszely János 1909. március 22-én született Békéscsabán. Orvosi diplomáját
1935. január 1-én szerezte Magyarországon. Nyolc hónapon át sebészeten dolgozott,
majd 1937 februárjában a Budapest—Zágráb—Marseille útvonalon érkezett Spanyol
országba. A nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatánál mint orvos százados
teljesített szolgálatot. A j aramai ütközetben a 35. hadosztály kötelékében vett részt,
majd a 15. hadosztály állományában; a nemzetköziek kivonásáig az első vonalban
teljesített orvosi szolgálatot.31
Dr. Lusztig József 1899. szeptember 5-én született Budapesten. 1929-ben szerzett
orvosi diplomát. 1930-tól 1936-ig különböző magyarországi kórházakban szerzett
sebészorvosi tapasztalatokat. 1923-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja.
1938 februárjában Párizson keresztül érkezett Spanyolországba. Kiutazásában Fran
ciaországban élő kommunista orvosbarátai segítették. Albacetében az 1. számú
24 1939-ben Franciaországban internálták. 1941-ben németországi munkára jelentkezett, onnan megszökött és
hazatért Magyarországra. Itthon, 1942-ben, munkaszolgálatra hívták be és Ukrajnába vitték, ahonnan a Vörös Had
sereghez szökött. A Moszkva alatti Krasznogorszkban antifasiszta iskolát végzett. 1945-ben tért haza és az új magyar
demokratikus hadsereg szolgálatába lépett. 1948-ban a Petőfi Nevelőtiszti Akadémia parancsnoka. 1956-ban fegyver
rel védte a munkáshatalmat. 1957-től 1962-ig külügyi szolgálatot teljesített, 1963-tól nyugdíjazásáig az Egészségügyi
Minisztériumban dolgozott, vezető beosztásban. A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1264. Documento: 1.
Numerado: 66. — 1937. október 17.
25 1939-ben Franciaországban internálták, ahonnan a németek elhurcolták. További sorsa ismeretlen. Való
színűleg koncentrációs táborban pusztult el.
26 Dr. Guttmann István további sorsa ismeretlen.
27 1939-ben Franciaországban internálták, ahonnan kerülő úton, 1941-ben, hazatért Magyarországra. 1943ban munkaszolgálatosként a keleti hadszíntérre vitték. 1944-ben a szovjet hadsereghez szökött. A felszabadulás
után az Országos Közegészségügyi Intézetnél, majd 1957-től 1976-ig, nyugdíjazásáig, az Egészségügyi Minisztérium
ban dolgozott.
28 1939-től Chilében élt. 1947-ben tért haza. Nyugdíjazásáig a Budapest VIII. kerületi Tanács rendelőintézeti
vezető főorvosa. A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1263. Carpeta: 8. Documento: 1. Numerado: 31.
29 A spanyol polgárháború után Franciaországba ment, a második világháború után nem tért haza, sorsa isme
retlen.
30 1939-ben Franciaországban internálták, majd Svájcba került, ahol a magyar kommunista csoport vezetőségi
tagja lett. Orvosi diplomáját 1940-ben itt szerezte meg. 1945-ben tért haza Magyarországra. Az egészségügy terü
letén különböző vezető beosztásokban dolgozott. 1949-ben a személyi kultusz áldozataként halt meg.
31 A spanyol polgárháború bukása után Agnliában telepedett le. Sorsa azóta ismeretlen. A. del SHM. Madrid.
Armario: 77. Legajo: 1263. Carpeta: 8. Documento: 77. Numerado: 23. — Barcelona, 1938. augusztus 16.
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nemzetközi kórháznál orvos hadnagyként teljesített szolgálatot, egészen az evakuá
lásig, majd Barcelonában, később S'Agaro kórházában dolgozott.32
Dr. Mezei Imre orvos Franciaországból ment Spanyolországba.33
Dr. Nagy József szlovákiai magyar orvos Csehszlovákiából érkezett a nemzetközi
brigádok egészségügyi szolgálatához.34
Dr. Róbert (Rózner) Béla 1901-ben született Balázsfalván. Orvostudományi egye
temet végzett. Franciaországból ment Spanyolországba, ahol mint orvos hadnagy
teljesített szolgálatot 1939 februárjáig.35
Dr. Somogyi (Schön) György 1912-ben született Szegeden. Orvosi tanulmányait
Olaszországban kezdte 1934-ben. 1931-től vett részt a munkásmozgalomban, 1937-től
párttag. 1937-ben Magyarországról ment Spanyolországba, ahol a 146. vegyes brigád
orvosaként teljesített szolgálatot, hadnagyi rendfokozatban.36
Dr. Schwimmer László erdélyi magyar orvos Romániából ment Spanyolországba.37
Andrásfy András Endre 1914. május 29-én született Érsekújvárt. Orvostanhallgató
ként ment Spanyolországba, ahol a nemzetközi brigádok sorában szanitécként telje
sített szolgálatot. Az ebrói harcok során, 1938-ban halt hősi halált.
Dr. Nemes (Nebl) Antal 1907-ben született Baján. Orvosi tanulmányait Párizsban
kezdte meg, egyetemi hallgatóként ment Spanyolországba. 1936 őszétől a 12. nem
zetközi brigádnál látott el szanitéc szolgálatot. Később Zalka törzskarába került,
hadnagyi rendfokozatban, összekötő tiszti beosztásba. 1937 áprilisától a magyar
zászlóalj felderítő tisztje.38
Dr. Vas György 1918-ban született Aradon. Egyetemi tanulmányait a torinói orvos
tudományi egyetemen végezte. 1938-ban onnan ment Spanyolországba, ahol szanitéc
ként a magyar zászlóaljnál szolgált.39
Pongrácz György és Pongrácz Károly — két testvér — Franciaországból orvostan
hallgatóként siettek a spanyol nép segítségére. Károly a 11. nemzetközi brigád
egészségügyi szolgálatánál látott el szanitéci feladatokat, György a magyar zászló
aljnál.40
Egy orvosnak, dr. Tallenberg Dezsőnek a nemzetiségi hovatartozása tisztázatlan.
A Magyar Partizán Szövetség — Sebes Imre vezetésével — 1960-as évek elején
összeállított névsorában neve a hősi halált halt magyarok közt szerepel. Dr. Gárdonyi
József 1939-ben írt visszaemlékezése szerint a „pozsonyi magyar fiút" Spanyol
országban, orvosi feladata teljesítése közben ölte meg a fasiszták gránátja Morellánál. 41 Ugyanakkor a külföldi irodalomban42 csehszlováknak van feltüntetve. A való
igazság: szlovákiai magyar volt, aki Csehszlovákiából ment Spanyolországba, és
Malagánál, orvosi feladata teljesítése közben halt hősi halált.
32 A spanyol polgárháború után Londonban telepedett le, ott halt meg 1975 szeptemberében. A. del. SHM.
Madrid. Armario: 77. Legajo: 1263. Carpeta: 8. Documento: 1. Numerado: 26. — 1938. szeptember.
33 1939-ben, visszatérve Franciaországba, internálták. A megszállás idején a németek deportálták. A dachaui
koncentrációs táborban pusztult el.
34 Sorsa ismeretlen.
35 Franciaországban internálták. A felszabadulás után hazatért és nevét Róbert-ra magyarosította. Budapesten,
mint főorvos dolgozott, 1971-ben halt meg.
36 1939 februárjában, francia földre lépve, internálták. Innen, mint orvos, önként ment Kínába, ahol a Nemzet
közi Vöröskeresztnél dolgozott. 1947-ben tért haza. Itthon, nyugdíjazásáig, orvosként dolgozott.
37 A polgárháború után Franciaországban internálták. 1945-ben tért vissza Romániába. További sorsa ismeretlen.
38 1939-ben hazatért Magyarországra. Letartóztatták és egy évre Kistarcsára internálták. Ez után a bori munka
táborba hurcolták. 1945-ben került haza. Orvosi diplomáját a felszabadulás után szerezte meg, miközben segéd
munkásként kereste kenyerét.
39 1939-ben Franciaországban internálták, majd németországi munkára jelentkezett, ahonnan 1941-ben meg
szökött és illegálisan hazatért. 1942-ben munkaszolgálatosként a keleti arcvonalra vitték. 1944-ben átszökött a szovjet
Vörös Hadsereghez. 1945-ben tért haza. Az 1950—1951-es években a koreai magyar kórház orvosa, majd a Tétényi
úti kórház igazgatója lett.
40 Pongrácz Károly (1910—1938) az ebrói harcok során hősi halált halt. Pongrácz Györgyöt a spanyol polgár
háború után Franciaországban internálták, ahonnan a német fasiszták elhurcolták. Németországi koncentrációs
táborban pusztult el.
41 Dr. Gárdonyi József visszaemlékezése — Magyar orvosok és orvostanhallgatók a Spanyol Néphadseregben.
Franciaország, 1939. MSZMP K B Párttörténeti Intézet Archívuma — KI—SP/15/a, — 19—23. lap.
42 Többek között a Szolidarnoszty Národov sz Iszpanszkoj Beszpublikoj. c gyűjteményes kötet. Moszkva, 1972.
316. o.
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A nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatában fontos szerepet töltöttek be
a kórházak. Összességében valamivel több mint húsz működött állandó jelleggel,
mintegy hatezer férőhellyel.43 Ezen a hatezer kórházi ágyon 1937-ben — egy teljes
év alatt — 27 015 sebesültet kezeltek, gyógyítottak. 44
A hadműveletek, az arcvonalmozgások következtében a kórházakat nem egyszer
áttelepítették. Különösen nagy volt a mozgás 1938. április 15. után, amikor a fasisz
ták kijutottak a Földközi-tengerhez, s ezzel Katalóniát elvágták a Köztársaság köz
ponti részétől.
A nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatának kezelésében a következő kór
házak voltak:
— Hotel Palace (amerikai kórház)
Madrid
— Hospital del general Luckacs (Zalka
Mátéról elnevezett kórház lábadozó betegek
részére)
Ünnepélyes avatása 1937. augusztus 26-án.
70 ágy
— Hospital N° 1.
100 ágy
Albacete
— Gota de Leche nevű kórház (gyomorés bélbetegségben szenvedők kórháza)
70 ágy
— Gran Hotel (egészségügyi okokból
leszerelésre várók kórháza)
40 ágy
— Cueva de la Potita (könnyű sebesültek
Albacete (provincia)
nek)
140 ágy
— Bőr- és nemibetegeknek
140 ágy
— Torcillo (tüdőbetegeknek)
50 ágy
— Villanueva de la Jara (könnyen és
közepesen sérültek kórháza)
230 ágy
— Huete, Hospital Britanico (könnyen és
közepesen sérültek kórháza) (brit)
250 ágy
Alicante (provincia)
— Orihuela
300 ágy
— Benisa
350 ágy
— Denia (1938 októberéig működött)
300 ágy
Cuenca (provincia)
— Valdeganga
150 ágy
— Saelices (traumatológia)
200 ágy
— Saelices (könnyű sérülteknek)
150 ágy
— Hospital „Pasionaria" (idegsebészet)
200 ágy
Murcia
— Hospital Radio
180 ágy
— Hospital Universidad (sebészet)
360 ágy
— Hospital enfermos
300 ágy
— Jan Amos Komenský kórház
Benicasim
(„el Checoslovaco", 1938. április l-ig
működött)
1200 ágy*5
— 1937 februártól 1937. március 9-ig
Bornerai
— 1937. március 9-től 1937. április l-ig
Tarancón
— 1937 áprilisától
Villa Paz
— 1938 áprilisától
Mataro
— 1938 áprilistól.
Yich
— 1938. április 9-től
Barcelona
43 Dr. Teige jelentése. A. del SHM. Madrid. Armario: 77. Legajo: 1264. Carpeta: 11. Documento: 2. Numerado: 8—14.
44 Numero de heridos en los hospitales de las Brigadas Internacionales, durante el aflo de 1937. — A. del SHM.
Madrid. Armario: 77. Legajo: 1265. Carpeta: 11. Documento: 1. Numerado: 1.
45 A kórházi ágyak számára vonatkozó adatokat dr. Telge jelentéséből vettem.
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Hellin
Manresa
Moya
Olot
Les Planes
Hospital de Pontones
S'Agaro
Seo de Urgel
Vila-seca de Solcina

— 1938 júniusától
— 1938 júniusától
— 1938 áprilisától
— 1937. július 19-től, La Mancha
tartományban
— 1938. április 1-től
— 1938 áprilisától
— 1938 áprilisától.

A nemzetközi brigádok harcosai, a nemzetközi önkéntesek hetven nép fiaiból tevőd
tek össze és számuk — 1936 júniusától 1939 februárig — közel hatvanezer főt szám
lált. Ezeknek 63,1 százaléka, azaz 37 454 sebesült meg. Voltak azonban olyanok is,
akik többször is sebet kaptak. Az önkéntesek 13 százaléka, 7739 fő, sosem nyerte
vissza egészségét. A csatatereken mintegy 20 százalékuk halt hősi halált, több mint
10 százalékuk eltűnt, hadifogságba esett.
A közel három éves háborút mindössze 7,3 százalékuk vészelte át sértetlenül,
épségben.46
A spanyolországi nemzetközi brigádok egészségügyi szolgálatának története a leg
szebb példa a népek szolidaritására, a tettekben megnyilvánuló internacionalizmusra.
Ezek az orvosok, ápolónők, egészségügyi dolgozók saját példájukkal igazolták, hogy
a haladás ellenségeivel csak közös összefogással, egységesen lehet fellépni.
Tettük tanulságos példa ötven év múltán is.

46 Andreu CasteUs: Las Brigadas Internationales de la guerra de Espafla. Barcelona, 1974. 383. o.; Ramon Salas:
Los datos exactes de la guerra civil. Madrid. 1980. 231. o.
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MŰHELY

ALFÖLDY-BORUSS DEZSŐ

DESSEWFFY DÉNES FELSŐ-MAGYARORSZÁGI
SZERVEZKEDÉS-TERVEZETE 1859-BÖL

Az Országos Levéltárban Klapka György iratai között egy 15 oldalas, negyedrét for
májú kéziratot találtam. 1 Ez a kis írás egy észak-magyarországi gerillaszervezkedés ter
vezete. A kiegyezés előtti itthoni ellenállás egyik érdekes és ismeretlen próbálkozása
kerül ezzel a közléssel a nyilvánosság elé. A tervezet önmagáért beszél, ám mivel se
szerzője, se dátumozása nincs, ezeket szeretném a továbbiakban meghatározni.
A kézirat szerzője szerintem Dessewffy Dénes 1848/49-es nádorhuszár-őrnagy.
Dessewffy Dénes két emlékiratának 2 eredeti kézirata, számos levelével együtt, magán
gyűjteményünkben 3 van. A tervezet kézirata ezek ismeretében mind formailag,
mind tartalmilag és stilárisan is Dessewffy Dénes müvének tűnt.
A szubjektív megállapítást objektív adatok is alátámasztják és igazolják. Ezek a
következők : a kézirat szerzője, magából a szövegből kitűnően, olyan valaki, aki
1. 1848/49-es katona,
2. emigráns,
3. kapcsolatban van Klapkával,
4. emigrálása előtt itthon a Mátra környékén bujdosott,
5. a tervezett mozgalom területén gazdag családi és baráti ismeretsége van,
6. a megnevezett személyekkel való közvetlen, vagy közvetett kapcsolata bizo
nyítható,
7. az emigrációból 1858 júliusában itthon tartózkodott,
8. konspirációkban részt vett.
Hogy ezeket a kritériumokat, mint objektív bizonyítékokat, a szerzőség igazolása
ként, Dessewffy Dénesre alkalmazhassam, szükséges életrajzi adataiból 4 idézni. A csa
lád nemesi törzságából a margonyai DessewfFyek közül származott. Apja majd két
évtizedig Alsó-Zsolca felét bírta, így Alsó-Zsolcán született 1828. március 9-én.
Mivel éppen ez idő tájt költözött vissza édesapja Margonyára, az ág ősi lakhelyére, ott
anyakönyvezték . 5
1 „Tervezet a magyar guerilla mozgalomra." OL Mohács utáni gyűjtemény. R. 295. Klapka lt, Klapka György
iratai, 2. csomó 6. tétel, Katonai jellelű tanulmányok.
2 Dessewffy Dénes: „Naplóm 1848-tól...". Közli (kihagyásokkal): Dessewffy Sándor: A Nádor-huszárok szökése
Csehországból 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiakban — HK) 1943. 73—98. o.; Dessewffy Dénes:
„1866 Berlini utam..." című emlékirata. Közli (kihagyásokkal): Dessewffy Sándor: Dessewffy Dénes 1866. évi nap
lója. HK 1942. 87—125. o. ; A Nap, 1906. évf. 159. sz. VII. 6-tól folytatólagosan (kihagyásokkal). Mindkét kézirat
eredeti lelőhelye: Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye, Bp. A margonyai Dessewffy cs. lt.-nak töredéke.
L. még: Rédvay István: Huszáraink hazatérése 1848/1849-ben, Bp., 1941.
3 A margonyai Dessewffy család lt.-nak töredéke, Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye. Bp.
4 Eble Gábor: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Bp., 1903. Dessewffy Dénes 1866. évi naplója. Közli Des
sewffy Sándor, HK 1942. 87—88. o.; Kozma György: Az 1848—1849-i magyar szabadságharc szereplőinek lexiko
na, OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 2092.
5 Margonyai anyakönyvi kivonatok, OL P . 95 a Dessewffy cs. lt. 4 csomó 374—8. nr.
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A Dessewffy család nemesi és grófi ágon Sáros, Abaúj, Zemplén, Bereg, Szabolcs,
Borsod, Heves, Nógrád, Gömör megyékben terebélyesedett szét. Dessewffy Dénes
1848 őszén, mint frissen kinevezett hadnagy, a Nádor-huszároknál Prága mellett állo
másozott. Két ügynöknek, Komlóssynak és Kászonyi Dánielnek6 agitálására hazaté
résre határozták el magukat. Sréter Lajos kapitány Dessewffy Dénessel, Virág Gedeon
és Hollán Guidó külön-külön hozták haza ezredük egy-egy részét.
A szabadságharcot végig vitézkedte, de a csornai csatában olyan súlyosan megse
besült, hogy attól kezdve betegeskedett — legalább így mondják a beszámolók7—,
majd 1850 tavaszáig itthon bujdosott; Seherr-Thoss szerint8 Bánrévén a Vay kastély
ban, a családi hagyomány szerint Andornakon a Mocsáry kastélyban, illetve a Mátra
környéki erdőkben, mint szénégető.9
1850 első felében kimenekült és végül Genfben telepedett le. Óragyárat alapított, s a
város főjegyzőjének és tanácsosának, André Jourdannak lányát Adele Jourdant vette
feleségül.10 A svájci emigráció vezérkarához tartozott. Nap mint nap együtt volt özv.
gr. Batthyány Lajosné villájában, a Boissiere-ben, vagy gr. Károlyi Györgynénél
Batthyányné testvérénél Eaux-Vives-ben Almássy Pál, Horváth Mihály, Klapka
György, Teleki László, Dessewffy Dénes és Landesmann Jakab orvos, nemkülönben
a mindezt feljegyző Puky Miklós.111857-ben azoknak a listájára került, mint komáro
mi kapituláns „Dessewffy Dionis, Major, Genf" bejegyzéssel (bár komáromi részvétele
nem bizonyított), akik büntetés nélkül hazatérhettek. Anyagi ügyeinek múlhatatlan
rendezése érdekében ezt igénybe is vette és útlevélért folyamodott. 1858-ban hazatért
és attól kezdve, hol itthon, hol Genfben tartózkodott kb. 1860-ig.12
Ezek után nézzük a szerzőség bizonyítékait.
1. A szerző katona volt, hisz a szöveg ezt írja: „Virág Gida bajtársam volt...",
aki Csehországból hozta haza embereit. Láttuk, Virág bajtársa Dessewffy Dénes lehe
tett.
2. Emigráns volt az író. Dessewffy genfi emigrációban élt.
3. Az illetőnek szoros kapcsolata volt Klapkával, hisz a tervezet eredeti kézirata
az ő írásai közt maradt meg. Dessewffy Dénesnek egész szoros kapcsolata volt
Klapka Györggyel. Genfben együtt éltek, dolgoztak. Kölcsönös komaság is össze
kötötte őket. Klapka nevelt fiának, Dőry Árpádnak Puky Miklós 48/49-es alispán
és kormánybiztos, Almássy Pál, az országgyűlés alelnöke, Teleki László gróf, volt
párizsi követ, Landesmann Jakab, Batthyányné háziorvosa és Dessewffy Dénes vol
tak a gyámjai, viszont Dessewffy Dénes fiának, Arisztidnak, a keresztapja Klapka
volt.13 Később is szoros kapcsolatban álltak, pl. 1866-os, Bismarcknál tett látogatása,
illetve kihallgatása után az ott kapott utasításokat a vaskancellár megbízásából
Dessewffy vitte Brüsszelbe és Párizsba Klapkának. 14
4. Emigrálása előtt — írja kézirat szerzője magáról — „kimenekülésem előtt
hónapokig bujdostam..." a Mátra vidékén. Mint a megelőzőekből kitűnik, Dessewffy
akkor és azon a vidéken rejtőzködött.15
5. A tervezett mozgalom területén számos családi és baráti ismeretsége volt az író
nak. Dessewffy Dénesre vonatkozóan ezek maximálisan fellelhetőek. Bátyja, Des
sewffy Gyula — volt honvéd huszárszázados — Nógrádban, Petőn élt, kb. 10—15
km-re attól a Kaszab Mukitól, aki Megyeren lakott és az egyik megbízott lett volna,
ő t látogatta meg „1858 júliusában", hihetőleg mások nélkül, nyilván bátyjával.
6 Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. Bp., 1977, 202—205. o.; Varga János: A kőszívű ember fiainak
történelmi mintái és forrásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 620—625. o.
7 Vasárnapi Újság, 1898. 45. évf. 126. o. Nekrológ Dessewffy Dénesről. Uo.: Tipula Gyula: Dessewffy Dénes.
1907. 54. évf. 4 1 . sz. 818. o.
8 Seherr-Thoss Artúr gr.: Emlékezések múltamra. (Ford.: Környe Nándor) Budapesti Szemle, 1881. 27. k., 281. o.
9 Dessewffy Arisztid: Félszázad múltán. Bp., 1898.
10 Acte de Mariage de Geneve-Ville, 1853. 224. o. 246 nr. Dessewffy Dénes és Adèle Jourdan házassági szerződé
se. Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteményében.
11 Puky Miklós naplója. OL P 1805. 1. csomó, 15. tétel.
12 Dessewffy Emma feljegyzései. Alföldy-Bornss Dezsőné magángyűjteménye; OL. D 43. Abszolutizmuskori
lt. K. K. General Gouvernement Des Königreiches Ungarn. Präsideal Bureau. Általános Iratok. 9. es. Nr. 230.
13 Puky Miklós naplója, i. m. 1853. okt. 14-i bejegyzés; A Hét, 1903. XIV. évf. 14. sz.: cikk Dessewffy Arisz
tidről.
14 L. Dessewffy Dénes két idézett kéziratát, 1848-as naplóját és 1866-os emlékiratát.
15 L. a 8. és 9. sz. lábjegyzetet!
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Gyöngyösön első fokú unokatestvére, Dessewffy J ó b , Vanyarcon, Kökényesen
Dessewffy Titusz és Ottó ugyanúgy rokona; Szirákon genfi barátjának, Teleki
Lászlónak a nővére, Teleki Auguszta grófnő lakott. Az ő fia később Dessewffy Dé
nes unokahúgát vette feleségül. Borsodban született, Alsó-Zsolcán. Apja évtizedekig
miskolci egyházfelügyelő volt. A rimaszécsi Dessewffy rokonok leszármazottai m a is
őrzik Bécsben a genfi óragyár egy DessewrFy óráját. 16 Abaújban, Csákányban szüle
t e t t unokabátyja, Dessewffy Arisztid tábornok. Budaméren a híres kormánybiztos,
Újházv László rokonai éltek, közös rokonok. 17 Sáros ősi lakhelye a szétágazó család
n a k . Ő maga Eperjesen tanult, 1 8 Branyiszkónál harcolt; 1854-ben Margonyán halt
meg édesapja, s o t t éltek Dessewffy Arisztid testvérei. A Makovica környéki sztropkói
uradalom egy része a Dessewffy család osztatlan nemzetségi birtoka volt, s a család
seniorja éppen édesapja, Dessewffy T a m á s volt 1854-ig. J ó m a g a , Dessewffy Dénes is,
késő öregségében ugyancsak Zemplén egy falujában, Oroszpatakon élt a Vihorláton. 1 9
Máriássy J á n o s vette feleségül unokabátyjának, Arisztid tábornoknak az özvegyét,
Szinnyey-Merse E m m á t . A két Föld váry közül Sándor unokatestvérének, özv. Mári
ássy Tamásnénak (sz. Dessewffy Zsófia) lett a férje, mégpedig Bánfalván ós környé
kén, amelyik Bánfalva közös nagyanyjuké, P l a t t h y Borbáláé volt.
6. A megnevezett személyekkel bizonyítható a kapcsolat. Az eddigieken túl
a Sebes Emillel való kapcsolatára utal Degré Lajos írása Dessewffy Dénessel való
találkozásáról a tragikusan elhunyt Sebes temetésén a Kerepesi temetőben. 2 0 Virág
Gidával való b a r á t i kapcsolata mellett szól még egy kunszentmiklósi asszony, Mokcsay Zoltánné (sz. Bónis Vilma) emlékirata: „milyen jó lett volna ha Világos u t á n
haza jöhetett volna Gida s álruhában elmenekülhetett volna, mikor Dessewffy érte
j ö t t . . . " 2 1 A szövegben említett kunszentmiklósi tartózkodása u t á n , később, Virág
G i d a gr. Dessewffy Emil szabolcsi birtokain k a p o t t alkalmazást, minek közelében
akkor Dessewffy Dénes is gazdálkodott hugyaji birtokán. 2 2
7. 1858-ban i t t h o n tartózkodott. „Amikor 1858 júliusában itthon v o l t a m " — ol
vassuk, s ez talán arra is utal, hogy kint írta a tervezetet. Mindenesetre 1858 júliusá
b a n itthon tartózkodott. Dessewffy Dénes ekkori itthonléte egészen biztos és hála
az osztrák rendőrség megmaradt jelentéseinek, szinte lépésről lépésre követhetőek
i t t e n i működésének nyomai. 1857-ben anyagi ügyei rendezése m i a t t nélkülözhetetlen
volt a hazatérése. 1857. február 5-én iktatják a Külügyminisztériumban 2 3 az útlevél
és hosszabb genfi tartózkodás iránti kérését és ugyanez megtalálható az Elnöki
H i v a t a l Altalános Iratai iktatókönyvében is. 24 Mivel a szövegben azt olvassuk,
hogy „Gesuch des in Genf lebenden ung. rev. Flüchtings Dionysius Dessewffy aus
Bánfalva", április 29-én átteszik referálás végett Borsodba, azaz Miskolcra. 25 Több
szörös aktagyártás u t á n augusztus 8-án ismét a Külügyminisztérium intézkedik
Dessewffy Dénes „Namengesuch"-ja felől. 26 Augusztus 10-én felel Miskolc és aláza
t o s a n jelenti, hogy Bánfalván nem született a nyomozott személy, hanem testvéré
nek, Dessewffy Gyulának a véleménye szerint „Sáros megyében, Margonyán látta
meg a napvilágot" Dessewffy Dénes. 27 Ugyancsak 22-én Miskolcról ismét érkezett
Budára egy jelentés, hogy a girálti (Sáros m.) járás vezetője kinyomozta Dessewffy
D é n e s születését ; M a r g o n y á n , 1828. m á r c i u s 9-én a n y a k ö n y v e z t é k . 2 8 E z e k b e n a jelen
i e Paul Dessewffy (Bécs) levele, 1979. febr. 28. Közli, hogy a Gömörből való és szintén Bécsben tartózkodó Des
sewffy Árpádnál egy következő feliratú aranyórát látott: „Horologerie Denis Dessewffy, Geneve, Suisse."
17 Űjházy László 1848—1849-ben kormánybiztos, majd emigráns az Egyesült Államokban, Űj-Buda alapítója.
Testvérének, Űjházy Antalnak a sógora és veje volt Dessewffy Arisztid. Eble Gábor: A Dessewffy család. Bp., 1903.
VI. tábla.
18 Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, Ms. 302. Vandrák András (az eperjesi ev. kollégium professzora
és az Akadémia levelező tagja) volt növendékeinek névsora.
19 Vasárnapi Újság, Tipula Gyula cikke, 1. a 7. sz. lábjegyzetet.
20 Dessewffy Dénes oroszpataki levelei. Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye, valamint Degré Alajos:
Visszaemlékezéseim. Bp., 1983. Napló és emlékezések, 430—431. o.
21 Balogh Mihály kunszentmiklósi tanár szíves közlése 1980. I. 13-án kelt levelében. Bónis Vilma: A körösi lány.
Napló, kézirat (kunszentmiklósi gimnázium) I. k., 18. o.
22 Hadtörténelmi Levéltár, Bach-kori rendőri nyilvántartó lapok.
23 OL Abszolutizmuskori lt., Präsidial Bureau des k.k. General Gouvernements des Königreiches Ungarn, D 43.
Általános iratok, Iktatókőnyvek. 37. k, Nr. 700. 1857. IL 7.
24 Uo.
25 OL Abszolutizmuskori lt., k.k. StatthaltereiAbtheilungOfen, D118. Elnöki Iratok Nr. 1441/1857. Nr. 639/1857.
26 ü o . D 43. Általános iratok, 38. k. Iktatókönyvek, Nr. 3771/1857. D 118., Elnöki iratok, Nr. 1441/1857.
27 ü o . D 43. Általános iratok, 38. k. Iktatókönyvek, 4398/1857. D 118, Nr. 3913/1857.
28 Uo.
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tésekben politikai menekültnek — „Rebellen Flüchting"—, óragyárosnak, forrada
lomban kompromittált személynek, komáromi kapitulánsnak — „Palatinal Hussaren
Major in Genf" — nevezik. Végül 1857. november 24-én Budán kiállítják a hat hó
napra szóló útlevelet. Érvényességi ideje: 1857. november 24-től 1858. május 23-ig.29
Nem tudjuk, miért késett a hazatéréssel, de csak 1858 júniusában indul. Maga
Kempen báró rendőrminiszter jelzi, amikor 1858. június 3-án riadóztatja parancsával
az illetékes hatóságokat, hogy ,,a Genfből visszatérő Dessewffy Dénest mindenhol,
ahol megjelenik, a legélesebb megfigyelés alatt tartsák." 30 Június 24-én már távirati
lag jelzi Kempen, hogy Linzből Bécs felé elutazott Dessewffy Dénes,31 a pesti rendőr
főnök pedig 27-én, hogy Pesten tartózkodik. 32 Augusztus 11-én új útlevelet kér,33 amit
azonnal jelentenek Kempennek és 16-án keresik Dessewffyt az útlevél ügyben.34
Augusztus 19-én bátyjánál, Petőn (Nógrád m.) tartózkodik — hangzik a jelentés.35
Október 15-én Kassa jelenti: a komáromi kapituláns Dessewffy Dénes Sáros megyé
ben van.36 Október 18—21-én a budai jelentés szerint „nővérénél, férjezett Földvárynénál van Sajószentpéteren.37 November 22-én ,,a Svájcból való Dessewffy Dénes
visszatért Pozsonyba" — olvassuk az Iktatókönyv bejegyzését.38 Természetesen
ezen kívül még sokfelé szervezkedhetett, mindezek azonban tökéletesen fedik a „ter
vezet" névtelen írójának személyét.
8. Konspirációkban részt vett. Erre is vannak adataink. Pl. : Dessewffy Dénes
Genfben tartózkodott a milánói felkelés idején, melynek szálai feléjük is nyúltak.
Olasz, osztrák, román, orosz, litván stb. emigránsokkal voltak kapcsolatban.39 Egy
1855. június 1-i rendőri hírből tudjuk, hogy gróf Károlyi Györgyné vissztért Genfbe,
„és kapcsolatban van a menekültekkel, de nem csak általában, hanem a legelszántabb
vezetőivel a forradalmi propagandának, mint Klapkával, Dessewffy vei, Guerrierivel." 40 Budáról 1854. július 6-án Hartmann jelenti, hogy Batthyány Lajosné grófnőt
Lindauban meglátogatta egy Richard Cane nevű ember. Az osztrák hatóságok
figyelmeztetése ellenére a bregenzi városi commando szabályosnak mondta az út
levelet. Ezt az álnevet hordhatták többen is, de ez esetben az ügyintéző, Berans,
három nevet írt a hátlapra, mint gyanúsat: „Almássy Pál, Dessewffy Dénes, Hor
váth Mihály".41 Végül pedig Puky Miklósnak egy Klapkához írt levele arra vet fényt,
hogy nem csupán elmélet lehetett a tervezet. Genfben írja 1861. február 25-én:
„...képzeld ki jött ki... Dessewffy... de ő már Londonból jött... emlékszel a guerillák
felállítására kért 60 ezer forintra..." Majd az emigráció szomorú, egymást maró
stílusával dehonesztáló dolgokat ír hosszú éveken át volt keserű kenyeres pajtásáról.
Pedig a Londonba menő, s onnan Genfen keresztül hazatérő Dessewffy éppen a Köz
ponti Bizottmány feloszlásának a hírét vitte — mint titkos futár — Kossuthoz és
annak sok oldalas válaszát hozta haza, írásban és szóban.42
A kézirat datálásának meghatározása könnyebb dolog. Az alsó határ 1858 júliusa,
amikor a kézirat szerint Dessewffy Kaszab Mukinál tartózkodott. A felső határ
1860. május 26. : Virág Gida kb. eddig tartózkodhatott „Kunszentmiklósra húzódva",
amit meghatározó jelzőként használ a kézirat. 1860. május 26-án a Rendőri Nyilván
tartó Lapok ugyanis már azt közlik, hogy Szabolcsban, gróf Dessewffy Emilnél van
alkalmazásban. Éppen azon a tájon és időben, ahol és amikor Dessewffy Dénes is
Szabolcsban gazdálkodott hugyaji birtokán, öccsével, Dessewffy Zsigmond volt
29 ü o . D 119. Űtlevélügyi iratok. Mutatók. 38. k. Nr. 1201/1857.; D 43. Nr. 5244/1857.; D 44. Titkos iratok
Mutató 39. k. 1855. Nr. 1692.; D 44 Iktatókönyv. 1853. Nr. 2661. és 3336.
30 Uo. D 44. Titkos iratok, Iktatókönyv 34. k. Nr. 688/1858., Nr. 2651.
31 Uo. Nr. 772/1858.
32 Uo. Nr. 786/1858.
33 Uo. Nr. 952/1858.
34 Uo. Nr. 970/1858.
35 ü o . Nr. 875/1858.
36 Uo. Nr. 1666/1858.
37 Uo. Nr. 1189/1858.
38 Uo. Nr. 1288/1858.
39 L. Puky Miklós idézett naplóját.
40 OL Abszolutizmuskori lt., D 44. Titkos iratok, 21. doboz, Nr. 628/1854. Nr. 1534/1855.
41 Uo. 21 doboz, Nr. 751/1854.
42 OL Mohács utáni gyűjtemény, B, 295, Klapka lt. 9. doboz, Puky Miklós levele Klapka Györgyhöz, Genf 1861.
íebr. 25.; Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. Bp. 1882. I I I k. 585—605. o.
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tüzérszázadossal.43 Ha igazoltnak vesszük Földváry Károlynak 1859-ben Genfben
Pukynál tartózkodását (ami azonban lehet kérdéses is, mert több Földváry volt ott),
akkor még jobban szűkül az idő lehetősége.44 A kéziratban írt „tavalyi" ottlétére ala
pozva — ez 1858 volt — tehát a Tervezetet legvalószínűbben 1859-ben írhatta a fel
hozott érvek alapján elfogadható szerző, Dessewffy Dénes huszárőrnagy.45
Dessewffy Dénes feldolgozás alatt álló, sokszor rejtélyes és homályos pályafutásá
ból — melyre naplói tervezett új, teljes kiadása vethetne fényt — a titkos szervezke
désre utal még a Citadella felrobbantásának terve. 46 Ennek szervezője is, Klapka ösz
tönzése alapján, Dessewffy Dénes volt, amint azt 1866-os emlékiratában részletesen
közli. A felrobbantás lett volna az általános belső felkelés elindítója. A hozzávaló
dinamitot Bismarck utaltatta ki számára Berlinben. 10 db fél kg-os dinamitpatront
kért és kapott. „Meg is kaptam igen gondosan fűrészpor közé csomagolva, egy kis
ládikóba, melynek alakja oly díszes volt, hogy vizitálás esetén egy férfi úti necessairnak is beillett volna" (később annak is használta). Ezzel a kis útitáskával hazafelé
még kirándult Charlottenburgba és megnézte az Allatkertet, majd, hogy ne a porosz
határon jöjjön haza, Genfen keresztül érkezett Pestre.
A Citadella felrobbantásának akcióját hárman szervezték. Dessewffy Dénes, Hor
váth János ezredes és Beniczky Lajos. Láncszerűen, egymást nem ismerő szervezésben,
110-en voltak benne. A tervnek maradt akció maradványát, az öt kilós dinamit emlé
ket 14 évig őrizgette, rejtegette. 1880-ban semmisítette végre meg az egyik változat
szerint Miskolcon, Emma lányával, a másik szerint falun, Arisztid fiával.47
A Tervezet írójának, Dessewffy Dénes huszárőrnagynak a személyével és életével
foglalkozva úgy tűnik, hogy hajlíthatatlan „ellenzékisége" mögött, mint indítórugó,
mindvégig ott állott egy családnak és tagjainak 48/49-es szereplése, az aradi és ha
sonló bitófák emléke.

N É H Á N Y SZŐ A G E R I L L Á K ALKOTÁSÁRÓL A CSERHÁT
É S MAKOVICA KÖZT
Hogy a hadjáratok minden nemében, mily szükséges, sőt a függetlenségi s nemzeti küzdelmek
ben, mily kipótolhatatlan, sőt nélkülözhetetlen az okszerűen vezénylett gerillaharc, azt számtalan
katonai munka és a történet maga is elég képen k i m u t a t t a .
Hazánk jelenlegi állapota, s bérviszonyai tetemesen nevelnék a csatázás eme nemének fontos
ságát. Az ily forma felkelés eredményét a következő okok teszik valószínűvé:
1. Az egész nemzet által van hatva az osztrák elleni gyűlölettől, úgy, hogy a gerilla-csapatok,
h a vezéreik azokat féken tudják tartani, mindenütt szívesen látott vendégek leendenek s ennél
fogva, h a vezérök ügyes és vállalkoíó, kiszámíthatatlan előnnyel küzdhet láthatatlanul a sorka
tonaság ellen.
2. A haza tele v a n szolgált és elkeseredett katonákkal, az azokat vezénylő tisztek sem hiányoz
n a k , kiknek nagyobb része, oly anyagi helyzetben él, melyből szíves örömest megválna mentől
előbb.
y. A sorkatonaság csak egyes pontokon lévén összevonva, egész vidékeket csak n é h á n y lézengő
Gensdarme t a r t féken.
Véleményem szerinc, a fentebb említett három pontban elősorozott körülmények fő kellékei s
némileg garanciái egy komoly gerillaj-harc sikerének, hogyha a vezérek választása szerencsésen
oly egyénekre esik, akik képesek nehéz feladatoknak kellőleg megfelelni.
Á t h a t v a azon meggyőződéstől, hogy addig míg a hazának egy része nincs visszafoglalva s nem
áll egy nemzeti képviselő kormány hatósága alatt, a magyar nép nem küzdhet sikerrel zsarnokai
ellen más módón, mint éppen gerillák által, bátorkodom n é h á n y e tárgyra vonatkozó eszmét a
Hon-megmeniiő Bizottmány elébe terjeszteni.
43 OL P 96. Dessewffy es. lt. 37. csomó. Hugyaji számadások, 1860. Nr. 9. 1860. febr. 28.
44 Ács Tivadar: Magyar légionisták életrajzgyűjteménye. Magyarok és a Bisorgimento. Bp., 1961. 44. o.
45 OL D 43. Abszolutizmuskori lt. K. K. Gouvernement des Königreiches Ungarn. Präsideal Bureau. Általános
Iratok. 9. es. Nr. 230. „Dessewffy Dionis—Major — Genf." Nr. 37. OL. D. 44. i. m. Titkos Iratok. Mutatókönyv.
39. k. 1855. Nr. 1692. „Dessewffy Dionisus war Palatinal Hussaren Major..." „Genf..."
46 Dessewffy Sándor: Amikor csaknem felrobbantották a Citadellát. Népszabadság, 1980. május 11.
47 Dessewffy Dénes: „1866 Berlini utam." Kézirat Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteményében.
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Nem fogok más vidékekre terjeszkedni, csak arra, amelyet tökéletesen ösmerek, melynek elő
nyeit szintúgymint hátrányait megbírom ítélni, hol baráti s családi viszonyaimnál fogva legelágazottabb összeköttetéseim vannak. Ez a vidék a nógrádi Cserháttól kezdve fel az egész Mátra vidé
ke (hol kimenekülésem előtt hónapokig bujdostam) a diósgyőri Bükkel, Gömör és Torna megye
bércei fel Abaújon keresztül SzepeS és Sáros megyékig. — Hont, Bars és Zólyom megyéket kevésbé
ösmerem ugyan, hanem ha a felkelés nézetem szerint rendeztetne, úgy könnyű volna egy kedvező
percben a bányavárosokat is egy merész meglepetéssel hatalmunkba keríteni.
A fent említett vidékekben szerte lakó szolgált tisztek, kiknek lelkes szellemekről tavalyi ott
hon létem alatt volt alkalmam kellőleg meggyőződni, csak nevelné a siker valószínűségét.
Véleményem szerint ezen egész a Duna és a Kárpátok közti terület 4 Vidék-parancsnokságra
osztathatnék, következő módon:
1. Az első Vidék-parancsnok területe a nógrádi Cserhát körülbelül Pásztóig, a Mátra kezdetéig,
osztán fel Losoncig s Balassagyarmat vidéke. I t t legcélszerűbben Kaszab Mukí eziedes parancsol
h a t n a . (Kaszab hatáskörébe esne Gyöngyös, Losonc és Balassagyarmat, sőt kedvező viszonyok
közt a Bécs—Pest közti vaspályát elronthatná és Vácot is fenyegethetné. Losonc, Fülek és Pétervásár lehetne a vonal, melyen a 2-dik Vidék-parancsnokkal lehetne összeköttetésben. Kaszab
Megyeren lakik a Cserháton.) 1858 júliusban meglátogattam Kaszabot, kivel meghitt baráti lábon
állok s már akkor taglaltuk ezen eszmét. Kaszab, mint komáiomi tiszt b á n t a t l a n u l otthon maradt,
hol igen népszerű, emellett bátor edzett katona, s az osztrákot mindenek felett gyűlöli.
2. A Mátra és a diósgyőri Bükk fel a Sajó-völgyéig egyik Földváry parancsa alatt állhatna s
körébe esne Eger, Miskolc, Putnok, Rimaszécs ós Rimaszombat, mely vidék igen gazdag vas
hámorokkal bővelkedik. Szükség esetén Kaszabot segíthetné Gyöngyös elleni működéseibe, kivel
különben, mint mondám feljebb Losonc-Fülek és Pétervásári vonalon állana összeköttetésben.
Földváry Károly és Sándor nevei elég képen ösmeretesek a forradalmi hadjáratból, s mind
ketten ezen vidéken lakván nagy sikerrel működhetnének. (Földváry Károly Apátfalván, Sándor
Bánfalván lakik.)
3. A 3.-ik Vidékparancsnokság kezdődne a Sajó-völgyében s érintkezésben volna a másodikkal
Rimaszombat, Rimaszécs és Putnok által. (NB. A gerilláknak oly helyeken kell egymással össze
köttetést tartani, ahova feltűnés nélkül lehessen küldeni hírnököket. (Magába foglalná Gömör és
Torna megyéket, Borsod és Abaúj felső részeit a Miskolc—Kassa-i országiitig, melyet szemmel
t a r t a n a folytonosan.) Ezen vidéken nem ösmerek oly egyént, akit a Földváriak ós Kaszab sorába
tehetnék, azonban nem kétlem, hogy lehessen itt is Vidék-vezérnek való embert találni. Ezen vidék
különben csak annyiban fontos, minthogy a Mátrát a Kárpátokkal köti össze.
4. A 4.-ik Vidék-parancsnokság kezdődik azon hegylánccal, mely Gömör megyét Szepes megyé
től választja el. összeköttetését a harmadikkal Dobsina, Rozsnyó, Torna és Kasaa képezendi.
Magába foglalja az egész Szepességet, Sárost és Abaújnak északi részét. Ez hazánk legfontosabbik
vidékeinek egyike, mert : 1. Gerilláival t ö b b országút által van összekötve. 2. Igen jó módú és intel
ligens nép lakja, mely forradalmunk alatt is kellőleg a d t a tanúbizonyságát hazafiúi érzelmeinek.
3. Mert számtalan apróbb városokkal van eltelve, melyek lakosaiból, nemcsak bátor gerillákat,
hanem ügyes utászokat s mindenféle ügyes mesterembereket lehetne céljaink elérésére sikeresen
felhasználni. Ezen vidék vezérének Máriássy Jani ezredes volna véleményem szerint legcélszerűbb,
ösmert katonai elszántsága, tanúsított hazaíiúsága, mely neveltetik még a bosszúvágy által,
melyet 9 évi fogsága alatt az osztrák zsarnoknak esküdött. S végtére különösen szétágazott rokonér: baráti összeköttetései és az egész vidéken elösmert népszerűsége, ő a Hernád völgyében Haraszt i n lakik 1 órányira Iglótól. Gerilláival Kassát, Eperjest, Bártfát s a szepesi városokat egyaránt
nyugtalaníthatja. Kassa ellen a Gömör vidék-parancsnok közreműködését is felhasználhatja.
Járulnának még a fent nevezett tisztek, illetőleg gerilla vezérekhez : Virág Gida volt bajtársam,
a volt Nádorhuszárok őrnagya, ki Csehországbóli eljötte alkalmával elégképpen adta jelét hatá
rozott bátorságának és ügyességének, ő 9 évi fogság u t á n Kunszent miklóson telepedett meg s a
kunok közt igen nagy népszerűséggel bír, hol lovas gerillákat szerelhetne fel és vezényelhetne.
Úgy szintén Sebes volt utász őrnagy, ki Szolnokon lakik, miólta Josefvárából (!) megszabadult
s ott a Tisza szabályozásánál van egy kis állása.
A gerilla csapatok titkos

organizálása.

Minden egyes vezér, kit a Honfelmentő Bizottmány vidék-parancsnoknak kinevezett, önbelátáSa szerént választhat néhány talpraesett alvezért s összeköttetésben azokkal, Vidék-parancsnok
társaival és a Honfelmentő Bizottmánnyal volna. Az alvezérek vakon engedelmeskednének a vidék
vezér-parancsnokainak ós csak tőlük vett rendeletek szerint működnének, de pontosan és sebes
séggel. Az alvezérek száma minden vidéken a Vidékvezér meghitt ismerősei számától é^ azoknak
tehetségétől határoztatnek meg. I t t mint áltáljában az egész gerilla rendszornél sokkal inkább az
egyének értékét, mint azoknak számát kell tekintetbe venni. A minden egyes Vidék-vezér által
kinevezett al vagy csapatvezér, ki-ki a maga körébe helység-vezéreket nevezne ki, ismét a leg— 756 —

nagyobb óvatossággal, a helység-vezér az összeesküvésről mit sem tudna, csak azt, hogy annak,
ki helységvezérnek nevezte ki vakon s a legnagyobb pontossággal teljesítse parancsait. Hisz nem
lévén egyébről tudomása, mint arról, hogy a haza javára működik illető vezére parancsa alatt.
A helység-vezérek legcélszerűbben fiatal lelkes földbirtokosok, gazdasági tisztek, vagy falusi
jegyzők és kántorok között választathatnának s ők alakítanák osztán a valóságos gerillákat a falu
legényei között, kiknek vásott ( !), de erkölcsös jellemek méltóvá teszik a gerillák soraiba felvétet
ni. Különösen a katonaviselt, de becsületes egyénekre kellene figyelemmel lenni. Különös figyelem
mel kellene a falu vezéreknek arra lenni, hogy korhely és aljas legények ne vétetnének fel, nehogy
a gerillák helyett egy rabló csoport alakuljon. S ahelyett, hogy szent ügyünkért áldozná fel ma
gát, a vidék ostorává válnék, működéseinket népszerűtlenné tenné. A köz gerilla nem tudna egye
bet, minthogy a helység-vezére parancsa alatt áll s vakon teljesíti parancsait.
A gerillák szintúgy, mint a falu és a csapat-vezérek egymás közt jelek és jelszavak által ösmertetnének meg, minden fokozatnak azonban különös jele és jelszava volna. Csak a Vidék-vezérek
lennének birtokában minden jelnek és jelszónak. PL: Egy gerilla találkozván egy legénnyel, kitől
tudni akarná, vajon ő is gerilla-e, beszédbe eredvén vele jobb kezével bal térdet vakarná meg, mire ha
a kérdezett egyén gerilla, avval felelne, hogy kifújná az orrát. Ezen felelő jelre mondhatná az
egyik: be szép, vagy be rossz idő van, ha a másik egyén gerilla ezt feleli r e á : Pesten még szebb,
vagy Pesten még rosszabb idő van. Ez osztán elegendő ösmertető jel volna. A köz gerilláknak azon
b a n sohasem lenne szabad egy idegen helységbeli gerillának mondani. (?) A helység-vezér ösmeri
a köz gerilla jelét és jelszavát s egymás közt más jelszóval ösmerkedik meg. pl. : kezdő jelül az egyik
fogait vájná, mire felelet volna keresztbe tenni a lábát. Jelkérdés : bizony nehezen teleltük ki télen a
marhát, jel-felelet : fel is ment ám ára a tavasszal.
Az al vagy csapatvezér tudja a helység-vezér és a köz gerilla jelszavát, egymás között azonban
más jellel és jelszóval értekeznének. Kérdő-jel : kérdő a fejét könyökére támasztja. Felelő-jel : a kér
dett a nyakravalóját igazítja. Jel-kérdés : csakugyan szép találmány a vasút. Jel-felelet : szép biz a,
4 nap alatt Pestről Parisba mehet rajta az ember. Ezeken a jeleken kívül, kellene még egy jelnek
lenni, mely által a feljebbvaló ösmeretlen alárendeltjétől vak engedelmességet biztosítson magá
n a k , ez ily formán lehetne, hogy egy bizonyos szót képezzenek egy levél első sorai első betűi, me
lyet a feljebbvaló alattvalójához intéz. Hogy azonban visszaélés ne történjék ezen szóval, főbe
lövessen az, aki vele visszaélne. A vidék-vezérek tudnák minden jelszavakat s egyszersmind a
többi vidék-vezérek neveit, szintúgy, mint lakóhelyeit, hogy szükség esetén közlekedhessenek.
Ily módon lehetetlen lenne egy általános felfedezés s ha történne is részletes, áldozatai csak igen
kis számmal volnának.
A gerillák felszerelése
1. Míg az ország általánosan nincs lefegyverezve, addig lehetne jó dupla puskákat, oly egyének
közbenjárása által vétetni, akik fegyver passust bírnak. H a ily módon nem sikerülne elegendő
fegyvert összevásárolni, úgy amennyit lehetne requisitió útján kellene szerezni, a megszerzett
fegyvereket osztán minden illető vezér jól bezsírozva, faládába beteendi és biztos helyekre ásandja
el, nyugodtan várva a működését parancsoló rendeletet. A fegyverek amennyiben lehet dupla
puskák lennének, azon felül minden gerilla el lenne látva egy baltával és egy hosszú késsel, m e r t
gyakran zaj nélkül kell működnie s ez okból a lövöldözést gondosan kikerülni. A támadó fegyver
zeten kívül, minden csapat vagy alvezér igyekezzék magát ellátni légbe lobbantó szerszámmal,
én ezt gyutánynak nevezném, mely egyszerűsége dacára igen hatalmas szövetségese lenne a geril
lának. Egy közép vastagságú nádszálat megtöltené az ember fulminent de meseur-xsl, ezt k ö n n y ű
készíteni, megtanítom reá minden (összes) gerilla-vezért. A n á d két vége bezáratnék s ezen gyújtók
adandó alkalommal az elfoglalt, de el nem vihető üteg kocsik kerekei, vagy fedele alá tétetnék,
körülötte elszórt puskapor közepette, a visszafoglalt üteg kerekei első mozdulatával a kerék vagy
a fedél szétzúzvák a n á d a t , meggyújtja belsejét s ezáltal légbe repíti az egész kocsit, az ilyszerű
eljárás már azért is célszerűbb, mert a kocsi akkor repül légbe, mikor az ellenség a visszafoglalás
diadala érzetébe a kocsik körül v a n és úgy valószínűleg t ö b b leend áldozata.
Azon kívül minden csapat-vezérnek igyekezni kellene egy nyilaló-szőnyeggel ellátni magát. A
nyilaló-szőnyeg feladata volna, hogyha az ellenség lovassága üldözné a gerillákat, ezen szőnyeg
segítségével a lovakat megnyilalni s ezáltal a lovasságot lehetetlenné tenni.
A nyilaló-szőnyeg volna 7 láb széles és 2—4 öl hosszú erős dtirva szövet, melybe az ember sűrűen
erős éles szögeket ver be, a szövet két végét egy-egy darab fára szögezi, úgy hogy ezen vas gereben
forma fegyver összehengeríttethessen, alkalmas esetekben azon útra, melyen üldöz az ellenséges
lovasság, lehengeríttetvén, ha az üldöző rajta keresztül lovagol legalább minden második lova
meg lévén nyilaivá összeroskad, mely percbe osztán kirohannak a közelébe elbújt gerillák s a
legszámosabb lovasságot is legyőzik, mert egy megnyilalt ló gazdája fél ember számot sem tesz.
Azonban nagyon eltértem feladtomtól, ezen tárgyat bővebben taglalandva szerény iratomban,
melynek feladata leend útmutatást adni a gerilla tiszteknek.
H a van ezen néhány lapban n é h á n y jó, melynek hasznát vehetné a Hontfelmentő-bizottmány
én édes örömest leszek buzgó és vak eszköze bármely hatáskörben.
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VITA

K O P E C Z K Y GYŐZŐ

HOZZÁSZÓLÁS DR. CSONKARÉTI KÁROLY
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADITENGERÉSZETÉNEK
HADMŰVELETEI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ,
VALAMINT SÁRHIDAI GYULA KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ
Zrínyi Miklós, a hadvezér és költő írta: „akinek nem borja, nem nyalja", és arra
értette, hogy a Habsburg hadvezetés nem úgy viseli a török elleni háborút, mintha
a saját népéről és országáról lenne szó. A mondás igaz volt akkor is és érvényéből
semmit sem vesztett azóta sem, mert azt az általános igazságot tartalmazza, hogy
mindenki — legyen az egy ország közvéleménye, vagy magánember — aszerint tartja
magára nézve fontosnak a dolgokat, aszerint érdeklődik, vagy nem érdeklődik irán
tuk, hogy azok milyen közelről, vagy távolról érintik. Ha a haditengerészetet nézzük,
tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az bizony nem a mi „borjúnk".
Hazánk földrajzi fekvése, népünk életmódja, történelmünk ezer esztendejének ese
ményei távol tartották a magyarság figyelmét az Adriától. A baj, ami népünket érte,
sohasem a tenger felől érkezett és a segítséget a bajban — ha jött egyáltalán — nem
a tenger hozta. A magyarság évszázadokon át harcolt lovon, vagy gyalog, mezőn,
vagy várban, de tengeren és hajón nem, az obsitosok azokról a harcokról meséltek
az unokáknak, a nép azokat őrizte meg emlékezetében és költészetében, de a tengeri
vitózkedést nem. Nem volt okunk és módunk tehát tudatosítani magunkban a tenger
létét, hasznosságát és veszélyességét. így múltak az évszázadok és közel egy évezredre
gyűltek már fel, amikor a történelem és politika ötven esztendőre létrehozta az
Osztrák—Magyar Monarchiát és benne azt a hadiflottát, ahol sorköteles magyar
legények is töltötték kötelező katonai éveiket és ha hazajöttek, meséltek a tengerről,
hajókról, kikötőkről. Ekkor egy kissé közelebb került hozzánk a tenger, de ez a fél
évszázad kevés volt ahhoz, hogy tudatunkba gyökerezzen, és azóta is eltelt már
csaknem hetven esztendő, hogy az utolsó magyar haditengerészt Polából a vonat
hazahozta.
Nekünk, akik egyszer-volt haditengerészetünk dolgait kutatjuk és ennek a régen
elmúlt ötven esztendőnek az emlékeit rendezgetjük, nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy aki nagyon közelről néz valamit, az a valóságosnál nagyobbnak látja azt.
Ha tárgyilagosak vagyunk, nem tehetünk szemrehányást sem a magyar közvéle
ménynek, sem a magyar hadtörténeti tudománynak, hogy mostohán bánik a hozzánk
közel álló témával, mert egyrészt az e hazában töltött több mint ezer évből a flotta
csak rövid ötvenben létezett, másrészt például az Isonzo-menti csaták mindegyiké
ben — pedig azokból tizenkettő volt — több magyar fiú halt hősi halált, mint amenynyien a flottában összesen szolgáltak.
Nem az osztrák—magyar hadiflotta első világháborús szereplését kívánom én a
fentiekkel kisebbíteni — meggyőződésem, hogy ha a hadsereg úgy van felkészítve
és vezetve, mint ahogy a flotta volt, akkor a világháborút jobb katonai eredmények
kel és félakkora ember veszteséggel fejezik be — csak az általános és a szakmai érdek
lődés mértékét és arányosságát igyekeztem indokolni.
Mielőtt megkezdeném az érdembeli hozzászólást, elöljáróban két megjegyzés :
1. őszintén örülök annak, hogy Hans Sokol Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—18
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című,1 1933-ban megjelent három kötetes, részletes, pontos és a tárgyban azóta sem
felülmúlt kiváló munkája, mely minden e kérdéssel foglalkozó kutató számára alap
vető kulcsmûnek számít, — ha csak az első kötet és az is erősen megrövidítve —
magyar fordításban napvilágot látott. Csonkaréti Károly a szakirodalom több mint
ötven éves adósságából törlesztett e munkájával (1985/2. sa.), és bízom abban, hogy
a további két kötet fordítására és közzétételére nem kell újabb ötven esztendőket
várnia a magyar olvasónak.
2. Nagyban emelte volna azonban publikációja értékét, ha jelzi, hogy ez a nem
zetközileg jól ismert és nagyrabecsült Sokol-mű első kötetének rövidített fordítása,
mely néhány (lényegtelen) dologgal (sajnos) kiegészítésre került. Feltételezem, hogy
a második és harmadik kötet hasonló kivonatánál említésre kerül a régen porladó
szerző, akinek úttörő munkájából él és fog élni a jelen és a jövő e témával foglalkozó
számos hadtörténész generációja. A leghasznosabb persze az lett volna a magyar
hadtörténeti tudomány számára, ha a mű hiteles fordítása jelenik meg, a megírása
óta felmerült újabb adatokkal és azok pontos forrásainak megjelölésével kiegészítve.
Akkor magyarul is lenne egy, a témát átfogó alapmű, így azonban nincs és nem is lesz.
Fentiek előrebocsátása után néhány, Csonkaréti Károly munkájában kifogásolt
részletet kívánok megemlíteni.
A TEGETTHOFF-osztály
„Tűzerejük nagyobb volt a szokásosnál, mert ennél az osztálynál helyeztek a hajó
építés történetében először három löveget egyetlen toronyba. Addig két lövegcsőnél
többet sehol sem építettek be toronyba."
A fenti két mondat egyetlen! állítása sem helytálló. A TEGETTHOFF-osztály
első hajója, a 20 000 t-ás VIRIBUS UNITIS 1911-ben került vízrebocsájtásra, a
TEGETTHOFF 1912-ben, a PRINZ EUGEN 1912-ben, a SZENT ISTVÁN 1914-ben ;
a hajók négy darab 3 löveges (30,5/45) toronnyal rendelkeztek. Az olasz flottában
az 1910-ben vízrebocsájtott 19 500 t-ás DANTE ALIGHIERI ugyancsak négy darab
3 löveges (30,5/46) toronnyal rendelkezett, az ezt követő, 1911-ben vízrebocsájtott
22 380 t-ás CONTE DI CAVOUR-, LEONARDO DA VINCI- és GIULIO
CAESARE-osztály pedig három darab 3 löveges (30,5/46) és két darab 2 lö
veges (30,5/46) toronnyal rendelkezett. Amíg tehát az 1911—14 között vízre
bocsájtott TEGETTHOFF-osztály hajói 12 darab 30,5/45-ös löveggel rendel
keztek, a már egy évvel korábban vízrebocsájtott DANTE ALIGHIERI-nek ugyan
csak 12 darab, de 30,5/46-os lövege volt a hármas tornyokban, a 22 380 tonnás,
1911-ben — tehát ugyanabban az évben, amikor a Tegetthoff osztály első hajója —
vízrebocsájtott CONTE DI CAVOUR-osztály hajóin pedig már 13 darab 30,5/46-os
löveget helyeztek el. A háromlöveges tornyok használatának hangsúlyozott elsőbb
sége tehát teljesen alaptalan, ami pedig a tűzerő a „szokásosnál nagyobb" megjelölé
sét illeti, az attól függ, mit kell értenünk „szokásos" alatt. Ha az ellenfeleket tekint
jük, azoknál már szokásos volt, ha a Monarchia addigi hajóit vesszük „szokásosnak",
akkor azoknál valóban túzerősebbek voltak, de ez dicséretnek nem mondható.
A teljesség kedvéért megemlítem még, hogy az orosz flotta 1911-ben vízrebocsájtott
23 400 t-ás SEBASTOPOL, PETROPAWLOWSK, GANGOT és POLTAVA hajói
szintén a „szokásosnál" tűzerősebbek voltak, mivel négy darab 3 löveges toronnyal
ós ezekben 12 darab 30,5/50-es löveggel rendelkeztek.2
A ZENT A elsüllyesztése
Az 1897-ben vízrebocsájtott és 1914-re teljesen elavult 2300 t-s Zenta kiscirkáló
harcával kapcsolatban egy új, igen meglepő és eddig még egyetlen jelentésben, vagy
feldolgozásban sem szereplő eseményt közöl a szerző: „A ZENTA gyenge lövegei is
értek el találatokat. A CONDORCET-n két 24 cm-es löveg a JUSTICE-en egy
1 Hans H. Sokol: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—18 e. hézagpótló munkájának fontos
ságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1967-ben, változtatás nélkül, újra kiadták.
(A továbbiakban: Sokol.)
2 Az említett hajók összes adatai: Almanach für die k. und k. Kriegsmarine 1917. Póla, 320—
373 o. (a továbbiakban: Almanach).
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19 cm-es löveg vált használhatatlanná. Ezek azonban lényegében csak kis sérülések
voltak..."
A francia flotta DANTON-osztályába tartozó, 1909-ben vízrebocsájtott, 18 400
t-s CONDORCET 12 darab 24/50-es lövege 6 olyan ikertoronyban volt elhelyezve,
melyek 220 mm-es páncélzattal rendelkeztek. Az 1904-ben vízrebocsátott 14 868 t-s
DÉMOCRATIE-osztályhoz tartozó JUSTICE 19,4/50-es lövegeit 152 mm-es pán
célzat védte. 3 Ahhoz, hogy egy 220 mm-es, illetve 152 mm-es páncéllal védett löveg
találat következtében használhatatlanná váljon „kis sérülés" nem elég, illetve ha
használhatatlanná válik, az nem „kis sérülés". Ahhoz át kell ütni a páncélt, a torony
személyzet (30—80 ember) nagyobb része meghal, a többi megsebesül, a hajó
parancsnok az eseményről jelentést ír, a flottaparancsnok is jelentést ír, azt a hajót
ki kell vonni és javításra vissza kell küldeni; mindezeknek a korabeli forrásokban,
sőt a sajtóban is nyoma van és nyoma is marad. Főleg az akkori francia flottánál,
ahol a hajókon ott voltak a sajtó kiküldött tudósítói is és egy-egy tengeren történt
eseménnyel kapcsolatban Párizsban a képviselők hamarabb interpellálták meg a ten
gerészeti államtitkárt, mint ahogy arról a flottafőparancsnokság jelentést kapott,
óriási lárma kerekedett volna Boué de Lapeyrere altengernagy körül, aki a hajóit
ért sérülésekért, az emberek haláláért egyértelműen a legsúlyosabb mértékig felelőssé
tehető lett volna, minthogy felmérhetetlenül túlnyomó flottájával, sokkal messzebbre
hordó nehéztüzérségével mindaddig közelített a ZENTAHOZ, ameddig csak annak
a hatásos lőtávolságán belülre nem ért hajóival. Ez természetesen nem következett
be, a francia flotta mindvégig a ZENTA lőtávolságán kívül maradt és az altengernagy
is megemlíti jelentésében, hogy flottája sodorvonala előtt 300—400 m-re csapódtak
be a ZENTA lövései.4
A francia hajók lövegeinek harcképtelenné tételéhez azonban a ZENTAN AK nem
csak a lövegei hordképessége, de kalibere is hiányzott. Nézzük a táblázatot:
Páncélátütő hatás 10 km távolságra 5
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Az adatokból láthatjuk, hogy a 220, illetve 152 mm-es páncél áttörésére csak a
30,5/45-ös löveg gránátja volt képes 26 470 tonnaméter energiájával. A ZENTA
12/40-es lövegeinek gránátja — ez a lövegtípus vérttörő gránáttal nem is rendelke
zett — csak 580 tonnaméter energiával, tehát a szükségesnek kb. 1/50-ed részével
rendelkezett. A ZENTA gránátjai 10 km-ről még a saját 50 mm-es fedélzeti páncél
átütésére, vagy jelentősebb megrongálására is gyengék lettek volna.
Véleményem szerint tehát fizikailag kizártnak kell tekinteni azt a lehetőséget,
hogy a ZENTA lövedékei tették volna harcképtelenné a francia hajóágyúkat és éppen
ezéit bír igen nagy jelentőséggel annak a forrásnak a megjelölése, ahonnan a szerző
ezeket az információkat nyerte, mert szándékos félreinformálás is lehetett a cél a
hajókon történt, vagy a francia lőszergyárakban folyó háborúellenes szabotázscselekmények leplezésére. A francia jelentés a lövegekkel kapcsolatban ha váriát em
lít,6 mely ebben az esetben tüzelési akadályt, meghibásodást jelent és számos konkrét
technikai okból adódhatott: a hüvely, vagy a lövegzár beszorult, a töltet —gyutacs-,
lőpor-, vagy ütőszeghiba miatt — nem robbant stb.
3 Almanach, 320—373. o.
4 Sokol, 85. o.
5 A táblázat harmadik rovatának értékeit — a nagyságrend érzékeltetése érdekében — én
számítottam ki, az arányosan ható csökkentő tényezők figyelembevétele nélkül; a negyedik
r o v a t : Almanach, 208. o.
6 Sokol, 86. o.
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Az a tény, hogy a ZENTA nem okozott — mert nem okozhatott — kárt az őt
támadó francia—angol hajóhadban, semmiben sem csökkenti katonabecsületnek
megfelelő helytállásának értékét, hanem még emeli azt, mert ők is tudták, sőt mind
annyiunknál jobban tudták, hogy olyan egyenlőtlen és kilátástalan harcban kell
becsülettel helytállniuk, melynek számukra csak egy vége lehet, a pusztulás. Ide kí
vánkozik még, hogy a hajója elsüllyesztésével kapcsolatban a haditengerészetnél
nemigen szoktak kapitányt kitüntetni, de Puchner Pál fregattkapitány a hadiékítményes Vaskorona Rendet kapta, ugyanúgy mint a hajó tüzértisztje, Homayr
Albert,7 aki az egyetlen, még tüzelőképes löveget a kezelők eleste után egymaga
szolgálta ki és tüzelt vele a süllyedő hajóról a kapitány „Hajót elhagyni!" pa
rancsáig.8
Néhány további
'pontosítás
„...a további jelentősebb szállítmányokat San Giovanni di Medua, Dulcigno és
Bojana kikötőibe kellett irányítani." Bojana nem város, amelynek kikötője van,
hanem a Bojana folyó zátonyos deltatorkolata, amelyet nagy nehézségek között,
hevenyészett kikötőként használtak.
„Ezenkívül többször voltak felderítésen Dringolf és Bojana fölött." Drin Golf a
Drin folyó torkolatát is magában foglaló tengeröböl földrajzi neve az Adria keleti
partján, amely a Bojana-torkolattól a Rodoni fokig terjed és ebben az öbölben fek
szik San Giovanni di Medua is. Bojana az előzőek szerint.9
Sárhidai Gyula Kiegészítéséhez (1986/2. sz.)
Az Osztrák—Magyar Monarchia tengerpartjainak védelme volt a flotta legfonto
sabb és hosszú évtizedekig kizárólagos feladata.10 Csak a világháború kitörését meg
előző néhány esztendőben, az 1906-os, Dalmáciában tartott hadgyakorlat után,
Ferenc Ferdinánd trónörökös támogatásával került sor egy új, offenzív fellépést
tartalmazó stratégiai változat kidolgozására és ennek alátámasztására nyíltak meg
nagyobb pénzügyi lehetőségek a flotta korszerűsítésére és fejlesztésére. Az új offenzív
stratégia alapfeltétele az olasz flottával való szoros együttműködés volt, oly mértékig,
hogy például az Adrián levő egyesített flotta főparancsnokául Haus tengernagy volt
kijelölve.11 Nem hiszem, hogy a két ország politikai és katonai köreiben akadt volna
valaki, aki komolyan hitt az Olaszország és a Monarchia közötti fegyveres együtt
működés megvalósulásában.12
A háború kitörése után bekövetkezett események — Olaszország semlegessége,
később hadbalépése ellenünk — ezt a kételkedést teljes mértékben igazolták és az
offenzív tengerészeti stratégiát ténylegesen is a légvárak kategóriájába helyezték,
oda, ahova a szakemberek szerint mindig is tartozott. A flotta számára maradt tehát
a régi, a saját partok védelmét biztosító defenzív stratégia 13 és a világháború ese
ményei igazolták, hogy az Osztrák—Magyar Haditengerészet e feladatának mind
végig maradéktalanul megfelelt. Haus tengernagy avval törődött, ami a feladata
volt, és csakis avval, nem hagyta magát a fő feladatán kívül eső kockázatos vállal
kozásokba bevonni. „Egy offenzív szellemű főparancsnok" — mint például Szerbiá
val szemben Potiorek táborszernagy — kezeiben lehetséges, hogy a flotta is végre
hajtott volna néhány „huszáros" vállalkozást, de biztos, hogy nem sokáig, mert —
eleinte még — embert és lovat pótsorozáson lehetett szerezni, de országos vasgyűjtési
kampányból csatahajó nem kerül ki.
7 Almanach, 668. o. (Pachner), 671. o. (Homayr).
8 Heinrich Bayer von Bayersburg: Die Marinenwaffen im Einsatz 1914—18. Wien, 1968. 24. o.
(a továbbiakban: Bayer).
9 Bármely korabeli osztrák térképen látható.
10 Sokol, 19. o.
11 Sokol, 47. o.
12 Sokol, 50—51. o.
13 Sokol, 75. o.
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Az elaggott Monarchia öreg tengernagya tudta, hogy flottája a háború alatt új,
nagyobb egységet nem kaphat, a veszteségeket pótolni nem tudja, avval kell gazdál
kodnia tehát, amivel kezdte a háborút és az ő legfontosabb dolga az, hogy a saját
partokat meg kell védeni.
Amikor a Dardanellák kérdésében Haus tengernagy valóban „negatív hozzáállást
tanúsított a német flottával való együttműködéshez" — ami az „együttműködésnek"
abban a furcsa formájában valósult volna meg, hogy csak ő kockáztassa a saját
hajóit — az adott körülmények között teljes mértékben igaza volt, mert amikor
a németek látták, hogy minden fáradozásuk (az osztrák miniszterelnök levele,14
a német vezérkar és személyesen II. Vilmos német császár fellépése) eredménytelen
marad és az osztrák—magyar flotta egyetlen hajója sem megy a Dardanellákhoz, a
kérdést — az osztrák—magyar flotta közreműködésével, de — saját hajóikkal maguk
oldották meg ; néhány torpedó elég volt ahhoz, hogy az ostromló hajóhad elvonuljon
és végül is a Dardanellákat az ellenség nem foglalta el.
Szerencse, hogy Haus tengernagy szilárdan kitartott elhatározása mellett és az is,
hogy I. Ferenc József is inkább hallgatott a Monarchia érdekeit mindenek fölé
helyező felelős szakemberére, mint a „kibicnek semmi sem drága" pozícióból üzen
gető magas, sőt legmagasabb rangú kívülállókra.
Az osztrák—magyar tengerpart védelme
A partok védelmére csak akkor mondhatnánk, hogy „nem volt megoldva", ha
az ellenség a háború folyamán a tenger felől elfoglalta volna azokat. De nem mond
hatjuk, mert nem foglalta el; vagy azért, mert akarta, de nem tudta, vagy azért,
mert nem is akarta. Ha akarta, de nem tudta, akkor a partvédelem elegendő volt,
ha nem is akarta, akkor az a partvédelem, ami volt, még sok is volt.
Ugyanezen az alapon teljesen bizonyos, hogy Haus tengernagy semmit sem „mu
lasztott el" Cattaro védelménél, mert Cattarót sem a francia, sem az olasz flotta nem
foglalta el. Ezek kemény tények, amelyekkel vitázni nem lehet.
A nyilvánvalóan Haus tengernagy által elrendelt és Huber ezredes által 1915-ben
végrehajtott 15 cm-es partvédő ágyúk telepítését biztos, hogy nem a csatahajók
távoltartására szánták, egyrészt azért nem, mert azokat már — mint ahogy Csonka
réti is írja — 1914 decemberében kivonták az Adriáról a tengeralattjáró veszély miatt
(éppen úgy, ahogy a Dardanelláknál is elegendő volt két hajó megtorpedózása ahhoz,
hogy az ostromló hajóhad elvonuljon), másrészt azért nem, mert a 15 cm-es lövegek
nem alkalmasak csatahajók távoltartására, vagy elkergetésére, hiszen még egyetlen
egy csatahajó is túlnyomó fölényben van a négy löveggel szemben. Például a TEGETTHOFF-osztály egyetlen hajójának egyetlen oldalsortüzére (nehéz és közepes
lövegek) 5600 kg gránát indul a cél felé és erre az a 15-ös üteg 180 kg-os össztűzzel
válaszol. Ez harmincszoros túlerő, a páncélzatról nem is beszélve. Ha ez az üteg
képes ilyen erőviszonyok mellett egy csatahajót — vagy flottaköteléket — elkergetni,
akkor az a hajó(raj)parancsnok gyávaság miatt haditörvényszék elé kerül. Biztos
tehát, hogy nem ilyen célra szánták azt az üteget. Valószínűnek tartom, hogy e
lövegek a kikötő előtti aknazárak és a lesállásban levő saját tengeralattjárók védel
mére szolgáltak a kikötő előtti vizeken tevékenykedő gyorsjáratú, könnyebb —
könnyűcirkáló, romboló, aknaszedő — egységekkel szemben.
Visszatérve a Cattaróval kapcsolatos tényekhez — bármire is használták e négy
ágyút a védők —, a kikötőt a háború folyamán nem foglalták el. Ebből a tényből
pedig azt is tudhatjuk, hogy Cattaro tenger felőli védelme „ütőképes tüzérség nélkül"
is megfelelt a feladatának, de azt már nem tudhatjuk, hogy mi történt volna, ha
a flotta nem áll,,tétlenül Polában". Mindenesetre tény az, hogy amíg Haus tenger
nagy élt, Monfalconétól Cattaróig a part ellenségtől mentes maradt és a flotta is
biztonságban volt. Később azután kijött a flotta Polából és minden kijövetele után
egy-egy csatahajóval kevesebb tért haza. Hozzájuk méltó ellenfél nélkül, harc, sőt
ágyúlövés nélkül, szánalmasan pusztultak el.
A WIEN-t és a SZENT ISTVÁN-t ugyanaz a Luigi Rizzo olasz korvettkapitány
torpedózta meg, ugyanolyan körülmények között, a sötétség és köd leple alatt, ugyani á Sokol, 164. o.
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arról a MAS típusú, fából készült motorcsónakról.15 A WIEN-t ugyan nem a nyílt
tengeren, hanem a Muggia-öbölben horgonyozva érte a torpedó, 16 de ha „Polában áll
tétlenül" és az óvatos Haus tengernagy még él, mindez nem történt volna meg.
Mint ahogy az sem, hogy a WIEN elsüllyesztése után pontosan fél évvel (1917. de
cember 10-én és 1918. június 10-én) — anélkül, hogy a hasonló MAS támadások
biztonságos elhárításának módszerét kidolgozták volna — az „offenzív szellemű fia
talok" kihozták a flottát Polából és a SZENT ISTVÁN-t juttatták hasonló sorsra.17
Haus tengernagynak igaza volt abban, hogy Polában tartotta a flottát és igaza
van Csonkaréti Károlynak is, amikor a ,,fleet in being",
,flotta léte a biztosí
ték" elvre hivatkozik. A többi tengeri hatalmak is ezt az elvet követték.
Cattaro védelme, a hajótüzérség és a Lovčen
Mindenki aki a cattarói öböl és környéke földrajzi adottságait ismeri és végigjárta
az egykori montenegrói határvonalat, ahonnan egyszerű tábori látcsővel nem csak
a lent parkoló autók rendszámát lehet leolvasni, hanem az is megfigyelhető, hogy a
parton ki pecázik, mióta, és mekkora halat fogott, az megérti, hogy a flotta — bár
mennyire is égető szükségét érezte a teljes értékű hadikikötőként használható Cattarónak — nem építette ki azt komoly támaszponttá és nem állomásoztatott ott érté
kesebb egységeket.
Hátrányos katonaföldrajzi helyzetéből adódóan kétséges volt, hogy háború esetén
a szárazföld felőli védelmet ellátó hadsereg biztosítani tudja-e a kikötő ellenséges
tüzérségi tűztől mentes zavartalan működését, sőt még az is, hogy meg tudja-e
tartani. 18 Ha azonban mindezt sikeresen megoldaná is, még mindig csak igen korláto
zott értékű hadikikötő az, amelyikbe az ellenség belát és távírón közli az ellenséges
flottával, hogy melyik hajó kéménye füstöl erősebben, A sikeres hadviselés egyik igen
lényeges eleme a meglepetés, a tengeri hadviselésben méginkább az ; nem használható
tehát megfelelően egy olyan hadikikötő, ahonnan csak holdfény nélküli éjszaka lehet
kiosonni egy-egy hajónak, vagy köteléknek meglepetésszerű támadásra és napokkal
hamarabb ütközetkészre fel kellett fűteni a hajók jó részét, hogy az ellenséget leg
alább bizonytalanságban tartsák a kifutás idejéről és a kötelék erejéről.
A szén és általában az utánpótlás amúgy is nehéz kérdés volt Cattaróban, 19 mert
a hátországgal való szállítási kapcsolat csupán egy Brodból induló, 612 km hosszú,
760 mm nyomtávú vasútvonal volt Zelenikáig,20 onnan pedig Cattaro még további
41 km országúton, vagy harmadszori átrakodás uszályra.
A háború kitörését követő események bebizonyították a tengerészek Cattaróval
kapcsolatos fenntartásainak megalapozottságát : az ellenséges tüzérség tűz alatt tart
hatta a kikötő csaknem teljes területét és a flottának hátrafelé is harcolnia kellett
a saját hadikikötője védelmében.
1914. augusztus 8-án dördült el a ZENTA fedélzetén a tengeri háború első lövése21
és ugyanaznap délután a montenegrói tüzérség tűz alá vette a teodói tengerészszer
tárt, szénkikötőt és raktárakat. 22 Az osztrák—magyar VI. hadsereg alárendeltségébe
tartozó 3. védelmikörzet-parancsnokság kérésére a KAISER KARL VI. páncélos
cirkáló kapott parancsot a tüzérségi támadás elhárításában való közreműködésre és
még az éjszaka folyamán megkezdte a Kuk, Krstac és Pestingrad körzetekben levő
ellenséges tüzérségi állások lövését.23 Ez a tüzérségi párbaj hónapokon keresztül,
napról napra megújulva folytatódott, részt vettek benne a már említetten kívül
15 A MAS 15 jelenleg is látható Rómában, a Viktor Emánuel emlékmű alépítményében kiala
k í t o t t múzeumban, Rizzo kapitány mellszobrával együtt.
16 Bayer, 36. o.
17 Bayer, 37. o.
18 Sokol, 34. o.
19 H a a tengeren történő szállítás a blokád m i a t t csökken, vagy megszűnik.
20 A vonal egy szakaszán fogaskerekű vontatás volt, teljesítőképesség: 6/100 szerelvény.
(Kéri Kálmán: Az Osztrák—Magyar Monarchia vasúthálózata..., Hadtörténelmi Közlemények,
1985/2. 270. o.)
21 Sokol, 77. o.
22 Sokol, 88. o.
23 Sokol, 89. o.
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a WIEN, a MONARCH és a BUDAPEST csatahajók, a KAISER FRANZ JOSEPH
I. és a SZIGETVÁR cirkálók ; végül is az ügyet a RADETZKY csatahajó zárta le
október 22-től október 27-ig tartó „vendégszereplésével". A RADETZKY hat nap
alatt kb. 11 km távolságról 23 db 30,5-es és 56 db 24 cm-es gránátot lőtt ki és ez
elegendő volt az időközben francia tengerésztüzérséggel jelentősen megnövelt erejű
tüzérségi támadás megszüntetésére.24
A hajótüzérség Lovően ütegekkel szembeni bevetésénél fő problémaként általában
megjegyzik — mint Sárhidai Gyula is — „A fő nehézséget az jelentette, hogy az
1800 m magas hegyre a hajóágyúk alacsony emelkedési szögük miatt nem tudtak
tüzelni". Ezt egyszer — ha nem is szó szerint így — valaki, valahol leírta és azóta,
mint kézenfekvő okot, megismétlik. Pedig aki leírta, valószínű, hogy nem így gon
dolta. Nem mondhatjuk ugyanis, hogy ,,a hegyre nem tudtak tüzelni", amikor a té
nyek bizonyítják, hogy augusztus 8-tól október végéig — a RADETZKY nélkül is —
állandóan lőtték és a KAISER KARL VI. augusztus 12-én a legmagasabban fekvő
Kuk állást (1336 m) telibe is találta. 25 Kétségtelen, hogy a magasan fekvő célpontok
nehézséget jelentettek az alacsony csőemelkedésű, lapos röppályájú hajóágyúk szá
mára, de a nehézségeket a rendeltetésszerűen nem erre a célra szolgáló technikával is
megoldották, mint ahogyan azt a tények is bizonyítják. Minden eszközzel segítettek
magukon, hiszen őket lőtték ! A hajók megdöntésével — amit természetesen nem a
szén áthordásával, hanem az e célra beépített, üzemszerűen működtethető szivattyúés csőrendszeren keresztül elárasztható trimmelő kamrák segítségével értek el (ol
dalra 6—9°, orr—tat 1—2°) —, a lövegtornyok részáró zsaluinak leszerelésével, a
lőtáblázatok hiányzó adatainak áthidalásával és még egyéb ügyeskedéssel! Mind
hajózási, mind tüzérségi vonatkozásban elismerésre méltó munkát végezve megol
dották a feladatot. Csupán egy dolgot nem tudtak megoldani : a lövegeik holtteré
ben levő célok elérését.
Ha ugyanis lapos röppályájú löveggel olyan célpontra tüzelünk, amely a lőirányban levő terepfedezet mögött van (pl. : egy hegyháton levő mélyedésben, vagy csak
valamivel hátrább a terep perem vonalától) akkor hiába tudunk átlőni a terepfedezet
fölött, a célt nem találjuk el, mert a lövés hosszú lesz, ha pedig az irányzékot rövi
debbre vesszük, belelövünk a hegyoldalba: a cél a löveg holtterében van. Az ilyen
lőfeladat a felső szögcsoportban működő lövegek (tarack, mozsár) rutinmunkája,
de hajóágyúk számára, amelyektől közvetlen irányzással nagy találati pontosságot
kívánnak meg és ezért még az amúgy is lapos röppálya legkisebb szórást adó, leglapo
sabb első szakaszát használják csak fel, nem megoldható feladat.
Tudták ezt nyilván a francia tengerésztisztek is és lövegeiknek ott építettek ki
tüzelőállásokat, ahol azok az öbölből fölfelé tüzelő hajóágyúk holtterében voltak.
A RADETZKY feladata az lehetett, hogy ezeket a holttérbe települt lövegeket
számolja fel. 30,5/45-ös lövegeinek nagyobb hordtávolsága val megtehette azt, hogy
a töltetek csökkentésével — ami együtt járt a hordtávolság csökkenésével is —
gránátjai röppályáját oly meredekké tette, hogy azok az addigi biztonságos holttér
ben fekvő célokat elérjék.
A RADETZKY megjelenése és működése kétszeres meglepetést okozhatott a francia
haditengerészetnek, egyrészt azért, mert a francia flotta 1914 októberében abban
a biztos hitben volt, hogy az Adrián korlátlan úr, a Monarchia flottáját bezárva
tartja Polában és Cattaróban, ahonnan azok kijönni nem mernek — ha kijönnek,
megbánják — és ebben a helyzetben a RADETZKY október 21-én reggel 7 órakor
elindul Polából, nyugodt, gazdaságos menetben (12 csomó) végighajózik az Adrián,
és 22-én reggel 8 órakor horgonyt vet az Öbölben; másrészt azért, mert a Lovöen
francia tengerésztisztjei csak azokkal a hajóágyúkkal számoltak, amelyeket az egy
hónapos állásépítés alatt az öbölben láttak. A RADETZKY akkor még nem volt ott,
nagyobb teljesítményű lövegeinek harcbalépése tehát kellő időpontban alkalmazott
tüzértechnikai meglepetés volt.
A RADETZKY — minthogy egy hónap ideje volt rá — nyilvánvalóan jól felkészül
ten érkezett Cattaróba: előre kijelölték a tüzelőállást, a figyelőhelyeket (Vermac,
24 Sokol, 91—93. o.
25 Sokol, 88. o.
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Obostnik, Radostak, kötött léggömb Lepetanénál 26 ), a figyelőkbe kerülő tengerész
tiszteket, megszervezték a hajó és a figyelők közötti gyors távbeszélő kapcsolat
létrehozását, elő volt készítve a hajó megdöntése, a zsaluk leszerelése és a szokatlan
feladatot jelentő lőeljárás módszere és adatai, mert 4 óra után megkezdték a tüze
lést.27 A franciáknak nem volt tehát idejük a RADETZKY várható tűzhatását latol
gatni és áttelepülni.
A RADETZKY sikeres bevetése jól tervezett, jól végrehajtott olyan taktikai meg
lepetés volt, amely a Sárhidai Gyula által Haus tengernagynál hiányolt offenzív
fellépésnek sem volt híjával.
Sárhidai kolléga említést tesz a hajó hátsó fedélzetéről felbocsátott kötött lég
gömbről, mint tüzérségi megfigyelőhelyről. Hasznos lenne, ha közölné, hogy értesülé
sét honnan merítette, mert abból talán még egyéb olyan dolgot is megtudhatunk,
amely másutt nem szerepel. Véleményem szerint a tüzelőállásban levő figyelő az
adott lőfeladathoz a lehető legalkalmatlanabb, mert a cél és a becsapódások közötti
távolságot a lőirányból lehet a legnehezebben megállapítani. Az előzőekben általam
felsorolt figyelők közül a Hoher Vermac (768 m) és az Obostnik (586 m) kiépített
tüzérségi megfigyelő állásai, melyek többszörösen magasabban és legalább 1000 vo
nással jobbra és balra fekszenek a lőiránytól, sokkal jobb figyelési lehetőséget bizto
sítottak, ahonnan a becsapódások céltól való távolságát — műszerrel mérve — tíz
méteren belüli pontossággal meg lehet adni, nem beszélve arról, hogy mennyire
használhatók a hajókémények fölött billegő ballonban füstre rakott megfigyelők
adatai; a ballon mindig ott van, ahol a füst.
Befejezésül megköszönöm a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőségének, hogy
hozzászólásom megjelenését lehetővé tette, az érintett szerzőket pedig biztosítom
arról, hogy írásomban a tények tisztelete és a körülmények tisztázásának szándéka
vezetett.

26 Sokol, 91. o.
27 Sokol, 91. o. a R A D E T Z K Y délelőtt Lastuában kirakta a magával hozott rakományt és
délután két órakor ment a tűzvezetési vázlaton bejelölt pontra, ahonnan 4 óra 27 perckor meg
kezdte a tüzelést.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

ÖLVEDI IGNÁC

SZOMBATHELYI FERENC VEZÉREZREDESNEK,
A HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKÉNEK
1944. FEBRUÁR 14-1 LEVELE WILHELM KEITEL VEZÉRTÁBORNAGYHOZ,
A NÉMET VÉDERŐ FŐPARANCSNOKSÁGÁNAK FŐNÖKÉHEZ1

A levél megírását előidéző főbb hadiesemények
A második világháború fő hadszíntere mindvégig a szovjet—német arcvonal volt.
Németország és szövetségesei főerőik kétharmadát itt alkalmazták. 1944 elején pél
dául 362 hadosztályból 245 (ebből 201 német) a Vörös Hadsereg ellen tevékenykedett. 2
Ezért a keleti arcvonal hadi eseményei döntő, meghatározó szerepet játszottak a fa
siszta tömb államainak kapcsolatában. A hitlerista hadvezetés ennek függvényeként
mérsékelte, vagy fokozta követeléseit partnereitől. Ez utóbbiak háborúból való kiút
keresése is a szovjet—német arcvonal hadi eseményeinek hatására aktivizálódik.
A háború fordulatáig Németország szövetségesei minden különösebb fenyegetés, kény
szer nélkül, a győzelem biztos reményében támogatták Hitlert. A Wehrmacht
Moszkva alatti, s még inkább sztálingrádi veresége után azonban megindult az el
hidegülés.
A hadi események alakulásából, a németek el-alameini, sztálingrádi, kurszki vere
ségéből és az olaszországi partraszállásból a magyar politikai és katonai vezetők meszszebb látó képviselői levonták azt a következtetést, hogy Németország a háborút el
veszítette. 3 Ezért lépéseket tettek a magyar—német katonapolitikai kapcsolatok
bizonyos mérvű lazítására, a visszavonulásra, az új helyzetnek megfelelő katona
politika kialakítására.
A német—magyar szövetségi viszony, amely Sztálingrád óta fokozatosan lazult,
1944 elején — a szovjet—német arcvonal hadi eseményeinek hatására — ellentmon1 A levelet nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes (1942. szeptember 24-től—1943. július 8-ig) volt honvédel
mi miniszter mentette meg az utókor számára és Végzetes esztendők 1938—1945 című emlékiratának 227—228.
oldalain hivatkozik az iratra. Budapest, 1986., második, átdolgozott kiadás.
A volt minisztert a nyilasok 1944. november 16-án letartóztatták és a sopronkőhidai fegyházba internálták.Innen 1945 március végén a Vörös Hadsereg közeledésére a politikai foglyokat Bajorországba szállították. Azt a
csoportot, amelyikhez Nagy Vilmos is tartozott, Zimmernbe irányították, ahova az amerikai csapatok 1945. má
jus 1-én vonultak be.
A Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) titkársága a szomszéd községbe Hiltrachingba települt. Az amerikaiak
bevonulása után a titkárság anyagához bárki hozzáférhetett. Az internáló tábor felszabadítása után hazatéréséig
a vezérezredes az időt a visszaemlékezésének megírásához szükséges anyagok összegyűjtésére fordította, így jutott
el az LHT titkársága anyagához... „Átolvasás után — nyilatkozta Nagy Vilmos — az engem érdeklő anyagokról
jegyzeteket, illetve a fontosabbakról másolatot készítettem." Így került birtokába több olyan irat, amelyekre könyvé
ben hivatkozik. 1965-ben, kandidátusi értekezésem megírása során kerültem kapcsolatba Nagy Vilmossal, aki kész
ségesen rendelkezésemre bocsátotta a Hiltrachingból hazahozott anyagokat és megengedte, hogy a fontosabbakról
másolatot készítsek. így került hozzám a most közreadott levél másolata. Tartalma jól kifejezi a vezérkar főnökének
törekvését és szándékát, s jelentősen hozzájárul a magyar kormány katonapolitikájának megismeréséhez és a né
met—magyar katonai viszony megértéséhez. Az anyagot Molnár József ny. alez. fordította németből.
2 A második világháború története 1939—1945. Bp. 1980. 8. k. 614. o.
3 Magyarország miniszterelnöke, Kállay Miklós és honvédelmi minisztere, nagybaczoni Nagy Vilmos 1942 de sem berében — egy négyszemközti beszélgetésen — kölcsönösen megerősítették egymást abban a hitben, hogy Német
ország a háborút elvesztette. (Nagy Vilmos nyilatkozata a szerzőnek).
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dásossá vált. Magyarország húzódozását és vonakodását a háborútól a német had
vezetés is konstatálta. Hitler például a Berlin—Róma „tengelytörést" követően —
mely a fasiszta szövetség megindult bomlását tanúsította —, olyan utalásokat tett
hazánkra, hogy itt is bekövetkezhet hasonló katonapolitikai lépés. Ennek megakadá
lyozása érdekében, közvetlenül az olasz fordulat után, arra adott utasítást, hogy ké
szítsék el Magyarország katonai megszállásának tervét. Ahogy az arcvonal közeledett
a Kárpátokhoz, a Wehrmacht főparancsnoksága egyre többet foglalkozott avval a
gondolattal, hogy a fasiszta blokkból és a háborúból kivezető ösvényeket kereső
„vonakodó csatlósánál" katonai erőszakkal szerez érvényt követeléseinek.
Magyarország szerepe nem csak hadászatilag, hanem gazdasági erőforrásként is
megnövekedett. 1943-tól közel egymillió tonna bauxitot és mintegy 60 ezer tonna
mangánércet adott a német hadiiparnak. A 842 000 tonna magyarországi nyersolajból
400 000 tonnát Németországba szállítottak, 1944-ben viszont már ide ment az egész
kőolajtermelés 77%-a. A magyar fegyvergyártás kb. 80%-át, a MÁVAG tüzérségi
anyag- ós lőszergyártásának 50%-át, az újonnan létesült hadiüzemek termelőképes
ségének 60—90%-át lekötötték a Wehrmachtnak. 4 Nagy fontosságú volt a magyar
gabona, amelyből évenként több százezer tonna ment a birodalomba. Edmund
Veesenmayer — a különleges feladatokkal megbízott német diplomata — 1943. de
cember 10-én erről a következőket jelentette: „Magyarország a tér és az adott gazda
sági lehetőségek folytán értékes tényező, és a birodalom nem mondhat le arról, hogy
a legmesszebbmenőén bevonja a létéért folytatott küzdelembe. Az ukrajnai értékes
területek elvesztésével Magyarország a további hadviselés szempontjából, mint főleg
mezőgazdasági ország,jfokozott jelentőséggel bír. A birodalom erről a területről ellátáStlľEl Et Z addigi mennyiségek kétszeresét, vagy még annál is többet kihozhat, ha az
ehhez szükséges előfeltételeket megteremti... Magyarország természeti kincseinek
feltárását (olaj, bauxit és kőszén), valamint ipari teljesítőképességét jelentősen és
különösebb nehézségek nélkül fokozni lehet. Nem utolsósorban a magyar emberanyag
nyújt lehetőséget segítség és sok irányú tehermentesítés szempontjából." 5
Magyarország jelentőségét — 1944 elején — az is nagymértékben növelte, hogy
földrajzi fekvésénél fogva előtere, védőbástyája volt a csehországi, az ausztriai és a
dél-németországi stratégiai jelentőségű német hadiipari központoknak. A német had
vezetés úgy értékelte, hogy egy esetleges náciellenes fordulat Magyarországon kaput
nyithat a szovjet csapatok előtt. Ez viszont nemcsak a Balkánt, s az ott levő német
erők elvágását eredményezheti, hanem megnyitná az utat a német hadiipari bázisok
hoz. Magyar fordulat esetén elvész a Wehrmacht hadigépezetét tápláló román és
magyar olaj, s az a katonai segítség, amelyet Románia és Magyarország nyújt.
A német hadászati helyzet rosszabbodásával párhuzamosan Hitler bizalmatlansá
gát nagymértékben növelte, hogy nem csak Kállay Miklós miniszterelnök lazította a
német—magyar szövetségi viszonyt és létesített kapcsolatot az angolszászokkal, ha
nem még — a magyar kormány és a hitleri hadvezetés közötti vitában rendszerint a
Wehrmacht főparancsnoksága elgondolásait támogató — Szombathelyi Ferenc vezér
ezredes is hajlandóságot mutatott a katonai érintkezés felvételére az angolokkal.6
Sőt, ő volt az első magas rangú katonai személy a fasiszta táborban, aki 1943 őszén
4 L : Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. Bp. 1964. 202—219. o.
5 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, (összeállították, sajtó alá ren
dezték és a bevezető tanulmányokat írták: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tükovszky Lóránd, Juhász Gyula). Bp.
1968. 749. o.
6 Werth Plenrik utóda a Honvéd Vezérkar élén 1945. szeptember 6-tól 1944. április 19-ig Szombathelyi Ferenc
altábornagy (a volt „Kárpát-csoport" parancsnoka) lett. ö is bírta a németek bizalmát, de Werth-tel ellentétben nem
kívánt mindent a háború szolgálatába állítani, Nézetét a Szovjetunió elleni hadbalépésről, a határt átlépő magyar
csapatok megszemlélése alkalmából,így fejezte ki: „Mi lesz ebből Uram isten, mi lesz ebből? Kellett nekünk ebbe a
marhaságba beleugrani? Kész katasztrófába, a vesztünkbe rohanunk". Az volt a véleménye: „Ne siessünkl ne akar
junk németebbek lenni a németeknél". (Idézi: Simonffy András: Kompország katonái. Történelmi kollázsregény.
Bp., 1981. 18-19. o.)
Végkövetkeztetése: Ha már beléptünk úgy kell irányítani részvételünket, hogy a németek is elégedettek legyenek
de a honvédség jelentős része itthon maradjon, annak meg kell őriznie érintetlenségét a háború utolsó évére. Meg
próbálkozott a „kecske és a káposzta" elmélet valóra váltásával. Azt, hogy Magyarország jövője szempontjából
1944 márciusában csak a németekkel szembeni ellenállás hozhat eredményt, Szombathelyi Ferenc nem ismerte
fel. Végül is az ország német megszállása idején teljesen behódolt Hitlernek. Jelentős szerepet játszott abban is,
hogy Horthy Miklós a helyén maradva vállalta a megszállás álcázását, Szombathelyi Ferenc a magyar katonai vezeés részéről fő szerepet vállalt az ország megszállásának támogatásában.
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írásban elismerte: a szövetségesek hadászata fölénybe került és hogy ,,...a további
hadműveleteknek előreláthatólag csak a halogatás és időnyerés lehet a célja: a há
borúnak kihúzása addig, amíg valami elfogadható békéhez j u t n a k . " Következtetése:
,,...a németek ezt a világháborút is elveszítik..." Eszmefuttatását azzal zárja, mind
ebből hiba lenne arra gondolni, hogy a szövetséget fel lehet mondani és a németeket
faképnél lehet hagyni. 7 Ezzel a m o n d a t á v a l megerősítette a német hadvezetés gyanú
ját, hogy Magyarországon a kormánykörökben keresik az útját, módját a vesztésre
álló háborúból való kiválásnak.
Figyelmet érdemelnek a honvédség vezetőinek ebben az időben a d o t t nyilatkozatai
a hadseregről, a háborúról és a békéről. Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1943-ban
a költségvetés karácsony előtti vitáján mondott expozéjában nem a bolsevizmus,
nem a Szovjetunió fenyegetőzésével magyarázta Mag3?urország részvételét a háború
ban, hanem Trianonnal. „ N e m azért vállaltuk a harcot, hogy a világnézetek harcában
talán ellenünknek, vagy rokonszenvünknek adjunk kifejezést... hanem a trianoni
gúzsbakötés széttöréséért..." 8 E g y ilyen nyilatkozat elhangzása a parlamentben
a n n a k a beismerése volt, hogy csak a szovjetellenes propaganda, a „bolsevista veszély"
hirdetése kevés a magyar csapatok harci szellemének fenntartásához. E z t a következ
tetést vonták le a haderő vezetői a háborús tapasztalatokból. A hadvezetés attól
t a r t o t t , hogy ha nem találnak olyan jelszavakat, amelyek a magyar nemzet történeté
ből, annak megrázó, megszégyenítő tragédiájából fakadnak, a honvédek az ezeréves
határokon is ugyanolyan kelletlenül fognak harcolni, mint a Szovjetunióban tették.
Ezért egyre többet emlékeztették a nemzetet Trianonra. Ezzel kívánták az egységet
megteremteni 1944 várható hadi eseményeihez. A miniszter expozéjában arról is
tájékoztatta a Házat, hogy a hadianyaggyártás és a honvédség kiépítésében és ki
képzésében utolérték a hasonló nagyságú államokat 9 .
A vezérkar főnöke — a honvédséghez intézett — újévi köszöntőjében szintén eltért
a hagyományoktól. Ilyeneket m o n d o t t : ,,A háború az új esztendőben a döntés felé
közeledik. Sőt az új év talán m a g á t a döntést is meghozza. Ez azonban csak súlyos
harcok árán fog kialakulni, amely harcok határainkhoz mind közelebb és közelebb
kerülnek. Sőt, határainkon át is csaphatnak. El kell készülni arra, hogy úgy a földön,
mint a levegőből támadások érik országunk területét." E l kell ismerni, hogy ez tár
gyilagos értékelés, nem a német szájíz szerint fogalmazódott. Figyelmet érdemlő
Szombathelyi következő mondata is: „A háború alakulása nem tőlünk függ, éppen
olyan kevéssé függ tőlünk a béke elérése." Azoknak válaszolt, akik már nagyon meg
u n t á k a háborút, a békét óhajtották és a Németországgal való szakítást szorgal
mazták. De úgy is fogalmazhatunk : a vezérkar főnöke kénytelen volt beismerni, hogy
hazánkban fokozódott a háborúellenesség és erősödött a tömegek békevágya, amely
nek szele még a hadsereget is megcsapta. Nem lehetett nem beszélni a békéről.
S még egy figyelmet érdemlő m o n d a t az újévi üzenetből. Mind az idáig a hivatalos
7 Idézi Nagy Vilmos: i. m. 213—215. o. L. még erre vonatkozóan: Dombrády Lóránd: A Kállay-féle kiugrási po
litika és a magyar katonai vezetés. Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1979. 4. sz.
8 Magyar Katonaújság, VII. évi. 1. sz. 1944. január 1.
9 A háború tapasztalata, hogy a honvédség fegyverzeti és technikai állapota a hadművészeti elvárásokat nem
elégítette ki. A Donnál elveszett hadianyag pótlása mellett korszerűsíteni, átszervezni kellett az egész haderőt. A há
ború tanulságait elemezve a magyar hadvezetés is levonta azt a következtetést, hogy a gyalogsági nehéz- és sorozat
lövő fegyverek fejlesztése mellett a gyalogságnak erős páncélelhárításra, ezred-, és hadosztálytüzérségre van szük
sége. A vezérkar a 27 kétezredes ún. könnyű hadosztály helyett 8 háromezredes gyaloghadosztály felállítását tervez
te. Tervbe vették még két páncélos hadosztály, egy lovas hadosztály, két hegyidandár, a Székely Határvédelmi Erők,
egy repülő hadosztály, három légvédelmi tüzérdandár és egy folyamdandár megszervezését. Az átszervezés 1943
második felében indult meg. Az év végére elért főbb változások: háromezredessé szervezték át a 6. (Komárom),
a 7. (Sopron), a 10. (Kaposvár), a 13. (Kecskemét), a 16. (Szolnok), a 20. (Eger), a 24. (Ungvár) és a 25. (Nagyvá
rad) könnyű hadosztályokat. Ezzel egyidejűleg megszüntették az 1., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 21.
22., 23., 26. és 201. könnyű hadosztályokat, ezek beolvadtak a háromezredes hadosztályokba. A nyolc hadosztály
törzséhez tartalék hadosztályok felállítását határozták el. így került sor az 5., 9., 12., 15., 18., 19., 23. és 26. tartalék
hadosztályok megszervezésére 1944-ben. A megszálló csapatoknál alkalmazott hadosztályok átszervezésére hazaté
résük után került sor, általában beolvadtak az előzőekbe, az 1. hadseregnél a veszteségek pótlására. A 27. székely
hadosztály megmaradt kétezredes könnyű hadosztálynak. Jelentős változás következett be a légierők, a légvédelmi
tüzérség és a tüzérség szervezésében is. Valóban, 1943 második felében 1941-hez és 1942-höz viszonyítva a honvédség
jelentős fejlődést ért el, de még mindig elmaradt a kor hadművészeti követelményeitől. Adalékok a Horthy had
sereg szervezetének és tevékenységének tanulmányozásához (1938—1945). (összeállította : Csima János) Honvé
delmi Minisztérium (HM) Központi Irattár, Bp. 1961. Mellékletek. HM 43 000/eln. l/a. 1943. sz. hadrend (102. sz.
vázlat) és a HM 43 100/eln. l/a.—1943. sz. (92. sz. vázlat). L. még: Koltai Jenő: Egy honvédtiszt visszaemlékezései.
(Korkép a XX. századból). A szerző saját kiadása, Kanada, 1948. 437—448. o., és a 2. sz. melléklet 696—710. o.
) ő volt a szervezési kérdések előadója a vezérkarnál) és Magyarország hadtörténete 2. k. Bp. 1985. 370—371. o.
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propaganda, a sajtó és a rádió, a különféle ünnepségeken a szónokok azt igyekeztek
bele verni a lakosság és a k a t o n á k fejébe, hogy a magyaroknak ,,az istentagadó bolse
vizmus" ós a Vörös Hadsereg az egyetlen ellensége, attól kell az országot minden
áron megvédeni. Szombathelyi vezérezredes 1944. január 1-i köszöntőjében ebben a
vonatkozásban is finomított. í g y fogalmazott: „harcolni kell minden ellenség ellen,
ha a háború további alakulása ezt megköveteli." 1 0 Ezek a katonapolitika olyan új
vonásai, melyekkel az előző években nem találkoztunk. A vezérkar főnöke a hadsereg
tudomására a d t a , hogy 1944-ben a háború alakulása a magyarok részére hozhat új
ellenfeleket is. Mire célozhatott ebben? Minden bizonnyal arra, amit az ország poli
tikai és katonai vezetése is annyira v á r t : a nyugati szövetségesek balkáni partraszál
lására, melyre katonapolitikájuk megváltoztatását építették. Ilyen hadi helyzetben
lett volna bátorságuk a Németországtól való leszakadásra és a szembefordulásra. Úgy
vélték, hogy az amerikai—angol seregek ide érkezése és a velük kötendő fegyver
szünet, valamint a nyugatiak katonai megszállása biztosítja a rendszer átmentését és
lehetetlenné tesz minden forradalmi megmozdulást, melytől nagyon t a r t o t t a k .
E z t a törekvésüket meg tudjuk érteni, meg is tudjuk magyarázni. De azt m á r nem,
hogy e mellett az irreális álmuk mellett még akkor is k i t a r t o t t a k , amikor a hadi
események ezt már régen túlhaladták és tudomásul kellett venniök, hogy a Hitler
ellenes koalíció tagjai közül elsőnek a szovjet hadsereg éri el Magyarországot.
A szovjet hadsereg 1944. évi téli-tavaszi hadjáratának megindulása, a t á m a d á s irá
nyai a magyar politikai és katonai vezetésben nagy nyugtalanságot keltettek. A had
műveletek kibontakozását megelőzve a vezérkar felderítő osztályára befutott egy
olyan hír, hogy Hitler elégedetlen a magyar k o r m á n y háborús vállalásával, t a r t „áru
lásától" és ezért Magyarország katonai megszállását fontolgatja. 11 K á d á r Gyula ve
zérkari ezredes első híreit arról, hogy Hitler Magyarország katonai megszállására
készül, megerősítette Lakatos Géza vezérezredes,a megszálló magyar csapatok parancs
noka is. 1981-ben megjelent visszaemlékezésében azt írja, hogy a hírszerzői német
SS tisztektől — 1944 januárjában — olyan információkat szereztek, hogy a hitleri
főhadiszálláson felmerült Magyarország megszállásának gondolata. Az ügyről azon
nal jelentett a vezérkar főnökének. 12 Az ország vezetői azonban ezeket az első jelzése
k e t nem vették komolyan, jóformán figyelmen kívül h a g y t á k ; úgj* tettek, mintha
semmi nem j u t o t t volna tudomásukra, a híreket egyenesen nevetségesnek t a r t o t t á k .
„Ugyan, ugyan, dehogy fognak megszállni, van a németeknek elég m á s gondjuk,
minden emberükre szükség van a fronton" — így vélekedett a honvédelmi miniszter.
Kállay Miklós miniszterelnöknek az volt a véleménye: nem szabad a németeket
ingerelni, azt kell hangsúlyozni, hogy k i t a r t u n k mellettük." 1 3
A kormány tagjai közül a németek Magyarország elleni készülődéséről érkezett
információkat egyedül Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter vette komolyan.
1944 januártól szinte folyamatosan k a p t a az a d a t o k a t , hogy egyre t ö b b és t ö b b német
érkezik az országba, akik mindenről igyekeznek tájékozódni: a gazdaságról, a lakos
ság, a hadsereg hangulatáról és személyes kapcsolatokat igyekeznek kiépíteni a
felelős beosztásokban szolgáló, magas rangú magyar tisztekkel. A H o n v é d Vezérkar
főnöke, aki a legtöbbet tehette volna a készülő német katonai megszállás elhárítására,
hangulata szerint hol lehetségesnek, hol teljesen kizártnak t a r t o t t a ezeket az értesü
léseket. Az ügyben mindössze annyi t ö r t é n t : megparancsolta a vezérkar felderítő
osztály vezetőjének, hogy gyűjtse az a d a t o k a t és időnként adjon tájékoztatást a
helyzetről.

10 Magyar Katonaújság, VII. évf. 1. sz. 1944. január 1.
11 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. (Tények és tanúk Bp. 1978. 624—630. o. Kádár Gyula vezér
kari ezredes 1943 július végétől 1944. április 16-ig a Honvéd Vezérkar 2. osztályának (felderítő) vezetője volt. Április
17-én a Gestapo letartóztatta.
12 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (Visszaemlékezések). München, 1981. 62. o.
13 Kádár Gyula: i. m. 628. o.
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A magyar politikai és katonai vezetés terve, elgondolásai a Kárpátok védelmére
A szovjet fegyveres erők 1943 végén indított új hadjáratának hadászati irányábólT
annak első eredményeiből a magyar vezérkar azt a következtetést vonta le, hogy a
német arcvonal az egyre erősödő szovjet nyomásra a tél végére kénytelen lesz vissza
vonulni a Kárpátokba. Ez az értékelés egyet jelentett annak tudomásul vételéve]T
hogy a háború északkeleten 1944 tavaszának elejére eléri Magj-arország határát.
Ez a várható hadi helyzet kedvező lehetőséget kínált az ország eddigi — kizárólag
Németországot szolgáló — katonapolitikájának felülvizsgálására és a fenyegető né
met megszállás elhárítására.
A kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök a hitlerista blokkból való kiugrásra
vonatkozó elképzeléseit az angolszász csapatoknak a Balkánon és Közép-Európában
történő megjelenésére építette. A balkáni partraszállás azonban 1943-ban elmaradt és
1944-re sem volt várható. Helyette 1944 első hónapjaiban a szovjet csapatok közeled
tek Magyarország határaihoz. Kállay Miklóst szovjetellenessége megakadályozta a
valós lehetőségek tárgyilagos értékelésében és abban, hogy a szakítás útján tovább
menjen, bár az új hadi helyzetet maga is konstatálta. Következtetése szerint 1944
tavaszán az országot két veszély fenyegette: „német és orosz megszállás." Magyaror
szág célja, hogy mindkettőt elkerülje. „Ha nem állunk ellen az oroszoknak saját erő
ből, úgy kétségtelen, a németek megszállnak minket... Meg vagyok győződve arról,
hogy meg tudjuk védeni a Kárpátokat — feltéve természetesen, ha az oroszok
nem akarják minden áron áttörni a Keleti-Kárpátokat és hogy ha nem kapunk egy
idejű orosz—román támadást. Mégis az a célunk, hogy egyedül védjük meg határain
kat" — írta a semleges országokban működő magyar diplomatákhoz.14
Kállay elképzelései és a reális hadi helyzet között áthidalhatatlan szakadék kelet
kezett. Abból a tényből, hogy a nyugati szövetségesek csapatai messze vannak, az
„orosz seregek" viszont az ország határai felé közelednek, azt a következtetést vonta
le, hogy feltétlen ellen kell állni a Vörös Hadseregnek, meg kell akadályozni belépését
Magyarország területeié. Ennek realizálását úgy képzelte el, hogy megszállják a Kár
pátok vonalát és azt magyar csapatokkal, saját vezetés alatt, védelmezni fogják.
A miniszterelnök ezzel elfogadta a vezérkar főnökének javaslatát — >,hogy érdekeiket
Németország oldalán tudják csak megvédeni." így született meg 1944 elején a poli
tikai és katonai vezetés közös terve a Kárpátok védelmére. Az elgondolás főbb voná
sai: a) a megszálló magyar csapatokat visszavonni Galíciába, a saját határ elé; b) ezt
követően a honvédség fő erőivel a Kárpátok magyar határszakaszára a visszavont erők
mögött felvonulni és a határt úgy lezárni, hogy abban német csapatok ne legyenek; c) a
szövetségesekkel közölni, hogy Magyarország csak védekező hadműveleteket folytat hatá
rain.15 Fegyverszünet kötésére nem gondoltak, sőt a formális szövetséget Németország
gal fenn akarták tartani, bár hozzátették: német csapatok tartózkodását az ország
területén nem engedik, hogy így mindig urai maradjanak elhatározásuknak, és a né
metek gazdasági támogatását is beszüntetik. Úgy vélekedtek, hogy a szovjet csapatok
ebben az esetben elkerülik Magyarországot.
Ennek a katonapolitikai koncepciónak megfelelően a vezérkar hozzálátott a had
műveleti terv elkészítéséhez, illetve a szükséges csapatkontingens mozgósításához és
felvonultatásához. A kormányzó a politikai és katonai vezetés javaslatára január
6-án jóváhagyta az 1. honvéd hadsereg részleges mozgósítását, ez a 16. és. a 24. gya
loghadosztályra, az 1. és 2. hegyidandárra, a 2. páncélos hadosztályra, illetve néhány
hadseregközvetlen alakulatra terjedt ki. Végrehajtását két szakaszban tervezték.16
14 Magyarország és a második világháború. (Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történe
téhez). (Az iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta: Ádám Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos)
Bp. 1959. 445—-446. o. L. még erre vonatkozóan: Ránki György: 1944. március 19. Magyarország német megszállása.
Bp. 1968. 40—57. o.
15 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) A békeelőkészítő bizottság katonai iratai. VII/1. Szombat
helyi Ferenc vallomása. (Az én kiemelésem — ö . I.)
16 Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt. (1920—1945). Tanulmányok, visszaemléke
zések. (Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki Veress Lajos vezérezredes) München, 1972. II. k. 183—185. o. Szak
irodalmunkban úgy terjedt el, hogy az 1. hadsereget — az ország német megszállása után — március végén mozgó
sították. L.: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és tevékenységének tanulmányozásához. I. m. 213. o.
A január 6-án elrendelt részleges mozgósítás és a hadilétszámra feltöltött csapatok felvonultatása a hadműveleti
területre több lépcsőben történt. Nem is került sor minden kijelölt magasabbegység és egység mozgósítására. A 2.
páncélos hadosztály feltöltését megzavarták a márciusi események. Az 1. hegyidandárhoz tartozó 33. hegyivadász
zászlóaljat március 10-én mozgósították. A második szakaszban mozgósított csapatok általában csak április első
napjaiban indultak útba a harctérre.
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A magyar politikai és katonai vezetés 1944 elején tehát, a Wehrmachtra kedvezőt
lenül alakuló hadi helyzet ellenére, arra az 1943-ban kialakított katonapolitikára
épített, hogy Magyarországnak keleten ki kell tartania mindaddig, amíg az ország
déli, vagy nyugati határait elérik az angolszász csapatok, és ha az harcot kíván, akkor
a Kárpátokban, a határok mentén a küzdelmet folytatni kell. Ennek a hadászati el
gondolásnak a realizálására az északkeleti Kárpátok védelmének megszervezésére
az Uzsoki-hágótól a Tatár-hágóig megindult a részlegesen mozgósított 1. hadsereg
csapatainak lassú ütemű felvonultatása Ungvár, Munkács, Huszt, Máramarossziget
és Kőrösmező területére. A felvonulás leplezve történt, naponta csak 5—6 katonai
szállítmány érkezett be; ügyeltek arra, hogy a lakosság körében ne keltsen feltűnést.
A hadseregparancsnokság, Náday István vezérezredes és törzse, egyelőre Budapesten
maradt.
A magyar politikai és katonai vezetést a németek állandó hátrálása, illetve a szov
jet csapatok közeledése Magyarország határaihoz jobban nyugtalanította, mint a
Wehrmacht főparancsnokságát. Az Oberkommando des Heeres (Szárazföldi Csapatok
Főparancsnoksága) a magyar megszálló csapatok mozgatásához ki sem kérte a
magyar hadvezetés véleményét. Hitler személyes utasítására úgy rendelkezett, hogy
a magyar csapatok az ún. G. G. (Generalgouvernement, vagyis Galícia) területére
nem vonulhatnak vissza. Még arra sem volt hajlandó, hogy tájékoztassa szövetségesét
a kialakult hadi helyzetről és elgondolásáról. Ezért a magyar vezérkar főnöke — 1944.
január 23-án — a hitleri főhadiszállásra utazott. A látogatásról készült emlékeztető
ben elmondja : a miniszterelnöktől azt az utasítást kapta, hogy a magyar hadsereget
ajánlja fel a németeknek ,,cadeau"-ként (ajándék), amely a Kárpátok védelmére ren
delkezésre áll. Másodszor: érje el, hogy a magyar hadsereg kárpáti arcvonalában né
met csapatok ne legyenek, mert így valószínűleg elkerülhető lesz, hogy az oroszok ben
nünket megtámadjanak. A kormányzó azt kötötte a lelkére: kérje a Führert, hogy a
megszálló magyar erőket hozzák délre, ha lehet Galícia területére. Küldetésének
feladatát maga így fogalmazta meg: „...szükségesnek tartottam a német had vezető
séggel egy átfogó megbeszélést közreműködésünkről. Nevezetesen tisztázni szerettem
volna azt, hogy a magyar hadsereg a németek elképzelése szerint hol, milyen viszo
nyok között, milyen szomszédságban, milyen parancsnoklási viszonyok mellett
venne részt a Kárpátok védelmében és ezzel szemben milyen politikai és gazdasági
előnyökkel számíthatnánk. Egyszóval, a katonai koncepciónak a megbeszélésére
gondoltam."17 Szombathelyi legfontosabb megbízatása tehát a német hozzájárulás
megszerzése volt, hogy a Kárpátok védelmét — ha arra sor kerül — kizárólag a ma
gyar csapatok végezhessék, és hogy a megszálló hadosztályokat vonják vissza Galícia
területére. Keitel vezértábornagy a magyar vezérkar főnökének azt a következteté
sét, hogy tavaszra a német arcvonal visszaszorulhat a Kárpátokra, nevetségesnek
tartotta. Űgy értékelte a helyzetet, hogy az oroszok már nagyon legyengültek, friss
tartalékaik nincsenek. Ezzel szemben a Wehrmacht márciusban nagyszabású ellen
támadást indít. Mivel a hadihelyzet a Kárpátok védelmét — a tábornagy szerint —
még nem tűzte napirendre, teljesen felesleges arról tárgyalni, hogy a magyar honvéd
ség milyen formában vegyen részt annak védelmében.
Szombathelyit (január 26-án) Hitler is fogadta. Megerősítette a katonai tanácsadó
ja által elmondottakat, majd a Kárpátok védelmével kapcsolatban megjegyezte:
„Ez magj^ar kishitűség, hiszen ha én a Kárpátokig engedném az oroszokat, elveszí
teném a háborút." Majd kijelentette — írja Lakatos vezérezredes visszaemlékezésé
ben — „Eine Karpathen-Front kommt gar nicht in Frage!" (Egy kárpáti arcvonalról
szó sem lehet),és arról beszélt, hogy „...ötven hadosztály erejű tartaléka áll kiképzés
alatt, s ezekkel tavasszal megindítja az ellentámadást és a háborút keleten befejezi."18
Szót ejtett az új fegyverekről, amiket a támadás megindulásakor azonnal alkalmaz
ni fog és megjegyezte, hogy „neki ennél az offenzívánál semmi szüksége a magyar
csapatokra. A magyarok lássák el a megszálló szolgálatot, és segítsék őt gazdasági
lag." Szombathelyi mindezeket elhitte és örömmel vette tudomásul a náci vezér
kijelentéseit. Kádár Gyula vezérkari ezredes, aki elkísérte főnökét, így emlékezik
17 Kádár Gyula: i. m. 630—637. o.
18 Lakatos Géza: i. m. 64. o.
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vissza: „Szombathelyit a hitleri kihallgatás után felvillanyozott, elégedett hangulat
ban láttuk viszont." Homlok Sándor berlini magyar katonai attasé és Kádár Gyula
jelentették, hogy ők egészen más információt szereztek: találkoztak olyan német
vezérkari tiszttel, aki őszintén beismerte, hogy ,,...az erők elégtelenek, semmi opti
mizmus, semmi végső győzelem." A vezérkar főnöke — bár elgondolkozott beosztott
jai jelentésén —- itthoni beszámolójában mégis a Hitlertől hallottakat adta elő. Ezután
még kevésbé hitte el, hogy Németország Magyarország megszállására készül.19
A náci vezetők mereven elzárkóztak még annak a gondolatától is, hogy a megszálló
erőket Galíciában a magyar határszakasz elé engedjék. Ugyanakkor az 1. hadsereg
részleges mozgósítása és kárpátaljai felvonultatása ellen nem tiltakoztak, még csak
észrevételt sem tettek. Furcsa paradoxon, de a magyar vezetés a Kárpátok védelmé
nek erősítésével az Oberkommando der Wehrmacht (OKW) Magyarország elleni
fellépését, az ország német katonai megszállását könnyítette meg.
Szombathelyi látogatásának eredményei az itthoni politikai vezetést nem elégí
tették ki. Hitler és Keitel elzárkózó magatartása folytán érdemi tárgyalásokra nem
került sor, viszont a szovjet csapatok rohamosan közeledtek az ország határaihoz.
Minden bizonnyal ez késztette arra a kormányzót, hogy február 12-én ,,a magyar ha
tárok védelmének" és a megszálló hadosztályok Kárpát-vonalra való visszarendelése
ügyében levelet írjon Hitlernek20. A vezérkar főnöke pedig Keitelnek küldött emlékez
tetőt. Ebben az 1944 februárjára kialakult hadászati-hadműveleti helyzet alapján
megfogalmazta katonapolitikai elképzeléseit a Duna-medencére, a Kárpátok védel
mére és a magyar haderő alkalmazására vonatkozóan. Utalt arra, hogy az együttmű
ködést előre meg kell szervezni, a hadosztályokat felvonultatni és ezért ismernie kell
a Wehrmacht főparancsnokságának legfőbb elgondolásait az adott arcvonalsza
kaszra.
A levél befejező részében Szombathelyi csaknem könyörög Keitelnek : ,,Nem sürge
tem! Nem kívánom, hogy azonnal válaszoljon a kérdéseimre! Azt szeretném elérni,
hogy legalább foglalkozzék ezekkel... Azt kérem csak, hogy idejében értesülhessek,
mi az Önök szándéka ? stb. A háborúnak még nincs vége — folytatja —, még érhet
bennünket néhány meglepetés. Bármily kicsi és jelentéktelen is ma hadseregünk, talán
tehetünk még egészen különleges jó szolgálatot... Már egyszer leírtam és leírom még
egyszer : meg vagyok győződve, hogy végül is ismét csak a németek és a magyarok
fognak harcolni, mint az első világháborúban". — Ez, sajnos, bekövetkezett.
Hiába a könyörgés, hiába a nagy szavak, a vészjelek a Vörös Hadsereg közele
déséről, a német vezetés nem hatódott meg. Sem Horthy, sem Szombathelyi írására
nem érkezett válasz. Ez arról tanúskodik, hogy a hitleri főparancsnokság olyan tervet
készített Magyarországgal kapcsolatban, melyről 1944 február közepén még korai
lett volna informálni a magyar vezetőket. Az OKW a legnagyobb bizonytalanságban
igyekezett tartani Horthyékat és közben készült az ország katonai megszállására.
A válasz elmaradásának igazi okát Szombathelyi nem kutatta. Mivel a német had
vezetés az 1. hadsereg részleges mozgósítása ellen nem tett észrevételt, s mert a magyar
hadvezetést a szovjet csapatok közeledése nyugtalanította — és nem a hírek, hogy
Németország Magyarország megszállására készül! —, a vezérkar főnöke, Kállay
Miklóssal teljes egyetértésben, lassú ütemben ugyan, de megkezdte a mozgósított egy
ségek gyülekeztetését Kárpátaljára. Jagow német követ február 14-én erről a tervről
az alábbiakat jelentette: „Ismeretes, hogy a magyar nép egy része a magyar háborús
bevetéssel szemben érdektelen, és a háborúban csak kelletlenül vesz részt. Másrészt
éppen a legértékesebb elemek a magyar honvédség teljes bevetését remélték, mert en
nek sorsszerű szükségességéről meg vannak győződve... Amennyiben német részről
számításba jönne magyar honvédek bevetése a Kárpátgerincen, elengedhetetlennek
tartom a magyar arcvonalnak német csapatokkal való megtüzdelését, mert egyéb
ként a honvédség harcértéke a nagyobb harci tevékenység követelményeinek nem
felel meg." Az idézett sorok arról tanúskodnak, hogy a német követ a magyar csapa
tokban nem bízott. A jelentés így fejeződik be: ,,Ha a további orosz előnyomulás ka19 Kádár Gyula: i. m. 632—634. o.
20 Horthy Miklós titkos iratai. (Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta:
Szinai Miklós és Szűcs László). Bp. 1962. 408—410. o.
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tonai vonatkozásainak magyar visszahatása ilyen előrelátható is, nehéz ítéletet alkot
ni arra az esetre, ha politikai változások — mint például Finnország kiválása a
háborúból — következnének be. Utóbbi eset kétségtelenül azoknak a köröknek jelen
tene ösztönzést, amelyek a háborúban csak kelletlenül vesznek részt... Ellenfeleink
nek esetleges bulgáriai, romániai, vagy például Trieszt térségében történő partraszál
lása ugyancsak károsan hatna a magyar kormány háborús elszántságára és feltehe
tően a csapatokra is." 21 A jelentésről csak egyre lehet következtetni: sürgősen tenni
kell valamit, hogy Magyarország megmaradjon a fasiszta blokkban.
A Honvéd Vezérkar főnöke a magyar megszálló csapatok visszavételében sem ért
el engedményt, azok helyzete azonban napról napra tarthatatlanabbá vált, több
helyen harcba keveredtek szovjet reguláris erőkkel. Ezért a magyar megszálló erők
parancsnoka (Lakatos Géza vezérezredes) január végén közvetlen távirati megkeresést
intézett Kurt Zeitzier vezérezredeshez, az Oberkommando des Heeres vezérkarfőnö
kéhez, melyben kérte meghívását a főhadiszállásra. Lakatos február 9-én a magyar
hadvezetés engedélyével Budapestre repült. Itt igyekezett Horthy és Szombathelyi
beleegyezését megszerezni tervéhez. Miután ezt megkapta, felkereste Greiffenberg
tábornokot — a német katonai attasét — és kérte, hogy közvetítse kívánságát. Több
szöri sürgetés ellenére március 9-én érkezett meg a válasz és csak 10-én utazott a
főhadiszállásra, azon a napon, amikor már bizonyára elkészültek a Magyarország
megszállásával kapcsolatos hadműveleti tervek és lázas ütemben zajlott a szükséges
csapatkontingens összpontosítása. Hitler március 12-én délután fogadta, miután előző
nap jóváhagyta a megszállás időpontját. A vezérezredes tudomására hozta: nem ért
egyet avval a tervvel, hogy a magyar csapatok a határ közelében harcoljanak és
önállóan védjék a Kárpátokat. „Magyarország rendkívül téved — hangsúlyozta —,
ha azt hiszi, hogy Szovjetoroszországgal különbékét köthet... Magyarországnak az
eddigieknél sokkal nagyobb áldozatot kell hoznia. Mindenkinek a frontra kell mennie,
az utolsó emberig, hogj^ az olyan árulásnak, mint Olaszországban volt, elejét vegyük !"
A náci vezér szavai jól tükrözik, hogy nagy szükség van a magyar emberanyagra is.
,,Eléggé lesújtva tértem vissza... berchtesgadeni szállásunkra — írja Lakatos. —
Megvallottam : egyáltalán nem ismerem ki magam és fogalmam sincs, vajon mi lesz
most." Berchtesgadenből visszatérőben útbaejtette Budapestet. A kormányzónak,
Kállaynak és a vezérkar főnökének is beszámolt eredménytelen látogatásáról és jelen
tette tapasztalatait. 22 Magyarország vezetői tehát március 13-án tudomást szereztek
Lakatostól arról, hogy Hitler nemet mondott a Kállay-féle tervre: nem járult hozzá, hogy
a megszálló hadosztályokat visszavonják a magyar határszakasz elé és nem értett egyet
azzal, hogy a Kárpátokat önállóan, magyar csapatokkal kívánják védeni. Ez a Kállay-kormány módosított katonapolitikájának teljes kudarcát jelentette. Ellene azonban
semmit sem tettek, tudomásul vették és a várakozás álláspontjára helyezkedtek.
De nem így a németek! Mire Lakatos vezérezredes március 17-én visszaérkezett
állomáshelyére, már ott várta a Wehrmacht vezetési törzsének különleges intézkedé
se.
Március 13-án az OKH vezérkara és a légierők parancsnoksága utasítást kapott,,
hogy a magyar csapatok esetleges átállását a partizánokhoz, vagy visszaözönlését
Magyarország területére minden eszközzel akadályozzák meg. Ha ellenállást tanúsí
tanak, le kell őket fegyverezni és foglyul ejteni. Ez volt a Wehrmacht főparancsnok
ságának félre nem érthető döntése a magyarokkal kapcsolatban .23 Kállayék tervük
keresztülvitelére képtelenek voltak, az még a realizálás előtt elvetélt. À bukás fő
oka, hogy az ország katonapolitikája nem a hadiesemények alakulásához igazodott.
Horthy és Kállay is úgy akart szakítani a németekkel, hogy a szovjetekkel ne kelljen
semmiféle egyezséget kötni.
A keleti arcvonal déli szárnyán — a németekre nézve — kedvezőtlenül alakult
21 A Wilhelmstrasse és Magyarország. I. m. 768. o.
22 Lakatos Géza: i. m. 64—75. o. Írása szerint az államfőnek tett jelentését így foglalta össze: ,,...olyan erősza
kos, merev, makacs és megszállott őrülttel van dolgunk, aki a Német Birodalmat feltartóztathatatlanul katasztrófába
sodorja, melybe sajnos bennünket is beleránt." Horthy dühében öklével az asztalt verte és ezzel napirendre tért a
dolgok felett.
23 Kriegstagebuch des Oberkommando der Wehrmacht 1940—1945. IV. k. 1944. január 1—1945. május 28.
Eingeleitet und erläutert von Percy Ernst Sehramm. Frankfurt am Main, 1961. 220—221. o.
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hadi helyzetet a magyar hadvezetés nem használta ki, mert az nem felelt meg katona
politikai koncepciójának. Pedig 1944 elején az ország politikai és katonai függetlensé
ge alapvetően még megvolt. Wehrmacht kötelékek Magyarországon ekkor még nem
állomásoztak. A magyar haderőt —• ha szerény keretek között is — erre az időre
újjászervezték. Ügy tűnik, a magyar kormány a szovjetellenes háború propagandá
jával, a csapatok Kárpátaljára történő felvonultatásával a német hadvezetés bizal
mát szerette volna visszaszerezni. A várható német megszállás ellen viszont akkor sem
tett semmit, amikor a Honvéd Vezérkar felderítői konkrét adatokat szereztek arra,
hogy Hitler jóváhagyta a tervet. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy „nem is
szabad beszélni róla", nehogy a németek fülébe jusson, hogy ,,mi magunk is gondolunk
ilyenre." A vezérkar főnöke továbbra is hol lehetségesnek, hol kizártnak tartotta.
A bőséges információ ellenére sem a politikai, sem a katonai vezetés nem tett semmit
az elhárítás érdekében — írja Kádár Gyula24, — ugyanakkor elfogadták és elhitték
Jagow követ és Fütterer (légügyi attasé) kimagyarázkodását, hogy a Bécstől délre
végrehajtott csapatösszevonások csupán egy nagyobb szabású hadgyakorlat előkészü
letei ; sőt azt követelték a német diplomaták, hogy a magyar vezérkar bocsássa rendel
kezésükre mindazon adatokat, amelyekből arra következtettek, hogy Németország
Magyarország megszállására készül.

SZOMBATHELYI F E R E N C V E Z É R E Z R E D E S L E V E L E
K E I T E L VEZÉRTÁBORNAGYHOZ, 1944. F E B R U Á R 14.
Vezértábornagy Ür !
A legutóbbi megbeszélésünkre hivatkozva, amit ö n n e l volt szerencsém folytatni, legyen szabad
az aggályomat ö n n e l írásban is közölni. Túlságosan nagy felelősség nehezedik rám ahhoz, hogy
n y u g o d t a n viselkedhetnék. Ezért kötelességemnek érzem, hogy a kérésem és a javaslatom szóban
is, írásban is újra és újra előterjesszem.
Napjainkban — mint eddig is — Magyarország szerepét úgy tekintem a jelenlegi háború kere
tében, mint hadászati tartalék. Magyarországnak ezt a szerepét eleve meghatározza a Duna
medencében elfoglalt földrajzi helyzete. A Duna medencéje összekötő és gyűjtő térség keleti irány
b a n , délkelet, illetve dél felé ós ezekem a térségeket összeköti a nyugattal. Magyarország ősidők
óta a különböző hadjáratok nagy hadiúuján volt, sőt a keletről-nyugatra és fordítva történő nép
vándorlások útjában.
Tekintettel a Duna-medence nagy jelentőségére, legelső feladatunk a rend és nyugalom bizto
sításának itteni fenntartása, második feladatunk a Duna-medence minden körülmények közötti
megvédése minden ellenség ellen. Magyarország teljes t u d a t á b a n van ennek a feladatnak és kész is
megfelelni ennek.
Minden tartalék első kötelessége, hogy tájékozódjék a frontokon történt eseményekről. A hátul
levő összes parancsnoknak kapcsolatot kell tartani az elöl levőkkel, mivel nem szabad arra hagyat
koznia, hogy a harcban elöl levő parancsnoknak a gondja és figyelme, hogy küldjön hátra tájé
koztatásokat a helyzetről. Ezért járok oly gyakran a Führer főhadiszállására, különösen az
utóbbi időben, amikor a keleti fi-ont, mégha lassan is, de folyamatosan közeledik hozzánk.
Tudom, hogy gyakori látogatásommal néha zavarok. Ezért hálás is vagyok, hogy mindig barát
ságos fogadtatásban van részem. Ez azt mutatja, hogy helyzetünk irányában nagy megértést ta
núsítanak.
A Führer főhadiszállásán előző hó 24-én t e t t legutóbbi látogatásom célja ugyanaz volt, mint az
előző év novemberében. Először is tájékozódni szerettem volna a helyzetről, de sokkal inkább a
német hadvezetés nagy szándókáról a további hadviselést illetően, mivel ezen szándék kereteibe
mindenkinek bele kell élnie magát. Az előző év júniusa óta — ha lassan is — az oroszok állandóan
előrehaladó támadása aligha hagy kétséget afelől, hogy a német hadvezetés a keleti fronton szün
telenül visszavonul, legalábbis nem keresi a döntést. Inkább a meghódított területek feladásával
azt keresi, hogy erőket takarítson meg és ezzel sikeresen alakítsa a visszavonulást.
A tavalyi év novemberében megbeszéléseim alapján azt tapasztaltam, hogy ez valóban így van.
A német vezetés fő figyelme elterelődött keletről és nyugat felé ľ ordult egyrészt azért, mert o t t
ver a birodalom „ütőere" és másrészt azért, mert ott számolni lehet az angolszászok rövidesen

24 Kádár Gyula: i. m. 226., 029., Ö58. és 659. o.
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bekövetkező partraszállásával. Ennek következtében szükségszerűen folytatták a keleti fronton a
visszavonulási műveleteket. Megbeszélésünk alkalmával már kifejezésre j u t t a t t a m novemberben
azt a nézetemet, hogy magam ugyanis el tudok képzelni olyan hadműveleti tevékenységet, mely
nek során az oroszokat nyugat felé csalogatják hadműveleti vonaluk végpontjára, ezzel hátrányos
helyzetbe kényszerítve őket és ebben a helyzetben döntő csapást mérnek rájuk. Ehhez az oroszokat
engedik előnyomulni nagyjából az előző világháború vonaláig — vagyis a keleti hadszíntér déli
részére — általában a Kárpátok területéig.
Mint gondolkodó katona igen jól el tudok képzelni egy ilyen tevékenységet, mivel tudom azt,
hogy a döntés érdekében néha területet kell feladni. Ez a kérdés, mint gondolkodó katonát kevés
bé izgat, de annál inkább izgat mint a magyar hadsereg vezérkara főnökét, akire ebből további
következmények hárulnak. A front ilyen visszavonása révén számunkra, magyarokra új harc
feladatok jönnek létre ós ehhez olyan rendszabályokat kell foganatosítani, amelyek természet
szerűleg tekintélyes mennyiségű időt követelnek meg. Éppen ezért lenne nagyon nagy szükség arra
hogy időben megismerjem a német hadvezetés nézeteit. Novemberben ilyen mérlegeléseket az
ottani megbeszélések egyáltalán nem vettek figyelembe.
Az előző év novembere óta az arcvonalat tovább hozták vissza nyugat felé. Ez határaink
tól k b . 250 km távolságra van. Ebből eredően gondolatmenetemet tovább kellett vinnem Magyar
ország közreműködését illetően. Nagyon jól tudom, hogy a német keleti arcvonal csodálatra méltó
ellenállást tanúsít az orosz tömegekkel szemben; nagyon jól tudom, hogy a keleti fronton június
ó t a szakadatlanul harcoló német katonák szelleme a nehéz helyzetek ellenére, amelyekkel
meg kellett birkózniok, töretlen; tudom azt, hogy mind a vezetés, mind pedig a hadsereg a telje
sítőképesség olyan magaslatán áll, amely semmiben sem marad el az első háborús évek mögött,
ugyanakkor azonban azt is figyelembe kell venni, hogy most a keleti hadszíntéren a nyugat javára
kell kitartani. Mivel nem lehet mindenütt egyforma erősnek lenni, az erőket olyan frontok ro
vására kell megtakarítani, ahol nem keresik a döntést. Tehát most az oroszok sokszoros fölényé
vel térségek feladásával kell versenyre kelni. Ennek következtében azzal kell számolni, hogy az
arcvonalat tovább fogják nyugat felé visszavonni. Az előző év novembere óta is folytatódik egé
szen a legutóbbi napokig.
Számításaink szerint az oroszok tartalékai még mindig n e m merültek ki. Mintegy 60 hadosztály
várhat még bevetésre. Hogy ezeké L a tartalékokat hol vetik be, azt természetesen nem tudjuk.
Nagy hadászati sikert eredményezne, ha az oroszok Rovno-Vinnyica térségében alkalmaznák
tartalékaikat. Ezáltal bekövetkezne a keleti arcvonal kétfelé vágása a Pripját-mocsaraktól
északra és délre. Mindenesetre ez egy olyan lehetőség, amely bennünket különösen érdekel.
Nem szeretném ecsetelni azt, hogy egy hadsereget nem lehet egyik napról a másikra felállítani,
arra hosszabb idő szükséges. Nagy jelentőségű annak várható alkalmazása is, mert az ehhez szük
séges rendszabályokat és előfeltételeket jó előre elő kell készíteni. A mozgósítás és a felvonulás
időt ós előkészületeket igényel. Nem várhatok az események közeledtére, elébe kell mennem azok
n a k , legalábbis gondolatban. Utolsó látogatásomnak ez volt a célja.
Szeretnék nagy vonalakban tájékozódni — a keleti front nyugat felé, a Kárpátok felé való to
vábbi visszavonását feltételezve — a magyar hadsereg esetleges alkalmazásáról. Erről szeretnék
beszélni, legalábbis nagy irányvonalakban. Nagyon jól tudom, hogy hadseregünknek ebben a
gigantikus háborúban nincs döntő jelentősége. Fő elhárító lövegünk még mindig a 37 mm-es pán
céltörő ágyú. A német fegyverek is csak kevés számban (36 db) érkeztek meg.
A kis mennyiségek és azon néhány hiányosság ellenére, amelyben hadseregünk szenved, elha
tároztuk, hogy határainkat feltétlenül megvédjük. Mindenki tudja, hogy a harc hazája közvetlen
sorsáért folyik. Finnország ütőerejét is az határozta meg, hogy a finnek hazájukat határuk közelé
ben védték és védik. Egy kis nép terhelhetősége nem végtelen, ehhez hiányoznak a tömegek és
ezzel a kimeríthetetlen népközösség erőt kölcsönző t u d a t a .
Ezért mégis hiszek abban, hogy hadseregünk a Kárpátokban, támaszkodva az erdőkre ós he
gyekre, erős ellenállást lesz képes kifejteni. Mivel szilárdan elhatároztuk, hogy megvédjük hatá
rainkat és mivel a keleti arcvonal közeledtével jócskán számolni kell ennek lehetőségével, köte
lességem, hogy ezt a lehetőséget szemügyre vegyem.
í g y a következő kérdések merültek fel, amelyekre a Führer főhadiszállásán t e t t legutóbbi láto
gatás során választ kerestem. Ezek a kérdések az alábbiak :
1. Mi a szerepe a Duna-medencének a német hadviselés keretében?
2. Elhatározta-e a német vezetés e medence védelmét és milyen erőkkel?
3. Milyen feladat jut a magyar hadseregnek ?
4. Hol kell felvonulnia a magyar hadseregnek, vagy csak készenlétben kell lennie ?
5. Milyen körletben kerül alkalmazásra, vagy hol lesz készenlétben ?
6. Mikor tervezik mozgósítását? (idő vagy körlet megadása).
7. Milyen kiterjedésben kell harcolnia ?
8. Kik lesznek a szomszédaink ?
9. A parancsnoklási viszonyok szabályozása.
10. Előkészítő rendszabályok.
11. Felderítések — szemrevételezések.
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12.
13.
14.
15.

Robbantások, rombolások előretolt erőkkel.
A menekültek elszállítása.
Az oroszok valószínű magatartása.
Milyen erőkkel és milyen irányban nyomulnak előre ?

Ezek azok a kérdések, amelyeket ez év januárjában t e t t legutóbbi látogatásom alkalmával elő
akartam terjeszteni, illetve szerettem volna megbeszélni, amelyre azonban nem került sor. Vezér
tábornagy úr, továbbítom ö n n e k ezeket a kérdéseket azzal a kéréssel, hogy szíveskedjék foglal
kozni velük és azokra válaszolni.
Nagyon jól tudom, hogy az ö n ö k szempontjából ezek a kérdések nem tűnnek sürgősnek, való
színűleg súlyosabb kérdések kiszorítják őket. Számomra viszont égetőek, mert ezek értelmében
tudok előre gondokodni nemcsak katonaiig, hanem katonapolitíkailag is.
Nem lehet egy országot máról holnapra meglepően a mozgósítás kérdései elé állítani, mert az
kedvezőtlen hangulatot idézhet elő. Bármily kellemes gondolat is az, hogy a nagy testvér, a hatal
mas német birodalom harcol és oltalmaz, mégis veszélyes egy nép számára, hogy beleélje magát
ebbe a gondolatba. E t t ő l eltekintve, a hadsereget lelkileg is fel kell készíteni. Mivel hivatásomnál
fogva én vagyok az ország katonai lelkiismerete, nem lehetek nyugodt. Amíg a háború t a r t , addig
résen kell lennem. Ez a kötelességem, amelyhez megértést kérek és ezért bocsásson meg, ha ö n n e k
nem hagyok n y u g t o t . Nem szándékozom sürgetni. Nem kívánom, hogy azonnal válaszoljon a kér
désekre. Csak legalább azt szeretném elérni, hogy foglalkozzék ezekkel a problémákkal. Maga az
a körülmény, hogy foglalkozik a kérdésekkel, számunkra különös fontosságú. Csak azt kérem, hogy
időben értesülhessek, mi az ö n ö k szándéka.
A háborúnak még nincs vége, még érhet bennünket néhány meglepetés. Bármily kicsi és jelen
téktelen is ma hadseregünk, talán tehetünk még egészen különleges jó szolgálatot. A háború nem
csak számvetések ügye, hanem a véletlen és szerencse dolga is. Már egyszer leírtam és leírom mégegyszer, hogy meg vagyok győződve, hogy végül is ismét csak a németek és a magyarok fognak
harcolni csakúgy, mint az első világháborúban. Engedtessék meg még az, hogy szóba hozzam a
magyar megszálló hadseregünket. Ez olyan szituációhoz közeledik, amelytől mindig féltem. E z
máris a teljes szétverés és szétszóródás lehetősége előtt áll, amelyet mély sajnálattal nézek. A V I I .
hadtest már két részre szakadt és különvált. A V I I I . hadtest messze északon van. A dél felől ér
kező ellenséges támadások veszélyeztetik és h a még tovább szorítják északra, akkor teljesen
érintkezésen kívül lesz a magyar megszálló erők többi réazétől, Magyarországtól is, ami magá
tól értetődően fölöttébb megnehezíti a hadtest ellátását, sőt talán lehetetlenné teszi. Ennek
következtében készletei kimerülne«:.
Sajnálattal látom megszálló hadseregünk szétdarabolód ásat és szétzilálódását. És ha arra kerül
ne a sor, hogy a Kárpátokban kellene valóban harcolni, nagyon hiányoznának. Ezek csaknem a
felét képezik a mi hadseregünk erőinek és semmivel sem pótolhatnánk. Gondoskodás nélkül ez a
hadsereg szétdarabolódik és tönkremegy. Ezért kísérlem meg mégegyszer nyomatékosan, hogy
most már határozottan válasszák le az ellenségről és olyan térségben alkalmazzák vasútvonalak
biztosítására, amely közelebb van Magyarországhoz és ezért n a g y keretekben besorolható a ma
gyar erők további alkalmazásába.
Levelem befejezésekor nem mulaszthatom el, hogy szívből meg ne köszönjem azt a rendkívül
barátságos fogadteást, amelyben nemrégen ö n n é l részesültem.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

P. F. PLJACSENKO

EMLÉKEIM STEINMETZ KAPITÁNYRÓL

Egy forró augusztusi napon Moldávia Belei nevű városában, az egyik ellenőrző
áteresztő ponton, kiszállt az alkalmi teherautóból egy középtermetű tiszt. A szakasz
vezetőnőhöz fordult, az ellenőrző állomás ügyeleteséhez, és megkérdezte:
— Hogyan juthatok el a front törzséhez ?
A leány vizsgálódva nézett a kis szakállal és bajusszal keretezett arcra és kijelen
tette :
— Rögtön látni, hogy a mély hátországból érkezett, százados elvtárs. Nem ismeri
katonai alakulatának számát, vagy legalább leendő „gazdájának" nevét?
— Eltalálta, így igaz — mondta egy kicsit szomorúan a tiszt. Én valóban egy
megcsontosodott hátországi vagyok. Moszkvából érkeztem ide és a parancsnok, aki
vel találkozni sz;jfiretnék, Malinovszkij hadseregtábornok.
A frontparancsnok nevét meghallva a leány kihúzta magát :
— Ebben az ügyben a kommendánshoz kell fordulni! — Menjen oda, ott minden
ben eligazítják.
A kommendánstól, Belei városparancsnokától a százados egy járőr kíséretében
indult abba a villába, amelyben Malinovszkij hadseregtábornok főhadiszállása helyez
kedett el. A kapunál már várta őket a segédtiszt, megtudakolva, ki ő és miért jött
a parancsnokhoz.
— Jelentse, kérem, Rogyion Jakovlevicsnak, hogy nagyon szeretne vele találkozni
és beszélgetni volt spanyolországi tolmácsa, Nyikolaj Sztyepanovics Steinmetz szá
zados!
— Azonnal jelentem, addig várakozzék itt! — ezzel a segédtiszt eltűnt a villa
masszív bejárati ajtaja mögött.
Nem kellett sokáig várnia. A kitárt ajtóban maga Rogyion Jakovlevics jelent meg,
karját szélesre tárva elébe jött és üdvözölte.
— Jó napot, jó napot, Miklós. Hány éve nem láttuk egymást ?
— Öt éve is elmúlt annak.
— Nos, ismét harcolni jött hozzám ?
— Nem, Rogyion Jakovlevics, engem Moszkvából a 4. Ukrán Front politikai cso
portfőnökségéhez irányítottak. Itt a parancs.
Malinovszkij átolvasta a feléje nyújtott okmányt.
— Minden rendben. Hogy került ide ?
— Beugrottam, parancsnok elvtárs, hogy láthassam önt, régen nem találkoztunk,
hiányzott nekem és néhány szót szeretnék szólni.
— Örülök neki. Sajnos van miről beszélni. Én nagyon is értem Önt, Miklós, köszö
nöm, hogy eljött, de elkésni az új beosztási helyről nem való.
A százados egy pillanatra elbizonytalanodott, nem tudta, mit is mondjon. Stein
metz zavarát látva, Malinovszkij így szólt :
— Jól van, kivételesen felhívom a szomszédomat és megmondom, hogy én tartom
vissza magamnál egy rövid időre. Szívesen itt tartanám véglegesen. Az olyan szak— 777 —

emberekre, mint Ön, mindenütt nagy szükség van. És ezért a 4. Ukrán Front politikai
csoportfőnöksége nem is fogja átadni nekem.
— Én nagyon szeretnék ön mellett dolgozni.
— Bevallom, hogy ezt én is szeretném. De egyedül a kívánság még nem elegendő.
A rend az rend. Megpróbálom megszondázni a légkört. És amíg mindez lezajlik,
néhány napig nálam fog dolgozni olyan okmányok fordításán, amelyeket csapataink
a támadás folyamán zsákmányoltak. Eljön velem a front Iasi körzetében települt
ideiglenes tábori parancsnokságára, hozzászokik a harci zajhoz, amit lehet megnézeget.
Ez azonban korántsem olyan, mint amit együtt láttunk Spanyolországban. Ez, test
vér, sokkal forróbb. Aztán, most van néhány szabad percem, elmeséli, hogyan élt
és mit csinált ezekben az években.
Elhelyezkedtek a verandán a kényelmes fonott székekben és a százados, Malinovszkij kérésére, röviden mesélt magáról, családjáról, majd megkérdezte:
— Gondolt esetleg rám, Rogyion Jakovlevics, mint magyarul beszélő tisztre ?
— Amennyire emlékszem — mondta Malinovszkij —, jól beszél spanyolul és né
metül is.
— Igen, Rogyion Jakovlevics, így van. Azóta megtanultam angolul és franciául is
olvasni és beszélni.
— Hát ez igazán dicséretes ! — válaszolta Malinovszkij és rákérdezett — Moszkvá
ban, a személyügyi csoportfőnökségen, maga kérte a beosztását a 4. Ukrán Fronthoz,
vagy parancsot kapott, hogy utazzék oda ?
— Rogyion Jakovlevics! Én nagyon kértem, hogy helyezzenek Önhöz, a 2. Ukrán
Fronthoz. Az utóbbi hetekben figyelemmel követtem az újságokban csapataink si
kereit. Szerettem volna az ő soraikban harcolni. Beljajev ezredes azonban kijelen
tette, hogy az ö n frontján nincs mit csinálnom, mivel itt nincsenek magyar csapatok.
— Ez nem egészen így van — mondott ellent Malinovszkij. — Jöjjön velem!
Beléptek egy nagy szobába, amelynek falain térképek vol|ak kifüggesztve.
Az egyik függöny mögötti óriás térkép a legutolsó helyzetet tartalmazta. Malinovszkij
félrehúzta a függönyt és szemével odaintette a századost :
— Ezt nézze meg !
Miklós ránézett a térképre és egyelőre, semmit sem értve, hallgatott. A parancsnok
megértette, hogy Steinmetz egyedül nem tud eligazodni a felrajzolt helyzeten, így
segítségére volt.
— Itt, Erdély déli körzeteiben, a mi 2. Ukrán Frontunkkal szemben működik
a 2. magyar hadsereg. Amott pedig, Erdély északi részén, a 4. Ukrán Fronttal szem
ben az 1. magyar hadsereg helyezkedik el. Hát így néz ki a helyzet, barátom.
— Vagyis, lenne igazi munka számomra önnél is! — örvendezett Miklós. — Na
gyon fogok igyekezni, nem sajnálom a fáradságot...
— Elhiszem, de nem minden függ tőlem. Amíg eldől a kérdés, alaposan pihenje ki
a hosszú utat. Holnap kora reggel kimegyünk a front harcálláspontjára. A felderítés
adatai szerint, az ellenség Iasitól északra fel akarja újítani a támadását.
A frontparancsnok jóslata bevált. A következő nap reggelén elkeseredett harcok
bontakoztak ki Iasi észak térségében. A saját 1. és 3. vadászrepülő hadtest megbíz
hatóan oltalmazta a 2. Ukrán Front csapatait a levegőből jövő csapásokkal szemben.
A vadászrepülők rávezető állomásai a peremvonal közelében lévő magaslatokon tele
pültek. Itt helyezkedett el az 5. légi hadsereg parancsnokának, Sz. K. Gorjunov
repülő-vezérezredesnek a kisegítő vezetési pontja is. Itt dolgozott kerek huszonnégy
órán át tisztjeinek egy kisebb hadműveleti csoportja, amely összeköttetést tartott
rádión a vadászrepülő és más repülő-magasabbegységekkel és egységekkel, valamint
a front kisegítő harcálláspontjával. Ebben a hadműveleti csoportban dolgozott
e sorok írója is, akkor még százados, a légi hadsereg felderítő főnökének segítőjeként.
Súlyos harcok dúltak a földön és a levegőben egyaránt. Közvetlenül a kisegítő
harcálláspont felett LA—5 típusú vadászgépeink egy csoportja hajtott végre záró
repülő-őrjáratozást. Délnyugaton, Romana körzetében, feltűnt az ellenség egy ME —
119-es gépekből álló nagy repülőcsoportja. Mozgásukat figyelve Gorjunov tábornok
felkiáltott :
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— No, Isten hozott benneteket „tisztogatók"! — és azonnal kiadta a parancsot:
— Zavarjátok el őket!
A szovjet vadászgépek kötelékben, keményen támadták a légi ellenséget. A fasisz
ták gépei igyekeztek eltűnni. De nem úgy ám : a „lavocskinisták" nyomukban voltak.
Kigyulladt az egyik, majd a második és a harmadik „Messer" is.
Én igyekeztem bemérni és rá vinni a térképre az ellenséges gépek találati helyét,
és a többi figyelőhöz hasonlóan nagyon büszke voltam pilótáinkra.
Ekkor telefonált a légi hadsereg kisegítő harcálláspontjára a front parancsnoka,
R. Ja. Malinovszkij hadseregtábornok és megkérdezte:
— Ki szedte le a vezérgépet ? Jelentsétek a nevét !
Tapasztalatból tudtam, hogy a hitleristák nem elégszenek meg ennyivel. Alig kéthárom perc elteltével dél felől, a fasiszták repülőtéri csomópontjának irányából,
a peremvonal felé indult egy EB—190-es vadászgépekből álló újabb „sepregető"
csoport. Saját vadászaink is felvették a megfelelő harci alakzatot, majd megindultak
vele szemben. Elöl, az eddigiekhez hasonlóan, a parancsnok repült, Irányt vett az el
lenséges vezérgépre és szemből támadta meg azt. Egy másodperc, kettő, három...
A repülőgépek óriási sebességgel közelítik meg egymást. Még egy szempillantás...
és akkor a német pilóta idegei felmondták a szolgálatot, megpróbált oldalt kitérni,
de már elkésett. A mi pilótánk rövid, pontos gépágyú-sorozata szitává lyukasztotta
az ellenséges gépet. A német pilóta ezalatt ejtőernyővel kiugrott, gépe pedig saját
csapataink elhelyezési körletébe zuhant.
A szovjet repülők bátran csaptak rá a hitleristákra. Saját gépeink, de a fasiszták
vadászgépei is „függőleges karusszel"-be mentek át. A gépek motorzaja, a gépágyúés géppuskasorozatok döreje szinte elnyomta a földi csatazajt. Egymás után hat
„Focker" gyulladt ki és zuhant le. Sikerült a zuhanás helyét a térképen rögzítenem.
A légicsatát figyelő szovjet katonák „Hurrá!" kiáltásban törtek ki. Szinte elámultak
pilótáink harci mesterségbeli tudásától és bátorságától. A légi hadsereg kisegítő harc
álláspontjára beérkezett Malinovszkij tábornok hívása. Parancsot adott : pontosítsák
mindazon pilóták nevét, akik ma fasiszta gépet lőttek le és még a mai nap estéjén
irányítsák valamennyiüket hozzá, a front törzséhez.
Aznap este Gorjunov tábornok, az 5. légi hadsereg parancsnoka, akit én is el
kísértem, valamint velünk együtt Podgornij tábornok, az 1. vadászrepülő hadtest
parancsnoka, Beleibe érkeztünk, a 2. Ukrán Front törzséhez. Amikor beléptünk
a frontparancsnok várószobájába, megláttuk, hogy a hadtest egységeinek számos
vadászrepülője már megérkezett, ők voltak azok, akik a légiharcban ma ellenséges
gépeket semmisítettek meg. Gorjunov megjelenésekor a rangidős pilóta hangosan ve
zényelt :
— Fel, vigyázz!
Gorjunov csendben válaszolt: „Pihenj ! Üljenek le!" — és azonnal belépett a front
parancsnok szobájába, én pedig, a többi pilótával együtt, a fogadószobában marad
tam. Megpillantottam a sarokban egy szabad széket és leültem egy számomra isme
retlen százados mellé, aki kis szakállt és bajuszt viselt ós hozzám hasonlóan, tábori
öltözetet viselt. Köszöntöttük egymást, és megkérdeztem tőle:
— Szintén kitüntetést kap a mai napon ?
— Nem — válaszolta a százados —, csak szeretném végignézni és gyönyörködni
a mai nap hőseiben.
— Hát Ön végignézte, hogyan pusztították a fasiszta gépeket ?
— Igen, figyeltem őket. A frontparancsnok kisegítő harcálláspontján tartózkod
tam és onnan láttam a légi harcot.
— Ön véletlenül nem a frontparancsnok segédtisztje ?
— Nem, csak ideiglenesen vagyok az alárendeltségében — válaszolta a százados.
— Akkor ismerkedjünk meg közelebbről — javasoltam. — A nevem Pljacsenko,
Pjotr Fedotovics, az 5. légi hadsereg felderítő főnökének segítője vagyok.
— Én pedig Steinmetz Nyikolaj Sztyepanovics vagyok — mondta a szomszédom,
és kezet szorítottunk.
így zajlott le első találkozásom és megismerkedésem a magyar nép e fiával. Ennek
a tisztnek a neve széles körben ismertté vált, amikor 1944 decemberének végén hősi
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halált halt Budapest alatt. E z t megelőzően Miklóst — Malinovszkíj tábornokon kí
vül — i t t senki sem ismerte.
Külsőleg Steinmetz semmivel sem keltett feltűnést: közepes termetű, jó kiállású,
kellemes, lágy hangú, szép arcú, sötétbarna szemű, figyelmes és élesen összpontosított
tekintetű fiatalember volt. Enyhén hullámos, sötétbarna haját hátrafésülve viselte,
kis fekete szakáll és bajusz övezte arcát.
A frontparancsnok szobájából kilépett Malinovszkij tábornok, a front H a d i t a n á 
csának tagja, Szuszajkov tábornok, az 5. légi hadsereg parancsnoka, Gorjunov tábor
nok, az 1. vadászrepülő h a d t e s t p a r a n c s n o k a Podgornij tábornok és a front személy
ügyi osztályának vezetője a kitüntetési okmányokkal és a kitüntetésekkel. Mind
nyájan felálltunk.
A személyügyi osztály vezetője felolvasta a frontparancsnok parancsát, amellyel
elismerését fejezte ki az 1. vadászrepülő hadtest légi harcokban k i t ű n t repülőinek
és k i t ü n t e t t e őket Vörös Zászló Renddel, Alekszandr Nyevszkij-renddel és a N a g y
Honvédő Háborúért Érdemrenddel. E z t követően megkezdődött a kitüntetések sze
mélyes átadása. A név szerint szólított pilóták a vörös drapériával fedett asztalhoz
léptek. Malinovszkij hadseregtábornok a d t a á t nekik a kitüntetést és gratulált az
elismeréshez.
A kitüntetetteket melegen üdvözölte Szuszajkov és Gorjunov tábornok is, majd
végezetül Malinovszkij tábornok mondott rövid beszédet. Ezután vacsorára hívta
meg a k i t ü n t e t e t t e k e t és a vendégeket.
A vacsora felszabadult légkörben és vidáman zajlott le. Pohárköszöntők hangzot
t a k el a hős repülőkre, a hitleri Németország feletti győzelemre, a dicső szovjet
hazára... Amikor a sor Steinmetz kapitányra került, kissé zavarban volt. Felállt,
végignézett mindnyájukon és halk hangon így szólt :
— Arra kérem Önöket, emeljük p o h a r u n k a t drága hazám, Magyarország felszaba
dítására !
A repülők felugrottak helyükről, odamentek Miklóshoz, koccintottak vele, kezét
szorongatták.
E z u t á n Malinovszkij tábornok hívta á t saját asztalához, maga mellé ültette, és
hosszan elbeszélgettek. Amint később megtudtam, Rogyion Jakovlevics Malinovszkijt
és Steinmetz Miklóst már régebbről erős barátság szálai fűzték egymáshoz. Sok évvel
ezután, már a Nagy Honvédő Háború után, módomban állt, hogy látogatást tegyek
Budapesten a Déli Hadseregcsoport múzeumában. Az egyik teremben, a Steinmetz
Miklós életének szentelt vitrinben, kinagyított fényképet pillantottam meg. K e t t e n
láthatók rajta: a negyvenéves Malino ezredes, ahogy akkor a Központi F r o n t
spanyolországi tanácsadóját, R. J a . Malinovszkijt hívták, és huszonnégy éves tol
mácsa — Steinmetz Miklós főhadnagy.
— Hol és mikor készült ez a k é p ? — kérdeztem.
A kis papírszalagon lévő felíráson ez állt: „Madrid, 1937 szeptembere".
Sokat hallottam Rogyion Jakovlevics Malinovszkijról, legendákba illő életútjáról.
Árva gyermek volt, m á r kiskorától osztályrészéül j u t o t t a megerőltető robotmunka ;
katonaként is nem egy ízben nézett farkasszemet a halállal. Egyházi iskola, cseléd
a gazdagok házánál, a cári hadsereg katonája, az imperialista háború lövészárkai,
a fogság — ezek az ő forradalom előtti iskolái, amelyek forradalmár harcost neveltek
belőle.
1919 késő őszén Malinovszkij az orosz expedíciós hadtest katonájaként Francia
országból hajón érkezett Vlagyivosztokba. A városban azonban a fehérgárdisták
tomboltak. Arra kényszerült, hogy nagy titokban Szibériába távozzék. Hamarosan
a Vörös Hadsereg tverszki 240. ezredének harcosa lett. E g y géppuskát bíztak rá.
1920-ban katonai iskolai hallgató, majd géppuskás szakaszparancsnok, később
századot vezényel. 1923-ban gyalogzászlóalj parancsnoka. A sors nem kényeztette el
a fiatal parancsnokot. Gyakori megpróbáltatások közepette vált tudatossá benne a
katonai szakma fontossága és szükségessége, amelynek elsajátítására egész életét
áldozta.
1936 nyarán, amikor Spanyolországban fellángolt a polgárháború, Rogyion J a 
kovlevics Malinovszkij önkéntesként érkezett oda.
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Spanyolországból gazdag gyakorlati tapasztalatokat hozott magával a csapatok
harctevékenységének megszervezése és vezetése terén, különösen a települések, nagy
víziakadályok és uralgó magaslatok védelmének körülményei között, valamint jár
tasságra t e t t szert a t á m a d ó hadmüveletek tervezése terén. Mélyrehatóan tanulmá
nyozta a valószínű ellenségek különböző fegyvernemeinek és harci technikájának
lehetőségeit.
A szovjet katonai vezetés figyelembe vette Malinovszkij harci tapasztalatát és
pedagógiai adottságait, az M. V. Frunze K a t o n a i Akadémiára irányította őt, t a n á r i
munkára. Ez volt az az időszak, amikor az országban hiány volt a jól felkészített
katonai káderekből.
R. J a . Malinovszkij hadvezéri tehetsége különösen a Nagy Honvédő Háború évei
ben nyilvánult meg a maga egészében. A háború kirobbanása 1941 júniusának egy
esős napján a P r u t folyó p a r t j á n érte. A parancsnoksága a l a t t álló hadtest csapatai
szívós védelmi harcokat vívtak az ellenséggel és nagy veszteségeket okoztak erőiben.
Rogy ion J a k o vie vies katonai vezetőként gyorsan emelkedett. H a m a r o s a n m á r
a 6. hadsereg parancsnoka, majd a 66., illetve a 2. gárdahadseregé. Később a Déli
F r o n t o t vezényli. 1944 májusában vette á t a 2. U k r á n F r o n t parancsnokságát.
Az ő irányításával kezdték meg a csapatok és a légierő a Iasi térségében t á m a d ó
ellenséges csoportosítás erőinek felőrlését.
Második találkozásomra Steinmetz Miklóssal azt követően került sor, hogy jelen
t é s t t e t t e m a frontparancsnoknak az ellenség Iasi és Tirgu Frumos körzetében ki
épített védelméről szerzett légi felderítési adatokról.
Amikor a felderítés adatairól szóló jelentésünket befejeztük, Malinovszkij egy-két
percig csendben szemlélte a légi fényképeket és elgondolkodott. A jelenlévő tábor
nokok és tisztek szintén csendben néztek parancsnokukra. Mindnyájan a további
utasításait várták. Malinovszkij felállt, levette sztereó-szemüvegét és maga elé t e t t e
az asztalra. Majd végignézett valamennyiükön és megszólalt:
— Ma értékes a d a t o k a t k a p t u n k az ellenségről. Ezeket haladéktalanul el kell jut
t a t n i a csapatokhoz. Abalakin, ez az Ön asztala.
— Holnap — folytatta Malinovszkij — a légi felderítés ismételje meg ugyanezt
a feladatot. Dublírozni kell az ellenség Iasi és Tirgu Fromos körzetében kiépített
megerődített körleteinek támpontjairól készített légi felvételeket. Most viszont első
sorban az érdekelne, milyen mértékben töltötték fel csapatokkal a megerődített
körleteket: gyalogsággal, tüzérséggel, harckocsikkal.
Rövid szünet u t á n , Malinovszkij megkérdezte a felderítőktől:
— Világos a feladat az Önök számára ?
Mielőtt elbocsátotta volna a jelentés résztvevőit, mindnyájukhoz fordulva meg
kérdezte :
— Van még hozzám valamilyen kérdésük ?
Mindenki csendben állt, majd egy hang hallatszott.
— Parancsnok elvtárs, engedje meg, hogy egy kéréssel forduljak Önhöz !
A jelenlévők meglepődve fordultak tekintetükkel felém. Malinovszkij r á m nézett,
és megkérdezte :
— Nos, mi nyomja a lelkét ? Hallgatom Önt.
— Parancsnok elvtárs — kezdtem én —, maga is látta, hogy az utóbbi napokban,
sőt azokat megelőzően is, hogyan pusztították vadászrepülőink a fasiszta gépeket.
— Igen, l á t t a m . És mi v a n ?
— A lelőtt gépek zöme saját csapataink elhelyezési körleteire zuhant. Az életben
m a r a d t pilóták és számos fontos okmány, mint a gépek törzskönyvei, térképek,
a pilóták személyi okmányai, mind hozzánk, a felderítő osztályra kerültek.
— Ez így van jól, legalább lesz min dolgozniok.
— Dolgozni van min, az igaz, de nincs nálunk senki, aki ezzel foglalkozni t u d n a .
Az osztályon senki sem beszéli jól a német nyelvet, tolmácsunk pedig, bár szervezet
szerű helyünk van, még sincsen, mert m á r legalább egy éve áthelyezték a front tör
zséhez és nem a d t á k vissza.
— Az nagyon rossz, hogy nincs saját tolmácsuk — m o n d t a Malinovszkij, majd
megkérdezte :
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— És mit javasol, százados elvtárs?
— Nem javaslatom, hanem kérésem van, parancsnok elvtárs. Nevezze ki a fel
derítő osztályhoz tolmácsként Steinmetz századost, ő is jelen van.
Ezeket a szavakat hallva, Malinovszkij ravaszkásan elmosolyodott, és komolyan
rám nézett.
— Régen ismeri Steinmetzet ?
— Már három napja — felelem. — 0 ott volt nálunk ma az osztályon és kérésemre
mindössze két óra alatt lefordította az utóbbi napokban lelőtt német gépek okmá
nyait. Aztán más nyelveken is jól beszél. Ez igen fontos.
— És ezt a kérést egyedül gondolta ki, vagy ketten együtt ?
— Ezt mi ketten gondoltuk ki Pljacsenko századossal — szólt közbe Abalakin
ezredes.
— Tisztelt felderítő elvtársak! Én Steinmetz kapitányt már közel nyolc éve is
merem. Az adott pillanatban az Önök kérésének nem tehetek eleget.
A frontparancsnok és a kíséretében lévő tábornokok és ezredesek eltávoztak. Ma
gunk maradtunk Steinmetzel.
Feltehetően hiába terjesztette kérését a parancsnok elé — mondta Miklós.
— Hogyhogy hiába ?
— ő már parancsot adott az áthelyezésemre. Holnap reggel a parancsnok repülő
gépén a 4. Ukrán Fronthoz megyek, hogy a politikai csoportfőnökségen, vagy esetleg
a csapatoknál munkába álljak. Vagyis, megyek, ahová küldenek. Valójában szeret
nék már otthon, Magyarországon harcolni, de mit lehet tenni, a parancs az parancs.
A parancsnok szerint Moszkvában helyesen határozták meg a beosztásomat és ott kell
dolgoznom, ahol szükség van rám, ahol parancsolják.
— Ez így van — erősítettem meg. — És a jövőre nézve tett valamilyen ígéretet?
— Azt mondta, hogy amennyiben szüksége lesz rám valamilyen rendkívüli dolog
ban, akkor feltétlenül megkeres és magához hív.
Vagyis van még valami csekély remény.
Búcsúzóul kezet szorítottunk.
— Nos, Miklós, ahogy mondani szokás, kéz- és lábtörést.
— Az ördögbe is !
A parancsnoktól tehát elutasítással tértem vissza a felderítő osztályhoz, nem adta
oda tolmácsnak Steinmetz századost.
Csupán az vigasztalt, hogy a küszöbön álló áttörés szakaszán lévő ellenség védel
méről szerzett adatokról tett jelentésemet elégedetten fogadta. Sietve közeledtem
a kis házikóhoz, ahol laktunk. Alig léptem át a szoba küszöbét, amely egyben munka
helyem is volt, társaim közül valaki hangosat kiáltott :
— Hívat a törzsfőnök ! Sürgős !
Futva igyekeztem ahhoz a házhoz, ahol az 5. légi hadsereg törzsfőnöke, Nyikolaj
Georgijevics Szeleznyev repülő altábornagy helyezkedett el. Jelentkeztem nála, és a
tábornok, az üdvözlést követően, így szólt:
— Mutassa csak a munkatérképét !
Már teregettem is ki az asztalán a hadműveleti felderítés térképét. Szeleznyev ki
hajtogatta a térképet egészen a szegélyéig és figyelmesen tanulmányozta a helyzetet,
főleg a front jobb szárnyán és a jobb szomszéd sávjában.
— Bátyuskám ! Hiszen itt nincsenek feltüntetve az ellenségre vonatkozó legfrissebb
adatok a jobb szomszéddal való csatlakozáson és annak bal szárnyán.
— És honnan kerültek elő ezek az adatok, hiszen a 8. légi hadsereg törzsével már
három napja nincs összeköttetésünk? — kérdeztem.
— Az ilyen munka semmit sem ér! Hiszen jól tudja, mit kell ilyenkor tenni!
— Tudom, de...
— Semmi de — mordult rám mély basszushangján a tábornok. — Vigye rá a tér
képére mindazokat a friss adatokat, amelyeket a mai este és az éjszaka folyamán kap
a mi frontunkra és az 5. légi hadsereg sávjára vonatkozóan, holnap reggel pedig
a futárgéppel a 4. Ukrán Fronthoz repül, a 8. légi hadsereg törzséhez és elvégzik a fel
derítési adatok kölcsönös kicserélését. A helyzettel kapcsolatos és a felderítés által
szerzett adatokat visszatérése után ráviszi a frontparancsnok térképére és az enyém— 782 —

re is. Egyben átadja levelemet a 8. légi hadsereg törzsfőnökének, Zotov tábornoknak.
Szóban adja át neki, hogy várom a beígért meteorológus szakembereket, akikből nála
több van, mint az állománytábla engedné, nálunk pedig nincs, aki ügyeleti szolgálatot
teljesítsen a meteorológiai állomáson. Megértett ?
— Mindent megértettem, tábornok elvtárs.
— Akkor hajtsa végre !
Visszatérőben eszembe jutott, hogy másnap reggel indul a 4. Ukrán Front törzséhez
Sztanyiszlavba Malinovszkij repülőgépén Steinmetz százados is.
— Együtt fogunk repülni — gondoltam magamban —, kellemesebb lesz kettesben.
Abban viszont nem hittem, hogy a front és a légi hadsereg törzse még az addigi helyén
lenne. Ennek a frontnak a csapatai már több mint egy hónapja folytatták támadásu
kat...
...Másnap kora reggel már Belei repülőterén voltam, az 5. légi hadsereg törzse
futárrepülő századának PO—2-es repülőgépállásánál és a század parancsnokával,
I. Tyimofejev századossal beszélgettem.
— Akkor hát, Kuznyecov főhadnagy gépén fogtok repülni — közölte a század
parancsnok.
— Jól van, Nyikolajjal már többször repültem. De én szeretnék valakivel együtt
repülni Sztanyiszlavba a frontparancsnok gépén.
— Akkor menj át az ő gépállásukba ! I t t van mellettünk. Ott áll a parancsnok
gépe a szélén,
beüvegezett kabinnal.
Amíg a pilóták megegyeztek a közös repülésről, terepjárón megérkezett a repülő
térre Steinmetz százados is. Üdvözöltük egymást, majd félreálltunk beszélgetni.
— Miklós! Régen ült repülőgépen? — kérdeztem Steinmetztől.
— Régen, még Spanyolországban, két-három alkalommal.
— És milyen gép volt az ?
— Futárgép, német vagy olasz gyártmányú ,nagyon kis repülőgép.
— Saját gépen tehát, méghozzá a frontvonal közelében, most először repül?
— Igen, először.
— Akkor figyeljen jól rám : nem kizárt, hogy repülés közben találkozunk a németek
elfogó vadászaival. I t t felettünk is sokszor megjelennek és a futárgép számukra
a legkívánatosabb csemege. Ért engem ?
— Értem — felelte. — És mit kell tennem repülés közben?
— Ahogy mondani szokás: „Az egyik szemed jobbra, a másik balra". Főleg a hátsó
féltekét kell erősen figyelni, mert oda a pilóta nem lát. De felfelé is figyelni kell.
Ha meglát egy ellenséges gépet, ütögesse meg a pilóta vállát és mutassa meg az irányt !
Megérzésem látnokinak bizonyult. A két futárgép egyidőben szállt fel; észak felé
vettük az irányt. Félúton feküdt egy nagy település, Csernovici, amelyet nem régen
szabadítottak fel csapataink. Repülőink először ezt a várost használták tájékozódási
pontnak. Szorosan egymás mellett repültünk, ahogy mondani szokás, „szárny
szárny mellett". Az útvonalon mindenütt a háború nyomai, a szántóföldeken betakarítatlan termés, üres falvak, sehol egy ember, jószág, de még madár sem. Nyu
godt repülés ígérkezett.
A gépek a Csernovici—Kolomija vasútvonal felett repültek tovább. I t t kezdődött
a baj. Kúti település felől, a dombok mögül, mintegy lesállásból, két fekete pont
pattant elő, percről percre nőtt. Nem volt nehéz kitalálni, hogy éppen ezek azoK az
„elfogó Messerek", amelyekről Steinmetzcel beszélgettünk a felszállás előtt. Meg
mutattam Kuznyecov főhadnagynak a közeledő vadászgépeket. Értően bólintott,
majd jelt adott a „limuzin" pilótájának. O megbillentette gépének szárnyát: minden
világos.
Az elfogó vadászok, felfedve gépeinket, növelték magasságukat, fölénk repültek
ós frontális harcrendben, fordulóból hajtották végre a megközelítést. Feszült pillana
tok következtek.
A két futárgép késedelem nélkül szétvált és széttartó irányban repült, maximálisan
a földhöz „szorulva" lavíroztak az óriás szakadékokban és völgyekben, amelyekből
ezen a vidéken túl sok is volt.
Az elfogó vadászok sorozatai nem érhették el manőverező gépeinket. Amikor pedig
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az ellenséges vadászok újabb fordulót tettek a másodszori rárepüléshez, teljesen szem
elől vesztettek bennünket. ,,Légi vadászaink" épp olyan váratlanul tűntek el, mint
ahogyan megjelentek előttünk.
Az egészben a legrosszabb az volt, hogy a két futárgép is szem elől tévesztette
egymást. És bármennyire igyekezett is pilótám átfésülni a környező terepet, a „li
muzint" sehol sem találta. És mintha csak a sors játszana velünk, a PO—2 motorja
akadozni kezdett. Kényszerleszállást kellett végrehajtanunk az első alkalmas mezőn,
amely Kolomijához közel, attól déli irányban terület el, és új lelket lehelni a hajtó
műbe, hogy tovább repülhessünk.
Sztanyiszlavba futárgépünk a tervezett időpontnál jóval később érkezett meg,
de Szeleznyev tábornok utasítását teljes egészében és időre végrehajtottam.
A velünk párban repülő „limuzin" és utasa, Steinmetz százados sorsáról azonban
semmit sem tudtam.
... 1944. augusztus 20-án reggel kezdetét vette a nevezetes iasi—kisinyovi hadművelet,
amely már 10 nap elteltével sikeresen befejeződött. Csapataink gyors ütemben nyo
multak előre Magyarország határaihoz.
...Szeptember 26-án nappal sürgősen hivattak Gorjunov tábornokhoz, a légi had
sereg parancsnokához, aki minden bevezető nélkül megparancsolta:
— Pljacsenko százados, holnaptól kezdve a Főhadiszállás képviselői, Tyimosenko,
a Szovjetunió marsallja és Vorozsejkin repülőmarsall rendelkezésére áll. Még a mai
nap folyamán adja át ügyeit a felderítő osztály vezetőjének, Abalakin ezredesnek,
holnap reggel az én futárgépemen repüljön Szelistyébe és jelentkezzék a repülőmarsallnál. Tőle kapja meg az utasításokat további munkájára vonatkozóan. Van
kérdése ?
— Kérdésem nincs. Igyekszem eleget tenni bizalmának, parancsnok elvtárs!...
Megérkezvén G. A. Vorozsejkin marsallhoz, jelentkeztem és bemutatkoztam.
Az asztal mögül hatalmas termetű, középkorú katona lépett elő üdvözlésemre.
Grigorij Alekszejevics hozzám lépett, üdvözölt és megkérdezte:
— Parancsnoka Önt parancsőrtisztnek ajánlotta mellém, mit szól ehhez a be
osztáshoz ?
— Kész vagyok, marsall elvtárs, az Ön által megszabott bármely feladat teljesí
tésére.
Vorozsejkin életrajzi adataim iránt érdeklődött, majd katonai szolgálatomról szá
moltatott be, megkérdezte, mely frontokon voltam, végül az asztalán kiteregetett
térképre pillantott és így folytatta :
— Beszéljünk most a munkáról! Azért érkeztem ide, hogy Tyimosenko marsallal
együtt koordináljam a szomszédos frontok csapatainak és légierejének tevékeny
ségét, segítséget nyújtsak valamennyi fegyvernem seregtest- és magasabbegység
parancsnokságainak. Ehhez azonban folyamatosan rendelkeznünk kell a legfrissebb
adatokkal az ellenségről és a saját csapatokról. Ezeket az adatokat első kézből kell
megkapnunk. Ebben az egész munkában, mint parancsőrtiszt, a legközvetlenebb
módon fog részt venni. A napokban hivatalosan is bemutatom Tyimosenko marsall
nak...
...Malinovszkij hadseregtábornok repülőgépe is szerencsésen elérte Stanyiszlav
körzetét és leszállt a várostól keletre lévő szükségrepülőtéren. Steinmetz százados
a városba igyekezett, a 4. Ukrán Front törzséhez, ahol Pronyin tábornok, a front
politikai csoportfőnöke fogadta és elbeszélgetett vele. Tájékoztatta Steinmetzet
a fronton kialakult helyzetről.
— Frontunkkal szemben — mondotta a tábornok — az 1. magyar hadsereg mű
ködik. A front politikai csoportfőnöksége rendelkezik e csapatok erkölcsi állapotáról
szóló adatokkal. Elengedhetetlen számunkra, hogy fokozzuk az agitációs munkát
a magyar katonák körében, felhasználva ehhez minden rendelkezésre álló eszközt.
Nagy reményeket táplálunk Önnel szemben, az Ön kiváló magyar nyelvi ismeretei
miatt.
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A Pronyin tábornokkal folytatott rövid beszélgetés után a csoportfőnök szobájába
h i v a t t á k az egyik politikai tisztet, aki Steinmetz jelenlétében jelentkezett:
— Bozsenko alezredes, parancsára, megjelentem.
— Foglaljon helyet az asztalnál — szólt Pronyin, és Steinmetzre pillantva foly
t a t t a : — Ismerkedjenek meg, íme az új munkatársa, több nyelven beszél. A 30-as
évek végén Spanyolországban harcolt, és most az Ön rendelkezésére bocsátom. Leg
főbb ideje annak, hogy a szélesebb körű agitációs m u n k á t beindítsuk az ellenséges
csapatok, főleg a magyar hadsereg soraiban. Ez az Ön asztala, Alekszandr Mihajlovics, és ahogy mondani szokás, minden ütőkártya a kezében van. A századossal
e g y ü t t gondolja á t az egész m u n k a tervét, dolgozzanak az agitációs anyagok tartalmi
részén, tervezzenek meg minden egyes rádióadást, ehhez megkapják a szükséges adót
és minden felszerelést, a rádiós szakemberek készítsék fel a századost és gyakorolják
vele az adás technikáját és ami még szükséges. Az adások pontos helyét később ha
tározzuk meg, amikor az arcvonal stabilizálódik. Most pedig, munkára fel!
Ez utóbbi szavaknál a tábornok felállt, jelezvén, hogy a beszélgetést befejezte.
Már a folyosón kérdezte meg Miklós az alezredestől :
— Mennyi időt k a p t u n k erre az egészre ?
— Legfeljebb két napot, a mait és a holnapit. H o l n a p u t á n este pedig kezdődik
az első rádióadás.
— Most elmegyünk a híradóezredünk körletébe és átvesszük a rádióadót. Az ez
rednél kell maradnia holnapig. Elsajátítja a technikát és gyakorló adásokat fog
végezni..Egy tapasztalt rádiós o k t a t ó t jelölnek ki a felkészítésére.
A híradóezrednél Steinmetz százados teljes 24 órát dolgozott a rádiójával, szinte
percnyi pihenés nélkül. Nem volt szüksége speciális oktatóra. A különleges, lövész
árokból alkalmazható rádión való m u n k a elsajátításában a rádiós század parancsno
ka, I v a n o v százados személyesen segítette.
Ez a l a t t az idő a l a t t Bozsenko alezredes, a politikai csoportfőnökség más m u n k a 
társaival együtt, elkészítette az első agitációs röplapok szövegét. E z t kellett Miklós
nak magyar nyelven leadnia a lövészárok-rádión a magyar csapatok működési kör
zetében.
A második n a p végére az egész m u n k á t befejezték. Már csak a n n a k meghatározása
volt hátra, melyik magasabbegységnél, pontosan melyik szakaszon helyezkedjen el
a propagandista a rádióadóval.
Ezzel a kérdéssel is A. M. Bozsenko alezredes foglalkozott, a front politikai szer
veinek vezetőivel együtt. Olyan döntés született, hogy az adásokat a 18. hadsereg
sávjában, a 17. gárda-lövészhadtest 317. gárda-lövészhadosztályának szakaszán kell
végrehajtani. É p p e n itt, e magasabbegységeink arcvonala előtt volt a legsűrűbb
a magyar hadsereg csapatainak harcrendje. I d e irányították t e h á t a rádióadóval
Steinmetz századost.
Ahogy várható volt, az első adás meghallgatására a 317. gárda-lövészhadosztály
perem vonalába számos vendég, főleg politikai m u n k á s érkezett. Abban a kis erdőben
gyülekeztek, amely a rádióadásra kijelölt fedezék közelében terült el.
A front politikai csoportfőnökségét A . M . Bozsenko alezredes és két másik politikai
tiszt képviselte. A 18. hadsereg és a 17. gárda-lövészhadtest politikai osztályáról is
eljött néhány tiszt. Megérkezett a 317. gárda-lövészhadosztály politikai osztályának
vezetője, Muszatov ezredes is. Vidám véleménycsere folyt, valami újat, szokatlant,
fontosat vártak. É s valóban így t ö r t é n t . Ilyen agitációs adásra az ellenséges csapatok
számára i t t első ízben került sor.
Még jó előre döntés született, hogy minden egyes adás alkalmával felhívást is
intéznek az ellenséges csapatok személyi állományához : a magyar k a t o n á k és tisztek
adják meg magukat a szovjet csapatoknak, mivel garantáltan értelmetlen a további
ellenállásuk és értelmetlen a háború folytatása is. E z t követően felolvassák a Leg
felsőbb Főparancsnok parancsait és tájékoztatást a d n a k a frontokon kialakult hely
zetről. (Később, amikor már jelentős számban voltak átszökött katonák, olyan
döntés született, hogy ők személyesen intézzenek felhívást a magyar katonákhoz.)
Az első adás időpontját este hét órában határozták meg, abban az időpontban,
amikor a magyar alegységek katonái vacsorára sorakoznak.
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...Ez az este melegnek, csendesnek és felhőtlennek ígérkezett. A 317. gárda
lövészhadosztály egységeinek katonái és tisztjei a helyükön álltak, fokozott harc
készültségben az ellenség részéről várható esetleges ellenintézkedések elhárítására.
A magyar csapatok természetesen, az adott pillanatban, amikor a helyzet nem az ő
számukra alakult kedvezően, még csak nem is álmodhattak nagyobb arányú támadás
megindításáról, vagy legalább egy komolyabb harcfelderítés végrehajtásáról. De
tüzérségi és aknavető tűzcsapást mérni saját csapataink egyes összpontosítási körle
teire, de főleg a védelem perem vonalára, bármely pillanatban képesek voltak. így is
történt, amikor számukra meglepésszerűen megszólalt az új hangosbeszélőnk. A be
mondó szavai teljesen betöltötték az Északi-Kárpátok közeli völgyeit és átjáróit,
amelyek mentén a magyar csapatok védelmi rendszere húzódott. Ez elképesztő hatást
gyakorolt az emberekre. Halálos csend honolt. A bemondó pedig folytatta szövegét.
Felhívással fordult a magyar hadsereg katonáihoz: hallgassák figyelmesen ezeket
az adásokat, amelyekből megtudhatják a teljes igazságot a háborúról, felmérhetik
azt a rendkívül bonyolult helyzetet, amelybe hazájuk került.
Ezután Steinmetz százados felszólította a magyar katonákat, hogy álljanak át ön
kéntesen a szovjet csapatok oldalára, vagy pedig térjenek haza...
Még be sem fejezhette első adását, amikor az ellenség vadul tüzet nyitott perem
vonalunkra. Zömében német sorozatvetők és közvetlen irányzásra beállított lövegek
tüzeltek.
Parancsnokságunk előre látta ezt a rendkívüli válaszcsapást és kellő időben fel
adatokat szabott saját tűzeszközeinknek. Ezek tűzpárbaj t vívtak az ellenséggel,belőtték működő tűzfészkeit és saját tüzükkel lefogták tüzelőállásait. A csodával
határos, hogy rádiósaink és a hangosbeszélő berendezés épségben maradt.
Az ellenséges katonákhoz intézett első adást követően az összes résztvevő gép
kocsira szállt és a hadosztálytörzsnél gyülekezett. Vacsora után Muszatov ezredes
kihirdette, hogy az agitációs propagandaadással kapcsolatos véleménycserére más
nap reggel kerül sor, addig mindenki pihenjen.
Azon az éjszakán Steinmetz százados alig hunyta le szemét. Szinte egész éjszaka
azon tépelődött, sikerült-e? Bizonytalan volt, számos újabb változatot mérlegelt,
hogy a következő adások műsorát sokkal közérthetőbbé, meggyőzőbbé, valósághűvé,
érdekessé, színessé és a nemzeti szempontokat kidomborítóvá tegye. Még nem volt
annyi ideje sem, hogy gondolatmenetének végére érjen, a hadosztálytörzs ügyeletes
tisztje máris ébresztette. Sötét éjszaka volt, amikor kilépett az udvarra. Ott, leg
nagyobb ámulatára, hat magyar egyenruhás katonát talált, a saját őrségünk katonái
tól körülvéve.
— Százados elvtárs ! — fordult hozzá egy számára ismeretlen hadnagy — itt ez
a hat ember, átszöktek hozzánk. Az éjszaka leple alatt átkúsztak a perem vonalon
és megadták magukat. En azt a parancsot kaptam, hogy kísérjem őket a százados
elvtárshoz. Kérem, vegye át őket.
Steinmetznek a meglepetéstől elállt a lélegzete. Egész éjszaka ezen rágódott, de
ilyen váratlan eredményre még csak nem is számított. Odalépett a magyar katonák
hoz. Mindegyikükkel kezet rázott és kérte, várjanak egy keveset, amíg tisztáz egy
két dolgot. Volt mit tisztázni. Először is, meg kellett etetni a katonákat, száraz ru
hába öltöztetni őket, pihenőhelyet találni a számukra és végleges elhelyezésükről gon
doskodni. Majd mindenről részletes jelentést tenni a hadosztályparancsnokságon és
a politikai munkások értekezletén is.
Másnap, közvetlenül a reggeli után, a hadosztály politikai osztály vezetőjének szo
bájában gyülekeztek a vezetők és a vendégek. Muszatov ezredes felkérte a megjelent
politikai tiszteket, mondjanak véleményt a tegnapi propagandaadásról. Szinte vala
mennyien hozzászóltak. Sok szó esett az ilyen próbálkozások hasznosságáról, majd
amikor a vendégek értesültek arról, hogy az éjszaka folyamán hat magyar katona
jött át önként a mi oldalunkra, mindenkit áthatott a lelkesedés és kérték: tegyék
lehetővé az átszökött katonákkal való találkozásukat.
A magyarokat behívták a szobába. Velük jött Steinmetz százados is. Sorjában be
mutatta őket, megadta a szót mindegyiküknek és az egészet oroszra fordította.
A katonák izgatottak voltak és összevissza beszéltek. A mondanivalójuk lényegét
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azonban mindenki megértette. Ez pedig a háború iránti elégedetlenség, a parancsno
kaik iránti bizalmatlanság, egységeik létbizonytalansága volt. És ami a fő, nem tud
ták, miért és kiért kell harcolniuk és életüket áldozniok. A legmegkapóbban és legtalpraesettebben a Dunántúlról származó Mátyás Gyula honvéd beszélt. Még nem
töltötte be a negyvenet sem.
Alacsony termetű, szabályos arcú férfi volt, olyan szakállt és bajuszt viselt, mint
Steinmetz Miklós.
Miután elbocsájtották az átszökött magyar katonákat, a tanácskozás folytatódott.
Utolsóként Muszatov ezredes és Bozsenko alezredes szólalt fel. Elmondották, hogy
fokozni kell az ellenséges csapatok erkölcsi bomlasztására irányuló munkát, felhasz
nálva ehhez minden rendelkezésre álló erőt és eszközt. Javasolták, hogy ne csak a had
osztályoknál és hadtesteknél lévő magyar tolmácsokat vonják be ebbe a munkába,
hanem adjanak feladatokat — kellő felkészítésük után — a szökött magyar kato
náknak is.
A 317. gárda-lövészhadosztály politikai osztálya még egy vállalkozást vett tervbe
a sávjában ellenálló 10. gyaloghadosztály személyi állományának bomlasztására,
de erről senkinek sem tettek említést. Ennek lényege abban rejlett, hogy a magyar csa
patoklegsűrűbb elhelyezésikörleteibe sajátpropagandista agitátorokat dobnak át azzal
a céllal, hogy — megfelelő meggyőző munkát folytatva a magyar katonák soraiban —
arra késztessék őket, hogy álljanak át a szovjet csapatok oldalára.
Az akció előkészítése közel egy hetet vett igénybe. A 317. hadosztály politikai osz
tályának az volt a terve, hogy Steinmetz századost küldi a magyar arcvonal mögé
honvéd egyenruhában és az átszökött Mátyás Gyula okmányaival. Több napot
töltött el Miklós Gyulával és felkészült. Agyába véste mindazt, amit tudnia kellett,
amikor ilyen kockázatos vállalkozásba kezd. Aztán több órát töltöttek a perem vonal
ban, Zavjalov őrnagy zászlóaljának szakaszán, kiválasztották a legalkalmasabb
helyet a közvetlen harcérintkezés vonalának átlépéséhez és az átjutáshoz pontosan
annak a magyar egységnek a körletébe, amelyhez Mátyás Gyula tartozott.
Végül is, miután az utolsó eligazítást is meghallgatta Zsergyijenko és Muszatov
ezredestől, Steinmetz a meghatározott időben a kijelölt pontra ment. Mellette figyelte
az ellenség állásait Zavjalov őrnagy, zászlóaljparancsnok.
— Talán fehér rakétákkal kéne megvilágítani útjának első szakaszát ? — kérdezte
Steinmetztől.
— Semmi esetre sem — tiltakozott Miklós. — Ez felkeltheti az ellenség figyelmét.
— És ha tűzcsapást mérnénk az ellenség védelmére ebben a körzetben ? — fontol
gatta a zászlóaljparancsnok.
— Ez mit használna ? — kérdezte Miklós.
—- Pánikot kelthet és zavart idézeht elő az ellenség elhelyezésében, és valamilyen
mértékben félre is vezetheti.
— Ha már így gondolja, akkor maradjunk a tűzcsapás mellett, amelynek kezdete
jelt ad számomra, hogy indulhatok...
...Még ezen az éjszakán Steinmetz Miklós százados behatolt a 10. magyar hadosz
tály 1. ezredének elhelyezési körletébe (ennél az ezrednél szolgált Mátyás honvéd).
A következő napon megtudta, hogy Mátyás századából alig maradt meg valaki. A ka
tonák egy része az erős tűzcsapások idején pusztult el, másik része szétszaladt, ki
ide, ki oda: volt aki fogságba esett, volt aki hazaszökött. Különösen rossz volt a
helyzet a feg^/elem terén: a tisztek parancsainak megtagadása, a pofozás és testi
fenyítés, más hasonló durvaságok tömeges jelleget öltöttek. A katonák és tisztek
hangulata nyomott volt, a hitleristák iránti gyűlölet tömegméretűvé és nyílttá vált.
Erős volt az elégedetlenség a rossz élelmezés, a gyenge ruházati ellátás és a szükséges
felszerelések hiánya miatt.
i
Steinmetz Miklós a katonatömegek sűrűjében tartózkodva mindezt gondosan meg
figyelte és mérlegelte, jó kapcsolatba került az elégedetlen katonákkal, elbeszélgetett
velük. Ennek során megmagyarázta a katonáknak, ki és miért vitte Magyarországot
a zsákutcába, ki a magyar nép igazi ellensége és barátja és mi a kiút a kialakult hely
zetből.
Különösen hatásos módszernek bizonyult a röplapok terjesztése a katonák között,
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ezeket Steinmetz magával hozta. A néhány csomag apró röpcédulát, amelyek
rövid, de tartalmas, lelkesítő szöveget tartalmaztak, a hadosztály politikai osztályától
k a p t a az ellenségnél t e t t látogatás előestéjén. É s most ezek mindennél jobb szolgálatot
tettek. Miklós igyekezett a konyhasók kedvében járni minden m u n k á t elvégzett a
konyha körül: osztotta az ételt, kenyeret adagolt és másban is segített. A kenyér
szeletekkel és más élelmiszerekkel együtt, egy-egy röpcédulát is odacsúsztatott a
katonáknak. Az eredmények önmagukért szóltak. Igen rövid idő alatt, csupán a 317.
lövészhadosztály szakaszán, t ö b b t u c a t magyar katona ment á t a szovjet csapatok
oldalára.
1944 kora őszén a 18. hadsereg t á m a d á s t indított. Előrelendültek a 17. gárda
lövészhadtest, és ennek keretei között a 317. gárda-lövészhadosztály egységei is,
amelynek állományába Steinmetz tartozott. A magyar alakulatok harcolva vonultak
vissza Magyarország és Csehszlovákia belső területei felé. Visszavonult a 10. gyalog
hadosztály is. Steinmetz nem csatlakozott a visszavonulókhoz. Elrejtőzött, majd át
lépte a frontvonalat és visszatért hadosztályához. Rádióadásai hamarosan, az arc
vonal stabilizálódása után, ismét betöltötték a visszhangos völgyeket az ÉszakiK á r p á t o k hegyei között. Visszafojtott lélegzettel hallgatták ismét a magyar k a t o n á k
és vad dühvel a magyar hadsereg fasisztabarát tisztjei. Ez utóbbiak minden eszközt
igénye véve igyekeztek zavarni, vagy meghiúsítani ezeket az adásokat, de nem sike
rült...
A 317. gárda-lövészhadosztály feladata Munkács és Csap elfoglalása volt, ahonnan
a magyar h a t á r m á r úgyszólván karnyújtásnyira fekszik. Ez nagy örömöt jelentett
Miklósnak, hiszen nagyon várta már, hogy hazája földjére léphessen.
A 18. hadsereg 317. gárda-lövészhadosztálya október végére érte el Csap-Dél körze
tét. Steinmetz százados a harcosok egy csoportjával gépkocsin követte a t á m a d ó harc
kocsikat a Csap—Nyíregyháza vasútvonal mentén haladva.
É n a Főhadiszállás két képviselője, Sz. K. Tyimosenko marsall és G. A. Vorozsejkin repülőmarsall parancsőrtisztjeként m á r korábban magyar földre érkezhettem.
Amikor négy hét múlva ismét találkoztam Steinmetz századossal a felszabadult
Debrecenben, ahová őt vezényelték, kimondhatatlanul megörültünk egymásnak.
A beszélgetésnek nem volt se vége, se hossza. Minden érdekelte, a legapróbb részlete
kig, mit láttam és tapasztaltam Magyarországon, milyen feladatokkal bíztak meg.
Figyelmesen követve mondanivalómat hol az örömének, hol a kudarcok iránti együtt
érzésének adott kifejezést, hol szomorúan sóhajtott ; nyilván sajnálta, hogy neki magá
nak csak a szomszédos ország területén volt módja harcolni, és nem szeretett hazája
földjén.
1944 októberének egy borús napján a Főhadiszállás képviselői, Tyimosenko és
Vorozsejkin marsall elhatározták, hogy megtekintik a szovjet csapatok által felsza
badított Debrecen városát, találkoznak és beszélgetnek lakóival. A hatüléses nyitott
limuzinba beinvitálták Steinmetz századost és engem is.
Miklós volt a marsallok tolmácsa, én pedig a város térképével a kezemben, úgy
mond, az utazás navigátora voltam. A „limuzint" állhatatosan követték a segéd
tisztek és a biztonsági őrök gépkocsijai.
Arí ismerkedés ezzel a magyar nagyvárossal rendkívül érdekesnek bizonyult. Meg
t e k i n t e t t ü k a központi rész utcáit és tereit, a nagy középületeket, a tanintézeteket és
kulturális létesítményeket, sőt, ellátogattunk olyan nagyüzemekbe is, mint a városi
elektromos múvek, a bőrgyár, a malompiari vállalat és a mezőgazdasági gépgyár.
Legnagyobb meglepetésünkre ezek az üzemek már dolgoztak, mintha semmi sem
t ö r t é n t volna, annak ellenére, hogy a frontvonal nem is olyan messzire húzódott a
várostól.
Tyimosenko és Vorozsejkin szóba elegyedett t ö b b gyári munkással, kérdéseket
t e t t e k fel, amelyekre kimerítő válaszokat k a p t a k . Steinmetz kapitány fáradhatatla
nul fordított, beszélt és beszélt. Minden egyes szót tolmácsolt oroszról magyarra és
magyarról oroszra is
A várossal való ismerkedés és a lakóival való első találkozás u t á n a marsallok az
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Aranybikába hajtattak. Az ebédlőül szolgáló szobában feltálalták számukra a va
csorát, amelyre meghívták a parancsőrtiszteket, és bennünket is, Miklóst meg engem.
Állva v á r t u k meg, amíg a marsallok elfoglalják helyüket az asztalnál...
A vacsora u t á n szállásunkon több parancsőrtiszt keresett fel bennünket azzal a
szándékkal, hogy közlebbről is megismerkedjenek Miklóssal.
A legkülönbözőbb kérdéseket t e t t é k fel neki. Miklós szívesen válaszolgatott.
Ekkor, szinte egybehangzóan, többen is feltették a kérdést :
— Mondana valamit arról, hogyan alakult az élete az emigrációban, Dél-Amerika
országaiban ?
— Egyszerre valamennyi országban ? — kérdezte Miklós.
— Kezdjük t a l á n Argentínával — kérte valaki.
Steinmetz százados kis szüntet t a r t o t t , majd elkezdte:
— Sok mindent átéltem Argentínában. Buenos Airesben, a házunk közelében egy
óriási stadion volt, amelyet magas kőfal övezett. I t t t a r t o t t á k a bika viadalokat. Ez a
legkedvesebb szórakozása az argentinoknak, de nem csak nekik. Dél-Amerika és
Spanyolország összes népei szeretik a viadalokat.
Lakásunk erkélyéről jól l á t h a t t a m mindent, a m i az arénában történt. É s m i u t á n
gyerekkoromban sokat néztem a viadalokat, felcseperedve magam is kedvet k a p t a m
arra, hogy részt vegyek azokban. Annál is inkább, mert a sikeres viadorokat jól
megfizették és a mi nagy családunknak ugyancsak szüksége volt pénzre.
Apám, bár mérnökként dolgozott az egyik városi üzemben, az öt fős család szük
ségleteit alig t u d t a kielégíteni. É s ekkor, 1931-ben, alig töltöttem be a 18. életévemet,
elhatároztam, hogy jelentkezem a bikaviadalok gazdáinál. Gondosan vizsgáztattak,
mire vagyok alkalmas és képes. Matador nem lehetett belőlem, alacsony növésű
vagyok. A vad bikák ,,meglővagolására" sem voltam alkalmas, rövidek a lábaim.
A vadlovak, a musztángok betörésére viszont, kis nehézségek u t á n , alkalmasnak bizo
nyultam.
Először is, szoktattam magam a lovakhoz. Sokat voltam az istálóban a lovak között,
etettem és kihajtottam őket a legelőre, majd vissza az istállóba. Végül engedélyezték
a próbalovaglást, majd a viadalokon is lovagolhattam. Mindaddig űztem ezt a mes
terséget, amíg egyszer az egyik alaposan megrúgott, úgy hogy kezem-lábam t ö r ö t t .
Ezzel be is fejeződött a lovak iránti „szeretetem".
— De h á t ez nem is lehetett életem fő h i v a t á s a — f o l y t a t t a elbeszélését Miklós. — A
ló csak epizód volt. A szüleim szerint, de m a g a m is érzem minden idegszálamban, a
könyvek és a nyelvek szeretete dominált bennem. Egész életemben igyekeztem nyel
veket tanulni, hogy megértsem a világ különböző népeinek beszédét és, be kell
ismernem, ez számomra sohasem jelentett nehézséget. Ezért a tolmácsolás, vagy az
agitációs propagandamunka jelenti számomra a legkedveltebb elfoglaltságot.
— É s a családjában más is foglalkozott nyelvekkel ? — kérdezték Miklóstól.
— Kivétel nélkül, mindnyájan. Apám és a n y á m jól beszélt és könyveket olvasott
francia és német nyelven, természetesen magyarul is, de nem volt idegen számukra a
spanyol és az olasz nyelv sem. Leánytestvéreim magyarul és spanyolul tunultak, ké
sőbb a német és az angol nyelvet is gyakorolták.
— K i volt az első, aki a családban megtanult oroszul ?
— Akár hiszik, akár nem, én t a n u l t a m meg először oroszul. 1924—1932 között
Buenos Airesben végeztem a középiskolát. E b b e n az iskolában, más t a n t á r g y a k
mellett, különböző nyelvekkel is foglalkoztunk. É n az európai nyelvek csoportjában
t a n u l t a m , az orosz nyelvet vettem fel és én t a n í t o t t a m a család tagjait. Mindnyájan
arra készültünk, hogy egyszer a Szovjetunió állampolgárai leszünk. Valamennyi csa
ládtag rendszeresen kezdett orosz nyelvű irodalmat olvasni, a p á m pedig megrendelte
a P r a v d á t is. É n a Komszomolszkaja P r a v d á t j á r a t t a m , nővéreim folyóiratokat.
— Argentínában 1930-ban belépett az ifjúsági szövetségbe és a Buenos Airesiterületi bizottság t i t k á r á v á választották. Mit csinált mint t i t k á r és mivel foglalkozott
az ifjúsági szervezetük ?
— Az ifjúsági szövetség területi bizottsága — folytatta elbeszélését Miklós —,
amelynek titkári tisztét másfél éven át szerencsém volt betölteni, Argentína fővárosát
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és annak elővárosait fogta át. Ifjúsági szervezetek működtek minden városi kerület
ben és a peremvárosokban. Területünkön összesen több mint száz szervezet műkö
dött, ötezret meghaladó taglétszámmal. Ez a szám csak tájékoztató jellegű, hiszen
a tagokról pontos nyilvántartást senki sem vezetett. Mi úgy véltük, hogy ha a fiatalok
látogatják rendezvényeinket, akkor eleve a mi oldalunkon állnak. Olyan rendezvé
nyek voltak ezek, amelyeket a területi bizottság szervezett : részvétel a tömeggyűlése
ken, a röpgyűléseken, a munkás- és tanulóifjúság demonstratív megmozdulásain,
részvétel a sportversenyeken, gyűjtés az éhező néger lakosság megsegítésére, az indiá
nok és más rétegek támogatására, tiltakozás a gyermekek munkába állítása ellen,
a kommunista irodalom terjesztése és még sok minden más.
Hogy hogyan szerveztük meg a gyűléseket és mely alkalommal hívtuk össze
azokat? Nos, indok a gyűlésezésre volt elég: az angol bányászok sztrájkjának támo
gatása, tiltakozás a fasiszta fiatalok tombolása ellen Olaszországban, Németország
ban, Kína harcoló ifjúságának támogatása, tiltakozás az Egyesült Államokban ter
jedő munkanélküliség ellen, szolidaritás kifejezése a szovjet komszomol iránt stb.
— És hogyan szerveződött mindez? — kérdeztük.
-— Nagyon egyszerűen. Rendszerint a városi parkban, vagy más helyeken gyüle
kezett az ifjúság. A szervezet területi bizottságának egy tagja előre felkészült a be
szédre, vagy valaki más a fiatalok közül, aki jó szónok volt. Fellépett az előkészített
emelvényre, vagy egyszerűen csak egy asztalra és rövid, de tartalmas beszédet mon
dott. Néha annyian kértek szót, hogy a gyűlések késő éjszakáig is elhúzódtak, és
mindnyájan szépen, tartalmasán és temperamentumosán beszéltek. Hiszen az argen
tin nép könnyen lelkesedő, temperamentumos.
Rendkívül megtisztelő feladatnak számított nálunk — mondotta befejezésül
Miklós — a szovjet komszomollal való kapcsolattartás. Ez tulajdonképpen levelezés
ből, különböző szovjet irodalmi kiadványok megszerzéséből állt, de kiterjedt a kom
munista eszmék terjesztésére is az argentin ifjúság körében és más latin-amerikai
országok fiataljainak körében is...
A beszélgetésen részt vettek nevében P. G. Tjuhov ezredes mondott köszönetet
Steinmetz századosnak a rendkívül érdekes elbeszéléséért. Már régen elmúlt éjfél,
amikor mindnyájan szobánkba mentünk.
A következő nap estéjén ismét találkoztunk a szállodában Miklóssal. Már azelőtt,
egyik beszélgetésünk alkalmával, elmondtam neki, hogy megtisztelő feladatot volt
módomban teljesíteni — parlamenterként működtem Karcag városánál. Ezt a
várost Miklós még gyermekkorából ismerte, távoli rokonai laktak ott. ő, mintha meg
érezte volna, hogy két hónap múlva reá is ilyen küldetés vár, megkért, beszéljek
részletesebben erről. Nem volt szándékomban ellentmondani, és mindent elbeszéltem,
ahogy történt.
— Tehát — kezdtem én —, 1944 október közepén, akkor Püspökladányban tele
pültünk, hivatott engem Tyimosenko marsall.
— Most Ön a soros, hogy „vendégként" látogatást tegyen az ellenségnél — közölte
Szemjon Konsztantyinovics. — Most kaptam meg a legújabb hadműveleti összefog
laló jelentést, amelyből kitűnik, hogy az ellenségnek sikerült saját támadó csapa
taink hátába előretörnie és Karcag városát elfoglalnia. A fasiszta helyőrség létszáma
nem ismeretes. Holnap reggel menjen a helyszínre és adja át az ultimátumot, amely
a tűz azonnali beszüntetésére és megadásra szólít fel. Közölje továbbá, kívánatos,
hogy a városban semmit se romboljanak le, különben a pusztításért feleniök kell.
— Kitől vehetem át az ultimátumot tartalmazó csomagot ?
— Nincs semmiféle csomag. Mindazt, amit most elmondtam, szóban fogja közölni.
Ha kell, vigye magával a tolmácsomat. Ne felejtkezzen meg a fehér zászlóról, külön
ben nem fogják parlamenternek tekinteni.
Az ellenség elhelyezésébe való utazás előtti éjszaka nyugodtan telt el. Néhányszor
átismételtem a már bemagolt ultimátum-szöveget, amelyet egy órával előbb Tjuhov
ezredessel közösen öntöttünk kellő formába. Behunytam a szemem. A hitleristákhoz
teendő kirándulásra nem is akartam gondolni. Ilyen esetekben az ember visszaemlé
kezik az életére, mindenre, a kezdet kezdetétől. Korai gyermekségem első emlékei
közé tartozik^ és egy életre maradandó számomra a találkozás Bugyonnij lovasaival,
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valamikor a húszas évek elején. Ezekről az emlékeimről beszéltem Steinmetznek :
emlékszem, egyszer a falunkban, Pljakovkában, ez Cserkeszföldön található, a Bugyonnij lovashadseregéhez tartozó lovasok álltak meg. Mi, falusi gyerekek, nem tágí
tottunk mellőlük, láb alatt voltunk, a lovak között tekeregtünk, igyekeztünk valami
féle kis szolgálatokat tenni. Lelkesülten bámultuk vörös csillagjaikat, félve simogat
tuk meg kardjuk hideg acélját, és unos-untig könyörögtünk, meséljenek arról, hogyan
aprították a fehéreket. Nincs mit tagadni, mindnyájan, de főleg, mi, kamaszok,
Bugyonnij-lovasok, hősök szerettünk volna lenni. De nem csak akkor, hanem sokkal
később is a Bugyonnij-lovasok jelentették számunkra azt a vágyálmot, amit szeret
tünk volna életre kelteni. Minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy minden növőfélben levő fiúgyermek életében van olyan időszak, amikor csakis katona akar lenni.
Ez a vágy engem is áthatott, amikor először találkoztam Bugyonnij hírneves lova
saival.
Hirtelen mély álomba merültem. Ilyen csak a háborúban lehetséges. Arra ébred
tem, hogy valaki megérinti a vállamat. Ágyamnál, már teljesen felkészülve, a gép
kocsivezető állt.
— Ideje elindulni, százados elvtárs.
— Egy pillanat. Rögtön összeszedem magam.
Sietve öltöztem és kiléptem az utcára. A gépkocsi zötyögve haladt a rossz úton.
Kilenc óra körül, október 14-ét írtuk, megközelítettük Karcagot. Kíséretemet egy
bátor, harcokban kipróbált géppisztolyos tiszthelyettesi csoport alkotta. A csoport két
tagja Alekszej Jacina és Vaszilij Nyekraszov volt. Mindkettő magas, huszonhárom
éves atléta. A gépkocsi vezetője David Ediberidze őrmester volt, közepes termetű
zömök férfi. David imádta a gyorshajtást. Most is úgy száguldott kocsink, mintha
szárnyakat kapott volna. Mindnyájan emelkedett hangulatban voltunk, mindenki
igyekezett valami vidámat, valami bölcset mondani...
Gépkocsink szélvédőjének jobb oldalára kis fehér zászló volt felerősítve.
Hamarosan megállítottak bennünket a saját járőrök. A fedezékből egy fiatal
őrnagy lépett ki. Jelentettem küldetésünk célját, ő pedig értően bólintott.
— Ha valamiben segíthetnék... —kezdte az őrnagy. — Hangosbeszélő berende
zésünk sajnos nins.
— Megleszünk nélküle. Fehér rakétájuk van?
— Van, bőven.
— Menet közben világítsák meg fehér rakétákkal a gépkocsinkat. Hívják fel az
ellenség figyelmét ránk.
— Ez aztán igen! — lelkesedett Miklós. — Hogy jutott eszébe ilyesmi ?
— Valahogy szemléltetni kellett, hogy békés céllal érkezünk.
így tehát a gépkocsink közeledett a vasútvonalhoz (ez még senki földjének számí
tott ) — folytattam az elbeszélésemet —, a tüzelés a város keleti szektorában meg
szűnt. A fasiszták nyilván észre vettek bennünket. Megálltunk a vasúti őrháznál és
gépkocsinkat a téglaépület mögött állítottuk le. Parancsot adtam : mindenki marad
jon a helyén. Az őrmesterek szeme összeszűkült. Láttam kissé sértődött tekintetükből
a kérdést: „Miért egyedül indulok az ellenséghez, miért nem viszek senkit magam
mal?" Magasra emeltem a fehér zászlót és nyugodtan elindultam az úton a közeli
házak felé.
Körülöttem csend honolt. Én azonban jól tudtam, hogy minden egyes léptemet
árgus szemekkel kísérik. Igyekeztem minél keményebben és magabiztosabban lépni,
hogy idegességemet palástoljam.
— Halt! Halt! — hangzott többfelől is.
Megálltam. Fogadásomra egy hitlerista csoport indult felém, előreszegezett géppisz
tollyal állták el utamat. Megpróbáltam magamhoz inteni vezetőjüket, de komor hall
gatásba burkolództak, nem mozdultak. Megismételtem mozdulatomat — ismét hall
gatás volt a válasz. Gondolataim sebesen száguldanak: „No — gondolom —, az
életemért drága árat fogtok fizetni!". Zsebemben egy kézigránát lapult. Nem is volt
kétségem az iránt, hogy innen élve nem engednek ki. Kezemmel gépiesen a zsebembe
nyúltam, ujjaim a gránát biztosítóján tapadtak. Másik kezemben a fehér zászlót tar— 791 —

tottam. Teltek a percek... az első, második, tizedik... nekem végtelennek tűntek.
Ekkor egy gépkocsi közeledett. Kilépett belőle egy alezredes és megindult felém.
— Én szovjet parlamenter vagyok — szóltam hozzá németül. (Németül csak gyen
gén tudok, de a német, aki tárgyalni jött velem, tűrhetően beszél oroszul. Hát így
váltottunk szót — ő oroszul én pedig németül.)
— Találkoznom kell az elöljáró katonai parancsnokkal — közöltem a némettel.
— Hallgatom Önt — válaszolt tört oroszsággal.
— A szovjet hadvezetés azzal bízott meg, hogy ultimátumot nyújtsak át Önnek
az azonnali megadás tárgyában. Alakulataik a szovjet csapatok hátában tartózkod
nak és a további ellenállás haszontalan. A további értelmetlen áldozatok elkerülése
érdekében javasoljuk, haladéktalanul tegyék le a fegyvert és semmiféle rombolásra
ne kerüljön sor a városban.
— Jól van, meggondolom. — Az alezredes megfordult és indulni készült.
— Önnek nincs ideje a gondolkodásra. Segítséget sehonnan sem remélhet.
— Vigye el az ördög! — kiáltotta.— Ki tudja most még, ki és kinek a fogságába
kerül elsőként ! Erdély területén a Birodalomnak egy egész hadseregcsoportja harcol.
Sőt, itt is támadásban voltunk az utóbbi két nap folyamán...
— Akkor Ön nem ismeri a helyzetet — feleltem nyugodt hangon, de közben lassú
mozdulattal ismét a zsebembe nyúltam, kitapogattam a gránát biztosítékát.
— Az erdélyi csoportosítást elszigeteltük, nyugaton pedig a szovjet csapatok már
kierőszakolták a Tiszán való átkelést — fejeztem be mondókámat és lassú mozdulat
tal cigarettára gyújtottam.
— Nem hiszem, hogy mindez ilyen rövid idő alatt megtörtént — szólt most máikicsit nyugodtabban a német.
— De bizony, a város helyőrsége bekerítésbe került és az önök számára csak egyet
len kiút maradt...
— Nem tudom, nem tudom. Mondtam már, hogy meg kell gondolnom!
— Mikor kapok választ ?
— Majd csak megkapja — mordult rám határozatlanul és gyors léptekkel a gép
kocsihoz indult.
...Én is visszatértem a gépkocsinkhoz. Minden sietség nélkül lépegettem, szinte
számolgattam a lépéseimet. Igyekeztem valami másra gondolni, de nem ment ki a
fejemből a gondolat: „Most, éppen most eresztenek egy sorozatot a hátamba?"
Akaratlanul is visszanéztem. A géppisztolyosok előző helyükön álltak, fegyvereiket
készenlétben tartották. A hideg is végigfutott a hátamon. Ez a pillanat örökre meg
ragadt bennem.
íme, már itt is az őrház. Az őrmesterek megragadták karomat.
— Nos, mi van százados elvtárs? Mi már azt hittük...
Felhajítottam a fehér zászlót a házikó tetejére, beültem a kocsiba és megparan
csoltam a sofőrnek:
— Haza !
Később részletes jelentést tettem a Főhadiszállás képviselőinek a német ezredessel
folytatott beszélgetésemről.
— Jól van, csak gondolkodjék — egyezett bele Tyimosenko —, már úgy sem tud
nak hová lenni.
Hamarosan pedig a Karcag területén lévő ellenséges alegységek kitűzték a fehér
zászlókat és beszüntették az ellenállást.
Miklós ezt az elbeszélésemet lélegzetvisszafojtva hallgatta. Aztán vállamra tette
a kezét és egyenesen szemembe nézve megkérdezte :
— Mondd meg őszintén Pjotr — borzalmas volt? Mire gondoltál akkor, amikor
a hitleristák géppisztolycsöveivel néztél farkasszemet ?
— Miklós! — feleltem. — Becsületesen megmondom, a haláltól félni és a rettegést
érezni akkor nem is volt időm. Abban a pillanatban csakis egy dolog forgott a fejem
ben: hogyan tudnám rábeszélni a németeket a kapitulációra.
Ahogy mondani szokás, jólesően elteltünk a beszélgetéssel és elhatároztuk, hogy
sétálunk egyet a szabad levegőn, a város még eléggé takarítatlan utcáin. Séta közben
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Miklós beismerte, még mindig vágyik arra, hogy Malinovszkij marsallal harcoljon
együtt, az ő parancsőrtisztje legyen.
Lassú léptekkel haladva, csendesen beszélgetve, szinte észrevétlenül egy nagy ház
elé érkeztünk. Az emeleti ablakból fény szűrődött ki, nem volt elsötétítve.
Elhatároztuk, bemegyünk a házba és rendet teremtünk, kiderítjük, ki szegi meg
az elsötétítési szabályokat. D e bejutni nem volt olyan egyszerű. A k a p u b a n álló
őrszem elállta u t u n k a t és kérte a belépési engedélyt. Mint kiderült, a városparancs
nokság épületébe botlottunk. Kihívattuk a parancsnokság ügyeletes tisztjét. Meg
nézte személyi okmányainkat, majd közölte, hogy az épületben éppen próbálják
a megjavított csillárokat és nyilván előbb gyújtottak villanyt, mielőtt az ablakot el
sötétítették volna. Megkérdeztem az ügyeletes tisztet, bent tartózkodik-e Debrecen
városparancsnoka, I v a n Fjodorovics Obusenko vezérőrnagy, akivel m á r ismeretsé
get kötöttem. Beengedett minket.
Végighaladva a folyosókon röviden tájékoztattam Miklóst arról, hogy előző n a p
velünk együtt kísérte a marsallokat a városparancsnok is a városnézés során. Obu
senko tábornok ekkor kért meg, hogy keressük fel őt mi ketten, valamely fontos ügy
ben. Nem mondta meg, miről van szó. Megállapodtunk a mai, vagy a holnapi n a p 
ban.
Odaértünk egy masszív kétszárnyas ajtóhoz, amelyen a „Városparancsnok" felirat
állt. Kopogtunk és beléptünk az egyszerűen berendezett dolgozószobába. Az asztal
mögül középmagas, borotvált fejű tábornok lépett elénk, arcán — egészen a első
ajkáig — vastag sebhely húzódott. Szívélyesen üdvözölt bennünket.
— Tábornok elvtárs, parancsára megjelentünk ! — jelentkeztem.
— Szó sincs parancsról, csupán azt kérteni Önöktől, látogassanak meg és legyenek
segítségemre egy kényes ügy kibogozásában.
— Kérem, állunk rendelkezésére.
Obusenko elmondotta, hogy október 20-án, amikor a szovjet csapatok bevonultak
a városba, a debreceni utcákon lövöldözésre került sor, robbanások hallatszottak,
néhány házban omlás történt, ugyanakkor harckocsi- és repülőgépzaj is hallatszott.
A házak romjai a l a t t és a pincékben emberek m a r a d t a k , holttestek is. Parancsnok
ságunk azonnal intézkedett, hogy elsősorban a még élőket mentsék ki. A mentési
munkálatokban részt vettek a katonai parancsnokság katonái is. Egyszer csak behoz
t a k a szobámba egy tárgyat, amelyet most megmutatok önöknek.
E szavak közben I v a n Fedorovics jelt a d o t t az ügyeletesnek, aki behozott egy ha
talmas tokot és az asztalra t e t t e . K i n y i t o t t u k és egy óriási, fehér intarziával díszes
tangóharmonikát l á t t u n k .
— í m e ez az — mondta Obusenko és kiemelte a zeneszerszámot tokjából. Figyel
mesen vizsgáltuk a tok bársonnyal bevont belsejét. Első pillantásra semmi különöset
sem fedeztünk fel, de aztán, végigsimítva a bélésen, észrevettük, hogy a n n a k alsó
széle nincs végig leragasztva, elmozdult és k i b u k k a n t alóla egy vékony i r a t t a r t ó .
Kihúztuk a t a r t ó t , felnyitottuk. Néhány o k m á n y került elő, címeres papíron, kézzel
írt, aláírással és pecséttel ellátott okmányok. Óriási összegekre szóló csekkek is!
— Nézzük meg, mi ez az egész ? Jelent-e valamilyen értéket az állam számára ? —
kérdezte a tábornok, és á t a d t a az okmányokat nekem. É n Miklósnak t o v á b b í t o t t a m
őket.
— J ó volna, ha azonnal lefordítanád és tisztáznád !
Steinmetz leült az asztalhoz és tanulmányozni kezdte az irattartó egész t a r t a l m á t .
É n ezalatt t o v á b b vizsgálgattam a tokot és a harmonikát is. Semmi érdekeset sem
fedeztem fel, majd Ivan Fedoroviccsal á t m e n t ü n k a szomszéd szobába és próbál
gatni kezdtem a billentyűit. Ragyogó zeneszerszámnak bizonyult. Az olasz ,,Martelli" cég g y á r t m á n y a volt. Nekem is volt harmonikám, még Romániában t e t t e m szert
rá, és ezt-azt már játszani is t u d t a m rajta. Most is megpróbáltam a ,,Babocska"
polkát előadni és sikerült, annyira, hogy I v a n Fedorovics megtapsolt...
Több mint egy órán á t tanulmányozta Steinmetz százados az i r a t t a r t ó t a r t a l m á t ,
majd jelentette, hogy abban különböző megbízóleveleket és csekkeket talált. Az alá
írások mind egy ember kezétől származtak, az ország egyik milliomosáétól, aki D e b 
recenben élt. A városban több háza volt és gyárakkal rendelkezett, kapcsolatot
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tartott nyugati gyárosokkal. A csekkek mind egyetlen névre voltak kiállítva, egy
női névre, aki talán a milliomos hozzátartozója lehetett, ő volt az nyilván, aki
elhagyta a tokot a bombázáskor beomlott házban, maga pedig elrejtőzött valahol.
Úgy döntöttünk, hogy az okmányokat tartalmazó irattartót átadjuk a különleges
osztálynak, a harmonika pedig ott maradt a városparancsnok asztalán. Obusenko
tábornok kereken visszautasította a zeneszerszámot és parancsot adott, hogy vigyék
ki onnan.
— Minek ez nekem — morgott —, vigyék el emlékbe.
— Nekem sem kell, van már egy — mondtam én.
— Akkor Miklós vegye magához, jó lesz neki! — mondtuk szinte egyszerre a
tábornokkal.
— Nekem sincs szükségem rá, nem tudok játszani rajta. De talán, ha nincs elle
nükre, nővéremnek, Irának ajándékozhatnám. De Irina messze van innen, ott maradt
Közép-Ázsiában...
— Majd átadja neki a háború után, az már nincs is oh'an messze — erőltettük rá
barátian.
— Jól van, meglátjuk — egyezett bele Steinmetz. — Holnap visszarepülök a had
osztályomhoz, a 4. Ukrán Frontra, a szerszámot magammal viszem, talán jól jön
valahol.
Nem tudhattuk, milyen gondolatok jártak Miklós fejében, hogyan tudja majd a
harmonikát a saját munkájában felhasználni. A terve érdekes volt, erről később bi
zonyosodtam meg, amikor a 317.lövészhadosztálynál tartózkodtam. Alapjaiban abból
álh% hogy az agitációs adásait zenével, forradalmi indulók, dalok és himnuszok
motívumaival kísérnék ; gondolt klasszikus művekre, népdalokra is, ezeket a magyar
nép igen szereti.
Maga a terv nagyon érdekes és valóban hasznos lehetett, de ugyanakkor bonyolult
és nehezen megvalósítható volt olyan frontviszonyok mellett, amelyek közepette ő
munkáját végezte...
Miklós, szolgálati helyére visszatérve, azonnal és energikusan tervének meg
valósításához látott: az átszökött magyar katonák között azonnal keresni kez
dett egy harmonikán jól játszó zenészt. Nagy sajnálatára azonban, nem talált.
A repertoár kiválasztásánál is nehézségek léptek fel. Rajta kívül senki sem tudta,
milyen zenére volna szükség, mit is lehetne játszani. És amikor Miklós jelentette ja
vaslatait és elképzeléseit Zsergyijenko ezredesnek, a hadosztály parancsnokának, és
Muszatov ezredesnek, a politikai osztály vezetőjének, azok először tréfára vették a
dolgot, majd az elöljáróikhoz fordultak tanácsért. Miklós olyan választ kapott,
hogy az agitációs adások zenei aláfestésével egyelőre várjon.
Miklós ezt a döntést követően a harmonikát először a hadosztályklubnak adta
át, ahol ugyancsak használaton kívül maradt. Később elküldte a hangszert a had
osztálykórháznak.
.. .Sok év múltával e sorok írójának sikerült találkoznia Budapesten Miklós nővé
rével, Irina Sztyepanovnával, és elolvasnia néhány levelét, amelyet a frontról
küldött nővérének. Az egyik levélben a következő szavakra bukkant: „...Drága
Irénkém! A napokban adtam postára egy apának, anyának és neked írt hosszabb
levelet. Dolgaim, az eddigiekhez hasonlóan, jól mennek. Az egészségem is rendben
van... Az egészségügyi zászlóaljunknál kevés a nővér. Utazz ide hozzánk, együtt
fogunk harcolni. Tudom, hogy elvégezted az egészségügyi tanfolyamot és most a
kórházban dolgozol. Kérd magad a frontra, a mi alakulatunkhoz. Én is beszélek a
parancsnokommal. Remélem, együttes kérésünket nem fogják elutasítani... És most
még egy újságot. Nemrég az egyik városban jártam kiküldetésben és ott megajándé
koztak egy harmonikával. Egyelőre odaadtam a kórházunknak, de ha ide érkezel
hozzánk, te fogsz rajta játszani...
Ismerőseink közül a fronton csak Rogya bácsival találkoztam (így hívták a Stein
metz családban Rogyion Jakovlevics Malinovszkijt). Beszélgettem vele és kértem

— 794 —

hogy helyezzenek hozzá, csapatai már Magyarországon vannak. Nagyon jól tudod,
mennyire szeretném siettetni drága hazám felszabadítását..."
A levéllel együtt borítékba tette és elküldte nővérének frontfényképét is Miklós.
A képen teljes nagyságában látható. Irina Sztyepanovna elém tette a fényképet és
így szólt :
— Nézze meg kérem, ilyen volt a bátyám a fronton. Maga is ilyennek látta őt ?
Felvettem a fényképet az asztalról. Emlékezetemben a legapróbb részletekig
éltek Miklós vonásai, annak az embernek a képe, akivel harmincöt évvel ezelőtt
találkoztam. Miklóst a kép az általam oly jól ismert katonai öltözetben ábrázolja:
zubbony, lovaglónadrág, boxcsizma, ahogy a tisztek akkoriban jártak. Elt emléke
zetemben egy másik kép is: szürke tábori köpenyben és teljes felszereléssel. Vissza
tettem a képet az asztalra és így szóltam Irina Sztyepanovnához :
— Igen, pontosan ilyennek láttam Miklóst utoljára, amikor — mint parlamenter
— feladatának teljesítésére indult.
Steinmetz nővére válasz helyett csak csendben rám nézett és könnyek jelentek
meg szemében. Amennyire erőmből tellett, csitítgattam fájdalmát és megkértem,
adja kölcsön egy időre a fényképet.
— Talán le akarja másoltatni? — kérdezte.
— Igen. Arra készülök, hogy könyvet írjak a bátyjáról, hősi haláláról, lépéseiről a
halhatatlanságba.
— Akkor fogadja el ezt a képet emlékül — szólt halkan Irina Sztyepanovna és át
nyújtotta a képet.
Szívből jövő köszönetet mondtam ezért az emlékért, amelyet a mai napig gondo
san őrzök. Meg kell említenem, hogy Steinmetz századosnak egy e képről készített
kinagyított portrója függ a Szovjetunió Fegyveres Erői Vörös Csillag "Érdemrenddel
kitüntetett Központi Múzeumának 15. számú termében.

SZEMLE

HUNGARICA TURCICA: IN MEMORIAM
RECUPERATIONS BUDAE 1686
(A Borda Antikvárium

Buda várának 1686-os visszafoglalása jelen
tős történelmi tény volt, jelentősége ország
határokon is túlnőtt, mind a maga korában,
mind a későbbiek folyamán: nemcsak törté
nelmi, hanem bibliográfiai vonatkozásban is.
Igen számottevő az a szakirodalom, amely ma
már, sajnos, csak nagyon ritkán kerül a könyv
piacra. Nem bizonyos ugyan, hogy sajnála
tosnak kellene minősítenünk ezt a t é n y t , ve
hetjük olybá: jelentős közgyűjteményeink
legalább egy — netán t ö b b — példánnyal
rendelkeznek ezekből a ritka, sok esetben fel
becsülhetetlen forrásértékkel bíró művekből!
A Borda Antikvárium ajánlójegyzókének
55 korabeli, török—magyar háborús téma
körű műve iránti érdeklődés azonban nem ezt
igazolta. Nagy közgyűjtemények, megyei
könyvtárak versengtek, az intézmény fontos
ságára, nemzeti voltára, gyűjtőkörének specia
litásaira figyelemmel magángyűjtőkkel is,
egy-egy ajánlott könyv birtoklásáért.
A Borda Antikvárium 7. ajánlójegyzéke a
Hungarica-turcica: In memoriam recuperationis
Budae 1686 címet viseli és a korabeli irodal
mon kívül 76, jobbára ugyancsak ritka, ké
sőbb keletkezett, de a korra vonatkozó mű
vet, valamint 5 vegyes témájú — színdarab,
pamflet, visszaemlékezés —- könyv mellett 8
egykorú térképet és 28 várábrázolást, illetve
vegyes témájú metszetet tartalmaz. Az aján
lójegyzék erénye, hogy az egyszerű bibliográ
fiai leíráson túl tartalmi ismertetést is ad,
valamint a kiadvány esetleges ritkaságára
vonatkozó információt és könyvészeti lelő
helyet is közöl. *

7. katalógusa,

1986.)

A katalógus sorszámozása az előzőekre uta
lóan folyamatos, így a 2945. tétellel kezdődik,
számunkra ez az első tétel, amely érdeklődé
sünket felkelti. Aeneas Sylvius
Piccolomini,
a Zsigmond magyar király és német-római
császár udvarában korábban többször meg
fordult koszorús költő, az 1458-ban I I . Pius
néven pápává választott nevezetes férfiú ter
jedelmes levelezésének — összesen 558 levelet
írt, ezeket 28 alkalommal adták ki — egyik
kiadását hirdeti a jegyzék, kiemelve a magyar
vonatkozású leveleket. 1 Az 1505-ös, leideni
kiadású könyv kivonatokat közöl a pápai
beszédekből is, elenyésző mennyiséget azok
ból, amelyeket később három kötetbe ren
dezve adtak ki. A pápa e beszédeiben a török
elleni háború megszervezését sürgette. Szívén
viselte a hadszervezóst, a halál is hadra ké
szülőben érte Anconában, 1464-ben.
A további tótelek is előkészítik a budavári
ostrommal foglalkozó felsorolást, így a XVI.
századi olasz költő és történetíró, utóbb kalan
dos életű katona, a Rómából száműzött signor
Ascanio Centorio degli Hortensii erdélyországi
jegyzetei. A Farnese hercegnek ajánlott „Kom
mentárok az erdélyi hadjáratokhoz" Buda
1541-es elfoglalásától tárgyalja részletesen a
három részre szakadt ország pártjai és a törö
kök között Erdélyben dúló harcokat, beveze-

Göllner: Göllner Carl: Turcica. I—III. kötet. Buka
rest—Baden-Baden, 1961—1978.
Rózsa: Rózsa György: Budapest régi látképei. 1493—
1800. Bp. 1967. (Csak az ismertetésben idézett könyvek
kel kapcsolatosan)
1 / / . Pius pápa (Aeneas Sylvius Piccolomini) : Epistolae et varii tractatus... Luguduni, 1505. Johannes de
Vingle. 386 p. 244 mm.
* A Borda-katalógus összeállításakor felhasznált iro
A felhasznált könyvészeti munkákban nem szerepel.
dalom ; a rövidítések feloldása :
A könyv II. Pius 432 levelét tartalmazza, melyek között
Apponyi: Apponyi Sándor: Hungarica. I—IV. kötet.
több a magyar, illetőleg török vonatkozású. így az 53. :
München, 1903—1927.
Ballagi: Ballagi Aladár: Buda és Pest a világirodalom „Bello thurcorum et hungarorum rex poloniae et cardinalis sancti Angeli ceciderunt"... Fametszetű iniciálék
ban. 1473—1711.1. kötet (több nem jelent meg) Bp.
kal gazdagon díszített szép nyomtatvány, kétszínnyo1925.
mású címlappal, XVIII. századi bőrkötésben, kitűnő
FKBM. III.: A Fővárosi Nyilvános Könyvtár buda
állapotban. A katalógus 2945. tétele. (A továbbiakban
pesti gyűjteményének bibliográfiai munkálatai. III. Bu
— Kat. sz.)
da és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodal
ma. 1683—1718. (Bp. 1935.)
A jegyzetekben a katalógus leírásait pontosan idézem.
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tőben röviden megemlékezve I I . Lajos király
ról és özvegy Mária királynéról.
Buda
viszontagságait röviden elénk t á r v a Izabella
királyné, János Zsigmond és Ferdinánd korá
nak viharos eseményeit ismerteti, kitérve a
perzsák ellen Aleppóba visszatérő I. Szulejmán terveire egészen 1555-ig, amikor is a tö
rökök ostrom alá veszik Gyulafejérvárt. 2
A Velencében 1566-ban megjelent munka
Országos Széchenyi K ö n y v t á r b a n őrzött pél
dányáról Gáldi László közreműködésével 1940ben hasonmás kiadás készült.
A Velencéből 1565-ben Angliába emigrált,
majd a szász választófejedelem szolgálatába
állott történetíró, Petrus Bizarus, azaz Pietro
Bizzari két munkája is az előzményekhez tar
tozik. Az egyik a Velence és I I . Szulejmán
közötti ciprusi háború története, a másik az
1566-os dunántúli hadjárat és a I I . Szulejmán
szultán halálával végződő szigeti ostrom,
„arcis Sigethi expugnatione", azaz Sziget vá
rának bevétele. Mindkét könyvet a korszak
nagyszerű könyvkiadója és nyomdásza, a bá
zeli Henricpetri a d t a ki 1573-ban, alig két
esztendővel azt követően, hogy a törökök el
foglalták Ciprust Velencétől, majd Lepantónál
vereséget szenvedtek a Don J u a n d'Austria
által vezetett velencei—spanyol hajóhadtól. 3

Az egyik ritka, bibliográfiákban nem szereplő
röpirat, egy 1683-ban névtelenül és helymeg
jelölés nélkül kiadott füzet, amely felhívja az
európai uralkodók figyelmét: négy éven belül
kiűzhető a török. 6 A másik már közelebb visz
Buda ostromához. A katalógus 2985. tétel
számú könyve a modenai, irodalmárokat és
katonákat egyaránt felmutató arisztokrata
Della Scala család tagjának összeállítása.
A Magyarország kézikönyve címet viselő
munka 1685-ben jelent meg Modenában. 7 Van
azonban ennek a könyvnek 1686-os és 1687-es
kiadása, ez utóbbi Velencében jelent meg és
függeléke Budavár sikeres visszafoglalásáról
szól. 8 A kis könyvecske a magyarországi vára
k a t m u t a t j a be, valamennyit metszettel illuszt
rálva. Sajnos, az idők folyamán a metszetek
fogytak a példányokból, az i t t említettek egyi
ke sem teljes.

A paviai Certosa tudós apátja, gr ói Maur itio
Nitri Tudósítások az erdélyi és magyarországi
harcokról I. Lipót császár, IV. Mohamed török
szultán és I I . Rákóczi György között című
könyvét Velencében a d a t t a ki 1666-ban, és
Ferdinánd Mária bajor választófejedelem hit
vesének, Henrietta szavojai hercegnőnek aján
lotta. 4 A könyvnek érdekes utóélete van, kö
vetkező kiadása ugyanis névtelenül jelent meg
1680-ban Amszterdamban, Elsevier könyvki
adó és nyomdász híres zsebkönyv-sorozatában,
francia nyelven „Emlékiratok az erdélyi és
magyarországi hadjáratokról..." címmel. Miért
névtelenül és miért nem ismételte meg az aján
lást? Vagy miért nem újította meg? Hiszen
1679-től I I . Miksa Emánuel, a törökverő had
vezér a bajor választó? 5

Ugyancsak francia történész volt, bár igen
keveset t u d u n k róla, még keresztnevét sem,
a X V I I . század második felében m ű k ö d ö t t
Vanel. Magyarország háborús történetei c.

Már a budai sikeres harcokról szól a „Kivo
n a t Magyarország történetéből, egy különösen
jelentős tény, amely Lipót dicsőséges uralma
a l a t t történt, vagyis Buda diadalmas be
vétele." Casimiro Freschot francia történész
könyve 1686-ban, a győzelem évében jelent
meg, az ajánló katalógus szerint a 426—472.
oldalakon Buda bevételét írja le. 9

Az előzményként felsorolt, ajánlott művek
közül k e t t ő érdemel még külön említést.
2Centorio Ascanio: Commentarii della guerra di
Tran8ilvania. I—II. kötet. In Vinegia, 1566—1570. Fer
rari. (40)+ 266+ (2) p., (32) + 298 + (2) p. 193 mm.
Apponyi 0 (Vö.: Apponyi 381) ... XVIII. századi fél
bőr-kötésben. Kat. 2949. sz.
3 I. Bizarus Petrus: Cyprium bellum inter Venetos et
Selymum turcarum imperatorem gestum... (Basel, 1573.
Henricpetrus.) (70) + 322 + (4) p. 157 mm. Göllner 1611.
II. Bizarus Petrus: Pannonicum bellum... cumque
arcis Sigethi expugnatione... Basileae, (1573) Henricpet
rus. (70) + 322 + (4) p. Apponyi 455., Göllner 1613. Kat.
2950. sz.
4 Nitri Mauritio: Raggvaglio dell ultime guerre di
Transilvania et Ungaria. In Venetia, 1666. Valuasense.
1 t. +(6) + 238 p. 214 mm. Apponyi 947. Kat. 2973. sz.

5 (Nitri Mauritio): Mémoires de la guerre de Transilvanie de Hongrie. I—II. k. Amsterdam, 1680. Elsevier.
(4) + 130 p., 150 p. 123 mm. Apponyi 992. A 2973. szám
alatt leírt munka fordítása. Jó példány, kopott korabeli
bőrkötésben. Kat. 2977. sz.
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6 Castriota Scanderberg redivivus, oder... Staats er
messen, wie... den Türeken binnen vier Jahren aus
Europa gantzlich Verlagen mögen. H. n. 1683. ny. n.
78. p. 189 mm.
A felhasznált kézikönyvekben nincs nyoma. Nagyon
érdekes röpirat, amelyben arról esik szó, hogy a keresz
tény fejedelmek, összefogva, a törököt négy éven belül
kiűzhetik Európából. Fűzve, papírborítékban. Kat.
2978. sz.
7 Scala, Ercole: L'Ungheria compendiata. In Modena,
1685. Degni. (10)+ 96 p. + 19 t. + l mell. 235 mm.
Apponyi 0 . (Vö.: Apponyi 1231. FKBM. I I I . 522. Po
zsony, Érsekújvár, Fülek... Buda... látképével. A Buda
metszet [Rózsa 51.] ... Bécs 1684. évi ostroma... He
lyenként enyhén vízfoltos példány XIX. század eleji
félbőr kötésben.) Kat. 2985. sz.
8 L'Ungheria compendiata: ... Infino all'anno 1686.
con ľassedio, e presa della real citta di Buda... /dal
Ercole Scala. In Venetia: Appresso Leonardo Pittoni,
1687. (8) fol., 170 p. 27 1.16 cm.
Körülvágatlan példány, későbbi, restaurált papír
kötésben. A metszetek erősen körülvágottak, valószínű
leg másik példányból későbbi hozzákötés. Buda leírása
a szövegben a 97—101. oldalon, rövid történelmi előz
ményekkel és Budavár ostromaival, megemlítve, hogy
végezetül 1686-ban a Szent Liga visszafoglalta. A rész
letes leírás a 150—170. oldalon. A metszet a 96—97. ol
dalak között nem azonos a Borda-katalógusban leírtak
kal, annak egy változata, valószínű az 1686-os kiadásból.
A Hadtudományi Könyvtár tulajdona, 12. 795. 1. sz.
9 Freschot Casimiro: Ristretto dell história d'Ungheria... In Bologna, 1686. Monti. (12)+ 472 p. 203 mm.
Apponyi 1222. FKBM. I I I . 738. A 426—472. oldala
kon Buda visszavételét írja le. Kitűnő példány, korabeli
pergamenkötésben. Kat. 2987. sz. Freschot Casimiro:
Ristretto dell história d'Ungheria In Milano, 1688.
Vigone. (8)+ 572 p. 168 mm. Apponyi 0 . FKBM. I I I .
740. A 2987. szám alatt leírt munka bővített kiadása.
Kitűnő példány korabeli pergamenkötésben. Kat. 2993.
sz. A szerző helyesen Freschot !
—

k ö n y v é t n e m jegyzik legismertebb m u n k á i
k ö z ö t t , b á r k o r á n a k k e d v e l t k i a d v á n y a lehe
t e t t . A k a t a l ó g u s b a n a j á n l o t t 1686-os a m s z t e r 
d a m i k i a d á s t megelőzve 1685-ben P á r i z s b a n
is m e g j e l e n t a csinos k i s k ö n y v e c s k e 1 0 „ A g y ő 
zedelmes kereszténység, a v a g y a m i n d e n oldal
ról m e g v e r t t ö r ö k ö k ! " c í m m e l . A b u d a v á r i
h a r c o k a t , az előkészítő c s a p a t m o z g á s o k a t , a
f e l v o n u l t s e r e g e k e t — s n e m u t o l s ó s o r b a n a főés alvezérekét — b e m u t a t ó m u n k a a katalógus
2990. tétele.11 A nürnbergi k i a d á s ú , 1687-ben
megjelent k ö n y v valóban ritka, magyarországi
k ö n y v t á r a k b a n e d d i g n e m f o r d u l t elő, j e l e n l e g
az Országos Széchényi K ö n y v t á r é az i t t jegy
z e t t p é l d á n y . N e m szerepel a k ö n y v a 200.
évfordulóra k i a d o t t k a t a l ó g u s b a n sem.12
Buda bevétele után folytatódik a török
elleni h a r c , e n n e k j e l e n t ő s á l l o m á s a a z 1687-es
nagyharsányi győzelem, amelynek következ
tében Eszéket kiürítik a törökök, s még ebben
az é v b e n feladni kényszerülnek P a l o t á t és
E g e r v á r á t , a következő évben felszabadul
Székesfehérvár és Újlak, a szövetségesek kezé
re kerül — bár csak átmenetileg — Belgrád
is. E z t a k o r s z a k o t t á r g y a l j a
Simpliciano
Bizozeri
munkája, amely címében a török
h a t a l o m m a l s z e m b e n i g y ő z e l e m s o r o z a t foly
t a t á s á t , a h a r c o k b e f e j e z é s é t ígéri. 1 3
Hyeronimus
Ortelius n e v e jól i s m e r t a k o r 
s z a k k a l foglalkozó t ö r t é n é s z e k előtt. T ö b b
k i a d á s t m e g é r t m u n k á j á t Johann
Constantin
Feigius
jezsuita történetíró folytatta, aki
k ö n y v é t Kollonich Lipót akkor m é g kalocsai
érseknek ajánlotta. „ A csodálatos lendületű
sas a v a g y a t ö r t é n e l e m t á v l a t a i . . . " — terje
delmes történelemkönyvének ezt a hangzatos
címet adta.14
1 0 1 . (Vanel): Histoire des troubles de Hongrie.
I—II. k. A Amsterdam, 1086. Mortier. (38)+ 304+(16)
p., (4) + 2 1 3 + ( l l ) p. 136 mm. FKBM. III. 470. A met
szetek hiányoznak.
2. (Vanel): Histoire de l'état present du royaume de
le Hongrie. A Cologne, 1080. Jeune. (4) + 213+(13) p.
136 mm. Apponyi 1265., FKBM. I I I . 789. A két munka
egybekötve, korabeli viseltes bőrkötésben. Kat. 2988. sz.
A Vanel-munka metszetei, úgy vélem, kedveltek le
hettek. Van ugyanis a Hadtörténeti Múzeum birtokában
egy 1685-ös párizsi kiadás (a fenti ennek második, bőví
tett változata), ebből is hiányzik azonban valamennyi
metszet. (L. sz. C 5564.)
11 Die triumphierende Christenheit oder der von allen
seiten geschlagene Türck. Nürnberg, 1687. Loschge.
32 p. + l mell. +(8) p . + 2 mell. 190 mm. A felhasznált
kézikönyvekben nyomát nem leltem. Kat. 2990. sz.
12 A történelmi kiállítás kalauza (szerkesztette Majlát
Béla) Bp. Kiadja: Budapest város törvényhatósága,
1886. 467. p. A) Nyomtatványok 1—105. p. összesen
360 tétel.
13 Bizozeri Simpliciano: La sagra lega contro la potenza ottomana. In Milano, 1690. Malatesta. (8) + 428 +
(44) p. 232 mm. Apponyi 1407., FKBM. III. 1377.
A török háborúk ismertetése 1683-tól 1689-ig, így rész
letesen ismerteti Buda visszavételét is. Igen jó példány,
korabeli bőrkötésben. Kat. 2995. sz.
14 Feigius, Johann Constantin: Wunderbarer AdlersSchwung oder fernere Geschichts-Fortsetzung Ortelii
Redivivi et continuati. I—IL k.j (Wien) 1693—1694.
Voigt. (14)+454 + (8) p. + 2 t. mell., (2) + 720 + (8).
p. + 7 t. + 11. mell. 210 mm. Apponyi 0 . FKBM.
I I I . 1445. A metszeteken többek között Esztergom,

A további kínálatból értékes számunkra a
bolognai t u d ó s h a d m é r n ö k , a szövetséges ke
r e s z t é n y h a d a k k a l B u d á n j á r t és a z o s t r o m
idején a fővezérség megbízásából a b u d a i vár
ról, v a l a m i n t Magyarország területéről értékes
t é r k é p e k e t k é s z í t ő Aloys Ferdinando
Marsigli
m u n k á j a a t ö r ö k b i r o d a l o m r ó l , 1 5 Decsy
Sá
muelnek,
a bécsi M a g y a r K u r i r szerkesztőjé
nek, a n a g y m ű v e l t s é g ű i r o d a l m á r n a k részletes
történelmi körképe, az „Osmagográfia, az az:
a t ö r ö k b i r o d a l o m t e r m é s z e t i , erkölcsi, e g y h á z i ,
polgári s h a d i á l l a p o t t y á n a k és a m a g y a r kirá
l y o k ellen v i s e l t n e v e z e t e s e b b h a d a k o z á s a i n a k
s u m m á s leírása."18
Frederico Cornaro,
1683-tól V e l e n c e k ö v e t e
a bécsi u d v a r n á l , az o s t r o m idején B u d á n t a r 
tózkodó rokonától, Francesco Grimano lovag
tól értesült a napi eseményekről. A Velence
számára oly fontos híreket rendre t o v á b b í t o t t a
a k ö v e t úr, hozzáfűzve saját értékeléseit is:
B u d a védőit „ i n k á b b hadi t u d o m á n n y a l és
h a d i m ű v é s z e t szellemével, m i n t a c s a p a t o k
t ú l n y o m ó s z á m á v a l kell m a j d
legyőzni".
„ A m i n t a d o l g o k á l l a n a k , a b e v é t e l n e m fog
r ö v i d , d e n e m is h o s s z ú i d ő m ú l v a m e g t ö r 
ténni."17
Sajnos,
folytatás:
lezésének
leveleket
A kiadói

mind a mai napig várat magára a
a b u d a i b a s á k m a g y a r n y e l v ű leve
c s a k e g y , a z 1 5 3 3 és 1589 k ö z ö t t i
egybegyűjtő kötete jelent meg.
előszó B é c s b e n , 1914 v é g é n í r o t t

Érsekújvár és Buda ostromának ábrázolása. A Buda
metszet a 232. oldal után található (Rózsa 25/c. II. ál
lapot).
Páratlanul szép példány, korabeli pergamenkötésben.
Kat. 2990. sz. Ortelius redivivus et continauatus, oder
der ungarischen Kriegs-Empörungen; Historische Be
schreibung... in Ober und Nider—Ungarn wie auch
Siebenbürgen von dem 1395. bis in das 1607. Jahr...
mit einer neuen Beschreibung... mit einer Continuation
von dem 1007. bis an das 1005. Jahr vermehret... Martin
Meyer... 1—2. Teil. Frankfurt/Main: Druck Fivet, 1663.
[4] fol. 431 p. [61 fol. 1 t. [5] fol. 362 p. [10] fol. 22 t.;
34 cm. (Hadtörténeti Múzeum, A 1367 lt. sz.)
15Marsigli (Aloys Ferdinand): L'état militaire .§
ottoman. I—IL k. A la Haye—a Amsterdam, 1732,
Gosse—Uytwerf. (2) + I X — X V I + 151+(l)p. + 3 t. +
2 térkép, (2) + 199 + (l) p. + 20 t. + 7 mell. 387 mm.
Apponyi 2430. Párhuzamos olasz és francia szöveggel
jelent meg, két címlappal. Példányunkban csak a francia
nyelvű címlap van meg... Marsigli, aki maga is tevéke
nyen részt vett Buda ostromában és azt megelőzően
török fogságban is volt, jelen művében minden részletre
kiterjedően írja le a török birodalom katonai szervezetét,
a törökök szokásait, ruházatát, fegyvereit, mindezt ma
gyarázó ábrákkal illusztrálva... Kat. 3007. sz.
16 Decsy Sámuel: Osmanografia. I—III. k. Bétsben,
1788—1789. Kurtzboek. (16) + 378 + (22), 442+(24)p. +
1 mell. 1 térkép, (8)+ 722+ (10) p. + l térkép.
Osmanografia, azaz a Török birodalom természeti,
erkölcsi, egyházi, polgári és hadi állapotjának és a Ma
gyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak
summás leírása. Komplett szép példány hozzá nem illő
f él vászon-kötésben, két kötetbe kötve. Kat. 3013. sz.
17 Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda vá
rának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről
Bp. 1891. A kiadó sajátja. L X X X + 4 1 5 +(1) p. 305 mm.
Magyar fordítással, történeti bevezetéssel és jegyze
tekkel ellátta Bubics Zsigmond. Díszes kiadói bőrkötés
ben, aranymetszéssel, Baross Gábor könyvtárából...
Kitűnő példány. Kat. 3044. sz. Id. rész: 175. és 192. p.
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szavai bár reményüket fejezik ki, „hogy még
ezután is kerülhetnek elő kiadatlan levelek",
ez eddigelé csak remény m a r a d t . Annak elle
nére, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi bizottsága a d t a Takács Sán
dornak, E c k h a r t Ferencnek és Szekfű Gyulá
nak a megbízást, s a megbízottak „szeme előtt
e megbízásnál elsősorban nyelvtudományi cél
lebegett", haszonnal forgathatják a kiadványt
a történészek is.18
A gyűjtő, antikvárius számára önmagában
is érték minden metszet, amely megvásárol
ható, beszerezhető, eladható. Még a muzeoló
gus is megbékél az önálló metszettel, de a
könyvtáros sajnálkozva veszi tudomásul, hogy
értékes könyvek részei önálló életet kezdenek,
eredeti helyükről kiszakítva, egyes darabként
kerülnek adásvételre. Bár, talán örülnünk kel
lene, hogy ezek a metszetek legalább megma
r a d t a k : az ajánlójegyzék 3086. és 3111. kö18 A budai basák magyar nyelvű levelezése. 1553—
1589. I. k. Bp. 1915. MTA. (4)+VI + 544+(2) p. + 1 t.
227 mm. Több kötete nem jelent meg. Korabeli vászon
kötésben szép példány. Kat. 2052. sz. (helyesen 3052!)
Id. rész: VI. és II. p.

zötti tételei ezt példázzák. Az antikvárius
jelen esetben vétlen a könyvek megcsonkításá
ban, csak szakmaszeretetét és hozzáértését
bizonyítja, hogy feltünteti — egyébként a
szokással ellentétben! — hogy mi a metszet
eredeti lelőhelye, mi az alapmű. 19
Mindent egybevetve, értékes, a mindennapi
történészi és könyvtárosi m u n k á b a n használ
ható bibliográfiát k a p t u n k az antikváriusi
ajánlójegyzékben.
Rákóczy Rozália
19 Tokaj. Prospect der Vöstung Tockai (von Dr. gegen
Occi anzusehen. 1664. Mérete 25,5X19 cm. Merian
Theatrumából. Széles margójú, igen szép példány. Kat.
sz. 3101.
Irenico-polemographie continuatio II. Das ist: Der
historisch-fortgeführten Friedens- und Kriegs- Be
schreibung Dritter: oder dess Theatri Europäi Neundter
Theil... von dem 1660. Jahre... bis in das 1665. Jahr... /
... zusammengetragen und beschreiben Martin Meyer.
In Franckfurt am Mayn: beyl. Matthäi Merians seel
Erben, 1672. [5] fol. 1576 p. [30] fol. 48 t. 6 térk.;
34 cm. Tokaj kétoldalas ábrázolása — teljes mérete
margóval együtt 34x36,2 cm — az 1167—1168. oldal
között. A kötet részletesen ismerteti Magyarországot,
térképpel és várábrázolásokkal, pl. Babócsa (1146—
1147. p.), Pécs (1150—1151.), Segesd (1152—1153. p.)
(Hadtörténeti Múzeum lt. sz. A 1222.) A teljes Theatrum
sorozat 21 kötetből áll.

MÜCS SÁNDOR

POLITIKA ÉS A HADSEREG MAGYARORSZÁGON 1944-1948
(Zrínyi

Katonai

Könyv-

és Lapkiadó—Kossuth

Amikor Mues Sándor könyvét elolvastam
és hozzáfogtam e recenzió megírásához, felme
rült bennem a kérdés, vajon melyik címét ad
jam meg ennek a figyelemre méltó tanulmány
kötetnek. A borítón — Politika és hadsereg
Magyarországon 1944—1948 — avagy a belső
címlapon — Politika és a hadsereg Magyar
országon 1944—1948 (Tanulmányok) — lévőt.
Végül is, egykori könyvtárosi tanulmányaimra
hagyatkozva, úgy véltem, a belső címlapon
lévőé az elsőbbség, elvégre a könyvtári cím
leírás is arról készül.
Ennek az egy a betűnek a hiánya, illetve
más nézőpontból nézve többlete — képletesen
szólva — végig kíséri az egész kötetet. Mues
Sándor könyve ugyanis többet ad a népi de
mokratikus Magyarország története iránt ér
deklődő olvasóknak a politika és a hadsereg
1944—1948 közötti viszonyáról, mint a kor
szak történetét tárgyaló eddig megjelent mun
kák összesége. Kevesebbet ad viszont a könyv
annál, amit az olvasó tudni szeretne e bonyo
lult kor ilyen összefüggéseiben alig vizsgált
eseményeiről. A szerző mentségére legyen
mondva, munkája ú j , az elmúlt évtizedek so
rán alig k u t a t o t t területre, a hadsereg meg
szerzéséért folyó harc területére kalauzolja el
az olvasót. Olyan téma felvázolására vállal

Könyvkiadó,

Budapest,

1985. 227 o. 28 t.)

kozott Mues Sándor kötetében, amelynek
alapkutatásokra épülő, szubjektív érzelmek
től és torzításoktól mentes feltárása még vá
r a t magára.
Mues Sándornak, a néphadsereg történetét
k u t a t ó ismert történésznek a könyve eddig
megjelent, illetve újabb tanulmányait fogja
egybe. Ezek a tanulmányok k e t t ő kivételével
— A hadsereg fejlődésének rövid áttekintése
és A politikai nevelés szervezete és tevékeny
sége a hadseregben (1945—1948) — a koalí
ciós évek hatalmon, illetve ellenzékben levő
pártjainak a hadsereghez való viszonyát a
hadsereg megszerzéséért vívott harcát m u t a t 
ják be.
A tanulmányokat olvasva úgy éreztem,
Mues Sándor alapos, széles forrásbázist fel
használva igyekezett feltárni az egyes pártok
és a hadsereg kapcsolatát — nem mindig he
lyesen választva meg az egyes tanulmányok
címét. Annak a hadseregnek a politikához, il
letve a pártoknak a hadsereghez való viszo
n y á t elemezte Mues Sándor írásaiban, amely
1945 tavaszán a semmiből született meg és az
engedélyezett lehetőségekhez képest igyekezett
bekapcsolódni a fasizmus elleni harcba.
E harc szükségességében és fontosságában a
demokratikus pártok valamennyije egyetér-
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t e t t és t á m o g a t t a is azt. Nem volt viszont
ilyen egyértelmű álláspontjuk a hadsereg ké
sőbbi szerepéről, fontosságáról. Közösnek egy
vonást tekinthetünk — valamennyi párt igye
kezett befolyását erősíteni a hadseregben, jól
lehet a hatalom megszerzéséhez vezető úton
nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a bel
ügyminisztériumnak, a rendőrségnek ós a he
lyi közigazgatásnak.
A hadsereg megszervezéséért a legtöbbet a
Magyar Kommunista P á r t tette. A párt már
megalakulásának, a fasizmus elleni harcra
történő felkészülésének heteiben tapasztalt
kommunisták százait küldte a hadseregbe.
Ezek a kommunisták a hadsereg kiépítésében,
arculatának formálásában jelentős szerepet
játszottak a későbbiek során. Többek között
az ő tevékenységüknek, a kommunista párt
célratörő politikájának volt köszönhető, hogy
a hadseregben korábban következett be a „for
dulat éve".
A kommunistáknál kevesebb figyelmet for
d í t o t t a hadseregre a Szociáldemokrata P á r t .
E párt „katonapolitikáját", hadsereghez fű
ződő viszonyát elemezte következő tanulmá
nyában Mues Sándor.
A Független Kisgazdapárt hadsereghez való
viszonyát 1945 nyarától a régi katonai szak-i
embereknek a hadseregben való megtartása
jellemezte. Az ellenforradalmi korszak had
seregében szolgált, de a Kisgazdapárt által
elképzelt polgári demokratikus rendet magu
kénak érző tisztek e párthoz vonzódtak. A Kis
gazdapárt pártpolitikai befolyásoktól mentes
hadsereget, illetve kisgazda befolyás a l a t t álló
hadsereget képzelt el. Ennek a megvalósítása
— annak ellenére, hogy a koalíciós időszak
honvédelmi minisztereinek többsége a Kis
gazdapárt soraiból került ki — megoldhatat-

lannak t ű n t . A három baloldali párt közös fel
lépései a kisgazda orientációjú tisztek több
ségét kiszorították a hadseregből.
A Nemzeti Parasztpárt a közös fellépéseken
kívül nem sok lépést t e t t a hadsereg meg
nyerésére. Csak 1947-ben alakult ki saját
koncepciója, amely azonban Veres Péter honvé
delmi minisztersége a l a t t sem hozta közelebb
a hadsereget és a pártot.
Az ellenzéki, hatalomban nem részesülő
pártok hadsereghez való viszonyát első ízben
próbálta meg feltárni Mues Sándor. Az elsőd
legesen sajtóanyag alapján készített tanul
mányból kiderül, hogy az ellenzéki p á r t o k
öbbsóge létezése rövid ideje a l a t t nem, vagy
alig foglalkozott a hadsereggel. Egyes pártok
— pl. a Magyar Radikális P á r t — szükség
telennek is t a r t o t t á k a hadsereget. Ez a véle
mény 1918 október-novemberét idézte.
Mues Sándor könyve zárótanulmányában a
politikai tiszti intézmény elődjének, a nevelő
tiszti intézménynek a történetéről ad áttekin
tést. Ez az intézmény 1945 és 1948 k ö z ö t t a
kommunisták legbiztosabb bázisa volt a had
seregben és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
a hadseregben a „fordulat éve" gyorsabban
és zökkenőbb mentesen zajlott le mint a polikai életben.
Mues Sándor tanulmánykötete, amely hasz
nos adalékokat szolgáltat 1944—1948 esemé
nyeihez, első kísérlete a népi demokratikus
korszak első évei katonapolitikai megközelíté
sű feldolgozásának. A hadsereg és a politika
viszonyait elemző írásai kezdő lépések lehetnek
e feltáratlan téma sok oldalú, monografikus
igényű feldolgozásához, amely remélhetőleg,
a tanulmányok szerzőjének jóvoltából, rövi
desen elkészül.
Szakoly Sándor

SZABÓ B Á L I N T

AZ „ÖTVENES ÉVEK"
(Kossuth Könyvkiadó.
Szabó Bálint könyve a szocialista magyar
társadalom építésének első időszakát mutatja
be 1948—1957 között. A szerző célja, mint azt
az Előszóban megfogalmazza, a jelenhez ve
zető történelmi ú t megismertetése a fiatal
generációkkal. Célját, mint látni fogjuk, a té
makörben, amelyre koncentrál, alapvetően
megvalósítja.
A m ű az „ötvenes évek" fogalmának értel
mezésével indít, majd rövid áttekintést nyújt
a korszakról, amelyet további szakaszokra
bont, elemezve azok t a r t a l m á t , szerepét, je
lentőségét. A fogalom megadása a köztudatban
elterjedt, nem egyértelmű szóhasználat m i a t t
szükséges és hasznos. A korszakhatárok rögzí
tése önmagáért beszél. Segíti a tájékozódást a

Budapest,

1986. 436. o.)

téves meghatározások, s az ezekből adódó
eltérő korszakhatárok megemlítése is.
A szerző ezt követően a szűkebb időszakok
szerint halad tovább. Az első fejezetben az
MDP létrejöttével és programnyilatkozatával
foglalkozik. Részletesen elemzi a dokumen
t u m haladó jellegét, a politika eltorzulásának
kezdetét, a baloldali-szektás irányvonal kiala
kulását a hazai és a nemzetközi viszonyok
tükrében, majd kiteljesedését az M D P I I .
kongresszusa kapcsán.
A második fejezetben megismerhetjük az
1953 júniusi MDP KV-i határozat előzmé
nyeit, létrejöttét, a kiadását követő időszak
eseményeit a KV októberi üléséig. A szerző, s
ez új a korszakkal foglalkozó irodalomban, a
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dokumentum aprólékos feldolgozásával mu
t a t j a be annak kiemelkedő jelentőségét. Lát
tatja, hogy az a Rákosi, aki a KV ülésén még
önkritikát gyakorolt, miként kezdte meg tá
madását az előremutató határozat ellen már
annak közzététele kapcsán. Szemléletesen bon
takozik ki ugyanakkor az is, hogy az MDP
vezetésében kialakuló két, egymással szemben
álló tábor leplezett, majd egyre nyíltabbá váló
küzdelme következtében miért nem válhatott
ez a határozat az általános konszolidáció alap
jává, miért nem sikerült erre támaszkodva az
egyre súlyosbodó problémák hosszú t á v ú meg
oldása, miért születtek csak időleges eredmé
nyek. Világosan érzékelhető a folyamat kez
dete, amely a későbbiekben, a frakcióharcokon
keresztül, a baloldali-szektás csoport 1955 ta
vaszi ismételt megerősödéséhez, majd a poli
tikai válság kibontakozásához, illetve a meg
késett fordulathoz vezetett 1956 júliusában.
A harmadik fejezetben a szerző ezt a folya
m a t o t követi tovább, az MDP 1954 márciusá
ban t a r t o t t I I I . kongresszusáig. Elemzi az
1953-as határozat végrehajtását, az annak so
rán felmerült nehézségeket. Ismerteti a kong
resszus előkészítését, lefolyását, következmé
nyeit. Kimutatja, hogy ez a tanácskozás tu
lajdonképpen elvtelen és ingatag kompromiszszumot eredményezett az MDP vezetésében
kialakult két ellentétes irányvonal között a
névleges pártegység deklarálása érdekében.
Bebizonyítja, hogy a kongresszus határozata
valójában nem is nevezhető igazában annak,
hiszen nem más, mint a két tábor vezetőjének
a plénum által jóváhagyott két referátuma.
A negyedik fejezetben az irányvonalak har
ca bontakozik ki. Az a küzdelem, amely nagy
mértékben korlátozta az MDP vezető szervei
nek eredményes működését, mélyítette a p á r t
és a tömegek között kialakult szakadékot, le
fékezte a hibák kijavításának 1953-ban meg
indult folyamatát, s amely az 1955 márciusi
politikai fordulathoz vezetett. Megtudhatjuk,
hogy Rákosi ós csoportja Nagy Imre kikapcso
lásán keresztül miként t u d t a ekkor megterem
teni túlsúlyát a vezetésben.
Az ötödik fejezet bemutatja az 1955 tavasza
és 1956 ősze közti másfél év politikai és gaz
dasági helyzetét, annak változásait, főbb prob
lémáit, csomópontjait; a politikai válság el
mélyülését az MDP K V 1956 márciusi hatá
rozatát követően. Részletesen elemzi az 1956
júliusi KV-ülés körülményeit, illetve az o t t
elfogadott határozatot. Ennek fényében tárja
fel a kétfrontos harc jegyében létrejött új po
litikai irányvonal lényegét. R á m u t a t , hogy az
MDP ekkor újjáválasztott Központi Vezető
sége miért nem t u d t a megszüntetni azokat az
okokat, amelyek az ellenforradalomhoz vezet
tek. Bebizonyítja Rákosi bukásának szükség
szerű voltát, s megállapítja: leváltása így is
t ú l későn történt.
Az utolsó fejezetben a szerző az MSZMP ve
zetésének tevékenységét vázolja fel 1956 no
vemberétől 1957 nyaráig. Elemeire bontja a

kétfrontos harc politikáját a forradalmi örök
ség vállalásának tükrében. Értelmezi és törté
nelmi szükségszerűségében mutatja be a mun
káshatalommal, a p á r t vezető szerepével és
szövetségi politikájával kapcsolatos kérdése
ket, az MSZMP gazdaságpolitikáját és kultúr
politikájának új vonásait. A történelmi átte
kintést — helyesen — az 1957 júniusi párt
konferenciával zárja, amelyet mint határkövet
értékel.
A kötet befejezéseként a szerző általános
forradalomelméleti — munkásmozgalomtörténeti áttekintést nyújt a témáról.
Szabó Bálint könyvének elkészítéséhez ter
jedelmes forrásanyagot tanulmányozott. A saj
tótermékek, könyvek és egyéb okmányok mel
lett elsősorban a pártvezetés dokumentumai
ban k u t a t o t t . Az utóbbiak jó része itt került
először publikálásra. A felhasznált források
nagy száma, az iratok részletes elemzése a
munka igen jelentős értéke, s egyben jellegé
nek meghatározója. Mivel művét ezekre építi
fel, ezek tükrében tárgyalja a történelmi ese
ményeket, folyamatokat, igen értékes alap
irodalma a korszaknak, s abban a pártvezetés
tevékenységének.
A m u n k a alapvető érdeme a p á r t felső veze
tésében zajló folyamatok megrajzolása. A rész
letes dokumentum-elemzéseken keresztül ki
bontakozik mindaz, ami az adott és tárgyalt
időszakban meghatározta a szocialista Magyar
ország építését, fejlődését. Szemléletesen mu
tatja be a szerző a baloldali-szektás majd a
jobboldali-revizionista irányzat kialakulását,
politikai súlyuk növekedését-csökkenését, egy
más elleni küzdelmüket a pártegység deklará
lásának spanyolfala mögött.
A szerző munkája n y o m á n érezhető az az
elméleti bizonytalankodás, amely a népi demokráció fogalmának értelmezését kísérte, s
kirajzolódik a Rákosi és csoportja képviselte
téves felfogás káros h a t á s a a társadalom egé
szére. Plasztikusan bontakozik ki a mező
gazdaság erőltetett kollektivizálásának folya
m a t a , illetve a fenti tényezők gazdasági, poli
tikai h a t á s a erre a területre. Érzékletesen
mutatja be a tárgyalt jelenségek befolyását az
életszínvonal alakulására az 1949—1953 közti
időszakban.
Mindez elsősorban azért érdekes, mert a
legfelső pártvezetés tevékenységén keresztül
láthatjuk. S ebben ragadható meg a m ű igazi
jelentősége: ez az első, tudományos igénnyel
írt, teljes terjedelmében az MDP (majd rövid
időre az MSZMP) Központi Vezetőségének,
illetve Politikai Bizottságának munkamódsze
rét, megnyilatkozásait, gyakorlati lépéseit
— dokumemuimaik alapján — elemzőén fel
dolgozó munka.
A pártvezetés dokumentumainak előtérbe
állításával a szerző koncepciózusán és részlete
sen mutatja be a fenti szervek tevékenységét.
Az időszak történetében természetszerűen
(mint napjainkban is) mindez elsődleges jelen-
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tőséggel bírt. E z t Szabó Bálint kiválóan meg
is rajzolja a műben, azonban éppen ezzel kissé
háttérbe szorítja az egyéb, a korszak történel
me szempontjából lényeges kérdéseket. Meg
ismerjük a vezetés csúcsát, az ott zajló folya
matokat, de nem nyerünk minden tekintetben
teljes képet az országban, a társadalom egé
szében végbemenőkről. így, kiragadva, az
egyébként kimagasló értékelések esetenként
egy kicsit a levegőben lógnak, s bár a szerző
alapos részletességgel elemzi azokat, nem lát
juk á t teljes egészében az ok-okozati össze
függéseket.
A k u t a t o t t dokumentumok gondos áttanul
mányozása, feldolgozása és tudományos igényű
értékelése t e h á t alapvető érdeme a munkának,
azonban a belőlük vett idézetek aránya összes
ségében némileg magas. Mivel a szerző követ
kezetesen elemez minden lényegesebb ok
m á n y t , a történelmi folyamatok átfogó képe
helyenként kissé szétfolyik az egymást követő,
s ugyanazokra a kérdésekre többször is vissza
térő idézetek sorozatában. Előnyösebb arányok
kialakításával a szerző az Előszóban megfo
galmazott célt még inkább elérhette volna.
A legfelső pártvezetés mindenoldalú elem
zése és tudományos értékelése a műben szem
léletes és következetesen folyamatos. A kötet
végig kíséri a pártvezetés tevékenységét 1956
októberéig, majd november negyedike u t á n .
Az ellenforradalom kérdéseivel viszont csak
nagy vonalakban, 3,5—4 oldalon foglalkozik,
azt is megosztva két fejezet közt, mintha az
nem lenne része az „ötvenes éveknek", csak
mellékes epizódját képezné az időszak történel
mének. Igaz, bemutatása n e m tartozik e m u n k a
profiljába, t e h á t nem is várható el a teljesség
igényével, mégis, azt kell azonban mondanunk,
hogy Szabó Bálint fehér foltot hagy e kérdés
ben. Emelte volna a kötet egyébként magas
értékét, ha az MDP vezetésének utolsó napjait

a korábbiakban megszokott részletességgel,
dokumentumainak tükrében taglalta volna
egészen 1956. október 30-ig, a párt feloszlatását
kimondó döntésig. í r h a t o t t volna még az
MSZMP létrehozásáról, az ezt célzó, a novem
ber 4-i nyilatkozatot megelőző lépésekről is.
Ezek szintén közelebb hozták volna az Elő
szóban megfogalmazott cél megvalósítását.
Végezetül igen érdekes és tanulságos az
MDP és az MSZMP összehasonlítása. Még ta
nulságosabb lett volna azonban, ha a szerző
nem csak az MDP, hanem az MSZMP vonat
kozásában is pontos számokat ad meg (feltéve,
hogy rendelkezik ilyenekkel), illetve h a a két
p á r t összetételének változását a megemlítésen
túlmenően pontos adatokkal is illusztrálja.
összefoglalva, az olvasó e kötettel olyan
m u n k á t vesz kézbe, amely nagy mennyiségű
anyagra támaszkodva, sok, eddig publikálat
lan forrást is feldolgozva mutatja be az MDP,
majd az MSZMP felső vezetésének tevékeny
ségét a vezető szervek dokumentumainak tük
rében. Tekintve, hogy ezek a szervek határoz
t á k meg az egész társadalom életét, illetve
hogy a szerző részletesen elemzi azok doku
mentumait, könyve alapvető m ű a korszak
tanulmányozásában. Alapvető, úttörő és
hiánypótló jellegű, hiszen a téma ilyen jellegű
feldolgozása, kötet formájában, eddig még
nem jelent meg. Mindhárom a m u n k a elsőd
leges pozitívuma. Kiemelkedő érdemeivel,
hiányosságai dacára, a mű, amely Szabó Bálint
publikációkban gazdag, t ö b b évtizedes mun
kásmozgalomtörténeti és marxista elméleti
munkásságának újszerűségében is szerves foly
t a t á s a , igen értékes, igen tárgyilagos, kifeje
zetten mértéktartó m u n k a . Mindezek alapján
a szakemberek, illetve a korszak iránt érdek
lődők számára mindenképpen kiváló alap
irodalomként ajánlható.
Ravasz István Dezső

NAGYVÁRADI SÁNDOR—M. SZABÓ MEKLÓS—WINKLER LÁSZLÓ

FEJEZETEK A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS TÖRTÉNETÉBŐL
(Műszaki

Könyvkiadó,

Budapest, 1986. 305 o., S melléklet.)

Nincsenek elkényeztetve a magyar repülés
— és azon belül a katonai repülés — iránt
érdeklődő olvasók. A Repülés folyóirat szakí
t o t t régi jó hagyományaival és megszűnt a
repüléstörténetet széles körben ismertető fó
r u m lenni. A magyar repülés története c. kézi
könyv 1974-es első, majd 1977-ben megjelent
második, bővített kiadása hamarosan elfo
gyott a könyvesboltok polcairól és ma már
komoly fegyverténynek számít egy-egy pél
dányára bukkanni az antikváriumokban.
Hasonlóan hiába keresnénk Olaf Groehlernek
t ö b b kiadást megért, az egyetemes katonai
repülés történetét bemutatni igyekvő művét,

vagy a Zrínyi Kiadó típuskönyvét. Az olvasói
igények és a kiadók tevékenysége között ke
letkezett ű r t jó szándékú „amatőrök" (a
MALÉV Üzemtörténeti Körének Li—2, Il—14
kiadványai), illetve élelmes újságírók (az
Autó-Motor lap Li—2, Jak'—9P füzetecskéi)
igyekeztek kitölteni.
Már a vázolt okok miatt is dicséretes a Mű
szaki Könyvkiadó vállalkozása: egy, a ma
gyar katonai repülés történetét kialakulásától
a második világháború végéig tudományos
igénnyel feldolgozó kiadványnak a széles ol
vasóközönség elé bocsátása. A szerzők között
találjuk Winkler Lászlót, aki — túlzás nélkül
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állítható — egész életét a magyar repülés tár
gyi emlékei kutatásának, gyűjtésének és rend
szerezésének szentelte. Aprólékos tárgyi tudá
sa mellett jó tollú ismeretterjesztő szakíró is.
Ebben a kiadványban ő vállalta magára az
1919 végéig terjedő részek, illetve a későb
biekben a magyar repülőgépiparral kapcsola
tos alfejezetek megírását. Szerzőtársa az is
mert hadtörténész : M. Szabó Miklós, aki t ö b b
éven át folytatott levéltári kutatások, a ko
r á b b a n megjelent szakirodalom elemző fel
t á r á s a révén vált a korszak katonapolitikájá
nak és katonai eseménytörténetének avatott
historikusává. A szerzőpároshoz (a címlap
belső oldala szerint ugyanis ketten osztoztak
az egyes fejezetek, alfejezetek megírásán)
Nagyváradi Sándor, a Repülés volt főszerkesz
tője társult szerkesztőként.
A könyv első fejezetében az olvasó megis
merkedhet a katonai repülés osztrák—magyar
monarchiabeli őskorával. Eddig még nem
közölt adatokat t u d h a t u n k meg a léggömbök,
a léghajók és a repülőgépek első katonai alkal
mazásáról.
A „Repülőink az első világháborúban" cí
met viselő második fejezet ismerteti a cs. és
kir. repülőcsapatok szervezeti változásait, a
speciális szakalakulatok megjelenését, a ma
gyar katonai repülőgépgyártás kialakulását.
A tematikus bontás mindenképpen előrelépés
a Magyar repülés története c. kézikönyvnek az
időrendet, mint legfontosabb rendező elvet
alkalmazó feldolgozásához képest. A repülő
események lefolyásáról azonban jelen kiad
v á n y alapján nem k a p h a t u n k teljes képet!
Alapvetően téves szerkesztői elgondolás volt
mellőzni a rendelkezésre álló gazdag tény
a n y a g o t ; az adatokat semmiképpen sem pó
tolják a korabeli pilóták visszaemlékezéseiből
vett terjedelmes idézetek.
A következő fejezet már szerencsésebb példa
arra hogyan lehet gazdagítani az 1918—
1919-es forradalmak repülésügyéről alkotott
képet. Teljesen új, eddig ismeretlen adatok
kerülnek bemutatásra a polgári demokratikus
forradalom katonai repüléséről, de nem hiá
nyoznak a Tanácsköztársaság korábban inten
zívebben k u t a t o t t , ezért jobban feltárt repülő
eseményeinek leírásai sem.
Terjedelmes fejezet foglalkozik a m. kir. légi
erő két világháború közötti életével. A szerzők
az eddigi szakirodalomhoz képest jóval részlete
sebben ismertetik a titkos légierő megteremté
sére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket, a
magyar repülőgépipar felélesztését és fokoza
tos megerősödését. A széles olvasóközönség
most alkothat első ízben képet a légierő
alkalmazásáról folytatott korabeli elméleti
vitákról. Ezekben, szakítva egyes korábbi
túlzó nézetekkel, a légierő alapvető feladatá
nak a szárazföldi erők hatásos támogatását
hirdető vélemény kerekedett felül. M. Szabó
Miklós r á m u t a t azonban arra, hogy az elméleti
megalapozottság nem járt együtt reális szerve
zési elgondolásokkal. 1938-tól lehetővé vált a

légierő nyílt, erőteljes fejlesztése. A külföldi
repülőgépbeszerzések esetlegessége, illetve a
magyar repülőgépipar felkészületlensége m i a t t
nyomasztóak voltak a gondok a kívánt repülőgépállomány biztosítása terén. Ez a helyzet
nem kívánt rögtönzésekhez vezetett mind a
szervezési intézkedések, mind a külföldi be
szerzések, licencvásárlások terén. Minden erő
feszítés ellenére a második világháborús har
cait egy elavult, legjobb esetben második vo
nalbeli német és olasz repülőgépanyaggal ren
delkező a megbízható repülőipari hátteret
nélkülöző a jövő feladataihoz képest csekély
harci értékű m. kir. légierő kezdte meg.
Éppen ezért irreálisnak tűnik a háborús
időszakot ismertető V. fejezet címe: „Fejlett
repülőipar, korszerű repülőfegyvernem." 1941ben magyar üzemek licencszerződést k ö t ö t t e k
a kor egyik legkiválóbb vadászgépe, a Messer
schmitt Bf. 109 és egy kevésbé sikeres romboló,
a Me 210, valamint nagyteljesítményű repülő
gépmotorok előállítására, a gyártás teljes fel
futtatását azonban a hadiesemények alakulása
m á r nem t e t t e lehetővé. Hasonló volt a hely
zet a m. kir. légierő harci alkalmazása terén:
részsikerek a győzelem kivívásának reménye
nélkül. A kiadvány régi adósságot törleszt a
keleti front harci eseményeinek tárgyilagos és
részletes leírásával. Ez a józan ellemzés jellemzi
a Magyarország légterében 1944 tavaszától
lefolyt harcok ismertetését is. Az imponálóan
gazdag tényanyag között egy sajnálatos téve
dés is helyet k a p o t t : a k ö n y v szerint 1944.
április 3-án repülőhalált halt Faludi Károly
valójában túlélte a légiharcot és mindmáig jó
egészségnek örvend!
A részletkérdések iránt érdeklődő éles sze
mű olvasók talán más apró hibákat is regiszt
rálnak, a lényeg azonban az az árnyalt kép,
amelyet a könyv alapján a légiharcok magyar
résztvevőiről alkothatunk. Ezek a pilóták
reménytelen helyzetben, hatalmas túlerő ellen
hősies küzdelmet folytattak azzal az őszinte
hittel, hogy hazájuk légterét védik — egyéni
és közösségi tragédia azonban, hogy ezzel a
magyar nép létérdekeivel ellentétes háború
befejezését késleltették. Az emberi tényező
iránti érzékenység jellemzi a fasizmussal való
szembefordulásig eljutott magyar repülők tevé
kenységének vázlatos ismertetését is.
Nagyon dekoratív kiállítású, sok eddig nem
publikált fotót, szépen kidolgozott ábrákat, a
szervezési rendeletekben való eligazítást jól
segítő mellékleteket tartalmazó hézagpótló
kiadvánnyal lepte meg olvasóit a Műszaki
Könyvkiadó. A Hadtörténelmi Közlemények
révén a szakemberek szűk köre részben már
képet alkothatott a szerzők új kutatási ered
ményeiről; most ezek példás gyorsasággal ke
rültek a széles olvasóközönség elé. Hadtörté
nelmi téma — önként adódik a kérdés: vajon
miért nem a Zrínyi Kiadót illetik a fenti dicsé
rő sorok?
Marha György
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VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL
(Szovjetunió)
1986. 1-6.
Bár a folyóirat első száma több érdekes had
történeti vonatkozású cikket közöl, mégis
A. Sz. Jakusevszkij:
„Koholmányok és az
igazság az 1939-es szovjet—német megnem
támadási szerződéssel kapcsolatban" (1986.
1. sz. 59—65. o.) c. cikkét említjük meg állandó
aktualitása miatt. A fasiszta németország fö
lött a r a t o t t győzelem 40. évfordulóját a bur
zsoá propaganda igyekezett új szovjetellenes
és szocialistaellenes hadjáratra kihasználni.
A hamisítások egyik tárgya az 1939-es szov
jet—német megnemtámadási szerződés volt.
E z t igyekeztek felhasználni arra, hogy kétsé
geket támasszanak a Szovjetunió békekezde
ményezéseinek őszinteségét illetően.
Erről a szerződésről m á r sok t u c a t könyvet,
sok száz tanulmányt és cikket írtak. Ezeknek
a műveknek a többségében a szerződést úgy
értékelik, mint „összeesküvést a béke ellen".
A legszélesebb körben az a rágalom terjedt el,
amely szerint a szovjet—német szerződés
„igen fontos esemény" volt, amely McCauley
angol történész szavai szerint „elkerülhetet
lenné t e t t e Európában a háborút". W. Paul
nyugatnémet történész szerint Sztálin, aki
állítólag „területe kiterjesztésére törekedve",
szerződést k ö t ö t t a fasiszta Németországgal,
„lehetővé t e t t e Hitler számára a háború kirobbantását". Az említett és más szerzők
azonban nem veszik maguknak azt a fáradt
ságot, hogy bizonyítsák is a kijelentéseiket.
S. Morris amerikai történész pl. kijelenti, a
polgári k u t a t ó k számára nem áll rendelkezé
sére elég dokumentum annak megállapításá
hoz, hogy a Szovjetuniót a szerződés aláírása
kor „az önvédelem m o t í v u m a " vezette-e,
vagy pedig igyekezett „szándékosan kiprovo
kálni a háborút".
Valójában elég dokumentum forog közké
zen, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szovjet
unió állhatatosan harcolt a békéért, a szerző
dés pedig nem irányult valamiféle harmadik
ország ellen, és természetesen nem provokál
h a t t a a háborút. A Szovjetunió csak azután
írta alá a szerződést, amikor a kollektív biz
tonsági rendszer létrehozására irányuló összes
erőfeszítések hiábavalóaknak bizonyultak.
A szovjetellenes törekvésekből kiindulva,
éppen a nyugati hatalmak ösztönözték az ag
resszorokat. Nem akadályozták meg a japán
agressziót Kínában, megbékéltek azzal, hogy
Olaszország elfoglalta Etiópiát. Lehetővé tet
ték Németországnak a Saar-vidék visszacsa
tolását, a Rajna-vidék remilitarizálását, az
„Anschluss"-t. Az agresszor segítésének bete
tőzése volt a müncheni egyezmény. Engedmé

sz.

nyekkel ösztönözték Németországot az „anti
komintern p a k t u m r a " ós a Szovjetunió elleni
támadásra. A németek azonban előbb a nyu
gati országokat t á m a d t á k meg, hogy megerő
södjenek a Szovjetunió elleni harcra.
Valótlan az, amit J. Hochman amerikai
szerző ír, hogy a Szovjetunió „igazából", „ko
molyan" nem lépett fel a kollektív biztonsági
rendszer létrehozásáért, valamint szövetségesi
viszony kialakításért Franciaországgal és más
nyugati hatalmakkal, elutasított bármiféle
„szigorú katonai kötelezettséget" az 1935-ös
francia—szovjet szerződésben, hogy a náci
Németországgal való „együttműködésre" tö
rekedett, ami a megnemtámadási szerződés
aláírását eredményezte.
Mindezek az állítások ellentmondanak a va
lóságnak. 1933 végén a párt Központi Bizott
sága történelmi határozatot fogadott el a kol
lektív biztonság rendszerének létrehozásáról.
A későbbiekben ez a határozat jelentette a
Szovjetunió külpolitikájának alapját. Többek
közt javasolta, hogy bizonyos feltételek mel
lett belép a Népszövetségbe, regionális egyez
ményeket ír alá Franciaországgal, Csehszlová
kiával, Lengyelországgal, Belgiummal, Finn
országgal és más államokkal a német agreszszióval szembeni védekezésről.
1935-ben kölcsönös segélynyújtási szerző
dést írt alá az agresszió ellen Franciaországgal
és Csehszlovákiával. Ezek az országok azon
ban nem erősítették, hanem aláásták a szerző
dés alapjait. Beneš csehszlovák elnök nyíltan
kijelentette a német követnek, hogy nem kell
komolyan venni a szerződésben vállalt kötele
zettségeket. 1937 végétől Párizs szintén boszszantó zavaró tényezőnek kezdte tekinteni a
szerződést. E z t a hangulatot külön szította
London, amely a Szovjetunióval való együtt
működés ellen volt.
A nyugati országok nem akartak szövetségi
viszonyt a Szovjetunióval. E z t világosan meg
m u t a t t á k a Moszkvában 1939. augusztus 12-én
kezdett angol—francia—szovjet tárgyalások.
A tárgyalásokon a Szovjetunió kész tervet ter
jesztett elő, amely szerint az agresszor vissza
verésére kiállított volna 136 hadosztályt, 5
ezer nehéz löveget, 9—10 ezer harckocsit és
5—5 és félezer harci repülőgépet. Javasolta az
együttműködés három konkrét tervét. A Szov
jetunióval ellentétben a nyugati hatalmak ket
tős játékot folytattak. Olyan javaslatokkal
álltak elő, amelyek a Szovjetuniót kitették
volna a német csapásnak, ugyanakkor maguk
nem vállaltak komoly kötelezettséget a Szov
jetunió megsegítésére, a Szovjetuniót viszont
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kötelezték volna a nyugati országok támoga
tására, ha Hitler esetleg abba az irányba
támad.
A nyugati ideológusok, figyelmen kívül
hagyva a tényeket, azt állítják, hogy Anglia
és Franciaország 1939-ben „őszintén" meg
a k a r t egyezni a Szovjetunióval, de ez nem
volt lehetséges a Szovjetunió „hitszegése"
m i a t t , amely „elárulta" őket, és szerződést írt
alá Németországgal. MaeLean angol tábornokazt írja, hogy a háromhatalmi tárgyalások
kezdettől fogva kudarcra voltak ítélve, mivel
az oroszok már néhány hónapja tárgyalásokat
folytattak a németekkel. A valóságban ellen
kezőleg történt. Anglia, miközben küldöttséget
menesztett Moszkvába, már 1938. november
26-án felvette a kapcsolatot a németekkel.
A tapogatózások, amint ezt a szerző részlete
sen bemutatja, t ö b b csatornán folytak, végül
m á r Göringet hívták meg Londonba, de a
szovjet—német szerződés aláírása ezt az uta
zást tárgytalanná t e t t e .
Igaz, hogy 1939 elejétől a németek is t ö b b
javaslatot t e t t e k a Szovjetuniónak a meg
egyezésre, de az ezeket a javaslatokat mindig
elutasította, egészen addig, ameddig reálissá
nem vált egy nyugati-német megegyezési ve
szély. A 60-as években publikálhatóvá vált
angol dokumentumok teljes egészében iga
zolják, hogy ez a veszély fennállt. A szerződés
aláírása szétzúzta ezeket a terveket, és lehető
séget adott a Szovjetuniónak a háború idő
pontjának kitolására, a háborúra való jobb
felkészülésre.
P. N. Navojcev: „Az Északi F l o t t a erőinek
tevékenysége a külső tengeri kommunikációs
vonalak védelme terén a háború éveiben"
című cikke (1986. 2. sz. 10—15. o.) olyan té
mával foglalkozik, amelyeket a folyóirat az
iitóbbi években nem érintett. A nagy honvédő
háború idején a Sarkvidéken keresztül vezető
ú t volt a legrövidebb és legalkalmasabb. A szö
vetséges és szovjet hajók i t t szállították a ra
kományokat rendszerint konvojokban az ang
liai és izlandi kikötőkből Murmanszkba,
Arhangelszkbe és vissza.
A Főhadiszállás döntése értelmében a szö
vetséges konvojokat az Északi Flotta biztosí
t o t t a a saját hadműveleti térségében (a Barents-tengeren a 20. szélességi foktól keletre).
E z az ezer mérföldes útszakasz volt a legveszé
lyesebb, mert a hajók i t t télen és tavasszal
150—200, nyáron és ősszel 350—400 mérföldre
megközelítették Norvégia partjait, ahol az el
lenség tengeri és légi bázisai voltak. A feladat
megoldásában nemcsak az Északi Flotta hajói
v e t t e k részt, hanem bevonták az újonnan
létrehozott Fehér-tengeri Flottillát is.
A konvojok biztosítása céljából konvojhadműveleteket szerveztek. Mielőtt a hajók
elindultak Angliából és Izlandról, a flotta légi
erői felderítették a jégmezők peremét, adato
k a t gyűjtöttek az ellenséges erők mozgásáról
a tengeren és a partokon. A meteorológusok

előrejelzéseket készítettek az időjárás válto
zásairól, különösen az uralkodó széljárások
irányairól.
Amikor a konvoj már úton volt, a flotta
rendszeres harci tevékenysége (felderítés, őrjáratozás, tengeralattjárók elleni és légvéde
lem, aknaelhárítás) elsősorban a biztosításra
irányult. Két-három nappal azelőtt, hogy a
hajók elérték a 20. szélességi fokot, tenger
alattjárók bontakoztak szét az ellenség támasz
pontjai előtt és a konvoj a legvalószínűbb meg
közelítési útvonalain, hogy felderítsék a kifutó
ellenséges hajókat és megtorpedózzák őket.
Az Északi F l o t t a főtámaszpontjától 250—
300 mérföldre 2—4 szovjet torpedóromboló
fogadta a konvojt és kísérte a kikötőkbe.
Egyidejűleg megélénkült a légi tevékenység
is. Igyekeztek felderíteni az ellenséges tenger
alattjárókat és úszóaknákat a Kola-félsziget
partjainál elterülő nagy tengerszakaszon és a
Fehér-tenger bejáratánál, felderítéseket vé
geztek az ellenség támaszpontjai, repülőterei
felett és a Barents-tengeren. A bombázók csa
pásokat mértek a támaszpontokra és repülő
terekre.
Amint a konvoj kb. 200 mérföldre megköze
lítette a partot, a tengeralattjárók felderítésé
be bekapcsolódtak a PE—3-as repülőgépek,
80—120 mérföldre pedig az MBB—2-es hid
roplánok és őrhajók. A technikai irányítás
mellett minden hajóra biztosítottak szovjet
révkalauzt is.
A visszatérő hajókaravánok védelmét ugyan
csak az említett séma szerint szervezték meg.
A hatékony védelem példájaként szolgálhat
a 40 teherhajóból álló PQ—18-as konvoj bizto
sítása 1942 szeptember elején. Az angolok
szintén megtették a megfelelő intézkedéseket.
A közvetlen védelem mellett a fedezetet egy
cirkáló és 16 torpedóromboló biztosította.
Először alkalmaztak konvojvédelemhez re
pülőgépanyahajót. A norvég partok mellett
tengeralattjárók bontakoztak szét. Szovjet
részről a biztosításban csaknem az összes hajó
részt v e t t . A légierő csapásokat mért a repülő
terekre és megsemmisített k b . 20 repülőgépet.
Az angol és amerikai haditengerészeti erők
kel való együttműködés megszervezése a
Murmanszkban, Arhangelszkben és Polarnijban levő szövetséges haditengerészeti misszió
kon keresztül történt.
1941-ben 51 teherhajó érkezett a Szovjet
unióba (köztük 9 szovjet). A szovjet kikötők
ből pedig 4 konvoj ment ki (47 hajó, köztük
15 szovjet). Ezek 160 413 tonna árut hoztak
és 145 758 tonnát szállítottak el. Az Északi
F l o t t a hajói a védelemhez 58, illetve 34 kifu
t á s t hajtottak végre. 1942-ben a Szovjetunió
északi kikötőibe 814 654 tonna áru érkezett
és 366 023 tonnát szállítottak el onnan. Az
Északi F l o t t a hajói a biztosításhoz 191, il
letve 126 kifutást hajtottak végre.
Ahogy az szállítások üteme növekedett, az
ellenség kénytelen volt egyre nagyobb figyel
met szentelni az északi hajózási útvonalaknak.
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1942 elején flottájának alapvető erőit az északnorvégiai támaszpontokon összpontosította és
aktivizálta tevékenységét. A hajókat az Ang
liától és Izlandtól a Kolai-öbölig ós a Fehér
tengerig vezető hosszú úton végig t á m a d t á k a
repülőgépek, tengeralattjárók és felszíni hadi
hajók, amelyek tevékenységének alapvető kör
zete a Medve-szigethez és a szovjet kikötőkhöz
való közeli u t a k voltak. Erre válaszként meg
erősítették a konvojok védelmét. A konvojok
ba torpedórombolókat kapcsoltak be, amelyek
megnövelt tűzerejű tüzérséggel voltak felsze
relve. Ez megnehezítette a repülőgépeknek a
torpedók célzott kilövését.
Az Északi-foktól keletre eső útvonal a szov
jet részről foganatosított intézkedések ellenére
veszélyes maradt. A konvojok 1942-ben szen
vedték el a legnagyobb veszteségeket.
A legnagyobb veszteséget az angol admira
litás szervezőképességének hiánya következté
ben a PQ—17-es konvoj szenvedte el. Az ango
lok mindenáron a „Tirpitz" sorhajót akarták
elsüllyeszteni és a konvoj védelmét másod
rendűnek t a r t o t t á k . Ilyen körülmények között
a hadműveletnek csapdává kellett volna válnia
a „Tirpitz" számára: a konvoj több mint 30
súlyosan megrakott hajója volt a csalétek.
A PQ—17 súlyos veszteségei (a kb. 143 ezer
tonnát jelentő elsüllyedt 24 hajón 3350 autó,
430 harckocsi, 210 repülőgép és kb. 100 ezer
tonna más rakomány volt) ürügyül szolgáltak
az angoloknak ahhoz, hogy visszatartsák a kö
vetkező konvojokat. Szovjet javaslat alapján
ezután egy ideig egyes hajókat indítottak,
amelyek ágyukkal, gépfegyverekkel és vízi
bombákkal voltak felfegyverezve.
1943-ban az Északi F l o t t á t új hajókkal és
repülőgépekkel töltötték fel, ami eredménye
sebbé t e t t e a tengeri u t a k védelmét.
1944-ben észrevehetően megnőtt az útvona
lon tevékenykedő tengeralattjárók tevékeny
sége. Ezek közül sokat olyan szerkezettel l á t t a k
el, amely lehetővé t e t t e , hogy a víz a l a t t dízel
motorral haladjanak, tökéletesítették a rádió
lokátoraikat és hidroakusztikai berendezései
ket, akusztikus torpedókkal l á t t á k el őket.
Megváltozott a taktikájuk is. Közelebb húzód
t a k a szovjet kikötőkhöz, különösen a Kolaiöböl és a Fehér-tenger bejáratának térségében.
Válaszként az Északi F l o t t a parancsnoksága
megnövelte a konvojokat kísérő hajók szá
m á t , sűrítették az őrjáratokat és a felderítést.
Ennek következtében 1944—1945-ben már
gyakorlatilag sikerült likvidálni a veszélyt a
teherhajók számára.
A 3. szám egyik legérdekesebb cikke J. N.
Szuhinyin: „Harckocsihadtestek menetből va
ló átkelése a Déli-Bugon és a Visztulán" c.
írása (1986. 3. sz. 30—35. o.).
Hogy a nagy honvédő háborúban biztosítani
lehessen a harci cselekmények folyamatossá
gát és a támadó hadműveletek gyors ütemét, az
nagyban függött a vízi akadályok leküzdésé
nek mesteri előkészítésétől és megvalósításától.

A támadó hadműveletekben a harckocsi
alakulatok, amelyek üldözték a visszavonuló
ellenséget, rendszerint elsőként érték el a fo
lyókat, menetből átkeltek rajtuk, hídfőt létesí
tettek, majd ezt kiszélesítették. A továbbiak
ban rendszerint ezekből a hídfőkből fejlesz
t e t t é k ki a mélységi támadást.
A 2. harckocsihadsereg 16. harckocsihadtesté
nek átkelése a Déli-Bugon az umany-botosani
hadműveletben. Miután a 2. Ukrán Front 2.
harekocsihadseregónek alakulatai sikeresen
befejezték a korszuny—sevcsenkovoi hadmű
veletet, folytatták a támadást nyugati irány
ban és 1944. március 9-én elérték U m a n y t , és
másnap, más alakulatokkal együtt, rohammal
bevették a várost. A Front parancsának meg
felelően a hadsereg parancsnoka azt a feladatot
adta a 16. harckocsihadtestnek, hogy március
13-án Dzsulinka térségében keljen át a DéliBugon ós hozzon létre hídfőt a nyugati parton.
A visszavonuló németek az állandó jellegű
hidakat felrobbantották, többek közt egy 60
tonna teherbírású hidat, de a felderítés adatai
szerint a hídpillérek épek maradtak. A 16.
hadtestnek a menetből való átkeléssel egy
idejűleg helyre kellett állítania a hidat, amihez
megkapta a 357. hadsereg közvetlen műszaki
utász zászlóaljat.
Március 11-én éjjel a hadtestparancsnok
úgy döntött, hogy a 107. harckocsidandár,
mint rohamosztag, Dzsulinkától északra kel á t
a folyón. A dandárt megerősíti a hadtest
közvetlen önjáró tüzérséggel. Miután a roham
osztag gépkocsizó lövészei elfoglalták a hídfőt,
13-án reggeltől biztosítani kellett az utászok
helyreállítási tevékenységét. A deszantátkelés előkészítése a 107. dandárra hárult. Ehhez
k a p t a k az utászzászlóaljból egy szakaszt és
különféle csónakokat, ós számításba vették
tutajok alkalmazását is.
A biztosítás a hadtest tüzérezredének volt a
feladata, amelynek a harckocsik és önjáró
lövegek u t á n már a helyreállított hídon kellett
átkelni a túlsó partra. Az átkelés légi védelmét
a hadtestközvetlen légvédelmi tüzérezred biz
tosította.
A szervezéssel egyidejűleg folyt az üzem
anyag és lőszerutánpótlás is, a politikai appa
rátus pedig a pártpolitikai előkészítést vé
gezte.
A rohamcsoport március 11-én 6 órakor
kezdte el a folyó megközelítését. Nem ütközve
ellenállásba, a 107. dandár a nap végére el
foglalta Dzsulinkát. A sötétség leple a l a t t egy
géppisztolyos század előre elkészített tutajo
kon átkelt a folyón, kiverte az ellenséget
Berjozki-Bersadszkie helységből és 12-én reg
gelre elfoglalt egy 0,5 km széles és 0,3 k m mély
hídfőt. A dandár főerői a keleti partról a d t a k
tűztámogatást a géppisztolyos századnak.,
Ekkorra a hadtest főerői is Dzsulinka körzeté
ben összpontosultak. Március 12-én estére a
folyón átkelt a hadtest gépkocsizó lövészdandára, egyidejűleg a műszakiak helyreállí
t o t t á k a hidat, és 13-án a hídon átkelt a 2.
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harckocsihadsereg, 16. és 3. harckocsihadtes
tek harckocsijai és tüzérsége.
Március 13-án visszaverték az ellenségnek a
hídfő felszámolására irányuló kísérleteit és
délben rövid tüzérségi tűzcsapás u t á n a 16.
hadtest támadásba ment át. 13-án estére a
hídfőt 20 k m szélesre és 10 k m mélyre bőví
t e t t é k ki, majd a 2. harckocsihadsereg foly
t a t t a a t á m a d á s t Jampol irányában.
A 16. harckocsihadtest igen rövid idő alatt
kelt át a Déli-Bugon. Az első géppisztolyosok
átkelése, valamint a harckocsik és önjáró löve
gek átkelése között 18—20 óra telt el. Mindezt
a pontos előkészítés és a jó vezetés t e t t e le
hetővé.
Az 1. gárda-harckocsihadsereg
11. gárda
harckocsihadtestének
átkelése a Visztulán a
Ivov—sandomierzi
hadműveletben. A lvov—sandomierzi hadművelet sikeres befejezésében
és a Visztula nyugati partján levő hídfő léte
sítésében vezető szerepet játszott az 1. gárda
harckocsihadsereg. Az átkelés előkészítése
harci körülmények között ment végbe.
Az 1. Ukrán Fronttól k a p o t t parancs értel
mében a hadseregnek 12 km-es szakaszon kel
l e t t átkelnie a Visztulán Tarnobrzeg és Baranów között, a hídfőből csapást kellett mérnie
Sandomierz irányába északra és nyugatról át
kellett karolnia a várost. K a t u k o v hadsereg
parancsnok döntése szerint a jobbszárny első
lépcsőjében a 11. gárda-harckocsihadtestnek
kellett támadnia. A hadtest az ellenséget ül
dözve két útvonalon közelítette meg az átkelés
helyét. Az élen a rohamcsapat haladt, egy
megerősített harckocsidandár, amelynek az
volt a feladata, hogy együttműködve a had
seregközvetlen rohamcsoporttal, a 6. önálló
motorkerékpáros ezreddel, keljen á t a Visztu
lán és biztosítsa a hadtest főerőinek átkelését.
A hadtestnek három átkelőhelyet kellett létre
hoznia, egy deszantátkelőt ós két kompát
kelőt.
A hadtestparancsnok először is a váratlan
ságot a k a r t a biztosítani. A parancs szerint a
hadtest élcsoportja, a 44. gárda-harckocsidan
dár, az 1454. önjáró tüzérezreddel az 1. útvona
lon el kellett hogy érje a Visztulát és július
30-án át kellett kelnie rajta. Az átkeléshez
összecsukható
deszantcsónakokat
kaptak.
Ezekből szándékoztak kompokat készíteni.
A hadtest átkelését két nap a l a t t kellett végre
hajtani, augusztus 1-én reggelre.
Július 29-re virradó éjjel a dandár gépko
csizó lövészzászlóalja ellenséges tűzben halász
csónakokon átkelt a Visztulán, Tarnobrzegtől
fél kilométerrel délre. Ezután kompon átkeltek
a többi lövészek, a 44. harckocsidandár egyes
lövegei és aknavetői. Egyidejűleg Machówtól
délre helyi eszközökön elkezdték az átkelést a
6. önálló motorkerékpáros ezred alegységei is.
Sikerüket elősegítette az, hogy Baranów kör
zetében elérte a folyót a 13. hadsereg 350.
és 162. lövészhadosztálya és szintén megkezd
ték az átkelést menetből.
Július 30-án 9 órára a nyugati parton létre

hoztak egy 4 km széles és 1,5 km mély hídfőt.
Az ellenség ellentámadásait sikerült vissza
verni, és így biztosították a hadtest főerőinek
átkelését. 29-én 18 órakor a hadtest főerői
elkezdték a felvonulást két útvonalon a Visz
tulához. A 40. és 45. gárda-harckocsidandár
élén a 134. hadseregközvetlen pontonos zászló
alj haladt. Mivel ellenállásba nem ütköztek, a
főerők július 30-án reggel elérték a Visztulát
az átkelés körzetében. A menetből való átke
lést azonban feltartóztatták északról a Visztula
keleti partján levő ellenséges erők. A parancs
nok a hadtest erőinek egy részével lezárta az
ellentámadások útját, a főerőkkel pedig foly
t a t t a az átkelést. Július 31-ére virradó éjjel a
134. pontonos zászlóalj,két átkelőhelyet létesí
t e t t . Mindkét helyen 30 tonna teherbírású
komp működött. Ezek segítségével július
31-én 15 órára befejezte az egész technika át
szállítását a 43., augusztus 2-án 7 órára pedig
a 45. gárda-harckocsidandár.
Ezzel egyidejűleg a 40. gárda-harckocsi
dandár sikeresen verte vissza az ellenség ellen
támadásait a keléti parton. Augusztus 2-án
a dandárt felváltották a 13. hadsereg odaérke
zett lövészegységei. A 11. gárdaharckocsihad
test teljes egészében augusztus 3-án reggel
gyülekezett a hídfőben. A gépkocsizó lövészek
kel együtt augusztus 3-án estére 12 k m szészélesre és 7 k m mélyre növelték a hídfőt.
Ekkorra i t t összpontosult a 8. gárda-gépesített
hadosztály is. Az 1. gárda-harckocsihadsereg,
amint ezt a Front parancsnoka tervezte, innen
m é r t csapást észak-nyugati irányban, Sando
mierz átkarolásához. E z t az átkelést is menet
ből, igen rövid idő ajatt hajtották végre, ami
többek közt, a pontos előkészítés és jó vezetés
következménye volt.
Ritkán érintett kérdést tárgyal a J. Sz.
Bodarevszkij;
„Tengeri deszantok a nagy
honvédő háború támadó hadműveleteiben" c.
tanulmánya (1986. 4. sz. 39—47. o.). A Hadi
tengerészeti F l o t t a támadó hadműveletekben
való részvételének egyik formája a tengeri
deszantok partraszállítása volt. A deszantokat
annál gyakrabban alkalmazták, minél inkább
kibontakoztak a szovjet hadsereg támadásai.
Míg a Fekete-tengeri F l o t t a 1941-ben k é t deszantot hajtott végre,, 1942-ben h á r m a t ,
1943—1944-ben niár nyolcat. Az Északi Flotta
csupán 1944-ben hót deszantot szállított part
ra, míg 1941-^-1942-ben összesen csak nyolcat.
A Dunai Flottilla 1944-ben 13 deszantot haj
t o t t végre, vagyis 6,5-ször többet, mint 1941ben. Kivételt képez à Balti F l o t t a és a Ladpgai
Flottilla, amelyek a kialakult helyzet következ
tében a deszantok, többségét 1941-ben szállí
t o t t á k partra. A Haditengerészeti F l o t t a a nagy
honvédő háború a l a t t összesen t ö b b mint 100
különböző tengeri deszantot hajtott végre, ame
lyekben t ö b b mint 250 ezer ember v e t t részt.
A deszantok előkészítése és partraszállítása
t ö b b ütemben zajlott le.
Az előkészítő szakasz t a r t a l m a z t a a had-
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művelet tervének és m á s dokumentumoknak
{a csapatok és a technika beszállításának és
kirakásának terve, a tűztámogatás, hírközlés
terve stb.) a kidolgozását; a partraszállás
helyének és környékének felderítését, az ellen
séggel kapcsolatos adatok összegyűjtését; a
rendelkezésre álló eszközök pontos számbavé
telét, a deszant legalkalmasabb idejének és
helyének kidolgozását.
A novorosszijszki deszantnál pl. a szárazföldi
és a légi felderítéssel együttműködve sikerült
pontosan megállapítani az ellenséges ütegek,
tűzfészkek helyét, a műszaki akadályok jelle
gét. Az előkészítő szakaszban a személyi állo
m á n y előkészítő gyakorlaton v e t t részt, ahol
begyakorolták az akadályok leküzdését, alkal
mazták a korábbi deszantok tapasztalatait.
Ugyancsak az előkészítés menetében párt- és
komszomolgyűléseket t a r t o t t a k , a személyi
állomány esküt t e t t , felhívásokat t e t t e k közzé,
stb.
Nagy jelentősége volt az ellenség megté
vesztésének ós az álcázásnak. A deszantban
résztvevő hajókat szétszórták. A novorosszijsz
ki deszantban az előkészítést csak a parancs
nokok szűk köre végezte. K i a d t a k egy félre
vezető direktívát, amely szerint a deszantot
Juzsnaja—Ozerijka térségében tervezik. Ezen
a területen fokozott felderítést végeztek. Az
összes átcsoportosításokat, a személyi állo
m á n y begyakoroltatását kizárólag éjjel végez
ték. A beszállás helyeit a szárazföldről és a
tenger felől fedezték légelhárító eszközökkel,
repülőkkel, a hajók tüzérségével ós szárazföldi
tüzérséggel.
A tengeren való átkelés pontosan kidolgozott
t e r v szerint ment végbe és pontos szervezett
séget követelt, amely biztosította a személyi
állomány sértetlenségét és a váratlanságot.
Az átkelés a l a t t a repülők, a felszíni hajók és a
tengeralattjárók intenzív felderítést folytat
t a k . A legveszélyesebb irányokban tengeralatt
járók őrködtek, hogy szükség esetén harcra
kényszerítsék az ellenség hajóit és lekössék
azokat.
A deszant előtt álló harcfeladatok megoldá
sában nagy szerepet játszott a 'partraszállásért
folytatott harc. Ez a következő feladatokból
állt: a deszantelhárító akadályok leküzdése a
vízben, a partraszállás helyeinek pótlólagos
felderítése és elfoglalása, hídfő létesítése. Pon
tosan meg kellett szervezni a személyi állo
m á n y és a technika átszállítását a partraszál
lító eszközökre ós onnan a p a r t r a (ha a part—
hajó—partraszállító eszköz—part sémát), illet
ve a partra (ha apart—hajó—part sémát alkal
mazták).
Fontos volt a szállítóeszközök megválasz
tása. A nagy honvédő háborúban, mivel nem
voltak speciális partraszállító hajók, általában
különböző típusú hadihajókat használtak.
A támadó hadműveletek esetében gyakran
v e t t é k igénybe a gyorsjáratú torpedónaszádo
k a t . Ezek gyorsasága és nagyfokú manőverező
képessége lerövidítette az átkelést, a torpedók

alkalmazása pedig meggyengítette a védelmet.
Észak-Korea felszabadításánál a gyors ü t e m ű
harcok m i a t t csak gyorsjáratú hajókat, eJsősorban
torpedónaszádokat
alkalmaztak.
A Csendes-óceáni Flottánál a szovjet haditen
gerészetben először alkalmaztak az élcsopor
tok átszállításához speciális építésű partra
szállító hajókat.
Az ellenség védelmét előzetes és közvetlen
tüzérségi és légi előkészítéssel gyengítették
meg.
A deszant parton folytatott harcát nagymér
tékben segítette az idejében alkalmazott, nagy
erejű tüzérségi és légi támogatás. A keres —
eltigeni deszanthadművelet (1943. október
31—december 11.) menetében Eltigen térsé
gében kisegítő deszantot tettek partra, amely
36 napon keresztül verte vissza az ellenséges
túlerő támadásait a parti, tábori és hajótüzér
ség támogatásával. A deszantnak jelentős tá
mogatást nyújtott a légierő ós a flotta.
A deszanthadműveletek egyik legfontosabb
tapasztalata az volt, hogy speciális deszantpartraszállító eszközök építésére van szükség.
A háború utáni tapasztalatok és a helyi hábo
rúk tapasztalatai ezt megerősítették.
Az 6. szám több érdekes cikke közül N. K.
Olazunov: „A fasiszta »Barbarossa* terv csőd
j e " c. (1986. 5. sz. 68—74. o.) tanulmányát
ismertetjük. A Szovjetunió megtámadása előtt
a fasiszta Németország elfoglalta csaknem
egész Európát. Németország következő kato
nai-politikai célja a Szovjetunió megsemmisí
tése volt, amely a fő ellenséget jelentette szá
mára. Ez az elgondolás a „Barbarossa" terv
ben öltött testet, amely lehetővé t e t t e volna
Németország és szövetségesei számára a világ
uralom megvalósítását.
Ez a terv egész sor katonai-politikai és
gazdasági tervet foglalt magában, amely nem
csak a Szovjetunió területének elfoglalását,
hanem az egész társadalmi és állami rendszer
megsemmisítését is, a lakosság jelentős részé
nek fizikai megsemmisítésével együtt. A szov
jet állam területén négy német gyarmati
t a r t o m á n y t hoztak volna létre. Ezek lettek
volna: „Ostland", „Ukrajna", „Moszkva", és
„Kaukázus", amelyeket a keleti minisztérium
irányított volna.
A „Barbarossa" terv alapgondolata az volt,
hogy szétvágják az orosz hadsereg főerőinek
arcvonalát Oroszország nyugati részén, hatal
mas, gyorsanmozgó csoportok gyors és mélységi
csapásaival a Pripjaty mocsaraktól északra és
délre, és ezt a rést kihasználva meg kell semmi
síteni az egymástól elválasztott csapatokat. A
t e r v szerint a nagy orosz térségen meg kellett
akadályozni a csapatok visszavonulását. Az
első, döntő szakaszban a terv szerint a „Közép"
hadseregcsoport csapataival meg kellett semmi
síteni a szovjet csapatokat Belorussziában;
az „Észak" hadseregcsoportnak szét kellett
vernie a szovjet erőket a Baltikumban és el
kellett foglalnia Leningrádot; a „ D é l " had-
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seregcsoport feladata volt a szovjet csapatok
megsemmisítése Ukrajnában, megakadályozva
azt, hogy visszavonuljanak a Dnyeper mögé.
Az üldözés folyamán a következő feladat volt
középen gyorsan elérni Moszkvát, délen pedig
elfoglalni a gazdaságilag fontos Donyec-medencét.
A terv az orosz ellenállás gyors összeomlá
sára számított, végső célja pedig az volt, hogy
létrehozzon „egy elválasztó akadályt az ázsiai
Oroszország ellen a Volga—Arhangelszk általá
nos vonalon". A légierőnek kellett megbéníta
ni „az oroszok utolsó megmaradt ipari körzetét
az Uraiban". A t e r v végrehajtására igen rövid
időt írtak elő, 3-tól 7 hétig t a r t ó t , azzal, hogy
legkésőbb november 7-re el kell foglalni
Moszkvát.
Nyugaton egyes történészek azt állítják,
hogy a „Barbarossa" terv a dilettáns Hitler
fantáziájának terméke. Valójában ez nem így
van. A terv kidolgozásába a legtapasztaltabb
vezérkariakat vonták be, Paulust, Marcksot,
Jodlt, Haldert és másokat.
A „Barbarossa" tervet a 21. sz. teljesen
titkos direktívában fektették le, amelyet
Hitler 1940. december 18-án írt alá, amikor
még létezett a 39-es megnemtámadási egyez
mény.
1941 nyarára a német parancsnokság be
fejezte csapatai szétbontakoztatását a Szov
jetunió nyugati határai mentén. A támadáshoz
összpontosítottak 190 hadosztályt, ebből 153
volt német, 37 csatlós. Ezek összlétszá
m a 5,5 millió ember volt. A fegyverzet volt
47,2 ezer löveg ós aknavető, 4300 páncélos és
rohamlöveg, 4980 harci repülőgép.
A hitleristák tervének kalandor jellege nyil
vánvaló volt. Túlértékelte a fasiszta Németor
szág és szövetségesei politikai, gazdasági és
katonai lehetőségeit, ugyanakkor a fasiszták
nem értették meg a szocialista rendszer lénye
gét és jellegét, annak hatalmas lehetőségeit.
Alábecsülték a szocialista ideológia erejét, a
társadalom erkölcsi-politikai egységét. Alá
becsülték a hadsereg erejét és ez a háború jel
legének téves meghatározását eredményezte.
Figyelmen kívül h a g y t á k a hadászati tartalé
kok és a hatalmas térségek jelentőségót.
A párt és a szovjet kormány megtette a
megfelelő intézkedéseket az ország védelmi
képességének megerősítése céljából. Új fegy
vertípusok jelentek meg, átszervezéseket haj
t o t t a k végre a hadseregben és a flottánál.
A fasiszta t á m a d á s elhárítása a Leningrádi,
Nyugati Különleges, Balti Különleges, Kievi
Különleges és az Odesszai Katonai Körzet
csapataira hárult. Ezekben volt 170 hadosztály
és 2 dandár, amelyek létszáma 2 680 000 ember
volt, 37 és félezer löveggel és aknavetővel, 1475
harckocsival, 1540 harci repülőgéppel, és sok
más elavult technikával. Az ország tervezett
átállítását nem sikerült maradékalanul végre
hajtani.
A váratlan t á m a d á s következtében a fasisz
t á k n a k az első napon sikerült 35 km-re, helyen

ként pedig 50 km-re előrenyomulniuk. A hir
telen szervezett védelem nem bizonyult szi
lárdnak. A szovjet csapatok kénytelenek voltak
az egész arcvonalon hadászati védelembe át
menni. A szovjet vezetés, miután megértette,
hogy a németek a villámháborúra t e t t é k fel a
tétet, mindent megtett, hogy megakadályozza
a gyors előrenyomulást, hogy megőrizze a bá
zist az ország erőinek kibontakoztatásához.
A betolakodók ellen harcra kelt az egész szov
jet nép. Június 30-án létrehozták az Állami
Védelmi Bizottságot, amelynek Sztálin lett az
elnöke. Június 23-án létrehozták a Főparancs
nokság Főhadiszállását, amelyet augusztus 8án átszerveztek a Legfelsőbb Főparancsnokság
Főhadiszállásává.
A mozgósítás szervezetten folyt le, az első
nyolc n a p a l a t t a hadseregbe 5,3 millió embert
hívtak be. A K B t á m o g a t t a Leningrád és
Moszkva lakosainak azt a kezdeményezését,
hogy népfelkelő zászlóaljakat hozzanak létre.
Július 7-re a fővárosban és a területen 12 had
osztály alakult meg, Leningrádban pedig 10
hadosztály és 14 önálló tüzér-géppuskás zászló
alj, amelyek létszáma összesen 255 ezer fő
volt. Megindult a szervezés a fasiszták h á t á b a n
is. 1941-ben a megszállt területen 18 illegális
területi pártbizottság és t ö b b mint 260 kerü
leti, városi s t b . pártbizottság j ö t t létre, t ö b b
mint 2000 partizánosztag működött t ö b b mint
90 ezer fővel.
Mindezek eredményeként a németek táma
dása a leningrádi és kijevi irányban július
közepén elakadt, a középső irányban pedig,
Szmolenszk térségében, elhúzódó
harcokra
kényszerültek. Az a számítás, hogy a Dnyeper
elérése meggyorsítja a háború befejezését,
nem vált be. A villámháborúra alapozott „Bar
barossa" terven repedés keletkezett. A Szmo
lenszk környéki harcok lehetetlenné t e t t é k
Moszkva azonnali megközelítését. Ezekben a
harcokban négy front v e t t részt.
Míg a háború első három hetében a németek
átlagosan napi 20—30 km-t nyomultak előre,
július közepétől augusztus 7-ig ez az ütem le
csökkent 3,5—8,5 kilométerre, aztán pedig
szeptember közepéig még lassabbá vált. Októ
ber—novemberben, a Moszkva elleni t á m a d á s
idején az előrenyomulás átlagosan napi 2,5—3
k m volt. Július közepéig a németek átlagosan
napi 4 ezer embert vesztettek, a Szmolenszk
a l a t t i harcok idejére ez t ö b b mint napi 7 ezerre
emelkedett. A veszteségek augusztusban növe
kedtek és 26 nap a l a t t 227 800 főt t e t t e k ki.
Augusztus 7. és 13. között elérték a napi 17
ezer főt. 5 hónap a l a t t a szárazföldi csapatok
halottakban és sebesültekben és eltűntekben
760 ezer embert vesztettek, valamint november
10-ig 5180 repülőgépet.
5 hónap a l a t t a németeknek mégis sikerült
előrenyomulni 850—1200 km-t, blokád alá
v e t t é k Leningrádot, elérték Moszkvát, elfog
lalták a Baltikumot, Belorussziát, Moldvát,
csaknem egész Ukrajnát, Karélia egy részét
és az orosz köztársaság t ö b b területét. Az
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elsődleges célt azonban, a szovjet hadsereg
alapvető erőinek megsemmisítését a határ
menti övezetben, nem érték el. Nem t u d t á k
megakadályozni a mozgósítást, megsemmisí
teni az irányítást.
1941 november végén a Déli Front csapatai
magukhoz ragadták a kezdeményezést. Az
ellentámadás következtében a csapásmérő
csoport visszaszorult Rosztovtól. Tyihvin
térségében visszaszorították a németeket Volhov mögé. Északnyugati irányban az arcvonal
stabilizálódott.
December 5-én kezdődött az ellentámadás
Moszkva alatt. Ez volt az első, három front
erőivel végrehajtott t á m a d ó hadművelet. A
szovjet csapatok, magukhoz ragadva a kezde
ményezést, súlyos csapást mértek az ellenségre.
Az 1941/42-es téli hadjárat alatt az arcvonal
egyes szakaszain 150—400 km-re szorították
vissza az ellenséget, szétzúztak 50 hadosztályt.
Csupán a német szárazföldi csapatok elvesztet
tek 832 550 embert. Ez volt a gyökeres válto
zás kezdete, s egyben szétosztott a német had
sereg legyőzhetetlenségének mítosza.
1942 nyarán a németek ismét átvették a
hadászati kezdeményezést és támadást kezd
tek a sztálingrádi és kaukázusi hadászati irány
ban. Előrenyomultak 150—400 km-t, de a cél
j u k a t nem érték el.
A Sztálingrád alatti ellentámadásnál meg
semmisült az ellenség 22 hadosztálya és 160
önálló alakulata, összesen 330 ezer ember.
Szétverték az olasz 8. hadsereget és a román 3.
hadsereg egy részét. A hadászati kezdeménye
zés véglegesen átment a szovjet csapatok kezé
be. Ez döntő változást jelentett nemcsak a
honvédő háború, hanem az egész háború
menetében. Elkezdődött az ország területének
felszabadítása. A „Barbarossa" terv végleges
kudarcot szenvedett. Az 1943-as kísérlet után,
hogy ismét magukhoz ragadják a kezdeménye
zést, az egész szovjet—német arcvonalon
hadászati védelembe mentek át.
Bizonyos fokig az előbbi téma folytatását és
más szempontból való megvilágítását képezi
A. P. Marisev: „A hadászati védelem néhány
kérdése a nagy honvédő háborúban" című
tanulmánya (1986. 6. sz. 9—16. o.). A háború
előtti időben a szovjet hadsereg harctevékeny
sége alapvető formájának a hadászati táma
dást t a r t o t t á k . A védelmet csak ideiglenes és
kényszerű formának tekintették, amelyet
akkor lehet alkalmazni, ha kedvezőtlenül ala
kul a katonai-politikai helyzet, kedvezőtlen az
erők és eszközök aránya. A fő figyelmet a had
műveleti és harcászati méretű védelem kérdé
seinek kidolgozására fordították.
A váratlan támadás következtében kialakult
helyzetben a szovjet hadsereg kénytelen volt
a háború első napjától kezdve az egész arcvo
nalon védekezni. Emellett a hadászati védel
met rendszerint az ellenség a k t í v támadó tevé
kenységének a menetében szervezték, amikor
nem volt befejezve a hadászati kibontakozás,

amikor nem voltak előre elkészített védelmi
vonalak. A védelmi harcokat úgy kellett foly
tatni, hogy az ellenség fölényben volt a páncélo
sok ós a légierő terén, különösen a főcsapások
irányában.
A szovjet csapatok sikertelen védelmi had
műveletei a voronyezsi irányban és a Donyecmedencében 1942 nyarán azt eredményezték,
hogy átszakadt a védelem a hadászati front
déli szárnyán. A széles rést az ellenség kihasz
nálta a Sztálingrád és a Kaukázus elleni táma
dáshoz. Ilyenképpen a hadászati védelem a
háború menetében másodszor vált alapvető
harci formává. A hadászati védelem szervezési
tapasztalatainak növekedése, az erőviszonyok
megváltozása a szovjet hadsereg javára azt
eredményezte, hogy 1942 nyarától az ellenség
kénytelen volt csak néhány hadászati irányban
folytatott támadásra korlátozni tevékenységét.
A háború menetében tovább fejlődtek a
hadászati védelem formái. 1941 augusztusától,
a tapasztalatok alapján, a frontcsoportok had
művelete vált a hadászati védelem alapvető
formájává. Az 1942-es év nyári—Őszi hadjá
ratában a hadászati hadműveletekben rendsze
rint 2—3 front v e t t részt. A hadműveletek
260—800 km széles sávban folytak, a mélységük
150 km-től 500 km-ig terjedt. Az ilyen had
műveletek kezdetére a frontcsoportok létszámaöOOezertől másfélmillió főig terjedt, 3—6ezer
löveggel és aknavetővel, 400—800 repülőgép
pel, 600—2400 harckocsival.
Olyan körülmények között, amikor az ellen
ség támadása egy sor irányban folyt, szüksé
gessé vált egy védelmi hadjárat keretében több
hadászati védelmi hadművelet szervezése nem
csak az arcvonalon, hanem mélységében is. A
nyugati irányban pl. a szovjet csapatok védel
mi hadműveleteket folytattak 1941-ben Belo
russziában, valamint végrehajtották a szmolenszki és moszkvai hadműveletet.
Az ellenség főcsapása irányának időben tör
ténő felismerésétől függött a hadászati véde
lem megszervezésével kapcsolatos döntés —- az
erők és eszközök elosztása az egyes irányok kö
zött, a harcoló frontok erősítése, a hadászati
tartalékok összpontosításának körzetei, védel
mi építkezések stb. A háború előtt pl. azt fel
tételezték, hogy a német hadsereg a főcsapást
a délnyugati irányban méri, és i t t is csopor
tosították a főerőket. A főparancsnokság csak
a h a t á r menti harcok folyamán j u t o t t arra a
következtetésre, hogy az ellenség a fő erőfeszí
téseket a nyugati
(Minszk—Szmoleszk—
Moszkva) irányban összpontosította. Ezután
ide irányította a hadászati tartalékokat az
ország belsejéből, ide dobták á t az erőket és
eszközöket az arcvonal más szakaszairól.
Az 1942-es év nyári—őszi hadjáratában a
német főcsapás irányát szintén csak a támadás
kezdetekor sikerült felfedni. A szilárd védelem
létrehozásához, az arcvonal helyreállításához
és stabilizálásához hosszú idő és nagy erőfeszí
tések voltak szükségesek. Az ellenség nagy
területeket t u d o t t elfoglalni.
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A korábbi védelmi hadműveletektől eltérően
1943 tavaszán sikerült feltárni a német nyári
támadás irányát, sokkal a kezdete előtt. Miután
felismerték, hogy a támadás főiránya Kurszk,
gondosan megtervezték és előkészítették a
védelmet. Létrehozták a védő hadseregcsopor
tot, t ö b b műszaki védelmi vonalat építettek k i
300 km mélységben, nagy tartalékokat vontak
össze, felkészítették a parancsnokságokat, a
törzseket ós a csapatokat, kiépítették a had
műveleti álcázást. Ez lehetővé t e t t e az ellenség
csapásainak elhárítását, az ellentámadásba
való átmenet feltételeinek megteremtését.
A védelmi hadműveletek menetében egyre
tökéletesedett a terep műszaki kiépítése.
Előbb csak a fő védelmi sávokat építették ki,
később már több védelmi vonal épült. Pl. mi
kor az ellenséges csapatok Moszkvát fenyeget
ték, kiépült a mozsajszki védelmi vonal. A fő
parancsnokság döntése alapján létrehozták a
moszkvai védelmi övezetet, amely műszakilag
kiépítve három védelmi gyűrűből állt: az első
— a vasúti körgyűrű mentén, a második — a
Szadovaja mentén, a harmadik — a Bulvár
gyűrű ós a Moszkva-folyó mentén.
A háború folyamán a szovjet csapatok hadá
szati védelme aktív jellegű volt. A védelmi
vonalak tartását ellencsapásokkal ötvözték. A
hadászati védelem keretei között támadó had
műveleteket is végrehajtottak. Előfordult az
is, hogy egy hadászati irányban kemény véde
kezés folyt, más irányokban pedig korlátozott
feladatkörű támadó hadműveleteket valósítot
t a k meg. í g y pl. a szmolenszki hadászati vé
delmi hadműveletben azzal a céllal, hogy az
ellenség erőit elvonják a fő, és egyben legve
szélyesebb irányból, a 21. hadsereg és egy lo
vas összevont csoport erőivel támadó had
műveletet szerveztek a bobrujszki irányban, a
Tartalék Front 24. hadseregének erőivel pedig
Jelnya térségében.
A védelem aktív jellege megmutatkozott az
erőkkel és eszközökkel való manőverezésben is.
Ennek különböző céljai voltak: a csapatok erő
sítése a legveszélyesebb irányokban ; csoportok
létrehozása ellencsapások méréséhez; olyan
csapatok kivonása az ellenség csapásai alól,
amelyeket bekerítés vagy szétzúzás fenye
getett.
A védelem szilárdsága nagy mértékben
függött a hadászati tartalékok mesteri fel
használásától. A hadászati tartalékok bevetése
lehetővé t e t t e a védelemben keletkezett nagy
rések felszámolását. A háború kezdetekor ren
delkezésre álló 70 tartalék hadosztályt három
hót alatt felhasználták. 1941. június 22-től
december l-ig a Főhadiszállás tartalékából a

hadrakelt seregbe irányítottak 291 hadosztályt
és 94 dandárt.
A nagyon széles arcvonalon folytatott hadá
szati védelem esetében különösen fontos volt
a pontos együttműködés megszervezése.
A háború első szakaszának hadászati védel
me idején nagy szerepet játszott a szovjet csa
patok nagy távolságra való elvonulása. Néha
ez volt az erők későbbi védelemre való meg
mentésének egyetlen célszerű módja. Erre
akkor került sor, amikor a hadászati arcvona
lat á t t ö r t é k és a támadás elhárításához nem
voltak erők, vagy ezek felhasználása nem volt
célszerű. Néha az egységek alacsony fokú gépe
sítettsége, az alacsony fokú manőverezőképesség, vagy a későn hozott döntés m i a t t az ellen
ség elvágta az elvonulás útját és a csapatokat
bekerítették. Ez nagy veszteségeket okozott és
súlyosan befolyásolta a védelem egész menetét.
Nem lehet igazolni pl. azt, hogy 1941 szeptem
berében későn vonták ki a Délnyugati F r o n t
csapatait Kijev körzetéből, amikor az ellenség
niár átfogta ezek szárnyait és a Főhadiszállás
nem t u d o t t lényeges segítséget nyújtani nekik.
A csapatok kivonására vonatkozó késedelmes
döntés nemcsak nagy területek, hanem jelen
tős erők és eszközök elvesztésével is járt. Ha
talmas erőfeszítéssel sikerült csak helyreállí
tani a védelmi arcvonalat a délnyugati irány
ban.
A védelmi harcok menetére befolyást gya
korolni képes legmozgékonyabb eszköz a légi
erő volt. A háború első szakaszában volt olyan
törekvés, hogy csapásokat mérjenek a sok
támadó csoportra és az ellenség h á t á b a n levő
objektumokra. Ez azt eredményezte, hogy a
légierőt szétszórtan alkalmazták, és így nem
t u d o t t hatékony támogatást nyújtani a véde
kező csapatoknak. A légihadseregek megalakí
tásától kezdve a légierők tevékenységét rend
szerint front méretekben szervezték, ami lehe
tővé t e t t e összpontosított csapások mérését az
ellenséges csoportosításokra a döntő irányok
ban.
összefoglalásul a szerző megállapítja, hogy
a honvédő háború a hadászati védelem előké
szítésének és folytatásának gazdag példatárá
val szolgál. A legértékesebb az előre szándéko
san előkészített védelem, különösen a kurszki
védelem tapasztalata, amelyet klasszikusnak
lehet t a r t a n i . Az ilyen védelemre kell töreked
ni, de figyelembe kell venni', hogy ilyen kedve
ző feltételek nem okvetlenül lóteznek.Ezért a
legnagyobb figyelmet a háború első szakaszában
folytatott védelem tanulságaira kell fordítani.
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Lengyel

István

MILITÄRGESCHICHTE
(Német Demokratikus Köztársaság)
1985
Az N D K Hadtörténelmi Intézetének tudo
mányos folyóirata, a Militärgeschichte, 1985.
évfolyamának szinte valamennyi számában
megkülönböztetett figyelmet szentelt a fasiz
mus felett a r a t o t t győzelem 40. évfordulójá
nak.
Tanulmányok,
dokumentumközlések,
visszaemlékezések emlékeztek meg a győzelem
ről, illetve a második világháború eseményeiről.
Az 1985/1. számot akár második világháborús
számnak is tekinthetnénk, hiszen majdnem
valamennyi írás ehhez az időszakhoz, esemény
hez kapcsolódik.

„A Szovjetunió és a nyugati hatalmak poli
tikája és stratégiája a fasiszta Németország
ellen az európai háború utolsó hónapjaiban"
című tanulmányát. A szerzők — a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Egyetemes Történeti
Intézetének munkatársai — felvázolják írásuk
ban a szovjet és az angolszász elképzeléseket,
és hadműveleteket, eseményeket. Munkájuk
ban ismételten feltűnik Budapest ostromával
kapcsolatban — a magyar történészek által
m á r cáfolt számszerűség — a 188 ezres német—
magyar csoportosítás.

Az 1985/1. számban publikált tanulmányt
Horst Steigleder, a Karl Liebknechtről elne
vezett tisztiiskola tanára ,,A fasiszta haditenge
részet 1942-es »Lóugrás« hadműveletéhez"
címmel. Az 1942 június—júliusában végrehaj
t o t t tengeri hadműveletben a német haditen
gerészet a Szovjetunióba irányuló nyugati
szállítmányokát igyekezett feltartóztatni, meg
semmisíteni. A nagy erőkkel végrehajtott
manőverek ugyan jelentős eredményeket hoz
t a k és nehézségeket okoztak a szállításban, de
a konvojokat nem t u d t á k véglegesen feltar
tóztatni. A Szovjetunió számára fontos straté
giai cikkek eljutottak a „megrendelőhöz".

Risvan Seinalov gárdaezredes (Baku) ugyan
csak a Militärgeschichte 1. számában közölt
írást a 416. lövészhadosztályról. „A 416.
lövészhadosztály harci útjának történetéhez a
Szovjetunió nagy honvédő háborújában" cí
met viselő közlemény az azerbajdzsáni 416.
lövészhadosztály rövid történetét tárja fel,
bemutatja a magasabbegység létrejöttét és
harcait, amelyek Berlinben értek véget. A
hadosztály tagjai közül a hosszú harci út a l a t t
többen is kiérdemelték a Szovjetunió Hőse
címet.

A szárazföldi haderő egyik legfontosabb
fegyvernemének, a páncélos csapatoknak az
alkalmazásáról írt t a n u l m á n y t Erich Menke
alezredes. A szerző a német páncélos erők al
kalmazásában bekövetkezett változásokat, az
alkalmazás elveinek fejlődését mutatja be az
1941 és 1945 közötti időszakban. Végkövetkez
tetése szerint a Szovjetunió elleni háború mu
t a t o t t rá a „fasiszta Németország páncélos
elméletének elégtelenségeire és hiányosságai
ra".
Érdekes írást t e t t közzé az 1985/2. számban
Peter Kolmsee, az Ernst—Moritz—Arndt—
Universität (Greifswald) oktatója. A „Faj
higiénia és az egészségügyi tisztek. A Wehr
macht katonaorvosainak tisztiorvosi feladatai
hoz" címet viselő közlemény a német hadse
regben folytatott fajtisztasági felügyeletről, az
orvosi feladatokról számol be, számos korabeli
utasítást idézve, jelölve.
Természetesen a legtöbb második világhá
borús írás a világháború utolsó időszakáról, a
végkifejlethez közelítő hetek-hónapok esemé
nyeiről, illetve a különböző katonai és poli
tikai elképzelésekről szól. K é t szovjet törté
nész, Jevgenyij Kulkov és Oleg Rsecsenszkij a
Militärgeschichte 1985/1. számában közölte

Dieter Rostovski egy másik magasabbegység
harcainak bemutatására szentelt
figyelmet.
A szerző a 2. Lengyel Hadsereg 1945. április—
májusi harcairól ír, „A keleti-szász területek
felszabadítása a 2. lengyel hadsereg által 1945
április—májusában" címet viselő tanulmá
nyában.
Viszonylag keveset t u d u n k a második világ
háború európai eseményeinek utolsó időszaká
ban a német kapitulációig fel nem szabadított
területekről, illetve épp hogy felszabdított
területekről. Richard Rakowski tanulmányá
ban az utolsó német hídfőállásokról, illetve
azoknak a hitleri vezetés elképzeléseiben sze
replő terveiről írt az N D K hadtörténelmi
folyóirata 1985/1. számában „A keleti tengeri
hídfők a fasiszta német imperializmus politikai
és stratégiai terveiben" címmel.
Érdekes, még nem közölt dokumentumot
t e t t közzé bevezetővel és kommentárral ugyan
csak az 1. számban Kari Stich alezredes, a
drezdai Friedrich Engels Katonai Akadémia
tanára. A „Dokumentumok az 1. Belorusz
Front bevetéséről a berlini hadművelet első
fázisában, 1945" címmel közölt nyolc egykori
irat keletkezési d á t u m a és időpontja 1945.
április 12. 03. óra. Valamennyi az 1. Belorusz
Front alárendeltségébe tartozó hadseregek
számára kiadott támadó direktívákat tartal-
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mázza, részletesen felsorolva az egyes hadse
regek feladatait. A berlini hadművelet törté
netét (is) k u t a t ó történészek számára a doku
mentumok fontos adatokkal szolgálhatnak.
A gazdaság és a hadigazdaság területén
mozog Dietrich Eichholtz tanulmánya — Há
borús konjunktúra és kudarc. A német impe
rializmus gazdasági hatalmának alapjai a má
sodik világháború végén — a Militärgeschichte
1985/2. számában. A szerző áttekinti a német
ipar és finánctőke helyzetét, teljesítményét
és hasznát a háborút megelőző és a háború
a l a t t i években. A t a n u l m á n y t számos eredeti
adatokra építő táblázat egészíti ki.

foglyok mozgalma 1943 őszén indult meg.
Megkezdődött a tervek kidolgozása, fegyve
rek, lőszerek gyűjtése. Az előkészületeket és a
felkelés terveit az SS őrség nem ismerte. K ü 
lönböző megtorló akcióik azonban 1944 nyarán-őszén többségükben azokat a foglyokat
érték, akik a szervezkedés vezetői, beavatot
tal voltak. í g y a fegyveres önfelszabadításra
nem kerülhetett sor és a tábor életben m a r a d t
lakóit a „halálmenetek" u t á n a Vörös H a d 
sereg alakulatai szabadították fel.

Ugyancsak az 1986. évi 2. számban olvas
ható Reinhardt Brühl vezérőrnagynak, az
N D K Hadtörténelmi Intézete parancsnokának
írása — 1945. május 8. A német földön a bé
kéért folytatott harc következményei és
tanulságai — melyet a szovjet és NDK-beli
történészek bizottságának X X I I I . kongresszu
sán mint referátumot a d o t t elő a szerző.

Visszaemlékezésében Dvmüriosz Ki/purosz a
fasiszták által megszállt Görögország felszaba
dításáért folytatott küzdelemről szól írásában
(Görögország fasiszta megszállás alóli felszaba
dításáért, 1986/1. sz.) A szerző Görögország
Olaszország által t ö r t é n t megtámadásakor
mint fiatal katona teljesített szolgálatot a
hadseregben. A kapituláció u t á n partizánként
harcolt tovább. E g y SS bíróság távollétében
halálra ítélte. E z sem akadályozta meg a b b a n ,
hogy t o v á b b harcoljon a megszállók ellen
hazája felszabadításáért.

Érdekes írás az 5. számban Natalija Lebegyeváé. A történész Paulus vezértábornagy
nürnbergi tanúkénti szereplését mutatja be és
u t a l a nürnbergi perek egyéb vonatkozásaira is.
í r á s á t egy Paulus által 1946. január 9-én kel
tezett és a Szovjetunió kormányához eljutta
t o t t levele zárja, amelyben Paulus a Szovjet
unió elleni Barbarossa-tervről, illetve annak
előkészítéséről számol be.

Visszaemlékezésben idézte fel a második vi
lágháború időszakában Moszkvában eltöltött
éveket az N D K azóta m á r elhunyt nemzetvé
delmi minisztere, Heinz Hoffman hadsereg
tábornok is, az Objekt 12. című írásban
(1985/6. szám). írásából az olvasó a Szovjet
unióban élő német antifasiszták életével, mun
kájával, a nácizmus ellen folytatott harcával
ismerkedhet meg.

Talán nem mindenki előtt ismeretes, hogy a
második világháború évei a l a t t és azt meg
előzően is m ű k ö d ö t t egy emigráns németeket
tömörítő szervezet Nagy-Britanniában. Ursula
Adam ennek a szervezetnek az 1941 és 1943
közötti tevékenységébe, illetve annak egy
részébe enged bepillantást az 1985/6. számban
közölt írásában. Az „Antinazi — Germans
Help Russia". Szabad Német Kulturális
Szövetség és Szolidaritás a Szovjetunióval
Nagy-Britanniában (1941—1943) címet viselő
közleményből megismerkedhetünk a nagybritanniai német emigráció tevékenységével,
a Szovjetunió ellen megindított német táma
dás utáni akcióikkal, amelyek révén lehetősé
geikhez képest jelentőseb összegeket gyűjtöt
tek és j u t t a t t a k el a Szovjetunióba, rendeztek
és szerveztek szovjet filmesteket, koncerteket
stb.

Közvetlenül a második világháború befeje
zését követő hetek-hónapok eseményei közül
dolgozott fel egyet-egyet Karl-Heinz Grafe és
Helfried Wehner, illetve Gido Graehn. Az előbbi
szerzőpáros a szovjet katonai hatóságoknak a
szászországi antifasiszta-demokratikus átala
kuláshoz nyújtott segítségét mutatja be írá
sában — A szovjet katonai szervek segítsége
a Szászországban meginduló antifasiszta
demokratikus fordulatban (1985/3. szám) —,
míg Gido Graehn a berlini népi rendőrség
1945-ös létrejöttének történetéhez közöl ada
lékokat. Mint írja, számos publikáció érintette
m á r ezt a kérdést, de azok többsége az 1960-as
években keletkezett és számos új eredmény
m u t a t h a t ó ki az újabb kutatások nyomán.
Graehn cikke bemutatja a rendőrségért, illetve
a rendőrségen belül folytatott harcot, utal
arra is, hogy a berlini rendőrség első vezetői
közül többen a város kettészakítása után a
nyugat-berlini rendőrség vezetői lettek.

Ma már többé-kevésbé ismeretes, hogy a
háború utolsó hónapjaiban szinte mindegyik
náci koncentrációs táborban kísérletek, előké
születek történtek felkelésekre, „önfelszabadításra". Edgar Doehler és Steffen Darov cikke
— E g y fegyveres önfelszabadítás terve és elő
készületei a sachsenhauseni koncentrációs tá
borban (1985/2. szám) — a sachsenhauseni
koncentrációs tábor foglyainak terveiről, elő
készületeiről számol be. A politikai és hadi

A második világháború befejezésének negy
venedik évfordulójára íródott tekintélyes szá
m ú cikk mellett valamivel kevesebb hely ju
t o t t a korábbi, illetve a Militärgeschichte ha
sábjain mindennapos aktuál-politikai, katonai
témáknak. Ezek bemutatását kronologikus
sorrendben, egy-egy esetben csak utalás
szerűén teszem meg.
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Érdekes és figyelemre méltó írás Dieter
Kiehme az 1985/6. számban. A szerző az állan
dó hadsereg létrejöttének előzményeiről, kez
deteiről értekezik. Mint írja, az állandó had
sereg alapjai, kezdetei IV. Frigyes Vilmos
brandenburgi választófejedelem uralkodásá
nak időszakában jöttek létre, amelyben jelen
tős szerepe volt a svédekkel folytatott állandó
harcoknak. Érdekes táblázatban, különböző
szerzők, történeti m u n k á k alapján ad át
tekintést a brandenburgi hadsereg létszámá
nak alakulásáról az általa vizsgált időszakban
(1640—1655).
Ugyancsak a brandenburgi hadsereggel kap
csolatos Thomas Schmidt és Helmut Schnitter
írása. A két szerző „Hugenották a branden
burgi-porosz hadseregben" című tanulmányá
ban a Franciaországból a brandenburgi vá
lasztófejedelemségbe menekült hugenották
arányát, szerepét vizsgálja a brandenburgi—
porosz hadseregben. Mint megállapítják, a tisz
ti ós altiszti karban, de a legénységi állomány
ban is jelentős számban voltak hugenották,
akik a Nantes-i ediktum (1685 október) hatá
sára menekültek el Franciaországból. Ezeknek
a hugenottáknak, akik az egyes időszakokban
a brandenburgi hadsereg tisztikarának mint
egy tizenöt százalékát is adták, jelentős szere
pük volt a szervezési, taktikai elképzelések ki
alakításában. A szerző összeveti a francia,
illetve porosz szervezési sémákat és ennek
megfelelően a havi zsoldszükségletet is. Vége
zetül megállapítja, hogy a hugenotta „beván
dorlók" jelentős mórtékben hozzájárultak a
brandenburgi—porosz hadsereg fejlesztéséhez,
a tisztképzés modernizálásához, a műszaki ós
tüzér fegyvernemek fejlődéséhez. A későbbiek
során is számos francia nevű katonai szakíró
val, szakemberrel találkozhatunk a porosz
hadseregben.
A Militärgeschichte 1985/6. számában olvas
hatjuk Michael Bunners lelkipásztor (Wismar,
Szent Lélek templom) újabb írását, amelyben
a franciák elleni felszabadító háború egyik női
hőséről, Friederika Krügerről emlékezik meg.
A „Friederika Krüger altiszt és biográfusa,
Heinrich Biemann lelkipásztor" címet viselő
írás röviden vázolja Friederika Krüger pálya
futását, a nevéhez és tetteihez fonódó emléke
zéseket.
Elméleti síkon mozgó tanulmányt t e t t köz
zé az 1985/6. számban Heinz Helmut ós Rudolf
Koschulla. A két szerző — írásuk címe : A had
történet helyéről Friedrich Engels munkáiban
— Engels katonai-hadtörténeti munkáinak át
tekintését adja, elemzik ezen írások fejlődését,
változásait és megállapítják, hogy Friedrich
Engels volt az első katonai teoretikus, aki a
fegyveres hatalom fejlődését, mint egy tör
vényszerű történelmi folyamatot, a társadalmi
hajtóerők eredményét fogalmazta meg.

„A porosz csendőrség alkalmazásának né
hány kérdéséhez a forradalmi munkásmozga
lom ellen 1889/90-ben" — e címet adta írásá
nak Klaus-Ulrich
KeubJce (1985/2. szám).
A szerző röviden áttekinti a porosz csendőrség
létrejöttét, szervezetének változását, fejlődé
sét, majd példákat hoz a forradalmi munkás
mozgalom elleni alkalmazásáról.
A repülés története iránt érdeklődő hazai
olvasók számára is bizonyára izgalmas olvas
m á n y t jelent Jürgen Eichler két részben
(1985/4. és 5. szám) közölt tanulmánya, „A ka
tonai léghajózás Németországban 1911—1914
között és szerepe a német imperializmus há
borús terveiben".
Az első világháború témakörében több írás
is megjelent az 1985-ös évfolyam számaiban.
Werner Scholz „A lipcsei községi politika sze
repe az első világháború előkészítésében" című
tanulmányában (1986/4. szám) Lipcse városá
nak háborús előkészületeit, háborús hozzá
járulását vizsgálja. Mint írja, a helyi vonat
kozások feltárása jelentősen hozzájárulhat a
háború előzményeinek, előkészületeinek a
megismeréséhez. Tanulmányában bemutatja
azokat az előkészületeket, a hadsereg számára
nyújtott támogatást, amelyet Lipcse váro
sa t e t t .
Az első világháború éveiben szinte vala
mennyi hadban álló országban megjelentek a
„népfölkelő" alakulatok. Ezek szervezése, fel
állítása különböző volt. Dieter Dreetz rövid ta
nulmányában — A német katonai hatóságok
szerepe az ún. népfölkelés szervezeténél az
első világháborúban (1985/4. szám) — a nép
fölkelés németországi megszervezéséről, a ka
tonai hatóságoknak abban játszott szerepé
ről ír.
Az első világháború két tengeri ütközete
elevenedik meg az 1985. évi 4. számban
Volker Brunne tollából. A szerző „A coronel-i
és a falklandi tengeri ütközet 1914-ben" címet
viselő írása a német és a brit haditengerészet
két első világháborús csatájáról számol be.
A csendes-óceáni német haditengerészeti erők
a chilei partok előtt — amint a szerző írja —
taktikai győzelmet a r a t t a k a brit erők felett
(1914. november 1.), majd 1914. december
8-án a falklandi tengeri csatában a német
flotta megsemmisítő vereséget szenvedett.
A brit hadihajók elsüllyesztették a SCHARNHORST, GNĽISENAU, L E I P Z I G és a NÜRN
B E R G hajókat. Velük együtt a császári hadi
tengerészet 2100 tagja szállt a sírba. Ez a ten
geri ütközet a későbbiekben is kihatott a német
hadiflotta lehetőségeire, próbálkozásaira.
Az első világháború kitörése után röviddel
Németországban (is) háborúellenes mozgal
mak szerveződtek, a baloldali szociáldemok
r a t á k hamarosan felismerték a háború impe
rialista jellegét ós harcot indítottak a háború
ellen. Ennek a háború alatti forradalmi moz-
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galomnak a történetéről közölt tanulmányt
a folyóirat 1985/4. számában Eckhardt Müller,
„Az első világháború alatti németországi for
radalmi háborúellenes mozgalom történetéhez"
címmel.
A Militärgeschichte korábbi évfolyamaiban
olvashattunk már hosszabb-rövidebb írásokat
a német hadsereg és az oroszországi forradal
mak, illetve a fiatal szovjet állam „kapcsola
tairól". Dieter Langehr az 1985/4. számban a
Litvániában megszálló feladatokat teljesítő
10. német hadsereg és a litvániai szovjethata
lom kapcsolatáról ír „A 10. német hadsereg
katonatanácsa és a szovjet hatalom létrejötte
Vilniusban 1918-ban" c. írásában. Mint kimu
tatja, a német hadsereg katonatanácsának je
lentős szerepe volt a vilniusi szovjethatalom
létrejöttében, amelyet támogatott és a katona
tanács és a forradalmi erők között szoros
kapcsolat j ö t t létre.
Természetesen nem a vilniusi példa volt a
tipikus. A német hadsereg az októberi forra
dalom győzelme u t á n is aktívan részt v e t t a
Szovjet-Oroszország elleni támadásokban és
igyekezett minél nagyobb területeket elfog
lalni. A Breszt-Litovszkban megkötött béke
után is aktívan t á m o g a t t á k az ellenforradalmi
erőket és igyekeztek nyomást gyakorolni a
szovjet kormányra. Ennek az időszaknak, a
német elképzeléseknek és az intervenciónak
az összefoglalását olvashatjuk
Alekszander
Kozlov „A szovjet-oroszországi német inter
venció kiterjesztése és kudarca 1918-ban"
címet viselő írásában.
A Militärgeschichte 1985/4. száma gyakor
latilag minden írásában az első világháború
időszakának egyes eseményeivel, jelentősebb
ütközeteivel foglalkozik. Az ismertetés végére
hagyott, a számban az első helyen szereplő
írás is ezt teszi. Szerzője Willibald Outsche,
aki „Az első imperialista világháború törté
nelmi tapasztalatai és általános tanulságai"
című tanulmányában az N D K (had)történetírás véleményét foglalja össze lényegében az
első világháború jellegéről, lefolyásáról, meg
ítéléséről.
Kronologikus sorrendben haladva a Militärgeschichtében megjelent munkák ismertetésé
ben, a következő helyre Horst Kühe tanulmá
nya (1985/2. szám) kívánkozik. A szerző a
spanyol polgárháborúban részt v e t t német
internacionalistáknak állít emléket és m u t a t j a
be harcukat a „Német nemzetköziek a spanyol
nép nemzeti-forradalmi háborújában" című
tanulmányában, amelyből képet kapunk a
német nemzetközi zászlóaljak megszervezésé
ről, szerepéről.
H a nem is a korábbi évek gyakorlatának
megfelelő széles teret kapott az 1985-ös évfo
lyamban a második világháborút követő évek
katonapolitikai-hadtörténeti területe, de még

így is számos írás foglalkozik ezzel a korszak
kal.
Krystan Andonov tanulmányában — „A Bol
gár Kommunista P á r t szerepe a Bolgár Nép
hadsereg
átalakításában
1944—1946-ig"
(1985/5. szám) — az új bolgár hadsereg létre
jöttének körülményeit, a kommunista p á r t
szerepét elemzi.
Dokumentumközlés Werner Padé írása az
1985/6. számban. A kubai fegyveres erők létre
jöttéről szóló törvényt ismerteti (Kuba forra
dalmi haderőinek létrehozásáról szóló törvény
1959. október 16.)
Gregor Putensen „A svéd biztonsági politika
néhány aspektusához" című munkájában
(1985/6. szám) a semleges Svédország bizton
sági politikáját m u t a t j a be.
Az 1980-as évek egyik legjelentősebb, ko
moly kihatásokkal fenyegető nemzetközi konf
liktusa volt a „Falkland válság". J osej Drabeh
t a n u l m á n y a — A Falkland-i konfliktus okai,
lefolyása és eredményei (1985/5.) — a válság
kirobbanásának előzményeit, a történelmi
előzményeket, a rövid de számos emberéletet
követelő harcokat és a harcok nyomán kiala
kult helyzetet vizsgálja.
Az ismertetésben felsorolt, röviden bemuta
t o t t tanulmányok, közlemények mellett még
számos írás foglalkozik a szocialista országok
hadseregeinek fejlődésével, szerepével (Hel
mut Tobler: Azonosságok és közös jellemvoná
sok az európai népi demokratikus országok
hadseregeinek felállításában és fejlődésében
1985/3., Wilfried Hanisch—Klaus-Peter
Meis
ner: A szocialista fegyveres erők békefenntartó
szerepének történelmi fejlődéséhez 1985/3.)
A Militärgeschichte 1985-ös évfolyamát csak
reprezentatívan bemutató munkák mellett
még számos visszaemlékezés, évfordulós meg
emlékezés, tudományos beszámoló, bibliográ
fiai összeállítás és recenziók színesítik a palet
tát.
Magyar vonatkozású írás nem található az
1985. évfolyamban, igaz az 1985/3. számban
Wilfried Morgenstern tollából a német olvasó
áttekintést kap a Hadtörténelmi Közlemények
1981., 1982. és 1983. évfolyamának írásairól,
míg az 1985/5. számban megjelent bibliográ
fiában, több a Hadtörténelmi Közlemények
ben megjelent tanulmány, közlemény is sze
repel.
Megvonva a Militärgeschichte 1985. évfo
lyamának mérlegét, azt kell mondanom, hogy
a megszokott színességgel és tartalmi gazdag
sággal találkozhatunk a folyóirat hasábjain.
Az érezhetően tematikusán szerkesztett szá
mok elsősorban az első és a második világhá^
ború, valamint a második világháború után*
korszak kutatóinak nyújthatnak segítséget.
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Szakoly

Sándor

KRONIKA

MAKAI ÁGNES

BUDAVÁR 1686
Emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban

A Hadtörténeti Múzeumban 1986. szeptember 2-án kiállítás nyílt Buda oszmán uralom alóli
felszabadulásának 300. évfordulója tiszteletére.
A kiállítást nemcsak az évfordulós kötelezettség, hanem a hely szelleme is ihlette : múzeumunk,
s a Hadtörténelmi Intézet a várnak azon a részén épült föl, amelyet a 300 évvel ezelőtti végső
ostrom döntő perceiben a keresztény koalíció katonáinak először sikerült birtokba venniök.
A kiállítás anyaggyűjtése során hamar kiderült, nem lesz könnyű a kiállítandó tárgyak, vala
mint az ábrázolások, iratok egyensúlyának megteremtése. Kevés a tárgy, sok az úgynevezett
„papíranyag".
A Hadtörténeti Múzeum, részint azért, mert alapításakor „magyar királyi" jogelődje gyűjtő
körének időhatárát a X V I I I . század elejénél vonták meg, részint a gyűjtemények háborús vesz
teségei m i a t t , ma sem bővelkedik X V I I . századi fegyver-, felszerelés- és ruházati anyagban. Igen
gazdag viszont a török kori metszetgyűjtemény, különösen annak Buda ostromait ábrázoló része,
értékesek és mutatósak a korszak könyvei, térképei, iratai, amelyeket a múzeum s az intézmény
könyvtára, térképtára, levéltára őriz. Nagy többségüket még soha nem l á t h a t t á k nálunk a mú
zeumlátogatók, hiszen a hadtörténelmünket folyamatában bemutató kiállításokon, helyhiány
miatt, csak jóval kevesebb ilyen jellegű dokumentum bemutatására nyílott lehetőség.
A tárgyi anyag hiányát — vállalva a vele járó költségeket, adminisztrációt, szállítási nehézsé
geket — kölcsönzéssel igyekeztünk pótolni. A zágrábi Horvát Történeti Múzeum török fegyver
gyűjteményének 31 darabjával, a bécsi Hadtörténeti Múzeum török és nyugati fegyverekkel,
köztük két ágyúval, a gráci Fegyvertár három helyi készítésű félvérttel és hozzá való sisakokkal,
pallosokkal, pisztolyokkal, a Krakkói Nemzeti Múzeum különlegesen szép, hímzett lótakaróval,
türkizekkel gazdagon kirakott török nyereggel és szügyelővel gazdagította kiállításunkat. A Ma
gyar Nemzeti Múzeum török pajzsokat, nyergeket, sodronyingeket, sodronyos vassapkákat,
impozáns lófarok-jelvényt, X V I I . századi huszárzászlót adott kölcsön, az esztergomi Keresztény
Múzeum pedig X I . Ince pápa korabeli márvány domborművével t e t t e teljesebbé kiállításunkat.
A kiállítás I. termében a B u d a török korszakát idéző katonai emlékekből nyújtunk ízelítőt.
A terem közepén terpeszkedő, 36 mázsás bronz ágyúcső szinte egymagában is a Török Birodalom
hajdani nagyságát érzékelteti. Felirata szerint 1684—85-ben készült, bizonyára részt v e t t a vár
védelmében. Az újjáépítés idején, a falszorosok feltöltésével kerülhetett a föld mélyébe, ahol
1934-ben, a múzeum mellett felállítandó Görgey-szobor alapozásakor bukkantak csak rá a 4,5
méteres óriásra.
Az ágyúcső mögötti, körüljárható vitrinben posztamensre terítettük a krakkói lótakarót, rá
helyeztük a gyönyörű bársony nyerget, ékköves szügyelőt.
A falakon körbefutó vitrinsort két óriásfotó töri meg. Az egyik korabeli térképről, a másik
Vianennek a X V I I . századi B u d á t ábrázoló metszetéről készült.
A bevezető vitrinben Szulejmán szultán képe, jellegzetes török hadieszközök, íjak, tegez, puzdrák, nyílvesszők, a budai pasa és a német császár levélváltása, a törökökről szóló kémjelentések
idézik Budavár török kézre jutásának időszakát.
A bal oldali vitrinsor tárgyai — buzogányok, csákányfokosok, tüfengek, azaz puskák, sodrony
ingek, pallosok, szablyák, törökös, de Erdélyben készült lószerszám, balkáni jatagánok — azt
a sajátos ízlésbeli összefonódást tükrözik, amely a hódoltságban és a szomszédos területeken a tö
rökkel való hosszas együttélés során törvényszerűen kialakult. Különösen szépek a Zágrábból
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kölcsönzött, ékszernek is beillő, zománcozott lőportartók, az ezüstberakásos — tausírozott —
harci csákány és lőpormérték, a pengéjén aranyberakással ékesített török tiszti szablya.
A terem jobboldali vitrinsorában a Buda sikertelen császári ostromait idéző emlékek, elsősor
ban csatajeleneteket, az ostromlók vezéreit és katonáit ábrázoló metszetek k a p t a k helyet.
A nyugati típusú tárgyi anyag — kardok, vértezet-részek, puskák — i t t az ábrázolásokat illuszt
rálja.
A Buda ostromát előkészítő császári és szövetséges sikereket a Bécs ostromáról, a párkányi
csatáról, Esztergom és Érsekújvár megvételéről és a t á t i csatáról készült metszetek, könyvek,
emlékérmek dokumentálják.
Az 1864-ben megalakult Szent Liga vezetőit bemutató vitrinben szembetűnik X I . Ince pápa
márvány domborműve, Paulus Morelus itáliai mester alkotása.
A második terem muzeális értékei Buda 1686-os ostromát idézik. A termet enteriőr uralja,
amelynek hátterét az ostrom egyik csatáját megörökítő metszet alapján nagyított fotó képezi.
Az enteriőrben két jelképes „sereget" állítottunk szembe : „császári vérteseket", valamint lánc
ingekkel, sodronyos vassapkákkal, sisakokkal, pajzsokkal, nyergekkel, íjakkal szimbolizált török
csapatot. A török csapat előtt egy kisebb ágyú, fölötte tug, vagyis lófarok-jelvény leng. A császári
vérteseket is „erősíti" egy 1682-ben ö n t ö t t mozsárágyú, valamint egy jókora vas irat- és pénz
tárláda. A vértek fölött két zászlómásolat látható, az egyik császári gályazászló, a másik Nyitra
vármegye zászlaja. A hagyomány szerint a nyitrai katonák ilyen lobogó a l a t t küzdöttek B u d a
falainál.
Az enteriőrt a D u n a elzárására használt, vastag, török készítésű vaslánc egy darabja zárja le.
A terem közepén a bécsi Hadtörténeti Múzeum 1682-ben készült császári tábori ágyúját he
lyeztük el, amelyet a Sinzendorff család címere ékesít.
Az enteriőrhöz vezető paravánokon a korabeli ostromábrázolásokból adunk válogatást. Hite
lességével tűnik ki közülük a Giovanni Domenico Fontana hadmérnök részletes felmérése alapján
Elias Nessenthaler által készített rézmetszet. A paravánokon helyeztük el az ostrom kiemelkedő
hadvezérei : Lotharingiai Károly herceg fővezér, Miksa Emánuel bajor választófejedelem, Bádeni
Lajos őrgróf, továbbá Eugen Croy herceg, táborszernagy, gr. Heinrich Dünnewald lovassági
tábornok, gr. Aeneas Caprara tábornagy, br. Peter E r n s t Mercy altábornagy, J o h a n n von Schöning altábornagy, gr. Charles Louis Souches altábornagy, gr. Friedrich Scherffenberg altábornagy
és br. Michèle d'Asti alezredes portréi mellett gr. Pálffy János Károly altábornagy, gr. Csáky
László ezredes, országos főkapitány, gr. B a t t h y á n y Ádám dunántúli főkapitány és gr. Esterházy
János győri alkapitány képmását.
Velük szemben a szövetséges sereg katonaábrázolásai láthatók.
A terem vitrinjeiben az ostromhoz kapcsolható tárgyi és levéltári dokumentumok nyertek
elhelyezést, köztük a múzeumunk előtti sétányon végzett ásatás során előkerült fegyvermarad
ványok, az ostrom korában újdonságnak, ma ritkaságnak számító tüzeslabda-váz, táborvéde
lemre használt tüskés súlyom, s az ellene védő vassaru. A bécsi Hadtörténeti Múzeumból kölcsön
zött szuronyos puskával arra a tényre utalunk, hogy az osztrák seregben B u d a ostrománál hasz
nálták első ízben ezt a fegyvertípust. K é t szép, eredeti, X V I I . századi huszárzászló zárja le két
oldalt a vitrinfalat.
Rendkívül értékes dokumentum Lotharingiai Károly eredeti, az ostrom idején készített hadi
naplója, amelynek egyes részeit a fővezér saját kezűleg írta. Őrzője, a Hadtörténeti Levéltár,
az évfordulóra szöveghű kiadásban jelentette meg a naplót. Az eredeti mellett az új kiadványt is
bemutatjuk.
Luigi Ferdinando Marsigli hadmérnök-alezredesre, az ostrom kiemelkedő egyéniségére az osz
mán birodalomról írott könyvének bemutatásával emlékezünk. Marsigli nemcsak az ostromtervek
készítésében jeleskedett, hanem arról is nevezetes, hogy ő gyűjtötte össze az égő palotából
Mátyás király Corvináit.
A vár egyik ostromtervót fotómásolatban mutatjuk be. Az ostrom idején Magyarországon
állomásozó császári és szövetséges katonaság fegyvernemek, alakulatok és nemzetiségek szerinti
kimutatását tartalmazó jegyzék másolatának kiállításával arra az európai összefogásra utaltunk,
amelynek eredménye fővárosunk visszavívása lett.
Megemlékezünk a vár török védőiről, s vezérükről, Abdurrahman pasáról, aki utolsó lehe
letéig védte a reá bízott Budát. Kézzel írott-festett tábori koránja a kiállítás egyetlen sze
mélyhez köthető darabja.
A harmadik teremben Buda visszavívásának jelentőségét és hatását — a felszabadító háború
sikeres folytatását — kívántuk érzékeltetni metszetek, festmények, levéltári dokumentumok,
könyvek, érmek, térképek tükrében.
Ez a terem talán kevésbé látványos, mint a másik k e t t ő , de a látogatók szívesen böngészik
a kiállított könyvek, iratok szövegét, keresgélnek a X V I I . századi térképeken.
Az egyik irat, amely Gyula vára török kézből császári kézbe való átadásának jegyzőkönyve,
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magyarul íródott! A könyves vitrinben látható a „Buda dicsőséges elfoglalásáról" talán legkoráb
ban kiadott k ö n y v : 1686-ban, Kölnben jelent meg.
Igen divatosak voltak akkoriban a különféle események alkalmából kiadott emlékérmek. Buda
visszavívását is több mint 200 fajta érem örökítette meg. A kiállításon látható, mintegy 60 darab
ezüst- és bronzérem m a is komoly értéket képvisel.
.
Érdekes színfoltja a teremnek a térhatású fénykép, a hologram, amelyen egy nyugati típusú
..'•>..
pisztoly, s néhány török tárgy válik szinte tapinthatóvá.
A törökök kiűzését, a felszabadító háború ostromait, csatáit 1699-ig, a karlócai béke megköté
sóig követi nyomon a kiállítás. A teremből kilépve, a folyosón a X V I I I . századtól napjainkig
felsorakoztatott budai látképek vezetik vissza a látogatót a jelenbe.
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