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TANULMÁNYOK

SZABÓ MIKLÓS

A M. KIR. 2. HONVÉD REPÜLŐDANDÁR HARCI ALKALMAZÁSA
1943-BAN
Az 1942. október 1-vel életbe lépett 1942/43. évi szervezési intézkedés1 alapján
a hajózó állomány — a fokozódó háborús igénynek megfelelően — 470-ről 690-re duz
zadt, s a légierő sorlegénységének létszáma is 33%-os növedkedest mutatott
(20 082 fő). Ennek a tekintélyes gyarapodásnak az a magyarázata, hogy a fokozato
san (1943-ra) végrehajtandó hadrendfejlesztés repülőhajózó és repülő földi szakkép
zettségű személyi szükségletének második részletét mint rendszeresített állományt
állították be a szervezési intézkedésbe.
Az új hadrendben összesen 769 géppel számoltak, amiből 327 volt hadi (75
közel- és 14 távolfelderítő, 132 vadász-, 98 bombázó- és 8 futár-) 408 gyakorló és
iskola-, valamint 23 szállító, 11 pedig tantermi repülőgép. Ez a szervezési intézkedés
tehát ismét nem hozott alapvető változást a légierő minőségi helyzetében.2
Az új hadrendben a vadászszázadok száma néggyel, a bombázóké eggyel nőtt,
míg a felderítőké kettővel csökkent. Ezek a számok 66, illetve 20%-os növekedést,
valamint 30%-os csökkenést jelentettek, de valójában mégsem voltak jelentősek,
hiszen a világháború viharában lényegtelen volt, hogy egy ország hat, vagy tíz va
dász-, öt, vagy hat bombázó-, hat, vagy négy felderítőszázaddal rendelkezik-e ? !
Ez azonban 'pillanatnyilag nem okozott gondot, hiszen még nem foszlott teljesen
szét a győzelem reménye. A magyar csapatok Don-menti jelenléte, a német erők
sztálingrádi utcai harcai még elhitethették azokkal, akik így akartak látni, hogy a Vö
rös Hadsereg valóban nem lesz képes megismételni az egy évvel korábbi, Moszkva
alatti sikerét.
A valóságban azonban jóval többre lett volna szükség ! Ez tűnik ki ugyanis abból
a kérésből is, amit 1942 novemberben a 2. hadsereget megszemlélő honvédelmi mi
niszterhez, Nagy Vilmos vezérezredeshez intéztek az illetékesek.3 Ennek az volt a lé
nyege, hogy a Donnál harcoló magyar seregtest 4—4 vadász- és bombázó-, 2—2 zuha
nóbombázó- és szállító-, valamint 1—1 közel- és távolfelderítő repülőszázadra tart
igényt. Ez azt jelentette, hogy az új hadrend vadászszázadainak. 40, bombázóinak
100, közelfelderítő alegységeinek 25, távolfelderítő századainak pedig 50%-át igé
nyelték háborús alkalmazásra.
A kint levők megítélése szerint az általuk kért kötelékek személyzete otthon ren
delkezésre állt, a repülő szakanyagok zömét pedig a német szövetségestől várták.
Ennek a kérésnek a teljesítését legkésőbb 1943 tavaszára kérték—ekkor még nem sej
tették a januári katasztrófát— , mivel a létszámhiányt,,eddig is vérrel kellett megfi1 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnöki (a továbbiakban: HL HM Ein.) l.a — 1942/42 000.
2 Uo.
3 HL. Vezérkarfőnökség (a továbbiakban: Vkf.) Ein. 1. — 1942/5848.
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zetni. Ma a hds. légi téren az ellenségnek van kiszolgáltatva, amely egyre tevékenyebb"
—mutattak rá a repülődandárnál. A vezérkar hadműveleti osztálya azonban úgy ítélte
meg a helyzetet, hogy ekkora állományt 1943-ban nem tudnak biztosítani, illetve
ha ezt tennék, a hátországban minden kiképzés megszűnne. A repülőkötelékek vissza
tartásának — akárcsak a páncélosokénak — valódi oka azonban a Romániával szem
beni állandó készenlét biztosítása volt.
így egyelőre a hadműveleti területen kint maradt maroknyi erőnek kellett megol
dania a legszükségesebb feladatokat. Különösen a Messerschmitt „Me—109 F—4"ekre átképzés alatt álló, Bánlaky György rep. főhadnagy parancsnoksága alatt tevé
kenykedő kötelékre hárult sok, hiszen német repülőosztályba beosztva, azokkal azo
nos megítélés alapján alkalmazták őket vadászbombázó, bombázó, vagy kísérési
feladattal.4 Ezek során egészen Sztálingrád körzetéig — tehát a 2. magyar hadsereg
sávján jóval kívül — alkalmazták a magyar vadászokat.
A Volga partján azonban döntő események érlelődtek ! 1942. november 18-án be
fejeződött a sztálingrádi védelmi hadművelet, miközben megteremtődtek az ellen
támadás feltételei. így másnap megkezdődött a sztálingrádi ellentámadás. Ezek az
események, amelyek rövidesen döntő kihatásúaknak bizonyultak a 2. magyar hadse
reg sorsára is, nem kerülték el a szakemberek figyelmét sem. A „Magyar Szárnyak"
c. szaklapban már december közepén felmerült — a november 28. és december 10.
közötti események értékelése alapján — a magyar erők elleni közeli hadművelet lehető
sége: „a voronyezsi Don-szakasszal szemben a német és magyar közeifelderítés na
gyobb ellenséges mozgást észlel napokon át. Valószínű itt is a támadás (kiemelés tő
lem — Sz. M.), de megtévesztő célzata is lehet" 5 — vélte a szakértő.
A nagyobb mozgásból, a fokozódó vasúti forgalomból, a frontközeli hadirepülő
terek megszállásából, a légvédelem aktivizálódásából a távolfelderítők is hasonló kö
vetkeztetést vontak le. „S ezek a tünetek igen jól észlelhetők december folyamán is.
Davidovkánál, a Dontól körülbelül 15—20 kilométerre napok alatt népes repülőtér
nő ki a semmiből. Ezek voltak a januári offenzíva csalhatatlan előjelei."6 — emléke
zik vissza az egyik pilóta.
Kovács Gyula vezérőrnagy, a 2. hadsereg vezérkari főnöke már sokkal ellentmon
dásosabban ítélte meg a helyzetet. A Sodenstern gyalogsági tábornoknál, a „ B "
hadseregcsoport vezérkari főnökénél 1942. december 24-én tett látogatásakor ugyanis
annak a véleményének adott kifejezést, hogy „a magyar hads. előtt ez idő szerint
sehol nem várok nagyobb szabású elg. tád-t. Azzal számolok, hogy az elg. esetleges
tád-ai a jelenleg előttünk álló erőkből összevont harccsoporttal erőlekötés,megtévesztés céljából lesznek végrehajtva. A jelek szerint ilyen vállalkozások Szvoboda
és attól DK-re, valamint a Jariv-i (urivi — Sz. M.) hídfőben a legvalószínűbbek."7
Nos, Kovács vezérőrnagy — legalább is területileg — rendkívül jól ítélte meg az
ellenség várható tevékenységét. A Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása ugyan
is alig három napja szabta feladatul Golikov altábornagy Voronyezsi Frontjának,
hogy zúzza szét az Osztrogozsszk, Kamenka, Rosszos körzetében levő ellenséget,
majd tisztítsa meg a liszki—kantyemirovkai vasútvonalat. 8 Abban viszont súlyosat
tévedett a magyar vezérkari főnök, hogy csak megtévesztő támadást várt. S ha való
ban így vélte, akkor nem érhető, miért nyilatkozott ugyanekkor úgy is, hogy „A
magyar hds-nek tehát a közeljöbőben kemény harcra kell felkészülni."9
Ez az ellentmondásosság a magyar politikai és katonai vezetést is jellemezte.
4 Winkler László: A Bf. 109. vadászgép magyar használatban. (Kézirat) 1. o.
5 Magyar Szárnyak, 1942/24. sz. 6. o.
6 PéterdiA. János: A m. kir. honvéd önálló távolfelderítő osztály története. II. rész. (1942. október—1944. szeptem
ber). Magyar Szárnyak (Oshawa—Canada) (a továbbiakban: KMSZ) 1979/8. sz. 41. o.
7 Dr. Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Bp., 1958. 118. o.
8 A második világháború története 1939—1945. Bp., 1978. VI. k. 167. o.
9 Ľr. Horváth: ... i. m. 120. o.
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A rádió 1942 karácsonyi portugál adásában ugyanis ifjú Horthy Miklós, a bátyja
halála után hazahívott volt brazíliai követ már arról panaszkodott, hogy „egy kis
nemzet nem mindig lehet ura saját sorsának."10 Ezzel szemben Szombathelyi vezér
ezredes december 27-i parancsában hangsúlyozta : „Legfelsőbb Hadurunk elrendeli,
ellenséges támadás esetén a saját állásokat és támpontokat feltétlenül tartani kell...
Nincs hátra, csak előre van. Minden honvédnek át kell hatva lenni azon tudattól,
hogy kitartásától azon a helyen, ahová állíttatott függ a bolsevizmus leküzdése és
távoltartása édes hazánktól ós egyben egy boldogabb jövő kiküzdése is." 11
Ebben a „kiküzdés"-ben a Magyar Királyi Honvéd Légierőnek szintén szerepet
szántak. Ennek megfelelően a Légierő Parancsnokság már korábban elrendelte12,
hogy a mátyásföldi 5/1. vadászrepülőosztály-törzs, az 5/2. vadászrepülő-század, va
lamint üzemi százada 1942. december 15-éig váltsa le a nyár óta hadműveleti terü
leten szolgálatot teljesítő 1. vadászrepülőosztály-parancsnokságot, a 2/1. vadászrepülő-századot és üzemi századát. Tovább fokozta a gondokat az, hogy az 5/2. va
dászszázadnál ekkorra még nem fejeződött be a „Héja" típusú gépekre való átképzés
a mátyásföldi békehelyőrségben. Ennek a hadműveleti területen kellett folytatódnia,
s ezért a század hajózó állományának egy része már 1942. november 23-án, másik
része az osztálytörzzsel december 15-én indult útba. Az oktatókeretet az átképzés be
fejezéséig a 2/1. vadászrepülő- és a 2/1. üzemi század biztosította, amelynek vég
leges felváltásakor az anyagát is át kellett adnia az 5/2. vadászszázadnak.
Tehát a repülőerők egy része a legkritikusabb események küszöbén részben átképzetlen állapotban, megfelelő harctéri tapasztalat és típusismeret hiányában vette át
feladatát.
A Légierő Parancsnokság ebben az intézkedésében a Messerschmitt „Me—109
F4B" típusra való átképzés alatt álló 1/1. vadászrepülő üzemi századot is az 5/1.
vadászrepülő-osztálynak rendelte alá.
Mindennek hatására a 2. repülődandár fontosabb alegységeinek helyzete 1943. január
l-jén a következő volt:
— Az 5/1. vadászrepülőosztály-paracsnokság Ilovszkojén működésben ;
— az 5/2. vadászrepülő-század Ilovszkojén „Héja" típusokra átképzés alatt, ál
lományában 7 meglevőből 3 üzemképes (a továbbiakban 7/3) repülőgéppel;
— a 2/1. vadászrepülő-század 4 pilótával működő hajózórésszel és oktatókerettel
Ilovszkojén ;
— a 2/1. vadászrepülő üzemi század az 5/2. és 2/1. vadászrepülő-századok kiszol
gálása mellett téli szállásokat épített Ilovszkojén, védelmi körletmunkákat folyta
tott, s — mindenekelőtt — várta az 5/2. vadászrepülő üzemi század beérkezését,
általa történő leváltását ;
— az 5/2. vadászrepülő üzemi század december 25. óta úton vasúti szállítással a
hadműveleti területre;
,
— az 1/1. vadászrepülő-század 8 pilótája a Me—109-re történő átképzés kereté
ben az 52/1. német vadászrepülő-osztály kötelékében harcfeladatot látott el a
rosszosi repülőtéren. További 5 pilótája Sztarij Oszkolban állt kiképzés alatt. A szá
zad pillanatnyi repülőgépállománya 6/4. ;
— az 1/1. vadászrepülő üzemi század kisebb része Rosszosban, a nagyobbik
Sztarij Oszkolban úgyszintén átképzés alatt ;
— Az 1. távolfelderítő osztály Harkov—Vojtcsenko hadi repülőtéren 6/4 repülő
géppel.
A későbbi események szempontjából még fontos tény, hogy az ilovszkojei repülő10 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919/1945. Bp., 1975. 278. o.
11 Dr. Horváth: ... i. m. 121. o.
12 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 142. íol.

— 5 —

A iti.W:Z.1wnvéd> ttpiUűdandár fmtosabbrttßysegewehlidyzefo 1943.január 1-€H>
Z.rep.àà>.
UKUkszejevkci)
5Z/L
ZJ némeť V.o.

[VI bjZXsxà.
L-y (Ltovszkoje)

v*
LtfJ
SjZ.V.üz.sxd.
rUxlcQ risxUa Z/1.V.
(vasúti sxâUMssal (ROSSZÙS) (Sxtaty
fíz.szd.
útüfp hadműveleti
Ôsxhot)
flUysxhcie)
y l
y
teriUetreý
Magyonizač : rcp. dá.
V.o.
V.sxd.
V.üz.sxd.

V)5pil$UĽ(x) 8 pílStcu
átképzésetv
(Sxtanj OsxkoÛ (ROSSZÚS)
repiitöiiaHddr
vtuifazrepul* - osxtaly
YtuiÁsxrepHl&'SxÁzaf'
vadasxripiUo üzemi sxazaäj

tér és az ott elhelyezett csapatok az ún. Ilovszkoje község — Ilovszkoje repülőtér —
Alekszejevka ,,kör védők őrlet" keleti „alkörletét" kiképezték, melynek parancs
nokául a vadászrepülő-osztály parancsnokát, Heppes Aladár századost nevezték ki.
(Korabeli terminológiák).
Ilyen előzmények után, illetve körülmények között köszöntött be a repülők szá
mára az 1943-as esztendő.
A szovjet oldalon, az arcvonal közelében megélénkült csapatmozgások egyre vilá
gosabbá tették a közeli aktivizálódás tényét. Ezért a repülődandár alapvető felada
taként jelölték meg a támadási előkészületek felderítését és azok „akadályozását."
Ezt azonban a légi kötelékek részben — mint később látni fogjuk — a rendkívül
kedvezőtlen időjárás, másrészt a bombázók teljes hiánya miatt nem tudták maradék
talanul ellátni. A 4/1. bombázórepülő-század egy raja Inokai András rep. százados
századparancsnoksága alatt Poltaván maradt azzal a céllal, hogy átképezzék őket a
Heinkel „He—111" típusra. A század többi része pár hetes otthon tartózkodás után
1942 december utolsó napjaiban indult vissza Ukrajnába. Ez a részleg a 4/1. bombázó
repülő üzemi századdal szilveszterkor hagyta el GalántánálMagyarország területét. 13
Felderítésre csak egy magyar távol-, és egy német közelfelderítő század állt a 2.
magyar hadsereg rendelkezésére, melyek — a lehetőséghez mérten — mindent meg
tettek feladatuk teljesítése érdekében, „így az elg. támadásának körülbelüli helyét
meg lehetett állapítani." 14
Ezt a célt szolgálta a távolfelderítő század részére 1943. január 1-én kiadott azon
utasítás, hogy — egyéb megfigyelések mellett — fényképezze az urivi és scsucsjei híd
főket, majd hasonlítsa össze az eredményt a korábbi felvételekkel.15 Ez az intézkedés
is egyértelműen bizonyítja, hogy a 2. magyar hadsereg parancsnoksága helyesen ítélte
meg a várható támadás kiindulási körzetét. A kedvezőtlen időjárás következtében
azonban a század január 1. és 11. között semmilyen felderítési feladatot sem tudott
végrehajtani.
Ugyancsak január 1-én közölték a dandárral, hogy a német „Don" repülőparancs
nokság (Lw. Kdo. Don.) a rosszosi repülőbázis Ilovszkoje-repülőtérre való áttelepí
tését tervezi, számolva a magyar hadsereg sávjában bekövetkező szovjet támadás lehetősé
gével^ A szükséges férőhelyek felszabadítása érdekében javasolták a repülés fent
tartásához nem feltétlenül nélkülözhetetlen alakulatok áthelyezését Alekszejevkára,
illetve Ilovszkoje községbe.
A Vörös Hadsereg szándékának felmérése érdekében Kovács vezérőrnagynak ada
tokra volt szüksége, ezért január 2-án utasította a repülődandárt, hogy „ha az idő
járás megengedi", derítse fel a 12. könnyű hadosztály közepe ellen támadó erőket,
illetve azt is tudni akarta, hogy mi történik Szvoboda előtt, valamint a kolibejkai
hídfőben.17 Az időjárás azonban továbbra sem nyújtott módot ilyen jellegű tevé
kenységhez.
A viszonylag eseménytelen napok lehetővé tettek — a támadás elhárítására való
fokozott készülődés mellett — egyéb szervezési intézkedések foganatosítását is. így
január 2-án délután kiadták a 2/1. vadászrepülő-század hazatelepítésére vonatkozó
intézkedést, mivel annak feladatát időközben már átvette az 5/2. vadászszázad.
Ugyancsak e napon sürgették meg a Légierő Parancsnokságnál a távolfelderítő hajózószemélyzet-pótlás kiküldését, mert a német részről kiutalt Junkers „Ju—88"

13 Ghyczy Tihamér: Zuhannak végre a Boszorkányok. KMSZ 1981/10. sz. 36. o., valamint HL Vkf. Ein. 1. Napi
helyzetjelentések (a továbbiakban: NHJ) — 1942/8182. Kszv. hdm. 42. XII. 81.
14 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 2. fol.
15 Uo. 22. fol.
16 Uo. 16. fol.
17 HL 2. pság. Naplómelléklet — 1943/20.
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típusú repülőgépek átvétele éppen a létszámhiány miatt — mindössze 4 gépszemély
zet állt ekkor rendelkezésre — szenvedett késedelmet.18
A szovjet erők összpontosításának késleltetése érdekében — a rossz időjárás elle
nére — az 1/1. vadászrepülő-század január 4-én 1 géppárral, 5-én pedig 3 repülőgép
pel vadászbombázó támadást hajtott végre Novaja Kalitvától északkeletre, a Don
túlpartján levő erdőben gyülekező csapatok ellen.19
A vadászok kiszolgálásának javítása szempontjából fontos esemény volt, hogy 6-án
éjjel beérkezett Alekszejevka állomásra az 5/2. vadászrepülő üzemi század.20
Fráter Tibor ezredes, a repülődandár parancsnoka nagy energiát fordított arra,
hogy alárendeltjei minél korszerűbb repülőgépekkel rendelkezzenek. Ennek érdeké
ben minden alkalmat megragadott arra, hogy a németektől újabb harceszközöket
szerezzen. Ezt tette január 8-án is, amikor az Ilovszkojéra érkező Körten altábor
nagytól, a Lw.Kdo.Don parancsnokától egy újabb „Me—109 G" vadászszázad anya
gának átengedését kérte. Mivel kedvező választ kapott, a dandárparancsnokság még
e napon írásban terjesztette fel előbbi kérését, s ezen kívül megsürgette a már koráb
ban megígért 6 „Dornier Do—215" repülőgép kiutalását is. Helyettük azonban csak
német repülőkötelékek érkezése volt várható : január 10-én Körten altábornagy intéz
kedett a német repülőalakulatok Ilovszkojéra való áttelepítésére.21
Ezekben a napokban már több esemény történt. így a 2. hadseregparancsnokság
január 10-i esti jelentése azt rögzítette, hogy a magyar repülők a Don keleti partjá
nak Korotojak és Uriv közötti szakaszán gyülekező erőket „hatásosan bombázták."
Másnap, a kedvezőbbé vált időjárás következtében, némileg megélénkült a légi tevé
kenység. Az 1/1. vadászszázadnak 4 géppárja, az 5/2. századnak pedig 3 repülőgépe
hajtott végre feladatot, melynek során 2 Messerschmitt „Me—109" típusú repülő
gépet veszítettek. Ebből 1 égve lezuhant (Pánczél Imre hadnagy csak a kabintetőt
tudta ledobni, gépét hátára fektetni, de a kiugrásra már képtelen volt), 1 pedig
kényszerleszállt ,22
A nem túlzottan rózsás repülőgéphelyzetet tovább súlyosbították ezek az újabb
veszteségek. így még indokoltabb volt, hogy Bánfalvy István rep. vk. ezredes, a ki
képző repülődandár parancsnoka, aki január 9-étől tartózkodott hadműveleti terü
leten, meggyorsítsa tárgyalásait a németek által biztosítandó repülőgépekre való
átképzésről. Ennek eredményeként már 10-én géptávírón kérhette a Légierő Pa
rancsnokságtól, hogy a távolfelderítő átképzésre kerülő század első lépcsőjét sürgő
sen küldjék ki a hadműveleti területre. 23
Január 11-én a 2. repülődandár törzse is kiegészült, e napon vonult be szabadságá
ról Pogány Lajos rep. vk. őrnagy, vezérkari főnök.24
Időközben azonban a Voronyezsi Front is felkészült arra, hogy a sztálingrádi sike
rekhez kapcsolódva az ellenségnek egy újabb jelentős csoportosítását számolja fel.
A front állományába ekkor több mint 243 ezer katona, kb. 4 ezer 76 mm-es, vagy
annál nagyobb űrméretű löveg és aknavető, 909 harckocsi, valamint 208 repülőgép
tartozott. 25 A hadműveleti terv szerint — melynek kidolgozásában személyes segít
séget nyújtott Zsukov hadseregtábornok, a legfelsőbb főparancsnok helyettese és
Vaszilevszkij vezérezredes, a vezérkar főnöke — a „ B " hadseregcsoport közepére és
déli szárnyára mérendő csapásokat három, találkozó irányban kellett kifejleszteni.
A rosszosi irányban a sztorozsevojei hídfőből Moszkalenko vezérőrnagy 40. hadsere18 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 22. fol.
19 Uo. 182. fol.
20 Uo. 142. fol.
21 Uo. 24—25. fol.
22 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 26., 182. és 192. íol.
23 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 25. fol.
24 Uo. 27. fol.
25 A második világháború i. m. VI. k. 168. o.
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gének kellett csapást mérnie a 2. magyar hadseregre. Erői egy részével Osztrogozsszkot kellett felszabadítania, s itt egyesülni a scsucsjei hídfőből támadó 18. önálló lö
vészhadtesttel. A főerők támadását Repjevka irányában kellett kifejleszteni Kravcsenko vezérőrnagy 4. harckocsihadtestének biztosítása mellett. A déli csoportosí
tást Ribalko vezérőrnagy 3. harckocsihadserege és Szokolov vezérőrnagy 7. lovas
hadteste képezte, melynek Novaja Kalitva térségéből Alekszejevka, illetve Valujki
irányában mérve csapást, kellett létrehoznia a bekerítés déli arcvonalszakaszát.
A földi erők támogatásával Szmirnov vezérőrnagy 2. légi hadseregét bízták meg.26
Golikov altábornagy úgy döntött, hogy egyéb erői rovására jelentősen megerősíti
a 40. összfegyvernemi és a 3. harckocsihadsereget. Ennek következtében az arcvonal
kilométerenkénti lövegsűrűség az áttörési szakaszokon elérte az 50—100-as, a gyalog
ságot közvetlenül támogató harckocsiké pedig a 10—12-es értéket. „Az adott körül
mények között ezek a sűrűségek biztosíthatták az ellenség támpont és csomópont
jellegű védelmének áttörését, valamint a támadás sikeres mélységi kifejlesztését"27
— állapították meg a szakemberek. „Az adott körülmények" a 2. magyar hadsereg
gyenge védelmére és páncélvédettségére vonatkoztak.
A magyar erők helyzetét súlyosbította, hogy részben a rossz időjárás következté
ben nem működő felderítés, részben pedig a német adatközlés hiányában — amit
ezekben a napokban többször kifogásolt Kovács vezérőrnagy — teljes bizonytalan
ság lett úrrá a hadseregtörzsben. így a korábbi határozott véleményével szemben a
vezérkari főnök január 7-én már annak a nézetének adott hangot, hogy „már nem
tartom valószínűnek, hogy az elg. a hdm-ek ezen szakaszában a magyar hds. ellen
nagyszabású támadást indítson." Ezt azonban 4 nap múlva úgy módosította, hogy az
urivi hídfőből „még holnap nem kell támadással számolni."28
Nos, ebben is tévedett, mivel a 40. hadseregnek az urivi hídfőben elhelyezett előre
vetett zászlóaljai 1943. január 12-én megkezdték tevékenységüket. Ezt így rögzítette
a 2. magyar hadsereg hadműveleti naplója: „Az Uryw-i hídfőből várt orosz támadás
9 óra 45 perckor kezdődő heves tüzérségi és Stalin orgona (sorozatvető — Sz. M.)
tűz előkészítés után 10 óra 30 perckor megindult" 29 a IV. hadtest ellen.
Ezekre az erőkre a nap folyamán 1—1 vadászbombázó géppárt (ebben az iratban
már az 1/1. vadászszázad átképzett részét vadászombázó századnak nevezik) vetet
tek be Szvoboda és Szeljavnoje térségében, 2—2 „Héjá"-t pedig kísérésre, illetve
szovjet repülőgépek ellen alkalmaztak. 30
A kezdeti sikerek kifejlesztésére másnap ütközetbe léptek Moszkalenko vezérőr
nagy főerői is, ezzel megkezdődött a Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi had
művelete, szélességben fejlődött tovább tehát a Sztálingrád alatti siker.
A Voronyezsi Front tevékenységét támogató 2. légi hadsereg — állományában 138
vadász-, 154 csata-, 15 felderítő és 95 éjszakai bombázó repülőgéppel — egyre több
gondot okozott a magyar repülőknek, akik ennek a mennyiségnek csak töredékét
tudták bevetni a hadművelet folyamán (lásd a 12. oldalon lévő grafikont).31 A felderítők
mind gyakrabban voltak kénytelenek arról beszámolni, hogy „majd minden repülés
nél vadászok támadták meg" 32 őket.
Január 14-én ütközetbe lépett a Voronyezsi Front 3. harckocsihadserege és 18.
önálló lövészhadtestje, valamint a Délnyugati Front 6. hadserege is. Akkor azonban
26 Vaszüevszkij, A. M.: A vezérkar élén. Bp., 1975. 273. o.
27 A második világháború... i. m. VI. k. 168. o.
28 Dr. Horváth: ... i. m. 135. és 138. o.
29 H L 2. HDS. pság. — 1943/1094.
30 HL 2. HDS. pság. — 1943/sz. n. (12. dob., 57. fol.)
31 Komis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműveletének előkészítése a német „ B " hadseregcsoport déli szár
nyának (a 2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására (1943. január). Hadtörténelmi Közlemények (a
továbbiakban: HK) 1982/3. sz. 459. o., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. (3892/2. rep. dd. I. a. — 43.
I I I . 24.)
32 HL 2. HDS. pság. I. a. —1943/609. 29. és 4. fol.
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a 2. magyar hadsereg vezetői még nem ismerték fel a veszélyt. Erről tanúskodik az a
telefonbeszélgetés is, amely e napon 09.35-kor zajlott le a repülődandár parancsnoka,
valamint a hadsereg I. a. (hadműveleti) osztályvezetője között: ,,Fráter ezds. jelenti:
Az Ilowskoje-n levő német KF. (közelfelderítő — Sz. M.) osztály pcs-ot kapott a rep.
tér megszállására. Kérdezem, hogy mi is ugyanezt tegyük?" Mire Kozár Elemér vk.
ezredes : „Lehet, ámbár még nem látom célját, gyakorlás képpen azonban nem árt." 33
így tehát — követve a német 3/H/21. közelfelderítő század példáját — a magyar
repülőalakulatokkal is megszállatták a külső védőkörletet.
Ezzel párhuzamosan Kozár vk. ezredes sürgette, hogy a német közelfelderítők
„még nehézségek leküzdése árán is" tisztázzák a 12. könnyű hadosztály arcvonalán
kialakult helyzetet, melyet a scsucsjei hídfőből támadtak a szovjet erők. A déli órák
ban a vadászosztály összes üzemképes repülőgépe számára érkezett bevetési parancs
légtérbiztosítási és felderítési feladattal. Ez utóbbit azért kapták a vadászok, mert
a távolfelderítő osztály 6 repülőgépéből mindössze 2 volt üzemképes. Most különösen
érződött azoknak a „Ju—88"-oknak a hiánya, amelyek átvevőszemélyzet hiányában
nem kerültek eddig az osztály állományába.
A rosszosi vadászrészleg fokozott veszélyeztetése következtében 1 Focke-Wulf
„FW—58" három, 1 Junkers „Ju—86" típusú tepülőgép pedig egy fordulóval meg
kezdte anyagának Ilovszkojéra való áttelepítését. (Maga a részleg már előző nap
megkapta az Ilovszkoje-Dél-re való áttelepülési parancsot, amit azonban a nagy köd
miatt nem tudott végrehajtani).
Január 15-én hajnalban szovjet harckocsik támadták a rosszosi repülőteret, ezért
a dandárparancsnok elrendelte a teljes védőkörlet megszállását. A kialakult helyzet
ben rendkívül megnőtt eme objektum jelentősége, hiszen Ilovszkojén haladt át a
Korotojakot Novij Oszkollal összekötő országút, amely téli körülmények között is
jól használható volt. Ezért nyilvánította a 4. német légiflotta parancsnoksága
Ilovszkojét támpontnak, ami a védőkörlet nyugati alkörletét képezte. Ennek védel
mét Platthy Árpád százados irányította. 34 À létszámuk mintegy 750 főt tett ki; 35
A védelmi állások közel 12 km összhosszúságban kiépített — illetve kiépítés alatt
álló —, 1,5 m mély, fatörzsekkel befedett, helyenként géppuskafészkekkel megerősí
tett árkokból épültek fel.
Ezen a napon vette át a repülődandár vezérkari főnöki beosztását Csukás Kálmán
rep. vk. alezredes, akit Jány vezérezredes a védőkörlet parancsnokságával is meg
bízott. Ezzel párhuzamosan átrendeződött szinte a teljes dandártörzs, hiszen Pogány
vk. őrnagy az I. c. (repülődandár anyagi vezérkari tiszti) feladatkört vette át, míg
az eddigi I. b. (nyilvántartó vk. tiszt) beosztást Platthy századostól Pálos Géza fő
hadnagy „örökölte." 36
A német közelfelderítő repülőgépek biztosítására kirendelt vadászgéppár parancs
noka ekkor még a földi erők szervezett visszavonulásáról tett jelentést.
A repülődandár parancsnoka Kozár vk. ezredes utasítására a déli órákban egy
járőrt küldött ki Afanaszjevka északi szegélyére azzal a céllal, hogy a 7. könnyű
hadosztály visszavonuló részeit tartóztassa fel, a rangidős parancsnokkal együttmű
ködve rendezze, majd ezt követően az építtessen ki velük reteszállást. Ezt a feladatot
Dósa József százados, Lécz József vk. századossal, a hadosztály vezérkari főnökével
megoldotta.37
Időközben a rosszosi repülőtéren levő részleg helyzete javult azáltal, hogy a német
zuhanóbombázó és vadászkötelékek — együttműködve a földi páncélelhárítással —
33 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/170.
34 H L 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 35. fol.
35 Gaál Gyula: Ilovszkoje. KMSZ. 1979/8. sz. 19. o.
36 HL 2. HDS. pság. I. a. —1943/609. 33. fol.
37 Uo. 34. fol.

— 11 —

A itt,fefcZ. honvéd, ttpuloiianáar
Von-véddtnu

Utoktúd

mukoúlst 19*&. január 1 ~ február Z8. Jwxštt

EiHórtt& Harcuk, majd vi*sxAwnulá$ A ßnytpcriß

napi

âtUigek.

>•

\HOf»k\
15

10

/?
\napok

&
J»__

l.*^
15

S
ZO

25

SOM

10

15

ZO

<S> *» T > i < ' «

ill a

U

^ľ i*! **

i&
M Í
\úaktäat^map\

25

,6

28

J

f&fiviAsm*,^™*.
wmgp™*H*.

n«.
•• neél*v& QépeK száma,
üzemképes gépek, szama,
szám

É•

3t&Lf

f

n>
a.
bevetett gépek., száma.
-repült idz órákbtuv,

>«,*»

m

>*-e«o

íl

a szovjet harckocsikat átmeneti visszavonulásra kényszerítették. Az így biztosított
lélegzetvételnyi szünet elegendő volt ahhoz, hogy a magyar állomány a délutáni
órákban — egy szétszedett, s ezért felrobbantott „Me—109" repülőgép kivételével
— áttelepüljön Ilovszkojéra.38
A szervezett védelmi harc, illetve megfelelő ellentevékenység megvalósítását nagy
mértékben akadályozta az, hogy a különböző szintű parancsnokságok megkezdték
hátratelepülésüket. A repülődandár parancsnoksága pl. azért nem tudta az 1. pán
céloshadosztálynak a másnap hajnali támadásával kapcsolatos repülőigényét (va
dászoltalmazás, illetve bombázó- és zuhanóbombázó támogatás) továbbítani a német
repülő-összekötő parancsnoksághoz, mert akkorra az már lebontotta híradóvona
lait.
Hasonlóan nehéz helyzetet teremtett a 2. magyar hadsereg parancsnokságának az a
bejelentése, hogy Alekszejevkából Novij Oszkolba települt át, s így nem tudja meg
szállni a repülőtér védelmi vonalához csatlakozó hadsereg védőállást, ezért a repülő
dandár kijelölt erői körvédelemre rendezkedjenek be. Mivel a hadsereg törzszászló
aljára nem lehetett számítani, Csukás vk. alezredes az 5/1. vadászosztályt utasította
arra, hogy a déli-délkeleti irányban nyitva maradt védőkörlet ezen szakaszát is zárja
le. Ezzel párhuzamosan, a körvédőképesség fokozása érdekében, Fráter ezredes a
felváltott, de vasúti szerelvény hiányában eddig el nem szállított 2/1. vadászrepülő üzemi
század egy részét tartalékként Ilovszkoje községbe rendelte az afanaszjevkai út betorkollásához.
Ezt követően Jány vezérezredes utasította a repülődandár parancsnokát, hogy
gondoskodjon a repülőtér kiürítéséről, s a légilépcsőnek a német kötelékekkel együtt
történő áttelepítéséről. Ennek szellemében Fráter ezredes Ilovszkojéra rendelte
a távolfelderítő osztály és a 4/1. bombázószázad minden üzemképes gépkocsiját.39
Ezeket az intézkedéseket az indokolta, hogy e nap végére a szovjet 40. hadsereg
100 km szélességben és 16—35 km mélységben, a 3. harckocsihadsereg hasonló ütem
ben nyert tért 40 , s ezzel megteremtették annak lehetőségét, hogy a Voronyezsi Front
csapatai megkezdjék az ellenség osztrogozsszk-rosszosi csoportosításának bekerítését.
Eddig az időpontig azonban nem lehet beszélni a 2. magyar hadsereg védelmének össze
omlásáról. A 40. hadsereg katonái 1943. január 12-e és 15-e között 6247 foglyot ejtet
tek és 8100 katona holttestét számolták össze. Bár a Vörös Hadsereg embervesztesége
minimális volt, a nehéz időjárási és útviszonyok, valamint „a helyenként heves
ellenállás következtében nem elhanyagolható" veszteségeket szenvedett harceszköz
ben. A 116. harckocsidandár harckocsiállománya pl. e néhány nap alatt 47-ről 16-ra
olvadt. A 86. harckocsidandárnak kevésbé voltak jelentősek a veszteségei: a kezdeti
42-ből mindössze 7 harceszköz pusztult el. A 700. német páncélosdandárral —• amely
a magyaroknál lényegesen jobban el volt látva páncéltörő eszközökkel — szembeke
rült 150. harckocsidandár viszont 42 harckocsijából elveszített 39-et.41
A küzdők — mind a támadók, mind a védők — tevékenységét, ha nem is egyforma
mértékben, de nehezítette az időjárás egyre zordabbá válása. Bár a források42 bizo
nyos mértékben eltérő értékeket közölnek, mindez nem változtat a lényegen:

38 Uo. 183. fol.
39 ü o . 35. fol.
40 Vaszüevszkij: i. m. 276. o.
41 Komis Pál: A Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi támadó hadművelete a 2. magyar hadsereg IV. és VII.
hadtestének megsemmisítésére (1943. január 13—17.) HK 1982./4 sz. 606—607. o.
42 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094, valamint Kornü: A Voronyezsi Front támadó... i. m. 445. o.
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Hőmérséklet (°C)
Dátum

magyar

szovjet
mérések szerint

1943. I. 11.
12.
13.
14.
15.
16.
22.
24.

—11
—14
—16
—24
—33 (éjjel —38)
—42 (hajnalban)
—19
—18

—11—13
—15—19
—20—25
—18—25
—17—25
—20—29
—12—21
— 6—20

Mint látható, alapvető egyezések mellett vannak eltérések is, amik adódhattak
a mérési hely eltérő hőmérsékletéből, a leolvasás időpontjából (a szovjet adatok a 10
és 22 órás értékek). A lényegen azonban nem változtatnak: a nem ilyen viszonyokra
felruházott, felkészített magyar katonák számára a lövészárkokban — sőt, sokaknak
még ez sem jutott! — mindez elviselhetetlennek tűnt. A pontos értékekről csak akkor
volna (?) érdemes vitatkozni, ha azt állítanánk, hogy a 2. magyar hadsereg pusztu
lását egyedül a kegyetlen hideg okozta. Ezt azonban reálisan gondolkodó ember nem
teheti! A hideg csak egyik — s nem is a leglényegesebb — tényezője volt a gyors
vereségnek.
Január 16-a rendkívül kemény hideggel (hajnalban a 2. hadseregtörzs szerint
—42, a vezető orvos naplókivonata szerint —37, az 5/1. vadászosztály bejegyzése
szerint pedig —25 °C)43 köszöntött be. A reggeli órákban Lécz vk. százados meg
kezdte két százada kivonását az afanaszjevkai reteszállásból. Ez időtájt jelentette
be Schroth rep. vk. őrnagy, a 4. légiflotta összekötője, hogy a német kötelékeket
kivonják Ilovszkojéról.44 Ennek hatására (az 5/1. vadászosztály harctudósítása szerrint 11, az 1/1. vadászszázad szerint 10 órakor) Eráter ezredes is elrendelte a részle
ges kiürítést, miszerint az üzemképes repülőgépeknek és a legfontosabb földi sze
mélyzetnek azonnal át kellett települnie Urazovóba. Ennek megfelelően az 5/1.
vadászosztály 4 ,,Héja" repülőgépe — ebből 1 kényszerleszállás közben összetört —,
valamint az 5/2. üzemi század és az osztálytörzs gépkocsijai útnak indultak. Úgyszin
tén áttelepült a 14. német közelfelderítő század légilépcsője is, majd a szállítógépek
elvitték a földi személyzetet. Ezt megelőzően azonban — nem törődve a visszama
radó magyar részleggel — felgyújtották az épületeket, felrobbantották a légvédelmi
lövegeket. Ezzel megfosztották a védőkörlet állományát attól, hogy legalább a pi
henőrészlegnek tető legyen a feje fölött, illetve megakadályozták, hogy a lövegeket
felhasználják a védelem szilárdítására. Ezen mit sem változtatott a német összekötő
tiszt azon beismerése, hogy ,,a német rep. alakulatok részéről elhamarkodott dolog
volt az Ilovszkoje-i reptéren levő szállások felgyújtása és a reptér kiürítés megkezdése
valamint a lgv. lövegek robbantása." 45
Az 1/1. vadászrepülő-század légi részének és fontosabb anyagának áttelepítését
1 ,,Ju—86" és a távolfelderítőktől kölcsönzött ,,FW—58" típussal oldották meg.
Az Ilovszkojén levő 1 „Me—109" vadászgép is átrepült Urazovóba.46

43 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 6. és 143. fol.
44 Járomy Árpád: Csatarepülők. Bp., 1943. 248—249. o.
45 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1643/009. 35., 46. és 143. fol.
46 Uo. 183. fol.
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Fráter ezredes 14,05-kor a futárrepülő-rajt szintén utasította a repülőtér kiüríté
sére, majd 14,30-kor a dandártörzs is áttelepült. 47
Az ilovszkojei védőkörlet ezzel sorsára maradt. Csukás rep. vk. alezredes vissza
tartotta segédtisztként Pálos Géza főhadnagyot, összekötő tisztként pedig Mátyus
Béla mérnök főhadnagyot.
Az ún. nyugati védőkörlet parancsnoka, Platthy Árpád rep. százados az 1. repülő
árkászszázad, a repülődandár törzsszázad és az 1. repülőtér-építő munkásszázad
állományával rendelkezett.
Heppes Aladár rep. századosnak, a keleti védőkörlet parancsnokának alárendelt
ségébe az 5/2., és 2/1. vadászrepülő üzemi század, az 1. szállító üzemi század, a 3.
repülőtér-építő munkásszázad, valamint 4 légvédelmi gépágyú tartozott. 48
Erre az időre a szovjet csapatok már 10 km-re közelítették meg az ilovszkojei re
pülőteret, de nem ez izgatta a legjobban Jány Gusztáv vezérezredest, hanem a véde
lem összeomlása. A kialakult hangulatot jól tükrözi a hadseregparancsnok Legeza
János vezérőrnagynak, a VII. hadtest parancsnokának adott utasítása: „Felsőbb
pcs-ra a 23. és 19. k. ho.-oknak az utolsó emberig ki kell tartani! Egy lépést hátra
jönni nem szabad. A legkíméletlenebb rendszabályokkal kell megakadályozni, hogy
egy ember is hátra jöjjön. Csak meghalni lehet, de hátrálni nem." 49 Ez a háborúban
általában szükségszerű kíméletlenség — látva a németek gyors ütemű visszavonulá
sát — bűn volt az agyonfagyott magyar katonákkal szemben ! Annál is inkább, mert
ez a „felsőbb parancs" a „ B " hadseregcsoporttól származott, amely pedig a „Führer
döntésé"-re hivatkozott, s egyben az 1. magyar páncéloshadosztályt is a német Cramer
hadtest alárendeltségében hagyta. Ez azért volt különösen súlyos magyar szempont
ból, mert Jány vezérezredesnek ez az egyetlen — valamit érő — tartaléka nemcsak
nem hajtotta végre a „ B " hadseregcsoport által 16-ára ígért ellencsapását, hanem a
magyar hadseregparancsnoknak, mint közvetlen elöljárójának parancsát figyel
men kívül hagyva a „ B " hadseregcsoport külön intézkedésére hivatkozva vissza
vonuláshoz készülődött.50 Ilyen körülmények között Jány vezérezredesnek felmentve
kellett volna éreznie magát minden szövetségesi megkötöttség, vagy hűség alól, s —
a németekhez hasonlóan — a saját csapatok mentése lett volna a kötelessége. O azon
ban késlekedett, csak január 17-én rendelte el a VII. hadtest visszavonását Alekszejevka irányában. Ez viszont későinek bizonyult, hiszen a II. olasz hadtest védel
mén áttört szovjet harckocsierők ekkor már a visszavonuló magyar csapatok oldalá
ba mértek csapást. így az fejvesztett menekülésbe csapott át.
Mindezt látva Fráter ezredes január 17-én visszarepült Ilovszkojéra, s az ott ta
pasztaltak alapján elrendelte, hogy a Junkers „Ju—52" futárgépek is kapcsolódja
nak be az anyagszállításba. A nap folyamán 2 „FW—58" és 1 „Ju—86" típusú gép
nyolcszor fordult Ilovszkoje és Urazovo között. (A „Ju—52"-ek teljesítményéről
nincs adat).
A kialakult helyzetet értékelve a dandárparancsnok úgy döntött, hogy — átrepülve
Novij Oszkolba, — engedélyt kér a hadseregparancsnoktól a repülőknek a védőállás
ból való teljes kivonására, „Mivel most már nem a reptér védelméről, hanem a hads.
visszavonulásának fedezéséről van szó, amire pedig a repülő sem hivatva sem képe
sítve nincsen." 51 Elfogadván ezt az indoklást, Jány vezérezredes azonnal utasította
Heszlényi József altábornagyot, a IV. (pécsi) hadtest parancsnokát a repülők kivo
nására. A felváltás azonban közbejött akadályok miatt elmaradt, a hadsereg pedig
47 Uo. 36. és 199. fol.
48 Uo. 35. és 143. fol.
49 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
50 Dr. Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulniánvozásához
(1938—1945). Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár kiadása, Bp., 1961. 176. o.
51 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 36. fol.
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még nem rendelkezett megfelelő új védőállásokkal, így a repülőknek maradniuk
kellett a három oldalról már bekerített körletben.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy az Urazovóba visszaérkezett Fráter ezre
dessel közölték a németek : másnap kiürítik a repülőteret. Erre ő is elrendelte a repülő
gépeken és gépkocsikon való 18-i áttelepülést Harkovba. Ezzel kapcsolatban úgy
intézkedett, hogy a távolfelderítő osztály Heinkel ,,He—111" futárgépe, a 2. szál
lítószázad „Ju—52" gépe és az 1. szállítórepülő-század gépei korai indítással annyi
szor forduljanak, ahányszor csak lehetséges.
Emellett a nap folyamán a „Héja" köteléknek repülőtérbiztosítási, míg a
Messerschmitteknek vadászbombázó feladatokat kellett ellátniuk az 52/1. német
vadászosztály alegységeivel együttműködésben.
E napon a sztarij oszkoli kiképzőcsoport is parancsot kapott munkája befejezé
sére.52
Január 18-án az urazovói erők megkezdték áttelepülésüket Harkovba, azonban
nehezítette ennek végrehajtását az, hogy az egyik „FW—58" repülőgépet az erős
szél egy bombarakásnak lökte, aminek következtében a futóműve tönkrement, így
erről a gépről is le kellett mondani, akárcsak a 3 „Héjá"-ról, amelyek csak több napos
javítással lettek volna üzemképessé tehetők. A 7. szovjet lovashadtest élei 10—15
km-re közelítették meg a repülőteret, ezért az iratok elégetése és a legfontosabb anya
gok felmálházása után felkészültek annak mihamarabbi kiürítésére. E napon az
1/1. vadászszázad is áttelepült Harkovba. 53
Tovább súlyosbodott viszont a vódőkörletben visszamaradottak helyzete azáltal,
hogy az éjszaka folyamán szovjet kötelékek felszabadították Podszerednye községet,
ezzel — nyugati irányból is lezárva a visszavonulás útvonalát — létrejött a teljes
bekerítés. Mivel a keleti irányból várható harckocsitámadás azzal fenyegetett, hogy
a repülőteret elvágja Ilovszkojétól, Heppes százados kiürítette a repülőteret. A hely
zet kritikussá válásával Csukás alezredes számára rádión engedélyezték, hogy saját
erejére támaszkodva kitörjön, mivel már amúgy is kialakulóban volt egy új védelmi
vonal az Oszkol folyó völgyében.
A védőkörlet parancsnoka úgy határozott, hogy erői zömével, mintegy 400 fővel
a bugyonniji útra támaszkodva kitör nyugati irányban, mialatt a másik csoport (a
2/1. század) az északnyugatra levő Podszerednye községen keresztül próbál szabad
utat biztosítani. A támadás időpontját 18 órában határozta meg. A délután folyamán
azonban egy — a gyűrű hézagain át —- Ilovszkojéra beérkezett német kötelék pa
rancsnoka arra kérte Csukás alezredest, hogy maradjon addig állásaiban, amíg
a nagyobb német csoport oda nem érkezik. Ennek eleget téve, pár perccel 18 óra
előtt, elhalasztotta a kitörést. Annak következtében azonban, hogy időközben fel
robbantották a hírközpontot, két alegységet nem tudott kiértesíteni a megváltozott
helyzetről. így a kolozsvári 2/1. század az eredetileg meghatározott időben megkezdte
támadását Podszerednye nyugati részéről, ami — s ebben a „Sors" bizonyos mér
tékig kárpótolta a már korábban felváltott üzemi századot — sikerrel járt. Rövid
tűzharc után az alegység veszteség nélkül kijutott a gyűrűből, s elérte Bugyonnijt.
Nem volt ilyen szerencsés a másik — ki nem értesített — kötelék, amely lénye
gesen erősebb ellenféllel találta szembe magát, így visszavonulásra kényszerült.
Ennek során azonban nagy veszteségeket szenvedett. Többek között megsemmisült
a csoportba beosztott 8 cm-es lövegszakasz és a 40 mm-es gépágyús szakasz is.54
1943. január 19-ére a 2. magyar hadsereg drámájának újabb szakasza zárult le.
E nap reggelére a 40. összfegyvernemi és a 3. harckocsihadsereg magasabbegységei
kijutottak Alekszejevka körzetébe, miközben 13 ellenséges hadosztályt bekerítet52 Uo. 46. és 144. fol.
53 Uo. 47. és 183. fol.
54 Uo. 144. fol., valamint Gaál: i.m. 26—28. o.
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tek. Eddig az időpontig mintegy 52 ezer ellenséges katonát ejtettek foglyul a támadó
erők, s közel ugyanennyire volt tehető a halottak és sebesültek száma is.55
Január 19-én hajnali 2—3 óra közötti időpontban szándékozta elhagyni Genersich
Tivadar őrnagy a repülődandár hátramaradt részével (mintegy 900 katona) az
urazóvói repülőteret, azonban a község nyugati szegélyén a németek feltartóztatták
az oszlopot mondván, hogy német és magyar alakulatokat nem engedhetnek tovább,
csak olaszokat, azokat is lefegyverzés után. Hiába tiltakozott Genersich, Schroth
őrnagy, a német repülő-összekötő tiszt arra való hivatkozással, hogy minden emberre
szükség van, a község északi szegélyének lezárására utasította a magyarokat. 56 Sok
idejük nem maradt a tépelődésre, mert a Délnyugati Front 7. lovashadteste reggel
kijutott Valujkihoz és Urazóvóhoz.
Fráter ezredes megpróbált segíteni bent rekedt részlegén, de ezt reggel a kedvezőt
len időjárás, később pedig a kiküldött repülőgép személyzetének — máig tisztázatlan
— magatartása megakadályozta. Ugyanis az 1/1. távolfelderítő repülőszázad napló
jának azon bejegyzése, mely szerint: „A Ju—52-es futárgép Urassowo-ba (Urazovóba —- Sz. M.) repült szállítani, azonban onnan leszállás nélkül visszatért, mert a
személyzet jelentése szerint a repülőtér ég és a földről a gépet géppuskatűz fogadta"
nem egyezik Genersich őrnagy azon jelentésével, hogy ,,,A gép a reptér felett rövid
időre kijött a felhőből, de előttem ismeretlen okból néhány másodperc múlva eltűnt
a felhőbe és többé nem is tért vissza."57 Nem valószínű, hogy Genersich nem észlelte
volna az állítólagos géppuskatüzet. A hamis információt támasztja alá az a tény is,
hogy az esti-éjszakai órákban 5 „Ju—52" mégis le tudott szállni a sebesültekért.
A többit egyelőre nem tudták kihozni, bár délben Fráter ezredes kérésére Körten
altábornagy megígérte, hogy az Urazovóban maradt magyar repülőszemélyzetet
saját gépeivel elszállítja, ,,erre azonban nem került sor."58 E napon az ilovszkojei
csoport helyzete tovább romlott. A 2. magyar hadsereg naplóbejegyzése is csak arról
tudósít, hogy a 26. német kerékpáros zászlóalj és a repülődandár földi részei reggel
óta harcban álltak Ilovszkojén az ellenséggel.59 A várt német egység nem érkezett
be, viszont egyre gyakrabban kellett a légvédelmi tüzéreknek szovjet harckocsitá
madást elhárítani. Ezért Csukás alezredes 13 órára tűzte ki az akció kezdetét. A cso
port egy kis részének sikerült a kitörés, a zöm azonban elakadt a hófúvásban, majd
visszafordulásra kényszerült. Egyes adatok szerint ez utóbbi állományába 300 re
pülőkatona, 4000 visszavonuló honvéd, 1000 sebesült, valamint a „fegyvertelenek
tömege", továbbá 30 gépkocsi és 350—400 fogatolt jármű tartozott. 60
Mivel e kitörési kísérlet során mind Csukás alezredes, mind Lécz százados eltűnt,
Heppes Aladár százados vette át az ilovszkojei csoport fölötti parancsnokságot.
Az említett forrás 50 halottban és 100 sebesültben jelölte meg a kötelék január 19-i
veszteségét.61 Ha ezek az adatok reálisak, akkor — mint a későbbiekben látni fogjuk
— zömében nem repülőkatonákra vonatkoznak.
A reménytelen helyzetben az éjszaka folyamán annyi biztatás érkezett, hogy az
osztrogozsszki gyűrűből kitört 26. „Westfalen" német hadosztály elővédje elérte
Ilovszkojét, s parancsnoka közölte Heppes századossal, hogy reggelre a magasabb
egység zöme is beérkezik.62
A vázolt események következtében, január 18-án estére a repülődandár szinte ele
meire hullott szét. A dandárparancsnokság töredékei, a távolfelderítő osztály egésze
55 A második világháború... i. m. VI. b . 171. o.
56 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 47. fol.
57 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 68. és 48. fol.
58 Uo. 37. fol.
59 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
60 Gaál: Ilovszkoje... 32. o.
61 Uo.
«2 Uo. 33. o.
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és az 5/2. vadászszázad Harkovban gyülekezett. A Csukás-csoport Ilovszkojén har
colt a IV. hadtest kötelékében. A 4/1. bombázórepülő üzemi század és az 1. szállító
század urazovoi különítménye, valamint a lőszerkezelő oszlop gépkocsin menetben
volt Harkov felé. Az 1/1. vadászrepülő-század Sztarij Oszkolban állomásozott, míg
a 4/1. bombázórepülő-század átképzés alatt álló része Poltaván. A repülődandár-vo
natparancsnokság, az 1. repülő gépkocsioszlop és a vonat munkásszázad Bugyonnijban tartózkodott.
A repülőgéphelyzet még siralmasabb volt. Az 5/2. vadászszázad repülőgépei az
üzemzavarok, alkatrészhiány és a —37 C fokos hideg miatt — 1 Bücker „Bü—131"
kivételével — a kiürített repülőtereken maradtak. Az 1/1. vadászszázad 8 üzemképes
„Me—109" gépe Sztarij Oszkolban volt. Az 1. szállítórepülő-századnak mindössze
1—1 „FW—58" , ,,Bü—131"és 5 „Storch" típusú repülőgépe maradt. A távolfel
derítő osztály és az átképző csoport gépállománya változatlan volt (az előbbié 7,
melyből üzemképes 2).63
Ilyen helyzetben nem lehet csodálkozni a vezető orvos naplóbejegyzésén, mely
szerint: „Furcsa, csüggeteg, fásult és egykedvű a legénység. A tisztek magukba néz
nek és hallgatnak." 84
Január 20-án reggel Fráter ezredes Novij Oszkolba repült, hogy a hadseregparancs
noknak jelentést tegyen a repülődandár helyzetéről. Az előbbiekben vázoltakhoz ké
pest annyi változás következett be, hogy az 1. szállítórepülő-század részei, a gépkocsi
szeroszlop egésze, a repülő szeroszlop egyes részlegei és a lőszerkezelő oszlop beérkezett
Harkovba. A dandárparancsnokot különben Novij Oszkolban is lesújtó kép fogadta:
„Ezt a várost ekkor csak a visszaözönlő egységekből összeszedett alakulatok védték
néhány nehéz fegyverrel megerősítve." A hadseregparancsnokság „tágabb törzse"
már meg is kezdte újabb áttelepülését, ezúttal Belgorodba.
Közben Fráter ezredes arra utasította az 1/1. vadászszázadot, hogy nélkülözhető
anyagának és üzemi századának minél nagyobb részét szállítsa át Harkovba, míg a
hajózólépcső és a visszamaradó üzemi részleg, csatlakozva az 52/1. német vadászosz
tályhoz, további harcfeladatokban vegyen részt.65
A távolfelderítő század repülőgépei felderítési és alacsonytámadási feladatokat
hajtottak végre a nap folyamán. E kötelék helyzetében bizonyos pozitív változást
hozott, hogy január 14-én pótlásként megérkezett 2 hajózórádiós és 2 hajózószerelő,
két nap múlva pedig a 2—2 pilóta és megfigyelő is, akik folyamatosan bekapcsolód
tak a feladatok végrehajtásába.66
Az Urazovóban körülzárt erőknek — tekintettel az élelem- és lőszerhiányra — a
hajnali órákban a „Don" repülőparancsnokság engedélyt adott a repülőtér kiürí
tésére.67
Az ilovszkojei védőkörletben Heppes százados jelentkezett Wiese tábornoknál,
a beérkező 26. német hadosztály parancsnokánál, s engedélyt kért arra, hogy kiürí
téskor a sebesülteket és visszavonulókat besorolhassa menetoszlopába. A tábornok
hozzájárult ehhez, miután „megköszönte a magyar repülőalakulatok eddigi kitartá
sát," 68
Január 21-én hajnali 5 órára két német zászlóalj elfoglalta Podszerednye községet,
megnyitva ezzel a visszavonulás útvonalát. A magyar repülőoszlop azonban csak
a délutáni órákban tudott besorolni, mert előbb a német sebesülteket indították útba.
A magyar szállítókötelékből képzett utóvéd akadt rá útközben a korábbi kitörési
kísérlet színhelyén Csukás Kálmán rep. vk. alezredes holttestére.
63 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 37. fol.
64 Uo. 7. íol.
65 Uo. 37. íol.
66 Uo. 65—66. és 69. íol.
67 Uo. 48. fol.
68 Gaál: Ilovszkoje... 33. o.
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A kaotikus helyzetről, a németek „hálájáról" a következőket olvashatjuk a va
dászosztály jelentésében: ,,A védőkörletben szorult egyéb magyar csapatok, valamint
kb. 200 szánból álló sebesült szánoszlop menetközben és Budjennyben( Bugyonnijban — Sz. M.) részben fegyelmezetlenségből, másrészt a németek erőszakos magatar
tása következtében, mellyel a magyar menetoszlopok besorolását állandóan aka
dályozták, szétszóródnak. Budjennyben magyar parancsnokság már nem található.
A magyar raktárakat német csapatok fosztogatják. Több tehergépkocsimat, mely
sebesültszállításra van szánva, német tisztek a 26. ho. német pk. pcs-ra hivatkozva
sürgős lőszerszállításra »elkérik géppisztoly segítségével <<".69
E napon Jány vezérezredes elrendelte, hogy a dandárparancsnokság vonuljon
vissza Belgorodba, ahol a németek által kijelölt repülőtér „egy sík mező minden épü
let nélkül, mely a nagy hó miatt leszállásra nem is alkalmas." 70 — állapította meg
Fráter ezredes.
Január 22-én a rossz időjárás miatt repülési tilalom volt, így — ahol lehetett —
állományrendezéssel foglalkoztak. Ez alól csak a sztarij oszkoli 1/1. vadászszázad
volt kivétel, mely a délután folyamán 3 vadászbombázó támadásával próbálta
megakadályozni ( ! ?) a szovjet erők golofajevkai előrenyomulását.71
Az urazovói csoport — 80 km-es gyaloglás, illetve szánon utazás után — ezen a
napon megérkezett Harkovba.
Az ilovszkojei csoport visszamaradt része a nap folyamán — utóvédként — el
hagyta körletét, s eljutott Bugyonnijba.
A kialakult helyzet megkövetelte a 2. magyar hadsereg átszervezését. Ezért január
22-én Jány vezérezredes elrendelte, hogy — egyéb magasabbegységek mellett —
„A IV. hdt. csapatai és összes vonatai... és a 2. rep. dd. — amelyeket a parancs véte
létől neki rendelek alá — a csatolt térkép szerinti É. körletben gyülekezzenek."72
Ennek megfelelően a repülődandár átmenetileg a IV. hadtest közvetlen alárendelt
ségébe került és Proharovka-nyugaton kellett volna gyülekeznie. Jány vezérezredes
„azonban a rep. dd. pk. határozott kívánságára arra való tekintettel, hogy a dd. rep.
alakulatai továbbra is mint rep. kötelékek részben harcoljanak, részben német rep.
anyagra képeztetnek át, eredeti elhatározását ilyen értelemben megváltoztatta." 73
A 2. magyar hadsereg tragikus helyzetét jellemzi, hogy az Oszkol folyó völgyében
gyülekező csapatok katonái 25%-ának volt csak puskája, a tüzérség anyaga pedig
teljes egészében elveszett. A Cramer hadtest visszavonulását fedező 1. magyar pán
céloshadosztály is döbbenetes mérleget készíthetett: január 22-én mindössze nyolc
bevethető harckocsival és egy rohamlöveggel rendelkezett.74
Január 23-án az Ilovszkojéról kitörtek első csoportjai megérkeztek Harkovba,
másik részük Sztarij Oszkolban volt, míg a „német utó védek utóvédjeként" alkalma
zott 5/2. és 2/1. vadászrepülő üzemi századok elszakadtak a mehetoszloptól, mert
„a németek besorolásukat megakadályozták." 75
Ennek ellenére a 2. repülődandár túljutott legkritikusabb napjain. Úgyszintén a
2. magyar hadsereg zöme is, amelyet 1943. január 24-én 12 órai időponttal kivontak az
arcvonalból. Ezen a napon érkezett be No vij Oszkolra az 1. páncéloshadosztály,
állományában 11 harckocsival, 3 páncélvadásszal és 2 „Göring" löveggel.76
Január 24-én befejeződött az Osztrogozsszk körzetében és az Alekszejevkától
északkeletre bekerített ellenséges erők felszámolása, míg a rosszosi csoportosításé
még további 3 napot vett igénybe. A 15 napos hadművelet során több mint 15 ellen69 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 144. fol.
70 Uo. 37. fol.
71 Uo. 184. fol.
72 HL 2. HDS. pság. — 1943/295. sz. Hadsereg összefoglaló harcjelentés
73 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 38. fol.
74 Dr. Csima: i. m. 176. o., valamint HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
75 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 144. fol.
76 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
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séges hadosztályt zúztak szét a Voronyezsi Front csapatai és további 6-nak okoztak
súlyos veszteségeket. Eközben több mint 86 ezer katonát ejtettek fogságba.77 Ebből
a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg 40 ezer halottal, 70 ezer sebesülttel és fogságba
esettel „részesült", s elveszítette felszerelése 80%-át. 78 Ehhez képest a 2. repülődan
dár veszteségei elenyészőek : elesett 36 fő, eltűnt 46, beteg 7 fő, sebesült 56, fagysérült
32 fő — mint az 1943. március 9-én kelt egészségügyi statisztikából kitűnik.79 Ami az
anyagi helyzetet illeti: elveszett a dandár anyagkészletének 75%-a, repülőgépeinek
49,3%-a (36 db). Ez utóbbi értékbe beszámították az időközben átvett 8 db „Me—•
109" és 11 db „Ju—88" repülőgépet is.80 (Sajnos, az okmányok jelentős részének
elpusztulása következtében nem rendelkezünk konkrét „induló" létszám- és egyéb
adatokkal, ezért a veszteség viszonyítása is nehezebb. Mégis, bizonyos támpontul
szolgálhat, hogy az állomány rendezés után 1943. március 4-én a repülődandárhoz
121 tiszt és 1491 legénységi állományú tartozott. 81 )
Azonban ez a veszteségadat is hatalmas, mert értelmetlenül, idegen érdekek és ha
mis célok érdekében pusztultak el, s ilyenkor egyetlen ember elvesztése is sok. S még
az sem lehetett számukra „vigasz", hogy „A magyar repülődandár alakulatai... a
földi harcban, melyre sem hivatva, sem kiképezve nem voltak... A visszavonuló
seregtestek utóvédjeként fegyelmezett, zárt egységekben felfegyverezve vonultak
vissza Charkow-ig, hogy újból fegyvernemük rendeltetésének megfelelő alkalmazás
ban folytassák a háborút." 82 Sajnos ezt a fegyvertényt rossz oldalon, az emberiség
—- s közte a magyar nép — alapvető érdekeivel szemben fejtették ki !
1943 legelején Sztálingrád térségében tehát gyökeres fordulat állt be a második
világháború menetében. A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája szintén rendkívüli
jelentőséggel bírt a további eseményekre. Az ezt túlélő tisztikar jelentős részében
ugyanis óriási törést idézett elő. Sokan ekkor döbbentek rá a Vörös Hadsereg erejére,
s nem kevesen ismerték fel azt, hogy a háborút nem nyerhetik meg. Ugyanakkor ezek
a tragikus események leleplezték a német szövetséges tényleges „bajtársiasságát",
a veszélyhelyzetekben tanúsított valóságos énjét. Mindez erjedést indított el a tiszti
karban, melynek egy része az újabb és újabb megrázkódtatások, veszteségek, az
ország megszállása következtében fokozatosan eljutott a németekkel való fegyveres
szembefordulásig is. Addig azonban még hosszú időnek kellett eltelnie, sok magyar
katonának kellett értelmetlenül elpusztulnia.
így 1943 januárjának utolsó napjaiban a repülőknek, akár megcsömörlöttek, akár
rendületlen bizalommal tekintettek német szövetségesükre, végre kellett hajtaniuk
az állományrendezést, majd az új feladatokra való felkészülést.
Január 28-án Fráter Tibor rep. ezredes Budapestre repült, hogy jelentést tegyen
Rákosi Béla altábornagynak, a légierő parancsnokának. Ennek során arról számol
hatott be, hogy elindulásának időpontjában már Harkovban tartózkodott alárendelt
jeinek zöme. Ez jelentős eredménynek volt elkönyvelhető akkor, amikor a 2. hadsereg
állományából január 30-ig mindössze 50 ezer főt sikerült begyülekeztetni.83
A csak papíron leváltott, de a súlyos napokat végigharcolt kolozsvári 2/1. vadász
repülő üzemi századnak is megérkezett január végén a megváltó parancs: 30-31-én
végre valóban kivált a 2. repülődandár állományából, s felkészült a hazatelepülésre.84
Fráter ezredes február 2-án visszatérve Budapestről utasította vezérkari főnökét,
77 A második világháború... i. m. VI. k. 172. o.
78 Magyarország története 8. k. 1918—1919, 1919—1945. Bp., 1976. 1090. o.
79 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 16. fol.
80 Uo. 10. fol.
81 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/322. fol.
82 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 2. fol.
83 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
84 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 145. fol.
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hogy a repülődandár átszervezésére ,,a változott viszonyoknak megfelelő" javaslatot
dolgozza ki. E n n e k megalapozottságát biztosítandó a dandárparancsnok és vezér
k a r i főnöke másnap felkereste K ö r t e n altábornagyot a magyar kötelékek átfegyver
zésének és átképzésének tisztázása céljából. Egyetértettek abban, hogy a kiképzés
a korábbi repülőtereken folyjék, illetve a „ D o n " repülőcsoport parancsnoka K o n o topot jelölte ki vadászátképző repülőtérként. 8 5
Február 3-a t ö b b alegységnek is emlékezetes nap maradt, ugyanis ekkor született
döntés arról, hogy az 1. szállító üzemi század egy része, valamint az üzemanyag
illetve lőszerkezelő oszlop hazatelepül.
Kevésbé volt örömteli a repülődandár alakulatainak rendezésével kapcsolatban
február 4-én hozott elhatározás 8 6 , miszerint a távolfelderítő osztály változatlanul
t o v á b b működik, akárcsak az 52/1. német vadászrepülő-osztály kötelékébe beolvasz
t o t t 1/1. vadászszázad átképzett része. A 4/1. bombázórepülő-századnak is folytatnia
kellett a kiképzést, de m á r nem a Heinkel „ H e — - l l ľ ' - e k e n , hanem a J u n k e r s „ J u —
88"-okon.
A 3/2. közelfelderítő üzemi század visszavonult részlegének szerelőátképzését t o 
vábbra is a távolfelderítő osztálynak kellett biztosítania.
A repülődandár-vonat alakulataiból gépkocsi szeroszlop néven egy gépkocsijavító
részleg és egy vegyes gépkocsioszlop alakult. Ugyanekkor a repülő szeroszlop felosz
lott, beosztottjai a különböző alakulatok műhelyeibe kerültek.
A német vezetésnek való fokozott alárendelést fejezte k i az a t é n y , hogy döntés
született: ezentúl a repülődandár-parancsnokság a „ D o n " repülőcsoporttal egy
helységbe települ.
Ezek az intézkedések, a szorosabb együttműködés nem t u d t a feledtetni a januári
napokban k a p o t t „szövetségesi pofonokat", így a repülők egy része lényegesen érzé
kenyebben reagált minden német lépésre. Ez t ű n i k ki a szállítórepülő-század február
4-i feljegyzéséből, miszerint „ K u r s k repterét a németek... kiürítették és az o t t a n i
vadászrészlegünket cserben hagyták." 8 7
Február 5-én az 1. szállítószázadot is átszervezték, s a fölöslegessé vált állományt
hazaindították. Ezek — és a többi nélkülözhető kötelék — február 6-án kezdték meg
a vasúti berakást 8 8 , de 4 napig nem t u d t a k elindulni mozdony hiányában.
Sem a német, sem a magyar hadvezetés nem volt képes kiheverni ekkorra a januári
megrázkódtatást. Ez kifejezésre j u t o t t a magyar repülőkötelékek gyakori — sokszor
kapkodó, egymást keresztező — áttelepítésében. (Lásd a 22. oldalon lévő táblázatot).
Ugyanakkor ennek sokszor nem voltak meg a feltótelei. í g y pl. a 2. hadsereg feb
ruár 9-ei helyzetjelentése arról tudósít, hogy a páncéloshadosztály és a repülők
nagy része gyalogmenetben vonul hátra, mert „gépkocsijai nincsenek, üzemanyagot
ők sem kapnak." 8 9
A repülődandár alárendeltjeinek többsége átképzés alatt, vagy előtt állt, a Vörös
Hadsereg pedig további sikereket ért el, így „az újból változott helyzet" 9 0 -re hivat
kozva Fráter ezredes február 9-én azzal a javaslattal fordult mind a Légierő, mint a
2. hadsereg parancsnokságához, hogy csökkentsék a dandár állományát.
A magyar erőknek ez a „hazamentési" kísérlete belevágott az ekkorra egyre inkább
t e s t e t öltő magyar kül- és katonapolitikai elképzelésbe. E z t így fogalmazta meg
Szombathelyi vezérezredes az 1943. február 12-ei m e m o r a n d u m á b a n : „Számolni
kell... azzal, hogy az angolszász hatalmak a tavasz folyamán a Balkánon
partraszál
lást kísérelnek meg... Egy balkáni partraszállás következménye kétségtelen Románia
85 Uo. 39. fol.
86 Uo.
87 ü o . 203. fol.
88 Uo. 39. és 203. fol.
89 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/332.
90 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 40. fol.
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átpártolása lesz az angolszász hatalmak oldalára... számítani kell aktív fellépésükkel
(sic!), éspedig ellenünk. Meg fognak támadni minket, hogy maguknak az angolszá
szoknál érdemeket szerezzenek. Fel kell tehát készülnünk arra, hogy ezen támadáso
kat. .. visszaverjük, sőt megtorlásképpen magunk részéről is erélyesen visszavágjuk.
Egy balkáni háború keretében tehát Bontania elleni beavatkozás lenne az első lépés,
amelyre nekünk készülni kell, és amely által a közös háború mellett sajátlagos ma
gyar céljainkat is, Erdély teljes megszállását és biztosítását is megvalósíthatnánk." 91
Nos, ebben a felfogásban gyökerezett minden magyar törekvés, ami arra irányult,
hogy a honvédség minél nagyobb részét az országhatárokon belül állomásoztassa, illetve
hogy a hadműveleti területen levő erőknek ne adjon korszerű harceszközöket. Ennek
megoldása teljes mértékben — ameddig szigorúan vett érdekeik megkövetelték — a
német hadvezetésre hárult.
A m. kir. l.repülődandár
állomáshelyei
(1943.
január—február)92
1943. I. 28.

Kötelék

1943. I I . 4.

1943. I I . 13.

1943. I I . 9.

2. rep. dd. pság.

Poltava

Poltava és Kijev

ő/I. V. oszt. törzs
5/2. V. szd.

Guti

Konotop

Poltava

Boriszpol

1. T F . oszt.
1/1. T F . szd.
1/3. T F . (K.) szd.
1/1. T F . üz. szd.

Harkov

Harkov

Poltava és Harkov

3/2. K F . üz. szd.
részei
1. száll. rep. szd.

Poltava

Poltava

1. száll. rep. üz. szd.

Poltava?

Poltava ?

rep. szero.

—

—

rep. gk. szero.

Poltava és Harkov

Poltava

1. rep. mu, szd.

?

Kijev

1/1. V. század
1/1. V. üz. szd.

Kurszk

Harkov és Guti

Poltava

Harkov

Konotop
Vinnyica

4 / 1 . B . szd.
Poltava

Poltava és Vinnyica
Poltava és Vinnyica

4/1. B . üz. szd.
S/2. V. üz. szd.

Harkov?

Harkov

Guti

Konotop

Ebben azi dőben szükségük volt még a kisszámú magyar kötelékekre is. így február
13-án arra utasította Fráter ezredes Kovács Endre rep. alezredest, a távolfelderítő
91 Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta:
Szinai Miklós és Szűcs László. Bp., 1972. 349—350. o.
92 Uo. 49—52. íol.
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osztály parancsnokát, hogy vegyen át a Luftwaffétol 9 Junkers „Ju—88"-t. Erre
éppen égetően szüksége volt az 1/1. távolfelderítő századnak, ugyanis pont ezen a
napon jegyezték be a naplójukba, hogy „Bevethető gépekkel nagyon gyengén állunk."
Ez az egyszerű mondat azt takarta, hogy mindössze 2 üzemképes géppel rendelkez
tek a 6-ból.93
Az 1/1. vadászszázad is e napon kapta a jó hírt: Konotopon átvehet 6 új Messer
schmitt „Me—109 F4B"-t, s ezzel párhuzamosan adja át a bevetésre alkalmatlan
4 repülőgépét kiképzés céljára az 5/2. vadászszázadnak.94
Február közepére a németek is végrehajtottak bizonyos szervezeti változásokat.
Ennek megfelelően 14-én Fráter ezredesek tudomására hozták, hogy a „Don" re
pülőparancsnokság a továbbiakban a 4. légiflotta 1. repülőhadtestjeként támogatja
a „Dél" hadseregcsoport hadműveleteit.95 Ezúttal már egészen határozott formában
fogalmazták meg azt az igényüket, hogy 6—8 napig — amíg ők Poltaván tartózkod
nak még — a repülődandár is maradjon.
Ezekben a napokban tovább folyt a repülőszázadok vándorlása. Február 15-én
útbaindult Vinnyicára a 4/1. bombázószázad utolsó részlege, a gépkocsi szeroszlop
pedig Kijevbe. Ugyanekkor Heppes százados azt volt kénytelen jelenteni elöljáró
jának, hogy az 5/1. vadászosztály a túlzsúfolt vinnyicai repülőtéren nem kap elhelye
zést. A 20—21-én Kijevbe érkező repülődandár-törzzsel másnap közölték a németek,
hogy a Vinnyicára áttelepült bombázókat továbbirányítják a Marseille közelében
levő Istresbe, mivel csak ott van „Ju—88" kiképző-alakulat.96
Az áttelepülések szüneteiben — a lehetőségekhez mérten — harcfeladatokat is
meg kellett oldaniuk a magyar repülőknek. Azt, hogy ezeket egyre nehezebb körül
mények között tudták végrehajtani, mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a feb
ruár 21-ét megelőző két hétben Hollós János rep. százados 1/1. távolfelderítő szá
zada 4 „ Ju—88" repülőgépet veszített.97
Február utolsó harmadában az 1/1. vadászrepülő-századnak is mind gyakrabban
adtak bevetési parancsot a németek. A vadászbombázó géppároknak a „Dél" had
seregcsoport február 22-én indított ellentámadása légi biztosításában kellett részt
venniük. A hó végéig mintegy 25 géppárral hajtott végre vadászbombázó feladatot,
alacsonytámadást, illetve oltalmazást Grajvoron, Bogoduhov, Merefa és Ahtirka
légterében.98
Mivel Szombathelyi vezérezredes február 17-i parancsában jelezte, hogy a 2.
hadsereg — állományában az arcvonalon levő összes magyar csapattal — a „Közép"
hadseregcsoportnak lesz alárendelve, február 23-án Jány vezérezredes és Kovács
vezérőrnagy tárgyalásokat folytatott Szmolenszkben e német hadműveleti kötelék
parancsnokával, von Kluge vezértábornaggyal és von Wöhle altábornaggyal, a had
seregcsoport vezérkari főnökével. Ezt követően a repülőparancsnokkal abban egyez
tek meg, hogy a magyar repülőkötelékek átképzését ott fejezik be, ahol elkezdték,
így azok egyelőre nem kerülnek át a „Közép" hadseregcsoporthoz. Ugyanekkor az
illetékes szakember a Luftwaffe részéről úgy nyilatkozott, hogy támogatni fogja a
repülődandár német gépekkel való ellátását, mivel „ebben semmiféle gátló körül
ményt nem lát fennforogni."99
Mindenesetre másnap végre megszületett a döntés: az 5/2. vadászrepülő-század
átképzésére Umanyban kerül sor. Ezúttal nagylelkűek voltak a szövetségesek, mivel
némi vita után úgy döntöttek, hogy „még német alakulatok kilakoltatása árán is
93 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. és 76. fol.
94 Uo. 41. fol.
95 Uo.
96 Uo. 42. fol., valamint Ghyczy: Zuhannak... 36. o.
97 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 79. fol.
98 Uo. 186. fol.
99 Dr. Horváth: i. m. 198., 205. és 208—209. o.
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helyet kell biztosítani" 100 számukra. Ugyanekkor az új német összekötő tiszt: br.
Mantaufel (más források szerint Manntaufel) rep. ezredes nem hagyta szó nélkül,
hogy a 4/1. bombázószázad Dél-Franciaországba vezényelt állománya (18 tiszt,
108 fő legénység) nem a németek által rendelkezésre bocsátott vonattal — Magyar
ország kikerülésével —, hanem saját szabadságos szerelvénnyel, Debrecen érintésével
utazott új állomáshelyére. Csak nagyon rövid időt tölthettek azonban családi kör
ben, mert február 24-én léptek be Lavocsnenál az ország területére, s 28-án már el is
hagyták azt Hegyeshalomnál.101
Ugyancsak magyar területre érkezett február 24-én a 2. repülődandár munkás
századától 1 tiszt és 46 legénységi állományú, a szeroszloptól pedig 1 tiszt és 31
katona. 102
Február 28-án újabb változás állt be a 2. repülődandár szervezetében: mivel szál
lító repülőgépekkel már nem rendelkezett, valamint egyéb létszám- és gépcsökkenés
következtében az 1. szállítórepülő-századot 2. repülődandár futárrepülő-rajjá szer
vezték át. 103
Fráter ezredes repülőgépek tekintetében is — a kapott néhány harceszköz ellenére —
rendkívül rosszul állt. Az 1943. március 1-i helyzet szerint alárendeltjei az alábbi típusú
és mennyiségű repülőgéppel rendelkeztek :104
1/1. T F .

1. rep. száll

5/2. V.

1/1. V.

—

—

Típus
s.zázad

„He—111 P — 6 "
„Ju—88 D "
„Bü—131"
„Me—109 F 4 B "
„FW—58"
„Fi—156"

összesen:

2
9
1

—
1

—
—

—

1
2
1

12

7

4

3
3

1
9

—

10

A 2. repülődandár e 33 gépén kívül a megszálló csoport parancsnoksága rendelke
zett még 1 „Bü—131", 1 „Ar—96", 2 „Fi—156" és 1 zsákmányolt repülőgéppel.
Lényegesen többre nem számíthatott, mert a magyar politikai és katonai vezetés
— a korábban vázolt okok miatt — nem volt hajlandó újabb repülőgépet adni a 2.
magyar hadseregnek, a Luftwaffe pedig csak a nélkülözhető néhány harceszközről
mondott le. Márpedig egyre inkább szüksége volt neki is a további repülőgépek
tömegére. Ez indokolta azt, hogy Speer, a fegyverkezés és hadiipar birodalmi minisz
tere már 1943 januárjában úgy fogalmazott a központi tervbizottság ülésén, hogy
mindenekelőtt a repülőgépek (kiemelés tőlem — Sz. M.), harckocsik és tengeralatt
járók gyártását kell fokozni."105
Ennek a döntésnek az volt a közvetlen következménye, hogy 1943 februárban

100 HL 2. HDS. pság. I. a — 1943/609. 42. fol.
101 HL Vkf. Ein. 1. N H J — 1943/1459. és 1601. Kszv. hdm. 43. I I . 24. és 28.
102 Uo. — 1943/1459. Kszv. hdm. 43. I I . 24.
103 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 208. fol.
104 HL 2. HDS. pság. Rep. dd. pk. Vegyes — 1943/sz. n. (15. doboz, 255. fol.)
105 A második világháború... i. m. VI. k. 648—649. o.
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határozat született a német—magyar repülőgépgyártási program kibővítéséről.106
Német nyomásra az eredeti 1 milliárdos beruházási összeget 2,7 milliárd pengőre
növelték.107 Ennek eredményeként a partnerek már havi 70 vadász- és 75 romboló
repülőgép gyártásával számoltak. Így a korábban rögzítetteken felül a Magyar
Királyi Honvéd Légierőnek további 138 „Me— 109F", 92 „Me—210" és 274 „Me—
410" jutott volna. Ez egybevágott a vezérkar főnökének azon törekvésével, hogy
mihamarabb befejezze — többek között — „a légierő felszerelését is úgy, hogy
legalább a hadi alkalmazhatóság alsó fokát elérjék."108
Ez azonban a honi repülőalakulatokra vonatkozott, illetve a rendkívül nehezen
beindult hazai gyártmányok is ezek mennyiségi és minőségi mutatóit emelték.
E magyar törekvést ellensúlyozandó, a német hadvezetés is kikötötte, hogy az
általa átadott „korszerű gépanyag csak hadműveleti területen áll a magyar egységek
rendelkezésére, hazaszállítani nem lehet." Ennek megfelelően a helyszínen részesí
tették kiképzésben, s az első adandó alkalommal be is vetették őket. így 1943 már
ciusában Umanyban megkezdődött az 5/2. vadászszázad személyzetének átképzése
a „Me—109 G—2" típusra.109
Egyéb feszültségek is kimutathatók a német—magyar repülőkapcsolatokban ez
idő tájt. Jagow budapesti követ pl. nem kis epével továbbította külügyminisztériu
mának azt a magyar követelést, hogy az Istresben zuhanóbombázó-átképzés alatt
álló magyar századokat ne alkalmazzák harci bevetésben. „Ebből a hivatalos közlés
ből ismét világosan látható a magyarok álláspontja, hogy csak az Oroszország elleni
harcban vesznek részt" 110 — mutatott rá Jagow.
A Dél-Franciaországba küldött magyar bombázók 1943. március 10-én hajtották
végre az első „szoktató-ismerkedő" felszállást, s kezdték meg több mint 1 hónapos
átképzésüket a „ Ju—88"-okra. m
Erre a korszerűbb típusokon való begyakorlásra feltétlenül szükség volt a Magyar
Királyi Honvéd Légierő minőségi fejlesztése, csapásmérő erejének fokozása érdeké
ben. Ezt a szükségszerűséget talán az egyik legilletékesebb, Kovács vezérőrnagy
fogalmazta meg, miszerint „A haderő megszervezésénél irányító alapelvként kell
elfogadnunk, hogy a pc. erők és a légi erők minden hds-nek a leghatásosabb erejét
képezik, azaz ők teszik korszerűvé a haderőt... A két, háborút eldöntő eszköznél, a
pc. és légi erőknél a korszerűség, vagy helyesebben kifejezve: a legmagasabb fokú
korszerűség a döntő és ebből az elvből nem lehet engedni."112 Nos, a 2. hadsereg
vezérkari főnökének messzemenően helyes volt a légierővel kapcsolatos megítélése,
azonban az objektív feltételek nem tették lehetővé ennek rövid idő alatti megvalósí
tását.
Szükség lett volna pedig erre, mert csak a propaganda szajkózta — de talán a szer
zői sem hitték —, hogy a Vörös Hadsereg sztálingrádi és doni támadása „csak rész
leteredményekkel járt. A tavasz és a nyár a német kezdeményezés jegyében fog
állani... a német támadás fogja a keleti katonai helyzet eldöntését kiküzdeni." 113
A valóság az volt, hogy éppen a „Dél" hadseregcsoport volt az, amely a belgorodi és
harkovi irányban február—márciusban bizonyos sikereket ért el, amit néhány hónap
múlva ismét elvesztett. Ezektől a magabiztosnak tűnő vágyálmoktól sokkal beszé

lőé Berend ľ. Iván—Ránki György: A monopolkapitalizmus kialakulása és uralma Magyarországon 1900—1944.
Bp., 1958. 84. o.
107 Uo.
108 HL HM Ein. 17. r. — 1942/104 493., valamint Dombrády Lóránd: A Kállay-íéle kiugrási politika és a magyar
katonai vezetés. HK 1974/4. sz. 528. o.
109 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Bp., 1977. 236—238. o.
110 A Wilhelmstrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Ránki
György, Pamlényi Ervin, Tükovszky Lóránt, Juhász Gyula. Bp., 1968. 714. o.
111 Ghyczy: Zuhannak... 37. o.
112 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/570.
113 Magyar Szárnyak 1943/6. sz. 4. o.
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desebbek voltak azok a tények, hogy a magyar repülők szaklapjából egy jó időre
eltűnt a honvéd légierőről szóló tudósítás.
Igaz, ezekben a hetekben — az átképzésen túl — nagyon sok nem történt. A távol
felderítők tevékenykedtek leginkább, így március 20-án megünnepelhették 300. be
vetésüket. Az ezt követő napokban új személyzetek érkeztek a pótosztálytól, amelyek
leváltották az átlagosan 60 bevetéssel rendelkező „öregeket."114
S még egy jelentős esemény következett be a 2. repülődandár életében: 1943.
március 25-én a parancsnoki poszton Illy Sándor rep. vk. ezredes váltotta fel Fráter
Tibort.115 Ezt követően bizonyos alakulatok is „mozogtak". így 1943. április 5-én
Hegyeshalomnál „kilépett" a debreceni 3. bombázórepülő-osztálytörzs, a 3/1. bom
bázószázaddal és üzemi századával. Április 9-én „belépett" Lavocsnénál a 2. repülő
dandár 3 tisztje és 139 katonája. Április 12-én hazai állomáson kirakott a 3/2. közel
felderítő század korábban kint maradt része és az 1. távolfelderítő század. Április
15-én elhagyta az országot a kecskeméti 3/1. közelfelderítő század és üzemi századá
nak első része.116
A belgorod—harkovi német sikerek következtében az 1. távolfelderítő osztály
április elején visszatelepülhetett Harkovba, ahol a VIII. német repülőhadtest alá
rendeltségébe került, s a Kurszk, Kasztornoje, Szvoboda, Rosszos, Izjum által hatá
rolt területen végezték felderítő tevékenységüket. Ennek során már érzékelték a ké
sőbbi kurszki szovjet védelmi és támadó hadműveletek előkészületeit: „ahol eddig
naponta 100—120 gépet számláltunk össze felderítő repüléseink folyamán, a gépek
száma átlagosan 900-ra szaporodik, amiből kb. 700 egymotoros"117 — emlékezett
vissza az egyik pilóta. Ennek következtében a vadászokra is nagyobb felelősség hárult,
különösen O boj any és Karocsa légterében kellett fokozottan biztosítaniuk a távol
felderítőket, akik a hó végére elérték 400. bevetésüket. E tevékenység során 2 légi
győzelmet szereztek és több repülőgépet — de személyzetet nem — veszítettek.
Április 20-án az istresiek is végrehajtották utolsó „békés" repülésüket, s — ezúttal
nem sikerült a hazaruccanás — egyenesen Ukrajnába vonatoztak.118
Április 28-án Jány vezérezredes hazaindult úgynevezett béketörzsével. Ezzel
„A hds. pság. mint a magyar kir. 2. hds. pság. működését 1943. IV. 30-án 24 órával
befejezte." Helyét a „Magyar királyi honvéd megszálló erő parancsnokság" vette át,
élén Lakatos Géza altábornaggyal.119 Ő azonban semmi befolyást nem gyakorolt a
LuftwafFénak teljesen alárendelt magyar kötelékekre, amelyek tovább folytatták
háborús tevékenységüket. Ilyen feladatvégrehajtás közben pusztult el 1943. május
8-án Valujki környékén az egyik távolfelderítő repülőgép személyzete (Satzger
Keresztély rep. százados, pilóta; Petkóczy Sándor főhadnagy, megfigyelő; Czilczer
őrmester, hajózótávirász és Gyenis tizedes hajózószerelő), illetve esett fogságba
Sztarij Oszkol térségében Jakab Zoltán százados, pilóta; Balogh Béla hadnagy,
megfigyelő ; Csira László őrmester, hajózótávirász és Maloványi Sándor szakaszvezető,
hajózószerelő)120. Emellett a távolfelderítő század további 2 gépet veszített, s helyet
tük csak 2 „ Ju—88"-at kapott.
Május első napjaiban a 4/1. — most már — zuhanóbombázó-repülöszázad is visszaér
kezett Istresből a| Vinnyicától északnyugatra 25 km-re levő Kalinovkára. Itt 5-e és
18-a között vették át, s repülték be Junkers „Ju—88"-aikat. Ezt követően május
19-én áttelepültek harkovi hadi repülőterükre. Itt egy 130 km szélességű és 110 km
114 Péterdi: i. m. 43—44. o.
115 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094.
116 HL Vkf. Bln. 1. N H J — 1943/2753., 2894. és 3100. Kszv. hdm. 43. IV. 6., 10. és 16., valamint 1703/12/M. hdm.
1. vkf.
117 Péterdi: i. m. 44. o.
118 Ghyczy: Zuhannak... 38. o.
119 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL Vkf. Ein. 1. N H J — 1943/261. dob. 983. fol.
120 Péterdi: i. m. 45. o.
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mélységű terület fölött kellett működniük, ahol ,,a szovjet légi fölény túlságosan is
nyomasztó" 121 volt. Ezért csak erős vadászkíséret mellett tudtak tevékenykedni.
Bevetéseik zömét a vasúti összeköttetés megszakítása céljából hajtották végre, rit
kábban mértek csapást csapatösszevonásokra, repülőterekre. Az azonban rossz ómen
nek volt elkönyvelhető, hogy már az első bevetés alkalmával elveszítették egyik re
pülőgépüket és személyzetét.
Eközben folyamatosan — ha nem is nagy ütemben — folyt a repülőszemélyzetek
cseréje, a harci tapasztalatok minél széleskörűbbé tétele. így május 18-án hazai föld
re érkezett az egyik üzemi század 21 legénységi állományú tagja, másnap pedig
elhagyta az országot a 3/1. bombázórepülő-század légvédelmi ágyús szakasza és az
üzemi század gépkocsianyaga.122
Július 2-án a 2/2. zuhanóbombázó-repülőszázad — az iratok legalább is ezen a né
ven említik — hagyta maga mögött Lavocsnónál az országhatárt, 15-én a 2. repülő
dandár-vonat gépkocsi- és műhelycsoportja, amely 18-án ki is rakott Kijevben. Bol
dogabb volt viszont a repülődandár üzemi századának azon része, amely 7-én Siankin
át belépett az országba, s útbaindult a sátoralj aúj hely-gyártelepi fertőtlenítő állo
másra.123
A távolfelderítők mind fokozottabb igénybevételét bizonyítja, hogy e hónapban
elérték 500. bevetésüket. A zuhanóbombázók is nap mint nap kaptak újabb felada
tokat, azonban ezekről részletes feljegyzéssel nem találkoztam.
Miközben a hadműveleti területen levő néhány század harcfeladatokat látott el,
az országon belül is történtek fontos események. így a német—magyar politikai
kötélhúzás következménye az volt a honvédségre, hogy 1943. június 12-én Kállay
miniszterelnök meneszteni kényszerült Nagy Vilmos vezérezredest, akit Csatay Lajos
vezérezredes, a 3. hadsereg addigi parancsnoka követett a honvédelmi miniszteri
poszton. A háború további menete szempontjából azonban sokkal fontosabb esemé
nyek érlelődtek a szovjet—német arcvonalon.
Ennek rendkívül lényeges eleme volt az a küzdelem, amit a szovjet légierő 1943
április—június hónapokban folytatott a hadászati légi uralomért. Ennek kivívása
nagyon nehéz feladatot jelentett, hiszen a Kurszk térségében tevékenykedő 6. és 4.
légiflottát a német hadvezetés 1943. március 15. és július 1. között a Franciaország
ból és Norvégiából ide átvezényelt 13 repülőcsoporttal erősítette meg.124
A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása a kialakult helyzetet érté
kelve úgy döntött, hogy két hatalmas légi hadműveletben szétzúzza a Luftwaffe
e térségben harcoló főcsoportosításait. Az elsőben a két légiflotta 60%-a által meg
szállt repülőterekre szándékozott meglepetésszerű csapást mérni hat légi hadsereg
gel. Ezt a légi hadműveletet 1943. május 6., 7. és 8-án hajtották végre 1400 repülő
gép-bevetéssel. Ennek eredményeként több mint 500 ellenséges légi harceszközt tet
tek harcképtelenné, miközben 122-t veszítettek.125
A másik nagy akciót a június 8. és 10. közötti 3 napon hajtották végre három légi
hadsereg és több távolbombázó repülő-magasabbegység bevonásával. Ennek során
28 ellenséges repülőteret támadva 254 repülőgépet pusztítottak el.126
Természetesen a tengelyhatalmak légierői sem tétlenkedtek, így május—június
folyamán 1200 gép részvételével mintegy 380 légitámadást intéztek szovjet repülő
terek ellen, s eközben 124 repülőgépet veszítettek. E támadások hatékonyságát jelen
tősen csökkentette az a tény, hogy Novikov légimarsallnak, a szovjet légierő parancs
nokának jelentése szerint: ,,A repülőterek légvédelmének egyik rendszabályaként
121 Ghyczy Tihamér: Egy zu-bo-boszorkány élményeiből. KMSZ 1982/11. sz. 45. o.
122 HL Vkf. Ein. 1. NHJ. — 1943/4011. és 4164. Kszv. hdm. 43. V. 18. és 23.
123 Uo. — 1943/4470., 4591., 4759. és 4817. Kszv. hdm. 43. VI. 3., 8., 16. és 19.
124 A második világháború története 1939—1945. Bp., 1979. VIII. k. 173. o.
125 Uo. 175. o.
126 Uo. 176. o.
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sikeresen alkalmazzuk az álrepülőtereket. A Déli Front 8. légi hadseregének álrepülőterére például az ellenséges légierő az utóbbi másfél hónap alatt 2214, összesen
46 755 kg súlyú bombát dobott le, az igazi repülőterekre pedig ezalatt 61 darab
2750 kg összsúlyú bomba hullott." 127
A hadászati légi uralomért vívott heves küzdelem következtében 1943 tavaszán
és nyarának elején a betolakodók mintegy 3700 repülőgépet veszítettek,128 így egyre
inkább kicsúszott kezükből a hadászati kezdeményezés.
A német szárazföldi haderő még ezzel sem dicsekedhetett, mert Sztálingrád óta
nem rendelkezett vele. Ezért a német hadvezetés úgy döntött, hogy 1943 júliusában
végrehajtja a „Citadella" hadműveletet: levágja az ún. kurszki kiszögellést, és hatal
mas veszteséget okozva a Vörös Hadseregnek, ismét rákényszeríti akaratát.
A szovjet főparancsnokság viszont úgy döntött, hogy védelmi tevékenységgel el
vérezteti a támadó erőket, így megszilárdítja a hadászati kezdeményezés birtoklását,
majd ellentámadásba átmenve szétzúzza a „Közép" hadseregcsoport orjoli, illetve
a ,,Dél" hadseregcsoport belgorod—harkovi csoportosítását.
Ebben a küzdelemben a 2900 vörös csillagos repülőgéppel 2050-et tudtak szembe
állítani a tengelyhatalmak. 129 Ez utóbbiba beletartozott a 2. repülődandár néhány
tucatnyi repülőgépe is.
Az 1943. július 5-én megindított „Citadella" hadművelet az egyik irányban 10—12
km-es térnyerés után 12-ére, a másikban 30—40 km-nyi mélységben 23-ára kifulladt.
Ezzel párhuzamosan kezdetét vette a szovjet fegyveres erők kurszki ellentámadása,
aminek eredményeként augusztus végére felszámolódott az ellenség mindkét Kurszk
környéki csoportosítása.
Az ellentámadásból kinövő általános támadás menekülésszerű visszavonulásra
kényszerítette a betolakodókat, akik csak szeptemberben tudtak megkapaszkodni
a Dnyepertől jóval nyugatra. Mindez így tükröződik az egyik távolfelderítő feljegy
zésében: „Júliusban megkezdődik a Belgorod-i német áttörés, melynek gyászos fél
beszakadása után az osztály Poltavára kénytelen áttelepülni, majd később tovább,
nyugatra." 130
Ennek ellenére folytatódott a magyar repülőállomány cseréje. így július 14-én
egy 85 tengelyes szerelvénnyel elhagyta az országot a légierő gépkocsi vonatosztályá
nak kivezényelt része, 25-én pedig követte őket az 1. távolfelderítő osztály pótkerete.
E hó 27-én viszont Budapesten kirakott a 2. repülődandár-parancsnokság felváltott
része.131
A 2/2. zuhanóbombázó-század, melynek kiképzése a hadműveleti területen fejező
dött be — nem hivatalos forrás szerint132 — augusztusban kezdte meg bevetését 12
Junkers „Ju—87D" típusú repülőgépével, Korosy Jenő rep. százados parancsnok
sága alatt. (Bár e vonatkozásban is van tisztázatlan körülmény, hiszen az október
1-től érvényes 1943/44. évi hadrendet tartalmazó ún. 43 000-es intézkedés szerint
a 2/2. század „később alakul át" zuhanóbombázóvá!)133
Az 1. szállítórepülő-század is megfeszítetten tevékenykedett. Egy Nyugaton meg
jelent forrás szerint134 1943 nyaráig kb. 700 ezer kilométernyi távolságot repültek,
miközben mintegy 200 t tábori postát, 100 t katonai és 10 t egészségügyi anyagot,
valamint 800 sebesültet és 1700 utast szállítottak. Augusztusban a gyors szovjet
127 Uo. 177. o.
128 Uo.
129 Uo. 191. o.
130 Péterdi: i. m. 47. o.
131 HL Vkf. Bln. 1. N H J — 1943/5438., 5749. és 5830. Kszv. hdm. VII. 15., 26. és 28.
132 Gaál Gyula—Vági Ernő: A magyar királyi légierők harcai Szovjet-Oroszországban a II. világháborúban. Ma
gyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920—1945). Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki Veress
Lajos. München, 1972. 241—242. o.
133 HL HM Bln. 1. a. — 1942/42000.
134 Gaál Gyula: Szárnyas szállítók. KMSZ 1981/10. sz. 6. o.
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előretörés időszakában a század Harkovban levő 2 „ J u — 5 2 " - e t e t t komoly szolgá
latokat az 5/1. vadászosztály földi részlegének hátratelepítése során. (Különben
a szállítórepülőszázad „végállomásai" augusztus: H a r k o v ; szeptember: Kijev;
október elején: Zsitomir, végén Bobrujszk; november: Pinszk — jól m u t a t j á k a szov
jet frontok hatalmas ütemű térnyerését).
A Vörös Hadsereg sikerei arra kényszerítették az 5/1. vadászrepülő-osztályt is,
hogy egyre gyakrabban és mind nyugatabbra keressen új repülőteret. í g y 1943. szep
tember 4-én Harkovból Poltavára települt át. I t t vette kezdetét az osztály k é t szá
zadának egyesítése. Az 1/1. vadászszázad állományának zöme Ujszászy György rep.
százados parancsnoksága alatt hazatelepült Szolnokra. Szeptember végén Heppes
Aladár rep. százados, osztályparancsnok is visszatért Budapestre, ahol az új vadász
repülő harcszabályzat kidolgozását k a p t a feladatul. A k i n t m a r a d o t t a k H o r v á t h
Gyula százados ún. 5/2. önálló vadászrepülő-századába olvadtak be. 1 3 5
Ezekkel az eseményekkel egyidejűleg a légierő illetékesei nagy erőfeszítéseket t e t 
tek viszont a korábban megálmodott korszerű légierő megteremtése érdekében a n n á l
is inkább, m e r t nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlesztés üteme lassúbb a tervezettnél.
Ez kifejeződött az október 1-ével életbe lépett 1943/44. évi szervezési intézkedésben
is. 136 Ennek m á r az „Általában" fejezete is érzékeltette, hogy hiába csökkentették
1941—42-ben radikálisan a hadrendet, a nagy harctéri veszteségek és egyéb (terme
lési, beszerzési) nehézségek miatt nem sikerült biztosítani az 1943. október 1-ére
tervezett „Huba—111/1." hadrend létrehozásának feltételeit. E fejezetben található
megfogalmazás szerint ugyanis a hadrendfejlesztés súlya — többek között — „az
emberanyagunknak minél teljesebb kihasználásával a hadirendünk későbbi tovább
fejlesztéséhez az alapok megteremtésén (kiemelés tőlem — Sz. M.) nyugszik." T e h á t
továbbra is az alapozás volt a feladat.
A legjelentősebb változások a légierő felső vezetésében következtek be. A légügyi
főcsoportfőnök — Magyarosy Sándor altábornagy — egyben a légierő parancsnoka
beosztást is á t v e t t e (Rákosi Béla altábornagy augusztus 1-ével nyugállományba
vonult), s m i n t ilyen rendelkezett az összes repülőalakulat fölötti parancsnoklás és
felügyelet jogával. A légierő parancsnokának helyettese ettől az időponttól ellátta
a légierő felügyelőjének feladatkörét is.
Az a változás szintén alapvetőnek ítélhető, hogy az addigi Légierő Parancsnokság
átalakult „M. kir. 1. honvéd repülőhadosztály-parancsnoksággá."
Az új szervezési intézkedés a Honvédség 10 239 rendszeresített tiszti és tisztjelölti
helyéből 1009-et (ebből 945 hivatásos) biztosított a légierő részére. E z t azért kell
hangsúlyozni, m e r t mindkét vonatkozásban közel 30%-os növekedést jelent. A Hon
védség rendszeresített 271 134 fős csapatlegénységéből 24 290 illette a légierőt, ami az
előző évihez képest 20%-os gyarapodással volt egyenlő.
Ezt jól érzékelteti a következő táblázat :
A légierő állományának
(1942—44)
Szervezési év

1942/43.
1943/44.

változása12,1

Hivatásos
tiszt

Legénység

Rep.
század

Repülőgép

779
945

20 082
24 290

22
29

769
864

135 Winkler: i. m. 3. o.
136 HL HM Ein. 1. a. — 1943/43 000.
137 H L HM Ein. 1. a. — 1942/42 000. és 1943/43 000.
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Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szervezési intézkedés az elérendő — s részben
feltöltendő, vagy megteremtendő — helyzetet jelölte. így pl. az 1943/44. évi szer
vezési intézkedés 13 vadászszázadról beszélt, a valóságban azonban 1943 őszén csak
8 vadász-, 1 éjjeli vadász- és 1 rombolószázad létezett. 138 (Igaz, ez utóbbi csak ala
kulóban volt.)
Ennek ellenére összességében az állapítható meg, hogy — a ,,kellálladékot" figye
lembe véve — a vadászszázadok száma kettővel, a bombázóké pedig hárommal nőtt,
ami 20, illetve 50%-os növekedést jelentett — vagy jelzett a későbbiekre —, sőt a hat
osztályparancsnoki raj további két századdal (10—10%-kai) gyarapította a légierő
állományát. Az említett 864-ből 392 volt hadi-, 432 gyakorló és iskola-, valamint 40
különleges repülőgéppel rendelkezett a légierő, ami jelentős (65; 24 illetve 6 gépes)
növekedést takart. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek ellenére sem sikerült
a rendelkezésre álló 2 távol- és 4 közelfelderítő, 13 vadász-, valamint 10 bombázó
századdal megvalósítani a ,,Huba—111/1." hadrend 3 távol- és 8 közelfelderítő, illetve
23 vadászszázados állományát. Mindössze a bombázók vonatkozásában érték el
a kívánt 10 százados erőt.
Ugyanakkor figyelmet érdemel az a tény is, hogy minden nehézség ellenére sike
rült befejezni a 100%-os tartalék képzést. Lényegében tehát itt mondható el először
hogy bár nem érték el a két évvel korábban elhatározott célkitűzéseket, mégis jelen
tős fejlődést takart e szervezeti intézkedés. Az 1943 januári—februári veszteségek
ellenére is kimutatható gyarapodás mind a személyi-, mind a repülőgépállomány
ban.139
Mindenesetre a hadműveleti területen levő repülőkötelékek helyzetében ekkor
csak annyi történt, hogy október 5-én az itt tevékenykedő 2. repülődandár-parancs
nokság elnevezését 102. repülődandár-parancsnokságra változtatták, s minden kivo
nult repülőalakulatot neki rendeltek alá.140
A közelgő tél, a kedvezőtlen időjárás természetesen egyre inkább akadályozta a
harcoló kötelékek tevékenységét. Ennél is kevesebbet tudunk azonban, mert a ren
delkezésre álló anyagokból mindössze apró mozaikok tűnnek elő. Az egyik ilyen, hogy
a gyors ütemben nyugatra tolódó arcvonal rohamosan közeledett Berdicsevhez.
Az itteni magyar kórház sebesültjeinek elszállításában a Budaörsről november 10-én
kirendelt ,,Ju—52" egészségügyi gép 4 fordulóval — ha túlterhelve is — Proszkurovba tudta szállítani a 150 sebesült döntő részét.
Ami az 5/2. önálló vadászszázad további tevékenységét illeti, annyi ismert, hogy
1943 decemberében a börgöndi harckiképző vadászszázad állományából egészült ki,
s ekkor ennek a századnak — már november óta kint tartózkodó — parancsnoka,
Kovács József rep. százados vette át a 102/1. önálló vadászrepülő-századra átkeresz
telt alegység vezetését.141
Egyes — nem hivatalos — összesítések szerint142 a hadműveletekben részt vett
alegységek 1943. é vi tevékenységét az alábbi adatok jellemzik:
— az 5/1. vadászosztály az 1943 május és november közötti időszakban 1560 beve
tést hajtott végre, melynek során a korábban ismertetett légi győzelmek mellett
elveszített 9 pilótát (a gép veszteségről nincs adat) ;
— az I. önálló távolfelderítő osztály, illetve az osztálytörzs szeptemberi hazatéré
sét követően a — Mersich Adorján rep. százados parancsnoksága alatt tevékenykedő
— 1. önálló távolfelderítő századdá „előlépő" kötelék tovább végezte feladatát;
— Telbisz Imre rep. százados Focke—Wulf ,,FW—189"-es repülőgépekkel rendel138 Vasváry József : Hozzáfűzések Dr. Szabó Miklós őrgy. : A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai és szervezeti
fejlődése (1938—1944) c. kandidátusi disszertációhoz. (A szerző birtokában) 14. o.
139 HL HM Ein. 1. a. — 1943/43 000.
140 HL 2. HDS. pság — 1943/1777., valamint HL Vkf. Ein. 1. — 1943/6191.
141 Goal: Szárnyas... i. m. 6. o., valamint Winkler: ... i. m. 3. o.
142 Gaál—Vdgi: i. m. 241—242. o.
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kező kecskeméti 3/1. közelfelderítő százada 1943. május 22-től decemberig mintegy
1100 bevetést hajtott végre, miközben 2 gépet veszített ;
— a 102/1. zuhanóbombázó repülőszázaddá átkeresztelt alegység bevetéseinek
száma az év végéig meghaladta az ezret, akárcsak a 102/2-é.
Szirmay Aladár vezérőrnagynak, a 102. repülődandár új parancsnokának azonban
1943 végére csak négy harcoló század állt rendelkezésére. Igaz, ez a „rendelkezésére"
szó nem pontos, ugyanis a repülődandár vezérkari főnöki beosztást 1943. október 15-e
és 1944. március 21-e között betöltő Balássy Miklós rep. vk. őrnagy szerint a ,,rep.
századok alárendeltsége azonban teljesen névleges volt és csupán a személyi és a
magyar anyagi utánpótlásra korlátozódott. A századok a németektől közvetlenül kap
ták bevetési parancsaikat. Ezeket a parancsokat velünk csak utólag, sok esetben
egy napos késedelemmel közölték a dandárparancsnokság mellett működő »Ver
bindungskommando« (összekötő csoport — Sz. M.) útján." 143 Ilyen „jogok" és
parancsnoklási viszonyok mellett hátrált a repülődandár-parancsnokság 1943 októ
berben Zsitomirba, a hó végén, november elején Lembergbe (Lvov), majd mind na
gyobb léptekkel a végső pusztulás felé !
Hadművészeti tapasztalatok
1942—43 fordulóján a szovjet fegyveres erő végérvényesen kezébe ragadta a ha
dászati kezdeményezést, bekövetkezett a döntő fordulat a háború menetében. Ennek
egyik következménye az lett, hogy a német és szövetséges kötelékek — köztük a 2.
repülődandár — a Sztálingrád, illetve Voronyezs térségében végrehajtott bekeríté
sek során vagy felmorzsolódtak, vagy a kitörni képes részek egyre nagyobb ütemben
vonultak vissza nyugati irányban. Ezáltal a nyert hadművészeti tapasztalatok is
lényegesen szegényesebbek a korábbiaknál.
Az ekkori hatalmas szovjet sikerek másik, közvetlenül kitapintható következ
ménye az volt, hogy a magyar politikai és katonai vezetésben még inkább felerősö
dött az a törekvés, hogy minél nagyobb erőt, illetve az otthon gyártott korszerű
harceszközöket az országhatárokon belül tartalékolja. Ezért a hadműveleti területen
levők át-, vagy ismételt felfegyverzése csak német készletekből történt, s harcoló alegy
séget is csak annyit küldött ki, amennyi elől semmi módon nem tudott kitérni.
Az 1943 második felében Ukrajnába érkező kötelékek zöme kiszolgáló alegység volt.
Most kapott tehát igazi tartalmat Szombathelyi vezérezredesnek az az 1942. decem
beri megfogalmazása, hogy „Hol marad a magyar megoldás akkor, ha minden erőn
ket eleve ennek a 100%-os német győzelemnek a kivívására bedobjuk és feláldozzuk...
Ne siessünk. Ne akarjunk németebbek lenni a németeknél... Nagyhatalmi politikát
és hadászatot át kell engedni a nagyhatalmaknak, nekünk a fal mellett kell jár
nunk." 144
Ami a konkrét hadművészeti tapasztalatokat illeti, a vezetés rendszere alapvetően
változatlan maradt. A januári kritikus napokban azonban döntőnek, sőt — ebben
az esetben szószerint — életbevágónak bizonyult az, hogy a repülődandár parancs
noka végig szilárdan kézben tartotta alárendeltjei vezetését. Feltétlen szerepe van
ennek abban, hogy más kötelékekhez viszonyítva rendkívül alacsony: 5%-nyi volt
az utóvédharcokat folytató, bekerítésből kitörő repülődandár vesztesége halottak
ban és eltűntekben.
A szemben álló erők értékelése meglehetősen ellentmondásosnak bizonyult. Ko
vács vezérőrnagy ugyanis bár határozatlanul, végül mégis helyesen értékelte — külö143 Balássy Miklós rep. vk. őrnagy közlése (a szerző birtokában).
144 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Bp., 1955. 141. o.
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nősen területileg — a szovjet csapatok 1943 eleji várható tevékenységét. A felderí
tésre alkalmatlan időjárás ellenére meglehetős bizonyossággal számolt a hadsereg
vezetése az urivi hídfőből indítandó szovjet támadással, de ennek pontos kezdetét
képtelen volt felfedni.
A tavaszi—nyári hónapokban egyértelművé vált az illetékes magyar parancsnok
ságok előtt a Vörös Hadsereg roppant ütemű erősödése, s a felderített csapatössze
vonásokból időben értesültek a Kurszk körzetében várható súlyos harcokról is.
Az együttműködés lényegében szintén a „védőkörletben", valamint a kitörés és
visszavonulás alatti harctevékenység során szükséges tennivalók összehangolására,
korlátozódott. A német repülőkötelékek ugyanis, mindig kész helyzet elé állítva
magyar szövetségesüket, legfeljebb 1/2—1 nappal korábban jelentették be repülőtér
kiürítési szándékukat. Úgyszintén csak nehezítették a „védőkörletben" visszamaradó
magyar repülőkötelékek helyzetét azzal, hogy figyelmen kívül hagyva alapvető létér
dekeiket, bejelentés nélkül lebontották híradóvonalaikat, vagy felrobbantották az
utolsó menedéket, védelmet nyújtó épületeket, lövegeket.
A legsúlyosabb napok elmúltával viszont minden korábbinál szorosabbá kíván
ták tenni az együttműködést a németek, s ennek érdekében el is rendelték, hogy
a repülődandár törzse a német repülő-magasabbegység parancsnokságával egy helyőr
ségben köteles települni.
Az átképzés alatt álló magyar vadászbombázó kötelék harci együttműködése za
vartalan volt, hiszen német osztály alárendeltségében tevékenykedett a bevetések
során.
A német szárazföldi csapatokkal való együttműködés a kitörés időszakában egyol
dalúnak bizonyult: a „védőkörletben" harcoló magyarok hajlandóak voltak kitöré
süket elhalasztani a német magasabbegység beérkezéséig, ezt követően azonban
egyértelműen érvényesült az önző német érdek. Ez viszont kitörölhetetlen nyomokat
hagyott sokak későbbi „együttműködési készségében."
A 2. hadsereg parancsnokságával kevésbé volt olyan hatékony és szoros az együtt
működés, mint korábban. Ez különösen a visszavonulás időszakában volt érzékelhető,
amikor rendkívül súlyos helyzetbe került a védőkörlet állománya azáltal, hogy a
hadseregtörzs alegységei nem szállták meg védőszakaszukat.
A repülőalegységek — különösen a földi harcokra kényszerültek és a szállítók —
— jól összehangolták tevékenységüket, mind a védelem és kitörés, mind pedig a kiürítés
és visszavonulás időszakában.
A technikai helyzet — paradox módon — lényegesen javult 1943 folyamán. Ezt
egyrészt „megoldotta" ugyanis a januári katasztrófa, amikor a meghibásodott, vagy
a rendkívüli hidegben beindíthatatlan („Héja") repülőgépeket maguk a magyarok
robbantották fel a repülőtér kiürítése előtt. így eleve elpusztult gépállományuk fele
(36 db).
Másrészt az év folyamán a mind súlyosabb helyzetbe került Luftwaffe vezetésének
viszont egyre inkább érdekében állt, hogy az 1942 őszén elkezdődött folyamatot fel
gyorsítsa. Ennek megfelelően mind nagyobb számban adott át — csak hadműveleti
területen — a korábbiaktól lényegesen korszerűbb „Me—109" és „Ju—88" típuso
kat, illetve biztosította az ezekre való átképzést. Az év elején a távolfelderítők
gyorsabb ütemű korszerűsödését viszont gátolta a létszámhiány.
Ami a szervezési kérdéseket illeti, hamar bebizonyosodott, hogy az 1942/43. évi
új hadrend — a bizonyos fejlődése ellenére — nem volt képes kielégíteni a harctéri
igényeket. Mégis előrelépést jelentett, hogy a hadműveleti területen kint levő repülő
kötelék dandárszervezetet kapott. Jelentős változások csak 1943 tavaszán, nyarán,
a visszavonulást követő állományrendezés után következtek be, amikor a harcoló
alegységek jellegében is változás következett be átképzésüket követően. így ebben
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az évben már a vadászok vadászbombázókként, a bombázók pedig zuhanóbombázók
ként szerepeltek.
A kiszolgáló alegységek közül többet összevontak, a fölöslegesekké váltakat pedig
hazatelepítették.
A feladatoknak való megfelelést vizsgálva szintén bizonyos leegyszerűsödésnek
lehetünk tanúi.
Az év első heteiben ugyanis a fő feladat a minimális felderítési, illetve vadászbom
bázói tevékenység mellett a kijelölt „védőkörlet" megtartása, majd ennek lehetet
lenné válása után az erők megőrzése, hátsóbb terepszakaszon való rendezése volt.
Ezeknek az elvárásoknak megfeleltek — mind a „védőkörlet" hosszabb ideig tartása,
mind a meglepően alacsony veszteség alapján — a földi harcra nem fő profilként ki
képzett repülők.
Ami a „szabvány" repülőfeladatokat illeti, a távolfelderítők képesek voltak — az
időjárás függvényében — megbízható adatokat biztosítani az elöljárók számára.
Különösen az 1943. nyári, Kurszk környéki hadműveletek előkészítése és megvívása
időszakában hárult rájuk nagy feladat. A március 20-án elért 300. bevetésük július
ra 500-ra gyarapodott. Ezekért a gyorsan növekedő értékekért azonban egyre na
gyobb veszteségeket kellett elszenvedniük.
A vadászok és bombázók fő feladata ebben az időszakban az új, korszerűbb típusokra
való átképzés sikeres végrehajtása volt. Ennek eredményeként, fokozatosan, már
mint vadászbombázók, illetve zuhanóbombázók kapcsolódtak be a harcokba. A mind
félelmetesebbé váló szovjet légierő különösen a távolfelderítő és zuhanóbombázó
kötelékek kísérése, oltalmazása terén rótt egyre teljesíthetetlenebb feladatokat a ma
gyar vadászbombázókra.
A szállító repülőgépek szinte erejük fölött teljesítettek a januári visszavonulás so
rán, azonban az óv folyamán mind természetesebbé váló nagyütemű szovjet elő
retörés következtében a szállítókkal szemben a gyors kiürítés igénye állandósult,
sőt fokozódott. Ehhez viszont nem rendelkeztek megfelelő nagyságú gépparkkal.
A korábbi évek ki- és előretelepülési tapasztalatait kénytelenek voltak hasznosítani
a. visszavonulás, hátratelepülés során. Ezek azonban korántsem voltak olyan szer
vezettek, s befolyásolta őket a Vörös Hadsereg nagy ütemű térnyerése, valamint az,
hogy csak a német szükségletek kielégítése után következhettek a magyar kötelékek.
Ez a magyarázata annak, hogy több alegység repülőtérről repülőtérre volt kénytelen
vándorolni, míg helyet kapott valahol, vagy pl. egy vastagon behavazott, minden
épület nélküli mezőt utaltak ki a német illetékesek a repülődandárnak repülőtere
ként. Az így szerzett tapasztalatokat majd az 1944—45. évi további visszavonulások
során hasznosították.
Az anyagi ellátás bizonyos vonatkozásban — a körülményekhez képest — még
zökkenőmentesebb is volt a korábbinál, mivel a németeknek egyre nagyobb érdekük
fűződött a magyar repülők mind fokozottabb harci alkalmazásához.
A harci tapasztalatok szerzése részben több irányúvá, részben szűkebbé vált.
Az élet, pontosabban a Vörös Hadsereg egyre gyarapodó ereje korábban mellőzött
területeken (gyalogsági harc, védelmi tevékenység, kitörés, visszavonulás, állomány
rendezés) nyújtott módot új ismeretek szerzésére.
Ugyanakkor a 2. hadsereg vezetőiben is megerősödött az a korábbi felismerés,
hogy a páncéloscsapatok és a légierő nagysága, korszerűsége döntő szerepű a hadmű
velet, illetve a háború kimenetelében.
Az átképzések következtében a pilótaállomány tapasztalatokat szerzett a kor
szerűbb típusokkal vívott harctevékenység terén, s ezzel megalapozta azt, hogy
1944—45 folyamán mind korszerűbb és korszerűbb harceszközöket uraljon.
A feszített igénybevétel következtében különösen a távolfelderítők szereztek ko
moly harctéri gyakorlatot, hiszen átlagosan 60 bevetés után váltották fel őket.
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A tapasztalatszerzés bizonyos szűkülése viszont ott tapintható ki, hogy az 1943
folyamán kiküldött alegységek többsége nem harci, hanem kiszolgáló volt. Ebben
az uralkodó osztály azon törekvése érzékelhető, hogy minél nagyobb erőt biztosítson
az országhatárokon belül.
Миклош Сабо
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В. К. 2-ОЙ ГОНВЕДСКОЙ АВИАЦИОННОЙ БРИГАДЫ
В 1943 ГОДУ
Резюме
Сжато обобщив состояние ВВС Венгерской Королевской Гонведской Армий на осень 1942
года, автор показывает, как оценивали свое положение руководители 2-ой венгерской армии,
которая обеспечивала оборону Донского участка фронта, — в свете сталинградских событий
на рубеже 1942—43 годов.
Затем автор дает характеристику личного состава 2-ой авиационной бригады, анализирует
обстановку, задачи, излагает цели, поставленные перед войсками Воронежского фронта, за
тем на основании венгерских архивных источников показывает в рамках событий острогожско-россошской операции боевые действия венгерских авиационных частей и их отступление.
После краткого показа реорганизации бригады, упорядочения, пополнения личного состава
в марте 1943 года, автор обощает участие авиационных частей в операциях лета и осень 1943
года, а также их переподготовку на новые, более современные боевые средства.
В заключение статьи он суммирует те наиболее общие оперативные выводы, которые можно
было следать из боевых действий 2-ой авиационной бригады в 1943 году.

Miklös Szabö
D I E V E R W E N D U N G D E R K. UNG. Z W E I T E N H O N V E D F L I E G E R B R I G A D E IM
K A M P F IM J A H R E 1943
Resümee
Nach der kurzen Zusammenfassung der Lage der Ungarischen Königlichen Honvödluftwaffe
im Herbst von 1942, schildert der Verfasser, wie die Leiter der die Donschleife verteidigende
zweiten Ungarischen Armee, ihre Lage — nach der Ereignisse von Stalingrad — a n der Wende
der J a h r e n 1942 u n d 1943, beurteilten.
Danach stellt er den Personenbestand, die Lage u n d die Aufgaben der Zweiten Fliegerbrigade
dar. E r macht uns auch m i t den der Truppen der Front von Woroneschgesetzten Zielen bekannt,
dann schildert er — aufgrund ungarischen Archivquellen — die Kampftätigkeit u n d der Rückzug
der ungarischen Fliegerverbände durch die Ereignisse der Kriegsoperation von Ostrogoschsk
Rossosch.
Nach der Kurzen Schilderung der Umorganisierung des Bestandes im März fasst der Verfasser
die Teilnahme der in den Kampf einbezogene Fliegereinheiten in den Kriegsoperationen vom
Sommer u n d Herbst 1943 sowie ihre Umbildung für neue, moderne Kampfmittel zusammen.
Am Ende der Studie summiert der Verfasser die allgemeinsten Kriegskünstlerische Erfahrungen, die aus der Verwendung der zweiten Fliegerbrigade im Kampf im J a h r e 1943 gezogen
werden können.
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KÖZLEMÉNYEK

MUCS SÁNDOR

A FELSZABADULT MAGYARORSZÁG SAJTÓJA
A HADSEREGSZERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL
1944 vége—1945 április

Hazánk legújabbkori történetének sorsdöntő időszakában, a fasizmus alóli felszaba
dulás hónapjaiban, amikor a lakosság gyakorlatilag csak a sajtó híradásaiból értesült
a politikai és katonai eseményekről, e tájékoztatásnak a jelentősége komoly felelőssé
get rótt a sajtó munkatársaira. E felelősség abból a politikai helyzetből fakadt, amely
ben a magyar újjászületés megkezdődött. Ennél az újjászületésnél különböző poli
tikai pártok és csoportok működtek együtt, igyekezvén bizonyos kérdésekben, ha
időlegesen is, összehangolni politikai felfogásukat, céljaikat. Az egyes pártok sajtói
nak tehát, miközben képviselniök kellett saját pártjaik fő politikai irányvonalát,
be kellett mutatniuk azt a törekvést is, amelyet e pártok közös feladatként jelöltek
meg, s annak érdekében tevékenykedtek. Ez persze nem jelentette azt, hogy e kér
désekben is ne adjanak hangot egyéni elképzeléseiknek.
A tárgyalt időszak egyik igen fontos politikai kérdése volt a hadsereg megszervezés©
és harcba vetése a fasizmus ellen. Ennek megértetéséhez, a felszabadult országrészek
lakosságával történő elfogadtatásához a korabeli sajtó két vonatkozásban járult
hozzá. Egyrészt az akkori idők meglehetősen sok — a különböző politikai pártok által
tartott — gyűlésén elhangzott beszédekből emelték ki a hadseregre vonatkozó gon
dolatokat, másrészt a sajtó munkatársai is — riportokban, vagy vezércikkekben —
elmondták ezzel kapcsoclatos nézeteiket.
Az utóbbiak természetesen megfeleltek ugyan az adott párt alapvető nézeteinek,
d e — az újságíró egyéni habitusának megfelelően — előfordult az is, hogy mérsé
keltebben, vagy radikálisabban kerültek megfogalmazásra.
Felmerülhet a kérdés, hogy ezeket a tudósításokat, illetve az „önálló" véleménye
ket az adott kérdésben mennyire lehet dokumentumértékűnek tekinteni. Szerintem
a sajtó közelményei a történész számára mindenkor dokumentumértékkel bírnak.
Az más kérdés, hogy ezeket a közleményeket mennyire vetjük össze a tényleges poli
tikai helyzettel, mennyire tudjuk őket megfosztani a zsurnalisztikái fogásoktól.
A helyzet ugyanis az, hogy az egyes politikai vezetők beszédei — amelyek akkor
sok esetben nem voltak szó szerint leírva, s nem kerültek átadásra az újságíróknak —,
a tudósításokban talán nem teljességükben tükröződtek, de a cikkek minden bi
zonnyal a lényeget fejezték ki. A pártlapok fő-, vagy felelős szerkesztői ugyanis általá
ban tagjai voltak a pártok vezető testületeinek, s kötelességük volt az adott párt
politikai irányvonalaként tálalni a tudósításokat. De gyakorlatilag ugyanez volt
a helyzet az újságírók „egyéni" véleményének az esetében is. Bár az utóbbira —
ha annak hangja, mondanivalója nem fedte teljesen az adott párt álláspontját — i
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rá lehetett fogni, hogy az egyéni vélemény. Ilyen jelenségekkel a jelen témafeldolgo
zása során nem egyszer találkoztam.
Témánk megítélése szempontjából még egy-két szempontot el kell mondanunk.
Az egyik az, hogy az adott időszakban a felszabadult országrészeken még viszonylag
kevés sajtótermék jelent meg. Területileg ez jóformán csak az ország északi, keleti
és déli területeit és a fővárost jelentette. Végül említést érdemel, hogy a lapok az első
időszakban — egy-két hónapot figyelembe véve — nem az egyes pártok lapjaként,
hanem demokratikus napilapként, vagy a demokratikus pártok lapjaként jelentek
meg. Ez utóbbi azt jelentette, hogy ezeknek a lapoknak egyidőben kellett „képvi
selniük" valamennyi koalíciós párt politikai nézeteit. Talán még figyelmet érdemel
az is, hogy akkor, amikor a különböző pártoknak már saját lapjaik voltak, ezek, a
központi lapok megjelenéséig, betöltötték azok szerepkörét is.
A fő témák, amelyekkel a helyi sajtók a hadsereggel kapcsolatban ebben az idő
szakban foglalkoztak, meglehetősen széles körűek voltak. Szóba került a lapok hasáb
jain többek között a fasizmus elleni harcban való részvételünk szükségessége, a had
seregbe való önként jelentkezési kötelezettség, a hadsereg politikai jellegéről kifejtett
gondolatok, a toborzás helyzete, a hadosztályok elindulása az arcvonalra stb. A to
vábbiakban a sajtó e kérdésekben közzétett anyagából kívánunk bemutatni gondo
latokat — a teljesség igénye nélkül.
A fasizmus elleni harc szükségessége — amelyben a demokratikus pártok mind
egyike egyetértett — az adott időszakban megjelenő lapoknak központi mondani
valója volt. A Szegeden 1944. december 19-én megjelenő Délmagyarország már az
Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőit megválasztó nagygyűlésről tudósítva külön
alcímben adta hírül, hogy ,,Űj magyar nemzeti hadsereget követel Szeged a németek
ellen." A lap december 31-i száma pedig a Németországnak küldött hadüzenet teljes
szövegének közlésével egyidőben publikálta Révai József vezércikkét „Hadüzenet
Németországnak" címmel. A vezércikkben Révai többek között a következőket írta:
„Ea a háború igazságos háború lesz! Ha szenvedni fogunk, magunkért fogunk, a haza
felszabadításáért, nem idegen hódítók érdekeiért. Ha vérezni fogunk, a magunk sza
badságáért fogunk vérezni. Ha áldozni fogunk, a magyar függetlenségért fogunk
áldozni... A hadüzenet Németországnak még csak jelképes lépés, azt jelenti, hogy az
Ideiglenes Nemzeti Kormány el van szánva a szabadságharc megindítására. A követ
kező lépés : az új magyar nemzeti hadsereg, a demokratikus, független Magyarország
honvédségének sürgős felállítása. Sürgetjük, siettetjük a magyar haderő felállítását,
hogy ne késsünk le a magyar föld felszabadításáért folyó harcból."
A január 30-i számában a lap a két munkáspárt január 21-i együttműködési megál
lapodását méltatva többek között így fogalmazott: „A Magyar Kommunista Párt
és a Szociáldemokrata Párt nézetei azokban a fő kérdésekben, amelyek a demokra
tikus, független Magyarország felépítésére, a magyar reakció teljes megsemmisíté
sére, a németellenes szabadságharc megvívására vonatkoznak, megegyeznek egymással.
(Kiemelés tőlem — M. S.)
A Budapesten megjelenő Szabadság pedig január 22-én az V. és IX. kerületi MKP
szervezetek megalakulásáról szóló tudósításának a következő címet adta : „Berlinben
a győzelmi lobogók között ott lesz a piros-fehér-zöld zászló is." A tudósítás címét a
gyűlésen felszólaló Vas Zoltán beszédéből vett gondolat adta, aki a magyar Vörös
Hadsereget követelő közbeszólásokra kijelentette: „Magyar nemzeti hadsereget
teremtünk és ezzel a magyar nemzeti hadsereggel a szabadságszerető népek oldalán mi
is részt veszünk a hitlerizmus megsemmisítésében. Biztosak vagyunk benne, hogy ami
kor Berlinben kitűzik a győzelem lobogóját, a többi népek zászlói között ott fogjuk
találni a piros-fehér-zöld lobogót is. Ez a zászló az ország függetlenségének szimbó— 36 —i

luma, ezt hordozták diadallal a 48-as honvédek és ez lesz a lobogója az új magyar
szabadságharcnak is."
A debreceni Néplap 1944. december 20-i számában a Hajdúsámsonban megtartott
gyűlésről tudósítva kiemelte, hogy az ott elfogadott határozat első pontja kimondta :
„A felszabadító Vörös hadsereget minden eszközzel támogatni kell, nemcsak az anya
gi utánpótlás területén, hanem Finnország, Románia, Bulgária példája nyomán
fegyveres erővel is a német betolakodók ellen." A lap december 31-i száma pedig a
leendő magyar hadseregben megvalósítandó belső viszonyokról így írt: „Szeretetet,
megbecsülést, az emberi jogok tiszteletben tartását, igazságot, szabadságot, népi
szellemet akarunk látni az új demokratikus Magyarország néphadseregében". A ja
nuár 28-i vezércikkében pedig ezzel kapcsolatban a következő követelményeket tá
masztotta: „A felállítandó új hadsereg a magyar nép hadserege kell, hogy legyen,
magyar hazafiságtól és nemzeti érzéstől áthatott demokratikus új népi hadsereg.
Ez a hadsereg lényegében különbözik az előző hadseregtől, mert lényegében különbö
zik a két hadsereg célja is egymástól... ebben a hadseregben való részvétel nem kény
szer, hanem megtiszteltetés."
A sajtónak ezek a fegyverszüneti szerződés megkötése előtti megnyilvánulásai már
előrevetítik azoknak a beszédeknek, cikkeknek a tartalmi mondanivalóit és retorikai
fogásait, amelyek a hadsereg vonatkozásában 1945. január 20-a után láttak napvi
lágot. Amellett, hogy szinte minden akkor megjelenő lap teljes terjedelmében közölte
a kormány toborzási felhívását, a vezető politikusok írásaival, vagy saját vezércikké
vel fűzött ezen eseményhez állásfoglalásokat, véleményeket.
A nyitányt e vonatkozásban minden bizonnyal Révai József cikke jelentette,
amely a Néplap 1945. január 30-i számában jelent meg. Ebben Révai többek között
a következőket írta: „Amikor Kossuth Lajos 1848. július 11-én a veszélyben forgó
haza megmentésére 200 000 honvédet kért, az országgyűlés kitörő lelkesedéssel felelt
a hívó szóra: megadjuk! Az Ideiglenes Nemzeti Kormány fegyverbe hívó szavára
sem lehet más a válasz : a haza hív, hát megyünk... Ha a demokratikus pártok ver
sengeni akarnak egymással, akkor versengjenek abban, hogy ki tud több magyar
ifjút, magyar férfit az új magyar honvédségbe való önkéntes jelentkezésre bírni.
A Magyar Kommunista Párt kész részt venni ebben a versenyben ! Pártunk fegyver
bíró fiatalságát mozgósítjuk a hadseregbe való belépésre. Pártszervezeteinket köte
lezzük, hogy a toborzással kapcsolatos felvilágosító, lelkesítő, szervező munkából
teljes erővel és odaadással vegyék ki részüket. Nem jó kommunista az, aki nem veszi
halálos komolyan az Ideiglenes Nemzeti Kormány fegyverbe hívó szavát. Nem jó
kommunista az, aki nem érti meg, hogy a magyar nép élén haladni ma azt jelenti :
élen járni a fegyveres szabadságharcban."
Révai Józsefnek eme megnyilvánulása mellé oda kívánkozik az a megjegyzés, hogy
e cikkel nemcsak a lakosság széles rétegeihez kívánt szólni, hanem útmutatásnak
szánta azt a kommunisták, a kommunista pártszervezetek tevékenységére vonat
kozóan is a toborzási munkában. Ennek az útmutatásnak egyik — igaz egy kicsit
későbbi visszhangját érezhetjük a miskolci kommunisták február 25-i taggyűlésén,
amelyről a Miskolcon megjelenő Szabad Magyarország február 28-án tudósított. A lap
idéz Fekete Mihály párttitkár beszámolójából a hadsereggel összefüggésben.„Tehát
a Magyar Kommunista Párt legfontosabb feladatai közé tartozik — hangzik a tudó
sításban —, hogy életrehívjuk, megszervezzük, megerősítsük a Magyar Nemzeti
Hadsereget.
Ha azt akarjuk, hogy a Magyar Nemzeti Hadsereg erős legyen, ütőképes legyen,
akkor ennek a hadseregnek a szervezésében és ennek a hadseregnek a kialakításában
nekünk is részt kell vennünk."
A Néplap február 4-i számában pedig vezércikként közölte a Vörös Hadsereg ma
gyar nyelvű lapjának az Űj szónak a cikkét a toborzásról, amelyben többek között
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a fegyverszüneti szerződés katonai vonatkozásairól ez állt: „Természetes, hogy ez a
megállapodás olyan mértékben fogja könnyíteni a magyarság helyzetét, amilyen
szívóssággal és lelkesedéssel dolgozik a hadsereg felállításán és amilyen áldozatkész
erre és sikeresen fog az új hadsereg harcolni az egész emberiség és így természetesen
a magyarság ügyéért.'
A Szabad Magyarország is vezércikket szentelt ennek a kérdésnek, amely a lap
január 31-i számában jelent meg „Szabadságharc" címmel. Ebben többek között
a következőket írta, miután az 1848-as honvédség szellemét idézte. „Méltatlanok
lennénk emlékeikhez ? Manapság is akadnak magyar szabadsághősök : a partizánok,
akik a németek ellen küzdöttek és küzdenek. Most már nyíltan harcolhatnak. Tíz
ezrek, százezrek lelkesednek a zászlók alá.
Ez nem frázis magyarok! Legbensőbb népi valóságunk ez a szabadságharc, ame
lyet az egész világ szabadságszerető népeinek oldalán vívhatunk minden idők legocsmányabb rendszere ellen.
Most nem lehet félreállni! Most nincsenek visszavonulók. Mert ha vannak, azok
ról tudjuk, hogy a gyilkosokkal tartanak, azok valóban ellenségei a magyar népnek.
Most itt az alkalom, hogy kiürítsük évszázadok óta belénkfojtott keserűségünket.
Most valóban a magyar haza hív. Nem a főurak, méltóságosok, csendőrök és mun
kásbörtönök Magyarországa. Most a szabadság hív mindannyiunkat zászlója alá !
Mutassuk meg, hogy nem vagyunk Európa szennye, hogy nem igaz, amit ellenégeink híresztelnek rólunk, hogy a magyar népnek eltört a gerince. Ez egyszer, most
utoljára mutassuk meg a világnak, hogy emberségünk, szabadságunk többet ér még
az életünknél is.
A szabadságszerető Európa már példát adott. A mi népünk fog utoljára fegyvert a
a fasiszták ellen. De mutassuk meg, hogy nem vagyunk utolsók.
Igen, magyarok !
»Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság !
Éljen a Haza!«"
A Szabadság február 5-i számában egy másik nagy munkáskerületben, Csepelen
lezajlott, a Magyar Kommunista Párt által tartott nagygyűléséről számolt be,
amelyen Gerő Ernő mondott beszédet. Ebből a lap a hadsereg vonatkozásában
a következő gondolatokat emelte ki: „Nekünk tehát demokratikus szellemű nép
hadseregre van szükségünk. Budapesten most jelent meg Miklós Béla és Vörös vezér
ezredesek toborzó felhívása. A mi válaszunk e felhívásra az: nehéz helyzetben va
gyunk ugyan, de ha három és fél évig tudunk vérezni Hitlerért, akkor három hó
napig harcolhatunk a magunk ügyéért. Elsősorban a munkásoknak kell a zászlók
alá állni, nekik kell ügyelni arra, hogy a szovjet nép bizalmát el ne veszítsük, az
egyezményt betartsuk [a fegyverszüneti szerződésről van szó — M. S.], mert ez a
záloga jövőbeni jobb helyzetünknek."
A toborzásról szóló tudósításoknak az a két alapvető gondolata, hogy az önkéntes
jelentkezéssel a dolgozó népért, a felszabadult hazáért hozzuk az áldozatot, s hogy
ebben az áldozatvállalásban elsősorban a dolgozóknak, a munkásosztálynak kell
élen járnia, szinte minden esetben felmerült. Az előbbiekben már idéztük Révai
József 1944. december 31-én a Néplapban megjelent cikkét ezzel kapcsolatban. A Délmagyarország február 1-i számának vezércikke, amely a„Szabadságharcra" címet
viselte, erről úgy vélekedett, hogy a magyar népnek vérével kell megpecsételnie a
szabadságot. Ezután úgy folytatta: „Fegyverrel, a nemzeti hadsereg felállításával
tesszük ezt meg, de az új áldozatnak már látjuk az okát, látjuk a célját." A lap
február 6-i számának vezércikke pedig, amely az „Egy hadosztályt állít ki Szeged
népe" címet viselte, már tovább fűzte a fenti gondolatot. „Nem könnyű dolog három
és félesztendős háborús fáradtsággal új háborúba kezdeni. De kell! Elkerülhetetlen.
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Ha nem csináljuk öngyilkosokká válunk ! Magunk mondunk le az életről... Van már
programja a felemelkedésnek, biztos út a célhoz és megteremthető a harc eszköze is:
az új demokratikus hadsereg. Ez Szeged népének a hadserege is lesz, övé lesz belőle
egy egész hadosztály és ez nem harcol többé igaztalan célokért, nem használható fel
többé ellenünk, Szeged népe ellen."
Debrecen mellett ezekben a hónapokban Szeged szintén a politikai élet köz
pontja volt. Egymás után zajlottak le a politikai jellegű gyűlések, amelyeken a had
seregszervezés kérdései mindig szóba kerültek. Ez tükröződött a Délmagyarország
tudósításaiban is. A február 5-én megtartott nagygyűlésen, amelynek szónokai
Balogh István és Révai József voltak, a beszédek fő témája a hadsereg volt. A mint
egy két oldalas tudósításban a lap először Balogh Istvánt idézi, aki először beszá
molt a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokról, a fegyverszünetben vállalt kötele
zettségekről, majd kijelentette: „A feltételnek vannak anyagi és politikai vonat
kozásai. Első helyen áll önálló és végre magyar célokért küzdő hadsereg felállítása.
Nem kell túl sokat vállalnunk." Szerinte a 140 000 ember, a nyolc hadosztály várható
állománya nem túlzott követelmény, s megemlítette, hogy a szovjet kormány 40 000
hadifoglyot átenged az új hadseregnek. Végül így szólt: „A toborzási felhívás elhang
zott. Minden épkézláb férfinak kötelessége jelentkezni." Jellemző, hogy a lap a másik
szónok Révai József beszédét a következő alcímmel közölte: „Révai József toborzója." Ezt minden bizonnyal az a nagy pátosszal elmondott beszéd váltotta ki a szer
kesztőből, amellyel Révai szólt. Többek között ezeket mondotta: „A nyolc hadosz
tály, amelyről a fegyverszüneti szerződés szól, nem ránk rótt kötelesség, hanem
jog amivel élnünk kell. Száznegyvenezer katona kiállításáról van szó. Meg kell őszin
tén mondanom, hogy nem könnyű 140 ezer katonát kiállítani 3 és féléves háború
és annyi baj és szenvedés után, ami osztályrészünk lett. De ezt mégis meg kell csi
nálni, ha emelt fővel akarunk szemébe nézni Európa nemzeteinek, ki kell állítanunk
ezt a nyolc hadosztályt ha törik, ha szakad." Révai a továbbiakban felidézte Kossuth
nak a szegedi toborzógyűlésen elhangzott szavait, majd ő is kérdezett a maga sza
vaival, s végül ismételten amellett foglalt állást, hogy ki kell állítani a hadsereget,
részt kell vennünk a háborúban. Befejezésként Révai reagált az egyes katonai és
politikai vezetők azon meggyilvánulásaira, amelyekkel kifejezésre jutatták a külső
segítség várást ehhez a munkához. „Tévednek azok — fogalmazott Révai —, akik
akárhonnan jövő külső segítségre számítanak. Magunknak kell építenünk, az ország
belső erőforrásaira, a magyar nép önsegélyezésére."
1945. február 18-án újabb nagygyűlés volt Szegeden, amelyre dalnoki Miklós Béla
miniszterelnök vezetésével a kormány több tagja — Valentíny Ágoston, Takács
Ferenc és Balogh István — is a városba érkezett. A gyűlésről a Délmagyarország
február 20-i száma tudósított, s dalnoki Miklós beszédéből a hadsereg vonatkozásá
ban azt emelte ki, amelyben felhívta a pártokat a toborzási felhívás támogatására.
Részletesen idézett viszont e kérdés kapcsán Valentíny beszédéből, aki többek között
a következőket mondotta: „Megemlítette a miniszterelnök úr a honvédség felállítá
sának kérdését is. Természetes, sokkal kívánatosabb volna, hogy a honvédség már
ott harcoljon a németek ellen és igyekezzék felszabadítani hazánk németmegszállta
területét. Amikor azonban a honvédségnek még nem áll rendelkezésére elegendő fegy
ver, nem áll rendelkezésére még forgalmi eszköz, jóformán élelem sem, akkor termé
szetes, hogy ezt a hadsereget talpraállítani, megindítani, harcképessé tenni nem könynyú feladat. Nem olyan mint egy toborzógyűlésen megjelenni és lelkesedéssel felhívni
az embereket, hogy álljanak be a hadseregbe. Ezek olyan feladatok, amelyek keresz
tülvitele rendkívül sok energiát vesz igénybe és rendkívüli időveszteséggel jár.
Nem kell tehát azt hinni, hogy a kormány bármilyen vonatkozásban is mulasztást
követ el és nem igyekszik helyreállítani a rendet."
A kormány eme megnyilatkozása valóban eltér az addig lezajlott, s mint látni
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fogjuk a következő hetek toborzó gyűléseinek, politikai vezetők megnyilatkozásai
nak hangulatától.
Erről a más hangulatról tanúskodott a február 11-én Budapesten megtartott nagy
gyűlés is, amelyet a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front hívott össze, s amelyen
a koalíciós pártok képviselői szólaltak fel. A nagygyűlésről a Szabadság tudósított,
s ebből idézünk részleteket. Darvas József a Nemzeti Parasztpárt nevében, kijelen
tette: „Részt kell vennünk abból a harcból, amely szétzúzza a hitleri reakciót, a ma
gyar reakció külső támaszát. A kialakuló magyar demokrácia ügye követeli ezt
tőlünk. Éppen ezért hívunk az új Nemzeti hadseregbe mindenkit, aki akarja a belső
reakció kiirtását s a demokratikus Magyarország felépítését." A Független Kisgazda
párt képviselője, Varga Béla így szólt: „A legsürgősebb magyar feladat most, hogy
ezt a kicsiny magyar hadsereget felszereljük és minél előbb — mert minden napi,
percnyi késedelemben halál rejlik a nemzet számára — harcba vessük. Ott akarunk
állni a háború győzelmes befejezésekor fegyverrel a kezünkben." Gerő Ernő a Magyar
Kommunista Párt nevében nyilatkozott: ,,Most amikor eljött az idő, amikor Magyar
ország függetlenségének, szabadságának megvédéséről van szó, a Magyar Kommu
nista Párt felszólítja az összes fegyverfogható tagjait, hogy menjenek be a nemzeti
hadseregbe." Dr. Ries István a Szociáldemokrata Párt álláspontját a következőkben
fejtette ki: „A demokratikus Magyarországot építő pártok hívják most a magyar
népet fegyverbe. Most nem idegen érdekekért, nem az elnyomók hatalmáért, hanem
ezúttal először maradéktalanul, a nép érdekében Magyarország megteremtéséért és
felemelkedéséért kell harcolnunk."
Február 18-án külön gyűlést tartott Budapesten a Szociáldemokrata Párt, amely
ről a Népszava február 20-án tudósított. A gyűlés szónoka Szakasits Árpád volt, aki
többek között kijelentette: ,,Nem elég bármilyen szeretetteljes meleg és baráti
üdvözletünket küldeni a Vörös Hadseregnek, a fasizmus elleni harc a mi ügyünk is.
Minden fegyverfogható magyarnak kötelessége beállni az új Nemzeti hadseregbe és
haláltmegvető bátorsággal harcba indulni náci Németország és az európai fasizmus
ellen, mert különben nincs jogunk a szabadságra, jogra, kenyérre."
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Tildy Zoltán is a Kisgazdapárt debreceni
nagygyűlésén március 6-án, amelyről a Debrecen március 8-án tudósított. Tildy a had
sereg kérdéséről többek között így beszélt: „A legsürgősebb feladat: a hadsereg fel
állítása és részvétele örök, átkos ellenségünk a német elleni háborúban. A fegyver
szüneti feltétel kinyitotta a kapukat. Mérhetetlen nagyoka nehézségek, de a lehetet
lent is meg kell próbálni, ha nincs más eszköz/minden erőt meg kell feszíteni, munká
ból még egyszer annyit kell vállalni a magyar jövőért. A hadsereget fel kell állítani,
a hívó szót meg kell hallani."
Toborzási nagygyűlést szervezett a Miskolci Nemzeti Bizottság is, amely esemény
ről a Szabad Magyarország február 13-i száma tudósított. „Éljen az új magyar Nem
zeti Hadsereg!" címmel. A gyűlés szónokai közül kiemelte Nógrádi Sándor felszóla
lását, aki többek között a következőket mondotta: „Most fejezzük be azt a német
ellenesszabadságharcot, amelyet a kuruckor, amelyet Kossuth és Petőfi hagyott ránk.
Nem érdemli meg a szabadságot az a nép, amelyik nem tud küzdeni érte..." A szó
nok a továbbiakban beszélt a régi hadseregről, majd kijelentette : „A régi német szolga-hadsereg nincs többé. Éljen az új Magyar Nemzeti Hadsereg!" Hasonló szellemben
szólt még a gyűlés résztvevőihez Országh József a Szociáldemokrata Párt, Fekete
Mihály a Magyar Kommunista Párt, Rónai Sándor ugyancsak a Szociáldemokrata
Párt képviselője, valamint Váczy József, az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője is.
Az önként jelentkezésre való felhívásokban, az azt sürgető beszédekben egyre
többször vetődött fel az a gondolat, hogy a jelentkezésben elsősorban a dolgozóknak,
a munkásosztálynak kell elől járnia. Jelentek meg ezzel kapcsolatban olyan tartalmú
cikkek is, amelyek az érintettek számára példaként szolgáltak. A Debrecen február
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25-i cikkében, például amely a „A honvédség" címet viselte, az olvasható, hogy a régi
hadseregben „Arról egyenesen bűn volt még gondolkodni is, hogy a honvédség és a
munkásság kapcsolatban lehessen egymással." A helyzet azonban most változott,
mert a honvédség támogatására szóló felhívásra „Legelsősorban az egyik szakszer
vezeti csoport, a kovácsmunkások reagáltak és mintegy tizennyolc szervezett munkás
525 pengőt gyűjtött össze erre a hazafias célra. A munkásság tehát pillanat alatt
lerombolta a válaszfalat, amely a honvédség és őközötte állt és nem szólamokkal,
hanem reális tettekkel juttatta kifejezésre, hogy a honvédség a magyar nép, a mun
kásság egy és ugyanaz a vér."
Annak a gondolatnak a hangsúlyozását, hogy az új hadsereg a nép hadserege lesz,
hogy csak az igaz magyar ügyért fog harcolni, már az eddig idézett beszédekben,
cikkekben is látni lehetett. Ezt erősítette a Népszava 1945. február 6-i „Jelentkezz!"
c. vezércikke is, amelyben többek között ez olvasható: „Új szellemű lesz ez a hadse
reg, mert a nép fiai fogják vezetni és nem osztályérdekekért, hanem a népért fog
harcolni. A népi hadsereget átjárja a demokrácia tiszta levegője. A demokratikus
honvédségben leomlanak a válaszfalak a tisztikar és a legénység között..." A demok
ratikus pártoknak a hadsereggel kapcsolatos csakis ilyen célkitűzése szolgálhatott
alapul a dolgozók mozgósításához. E gondolatot erősítette Szakasits Árpád beszéde
is a Debrecenben megtartott szociáldemokrata nagygyűlésen, amelyről a Tiszántúli
Népszava 1946. március 13-án tudósított. „Elsősorban a munkásosztály legjobbjainak
kell felsorakozniok az új nemzeti hadseregbe, hogy ők legyenek a törzse és ha kell
ökle ennek az új hadseregnek! — mondotta a szónok, s hangúlyozta —:
Űj nemzeti hadsereget kell tehát teremteni és ez elsősorban a munkásság hivatása."
A Szociáldemokrata Pártnál ez a gondolat nem volt újkeletű, mert a Népszava 1945.
március 8-i vezércikkében amely „Lemossuk a gyalázatot" címet viselte, szintén
megfogalmazódott, hogy a fasizmus ellen való harcban részt venni nemzeti kötelesség
és „Ezt a kötelességet teljesíteni kell mindenkinek, aki katonai szolgálatra alkalmas,
de elsősorban a proletárság teljesítse ezt a kötelességét, hiszen róla van szó, az ő jelenéről
és jövőjéről, neki kell megvetnie egy igazi harcképes, demokratikus néphadseregnek funda
mentumát. (Kiemelés tőlem — M.S.)
A munkásosztály elsődleges részvételének szükségessége felvetődött a demokra
tikus pártok pesterzsébeti nagygyűlésén is, amelyről a Szabadság 1945. február 14-én
tudósított. A lap szerint az egyik felszólaló így beszélt erről: „A munkásságnak elől
kell járnia jó példával. Azt a bizalmat, amelyet a fegyverszüneti egyezményben a szö
vetséges nemzetek, élükön a Szovjetunióval az országgal szemben tanúsítottak, ki
kell érdemelnünk azzal, hogy a mi nemzeti lobogónkat is kitűzzük Berlinben, a
szabadságszerető nemzetek lobogói mellé. Gyorsan és határozottan kell cselekedni."
A Szabad Magyarország Rákosi Mátyásnak a március 25-i salgótarjáni nagygyűlésen
elmondott beszédéről a március 28-i számában tudósított, s azt a gondolatot emelte
ki, miszerint: „...a demokratikus Magyarország hadseregében a demokratikus ele
meknek, a munkásosztálynak, a parasztságnak és a haladó intelligenciának kell
a vezető szerepet játszania... a dolgozóknak mindenütt, ahol érintkezésbe jutnak a
nemzeti hadsereggel, meg kell mutatniok, hogy szeretik, sajátjuknak tekintik ezt a
hadsereget."
A vidéki toborzógyűlések eredményeiről szóló tudósítások egyikében-másikában
pedig már konkrét jelzések vannak a jelentkezettek összetételéről is. A Debrecen 1945.
február 15-i számának híradása szerint nagy lelkesedés mutatkozik meg mindenütt
a toborzás ügye iránt. A községekben a gyűlések után száznál többen jelentkeztek.
Példaként Kőrösladányt említi a lap. Tudósít arról is, hogy a jelentkezettek 5—6
százaléka nő. A jelentkezési arány Békés és Hajdú megyékben a legnagyobb. „A je
lentkezettek között földművesek és ipari munkások vannak a legnagyobb számban."
A Népszava február 17-i számának híradása a vidéki toborzógyülésekről, mintegy
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megerősítve a Debrecen közlését, szintén arról írt, hogy ,,A vidéken igen nagy az
érdeklődés az új honvédség iránt. Vannak kis községek, ahol száznál többen jelent
keztek katonának." Az a tény, hogy a lap kis községeket említ, arra enged következ
tetni, hogy a jelentkezettek zöme ezekben az esetekben is a dolgozó osztályokból
került ki.
A Szabad Magyarország több cikkben is foglalkozott a toborzás eseményeivel és
várható eredményeivel. A február 10-i számában arról a toborzógyúlésről tudósított,
amelyet a mezőcsáti MKP alapszervezet szervezett. Megírta pl., hogy Ároktőről
mintegy hatvanan jöttek be Mezőcsátra vörös zászlók alatt, ahol a hősök szobra
előtt az ároktői „Proletkult" dalárda elénekelte az orosz gyászindulót és az Internacionálét, majd az ottani tömeg a párthelységbe vonult, s itt, az elhangzott szava
latok után, Tóth párttitkár mintegy 600 fő előtt elmondott beszédében felhívta a
megjelenteket, hogy lépjenek be az újonnan alakult hadseregbe, amelyet a hallgató
ság lelkesen éltetett. (Csupán zárójelben jelezzük, hogy a lap e tudósítás végén külön
keretben a következő jelszót közölte: „Biztosítani akarod Magyarország és a magyar
nép jövőjét? Állj be az új Nemzeti Hadseregbe!") A február 11-i szám 3. oldalán
pedig kéthasábos riportot közölt a hadseregbe jelentkezettekkel „Készülünk a sza
badságharcra" címmel. A riportalanyok — a cikk szerint — jelentkezésüket a német
fasiszták elleni gyűlöletükkel, az ellenük való harc szükségességével, az ország jobb
jövőjéért érzett felelősségükkel, a földért való áldozatukkal indokolták. A február
14-i szám 2. oldalán pedig már lelkes beszámolót olvashatunk „Fényes eredményeket
ígér a toborzás Miskolcon és Borsod megyében" címmel. A cikk bevezetőjében viszszautal a Szegeden február 4-én megtartott toborzógyűlésre, ahol a résztvevők egy
hadosztály felállítását vállalták. Elmondja továbbá, hogy a miskolci toborzógyűlés
hatásaként a városházán már több napja folyik a jelentkezés. Példaként megemlíti,
hogy a városi tisztviselők négy fő kivételével, a közalkalmazottak pedig öt fő kivé
telével jelentkeztek az új hadseregbe. „A községekben mutatkozó lelkes hangulat —
hangzik tovább a cikk — azt bizonyítja, hogy a végső eredmény Miskolcon és Borsod
vármegyében együttvéve legalább egy teljes hadosztály — egy hadosztály 17 500
fővel számolva — felállításához fog vezetni."
A lap február 27-i száma pedig már vezércikkben, „A miskolci és borsodi fiúk"
címmel méltatja a toborzás eredményét. Kossuth Lajos azon szavainak idézése után,
amelyet az 1848-as országgyűlés hadseregmegajánlási szavazása után mondott:
„leborulok a nemzet nagysága előtt" —• a vezércikk úgy fogalmaz, hogy a Miskolci
Nemzeti Bizottság is Kossuthhoz hasonlóan érezhette magát a fiatalok nagyszámú
jelentkezése láttán. „Nagyszámú fiatal katonát akartunk innen küldeni az új magyar
hadseregbe, de fiatalságunkból majdnem kétszer annyi jelentkezett mint amennyire
szükség van." Más forrásokból tudjuk, hogy Miskolcon és Borsod megyében több
mint 20 000 fő volt az önként jelentkezők száma. Ez a tény olyan hatással volt az
Ideiglenes Nemzeti Kormányra, hogy az időközben elhatározott sorozás alól ezt a
területet mentesítette.
Az eddigiekben idézett sajtócikkekből, tudósításokból látható, hogy a toborzással
kapcsolatos gondolatok nagy pátosszal fogalmazódtak és sokszor türelmetlen kíván
ságokat tartalmaztak. Adódik a kérdés, hogy vajon ezek a beszédek, cikkek nélkülöz
ték annak az adott politikai, gazdasági helyzetnek a józan megítélését amelyben
akkor a felszabadult országrészek voltak ? Vajon a népgyűlési szónokok, a cikkek írói
nem voltak tisztában azzal, hogy milyen erőfeszítést követel nyolc, négy, vagy akár
egy hadosztály felállítása is abban a gazdasági helyzetben ? Én úgy vélem, hogy ezt
feltételezni az akkori politikai vezetőkről — Révairól, Gerőről, Darvasról, Tildyről,
Varga Béláról, Szakasitsról és a többiekről — nem lehet. Az általuk „szított" han
gulat, amit a sajtó még csak tovább fokozott, megítélésem szerint inkább az ellen
kezőjére utal. Arra, hogy abban a politikai és gazdasági helyzetben csakis úgy volt
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remélhető valamilyen mennyiségű haderő megteremtése, ha a végsőkig felkorbácsol
ják — történelmi példákat is felhasználva — a hazafias érzelmeket, ha a legdrasztikusabb jelzőkkel illetik a nemzetrontó régi rendszer politikáját, annak képviselőit,
ha végletekig szítják a hitleri Németország elleni gyűlöletet, ha ráébresztik a hall
gatóikat, olvasóikat arra, hogy ebben a harcban nem vagyunk egyedül.
Lehetett volna a hadseregszervezésről szólva úgy is nyilatkozni, és írni, hogy
országunk itt áll kifosztva, nincs élelem, nincs fegyver, nincsenek katonának való
embereink, mert azok még vagy a Szálasi-féle hadseregben szolgálnak, vagy már hadi
foglyok. Mihez kezdhetnénk ? Vajon a történelem melyik felfogást igazolta volna ?
• Az előző tevékenység alapján mégis megkezdődhetett négy gyaloghadosztály szer
vezése, amelyek közül kettő el is vonult a hadműveleti területre, s létrejött két mű
szaki magasabbegység is, amelyek 1945 januárja óta együtt dolgoztak a Vörös Had
sereg hasonló rendeltetésű alakulataival. Elképzelhetetlen, hogy pátosz nélkül, a
gyűlölet felszítása nélkül ez az eredményt megszületett volna. Ennek a politikai
hangulatnak a megteremtése tehát nem kóklerek játszmája volt, hanem olyan poli
tikai személyek tudatos cselekedete, akik abban a helyzetben is fel tudták ismerni a
haza, a nép érdekében szükséges cselekvés formáját, tartalmát.
Ezen kis kitérő után térjünk vissza a hadseregszervezéssel kapcsolatos más prob
lémákhoz. Nézzük pl. a hadsereg jellegével összefüggő megnyilatkozásokat. E kérdést
érintve a Debrecen 1945. február 11-i számában hírt adott a Debreceni Nemzeti Bi
zottság üléséről, ahol követelték, hogy „a katonatisztek igazolása a pártok többségé
nek biztosítása mellett történjen az igazolóbizottságokban." Az egyik felszólaló —
Erdős Imre — tűrhetetlen állapotnak nevezte, hogy a tisztek igazolják a tiszteket és
javasolta, hogy a Nemzeti Bizottság kérje ennek megváltoztatását a miniszterelnök
től. Ehhez a témához csatlakozott a Szabadság is, amely a február 22-i számában bírál
ta a HM tiszti igazolási eljárását és B. Szabó István honvédelmi államtitkár kijelen
tését, hogy azokat, akik a demokratikus hadsereg szellemében nem tudnak beillesz
kedni, nyugdíjazzák. A lap fellépett az ilyen szemlélet ellen, mert szerinte az ilyen
személyek nem élvezhetnek nyugdíjat az új hadseregtől. A cikk végül támogatja a
Debreceni Nemzeti Bizottság határozatát a tisztek igazolására.
A Szociáldemokrata Párt is hallatta szavát ebben a kérdésben . A Tiszántúli Nép
szava 1945. március 13-i száma közölte Szakasits Árpád beszédét, amelyet a párt
március 11-i debreceni gyűlésén mondott. A hadsereg vonatkozásában a beszédből
a cikk kiemeli, hogy ,,A tisztikar előre nézzen, érezze át az új korszakot, s hogy innen
nincs visszafordulás..." A Népszava március 15-i száma pedig arra hívta fel a figyel
met „Demokratikus vezetőket a hadsereg élére" c. cikkében, hogy fel kell lépni az
ellen a lehetőség ellen, hogy a volt „nemzetvesztő fasiszta uralom kalandorai be
csempésszék magukat a hadseregbe." Ugyanezen lap április 15-i száma pedig sze
mére vetette a katonatiszteknek, hogy „sokan közülük a közhivatalokban helyez
kednek el, s nem jelentkeznek a fasizmus elleni harcra."
A Szabad Magyarország február 28-i számában az MKP helyi szervezetének tag
gyűléséről szóló tudósításában elmondja, hogy Fekete Mihály titkár a beszámolójá
ban — amellett, hogy a kommunisták felelősségévé is tette a hadsereg ütőképességé
nek biztosítását — szólt arról is, hogy éberségre is szükség van, nehogy a „régi
reakciós tisztek bekerülhessenek a hadseregbe."
A tisztikar demokratizálásának részeként ismerteti a Debrecen 1945. március 10-i
számában a minisztertanács azon rendelkezéseit, miszerint a kormány módosította
a honvédség szolgálati szabályzatát. Ezen módosítások közül kiemeli a nősülési,
illetve a tiszti becsületügyi szabályzat megváltoztatását, illetve eltörlését.
Ez a téma annyira közérdekű volt abban az időben, hogy a Szabad Nép pl. az ügy
ben magától a miniszterelnöktől kért interjút amelyet, a lap április 11-i száma közölt.
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Arra a kérdésre, hogy „Milyen intézkedésekkel segíti elő a kormány a hadsereg de
mokratizálását és a toborzás meggyorsítását?" dalnoki Miklós Béla a következőket
mondta el : A honvédség demokratizálása érdekében eltörölték a karpaszományt és
az azzal járó jogokat. Ennek következményeként az arra alkalmas legénységi sze
mélyekből, tisztesekből és tiszthelyettesekből is lehetnek tisztek. A nősülési szabály
zatot is eltörölték. „Tisztek és tiszthelyettesek nősülésének a jövőben csak egy köve
telménye lesz, mégpedig az, hogy a menyasszony feddhetetlen előéletű legyen."
Szólt a miniszterelnök arról is, hogy eltörölték a becsületügyi szabályzatot abból
a szempontból kiindulva, hogy „a tiszteknek, legénységnek és a polgári egyéneknek
egyforma becsülete van, mert vagy van valakinek becsülete, vagy nincs."
Elmondta a miniszterelnök azt is, hogy a legénység demokratikus nevelése céljá
ból a „nevelőtisztek" szervezetét állították be a hadseregbe. „Ennek a feladata —
hangsúlyozta — a nevelésen és az előadásokon kívül az olvasószobák és demokra
tikus könyvtárak berendezése is." Megemlítette, hogy a katonai könyvtárakban
megkezdték az összes fasiszta irányzatú könyvek kiselejtezését. Szólt arról is, hogy
szabályozzák a legénységgel és különösen a toborzott nőkkel szemben tanúsítandó
emberséges és tapintatos bánásmódot. „Arra törekszünk — mondta végül a minisz
terelnök —, hogy a magyar nép fiai és leányai a laktanyákban második otthonukat
találják meg úgy az elhelyezés, mint bánásmód tekintetében."
E témakörben szólalt meg a Szabad Magyarország is, amelynek március 22-i száma
háromhasábos cikket közölt „A népi hadsereg fegyelmének a bizalom az alapja"
címmel. A cikkíró, miután bemutatta, hogy a népellenes hadseregekben vakfegye
lem van, s ilyen volt a régi honvédség is, a továbbiakban azt fejtegette, hogy a népi
hadsereg fegyelmének a bizalmon kell felépülnie. Ezalatt elsősorban azt értette, hogy
az alosztályok (század, üteg) állománya körében legyen családias a szellem. Ennek
megteremtésében pedig az adott parancsnoknak kell élen járnia, ám ehhez meg kell
nyernie beosztottai bizalmát.
A lapok ezen néhány közléséből is látható, hogy a politikusok állásfoglalásai,
a cikkek mondanivalói egyértelműen amellett törtek lándzsát, hogy az új, megszer
vezendő hadsereg szellemének — főképpen a tisztikarnak — merőben másnak kell
lennie mint amilyen a magyar királyi hadsereg, illetve annak tisztikara volt.
Arról, hogy e célkitűzéseket mennyiben sikerült akkor és a következő években
megvalósítani, a sajtó híradásai szintén szólnak, de főképpen már a háborút követő
időszakban. Ezek a híradások viszont — és ez természetes — nagyonis a pártok
nézeteit tükrözték.
A toborzási gyűlésekről és az önkéntes jelentkezésről szóló, viszonylag sok tudósí
tás és cikk után a kutató azt várná, hogy a további híradások nyomon követik a had
seregszervezés menetét, az egyes alakulatok létrejöttét, s szólnak a harcra való
felkészülésről, a kiképzésről, a csapatok belső életéről is. Az e kérdésekről szóló
tudósítások azonban csak igen gyéren, elsősorban a kommunista befolyás alatt álló
lapokban, s ott is inkább a problémák negatív megközelítésével jelentkeznek. A Sza
badság például február végétől több cikkben, tudósításban ír arról, hogy a toborzást
bizonyos tényezők akadályozzák. Ezeket a bizonyos tényezőket, pedig elsősorban
szubjektívnak ítélik. Az említett lap a február 27-i számában Rákosi Mátyás február
25-i budapesten elhangzott beszédéből idéz, aki a toborzással kapcsolatban kijelen
tette: „Nem mennek a dolgok úgy, ahogyan kellene. A kezdet sokatígérő volt, de
azóta keveset hallunk róla." Ugyanez a lap a Budapesti Nemzeti Bizottság üléséről
tudósítva Gerő Ernőt idézi, aki konkrét példákat hozott fel a toborzást akadályozó
jelenségekről. A lap március 2-i számának vezércikkében, amely a „Toborzás" címet
viselte, szintén azokról a visszásságokról tesz említést, amelyek e téren tapasztalhatók.
A március 8-i vezércikk, „A toborzás nyomában" címmel, ismét konkrét példákat
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említ az akadályokról, majd így folytatja: ,,A toborzás nemzeti ügy, a nemzeti sza
badságharcnak eddig még meg nem vívott, előttünk álló feladata. Nemzeti szabad
ságharc csak az egész nemzeten, az egész népen épülhet, az ország pedig még nem
ébredt rá feladataira." Erős kritikával illeti a hivatalok e kérdéssel foglalkozó tiszt
viselőit, akik — megállapítása szerint — félvállról veszik az egész ügyet. Az április
12-i vezércikkében pedig, amelynek mondanivalóját annak a hírnek szenteli, hogy
a magyar csapatok rövidesen elindulnak az arconalra, felteszi ugyan a kérdést, hogy
miért ilyen későn kerül erre sor, de a válasszal adós marad. Azt azonban megállapítja,
hogy ebben az ügyben „népünkről minden felelősséget el kell hárítani." Kijelenti,
hogy az eddigi eredményeket csakis az önként jelentkezettek nagy számával lehetett
biztosítani.
A pártok vezető testületeinek e kérdésben tett állásfoglalásáról csupán egy közlés
ben találkoztam, nevezetesen a Szabadság 1945. február 25-i számának azon híradá
sában, amely a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének az üléséről tudó
sított, ahol ez olvasható: „A Központi vezetőség különös figyelmet fordított az új
nemzeti hadseregbe való toborzás kérdésére és megállapította, hogy számos bürok
ratikus intézkedés megnehezíti és akadályozza a toborzás munkáját. Ezeknek az
akadályoknak sürgős megszüntetése érdekében lépéseket fog tenni az illetékes szer
veknél."
Szólt a késedelmekről az MKP központi lapja, a Szabad Nép is, amely április 1-jei
számában arról írt, hogy a VI. kerületi önkéntesek „Harcolni akarunk a fasiszták
ellen!" feliratú táblákkal a kerületi Nemzeti Bizottság elé vonultak, s követelték,
hogy a behívottakat fegyverezzék fel, igazolják a tiszteket és gondoskodjanak az itt
hon maradottakról.
Annak okát keresve, hogy a toborzó gyűlésekről adott meglehetősen sok híradás és
tudósítás után a sajtó hangja miért hagyott alább a konkrét szervezési kérdésekről
szólván, arra gondolhatunk, hogy akkorra már világosabbá váltak azok a nehézsé
gek, amelyekkel a kormánynak az alakulatok felállításával kapcsolatban meg kellett
küzdenie. Mert igaz, hogy a hadsereg megszervezéséhez mindenekelőtt emberek kel
lenek, de igaz az is, hogy csapatokat létrehozni fegyverzet, ruházat, élelmezés nélkül
nem lehetett, illetve csak annyit lehetett, amennyi anyag ehhez rendelkezésre állt.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány azonban ezeknek az anyagoknak igen szűkében
volt, s a Vörös Hadsereg segítsége nélkül azt sem tudta volna produkálni, amit végül
is sikerült. A sajtó egy részének e kérdésben tanúsított türelmetlen hangját mégsem
lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mert ebben a helyzetben is minden ilyen türelmet
len hang bizonyos tettek mozgatórugója lehetett.
Egy-két hang azonban mégis akadt a szervezés folyamatáról is. Erre vonatko
zóan elsősorban a Szabad Magyarországban találtam közléseket. A lap március 13-i
száma arról tudósított, hogy Debrecenben „Tízezer magyar hadifogoly kapta vissza
a szabadságát a Vörös Hadseregtől" Ebben a tudósításban a cikkíró elmondja, hogy
a hadifoglyoknak a magyar hadsereg számára történő átadása során a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság képviselője üdvözölte a fasizmus elleni harcra jelentkezett
katonákat, majd Székely László ezredes tartott beszédet, köszönetet mondott az
átadásért. A beszédet viharos taps kísérte, majd a katonák a Himnusz eléneklése
után díszmenetben vonultak el a parancsnokok előtt. A tudósítás a 6. gyaloghadosz
tály megalakulásáról adott hírt, bár a cikk ezt így nem említi. Érdekes, hogy a had
osztály lapjában, a Honvéd Híradó-b&n az egyéves évforduló kapcsán megjelent viszszaemlékezés szinte azonos momentumokat említ e történelmi pillanatról.
Ugyanez a lap — a hadseregszervezéssel kapcsolatban a március 15-i számában
Szalay Tiborról emlékezik meg, akinek a MOKAN-ban végzett tevékenységét méltat
va sok sikert kívánt abból az alkalomból, hogy az 1. gyaloghadosztály parancsnokává
nevezték ki.
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Érdekes viszont, hogy bár Miskolcon is megkezdődött egy hadosztály (a 7.) szer
vezése, kinevezték a parancsnokot is Kaffka Zoltán ezredes személyében, ezekről
az eseményekről az a lap, amely olyan nagyszerűen írt a toborzás eredményeiről,
mégis hallgatott.
Feltűnnek a sajtó hasábjain ebben az időszakban olyan gondolatok, híradások is,
amelyeket a fasizmus elleni harcra készülő új hadseregben végzett propagandamun
kában is fel lehetett használni. Példaképek voltak a Vörös Hadsereg katonái és
a már velük együtt harcoló dolgozó magyar katonák. Annak ellenére, hogy a felsza
badult részek között a hírösszeköttetés ekkor még igen gyér volt, jelzések mégis
jutottak el a sajtóhoz, de szolgáltak ilyen forrásként a külföldi rádiók híradásai is.
A Szabadság 1945. február 4-i számában megjelent „Tüntetések a Dunántúlon a néme
tek és nyilasok ellen" c. cikkben többek között ez olvasható: „Azokon a magyar
területeken, amelyeket még a németek a kezükben tartanak, az elkeseredés nőttönnőtt. Több helyen zavargások voltak a német SS- és nyilas bandák ellen. Nagy
németellenes tüntetés volt Szombathelyen. A tüntetés alatt a város lakossága és nyilas
banditák között összetűzésre került sor. A katonák is kezdik megelégelni a fasiszta
uralmat. Szombathelyen a magyar katonák megtagadták a Szálasi tiszt parancsát,
hogy lőj jenek a tüntetőkre.
Genfi hírek szerint Kőszegen is zendülés tört ki. A lakosság lerombolt egy ven
déglőt, amely csak a németek részére volt fenntartva, a börtönből kiszabadítottak
több magyar tisztet, akiket a Hitler-ellenes magatartásuk miatt tartottak fogva."
Ugyancsak a Szabadság február 16-i számában olvashatunk tudósítást a Budai
önkéntes Ezred harcáról, amelyet az a szovjet csapatok oldalán vívott a főváros fel
szabadításáért. A cikk elmondja, hogy az ezred egyik alegysége az Istenhegyi úton,
a fogas Ada-lak-i megálljánál került bevetésre. Miután a szovjet csapatok bekerítő
mozdulatokat végeztek a németek állásai ellen, a magyar önkéntes katonák rohamra
indultak. „Pokoli roham volt ez. Mindenért fizetni akartak és fizettek is az irtózatos
kézitusában — szól a tudósítás. — A jóval nagyobb német egységet rövidesen felmor
zsolták, s amikor a harcnak vége volt, német hullák tömege borította a Sváb-hegy
oldalát." Valószínű, hogy ennek a tudósításnak az alapján született meg a Debrecen
február 23-i cikke is, amely hírt adott és elismeréssel szólt a fasiszták ellen harcolt
magyar önkéntesekről. A lap február 24-i száma pedig vezércikket szentelt az ese
ménynek. Tizenkét magyar század harcáról szólva állítja őket példaként az új ma
gyar hadsereg cselekedeteihez. A Népszava április 27-i száma pedig arról adott hírt,
hogy egy magyar műszaki zászlóalj, „amely már hosszabb ideje az oroszok oldalán
működik, beadványban üdvözölte az ideiglenes magyar kormányt." Megírja, hogy
„A zászlóalj tagjai részt akarnak venni a háború után az ország gazdasági és politikai
fejlődésében, ezt óhajtják közölni az ideiglenes nemzeti kormánnyal." Más források
ból azonosítható, hogy ez a tudósítás az 1. magyar műszaki hadosztályról szól, amely
már január közepe óta együtt dolgozott a 2. Ukrán Front műszaki csapataival, s a
parancsnoknak — Gyöngyössy Gábor századosnak — ekkor sikerült eljutnia Debre
cenbe, hogy jelentést tegyen a kormánynak az addigi tevékenységükről.
A Szabad Magyarország február 7-i száma szintén hírt adott a magyar ellenállási
mozgalom harcáról a németek által megszállt területeken. Megírja: „A németek által
megszállott területről érkezett hírek szerint a magyar hazafiak fokozzák a harcot
a németek és nyilasok ellen. A magyar partizánok szétvertek egy német büntető
osztagot Zalaegerszegen. Sárvárott hasonló sors ért egy hungarista különítményt,
amely rekvirálni akart. Kőszegen 100 fiatal lányt szabadítottak ki, akiket a németek
Ausztriába erődítmény építésére akartak elhurcolni."
A két munkáspárt vezetője többször is hivatkozott arra, hogy a fasizmus elleni
harcban az új magyar hadsereg a Vörös Hadsereget tekintse példaképének, amelynek
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oldalán harcba fog indulni. A Tiszántúli Népszava március 13-i száma tudósított a
Szociáldemokrata párt debreceni nagygyűléséről, amelyen Szakasits Árpád többek
között kijelentette: „A magyar honvédek és az új magyar nemzeti hadsereg tisztjei
előtt a Vörös Hadsereg, az orosz nép dicsőséges néphadseregének eszményképe
lebegjen." A Délmagyarorszag pedig a Magyar Kommunista Párt március 15-i szegedi
nagygyűléséről tudósítván Rákosi Mátyás beszédéből kiemeli: „Az az új magyar
hadsereg, amely átmegy a Dunántúlra, hogy felszabadítsa hazánkat, hogy kiverje
a németeket, ez a hadsereg vállvetve fog harcolni a világ legjobb, legnépibb hadsere
gével a Vörös Hadsereggél. Ezt a hadsereget ugyanaz a szellem hatja át, ugyanaz a
vezetés fogja irányítani, amely az orosz nép nagy vezérének Sztálin marsallnak veze
tésével megadja a kegyelemdöfést a német fasiszta rablóknak."
Az 1. és 6. gyaloghadosztálynak az arcvonalra való indulásáról szinte minden
lap tudósított. Ám ezek a tudósítások már nem voltak annyira pátosszal telítettek,
mint a toborzásról, a szervezésről szóló tudósítások. Ennek magyarázata talán abban
keresendő, hogy az elvonulás gyakorlatilag április második felében kezdődött meg,
s ekkor már világos volt — hiszen Magyarország területe a Vörös Hadsereg harcai
eredményeképpen április 4-én teljes egészében felszabadult a fasiszta megszállás
alól —, hogy az új Magyarország hadserege már nem tud részt venni az ország fel
szabadításáért folyó harcban.
A Népszava pl. az április 12-i számában csak rövid híradást közölt arról, hogy a
magyar hadosztályok elindultak az arcvonalra, s tudósított arról az ünnepségről,
amelyet a 6. hadosztály alakulatai ebből az alkalomból tartottak a debreceni Kossuth
szobor előtt. Egy másik számában ez a lap szintén rövid tudósítást közölt az arcvo
nalra elindult 6. hadosztály Budapesten történt átutazásáról.
A Szabadság április 11-i számának első oldalán nagy címmel adta hírül, hogy „A
magyar csapatok holnap elindulnak az arcvonalra!" A tudósítás beszámolt arról,
hogy Budapesten a Kossuth szobornál ünnepség volt, amelynek során Vörös János
megkoszorúzta a szobrot és ünnepi beszédében bejelentette, hogy a magyar csapatok
másnap elindulnak az arcvonalra. A lap április 16-i számának első oldalán pedig nagy,
négyhasábos színes riportot közölt az arcvonalra induló 6. hadosztályról, amely „egy
pestkörnyéki állomáson" várakozott. A riport röviden ismertette Vörös János honvé
delmi miniszter és Csorba János polgármester üdvözlő beszédét is. A tudósítás na
gyobb része azonban a hadosztály két nevelőtisztjével — Szilágyi Eerenccel és Csics
Józseffel — készített beszélgetést, valamint a hadosztály egyik ezredének parancsno
kával — Jónás János alezredessel — készített interjút rögzíti.
Ugyanebben a számában a lap tudósított arról is, hogy a Szabadság zászlóalj,
amely Budapesten szerveződött, Jászberényben az 1. hadosztály keretében várja az
indulási parancsot.
Szegedről — ahol az 5. hadosztály alakulatai szerveződtek — a Délmagyarország
április 14-i számában arról jelent meg híradás, hogy az új magyar hadsereg alakulatai
elindultak az arcvonalra. Csupán emlékeztetőül idézzük vissza e lap azon tudósítá
sait, miszerint a toborzógyűléseken Szeged népe egy hadosztály felállítását vállalta.
Ez lett volna az 5. hadosztály. Ennek szervezése valóban meg is indult, s a lap április
20-i száma már arról adott hírt, hogy „Frontra indult a Szegedi zászlóalj." A tudósí
tásban „csupán" annyi volt a pontatlanság, hogy a szegeden és környékén felállított,
az 5. hadosztály állományába tartozó alakulatok ekkor még nem a frontra, hanem
„csak" Hajmáskérre indultak útba, ahol tovább folytatódott a hadosztály szervezése.
Ettől függetlenül — hiszen az újságíró sem tudhatta akkor pontosan — a lap április
22-i száma vezércikket szentelt a hadosztály egyik zászlóaljának frontra indulásáról,
amelynek fő gondolatmenete abban foglalható össze, hogy ezek a katonák az igazi
ellenség ellen, igazságos háborúban vesznek részt.
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Csupán „mellékes" részletként említjük meg, hogy e lap április 24-i száma tudó
sítást közölt Vörös János honvédelmi miniszter szegedi látogatásáról, de csupán a
Magyar Távirati Iroda összefoglalója alapján közölt részleteket a miniszter beszédé
ből. Erre nyilvánvalóan az teremthetett precedenst, hogy ebben a beszédében a mi
niszter nem elsősorban a hadsereg helyzetéről, hanem inkább saját tevékenységének
előtérbe helyezéséről szólt; beszédnek egyes részei — „bevezettem", „eltöröltem",
„megváltoztattam" stb. legalábbis — erre utalnak.
Az a tény, hogy az új magyar hadsereg életéről, az arcvonalra való indulásáról
viszonylag a Debrecen tudósított a legtöbbet — nem véletlen. Hiszen a hadsereg első
alakulatai ebben a városban és környékén jöttek létre. A lap már a március 15-i ün
nepségekről is tudósított a 17-i számában s ennek kapcsán külön is nagy terjedelmet
szentelt a katonák részéről elhangzott beszédeknek. Kiemelte, hogy az új magyar
hadsereg az 1848-as eszmék folytatója. Szólt arról, hogy ezt még nem mindenki
érti meg a hadseregben. Szó szerint idézi az egyik katona szónokot, aki kijelentette :
„Fizetni fogunk az évszázados elnyomatásért, a 48-as szabadságharcért, hazánk ki
rablásáért, letiprásáért, ártatlan magyarok kivégzéséért." Megírta, hogy a Kossuthszobor talapzatára Vörös János,, Az új magyar demokratikus néphadsereg" nevében,
Székely László (a 6. hadosztály parancsnoka — M. S.) pedig az első hadosztály nevé
ben helyezett el koszorút.
Április 6-án, hazánk teljes felszabadulása alkalmából, nagygyűlés volt Debrecen
ben a Kossuth-szobor előtt. A lap az ünnepségről szóló tudósításában megírja, hogy
Vörös János beszédében köszönetet mondott a Szovjetuniónak az ország felszabadí
tásáért. Hosszabban idézte viszont a lap Bihari Andor honvéd beszédét, aki ugyancsak
köszönettel emlékezett arra, hogy Magyarország hogyan jutott odáig, hogy képtelen
volt részt venni saját területének felszabadításában. Jelszóként mondta ki: „Halál
a németekre!", majd így folytatta: „Ezért kérjük, ezért sürgetjük azt, hogy mielőbb
a frontra indulhassunk, mert nem akarunk elkésni, harcolni akarunk a demokratikus
Magyarországért, vissza akarjuk vívni azt a jogot, hogy részt vehessünk a többi
szabad nemzetek között."
Április 9-és ismét ünnepség volt a városban, az úgynevezett Honvéd Nap eseményei
zajlottak, amelynek keretében a 6. hadosztálynak átadták a város által adományo
zott csapatszászlót. A lap április 10-i számában tudósított az ünnepségről, s ebben
megírta, hogy Szabó Kálmán polgármester rövid beszéd kíséretében adta át a zászlót,
amelyet Székely László vett át. Székely László válaszbeszédéből a tudósító két gon
dolatot emelt ki : a fasizmus elleni harc szükségességét, valamint a zászló, a nemzet
és a hadsereg kapcsolatát.
Mindezek után érdekes, hogy a hadosztály frontra indulásáról a lap csak április
17-én közölt hírt, de az is mindössze 11 soros volt, s nem is a Debrecenből való elin
dulásról, hanem a hadosztály Budapestre történő megérkezéséről szólt.
Az a nyilatkozat pedig, amelyet Vörös Jánostól közölt a lap április 20-i száma:
„A magyar hadseregnek módja lesz még arra, hogy fegyverét használja a németek
ellen" — már csak vigasztalásként hangozhatott, hiszen ekkor a hadosztályok még
csak útban voltak az arcvonal felé, illetve az 1. hadosztály csak április 24-én kapta
meg a parancsot az elvonulásra. A harccselekmények pedig Európában május 9-én
véget értek.
A magyar hadosztályok május közepéig tartózkodtak Ausztria területén a 3. Uk
rán Frontnak alárendelve. Az itt eltöltött néhány hétről a magyar újságok közül csu
pán a Kossuth Népében találtam híradást, amely május 1-jei számában Pethő Tibor
újságíró írását közölte. „Első beszámoló a honvédsereg tábori szállásáról" — hang
zott a tudósítás címe, majd az alcím: „Valahol az osztrák hegyek között vállvetve
a szovjettel, szemközt a közös ellenséggel." A cikk további részében a tudósító egy
tiszttel folytatott beszélgetését írja le, aki elmondotta, hogy „A tényleges hadszín— 48 —

térre való beérkezés előtt hadosztályunk rövid pihenőt tartott, ezalatt a felszerelés
esetleges hiányosságait pótoljuk s a csapatok kiképzését tökéletesítjük." A szovjet
csapatokkal való kapcsolatukról a tiszt így nyilatkozott: „A Vörös Hadsereg tisztjei
és katonái a lehető legbajtarsiasabban és legelozekenyebben támogatnak minket
mindenben. Nincs olyan kérésünk, amit azonnal ne teljesítenének. Folyamatosan
szállítják részünkre az anyagot, ha például 5000 pár bakancsot kérünk másnapra
hétezret küldenek, ha ruházati kiegészítésre van szükségünk, azonnal bőségesen
kiutalják a szükséges egyenruhát. Hallatlan nagyvonalúak, amerikai méretekben
dolgoznak." „Minden a leggyorsabban intéződik el. Nincsenek nehézségek és —
nincs bürokrácia. Az egész bonyolult gépezet rendkívül pontosan, mint olajozott
óraszerkezet működik.
Ezek után érthető, hogy katonáink a rövid együttlét és a nyelvi nehézségek ellenére
is őszinte, meleg érzéssel vonzódnak orosz bajtársaikhoz. Nagy örömmel mondom,
hogy az oroszokkal való viszonyunk minden képzeletet felülmúlóan szívélyes."
Ugyanakkor elmondta a tiszt azt is, hogy az osztrák lakossággal már nehezen tud
nak kapcsolatot teremteni. Az emberek meglehetősen ellenséges érzelmekkel visel
tetnek a magyar katonák iránt. „Szép szóra semmit sem adnak."
„A magyar csapatok gyakorlatozását — folytatódik a riport — több magasrangú
szovjet tiszt nézte végig. Mindnyájan elégedettek voltak katonáink magatartásával.
Az orosz ellátás igen bőséges. A fiúk hangulata kitűnő."
Ezen időszak zárógondolataként még egy kérdést kell érintenünk. Ismeretes, hogy
a munkáspártok javaslatára a hadsereg szervezésével egyidőben a szervezetben létre
hozták a nevelőtiszti intézményt is, amelynek feladata a személyi állomány demok
ratikus nevelése volt. És bár az előző újságcikkekből, a politikusok nyilatkozataiból
világosan látható, hogy mindannyian a demokratikus hadsereg megteremtése mellett
foglaltak állást, e szerv tevékenységéről a lapokban alig esett szó. Igaz, hogy a had
sereg demokratikus arculatának kialakítása nem csak az ő feladatuk volt, de a ka
tonatömegek között mégis ők végezték az ezt szolgáló nevelőmunkát. Ugyanígy
kevés szó esett arról, hogy az egyes pártok tevékenysége a hadseregben milyenkép
pen jelentkezik. Ennek magyarázata az, hogy minden párt határozott álláspontja
volt ebben az időben, hogy a hadseregben pártpolitikát nem lehet folytatni, a demok
ratikus nevelés alapjául az Ideiglenes nemzeti Kormány programja szolgálhat
csupán. Bizonyos jelek azonban már mutatták, hogy e téren is voltak nézeteltérések
a koalíciós partnerek között. Ez utóbbira nézzünk egy példát (többet nem is talál
tam — M. S.)! A Debrecen március 27-i száma közölte B. Szabó István honvédelmi
államtitkárnak, a Kisgazdapárt egyik vezetőjének beszédét, amelyet a debreceni
nagygyűlésen tartott. E beszédében B. Szabó többek között kijelentette: „Ez a
hadsereg csak akkor tud a maga feladatának teljes egészében megfelelni, ha ebbe a
hadseregbe semmiféle pártpolitika nem férkőzik be. A legnagyobb bűnt a hazával szem
ben, árulást követ el az, aki ebbe a hadseregbe pártpolitikát akar becsempészni.
A hadsereg tisztaságán, érintetlenségén mindannyiunknak kötelességünk őrködni és
megakadályozni, hogy senki szennyes kézzel a hadsereghez ne közelíthessen."
A nevelőtisztek feladatáról szólt dalnoki Miklós Béla abban az interjúban,amelyet
a Szabad Népnek adott, s amelyet az előbbiekben már közöltünk. Egy másik ilyen
jellegű megnyilvánulással a Délmagyarország hasábjain találkoztam, amelynek ápri
lis 15-i számában Remethey László tartalékos százados írt cikket „Honvédelmi neve
lés" címmel. A szerző a cikk bevezetőjében taglalta a régi hadsereg „nevelési elveit"
majd a továbbiakban üdvözölte, hogy a kormány létrehozta a nevelőtiszti intéz
ményt „a legénység politikai és kulturális életének, szellemi nevelése és irányítása
céljából." Szólt az új hadsereg politikai hivatásáról, a nép védelméről, majd így
folytatta: „A nép elérte felszabadulását, a fegyver a népi honvédség kezében van,
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most már az a fontos, hogy a népi honvédség olyan szellemmel és olyan lélekkel szo
rítsa ezt a fegyvert, hogy a fegyverek védelmében a nép nyugodtan dolgozhasson
saját hazájában s kialakíthassa és kiélhesse felszabadulásának vívmányait."
Az előbbiekben már szintén idéztük a Szabadság azon számát is, amelyben a budapesten átvonuló 6. hadosztály köszöntéséről tudósított. Ez esetben bizonyára nem
lehetett véletlennek tekinteni, hogy az újságíró az ünnepi köszöntők után két nevelő
tiszttel készített interjút, habár ez nem a politikai munkára, hanem a katonák szel
lemére, ellátása vonatkozott is. Ugyanis végső soron mind a két terület a politikai
munka eredményességével szoros összefüggésben van.
A cikkben idézett újságok híradásai, cikkei, riportjai — úgy véljük — bepillantást
engednek abba a közhangulatba, amely 1944 végén, 1945 elején a hadsereg ügye
iránt a felszabadult területeken megmutatkozott. Kitűnik belőlük a politikai pártok
egyöntetű állásfoglalása a hadsereg létrehozásának és a fasizmus elleni harcba vetésé
nek szükségessége vonatkozásában. Látható, hogy a felszabadult dolgozók, de a la
kosság szélesebb rétegei sem voltak közömbösek e törekvés megvalósítása iránt.
Abban, hogy ez mégsem úgy sikerült, ahogyan — ezt bátran kimondhatjuk — a ha
zafias, szabadságszerető tömegek kívánták, sok szubjektív és objektív tényező játszott
közre. Egyetérthetünk viszont a Szabadság április 12-i számának vezércikkében
megfogalmazott azon megállapítással, ez ügyben hogy „népünktől minden fele
lősséget el kell hárítani."
A korabeli sajtó munkájáról pedig elmondhatjuk, hogy híven szolgálta azt az ügyet,
amely a félszabadult magyar nép számára akkor az egyik igen fontos, jövőjét meghatározó
kérdés volt.

IVÁN DEZSŐ

A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS HELYZETE
ÉS PROBLÉMÁI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉTŐL
A BÉKESZERZŐDÉS RATIFIKÁLÁSÁIG
(1945. május 30.-1947. október 1.)

A második világháborúnak az európai hadszíntéren történt befejezése után a már
Budapesten települő Honvédelmi Minisztérium megkezdte a demokratikus magyar
hadsereg békeidőszakra történő átszervezését. A demokratikus hadsereg békehad
rendjét gyaloghadosztályokból — az 1. és 6. hadosztályból — vasútépítő, aknaku
tató és határvadász alakulatokból kívánták kialakítani, a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság (SZEB) által engedélyezett kontingens keretei között. Technikai fegyvernemi
csapatokat — páncélos, repülő — érthető okokból nem terveztek. Ezeket a fegyver
nemeket csak a HM-ben létrehozott egyes szervek képviselték, sőt a későbbi átszer
vezések miatt meg is szüntették őket.
Jelen cikkben az 1945. május 30-tól 1947. október l-ig terjedő időszakra vonat
kozóan ismertetjük a repülő szakkérdésekkel foglalkozó HM-szervek tevékenységét.
Le kell szögezni, hogy a jelzett időszakban a demokratikus hadsereg semmiféle repülő
csapattal, vagy intézménnyel nem rendelkezett. Csak a HM-ben hoztak létre 1945.
június 1-től 1946. március 31-ig — a IV. hadműveleti főnökség keretében — légügyi
osztályt, de az említett időpontban azt is megszüntették. A légügyi osztálytól az
Anyagi Csoportfőnökség anyagellenőrző osztálya vette át a repülés ügykörét és
képviselte a katonai repülést a HM-en belül.
Nyilvánvaló, hogy a fenti két HM-szerv tevékenységét vizsgálva megismerhetjük
a katonai repülés helyzetét és problémáit az adott időszakban. Ezen szervek fő célja
a katonai repülés személyi és tárgyi alapjainak megőrzése volt arra az időszakra,
amikor a hadseregfejlesztés napirendi kérdéssé válik és intenzíven megindul.
A HM légügyi osztály tevékenysége
(1945. május 30.—1946. március 31.)
A HM Budapestre történő átköltözése után szervezeti változások történtek a intéz
ményen belül. Megszűnt az V. (légügyi) csoport és helyette a IV. hadműveleti főnökség
keretében légügyi osztályt szerveztek Szabó Mátyás őrnagy osztályvezető vezetésé
vel. Az osztály összlétszáma 26 fő volt. 1
1945. június 1-től az osztály előtt az alábbi feladatok állottak:
1 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) HM 24130. ein. 1945.
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— A Horthy-légierő második világháborús tevékenységének felmérése, elemzése,
értékelése ;
— a Magyarországon, Németországban és Ausztriában található magyar repülő
szakanyag összegyűjtése, rendszerezése és nyilvántartásba vétele;
— az állandó jellegű építmények, repülőterek állapotának megóvása ;
— a katonai repülő szakállomány felmérése, nyilvántartásba vétele és tartaléko
lása esetleges későbbi felhasználásuk céljából, végül :
— repülő igazgatási és jogi feladatok ellátása.
A fenti feladatokat a légügyi osztály folyamatosan végezte. 1945 július közepére
a légügyi osztály létszáma 34 főre nőtt, amely 20 tisztből, 9 tiszthelyettesből és 5 fő
polgári alkalmazottból állt. Ebből a létszámból csak 6 tiszt volt repülő szakmai kép
zettségű (hajózó). A HM más csoportjain, osztályain is (szervezés, nyilvántartás)
tevékenykedett még 4 repülő hajózó tiszt, így a HM-ben összesen 10 fő repülő fegy
vernembeli hajózó tiszt szolgált. Ekkor a HM összlétszáma 1691 fő volt.2
Az itt következő néhány példa érzékelteti, milyen ügykörökben tevékenykedett
a légügyi osztály azokban az időkben :
A múltban a HM több polgári szakembert alkalmazott a repülő műszaki szolgá
latban. Minthogy a katonai repülést az ismert okok miatt várhatóan nem szándé
koztak kifejleszteni, 1945-ben a HM részéről szükségessé vált ezen szakemberek alkal
mazásának felszámolása.
A Repülő Műszaki Intézet a Horthy-légierőnél a repülő kísérleti ügyek elméleti
megalapozására alakult polgári személyzettel. Az Intézet települési helye a Ferihegyi
Repülőtér volt. A telephely 1944 nyári lebombázása után az Intézetet Siófok mellé
telepítették ki, de egy részlege Budapesten maradt. Az elrendelt kitelepülés ellenére
az Intézet értékesebb tervező mérnöki gárdája nem távozott nyugatra, hanem Bu
dapesten várta meg a felszabadulást. A HM-nek 1945 április második felében Deb
recenből Budapestre történt áttelepülése után az Intézet vezetője — a többi szakem
berrel együtt — jelentkezett szolgálatra. Az Intézet anyagainak egy részét tudatos
szabotázzsal megmentették a nyugatra hurcolástól. A szakemberek részére azonban
a HM a továbbiakban beosztást biztosítani nem tudott. Ezért a légügyi osztály az
értékes szakembereknek a polgári életbe történő elhelyezési lehetőségét felmérte és
javaslatot tett alkalmazásukra a Magyar Aero Szövetségnél, illetve a Kereskedelmi
Minisztériumban. Például Rácz Elemért, a neves repülő mérnököt és aerodinamikust, a Magyar Aero Szövetséghez helyezték át.
A háborús viszonyokból adódóan az ország összes katonai és polgári repülőtere
felett a tulajdonjogot a HM gyakorolta. Annál is inkább így volt ez, hiszen a Fegy
verszüneti Szerződésben a magyar fél kötelezettséget vállalt a katonai objektumok
állagának megóvására. Márpedig minden repülőtér — mind katonai, mind polgári
—• katonai objektumnak számított. A fentiekből következik, hogy bármely magyar
országi repülőtérrel kapcsolatos probléma, kérés megoldásában a HM volt az illeté
kes, illetve közvetlenül az ilyen típusú ügyekkel a Hadműveleti Főnökség lég
ügyi osztálya foglalkozott.
így került a pápai repülőtér ügyének intézése is a légügyi osztályhoz. A földre
formra hivatkozva 1945 nyarán Pápa város polgármestere kérte a repülőtér egy ré
szének művelőterület és házhely céljaira való átadását. A légügyi osztály a kérést
kivizsgálta. Lehetségesnek tartotta a kérés részbeni teljesítését, de felhívta a figyel
met arra, hogy a fegyverszüneti szerződésben kötelezettségvállalás történt a katonai
objektumok állagának megóvására. A repülőtérnek az érintett szervek által történt
szemrevételezése után a pápaiak igénye az ésszerűség határain belül kielégítést nyert.
Az 1945-ös év második felében mind nyugati, mind pedig szovjet fogságból sok
2 Uo. HM 28419. elli. 1945.
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hadifogoly tért haza, köztük repülőtisztek, tiszthelyettesek is. Hazatért például
Krúdy Ádám repülő százados is, akit a nyilasok 1944-ben ellenállási tevékenységéért
elhurcoltak. Igazolása után rövidesen alezredessé léptették elő. Ugyancsak kiszaba
dult szovjet fogságból Vorosilov marsall közbejárására Pirithy Mátyás tartalékos
repülő hadnagy, akit ellenállási tevékenységéért letartóztattak a nyilasok, majd
sikeres szökés után budapesti bujkálása során került szovjet fogságba. Mindketten
azonnal beosztást kaptak, mint létszámfelettiek, a légügyi osztályon.3
1945. október végén a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a magyar hadsereg új, csök
kentett állományra való áttérését javasolta. így a HM létszámát 335 katonai és 400
polgári, a csapatok és intézmények létszámát pedig 24 731 katonai és 935 polgári
személyben állapították meg.
Ennek alapján indult meg a szervezési tevékenység a HM-ben. A Katonai Csopor
tot — amelyhez a légügyi osztály is tartozott — először négy, majd három osztályos
sá szervezték le. Végezetül a HM létszámát 682 katonában és 738 polgári alkalma
zottban javasolták megállapítani.
Jóllehet a légügyi osztály jövőbeni megszűnése egyértelmű volt, tevékenységét
1945 végén — 1946 elején tovább folytatta. így például a SZEB felkérésére 1945
decemberében általános analízist készített a magyar királyi légierőről, amelyben az
alábbi témaköröket dolgozták fel :
— a légierő szervezete, repülőtechnikája az 1934—-1944 években végrehajtott fej
lesztés során ;
— az alkalmazott repülőtechnika beszerzési forrásai ;
— a szovjet fronton 1941—44 között végrehajtott repülő harctevékenységek, az
azokban részt vett repülő alakulatok;
— az elszenvedett élőerő- és repülő harci technikai veszteségek ;
— a honi légvédelemben tevékenykedett vadászrepülő alakulatok szervezete,
harctevékenységeik, élőerő- és repülő harci technikai veszteségeik.
Mindezen adatokat főleg emlékezetből állították össze az eseményekben részt
vett repülő és légvédelmi tüzér szakemberek visszaemlékezéseinek felhasználásával.
Az összeállított analízis mégis értékes, mivel az események még frissek voltak a viszszaemlékezőkben .4
A pénzügyminiszter megkeresésére a HM-nek részletes költségvetést kellett készí
tenie az 1946. évre. A költségvetés elkészítéséhez szükséges irányelveket a légügyi
osztály még 1945 októberében megkapta, azonban —- jövőbeni felszámolásának is
meretében — költségvetési javaslatát már nem készítette el.
A légügyi osztály utolsó tevékenységeként lehet említeni a magyar polgári légi
forgalomról és sportrepülésről készült tanulmányt, amelyet a SZEB felkérésére 1946.
január 10. és 30. között állítottak össze.
Az anyagot a Közlekedési Minisztérium és a Nemzeti Repülő Alap bevonásával
dolgozták ki. Ez a tanulmány előkészítése volt a meginduló polgári légiforgalom
megszervezésének. A SZEB és az illetékes szovjet szervek ezen anyag alapján tanul
mányozták a magyar polgári és sportrepülés történetét és mérték fel a légiforgalom
megindításának objektív és szubjektív lehetőségeit. A l i oldalas tanulmány címe
„A polgári repülés fejlődése Magyarországon." Tagozódása: I. Polgári légiforgalom
(7 oldal), II. A sportrepülés fejlődése Magyarországon (4 oldal). Ezenkívül a SZEB
képviselője által megadott 17 különböző tárgyú kérdésre kellett kimerítő választ ad
ni. A csatolt mellékletekben különböző kiegészítő adatok szerepeltek a légiforgalmi
útvonalakról, a légiközlekedési jogszabályokról, a légügyi főhatóságok, hatóságok és
3 Uo. H M 46506. ein. lü. 1945
4 TJo. H M 47784. ein. 1945
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egyesületek kapcsolatairól, a jelentősebb sportrepülő rekordokról, valamint az addig
használt légiforgalmi, motoros és vitorlázó sportrepülőgépekről.5
1946. március 29-én megalakult a Magyar—Szovjet Légiforgalmi Társaság (MASZOVLET) amely 1946 nyarán megkapta repülőgépeit (LI—2, PO—2) és rövidesen
megindult hazánkban a belföldi légiforgalom.
1946 január végén a SZEB jóváhagyásával megjelent az intézkedés a HM ügyköré
nek átszervezésére, illetve létszámának csökkentésére. A rendelet február 5-re új
szervezetre való áttérést és március l-re az átszervezés befejezését írta elő. Ebből az
intézkedésből kiderült, hogy a katonai főnök alárendeltségébe tartozó légügyi osztály
megszűnik, feladatkörét az anyagi főcsoportfőnök alárendeltségébe tartozó anyag
ellenőrző osztály vette át. Az addigi ipari felszámoló csoport alakult át anyagellenőr
ző osztállyá. Az új állománytáblára való áttérésig az osztályok és szervek a meglévő
létszámokkal összeolvadtak, a megszűnő osztályoknak pedig március l-ig fel kellett
számolni jogkörüket, illetve átadni azt az új, kijelölt illetékes osztályoknak vagy
szervnek.6
A HM Anyagi Főcsoportfőnökség anyagellenőrző
osztályának repülésügyi tevékenysége
(1946. március 1.—1947. október 1.)
A továbbiakban az anyagi főcsoportfőnök, illetve anyagellenőrző osztálya kép
viselte a repülő fegyvernemet a HM-ben 1947. október l-ig. Természetesen az osztály
nak nem ez volt az alapvető munkaköre.
Az anyagellenőrző osztály szervezetébe három, majd pár hónap múlva hat repülő
fegyvernembeli tiszti beosztást szerveztek a folytonosság biztosítása céljából. A kato
nai főnököt, András Sándor repülő vezérőrnagyot 1946 derekán B-listázták, majd
később ugyacsak leszerelték Szabó Mátyás alezredes volt osztályvezetőt is. A fiata
labb repülőtisztek egy részét az anyagi főcsoportfőnök (Almásy Pál altábornagy)
közvetlen törzsébe (10 főből 4 repülő, név szerint Nagy Mihály ezredes, Krúdy Ádám
alezredes, Nagy Kornél főhadnagy, és Nádor Ferenc hadnagy), míg másokat az anyag
ellenőrző osztályhoz, a helyőrséghez és a kerületi parancsnokságokhoz helyeztek.
Az anyagellenőrző osztály összlétszáma, amely három alosztályból állt, 26 tiszt (ebből
6 repülő) 4 tiszthelyettes és 18 polgári alkalmazott, azaz 48 fő volt.
A végrehajtott átszervezés után 1946. április 1-én a HM-ben mindösszesen 14
repülő fegyvernembeli tiszt szolgált.7 Időközben a kormány 5000/1946 M. E. számú
rendelete a honvédség létszámát tovább csökkentve 20 000 főben állapította meg
azt.
Ebben az időszakban az anyagellenőrző osztály a SZEB igényének megfelelően
folytatta a különböző katonai repülőterek állapotának felmérését, a repülőterek
adatainak pontosítását. Az adatokat a SZEB-hez kellett eljuttatni, így vázlatokat
és nyilvántartásokat terjesztettek fel. Ez a munka nagy terhet rótt az anyagellenőrző
osztályon tevékenykedő hat repülőtisztre.
1946 második felére azonban az élet bebizonyította, hogy a nagyon lecsökkentett
létszámú HM-ben is szükséges a fegyvernemi szakkérdésekben szakmailag megala
pozott döntéselőkészítő tevékenységet biztosítani. Ezért október 24-én rendelet jelent
meg a fegyvernemi véleményező tiszti megbízatásokról. Minden fegyvernem részére
— egyéb szolgálatuk ellátása mellett — egy-egy véleményező tisztet neveztek ki.
5 TTo. H M 4271. ein. lü. 1945.
6 Uo. H M 3884. ein. 1946.
7 Uo. H M 12869. ein. szü. 1946.
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A véleményező tiszt feladata volt a szakvéleményezés a fegyvernemen belüli szer
vezési változások, a kiképzés, új szabályzatok szerkesztése, magasabb beosztások
betöltése, új fegyverek, felszerelések terén. A véleményező tisztek kötelesek voltak
a fegyvernemükhöz tartozó összes tisztről és tiszthelyettesről — akik tényleges szol
gálatban álltak, vagy B-listázáskor „nélkülözhető" minősítést nyertek — pontos
névjegyzéket vezetni, velük a feladatkörből adódóan a kapcsolatot fenntartani.
Javaslataikat és előterjesztéseiket a Honvédség Felügyelőjének kellett bemutat
niuk. A repülő fegyvernemnél az anyagi főcsoportfőnök törzsébe beosztott Nagy
Mihály repülő ezredest, mint rangidőst jelölték ki fegyvernemi véleményező tisztté. 8
Ez az intézkedés volt az első pici jel arra, hogy valami megmozdult, valahol a jövő
ben felsejlik a hadsereg fejlesztésének lehetősége. Ezt erősíti meg a SZEB 1946. no
vember 20-i közlése, mely szerint Háry László nyugalmazott repülő vezérőrnagy —
aki a háború befejezése után visszatért Magyarországra — kérvényt nyújtott be
a Külügyminisztériumhoz olaszországi utazási engedélyért. A SZEB az utazási
engedélyt nem adta meg, ugyanis a kérvényben Háry azt is feltüntette, hogy repülő
gépek vásárlása miatt kell Olaszországba mennie, ez pedig a fegyverszüneti feltételek
értelmében tilos volt. Ma sem ismert, kitől kapott ilyen megbízatást Háry 1946
novemberében. Ennek kiderítése további történeti kutatást igényel.
Az 1947-es választásokon a Magyar Kommunista Párt a népi Magyarország legerő
sebb pártja lett. Értek a munkásosztály egysége megvalósításának, a proletárhata
lom megteremtésének feltételei. Ilyen körülmények között — egyéb szempontokat
figyelembe véve is — napirendre kerülhetett a demokratikus néphadsereg fejlesztése,
ezen belül a légierő megteremtése is. Ehhez a jogi alapot a békekötés megtörténte
biztosította.
1947. február 10-én Párizsban aláírták a magyar békeszerződést, mely szerint, az
1947. évi XVIII. törvény III. rész „Katonai és légügyi rendelkezések" I. cím 12.
cikke alapján, Magyarország jogosítva van arra, hogy a 65 000 fős szárazföldi csapa
tok mellett légi haderőt is tartson 90 repülőgéppel — ebből 70 lehet harci gép —,
valamint 5000 fős személyzettel. Vagyis a békeszerződés értelmében Magyarország
nak jogában állt 70 000 fős hadsereget szerveznie és ezen belül megfelelő arányban
tiszteket is képeznie.
Az ország gazdasági helyzete természetesen akkor nem tette lehetővé az enge
délyezett létszámú hadsereg gyors felállítását, különösen a technikai fegyverneme
ket, így például a légierőt illetően. Hivatalosan megnyílt azonban a lehetőség egy
korszerű hadsereg fegyvernemeinek megalapozására, közöttük a légierő szervezésé
nek beindítására is.
A békekötés után megindultak az 1947/1948-as tervezett hadrend munkálatai és
a kész tervezetet február 26-án küldték meg a SZEB-nek. Az 1947/1948-as szervezési
évre tervezett hadrend személyi és anyagi szükségleteinek összesítésében megjelent
a repülő fegyvernem szükséglete :
— 36 tiszt, 65 tiszthelyettes, 199 legénységi állományú — azaz 300 katona 50 pol
gári alkalmazott. Az anyagi szükséglet :
— 6 gépkocsi, 18 repülőgép, valamint gyalogsági fegyverzet és híradóanyag.
Március 11-én a katonai osztály jelentette javaslatát a repülő fegyvernem felállí
tására. Eszerint az 1947/1948-as szervezési évben felállítani szándékoztak egy kikép
ző repülő századot, egy futárrepülő rajt, tíz repülőtérgondnokságot és egy repülőgép
javító műhelyrészleget a fentebb említett 350 fővel.
A repülő fegyvernem felállítását a HM katonai csoport egy alapos, mindenre kiter
jedő tanulmányban javasolta. Ebben visszatekintettek a magyar katonai repülés
több, mint negyedszázadára, majd javasolták, hogy — ha az anyagi lehetőségek nem
8 Uo. HM 28 629. ein. szü. o. 1946.
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is engedik — az 1947/1948-as szervezési évre beállított repülőalakulatok zömét repülő
gépek nélkül már 1947 őszén állítsák fel. (A kiképző század és futárrepülőgép-raj
egyelőre nem állna fel.)
Rövid elképzelést terjesztettek elő a repülő alakulatok kiképzésére vonatkozóan.
Vázolták a repülő fegyvernem állományának kiválasztási szempontjait is. Néhány
gondolat az anyagból: ,,A kiválasztottaknak nemcsak szakmailag, de politikailag is
teljes órtéküeknek kell lenni. A demokrácia szempontjából nem közömbös, hogy
ezen újjáalakuló fegyvernemnél azok, akikre az állam tekintélyes értéket képviselő
vagyona van bízva, őszintén, fenntartás nélkül hívei-e a magyar demokráciának,
vagy sem. Az alapot lerakó személyzet magatartását, felfogását fogja a repülő
fegyvernemhez később kerülő személyzet átvenni, örökölni."
A javaslat kitért a polgári repüléssel való kapcsolattartásra is. Felhívta a figyelmet,
hogy a jövőben el kell kerülni a múltban tapasztalhatott áldatlan személyi viszály kodást, hatalmi versengést.
A javaslatot — mint ügykörileg illetékes szerv — az anyagellenőrző osztály is
részletesen véleményezte. Kifejtette, hogy igen fontos volna a HM légügyi osztályt
mielőbb újból felállítani, mert a volt légügyi osztálynak az anyagellenőrző osztály
keretébe történt beolvasztása a szorosan vett repülőügyek lebonyolítását megnehe
zíti, hiszen az anyagellenőrző osztály lényegbevágó ügyköre távol áll a repülés
ügykörétől. Meg kell jegyezni, hogy az anyagellenőrző osztály ebben az időben belső
átcsoportosítással létrehozta repülő alosztályát — összevonta a szervezetébe tartozó
repülő tiszteket és tiszthelyetteseket — a tevékenység operativitásának növelése
céljából.
A továbbiakban az anyagellenőrző osztály is egyetértett a katonai osztály javas
latával a repülő fegyvernem felállítását illetően. A részletes szervezési javaslatra
Sólyom László vezérőrnagy katonai csoportfőnök az alábbiakat írta :
„Általában egyetértek! Külön rep. felügyelőségre nincs szükség. Rep. csapat alá
rendelését a foe. (folyamőrség) tervezett alárendelésének analógiájára kell megcsi
nálni" 9
Az előterjesztett és jóváhagyott javaslat alapján megindult a szervezési munka.
A javaslat kidolgozásában jelentős szerepe volt Valgóczi István vk. repülő alezredes
nek.
Közben az 1946—1947-es években a HM Anyagi Főcsoportfőnökség anyagellen
őrző osztálya folyamatosan intézte a repüléssel kapcsolatos ügyeket.
Az 1946 derekán beinduló polgári légiforgalommal kapcsolatosan az anyagellenőr
ző osztálynak feladata volt a polgári légiforgalom és a sportrepülés számára kijelölt
repülőtereket átadni a Közlekedésügyi Minisztériumnak, illetve a MASZOVLETnak és a Magyar Aero Szövetségnek.
Már 1947 januárjában — hivatkozva a közlekedésügyi miniszter 53 152/1946. szá
mú átiratára, amely egyes magyar repülőtereknek a polgári légiforgalom részére
történő átadásáról szólt — újólag megkeresés történt a HM anyagellenőrző osztály
féle, hogy az addig még át nem adott repülőterek átadása mielőbb történjen meg.
Összességében mintegy 11 repülőtér átadására került sor. A további fennmaradó^
a szovjet légierő által nem használt repülőterek őrzéséről is az anyagellenőrző osz
tálynak kellett gondoskodnia.10
A repülőterekkel kapcsolatosan hosszan tartó tárgyalások folytak már 1946 de
rekától a SZEB katonai osztálya, a Jóvátételi Hivatal és a HM anyagellenőrző osz
tály között. A tárgyalások oka a repülőterekre vonatkozó potsdami egyezmény volt,
mely szerint a németek által épített repülőterek a jóvátétel szerint a Szovjetunió
9 Uo. H M 6327. ein. kat. 1947.
10 Uo. H M 404415. ag. ell. 1947.
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tulajdonát képezik. A SZEB az előzetes tárgyalások és vizsgálatok alapján elismerte,
hogy — jóllehet a kiskunlacházai és kunmadarasi repülőtereket a németek építették
— ezen repülőterek pénzügyi finanszírozása abból a Háborús Pénzügyi Alapból tör
tént, amelyet magyar pénzügyi befizetés hozott létre és csak Magyarországon volt
felhasználható. A SZEB elismerte, hogy a magyarországi repülőterek sem részben,
sem egészben nem német létesítmények és ennek értelmében minden ilyen irányú
potsdami igényről lemondott. 1947 áprilisában a kérdés újra napirendre került a fent
említett két repülőtér vonatkozásában, azonban az újabb tárgyalások folyamán
a nézeteltérések tisztázódtak, majd többszöri tárgyalás után a kérdés megoldódott.11
A felállítandó repülő fegyvernem szervezési munkálatai mellett a kiképzési köve
telmények is megfogalmazódtak a katonai osztálynál. 1947 márciusában javasolták,
hogy a repülőgépek nélküli repülő fegyvernem ősztől induló kiképzése kétirányú
legyen: általános katonai kiképzés, melynek célja a bel- és őrszolgálat ellátására
való alkalmasság elsajátítása, valamint karhatalmi célokra való felhasználhatóság;
repülő szakelméleti és gyakorlati előképzés, amely a hajózóknál a repüléselmélet
elsajátítása, a földi személyzetnek pedig a repülőgép műszaki kiszolgálásának elsajá
títása, és a repülőtéren végzendő más műszaki munkák elvégzésére való alkalmasság
elérése lenne.
A tervezetet véleményezte a kiképzési csoportfőnökség is. A katonai osztály javas
latán túlmenően javasolta, hogy az alakulatoknál a gyakorlati repülő hajózó kikép
zést is be kell állítani. Helyesen indokolta ezt azzal, hogy az 1947/1948 kiképzési év
kezdetére a helyzet még teljességgel nem ismerhető, s amennyiben esetleg repülőgé
pek rendelkezésre fognak állni, célszerű a kiképzési előmunkálatokat ebben az irány
ban is megkezdeni. A véleményezést Beleznay ezredes kiképzési csoportfőnök írta
alá. A fentiek alapján a kiképzési csoportfőnökség részéről érezhetjük az egyértelmű
optimista hangvételt. 12
Az anyagellenőrző osztály 1947-ben tovább folytatta a repüléssel kapcsolatos
ügyek intézését. Mivel a békeszerződést már aláírták, egyre inkább napirendre került
az addig a SZEB által tiltott repülő szakanyag összegyűjtése. Ugyanis a SZEB a bé
keszerződés ratifikálásáig továbbra is de facto a fegyverszüneti szerződés szellemé
ben tevékenykedett és felfüggesztett a katonai repülés szervezésével kapcsolatos
mindennemű tevékenységet. Addig a felkutatott, vagy véletlenül tudomásra jutott
repülő szakanyag összegyűjtése a jogi alap hiányában nem volt lehetséges.
A békeszerződés aláírása után, májusban, átiratot küldtek a SZEB-nek, amelyben
kérték, hogy a Magyarországon szétszórtan fellelhető repülő szakanyagok gyűjtését
és tárolását már a béke ratifikálása előtt megkezdhessék, azonban ennek engedélye
zése nem történt meg.13
Az anyagi csoportfőnök júliusban újra a SZEB-hez fordult a repülő szakanyagok
gyűjtésének engedélyezése ügyében. Tudomására hozta a SZEB-nek, hogy az elha
gyott repülőgép szakanyagok között használható és jó karban lévő anyagok is van
nak. Kérte ezen anyagok elszállításának és honvédségi tárolásának engedélyezését.
A fentiekre a SZEB nem reflektált, a jelentést hallgatólagosan tudomásul vette.
Az időközben begyűjtött anyagokból — Bü—131 repülőgépek alkatrészeiből — az
egyik sportrepülő egyesület alkatrészeket kért 2 db Bü—131 sportgép helyreállítá
sára. Az alkatrészeket az egyesület az anyagellenőrző osztálytól megkapta abban a
reményben, hogy—mivel a motoros sportrepülést rövidesen engedélyezni fogják — a
honvédségi pilóták legalább ennél a sportrepülő egyesületnél gyakorolhatják majd
magukat a repülésben.
A Közlekedésügyi Minisztériummal is több üggyel kapcsolatban tárgyalt az anyag11 Uo. HM 11249. ein. ag. ell. 1947.
12 Uo. HM 6745. elli. kat. 1947.
13 Uo. HM 11664. ein. ag. ell. 1947.
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ellenőrző osztály. A 7920/1946 ME számú rendelet értelmében a sportrepülőterek
ingó és ingatlan vagyonát HM kezelésből a Közlekedésügyi Minisztériumnak kellett
átadni. így átadásra került a kijelölt 11 repülőtér és a hozzájuk tartozó okmányok.
Foglalkozni kellett a ferihegyi repülőtér kisajátításával kapcsolatos problémákkal
is.14
Határozott, erőteljes fellépés történt az anyagellenőrző osztály részéről a szolnoki
repülőtér állapotának megóvása érdekében is. Ugyanis a repülőtér olajtárolóit lesze
relték és részben elszállították polgári olaj szakemberek azzal, hogy azok szovjet tulaj
dont képeznek és így azok a MASZOVOL tulajdonát képezik. Közbelépésre a honvéd
ségi anyag elherdálása megszűnt. Ezért intézkedés történt, hogy a repülőterek állapo
tát és helyzetét az illetékes kiegészítő parancsnokságok tartsák napirenden.
Mint már említettük, a 7920/1946 ME számú kormányrendelet értelmében a sport
repülés főhatósága a HM kezéből átment a Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe.
Ezen a jogcímen 1947 autusztusában a KM megkereste a BM-et azzal, hogy igényt
tart minden elhagyott sportrepülőgépre és szakanyagra, amelyet az ország területén
a BM szervei őriznek. „Amennyiben a repülőgép sportrepülőgépnek minősül, még ha
előzőleg honvédségi tulajdont képezett is, miután a N . R . A . (Nemzeti Repülő Alap)
feletti felügyeleti jogot a honvédelmi tárca keretéből tárcám átvette, az N.R.A.-t
illeti meg, feltéve, hogy a repülőgépre a Honvédelmi Miniszter Űr nem tart igényt"
— szólt az átirat egyik passzusa. Az átirat egy példányát a HM is megkapta.
A fenti témában először, nem eléggé átgondoltan, az anyagellenőrző osztály fog
lalt állást. Az osztály javasolta a vitathatatlanul sportrepülő anyagok haladéktalan
átengedését a Nemzeti Repülő Alap számára, a vitatható tulajdonú anyagok közül
pedig azoknak az átengedését, amelyekre a honvédségnek különösebb szüksége nincs.
A Katonai Csoportfőnökség katonai osztálya a fenti témában alapos és terje
delmes tanulmányban fejtette ki nézetét, illetve tette meg javaslatait az állásfog
lalásra. Ennek magyarázata az volt, hogy 1947. július 2-án a katonai csoportfőnöki
értekezleten a katonai osztály pontosította a szervezési elképzeléseket az 1947/1948.
évi hadrendre. A tervezetet, véglegesítve, a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra,
a SZEB-nek tudomásulvételre felterjesztették, mellékletében a hadrenddel, területi
elhelyezési vázlattal és a létszámkimutatásokkal.
Ezeknek ismeretében a katonai osztály tanulmányában rámutatott arra, hogy az
ország szűkös anyagi viszonyai sohasem engedték meg azt, hogy tekintélyes összege
ket fordítsanak a legköltségesebb sportra, a sportrepülésre csak azért, hogy az ifjúság
a repülés szépségeit élvezze. A sportrepülés ezért a múltban a HM tárca hatáskörében
volt, mert eredményeire is elsősorban a honvédelemnek volt szüksége.
A katonai osztály ezek után leszögezte végső álláspontját, mely szerint a béke
ratifikálása után új helyzet áll elő, a katonai repülés felállítása időszerűvé válik.
Az újonnan megalakuló repülő fegyvernemnek minden szakanyagra szüksége lesz,
mivel azok teljes mértékben honvédségi költségvetésből származtak (a sportrepülő
gépek is). Jóllehet ezen repülő szakanyagok elavultak, de sajnos belátható időn belül
komoly anyagi lehetőségekkel nem lehet számolni a légierő fejlesztését illetően, így
az elavult szakanyagokkal is egyelőre meg kell elégedni.
A katonai csoportfőnök, Sólyom László vezérőrnagy úgy foglalt állást, hogy a Nem
zeti Repülő Alap az ország területén feltalálható repülő szakanyagokra nem kormány
felhatalmazás alapján, hanem jogkörének önkényes magyarázatával és kiterjeszté
sével tart igényt. A honvédség elvben nem nélkülözheti az ország területén általa
felderített és nyilvántartott repülő szakanyagot a megalakuló repülő csapat megala
pozásához. Kifejtette, hogy a HM-nek a jövőben a sportrepülésbe való beleszólás
tekintetében nem jogfeladással kell élnie, hanem befolyását minden eszközzel növel14 Uo. HM 12629. ein. kat. 1947.

— 58 —

nie kell. Végezetül leszögezte, hogy a közeljövőben megjelenő új szervezési rendelet
értelmében a repülőügyek ügykörszerüen a Katonai Csoportfőnökség katonai osz
tályához fognak tartozni, így az anyagellenőrző osztály a fenti ügyben semminemű
lépés megtételére nem hivatott. 15
Azokban az időkben a HM-mel együtt az Iparügyi Minisztérium szervei is folytat
ták az országban fellelhető roncs és lelőtt repülőgépek, valamint repülő szakanyagok
összegyűjtését. A begyűjtött repülőgépszakanyagot az esztergomi Aero—Ever, il
letve az óbudai Sirály repülőgépüzembe szállították és megkezdték helyreállításukat.
Először fokozatosan — 1949 végéig — 10 db Bücker Bü—131 iskolagépet állítottak
helyre a különböző műhelyek, melyekből — megegyezés szerint — 5 db a megalakult
1. önálló repülő kiképző osztály, a másik 5 pedig a sportrepülés állományába került.
A Bückerek új neve Csíz lett. Később további 6 db Bü—131-et állítottak helyre.
A további években a haderőn kívüli repülés bázisán készítették elő a biztos alapot
a szerveződő katonai repülés személyi szükségleteinek tömeges kielégítéséhez.
A hadseregfejlesztés — ezen belül a légierő fejlesztése — szempontjából döntő je
lentősége volt annak, hogy 1947. szeptember 16-án a békeszerződést az országgyűlés
ratifikálta. így a békeszerződés cikkelyei jogilag is érvénybe léptek. Legálisan meg
indulhatott a demokratikus néphadsereg fejlesztése, ezen belül az első repülőcsapat
felállítása, a repülő szakanyagok összegyűjtése az ország területéről.
A békeszerződés ratifikálásával a SZEB tevékenysége automatikusan megszűnt.
A SZEB angol missziója például átalakult angol követséggé. így a HM-ben minden
SZEB-bel kapcsolatos folyó ügyet sztorníroztak.
A demokratikus tisztképzés megindításának kérdése már 1946 nyarán felvetődött
az MKP katonai bizottságában és a hadsereg felső vezetésében. Az elképzelés az volt,
hogy már 1946 őszén el kell kezdeni a tisztjelöltek toborzását pályázati felhívás alap
ján és meg kell kezdeni felkészítésüket a négyévesre tervezett tiszti iskolára. Ebben
az elképzelésben lényegében az a felismerés öltött testet, amely szerint a békekötés
után óhatatlanul meginduló gyors hadseregfejlesztéshez időben meg kell kezdeni a
szakkáderek biztosítását. Ezért lépett elő napirendi kérdéssé a tiszti iskola felállítása
már 1946 nyarán.
A fentiekre alapozva, a MKP katonai bizottságának javaslatára — melynek tagja
volt Pálffy György, Sólyom László, és mások — a HM a SZEB-hez fordult több, a
kiképzéssel kapcsolatos kérdésben döntés végett. Ezek között volt a tisztképzés
beindításával kapcsolatos kérés is.
1946. szeptember 7-én a SZEB katonai osztályának vezetője, Kondratov vezérőr
nagy magához kérette Kuthy László altábornagy kiképzési felügyelőt és Beleznay
István vk. ezredes kiképzési csoportfőnököt, hogy a felvetett, kiképzéssel kapcsolatos
kérdésekre a SZEB válaszát megadja. Más kiképzési témák megtárgyalása után
Kondratov vezérőrnagy kijelentette, hogy nem járulnak hozzá a négyéves kiképzési
rendszerben tervezett tisztképzéssel kapcsolatban pályázati felhívás kibocsájtásához
a békeszerződés aláírása előtt, illetve hogy ezzel kapcsolatban a katonai vezetés
önként jelentkezőket válogasson ki.
Érthető, hogy a SZEB a tisztképzést a békekötés hiánya miatt akkor nem engedé
lyezhette. A békekötés után azonban haladéktalanul újra napirendre került a tiszt
képzés megindításának ügye. Legálisan indulhatott a tisztképzés, hiszen a káder
utánpótlás a hadseregfejlesztés egyik kulcskérdése volt.
A HM 1947 júniusában megkezdte a kezdeti lépéseket az új tisztikar kialakítására
1947. június 17-én jelent meg a rendelet, amely intézkedett az új tisztképző iskola,
a „Honvéd Kossuth Akadémia" felállítására. A rendelet szerint 1947. október l-jén
kellett az új tisztképző intézményben megkezdeni az oktatást, amikor egyéves tiszti
15 Uo. HM 21011. ein. ag. ell. 19á7.
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tanfolyamot és hároméves tiszti iskolát terveztek indítani. Ennek megfelelően pályá
zati felhívás jelent meg az új tisztképző iskolára történő jelentkezésre.
Az egyéves tiszti tanfolyam hallgatóinak azok a régi hadseregbeli hivatásos és tar
talékos tiszthelyettesek jelentkezhettek, akik politikai és szakmai szempontból meg
feleltek.
Az egyéves tiszti tanfolyam beindítása mellett megszervezték a hároméves tiszti
iskolát is, ahová már a polgári életből jelentkezhettek azok a munkás, paraszt és népi
értelmiségi fiatalok, akik a katonai pályát élethivatásul választották. A pályázóknak
felvételi vizsgát kellett tenniük a fegyvernemüknek megfelelő szaktárgykörökből,
így a repülőj élőiteknek repülő ismeretekből is. 16
A békeszerződés ratifikálása után két héttel a HM Katonai Csoportfőnökség kato
nai osztályán létrehozták a repülő alosztályt, amely a repülő ügyeket ügykörszeruen
átvette az anyagellenőrző osztálytól. Ezzel az Anyagi Főcsoportfőnökség anyag
ellenőrző osztálya repülési irányú tevékenységét befejezte. Másfél éves ilyen irányú
működése során összességében ellátta a katonai repülés képviseletének feladatat.
A tevékenysége során ki kell emelni Szabó Mátyás repülő alezredes és Dr. Sárga Já
nos repülő műszaki őrnagy eredményes munkásságát. 17
Az 1947. október l-jétől életbelépett hadrenddel már egy újabb fejezet kezdődött a
Magyar Néphadsereg, ezen belül a légierő életében. Megindult a hadsereg dinamikus
fejlesztése a parlament, illetve a koalíciós kormány döntéseinek megfelelően.

16 Uo. HMÍ12589. ein. kik. 1947.
17 Uo. HMT23687. ein. kat. 1947.
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MARKO GYÖRGY

A MAGYAR KATONAI REPÜLŐGÉPEK FELSÉGJELVÉNYEI
ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEI
1948—1951

Különösebb magyarázat nélkül is könnyen belátható, hogy minden hadseregben
alapvető jelentősége van a saját csapatok megkülönböztető jelzésekkel való ellátásá
nak. Az ellenséges, illetve a saját fél könnyű felismerhetősége különösen fontos a re
pülő fegyvernemnél, amikor aránylag rövid idő jut a felbukkanó repülőgép hovatar
tozásának megállapítására. Ezért a repülőgépek katonai alkalmazásával szinte
egyidőben kialakultak a különböző államok egymástól élesen elkülönülő felségjelvé
nyei. A repülőgépek nemzetek szerinti megkülönböztetése mellett gyakorlati szem
pontok megkövetelték a példányonkénti azonosítás lehetőségét is. Ez utóbbi igényt
szolgálták a lajstromjelek, illetve a gépekre felfestett egyéb jelzések. Nem lenne
érdektelen nyomon követni a magyar légierő felségjelvényeinek és lajstromozási
rendszerének 1948—1951 közötti változásait, mert az eddig megjelent szakiroda
lomban e kérdésről helyet kaptak nem mindig pontos megállapítások is.
A Magyar Néphadsereg repülőgépei részére az első felségjeleket és megkülönböz
tető jelzéseket 1948. április 14-én rendszeresítették. 1 Eszerint a repülőgépek szárnyai
ra alul és felül (a kétfedelű repülőgépeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét
szárnyon felül), a szárnyvégektől meghatározott távolságra, meghatározott méretű
két azonos középpontú kör közé helyezett egyenlő oldalú háromszöget festettek. A há
romszög csúcsai a külső kör ívén feküdtek, egyik csúcs a haladás irányába esett. A kül
ső kör íve ós a háromszög oldalai által képzett körszeletek területe piros, a háromszög
oldalai és a belső kör által bezárt mező fehér, míg a belső kör területe zöld színezésű
volt. A vízszintes vezérsíkra alul és felül, a függőleges vezérsíkra mindkét oldalon
(kettős vezérsíkú gép esetén mindkét vezérsík külső felületén) piros, fehér, zöld színű
sávokat festettek. A repülőgépek megkülönböztetésére a törzs mindkét oldalán
középen, a szárny kilépő élével egy magasságban kezdődően lajstromjelet festettek
fel. Ha ülés, vagy ajtó esett a jel mezőjébe, akkor közvetlenül azt követően kezdődött
a megkülönböztető jelzés. A lajstromjel a repülőgép felhasználását jelölő nyomtatott
nagybetűből (iskola —• I, gyakorló — G,2 felderítő —• F, vadász — V, bombázó —B,
szállító — S, csata — Z), egy kötőjelből és a repülőgép sorszámát megjelölő három
számjegyből állt. 3 A felségjelek és megkülönböztető jelzések elhelyezését az 1. számú
ábra szemlélteti. (62. o.)
1 Honvédségi Közlöny, 1948. 12. sz., 159—161. o.
2 A rendelet szövegében — véleményem szerint nyomdahibából — a Gy kettős betű szerepel.
3 Az egyes betű-, illetve számjegyeket kis repülőgépek esetében egy-egy 200X300 mm-es, nagy repülőgépeknél
egy-egy 330 X 500 mm-es téglalap területére festették. A betűvastagság és a betűk, illletve számjegyek közötti hézag 50,
illetve 80 mm volt. Kis repülőgépnek számított az a gép, amelynél a törzs magassága a lajstromjel kezdeténél az 1500
mm-t nem haladta meg.
I
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A rendelet világosan intézkedett a repülőgépeknek egymástól lajstromjelekkel való
megkülönböztetéséről. A lajstromj eleken belül azonban nemcsak a fajtát jelölő
nyomtatott nagybetűknek, de a háromjegyű számoknak is a példányonkénti azono
sításon túli szerepük volt. A repülőgéptípusok szániára lefoglaltak egy-egy számtar
tományt: így 101-től kezdődött az újjáépített Bücker Bü—131 „Csíz", 201-től
a Zlin 381 „Fecske", 251-től az UT—2 „Galamb", 301-től az újjáépített Arado
Ar—96A „Varjú" és 351-től az Avia C2 „Holló" repülőgépek sorozata. A lajstromjel
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kezdőbetűje a 101, 201, 251, 301, 351 számjegyekkel kezdődő sorban természetesen
mindig a repülőgépek alaprendeltetésének megfelelően az I, vagy a G volt. 001-től
számozták a különleges rendeltetésű, illetve csak egy-egy példányban rendelkezésre
álló repülőgépeket. Levéltári dokumentumok és fényképfelvételek tanúsága szerint
1948—1949. között a magyar légierő által használt lajstromjelek az alábbiak voltak:
Lajstromjel

Típus

Elnevezés

Darab

I—001
1—002
003
G— 004
1—005
S—006
G—007
G—008
009
I—010,1—011
I—101-től
I_201-től
I—251-től
G—301-től
G—351-től
G—361
G—362-től

E M 29
R—18A
?
Daru I I .
Sokol MIC
Aero C—103
Aero 45
K 65
?
ÚT—2
Bücker Bü-- 1 3 1
Zlin 381
UT—2
Arado Ar— -96A
Avia C2
Arado Ar— 96B
Avia C2

„Csóka"
„Kánya"

1
1
?
1
1
1
1
1
?
2
16
45
33
6
10
1
10

V

„Daru"
„Sirály/
„Pelikán"
„Kócsag"
„Gólya"
1
„Galamb"
„Csíz"
„Fecske"
„Galamb"
„Varjú"
„Holló"
„Holló"
„Holló"

Mivel a táblázatban közölt adatok erősen eltérnek A magyar repülés története című
kézikönyvben, illetve Nagyváradi Sándornak a magyar légierő megteremtését rövi
den összefoglalni igyekvő művében szereplőktől,4 ezért további magyarázattal tar
tozom. Az EM 29 „Csóka" repülőgépet az esztergomi Aero Ever gyárban állították
helyre 1948 szeptemberében. Egy 1948. november 11-én kelt dokumentum felsorolja
a honvédség ekkor rendelkezésre álló repülőgépállományát, ittí szerepel először
I—001 lajstromjellel.5 A repülőgép gyártási száma 015 volt, ez több kutatót is meg
tévesztett, ezért terjedt el az a hibás nézet, miszerint lajstromjele az I—015 volt.6
A Rubik Ernő által tervezett I—002 jelű gép története közismert, fényképek is bizo
nyítják a lajstromjel használatát. 7 A 003-as sorszámot végül is nem használták fel
— véleményem szerint az 1948. június 25-én a Dunai Repülőgépgyártól megrendelt
SG—2 prototípusa számára tartalékolták, de a repülőgép elkészültekor már megvál
tozott a lajstromozási rendszer ! Több kutató szerint a Közlekedési Múzeumban őrzött
példány az I—001 lajstromjelet kapta — a tévedést az okozhatta, hogy a repülőgép
gyártási száma 001 volt. Hasonló félreértés ndott alkalmat arra, hogy a 003-as sorszámott eddig a Daru I I . repülőgépnek tulajdonították. A gép gyártási száma 0033
volt, ez látható elmosódottan néhány fotón a vízszintes vezérsík belépő élénél.
Az újonnan előkerült levéltári dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy
a repülőgép lajstromjele a G—004 volt.8
A hadsereg Sokol MIC „Sirály" és Aero 45 „Kócsag" repülőgépének I—005,
illetve G—007 lajstromjellel ellátott példányai fényképfelvételeken is közismertek.
Nem így az S—006 lajstromjelet viselő Aero C—103 „Pelikán", amelynél csak köz4 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Második, bővített kiadás.
Bp., 1977. 357. o. és Nagyváradi Sándor: A magyar demokratikus légierő bölcsőjénél. Bp., 1981. 53. o.
5 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), a Honvédelmi Minisztérium 1948. évi elnökségi iratai 45.319.
6 A gyártási számra 1. Űj Magyar Központi Levéltár, Közlekedés- és Postaügvi Minisztérium Légügyi főosztálv
iratai 7784/12—1949. tétel, 32.691/1949.
*
7 Az B—18A prototípus közvetlenül berepülése után résztvett egy lengyelországi repülőversenyen, ahol azonban
megsérült. Pótlására az Országos Bepülő Egyesület HA-—BUB polgári lajstromjelű B—18B repülőgépét küldték ki,
amelyet erre az időre elláttak az I—002 katonai jelzéssel is! (Uo. 29.659/1949.)
8 Az utóbbi három repülőgépre 1. Markó György: A Magyar Néphadsereg kísérleti repülőgépei 1948—1950. —Hadi
technika, 1985. 2. sz., 27—29. o.
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vetve, levéltári források alapján lehet bizonyítani, hogy ezt a megkülönböztető jel
zést viselte. Egy 1950. január 16-i keltezésű iratban szó esik különböző repülőgépek
futógumi-szükségleteiről: itt szerepel a 840x300 mm-es főfutó és a 300x150 mm-es
farokfutó köpenyes S—006 jelű repülőgép is. Ilyen méretű köpenyekkel azonban
csak az Aero C—103 típus rendelkezett! 9 A sorban a G—008 jelű ,,Gólya" követke
zik, ennek története azonban közismert.10
A 009-es sorszámot ismét nem használták fel, elképzelhető, hogy ezt az SG—2
másik megrendelt, ezúttal fémszárnyas példánya számára tartalékolták. Az I—010,
I—011 lajstromjelű, földi használatra szánt UT—2 ,,Galamb"-ok megléte levéltári
dokumentumok alapján bizonyítottnak vehető.11 A 001-től 100-ig terjedő számtarto
mányban a felsoroltakon kívül tudomásom szerint több lajstromjelet nem használ
tak fel.
Az eddig is jól ismert volt, hogy I—101-től kezdődően az újjáépített Bücker
Bü—131 „Csíz" repülőgépeket, az I—201-től kezdve a csehszlovák Zlin 381 „Fecs
ke" iskolagépeket lajstromozták. Az újabban feltárt levéltári források és publikált
fotók bizonysága szerint az 1948. szeptember 10-én Mátyásföldön átvett UT—2
„Galamb" repülőgépek oldalaira az I—251-től I—283-ig tartó lajstromjeleket fes
tették fel. A G—301-től kezdődő helyreállított Arado Ar—96A „Varjú" és a G—351től induló csehszlovák A via C2 „Holló" repülőgépek sorozata szintén közismert
már.12
Az eddigiekben vázolt nagyon logikus lajstromozási rendszer 1948 őszén alakult
ki, amikor a légierő vezetése felmérte a helyreállítható repülőgépeket, megindította
a csehszlovákiai repülőgépbeszerzéseket, kiadta megrendeléseit magyar kísérleti
repülőgépek megépítésére és beérkeztek az első szovjet iskolagépek is. Mivel a fel
ségjelvények 1949 őszén később még ismertetendő módon megváltoztak, érdemes
lenne megvizsgálni, hogy végül is mely repülőgépek törzsoldalaira festették fel a
nagyméretű lajstromjeleket. Fényképfelvételek szerint ez megtörtént az I—002,
1—005, G—007, G—008 jelű példányok, illetve az I—101-től, az I—251-től, vala
mint a G—301-től kezdődő lajstromjelű repülőgépek esetében. Valószínűsíthető ez az
I—001 „Csóka", az S—006 „Pelikán"', az I—010,1—011 földi használatú „Galamb"ok és I—201-től az első 25 „Fecske", illetve G—351-től az első 10 „Holló" repülőgép
vonatkozásában is. A fel nem sorolt repülőgépek átvételére ugyanis már a felségjel
vények megváltozása után került sor.
A Magyar Néphadsereg vezetői 1949. november 15-ével módosították az addig
használt felségjelvényt és a megkülönböztető jelzéseket.13 A változtatás okait csak
találgatni lehet: az addigi felségjel majdnem azonos volt a libanoniéval, de ennél
súlyosabb érvnek tűnik, hogy szerepeltetni akarták a politikai hatalom jellegét kife
jező vörös csillagot. Ezért az egyfedelű repülőgépeken mindkét szárnyon alul és
felül (a kétfedelűeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét szárnyon felül) a
szárnyvégektől meghatározott távolságra nemzeti színű gyűrűbe foglalt vörös csilla
got festettek. A gyűrű külső átmérője kis gépeknél 600 mm, közepes gépeknél 800
mm, nagy gépeknél 1000 mm volt. A belső átmérő a fenti sorrendben 400—600—800
mm volt. (A rendelet nem részletezte a repülőgépek nagyság szerinti kategóriákba
sorolásának feltételeit.) A csillag csúcsai érintették a belső körívet és egyik ága a re
pülőgép haladási irányába mutatott. A 200 mm széles gyűrűt három egyenlő sávra
9 HL Légierő Parancsnokság 552/1950. és 4489/1950. L. 1950/Ny. 143. o.e.
10 Zainkó Géza: Egy „Gólya" története, avagy egy elfelejtett repülőgép. •— MALÍV Repülés- és Üzemtörténeti
Kör, VIII. Konferencia. Bp., 1983.
11 Markó György: A Magyar Néphadsereg első szovjet repülőgépei. — Haditechnika, 1983. 2. sz. 32—34. o.
12 A csehszlovák repülőgépekre 1. Markó György: A magyar légierő csehszlovákiai repülőgépbeszerzései 1948—
1950. — Haditechnika, 1984. 4. sz., 25—29. o.
Az újjáépített Arado Ar—98 A és—95B típusú repülőgépekre HL Haditechnikai Intézet 71.215/1949. L. 1948/Ny. 47.
o.e.
13 Honvédségi Közlöny, 1949. 34. sz., 568. o.
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osztották, a külső piros, a középső fehér, a belső zöld volt. A csillag körüli üres teret
fehérre festették. A felségjelet a törzs és a függőleges vezérsík mindkét oldalára (ket
tős vezérsíkú gépeknél mindkét vezérsík külső felületére) is meghatározott helyén
elhelyezték. A csillag egyik csúcsa itt vízszintes repüléskor függőleges irányba muta
tott. A repülőgépek megkülönböztetésére megőrizték a lajstromjeleket. Ezeket 100
mm-rel a vízszintes vezérsík alatt, annak belépő élével egy magasságban végződően,
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1. kép. Az 1716. gyártási számú, Q—902 lajstromjelű Uli—10 balesete 1950. január 9-én
Kecskeméten. A felségjeleket a szárnyakra felül is felfestették. Megkülönböztető jelzés: G2.

mindkét oldalon, 100X 50 mm-es jelekkel festették fel. A felségjelvények és a lajstrom
jeleket elhelyezkedését a 2. számú ábra szemlélteti. (65. o.)
A fenti rendeletet nem sokkal később már módosították is: 1950. január 5-étől
előírták, hogy a repülőgépek szárnyaira felül ne kerüljön felségjelvény.14 Tudomásom
szerint csak egyetlen fénykép tanúsítja, hogy az eredeti előírásokat is betartották
azért, azaz a szárnyak mindkét felületére felkerült a nemzetiszínű gyűrűbe foglalt
vörös csillag. (1. számú kép, 1. fent.) Az eredeti rendelettől más téren is eltértek.
A függőleges vezérsíkon levő felségjelzés elhelyezése a gyakorlatban nem a 2. számú
ábrán szereplő előírásoknak megfelelően alakult. A fényképfelvételek szerint a nem
zetiszínű gyűrűbe foglalt vörös csillag legtöbbször a vezérsík középpontjába került.
Néhány gépnél előfordult az is, hogy a törzsoldalon levő felségjelvény kisebb volt,
mint a függőleges vezérsíkon és a szárnyakon alul elhelyezett, de ez a jelenség ritká
nak számított. (2. számú kép, 67. o.) Véleményem szerint az újonnan bevezetett
felségjelvény valamennyi, ekkor állományban levő repülőgépre felkerült.
Bár az 1949. november 15-i rendelet intézkedett a lajstromjelek feltüntetéséről is,
a gyakorlatban hamar kiderült, hogy az újfajta szabályozás nem felelhet meg alap
vető feladatának, a példányonkénti azonosítás lehetőségének. Teljesen nyilvánvaló,
hogy az előírásoknak megfelelő 100 mm magas lajstrom j elek alapján nem lehetett
a levegőben a repülőgépeket egymástól megkülönböztetni. Bár felsőbb helyről utasí
tást nem kaptak rá, az alakulatok egy, vagy két számjegyből álló azonosító jelzése
ket festettek fel a gépek oldalaira. Éppen a kötelező érvényű utasítás hiányával ma
gyarázható, hogy ezek elhelyezése alegységenként is változott. Előfordult, hog}7
közvetlenül a törzsoldalon levő felségjel után (3. számú fényképmelléklet), de az is,
hogy nagyjából a felségjel és a vízszintes vezérsík belépő éle közötti távolság felénél
helyezték el. (2. számú kép, 67. o.) A megkülönböztető számok mérete szintén vál
tozó volt, magasságuk mintegy 25—30%-kai haladta meg a nemzetiszínű gyűrű külső
átmérőjét.
14 Uo. 1950. 2. sz., 37. o.
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2. kép. Az 1217. gyártási számú 11—10 1950. június 23-án. A törzsoldalon levő felségjel kisebb
a függőleges vezérsíkon elhelyezettnél. Az 5-ös sorszámot nagyjából a felségjel és a vízszintes
vezérsík belépő éle közötti távolság felénél festették fel.

Bár a lajstromjelek már nem szolgálták a levegőben való azonosítást, egyéb nyil
vántartási célokra még használták azokat. így az 1949. szeptember 9—14. között
Kecskeméten átvett szovjet repülőgépek az alábbi lajstromjeleket kapták: 15
Lajstromjel

Típus

Elnevezés

V—101-től
Z—101-től
S—101-től
G—901-től

Jak—9P
11—10
Li—2
UH—10

„Vércse"
„Párduc"
„Teve"
kétkormányos
„Párduc"

Darab
52
60
4
2

Látnivaló, hogy a háromjegyű szám első elemeinek eddigi orientáló szerepe meg
szűnt, illetve ezt a feladatot teljes mértékben a nyomtatott nagybetűk teljesítették.
A kellően át nem gondolt rendszerre jellemző, hogy az 1949 decemberében átvett
3 db Jak—9V típusú kétkormányos „Vércse" repülőgépek a Gl, G2, G3 lajstromjele
ket kapták. 16
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy volt-e összefüggés az újonnan alkalmazott meg
különböztető jelek és a lajstromjelek, esetleg a sárkányok gyártási számai között.
(Az eddigi szakirodalomban ugyanis ilyen megállapítások is napvilágot láttak.)
A Hadtörténelmi Levéltárban szinte hiány nélkül megőrizték az 1949—1951. kö
zötti repülőbalesetek vizsgálati anyagait. A jegyzőkönyvekhez a legtöbbször fény
képfelvételeket is mellékeltek, így össze lehetett vetni a fentebb említett adatokat.
15 HL Légierő Parancsnokság 04360/1950. L. 1950/T. 115. o.e. Az új szovjet repülőgépek átvétele majdnem két
hónappal megelőzte ugyan az 1949-es felségjelvény-változást, de szinte biztosan kizárható, hogy a régi felségjeleket
felfestették rájuk. A repülőgépekre az átképzést 1949 decemberében kezdték meg, de különben is valószínű, hogy a
nemzetiszínű gyűrűbe foglalt vörös csillag bevezetésének gondolata már 1949 őszén felmerült.
16 HL Légierő Parancsnokság 0460/1950. L. 1950/T. 82. o.e.
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A következő táblázat a baleseti anyagban szereplő, 1949. november 25-i felségjellel
ellátott repülőgépeket lajstromjelük sorrendjében tartalmazza. Külön jelölve van,
amikor nem maradt ugyan fenn fényképfelvétel, de a szövegből egyértelműen ki
derült a repülőgépre felfestett szám.

Típus
Avia C2 17

11—10

Uli—10

Jak—9P

Li—2

Gyártási
szám

Időpont

Lajstromjel

Felfestett
szám

1950.
1950.
1950.
1950.
1951.
1950.

09.
06.
05.
07.
02.
09.

13.
27.
23.
21.
0701.

781
782
769
731
762
821

G—357
G—358
G—365
?
?

7
4
6
2
3
10

1950.
1950.
1950.
1950.
1950.
1960.
1951.

07.
07.
06.
09.
08.
08.
02.

25.
25.
23.
15.
15.
16.
09.

0117
0428
1217
2729
3807
4718
6009

Z—102
Z—103
Z—105
Z—112
Z—117
Z—120
Z—131

2*
3
5
12
5
7
3

1950. 06. 08.
1950. 0 1 . 09.
1950. 09. 20.

1713
1716
1811

G—901
G—902

Gl*
G2
05*

0543
0546
0593
05100
0766
0819

V—115
V—116
V—122
V—123
V—127
V—161

3*
4
10
11*
3
3

18433209

S—104

nincs

1950.
1950.
1950.
1950.
1950.
1950.

05.
09.
06.
09.
09.
09.

19.
21.
08.
21.
10.
08.

1961. 03. 28.

Î

18

Az elég nagyszámú példa alapján állítható, hogy a repülőgépek törzsoldalaira
felfestett számok az alegységen belüli azonosítást szolgálták és a legtöbb géptípusnál
semmi közük sem volt a lajstromj elekhez, vagy a gyártási számokhoz! Egyedül a 41.
repülőezrednek kiutalt Jak—9P, II—10 és Uli—10 típusú repülőgépeknél lehet össze
függésekre lelni. Az ezred 1949. december 13-án vett át 28 db Jak—9P (lajstromjelük
V—101-től), 12 db 11—10 (lajstromjelük Z—101-től) és 2 db UH—10 (G—901 és
G—902) repülőgépet. A 41/1. vadászszázad kapta az első 12, a 41/2. vadászszázad a
következő 12, míg az ezredtörzs a maradék négy ,,Vércsé"-t. A 41/3. csatarepülő
századhoz kerültek a harci, illetve gyakorló „Párduc"-ok. 19 Az 1. számú fényképmel
léklet önmagáért beszél: a G—902lajstromjelű Uli—10-esen a G2 jelzést láthatjuk.
Úgy tűnik, hogy a harci gépeket minden század 1-től 12-ig megszámozta (az ezred
törzs 1-től 4-ig) és ez a szám került fel a repülőgépek törzsoldalaira. Az azonos sor
számú gépek megkülönböztetésére az ezredtörzs gépeire felfestett számok és a lég-

17 Sajnos az Avia C2 repülőgépek esetében nem sikerült minden példánynál felkutatni a gyártási szám mellett
a lajstromjelet is.
18 A Repülő Bázis 1950. szeptember 7-én 10 darab UH—10 repülőgépet vett át Szilágyitelepen. (HL Légierő Parancs
nokság 04976/1950. L. 1950/T. 114. o.e.) Ezek a példányok már nem kaptak lajstromjeleket
19 HL 69. önálló repülő műszaki zászlóalj 47/1949. L. 1949/T. 6. o.e.

3. kép. A 821. gyártási számú Avia C2 1950. szeptember 1-jei kecskeméti balesete A lO-es*sorszám
közvetlenül a törzsoldalon levő felségjel után. A gyártási szám a vízszintes vezérsík
előtt\Ettől\
balra lefelé hosszúkás folt: valószínűleg a lemázolt régi lajstromjel.

4. kép. A 0565. gyártási számú Jak — 9P 1951. november 13-i szolnoki balesete. A gyártási
a vízszintes vezérsík belépő éle alatt felfestve.

szám

csavarkúp fehér, az 1. századé piros, a 2. századé kék, míg a 3. századé sárga szí
nű volt. A következő táblázatban megjelölve szerepelnek azok a gépek, amelyeknél
az említett baleseti jelentések alapján bizonyítani lehet, hogy a vázolt rendszernek
megfelelő jelzéseket viselték :
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Ezredtörzs
V—125
V—126
V—127
V—128

1
2
3*
4

41/1. század
V—101
V—102
V—103
V—104
V—105
V—106
V—107
V—108
V—109
V—110
V—111
V—112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

41/2. század

41/3. század

1
2
3*
4*
5
6
7
8
9
10*
11*
12

Z—101
1
Z—102 2*
Z—103
3*
Z—104
4
Z—105
5*
Z—106
6
Z—107
7
Z—108
8
Z—109
9
Z—110 10
Z—111 11
Z—112 12*

V—113
V—114
V—115
V—116
V—117
V—118
V—119
V—120
V—121
V—122
V—123
V—124

Később, a gyakori átszervezésekkel járó gépcserék végképp megszüntették a
lajstromjelek és a felfestett számok közötti összefüggéseket. Az eredeti funkciójukat
elvesztett lajstromjeleket végül is eltörölték. A honvédelmi miniszter 1950. április
14-én kelt 012. számú parancsában intézkedett arról, hogy a repülőgépek nyilván
tartására a továbbiakban a sárkányok gyártási számait használják.20 Ezeket mindig
feltüntették a vízszintes vezérsík belépő élénél — hol közvetlenül előtte, hol pedig
az alatt. (3. és 4. kép 69. o.) Az addigi lajstromozási rendszer megszüntetését nemso
kára a felségjelvény megváltozása is követte.
1950 nyarán ugyanis mind az Országos Légvédelmi Parancsnokság, mind pedig
a Légierő Parancsnokság részéről felmerült, hogy a magyar felségjelvényt nagyon
nehéz bizonyos távolságon túlról megkülönböztetni a jugoszlávétól. E kérdés jelen
tősége akkoriban igen nagy volt. Egy 1950. július 6-i értekezlet tehát úgy határozott,
hogy takarékossági okokból meghagyják az addigi formát, csak megnövelik a csil
lagot, hogy csúcsai kilógjanak a piros-fehér-zöld gyűrűből. Próbaképpen ezt felfes
tették egy repülőgépre is (a típus sajnos nem ismert), de nem felelt meg a célnak,
még kevésbé volt markáns a különbség a magyar és a jugoszláv felségjel között,
mint addig. A javaslatot elvetették. 21
A végleges változtatásra hivatalosan 1951. június 16-án került sor.22 E szerint a re
pülőgépek szárnyaira alul a szárnyvégtől meghatározott távolságra ötágú vörös
csillagot kellett festeni belsejében fehér gyűrűvel és abban zöld körrel, úgy, hogy
a csillag egyik ága a repülőgép haladási irányába mutasson. A csillag köré írható
kör átmérője kis gépeknél 600 mm, a közepeseknél 800 mm, a nagyoknál 1000 mm
volt. A beírt fehér gyűrű külső átmérője a fenti sorrendben 200—270—330 mm,
az abban foglalt zöld kör átmérője ugyanígy 100—140—180 mm volt. Az ötágú csil
lag köré 10 mm-es fehér szegélyt festettek. A törzs és a függőleges vezérsík mindkét
oldalára (kettős vezérsík esetén mindkét vezérsík külső felületére) meghatározott
helyekre ugyanilyen méretű felségjelvényeket helyeztek el. Mindezeket a 3. számú
ábra szemlélteti. (71. o.)
Érdekes, hogy az első ilyen felségjelű repülőgép még jóval a hivatalos rendelet
kiadása előtt, egy 1951. április 23-i balesetben szerepel. Az ekkor készült és egy másik,
1951. május 21-i keltezésű felvételen azonban a szabványostól eltérő csillagformát
láthatunk! (5. számú kép, 72. o.) A régi felségjelvényeket sokszor csak durván le
mázolták az újak felfestése előtt. Az is előfordult, hogy az addigi megkülönböztető
számokat is megváltoztatták. így például a 2729 gyártási számú II—-10 „Párduc"
1950. szeptember 15-én a 12-es, 1951. szeptember 19-én az 5-ös sorszámot viselte. El
lenkező példát illusztrál a 6. számú kép (72. o.), amikor még az 1948-as lajst20 L. 1949./T. 78. o.e.
21 HL Légierő Parancsnokság 03297/1950. L. 1950/T.
22 Honvédségi Közlöny, 1951. 16. sz.. 172—173. o.
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3. sz. ábra

romjel is ott szerepel egy 1950. május 5-i felvételen a 6-os sorszám előtt! Ez a
fotó más okból is különleges, hiszen a repülőgép nincs felségjelekkel ellátva, ami utal
hat a változatok átfestésének időpontjára is.
Az új felségjelvények alkalmazásánál összefoglalóan megállapítható, hogy azokat
nem mindenkor az előírásoknak megfelelően festették fel a repülőgépekre. Általában
jellemző volt, hogy a függőleges vezérsíkon a csillag az előírtaknál lejjebb, nagyjából
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5. kép. A 9721. gyártási számú 11—10 1951. május 21-i kényszerleszállása
a szabályostól eltérő csillag.

Tapolcán. Jól látható

6. kép. A felségjelzések nélküli 09943. gyártási számú UT—2 balesete 1950. május 5-én
A 6-os sorszám előtt kivehető régi lajstromjel is: I—279,

Szolnokon.

a vezérsík középpontjába került. A baleseti jelentések szerint ekkor sem volt összefüg
gés a törzsoldalra felfestett nagyméretű megkülönböztető számok és a már megszün
tetett lajstrom j elek, vagy pedig a sárkányok gyártási számai között. Változott a
helyzet az első sugárhajtású harci gépek átvételével, de ennek vizsgálata már egy
másik közlemény feladata lenne.
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MŰHELY

N . K I S S ISTVÁN

Jacques Houdaille
Le problème des pertes de guerre
(Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1970/17 sz., 411—423. o., Population
1972/1. sz., 27—50. o.)

[France]

Pertes de ľ armée de terre sous le premier empire ď après les
registres matricules

A világtörténetben meghatározó jelentőségű napóleoni korszak katonai történetének legkevés
bé tisztázott része a veszteségek tényleges aránya. így érthető, hogy a szerzők a hatalmas napó
leoni irodalomban, különböző becslések alapján, 1,3—1,7 millió főre t e t t é k a francia forradalom
és a császárság katonai veszteségét.
Kétségtelen, hogy a források jó része hosszú időn át hozzáférhetetlen volt. Az Archives Natio
nales-ban található sorozási jegyzékek (dossiers de recroutement) ugyan régóta ismertek, de ez
az anyag semmiféle utalást nem tesz az elholtakról, a kórházba utáltakról, a szabadságoltakról,
stb. Csak a Hadügyminisztérium Vincennes-i levéltárában őrzött ellenőrzési kimutatások (regist
res de contrôle) zárolásának feloldása (1951) bocsátott új forrásokat a k u t a t á s rendelkezésére. E z a
hatalmas levéltári anyag t ö b b mint 3 millió személy adatait összegzi.
Jacques Houdaille, aki az 1960-as években kutatásaival a napóleoni hadsereg tényleges veszte
ségi arányát igyekezett megállapítani, saját statisztikai elemzési módszert dolgozott ki és azt
a Howard egyetem gépparkjának segítségével végre is hajtotta. Computeres kutatásainak ered
ményeit a 70-es évek elején kezdte el közölni.
Houdaille módszere az anyag reprezentatív részének gépi elemzését t ű z t e ki célul. E szerint a
rendelkezésre álló anyag 500-ad részét dolgozta fel, ügyelve arra, hogy minden ezredlajstromból
vegyen ki anyagot a számítógépes elemzéshez. A mutatkozó hiányok és eltérések, pl. a kétszer sze
replő személyek kiküszöbölésére a szerző kontrollszámításokat végzett. Ezek a számítások, a
statisztikai reprezentáció értelmében, igen szűk adatbázisra vonatkoztak. A kórházi ápolás, illetve
a tartós szabadságolás, vagy leszerelés u t á n visszatérő katonák arányát egy mezőváros és néhány
környező falu emberanyagának mozgásából számította ki. (Százezres nagyságrendű csoportok
ide vonatkozó mozgását Houdaille mindössze néhány száz példa alapján határozta meg.)
Az 1799 és 1814 között sorozott katonák sorsának alakulását vizsgálva Houdaille a következő
eredményre j u t o t t :
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A szárazföldi hadsereg sorozott emberanyaga, ezerben
(2,66 millió fő)
francia

%-ban

külföldi

%-ban

87,5
303,0

4,6
16,0

22,0
69,0

4,0
12,5

390,5

20,6

91,0

fogoly
törölve (sebesült)
szabadságolt (1814-ig)
szökevény (1814-ig)
tiszti veszteség
létszám 1814 áprilisban

384,0
245,2
243,0
180,5
26,5
421,0

20,4
12,8
12,9
9,6
1,4
22,3

153,0
68,0
46,5
100,0
0,5
91,0

1888

100,0

bizonytalan sorsú katonák

127,5

94,5

2015,5

644,5

hősi halott
kórházban

összesen:

550

16,5
27,9
12,4
8,5
18,1
0,1
16,5
100,0

A hivatalosan nyomon követhető élő létszám, amely a zászló a l a t t maradt és szabadságolt
katonákat összegezi, a haderő francia részében 664 ezer főt (35,2%), míg a külföldi számazású
harcosoknál 137,5 ezer főt (25,0%) t e t t ki. A franciák aránya észrevehetően magasabb.
A 2,66 millió bevonultnak kereken egynegyede volt külföldi, azaz olyan vallon, flamand, német,
olasz és svájci, aki a császárság területi növekedése folytán lett Napóleon alattvalója.
összegezve néhány azonos jellegű csoportot, az eredeti francia osztályozást követő fenti táblát
az alábbiak szerint egyszerűsíthetjük:
Az 1799—1814-ben mozgósított hadsereg sorsa, ezerben
%-ban

külföldi

%-ban

417
384

22,0
20,4

91,5
153

16,6
27,9

488
180

25,7
9,6

114
100

20,9
18,1

421
127,5

—

francia
a) hősi halott
b) fogoly
c) sebesült v.
szabadságolt
d) szökevény
e) állomány Napóleon
lemondásakor,
1814. IV. l-jén
f) ismeretlen sorsúak
összesen :

22,3

2015,5 fő

91,0
94,5

16,5

—

644,5 fő

A hadsereg francia, illetve külföldi származású része között az arányok meglepő eltéréseket
m u t a t n a k . í g y pl. a hősi halottak aránya egyötödével magasabb a franciáknál, míg a foglyoké
hangsúlyozottan, csaknem egyharmaddal nagyobb a külföldiek között. A sebesültek és szabad
ságoltak állományában nincs nagy eltérés, de a katonaszökevények között annál inkább : a szö
kevények aránya a franciák között meghaladta a 9%-ot, de a külföldiek között a 18%-ot!
Napóleon lemondásakor (1814. április 11.) a franciák 22%-a ós a külföldiek 16%-a állt még
fegyverben. A kimutatásban az ismeretlen sorsú katonák csoportja a külföldieknél aránytalanul
magas, a hadseregben érvényes megoszlása szerinti kb 40 ezer helyett 95 ezren tartoztak ebbe a
csoportba.
Feltételezhető, hogy az ismeretlen sorsú csoportnak a súlya némileg befolyásolhatná a táblá
zaton szereplő arányokat, anélkül azonban, hogy meggyőződésünkön változtatni kellene : a francia
ezredek legénységéből többen haltak hősi halált, kevesebben estek fogságba és csak fele annyian
szöktek meg, mint a külföldiekből sorozott alakulatoknál.
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A császári szárazföldi hadsereg ún. külföldiekből álló ezredeiben az 1804. évi hadrendi kimuta
tás szerint szerepelt
német
111 ezer
flamand és vallon
174 ezer
olasz
104 ezer.
A kisebb létszámú külföldi csoportokból messze kiemelkedett bátorságával a svájciak 27 ezer
fős állománya. A csatatéren elesettek aránya a németeknél, hollandoknál, flamandoknál és olaszok
nál 3 % körül mozgott, a franciáké 4,6%-ot és a vallonoké 6%-ot t e t t ki a svájciak 13%-os ará
nyával szemben !
A foglyok aránya a külföldieknél általában 2 8 % , de a németeknél 3 3 % , míg a svájciaknél csak
1 8 % ! Közvetlenül a császár lemondása előtt megnőtt a szökevény svájciak száma (27%), de a
később a zászló alatt maradt csapatok között m á r ismét feltűnően magas a svájciak aránya,
összegezve, a 27 ezer svájciból 7,5 ezer elesett, ami 2 8 % a franciák 20,6%-ával és a külföldi
ezredek 16,5 %-ával szemben.
A hatalmas katonai erőfeszítést számos negatív jelenség kísérte. A francia csendőrség állandóan
üldözte a szökevényeket, akiknek aránya még az anyaországi megyékben is megközelítette
a 10%-ot. Csak egyetlen demográfiai példa: az 1790—1795-ös születésű korosztályok 1,8 milliós
állományából szolgált 42,5%, elesett 2 0 , 5 % !
A sebesültek és foglyok 625 ezres tömegének jelentős része nem számolható a véres veszteség
hez. Houdaille ennek tisztázására ellenőrző számításokat végzett, amelyek azonban, sajnálatos
módon, csak néhány falura terjedtek ki. E számítás szerint a visszatértek aránya
a foglyoknál
a sebesülteknél
az ismeretlen sorsúaknái

27%
52%
4 6 % volt.

Csak a halottakat és a vissza nem t é r t foglyokat számítva a nagy hadszínterek veszteség
állománya a következőképpen alakult, ezerben
francia

külföldi

121
171
181

8
72
72

Spanyolország és
Portugália, 1807—14
Oroszország, 1812
Németország, 1813

Jellemző, hogy szemben a közhiedelemmel, az 1813. évi németországi hadjáratban t ö b b fran
cia katona esett el, mint Oroszországban.
H a a fenti táblázatok adataiból csak a harctéren, illetve kórházban elhaltakat vesszük figyelem
be, azt látjuk, hogy a véres veszteség 81,2%-a a franciákra, 18,8%-a pedig a külföldiekre esett.
A szerző a holtnak nyilvánított és fogságba esett katonák számát összesítve, a veszteség volu
menét az alábbiak szerint határozta meg:
halott és fogoly
a 100 nap vesztesége
tiszti veszteség

1,145 millió fő
0,030 millió fő
0,015 millió fő

Ebből a tételből legalább 320 ezer főt, mint visszatérőt, le kell számítani, hogy a tényleges
véres veszteséget megkapjuk.
E z így a 0,87 millió főt, a tengerészet veszteségeivel együtt k b 0,9 millió főt t e t t ki. Ez a fegy
verbe állított állomány 33,8 % - á t jelentette.
A szerző ennél az összegezésénél nem vette számba a sebesültek és az ismeretlen sorsú katonák
veszteségeit.
Amennyiben elfogadjuk Houdaille fentebb idézett, szűk adatbázisú elemzését és az általa meg
állapított arányokkal számítjuk ki a teljes veszteséget, a követkeő eredményt kapjuk :
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Veszteség 1799—1815-ben,

ezerben

francia

külföldi

halott
fogoly (73%)
sebesült (48%)
ismeretlen (54%)

390
280
117
65

91,6
111
32,7
50,7

Összesen:

862

286

összesen 1 138 millió, azaz 42,8% ! î A foglyokra stb. vonatkozó veszteségi százalékok milliós
nagyságrendben való alkalmazását azonban a francia szerző maga is meggondolandónak tartja
és ebben egyet kell vele értenünk.
Az igazoltnak tekinthető 900 ezer fős veszteségi arány így is rendkívül magas. A császári had
sereg csak úgy t u d t a a maga állandó 500 ezres létszámát fenntartani, hogy 15 óv a l a t t 2,655 millió
embert mozgósított és ennek a zászló alá hívott állománynak egyharmada elesett.

HERMANN RÓBERT

KLAPKA GYÖRGY: EMLÉKEIMBŐL
Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás
(Szépirodalmi

Könyvkiadó,

Magyar Századoh, Budapest, 1986. 640 o.)

„Uraim, i t t már le a kalappal! Ez mindannyiak között egy számmal többet bírt. Mint Trias
áll ő, azaz : temesvári lény, magyar alakítmány, és quod plus est : római lelkület. Utóbbivá forra
dalmunk egyik teremtője a v a t t a akkor, midőn teremtménye süllyedésnek indult, hanem ez mitsem t e t t ; — ő rendületlenül állott." Mészáros Lázár, az 1848—49-es szabadságharc első had
ügyminisztere, a „nyakravalós tábornok", s a szabadságharc talán legrosszabb hadvezére írta eze
ket a sorokat Klapka Györgyről, a Szemere-kormány helyettes hadügyminiszteréről, a „goromba
tábornokról", s a szabadságharc egyik legkiválóbb elméleti képzettségű katonájáról. S a toll
forgatásában a kardénál nagyobb mester vén csatavesztő tolla alighanem soha nem szúrt érzé
kenyebb pontra, mint amikor az ifjú tábornok római lelkületét emlegette. Hiszen Klapka legfel
jebb Cicero, s nem Cato római lelkületéről t e t t tanúbizonyságot azokban a júliusi napokban,
amikor Kossuth a következőket írta neki: „ É n ö n b e n római jellemet tisztelek".
A könyv, amit most az olvasó a kezében t a r t h a t , régi is, új is. Régi, pontosan 100 éves, m e r t
első kiadása éppen 1886-ban jelent meg. S új, mert a benne található eredeti okmányok majd
mindegyike most jelenik meg először „in extenso" (teljes terjedelmében), mert az agg szabadság
hős nemcsak emlékezetén és korábbi emlékiratainak szövegén igazított, ha saját szerepének tisz
tázása úgy kívánta, hanem a közölt eredeti iratok szövegét is á t í r t a vagy kihagyásokkal közölte.
É p p e n ezért illeti köszönet a kötet sajtó alá rendezőjét, K a t o n a Tamást, hogy az eddig ismert
szövegeket egybevetette és kiegészítette az eredeti okmányokból, s e memoárt alaposan és részle
tekbe menő pontossággal jegyzetelte; ezáltal végre egy minden eddiginél hitelesebb Klapka
emlékiratot t a r t h a t u n k kezünkben.
Klapka György tábornok a X I X . századi magyar történelem „második vonalbeli" szereplői
közül az egyik legismertebb, s mindmáig a legnépszerűbb. Élete és utóélete egyaránt szerencsés
nek mondható. Noha kortársai többsége, még legközvetlenebb ismerősei sem voltak t ú l nagy
véleménnyel a tábornok jellemszilárdságáról, az utókor szemében, teljesen jogosan és érthetően,
Komárom hősekónt él, aki Világos után és Arad előtt egyedül volt képes feltételeket kicsikarni
a bosszúállásra készülő osztrák hatalomtól.
A kortársi vélemények s a közvélemény ezen ellentmondására ebben az évszázadban m á r többen
is utaltak, így pld. a szabadságharc egyik leglelkesebb autodidakta kutatója, Steier Lajos, vagy
a fiatalon elhunyt Lengyel Tamás, aki egy kitűnő könyvben vetette össze a tábornok különböző
emlékiratait egymással és a tényekkel, s vázolta fel Klapka emigrációs működését. Az ő emléké
nek ajánlotta az előszót a kötetet sajtó alá rendező K a t o n a Tamás.
Az utóbbi években örvendetesen megnőtt az 1848—49 iránti érdeklődés, s a könyvkiadás
szerencsére lépést t a r t ezzel az érdeklődéssel. Gondolok i t t a Bibliotheca Historica sorozat külön
böző köteteire, az aradi vértanúk peranyagának szintén K a t o n a Tamás által sajtó alá rendezett
kiadására, Hunfalvy Pál naplójának Urbán Aladár által gondozott kiadására, vagy olyan kevésbé
jelentős szereplők emlékirataira, mint Kászonyi Dániel, Degré Alajos, Pulszkyné Waltherr
Terézia, Splényi Béla. Remélhetőleg hamarosan megjelenik Görgei emlékiratainak újrafordított
és kritikai igényű kiadása, s folyamatban van az orosz és lengyel emlékiratok, ill. a fogoly osztrák
tisztek emlékezéseinek kiadása is. Mindennek pedig csak örülni lehet, mert 1848—49 történetének
pontosabb és élettelibb megismerését teszik lehetővé. E korszakról ugyan könyvtárnyi monográfi
á t és tanulmányt írtak és írtak össze, de hogy lezárt kutatásokról korántsem beszélhetünk, azt jól
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m u t a t j a pl. az is, hogy B a t t h y á n y Lajos méltó helyének kijelölése csak a közelmúltban történt
meg, s hogy a szereplők többségének mindmáig nincs jó életrajza. Elég i t t olyan jelentős személyi
ségre utalnunk, mint Kossuth Lajos, akinek mindmáig nincs tudományos igényű, egész pályáját
bemutató és működésének részletproblémáit is tisztázó életrajza.
E rövid kitérő u t á n szóljunk magáról a kötetről. A K a t o n a Tamás által írt bevezető tanulmány,
amely bőven hivatkozik Lengyel Tamás említett monográfiájára, egyszerre életrajzi vázlat és a
három Klapka-emlékirat összevetése. Ám aki azt hinné, hogy Lengyel Tamás kötetének egyszerű
kivonatát olvassa, téved. Figyelemreméltó, s véleményem szerint igen pontos az a kép, amit e be
vezető az emigrációs politikáról és a magyar politikusok nagykorúsodásáról ír. A deheroizálás és
a mennybemenesztés egyaránt aránytévesztő szemléletmódjától távol álló, s éppen ezért korrekt
és valósághű Klapka hadvezéri portréja is.
Az „Emlékeimből" Klapka memoárjainak utolsó változata. Az 1850-ben írott „Memoirs
/Memoiren" és az 1851-ben megjelent „Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen..."
( E g y ü t t : MemoirenI—III., 1861) illetve a krími háborúról írott, három nyelven is megjelent
munkája után a tábornok hosszú ideig az aktív politizálásnak szentelte életét. A kiegyezés után
hazatérve hosszú ideig nem jelentkezett újabb munkával. 1877-ben Londonban jelentetett meg
egy kötetet a keleti kérdésről, majd 1885-ben, főleg anyagi problémái m i a t t , hozzáfogott egy
újabb kötet írásához, amelyben sok helyen a m á r korábban megjelent műveire támaszkodva,
1820 és 1854 közötti életpályáját foglalta össze. Az előszó tanúsága szerint a folytatást is tervezte,
de a kötet remélt sikere elmaradt, s így a folytatás nem készült el.
Sajnáljuk-e vagy sem ? A válasz mindenképpen igen. Klapka jól bánt a tollal, bár nem volt tőle
idegen az az olcsó megoldás sem, hogy köteteit okiratokkal tegye nemcsak hitelesebbé, de vasta
gabbá is. S csak a szabadságharc eseményeinek leírását véve alapul, kétségtelen, hogy a „Memo
irs" hitelesebb, a „Nationalkrieg..." részletesebb, mint ez az 1886-os változat. Ez utóbbinak
viszont külön erénye, hogy ifjúságáról is viszonylag részletesen szól az első részben.
A második rész pályájának legismertebb időszakát, a szabadságharc eseményeit tárgyalja
1848 márciusától 1849. október 5-ig, Komárom kiürítéséig. E részhez függelékként kapcsolódik
a „Memoirs" és a „Nationalkrieg" csataleírásainak gyűjteménye, a kápolnai csatáétól az augusz
t u s 3-i komáromi kitöréséig. A harmadik rész „A száműzetésben" címet viseli, s Klapka emigrá
ciós tevékenységének sok kortársi levéllel illusztrált leírását nyújtja 1854-ig. E részhez csatolta
a tábornok a legbővebb függeléket, Teleki László hozzá intézett több mint 40 levelének szövegét.
Talán ez a rész az, amelyben Klapka leginkább folyamodott az iratközlés kényelmes megoldásá
hoz, mert i t t t ö b b fejezeten át egyszerű kommentátorrá válik. E rész végén egy kétségtelenül
érdekes, de a kötethez semmiben sem kapcsolódó beszámolót olvashatunk a mohamedánok életé
ről, amit Stein Miksa elbeszélése után jegyzett le.
Az iratközlések X I X . századi, átírt, és kipontozások nélküli kihagyásokkal történő módjáról
m á r szóltunk, s arról is, hogy, hála a sajtó alá rendezőnek, az olvasó a teljes szövegeket olvashatja,
úgy, hogy a kötetben eltérő szedéssel jelentek meg a Klapka által kihagyott részek. Az azonban
már érdekesebb kérdés, hogy milyen alapon szelektált Klapka ? Ennek, mint erre Katona Tamás
előszava r á m u t a t , részben személyes okai voltak: a tábornok szeretője, „gróf Károlyi Györgyné
ugyanis a könyv megjelenésekor még élt, és a nőkkel szemben mindig lovagias Klapka nem akarta
a régi pletykákat feléleszteni valamiféle tapintatlansággal". Klapka egyéb kihagyásait részben
saját szerepének szépítése magyarázza. Különösen szembetűnő ez a Petőfi-ügyben Görgeihez írott
denunciáló jelentés esetében, amelyből kihagyta az olyan részeket, mint pld. az, hogy Petőfi
„saját kényéből tartózkodik Pesten, hihetőleg vétkes szenvedélyét a nép izgatásával kielégítendő".
A kihagyások harmadik típusa egyszerre tisztességes és tisztességtelen. Tisztességtelen, mert
meghamisítja az eredeti irat t a r t a l m á t . S tisztességes, mert Klapka ezáltal egy olyan férfiú
nimbuszát vélte óvni, akivel ugyan korántsem rokonszenvezett, de akivel közel húsz éven át
együtt dolgozott:Kossuth Lajosét. így pld. az emigránstársak leveleiből legtöbbször azon részek
maradnak ki, amelyekben Teleki László, Czetz János vagy Mednyánszky Sándor elégedetlensé
güknek adnak hangot az ex-kormányzó valamely lépésével szemben.
Az iratközlés e módjának persze vannak más magyarázatai is. Klapka már mint hazatért had
vezér vetette papírra ezt az emlékiratát, s a megjelenés időpontja többszörösen is rányomta
bélyegét a műre. A tábornokról mindenki t u d t a , hogy hosszú ideig volt Kossuth közvetlen munka
társa, ily módon nem illett túlságosan bírálnia a volt kormányzó politikáját és személyét. De a
tábornok már a kiegyezés utáni Magyarországra t é r t haza, s ezért a kommentárokban itt-ott
feltűnnek a kiegyezést utólag megjósoló passzusok. Klapka 1884-ben aláírta azt a nyilatkozatot,
amelyben több száz volt honvéd és honvédtiszt kijelentette, hogy Görgeit nem tartják árulónak
és elismerik érdemeit; t e h á t nem lett volna értelme a régi, a „Nationalkrieg..."-ben részletezett
Görgei elleni vádak megismétlésének, sőt, az „Emlékeimből"-ben Klapka sokszor a „Memoirs"
tárgyilagosabb szövegéhez t é r t vissza. De éppen e rehabilitálási mozgalomban való részvétele
m i a t t , a közvélemény Görgei-ellenes része ingerülten tekintett a tábornokra, s ezért — és saját
szerepének tisztázása érdekében — a kor emlékiratirodalmában szinte kötelező, Görgei-ellenes
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kitételek, patetikus felkiáltások sem hiányoznak a műből. Éppen Görgei szerepének értékelése az,
amiben Klapka többször is ellentmondásba kerül önmagával. í g y pl. előbb oldalakon keresztül
fejtegeti Buda ostromának fontosságát és a Bécs elleni támadás lehetetlenségét, aztán az akció
felelősségét egészen Görgei nyakába varrja, mondván, ő mindent megtett, „hogy Görgeit
lemondásra bírjam szándékáról, melynek következményei engem már akkor szomorú sejtelmek
kel töltöttek el". (Fontos i t t utalni arra, hogy Katona Tamás a jegyzetekben megnyugtató mó
don tisztázza e kérdést, bebizonyítva, hogy a Bécs elleni támadás az osztrák hadsereg kétszeres
tüzérségi és számbeli fölénye m i a t t eleve kudarcra volt ítélve, ill. hogy Klapka mindhárom Görgeihez intézett, s őt Buda ostromáról lebeszélni akaró levelét úgy a d t a föl, hogy azokat Görgei m á r
csak B u d a alatt k a p h a t t a meg). A másik jó példa saját ideiglenes hadügyminiszteri működésének
ismertetése. I t t megemlíti, hogy a seregparancsnokok többsége nem engedelmeskedett sem a
hadügyminisztériumnak, sem Kossuthnak, s Bem, Dembinski és Perczel mellett Görgeit is ide
sorolja; noha enyhén szólva furcsa dolog a hadügyminisztertől és fővezértől számonkérni, hogy
nem engedelmeskedik •—• önmagának.
Az emlékirat ténybeli tévedéseire és torzításaira való további utalást az alapos jegyzetelés
feleslegessé teszi. Nem egészen érdektelen viszont néhány pillantást vetni az ifjú tábornok szabad
ságharc alatti tevékenységére a kortársi visszaemlékezések és a források tükrében.
Az ifjú Klapka élete és pályafutása a forradalomig sokban hasonlít a hozzá hasonló korú
Görgeiéhez. Elszegényedett család gyermeke, aki a szegénységből való kilépés egyik lehetséges
módját, a katonáskodást választja. Nemesi testőr ő is, de a kvietálás gondolatáig csak 1848-ban
jut el. A forradalom híre őt is villámcsapásként éri, s úgy érzi, i t t az ő ideje. Reá is B a t t h y á n y és
köre figyel fel, s előbb Erdélybe küldik a székelyek fegyveres segítségét megszerzendő, majd
honvédszázadosként a Délvidékeri szolgál, előbb mint csapattiszt, majd csakhamar a táborkarba
helyezik. 1848 szeptemberében ismét fontos megbízatást kap. B a t t h y á n y Lajos ügyvezető mi
niszterelnök Komáromba küldi afféle erődítési tanácsadónak és biztosnak az ingadozó várpa
rancsnok, Mertz Frigyes mellé. Klapka emlékirataiban ugyan a vár biztosításának érdemét is
magának tulajdonítja, de ez az általa közölt két okiratból éppen nem világlik ki, s a kiadott
forrásanyagól kitűnik, hogy a vár biztosítására már Klapka megérkezése előtt megtörténtek
a kellő lépések.
E z u t á n Pozsony megerősítésével bízzák meg, majd Schwechat u t á n részt vesz a Simunich
elleni első hadjáratban. Ekkortájt találkozik ismét volt testőrtársával, Görgei Artúrral. November
közepén a Délvidékre küldik a bánsági hadtest vezérkari főnökeként. Küldetése kettős : Egyrészt
intézkednie kell az ottani fölösleges haderőnek a Felső-Dunához való irányításáról, másrészt
sürgönyt viszt Vukovics Sebő kormánybiztosnak a szerbekkel való kibékülés tárgyában. A béke
kísérlet meghiúsulása u t á n Vetter Antal tábornokkal együtt ő dolgozza ki a december eleji tá
madás tervét. A táborkari főnöki teendők ellátásában azonban nem jeleskedik annyira, m i at a
haditervek kidolgozásában. A jarkováci és a tomasováci győzelmek utáni tétlenség és az offenzíva
félbemaradása nemcsak a főparancsnok, Kiss Ernő, de részben Klapka hibája is. LeiningenWesterburg Károly, akivel ekkortájt ismerkedik meg, írja róla: „Igen szép, megnyerő ember,
nagyon szeretetreméltó, de túlságosan puha. Büntetni, fegyelmezni nem t u d , pedig nálunk
ugyancsak szükség volt szigorúságra".
December végén Pestre hívják. Az ország katonai helyzete reménytelennek tűnik. Görgei viszszavonul, Perczel vereséget szenved Mórnál. Klapka rövid időre ismét Vetter tábornok mellé
került. E g y ü t t dolgozzák ki azt a haditervet, amit — Görgei egy kiegészítésével — a január 2-i
haditanács elfogad.
J a n u á r 4-én Mészárost megverik Kassánál, aki felhasználja az alkalmat a hadtestparancsok
ságról való lemondásra. Szemere Bertalan, Felső- Magyarország kormánybiztosa pedig már a csata
előtt más fővezért kívánt a hadtest élére; Damjanichot vagy Dessewffy Arisztidet javasolja a
csata titán. Damjanichra azonban a Délvidéken van szükség, Dessewffy képességei pedig még
ismeretlenek. Kossuth először habozik, majd választása az ifjú Klapka őrnagyra esik. J a n u á r 9-én
kinevezik ezredessé és a felső-tiszai hadtest parancsnokává.
Klapka január 11-én m á r Miskolcon van, január 13-án pedig Tokajban átveszi a parancsnoksá
got Mészárostól. Nincs könnyű dolga, de határozottan cselekszik. A bánsági harcokban rá
j ö h e t e t t : erőösszpontosítás nélkül minden hadsereg kudarcra ítéltetett. Ezért összevonja meg
erősödött hadtestét Tokajnál, és i t t várja be Schlik támadását. Szemere kezdettől fogva bizal
matlanul szemléli az ezredes működését; levelekkel bombázza (csak január 14-én h á r m a t ír),
és az OHB-nak írott jelentéseiben célozgat leváltására is. Klapka részéről nem kis merészségre
vall a borsodi születésű Szemerével szemben az sem, hogy fel meri adni Miskolcot, ami a lokál
patrióta kormánybiztos szerint valószínűleg az egész hadszíntér legfontosabb pontja. Szemere
berzenkedik, de az eredmény az ifjú hadtestparancsnokot igazolja: a január 22—23-i tarcal-tokaji
csatában a felső-tiszai hadtest megállítja Schlik támadását. Klapka öröme, akárcsak Szemeréé,
nem ismer h a t á r t , nem is egy, hanem négy jelentést küld a győzelemről az OHB-nak, akárcsak
a főkormánybiztos. A sikert azonban nem lehet azonnal kihasználni, mert Schlik erősítést k a p ,
— 79 —

s még egy győzelem kell ahhoz, hogy Schlik lemondjon a Debrecen elleni t á m a d á s tervéről és az
észak felől közeledő Görgei-hadtest és Klapka csapatai szorításából nyugat felé próbáljon elillanni.
Közben megérkezik Dembinski tábornok, akit nemsokára az összpontosítandó hadsereg fő
parancsnokává neveznek ki. Klapka először minden fenntartás nékül fogadja a „csaták ősz
galambját", de a Schlik hadtestének elfogását célzó hadműveletekben az agg hős olyan bizony
talanságról és kapkodásról tesz tanúbizonyságot, hogy Klapka csakhamar kiábrándul e hadvise
lési metódusból. S amikor „a lengyel Xenophón," szabályszerűen denunciálva Klapkát, az ő nya
k á b a varrja Schlik elszalasztásának felelősségét, a sima modorú és alkalmazkodó Klapka is meg
nyomja tollát, s igazoló jelentésében kéri Kossuthot, hogy „méltóztassék engem ezentúl mint
egy függő hadtestület parancsnokát tekinteni, nem pedig egy oly hadimunkálat sikerültót nekem
tulajdonítani, melynek készítésében részt nem vettem, de még iránta meg sem is kérdeztettem."
Az utolsó csepp a pohárban a Schlik elleni február 23-i pétervásári rajtaütés letiltása volt.
K l a p k a valószínűleg ekkor veszítette el végleg bizalmát a titkolózó altábornagyban. Február
26—27-ón Kápolnánál végre megütköznek a magyares a császári főerők, de Dembinski intézkedé
sei m i a t t a magyar hadsereg jó része meg sem jelenhet a csatatéren. A csatát követő visszavonulás
során Klapka és hadtestének tisztikara úgy látja, i t t a vég. A Poroszló és Tiszafüred közötti tölté
sen az ezredes szembetalálkozik Lázár Vilmos őrnaggyal, s keserűen panaszkodik neki Dembinskire. „Vagy ő, vagy é n " — mondja. Március 3-án Tiszafüreden aztán a Klapka hadtestéből ki
induló mozgalom átterjed Görgei hadtestére is. Az eredmény ismeretes : Dembinskit előbb a főkormánybiztos, Szemere, majd a megérkező Kossuth váltja le. Vetter kinevezése után Klapka
is ugyanazzal a bizalmatlansággal tekint az új fővezérre, mint Damjanich és Görgei. Tetszik neki
Görgei ötlete hármójuk együttes fővezérkedéséről, s megkönnyebbül, amikor Vetter betegsége
m i a t t lelép a főparancsnokságról. Az egyhónapos huzavona során találkozik ismét Kossuthtal,
s mindent megtesz, hogy az elnök bizalmába fogadja. Amikor megérkezik az olmützi alkotmány
híre, Klapka az, aki legélesebben kikel ellene, s ő az, aki olvasatlanul is tiltakozik a békepárt
lapja, az Esti Lapok egyik cikke ellen. A lap szerkesztője, Jókai Mór azonban gondol egyet, s el
küldi az addig megjelent példányokat Klapkának. „ É n ö n t mint hadvezért tisztelem, s nem
viselhetem azon gondolatot, hogy Ön felőlem, mint hírlapírórul ellenkezően érez. Más véleményét
t á n közömbösen venném, önét n e m " — írja, s kéri, győződjön meg vádjai alaptalanságáról.
Klapka akkurátus ember, átolvassa a lapokat, s levelében visszavonva vádját, bocsánatot kér,
s kijelenti: „...e lapnak irányát a hadsereg tulajdon érdeke szellemében szerkesztve ós pedig
egészen másképp találtam, mint arról azelőtt mások által értesültem". Az ifjú ezredes egyelőre
eléggé bizonytalanul mozog a politikai irányzatok között, s például Vukovicsnak azt mondja:
„ ö n t azért szeretem oly nagyon, mert gondolkodása tiszta republikánus".
1849. áprilisában Klapka tervei alapján végre megindul a magyar ellentámadás. A tervkészítéstésben merész és tehetséges ezredes azonban ezúttal nem fényeskedik a kivitelezésben. Április 4-én
Tápióbicskénél a legelemibb elővigyázatossági rendszabályokról is megfeledkezve, felderítés
nélkül vezeti csapatait a faluba, s csak a megérkező I I I . hadtestnek köszönhető, hogy az ütközet
nem vész el. Isaszegnél pedig egyszerűen abba akarja hagyni a csatát, s Görgei erélyes fellépése
kell ahhoz, hogy Klapka hadteste a csatatéren maradjon. Az erélyes Damjanich nem is nagyon
bízik a határozatlankodó ezredesben. „Mit ér Klapka előrenyomulása! H a nemsokára megint egy
részeg honvéd szédülésről panaszkodik, egy másik pedig fölrántja tölténytokját : akkor Klapka
t ü s t é n t újra fog jajveszékelni, hogy a zászlóaljai halálra fáradtak, ós hogy elfogyott a töltés;
azzal aztán megfordul ós engem megint cserbenhagy" — mondja Görgeinek.
Isaszeg után a hadtestparancsnokok Gödöllőn gyűlnek össze haditanácsra, Kossuth jelenlété
ben. Kossuth i t t pendíti meg határozott formában a trónfosztás gondolatát. Az időközben tábor
nokká kinevezett Klapka támogatja az elnök javaslatát és nem tulajdonít különösebb jelentősé
get a dolognak. A tavaszi hadjárat második felében pedig megemberli magát, és mind Nagysallónál, mind Komáromnál biztos kézzel vezeti csapatait az ütközetben.
Komárom u t á n előtérbe kerül a „merre t o v á b b " kérdése. A haditanácsban Klapka határozot
t a n Buda ostroma mellett nyilatkozik, ellentétben a hadsereg vezérkari főnökével, Bayer ezredes
sel, aki a Bécs elleni támadást sürgeti. A hadsereg katasztrofális lőszerhelyzete, a budai átkelési
pont fontossága és a kormányzat kívánsága következtében Görgei elfogadja Klapka javaslatát,
és Buda alá vonul. Klapka pedig átadja hadtestét NagySándor József tábornoknak, és Debre
cenbe utazik, hogy Görgei megbízásából ideiglenesen átvegye a hadügyminisztérium vezetését.
Ekkortájt következik be a fordulat magatartásában. Az a Klapka, aki eleddig a kossuthi politika
egyik leghívebb támogatója volt, kapcsolatba lép a békepárttal, de ugyanakkor intrikálni kezd
Kossuthnál Görgei ellen is. Kemény Zsigmonddal és Kovács Lajossal tárgyal május 9-én s indít
ványozza a Függetlenségi Nyilatkozat visszavonását. „Nekünk még előbb az ármádiában is nagy
reformokat kell tenni. Legelőbb szükséges a lengyelektől menekednünk, mert ezek csak egy általá
nos európai háborúban remélhetvén maguknak hasznot, mindig nagyobb bonyodalmakba sodor
ják az országot. Most is Dembinski reávette Kossuthot, hogy a Galíciába berontást engedje meg;
én mihelyt megtudtam, a dolgot, ellenszegültem e szándéknak, s már ellenkező parancsolatot
k a p o t t Dembinski. Perczelnek is meg kell bukni. Vécsey rábízható ember, kire lehet számítani"
— adja elő tervét Keményéknek.
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Ugyanakkor midőn NagySándor tábornok, az I. hadtest parancsnoka feljelenti Vukoviesnál
Görgeit, Kossuth Klapkát küldi ki az ügy kivizsgálására. Teljhatalommal ruházza fel a táborno
k o t ; „...mindazokat is az elkerülhetetlen szükséghez képest megtehesse, rendelhesse, s intézhesse,
mikhez különben az én előleges megegyezésem volna szükséges" — hangzik a megbízólevél.
Klapka alaptalannak találja NagySándor vádjait s ezúttal Görgei felé lép egyet. Felhívja figyel
mét a békepárt létére, s az orosz intervenciót egyre inkább a trónfosztásnak tulajdonító fővezér
nek sugallja a velük való kapcsolatteremtést, és a Kossuth elleni fellépést. I t t , a budai táborban
zajlik le Klapka szabadságharc alatti pályájának talán legszomorúbb epizódja. Az ideiglenes
hadügyminiszter az általa többször is megsértett Petőfit letartóztatja és főbelövéssel fenyegeti,
s csak Görgei közbelépésére engedi szabadon. „Tábornok úr, én nem t a r t o m magam /Nagy ember
nek, de akkorácska csak/ Vagyok, hogy oly parányok, aminő ö n , / Levett kalappal szóljanak
velem." —írja a költő „Egy goromba tábornokhoz" c. versében.
Klapka ideiglenes hadügyminiszteri működése sok nehézségei terhes. Mint a viszonyokkal
nem teljesen ismerős tábornok, sokszor teljesíthetetlen utasításokat ad ki. Legszerencsétlenebb
lépése a május 21-én elfogadott védelmi haditerv kidolgozása, amely erőösszpontosítás helyett az
erők egyenletes szétosztását irányozza elő. Pozitív vonása viszont hadügyminiszteri működésé
nek a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspontja. Mint egy négynyelvű t á j , a Bánság szülötte,
jóval nagyobb megértéssel közelít e problémához, mint a politikai vezetők többsége. Élesen kikel
H a t v a n i Abrudbánya elleni támadását hallván, s amikor egy tiszt irtóháborút emleget, haragra
gyúlva a következőket mondja: „Mit? Ön ki akarja irtani az oláhokat? Az oláh nemzetet épp
oly kevéssé lehet kiirtani, mint bármely más nemzetet. Jegyezze meg ezt m a g á n a k ? "
Saját magának szánja a Damjanich lábtörése, Aulich visszavonulása és Görgei remélt hadügyminiszterkedése által megörülni látszó fővezéri posztot a főseregnél, s roppantul meg van sértve,
amikor Görgei egyrészt nem szándékozik megválni a fővezérségtől, másrészt a júniusban meg
induló harcok folyamán egyre inkább elveti a tavaszi hadjáratéhoz képest fantáziátlan és végze
tes haditervet. Klapka még a júniusi támadás előtt defenzívát javasol, s amikor Görgei erre nem
hajlandó, minél több erőt akar a parancsokságára bízott komáromi erődben összpontosítani:
a hadsereg közel felét. A Vág-menti offenzívában kedvetlenül és aggályoskodva vesz részt, s ami
kor az offenzíva kudarca után Görgei végleg elveti a május 21-i haditervet, egyre inkább kereszte
zi a fővezér intézkedéseit.
A június 29-i haditanács elveti Görgei komáromi koncentrációs haditervét, s a szegedi össz
pontosítást határozza el. Július l-jén Kossuth, (mint ezt e kötet jegyzeteiben Katona Tamás
tisztázta) egy sajnálatos tévedés folytán leváltja Görgeit a fősereg éléről. A hír a július 2-i, győz
tes komáromi csata után érkezik meg a fősereg táborába, s ezért a tisztikar július 4-én em
lékiratban kéri a kormányt, hogy Görgei maradhasson a feldunai hadsereg parancsnoka. Az
ezután történtekre érdemes meghallgatni Ludvigh János kormánybiztos emlékiratait: „Klap
ka Pesten a kormány előtt azzal a jelentéssel jelent meg, hogy már minden jól van, a levelet
á t nem adta, úgyhogy a kormány a történtekről, nem is vehetett hivatalos tudomást. A kormány
ismét őt a hadsereg vezetésével megbízván, Komáromba is azon hírrel j ö t t vissza, hogy mindent
eligazított, elhallgatván azt, hogy a haditanács nyilatkozványát átadni nem merte. Az i t t mon
dottak csak akkor derültek ki, mikor visszahívattatásom következtében Pestre érkezvén tőlem
tudakozta a kormány, hogy Klapka levezeti-e már a sereget?"
Július 6-án Komáromban újabb haditanácsot t a r t o t t a k , amelyben a kormány által kiadott új,
alternatív utasítás szellemében elhatározták a hadsereg újabb áttörési kísérletét, a Duna jobb
partján. Ám Klapka még aznap összehívott egy másik, szűkebb körű haditanácsot, s másnap,
július 7-én ennek határozata alapján Görgei háta mögött elindította az I. hadtestet a Duna bal
partján Pest felé. Amikor a súlyos seblázban fekvő fővezér tudomást szerzett a dologról, kijelen
tette hogy lemond a főparancsnokságról, mire Klapka, megijedve saját bátorságától, visszaren
delte a csapatokat. Július 9-én pedig már így ír a hadsereg levonulása felől érdeklődő Mészárosnak :
„...sietni fogunk Altábornagy úr rendeleteit mielőbb teljesíteni, azonban, hogy ez lehetségessé
válhasson, kénteleníttetünk az ellenség ellen egy eldöntő csapást kivinni, melyhez az intézkedé
sek máris megtétetvén".
Július 11-én Görgei fejsebe m i a t t Klapka vezényli az újabb áttörési kísérletet, de kedvetlenül
és meggyőződés nélkül, s így a magyar fölény ellenére a remélt siker elmarad. Joggal írja e napok
eseményeiről naplójában Leiningen-Westerburg Károly: „Szomorú napok Komáromban.Viszály
és intrikák. Tagok fő nélkül. Klapka a főparancsnok, elhatározás nélkül".
Klapkának semmi kedve nem volt átvenni a hadsereg főparancsnokság és levezetni azt Szeged
re. Az áttörési kísérlet kudarca után alig várta, hogy Görgei elinduljon dél felé.
Az 1849 júliusától októberéig terjedő időszakban Klapka ismét megcsillogtatta hadvezéri
képességei legjavát. Augusztus 3-án szétveri a várat körülvevő osztrák hadsereget, s ezután aagy
energiával újoncoz a Dunántúlon. Világos után pedig határozottan és helyzeti előnyének tudatá
ban tárgyal az osztrák hadsereg parancsnokaival, majd magával Haynauval, s minden későbbi
vád ellenére valószínűleg az elérhető lehetőségek maximumát érte el a vár feladásánál, jóllehet

— 81 —

a nemzeti illuzionizmus képviselői később az áprilisi törvények biztosítását elérhetőnek hirdették
a vár átadása fejében, s még a politikai vértolulásban nem szenvedő Széchenyi is nem éppen el
ismerően nevezte „okos lottériásnak" a komáromi kapitulánst.
Ki volt h á t ő ? „Római jellem" vagy „szörnyű ember" Î „Okoslottériás" vagy „komáromi hős" ?
„Goromba tábornok," vagy „kitűnő bajtárs" ? Tehetséges főhadnagyocska, akiből a szerencse
hónapok a l a t t tábornokot csinált, vagy nagy hadvezér? Úgy hiszem, az olvasó ebből az újra
(és első ízben) megjelent kötetből biztos ítéletet alkothat róla.
Végül néhány zavaró sajtóhibára kell felhívnunk a figyelmet. A 96. oldalon közölt Kossuth
levél nem február 2-án, hanem 12-én kelt. A névmutatóban egymásra csúszott Karacsay
Sándorné és gróf Károlyi Györgyné életrajza (605. old.) Végül a képeknél összecserélődött az
április 26-i és a júliusi 2-i komáromi csata felirata.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

ZALKA ANDRÁS

SPANYOLORSZÁGBAN
A Nemzetközi Brigádok egy volt harcosának visszaemlékezése

1934-ben a kommunista ifjúsági diákmozgalomban való részvételem miatt a buda
pesti bíróság három hónapi fogházra ítélt és mellékbüntetésként eltiltott a magyar
főiskolákon és egyetemeken a továbbtanulástól.
1935-ben letöltöttem a „gyűjtőfogházban" a büntetést, utána továbbtanulásom
céljából külföldre utaztam. Először Romániába mentem, ahol beszereztem a belga,
francia vízumokat és németországi átutazót. Szatmáron nővéremnél voltam; ott,
1936 tavaszán figyeltem fel az újságokban közölt érdekes spanyol hírekre.
Vízumokkal felszerelve elindultam Szatmárról Csehszlovákián, a náci Németor
szágon keresztül Belgiumba. Először Ver vier-be érkeztem, ahol rövid tartózkodás során
meggyőződtem, hogy gépészmérnöki tanulmányaim folytatására nem sok kilátás
van. Elhatároztam, hogy továbbutazom Párizsba; ott információim szerint több
lehetőség kínálkozott.
A viszonylag rövid, néhány hónapos párizsi tartózkodás — élményekben — sok
évnek tűnik visszaemlékezésem során, mivel a múlt megszépül: csak szépnek, ese
ményekben gazdagnak tűnik az ott eltöltött idő.
Rövid franciaoszágiéletem során 1936 májusától októberig megismerkedtem a fran
ciaországi egyetemi élet lehetőségeivel, sok barátot szereztem franciák és a már több
éve ott élő magyar diákok, munkások között.
Megismertem a francia munkásmozgalom néhány vonatkozását, láttam az 1936-os
népfront-tüntetéseket. Együtt masíroztam a tüntető munkások százezres soraiban a
munkások, alkalmazottak, értelmiségiek, ismert, világhírű emberek között. A milliónyi
tömeg naponta tüntetett, követelték a népfrontkormánytól, hogy adjon el fegyvere
ket, ágyúkat, repülőgépeket a törvényes spanyol köztársasági kormánynak.
De Leon Blum, a francia szocialista párt első embere, a népfrontkormány minisz
terelnöke, Anglia kormányával együtt, inkább a hírhedt ,,Nonitervention" — a be
nem avatkozás — politikáját folytatta. Chamberlain angol miniszterelnök nagyot
tévedett, és a francia kormány is élén Daladierrel — aki Blum-ot követte —, ami
kor azt hitték, hogy ha Hitlernek engednek, az a Szovjetuniót fogja megtámadni és
őket békén hagyja.
Vasárnaponként a magyarok a Marne folyó partján jöttek össze, Párizstól nem nagy
távolságra. Már kialakult a pihenő, üdülő magyarok sátortábora, a kezdetleges cam
ping, de akkor még nem így hívták.
A Marne folyó partján több ilyen pihenő, hétvégi üdülőtábor is volt, természete
sen főleg franciák, de más ottlakó nemzetiségek is létrehozták a maguk hétvégi pihe
nő telepét.
Augusztusban, szeptemberben az itt tartott, a spanyol nép, a spanyol köztársasági
kormány melletti szimpátiatüntetéseken, gyűléseken, értekezleteken ismertem meg
a Spanyolországban lejátszódó események hátterét, rövid történelmi vázlatát:
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1936-ban a baloldali szervezetek és p á r t o k : a Spanyol K o m m u n i s t a P á r t , a Szo
cialista p á r t , a Szocialista Ifjúsági Szövetség, a Dolgozók Általános Szövetsége, a
Baloldali Köztársasági P á r t , a Köztársasági Unió, a Katalóniai Baloldali P á r t és
a Katalóniai Szocialista-Kommunista P á r t közös blokkot alakítottak és aláírták a
népfront-okmányt.
A fasizmus elleni Népfront programja a következő négy pontot t a r t a l m a z t a :
1. A földesurak, az egyház és a szerzetesrendek földjeinek elkobzása mindennemű
kártérítés nélkül ; e földek azonnali átadása a szegényparasztoknak és földmunkások
nak.
2. A spanyol imperializmus által elnyomott népek felszabadítása, önrendelkezési
jog Katalóniának, Baszkföldnek, Galíciának és a spanyol imperializmus által elnyo
m o t t valamennyi nemzetiségnek.
3. A munkásosztály általános életszínvonalának emelése és munkakörülményeinek
javítása.
4. Valamennyi bebörtönzött forradalmár szabadlábra helyezése. Közkegyelem a
politikai foglyok és üldözöttek részére.
1936. február 16-án a választáson a Népfront ragyogó győzelmet aratott Spanyol
országban. A parlament 473 képviselője közül 268 a Népfronthoz tartozott. 163 kü
lönböző burzsoá köztársasági, 88 szocialista és 17 kommunista képviselő volt.
A Népfront győzelme igazolta a Komintern V I I . kongresszusán elfogadott elvek
helyességét.
A jobboldal nem nyugodott bele a szabad választásokon elszenvedett vereségébe és
az új köztársasági törvényekbe. 1936. július 18-án a főtisztek vezetésével lázadást
szerveztek a parlamentben törvényesen megválasztott köztársasági kormány ellen.
1936. jťuius 17-18-ára virradó éjjel a ceutai (Marokkó) rádióállomás leadta a fel
kelés hívó j elét :
,,Egész Spanyolország felett felhőtlen az é g . . . "
Ezzel kezdetét vette a fasiszta lázadás. A lázadás vezére Sanjurjo tábornok lett vol
na, de légikatasztrófánál életét vesztette és így Francisco Franco tábornok lett a vezér.
Szeptemberben Burgosban a törvényes kormánnyal szemben ellenkormányt alakí
tott.
Múltak a hetek, napról napra felvonulásokon, tüntetéseken követelték az utcára
vonuló franciák, a köztársasági spanyol kormány támogatását. Zúgott a t ü n t e t ő t ö 
meg követelése: „Fegyvereket, ágyúkat Spanyolországnak!" „Repülőket Spanyol
országnak!".
A még ugyancsak a Népfront szervezeteinek támogatásával hatalomra került fran
cia kormány, bár szocialista vezetése is volt, vonakodott teljesíteni a törvényes spa
nyol k o r m á n y fegyvervásárlási kérését és csak Mexikó és néhány kis lehetőséggel ren
delkező ország a d o t t el fegyvereket a spanyol kormánynak. Ugyanakkor a fasiszta
ellenkormányt nyíltan t á m o g a t t a a fasiszta Németország és Mussolini Olaszországa.
Végül mindent betetőzött a Genfben székelő Népszövetségben a francia—angol kez
deményezés, az ún. „be nem avatkozási politika" elfogadtatása. A francia és angol
kormány, mint a többiek, jól t u d t a , hogy a németek és olaszok m á r nem csak fegy
vereket, ágyúkat, repülőket szállítottak, Franciaország légterét is megsértve, de
csapatokat is. Mussolini az Abesszínia elleni háborúban kipróbált csapataiból kül
d ö t t válogatott egységeket, Hitler pedig a háborúra készülő technikájából és jól ki
képzett embereiből küldött hathatós segítséget.
A polgári forradalom vívmányaiért küzdő spanyol köztársasági kormányt az an
gol, francia kezdeményezés a ,,be nem avatkozási politikával" meg akarta fosztani
védekezési lehetőségeitől.
Mind t ö b b szó esett arról, hogy a világ minden tájáról, országaiból önkéntesek je
lentkeznek a spanyol köztársasági hadsereg soraiba, akik készek harcba menni, a
lázadók elleni küzdelemben részt venni. A franciaországi magyarok között is mind
t ö b b és t ö b b jelentkező a k a d t . Több barátommal én is elhatároztam, velük tartok,
jelentkezem.
A Marne folyó partján egy ilyen táborban gyülekeztünk és töltöttünk néhány napot
a nagy ú t — a spanyol lázadók elleni harcba indulás előtt.
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Ott volt már a táborban Keszőcze Endre, Szalvai Mihály és még 8-10 magyar.
A táborban töltötte szabaságát egy francia munkás. Nagyon jószándékúnak mu
tatkozott, ám megnyilatkozásaiból kitűnt, hogy francia munkások között sem ritkák
az anarchista nézetek. Később Spanyolországban is megismertem az erős anarchista
mozgalmat, különösen a katalóniai munkásszervezetek területén. Sokat mesélt a
francia mozgalomról és szép munkásdalokra tanított minket.
Szeptember végén Szalvai és Keszőcze elindultak — ők voltak talán az első ma
gyarok, akik a tábornoki lázadás után Spanyolországba mentek. Már csak Spanyol
országban találkoztunk. Ott elmondták, hogy a Pireneusokon gyalog keltek át,
spanyol és francia kísérőik voltak, ám a franciák a határon visszafordultak, onnan
már csak a spanyolok vezették őket a hegyi ösvényeken a határtól nem messze lévő
városig, ahol már várták őket a köztársasági hadsereg képviselői.
Október 9-én a táborban maradottakkal együtt felutaztunk Párizsba és este vo
natra szálltunk Marseille felé. Az állomás peronján sok ismerőst láttam, akikkel gyak
ran találkoztunk a ,,Bouľ Mich'-en, a gyűléseken és a marne-i táborban.
Megérkezés Marseille-be
A vonat jórészt a „mieinkkel" lett tele. Az előzőleg megadott tájékoztató alapján
tíz-tizenketten alkottunk egy csoportot, akik közül egy a felelős, a „responsable" lett.
A csoportnak, amibe engem is beosztottak, Brocskó János bányász — hosszabb
ideig észak-franciaországi bányákban dolgozott — lett a vezetője. A csoportban volt
még Brocskó Sándor, az örökmozgó, rőt hajú, vidám fiú -— János öccse. Éles ellentét
volt a két testvér, János megfontolt, nyugodt, meggondolt, míg Sándor kapkodó,
ide-oda mozgó, ő el is esett az első napok harcaiban, igaz sok vesztesége volt a ma
gyar századnak, nem csak az emberi természet befolyásolta a háború szeszélyes,
végzetszerű eseményeit.
A Brocskó fiúk jól beszéltek franciául, a bányavidéken megtanulták a mindennapi
nyelvet.
*
Reggelre megérkeztünk Marseille-be. A kikötő környékén sétálgattunk, hármas-né
gyes csoportokba verődve. Francia kísérőink figyelmeztettek bennünket: legyünk
óvatosak, mert a francia rendőrség megzavarhatja célunk megvalósítását.
Egyik kikötő környéki kisvendéglőben megebédeltünk és délután fellszálltunk az
ott horgonyzó spanyol hajóra.
Sötétedés után indult el a hajó és lassan kisiklott a nyílt tengerre. Eltávolodva a
francia parttól végighajóztunk a spanyol partok mellett, a partoktól csak olyan tá
volságra, hogy a hajó biztonságosan mély vízen maradjon.
Alicantéban
Elmúlt az éj, nappalra már elhagytuk Barcelona, aztán Valencia vonalát és csak
hajóztunk tovább, dél felé, végre Alicante kikötőjében kötöttünk ki.
A parton nagy tömeg várt bennünket. A város vezetője, a polgármester — „alcal
de de la ciudad" — üdvözölte az érkezőket.
Tanultuk az első spanyol szavakat. Hallgattuk a szépen gördülő beszédet. „Voluntários Internacionales" — nemzetközi önkéntesek — érkeztek hozzánk — mondta
beszédét kezdve — hogy velünk együtt vegyenek részt az áruló, lázadó tábornokok
leverésében. Az egész világ dolgozói velünk vannak, jönnek a világ minden országá
ból, győzni fogunk — és felemelte öklét, ami a Népfrontban győztes országokban szo
kásos köszöntési formává vált.
A hajó melletti rakparton sorakoztunk fel nemzetiségenként, főleg lengyelek, bol
gárok, franciák, magyarok, németek; szakaszokba álltunk és végigvonultunk a város
főutcáján.
í
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Albacete, a Nemzetközi Brigádok központja
A kikötőből kiindulva, amerre elhaladtunk, mindenütt tömött sorokban állt a la
kosság, éltetve az internacionalistákat, a Szovjetuniót Virágokat szórtak felénk,
,,Vivan los Voluntários Internacionalistas", Viva la Union Sovietica" — visszhan
gozták.
Némelyik fiatal spanyol közénk állt és velünk masírozott. A lakosság lelkesedése
szüntelenül kísért bennünket, míg végigvonultunk a városon.
Beérkeztünk egy iskola udvarára, ahol terített asztalok vártak.
Ebéd után kimentünk a vasútállomásra és a Nemzetközi Brigádok gyülekező,
kiképző központjába, Albacetébe utaztunk.
Albacete város közepén volt a laktanya, a szokásos óriási udvarral. Elszállá Itak
bennünket és elkezdődött a kiképzés, megismerkedtünk a már előttünk érker
Rkkel.
A Nemzetközi Brigádok sok katonája Spanyolországba érkezése előtt soha ne^
1gált hadseregben, így azoknak meg kellett adni a legalapvetőbb katonai isme' et et
az ún. szolgálati szabályzat alapjait, a legelemibb harcászati és fegyverismer^te et.
Voltak köztünk olyanok — az „idősebbek" — akik már megkapták kikép/'' ii et
a saját hazájukban, ahol leszolgálták a kötelező katonai éveiket. Voltak, akik már az
első világháborút is megjárták, tisztként, tiszthelyettesként és volt egy a magya rj» ?nk
között, aki a francia idegenlégióban szolgált öt évet, törzsőrmesteri ranggal szerelt
le és megkapta a francia állampolgárságot.
Katonai felkészültség szempontjából így rendkívül vegyes volt a magyar szárad,
de hasonló volt a többi nemzetiség egységeibe tömörült katonák képzettsége is.
A megalakuló magyar század — bár az első időben alig volt több két szakasznál —
azonnal felvette az akkor már több mint tíz éve magyar börtönben raboskodó Rákosi
Mátyás nevét. Rövidesen századdá növekedett a napról-napra érkező, a világ sok
országában emigrációban élő, a spanyol szabadságharc támogatására érkező magya
rok révén.
Ha a katonai ismeretek szempontjából vegyes és hiányos volt a magyar század öszszetétele, még inkább elmondható ez a politikai és ideológiai felfogásuk különbözősége
miatt. A többség kommunista nézeteket fogadott el, bár többen azt sem tudták, mit
is jelent, de vágyódtak valami jobbra, igazságosra. A többség nem is volt párttag.
Voltak közöttünk szociáldemokraták, több hívő, vallásos munkásember, haladó gon
dolkodású, de akkor még nem kommunista értelmiségi, főleg orvosok, újságírók stb.
A fasizmus elleni gyűlöletük vezette őket a spanyol szabadságharcba.
Különbség volt közöttünk a katonai ismeretek, ideológiai nézetek, politikai célkitű
zések szempontjából, de olyan mértékű célratörő egység uralkodott már a kezdet kez
detén is, amilyet csak a nagy szabadságharcok idején lehetett tapasztalni. A katonai
rend, a fegyelem, az egymást védő segítőkészség önkéntes vállalása kevés hadsereg
ben tapasztalható magas fokra emelkedett.
A magyarok — de a többi nemzetiség is hasonlóan — kivétel nélkül, határtalan
odaadással készek voltak a spanyol nép szabadságáért harcolni. Valamennyien abban
reménykedtünk, hogy ha megérjük, győztesen megyünk haza Magyarországra. A spa
nyol demokrácia győzelme a magyar fasiszta uralom végét is fogja jelenteni.
A magyar század első parancsnoka Zöldhelyi Sándor, később Weil Manó lett. ő már
az első világháborúban is részt vett, fiatal tisztként érte meg a háború végét.
A szakaszparancsnokok is „tapasztalt" katonák lettek — volt tisztek, tiszthelyet
tesek.
Rövid ideig tartott a kiképzés Albacetében: ha kivonultunk a gyakorlótérre, a
lakosság mindig tömött sorokban szemlélte az ismeretlen katonák menetelését, hall
gatta a hol ilyen, hol amolyan nyelvű katona nótákat.
A kivonulásnál is láthatóvá váltak a különböző nemzetiségek hazulról hozott ka
tonai szokásai. A franciák rövid, gyors, pattogó lépésekkel meneteltek — ennek meg
felelő dallamú, ritmusú nótával kísérték a majdnem futólépésnek, kocogásnak tűnő
lépéseiket.
Az angolok, amerikaiak megint más, az otthon megszokott, de legalább látott lé
pést tartották.
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Mi magyarok az otthonról ismert, megszokott, nyugodt ritmusú, erőteljes lépésben
meneteltünk
Nagy gondja volt a felsőbb parancsnokságnak, hogyan tegye a vezetés számára el
fogadhatóan egységessé a soknemzetiségű, többnyelvű, más-más fegyvereket, katonai
ismereteket, szokásokat tudó csapategységeket.
Az első hetekben gyülekező katonákat lassanként nemzetiségi egységekbe, alaku
latokba szervezték.
Albacete volt a Nemzetközi Brigádok gyűjtőhelye, bárhonnan is érkeztek : az Appeninek szorosain, bércein gyalog, vagy vonattal a Perpignan — Port-Bou spanyol
francia határállomáson át, vagy hajóval valamelyik levantei, a nagy barcelonai, a
kisebb valenciai, vagy a délibb alicantéi kikötőbe.
Albacetéban olykor láttuk a magasabb parancsnokainkat is. Egy alkalommal a
laktanyaépület erkélyéről hallgattuk a parancsnokok üdvözletét és tájékoztatóját,
ott volt André Marty, Luigi Gallo-Longo, Kleber, Lukács Pál — Zalka Máté —,
Gál János tábornok.
Ekkor még nem tudtam, milyen kapcsolatban leszek Lukács tábornokkal, csak öröm
töltött el bennünket magyarokat, hogy a magasabb parancsnokok között két magyar
tábornok is van.
Október vége felé befejeződött a rövid ideig tartó, gyors kiképzés. Közben megis
mertük Albacete városát...
Az egyetemi városban
A frontvonalban
A Manzanares folyó nem messze, állásaink alatt folydogált — a folyó vonala, hid
jai, a hidaktól jobbra-balra elterülő partszakasz lett a védelmi állásunk, az „első
vonal".
Kissé távolabb tőlünk terült el a Casa del Campo (az egyetemi város), sokáig heves
harcok színtere.
Az első éjszaka „csendben" telt, csak a néha-néha felhangzó, percekig tartó lövöl
dözés tartott ébren bennünket, öreg, talán százéves fák, bokrok között, a Manza
nares partja és a Ciudad Universitaria közötti parkos lankán voltak az állásaink.
Lövészárok helyett a vastag törzsű fák nyújtottak védelmet az időnként féktelen
zajjal, ropogással felénk zúduló gépfegyvertűz és a mesterlövészek golyózápora ellen.
A velünk szemben álló ellenség főleg Afrikából, spanyol Marokkóból áthozott mór
arab katonákból állott, természetesen spanyol vezetés alatt. Kiváló mesterlövészek
voltak a mórok kötött. Magas kőkerítéssel védett állásaikból lövöldöztek felénk.
A nappali kellemes meleget éjszakára kegyetlen hideg váltotta fel. Még az éjszaka
pokrócokból átalakított „ponchókat" osztottak ki, hogy valamennyire enyhítsük
a novemberi kemény, kegyetlen kasztíliai spanyol éjszaka elviselhetetlennek tűnő
hidegét.
Otthon, Magyarországon is van hideg idő, télen van hó is — itt csak a magas he
gyekben fordul elő—, de itt és ilyen csontig hatoló hidegre nem számítottunk. A Mad
ridtól nem nagy távolságra lévő Sierra de Guadarrama hegyvonulata árasztja a
hideget a lapályon fekvő Madridot környező síkság felé. Különben a város különböző
pontjáról fenséges látványt nyújt a csodálatos hegyi táj.
Nappal kellemes, nyárutói, meleg napsütésben üldögéltünk a nagy fák védelmében
és figyeltük, ha a magas kőkerítésen kidugta fegyvercsövét a mór mesterlövész.
Néha egyik-másik bajtársunk elkiáltotta magát: eltaláltam! láttad, hogy lefor
dult?...
Nem lehetett tudni, hogy tényleg találat volt-e, vagy csak a lövészünk büszkeség
től kibuggyanó vágyának volt a kiáltás kirobbanó jele, mint ahogy a vívók is elordít
ják magukat, ha úgy érzik, találatot értek el...
Éjjel, még nem is hajnalodott, deéjfélmár elmúlott, meleg kávét hoztak és osztottak
szét, ami enyhítette, felmelegítette hidegtől megdermedt tagjainkat. Némelyek
táncolgattak, hogy megmozgassák meggémberedett testüket.
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A nap felkeltével aztán elkezdődött a haddelhadd. A gépfegyverek zakatoltak, a
mesterlövészek célozgattak és repültek szárnyas gránátok. Felettünk a levegőben bom
bázók vitték vészes terhüket. A város felett is nagy nyugalommal repülhettek, mert
vadászrepülőgépeink már nem voltak.
Rendszeresen kijártak hozzánk politikai tájékoztatót tartani. Egyik ilyen alkalom
mal a politikai tiszt elmondta, hogy a polgárháború kezdetén a spanyol légierő
túlnyomó többsége hű maradt a köztársasági kormányhoz. 214 repülőgép maradt a
köztársaság birtokában, a fasisztáknak pedig csak 63 gépük volt Marokkóban és a
Baleárokon. Ezek a gépek főleg Nieuport 52 C-l és Breguet 19 A-2 típusú, már kor
szerűtlen gépek voltak.
A légierő tiszthelyetteseinek 90%-a, a tisztek 35%-a hűséges maradt a köztársa
sági kormányhoz.
A fasiszták a lázadás után rövidesen Fiat Cr-32-es korszerű vadászgépeket kaptak
az olaszoktól és rövid időn belül elpusztították a köztársaság elöregedett gépeit és
az azokon harcoló hős pilótákat, köztük sok angol-amerikai internacionalistát.
November elsejére a fasiszták már abszolút légi fölénnyel rendelkeztek. A köztár
sasági hadseregnek az első időben nem volt korszerű légelhárító tüzérsége sem, így a
fasiszta repülők büntetlenül bombáztak védtelen falvakat, városokat. A legke
gyetlenebb módon pusztították a kis településeket, kutakat, az utolsó élelmiszertar
talékot jelentő csordákat is megsemmisítették. A lakosság terrorizálását, elretten
téséttervezték, de minél dühödtebben pusztítottak, annál erősebb lett a lakosság el
lenállása és a köztársaság melletti kiállása.
Az olasz vadászgépek mellett a fasiszta hadsereg még a lázadás megkezdése előtt
a német kormánytól Ju-52-eseket kapott, amikkel július 27-től kezdve 15 000 zsoldos
katonát szállítottak Marokkóból Spanyolországba.
A sok hadianyag mellett a német és olasz kormány, nem törődve a „be nem avat
kozás" határozatával, 1936 novemberében felállította a „Condor Légiót", amely már
ekkor 20 Ju-52; 14 He-51; 6 He-45; 1 He-60; 1 He-59 repülőgéppel rendelkezett.
Ezekhez a németek és olaszok megfelelő számú jól képzett pilótát is küldtek.
Az olasz és német kormány bőségesen ellátta a lázadó tábornok tiszti hadse
regét korszerű fegyverekkel, repülőgépekkel, tüzérséggel, légelhárítókkal és min
den más szükséges hadianyaggal.
A kifejlődő harcok során a fasiszták megdöbbentek az elkeseredett ellenállás láttán.
Mi igyekeztünk fedezéket találni a nagy fák mögött és más természetes fedezéknek
tűnő mélyedésekben, de mindhiába, a harc közben elengedhetetlen mozgás meghoz
ta az áldozatokat. Itt is, ott is egy-egy sebesültet vittek hátra a kötőzőhelyre. Sajnos
némelyik bajtársunk mozdulatlanul maradt a helyén.
Aztán kis szünet következett mindkét oldalon, főleg a géppuskatüzelés halkult el,
bizonyára a hevedercsere, vagy a túloldalon is feltehető veszteségek következtében.
A terepen szanaszét hevertek a szárnyas gránátok,,,szép" áram vonalas alakjuk volt,
nagyon sok nem robbant fel közülük. Egyik fiatal bajtársunk nem ismerte a veszélyt,
felemelt egy gránátot, forgatta a kezében és vitte a parancsnokához. — Dobd azon
nal az ellenség felé, hiszen a kezedben is felrobbanhat! — szólt az a tudatlan kiskatonának.
Rohamoztak a fasiszta csapatok, lőttek ágyúkkal, bombáztak repülőkkel, de hiába,
a hetekkel, napokkal korábbi szabad vonulásuknak — Toledótól már menetben vo
nultak a menekülő köztársasági csapatok mögött Madrid felé — megálljt parancsolt
a váratlanul érkezett Nemzetközi Brigádok megjelenése, akiknek helytállása a kemény
védelmi harcokban meglepte az ellenséget és lehetőséget adott a köztársasági csapa
toknak az átrendeződésre és a védelembe vonulásra.
Franco már annyira biztos volt Madrid bevételében, hogy be is jelentette, melyik
nap, hány órakor tart díszszemlét a Gran Vian és a Puerta del Sol téren a bevonuló
csapatai felett. Ehhez azonban még várnia kellett, több, mint harminc hónapig.
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Az igazsághoz hozzátartozik, amit maguk a fasiszták is elismertek : a marokkói
zsoldosok átszállítása nélkül, amihez a németek adták a szállító repülőgépeket, és a
sok hadianyag nélkül nem győzhettek volna. A Nemzetközi Brigádok első tűzkereszt
ségének meg voltak az eredményei: megállt a fasiszta előrenyomulás. Madrid határá
nál nem tudtak továbbjutni. Igaz, kemény árat fizettünk érte.
A magyar század, hasonlóan a többi védelmi harcot folytató alakulatokhoz, halot
takban és sebesültekben súlyos veszteséget szenvedett, súlyosabbat, mint a további
hetekben, hónapokban.
A nehéz harcok után néhány napi pihenőre vezényelték századunkat. Előbb az
egyetemi épületben szállásoltak el, aztán néhány kilométerrel beljebb, El Pardo köz
ségben, a királyi nyaralóhoz közeli épületekben.
Tisztálkodtunk, jól esett a mosakodás, fürdés, tiszta fehérnemű váltás, egyik-má
sikunknak ruhát is cseréltek a szétszaggatott helyett.
Nagyon megörültünk az új jövevényeknek, akik Albacetéből utánpótlásként ér
keztek megfogyatkozott alakulatunk kiegészítésére. Albacetébe folyamatosan érkez
tek az. „újak", akik rövid kiképzés után jöttek a frontra.
Kifogyhatatlan volt a mese, beszélgetés. Ki honnan jött, hozta a híreket. Jöttek
Belgiumból, akiket a belgák, a Franciaországból érkezőket a franciák, és akik ott
honról, Magyarországról, Csehszlovákiából, Erdélyből, Délvidékről jöttek, azokat
a régebben érkezettek fogták körül, vallatták az otthoni hírekről.
Rövid pihenő után újból az első vonalba vezényelték századunkat. Míg pihenőben
voltunk, a mi helyünkre érkező spanyol csapatok az általunk megállított fasiszta csa
patokat visszaverték néhány kilométerre, így a Manzanaresen áthaladva a kőke
rítésen túl foglaltunk állást.
Kiderült, hogy a kőkerítés egy gazdasági udvarnak a kerítése, az ún. „Fehér Major"
volt ez a Casa del Campon.
A Fehér Majort hol mi, hol a fasiszták tartották megszállva. Egy alkalommal
ágyúgolyó által ütött nyílásnál álltunk Brocskó Jánossal. Felváltva célozgattunk
a fasiszták felé. Hirtelen azt vettem észre, hogy Brocskó a szeméhez kap: valami
szilánk pattant a szemébe, amit a falnyílás kövébe lőtt golyó szakított le.
Brocskó kórházba került és sajnos fél szemét elvesztette. Ennek ellenére kigyógyulása után ismét a frontra kérte magát és végigharcolta a polgárháborút, míg az
internacionalistákat 1939-ben kivonták, és a háború végén franciaországi internáló
táborba nem került.
Budapesti képek
A Fehér Majorból is előrehaladva egy domboldalon foglaltunk állást és további
támadásra készültünk.
A kerítés mögötti térségben itt-ott elesett mór katonák tetemei feküdtek. A vissza
vonuláskor a fasisztáknak nem volt idejük az elesettjeik eltakarítására. Mi is előnyo
multunk és valahol a Casa del Campo domboldalán egy elhagyott szanatóriumba szál
lásoltuk el magunkat. Üres szobánkban egy ágy és szekrényke volt az összes bútorzat.
Az egyik szobában, ahol állást kellet foglalnom, az ágy melletti kis szekrényke tetején
kis borítékot találtam. Belenéztem és legnagyobb örömömre Budapest legszebb táj
képei voltak benne 6x9-es méretben. Természetesen magamhoz vettem és boldo
gan mutogattam a magyar fiúknak. Mindenki csodálkozott, hogyan kerülhettek
ide, a világ „legszebb városának" képei? Sokan kértek belőle, különösen a budapes
tiek, de csak egy időre adtam oda néhányat, nézegetni. Úgy szorongatták, ölelgették,
mintha legszeretettebb asszonyukkal találkoztak volna hosszú távollét után.
Sok éven át kísértek azután ezek a képek, utaztak velem a világ sok táján. Album
ba raktam, az első oldalakra, a szeretett város emlékeként őriztem és időnként elő
vettem, emlékezni.
Már közel egy hónapja voltam Spanyolországban és „öreg" frontkatona lettem,
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sok bajtársam maradt örökre spanyol földben, még többen könnyebb és súlyosabb
sebesüléssel kórházba kerültek, aztán gyógyulásuk után ismét a frontokon találkoz
tunk.
Az információkból tudtuk — de a bőrünkön is éreztük — hogy a fasiszták megkap
tak minden fegyverzetet, csapatokat, szakmai segítséget. Nemcsak az információk
ból, a velünk szemben állók tüzérségének és tankjainak támadásaiból is éreztük; ha
nem is tudtak áttörni rajtunk, több közülük ott is maradt a terepen az alájuk dobott
benzines palackjainkon felgyulladva, mindenképpen veszélyeztettek bennünket és
sok veszteséget okoztak.
A repülőgépek is sok kárt okoztak nekünk, zavartalanul röpködtek felettünk,
dobálták vészes terhüket, gépfegyvertűzzel árasztották el állásainkat és a „front
várost", Madridot.
Annál nagyobb lett az örömünk, amikor a nagy októberi szocialista forradalom
évfordulóján — éppen akkor, amikor Lukács tábornok és törzstisztjei megszemlélték
a mi frontszakaszunkat — nagy sebességgel repültek el felettünk a később híressé
vált vadászrepülőgépek, a kétszárnyú I—15-ösök, a „chaták", „piszék", ahogy tom
pa orruk miatt nevezték őket. A köztársasági vadászrepülők megjelenése váratlanul
érte a fasiszta repülőket, akik már megszokták a büntetlen garázdálkodást, a front
vonal és Madrid bombázását. Egymás után zuhantak le nagy füstcsóvát húzva ma
guk után, némelyik a mi közelünkben csapódott be és nagy lánggal égett el.
Megfordult a helyzet és a fasiszták tankjai ellen is köztársasági tankok vették fel a
harcot. Igaz, sem a repülők, sem a tankok, sem a tüzérség számbelileg meg sem kö
zelítette a fasiszták eszközeinek a számát, de az első időben a szovjet gyártmányú
repülők nagyobb teljesítménye, jobb manőverezhetősége, a pilóták nagyobb áldozat
készsége ellensúlyozt a fasiszták fölényét.
Madrid is fellélegzett. Az eddig szabadon, veszély nélkül bombázó repülőgépek
szembetalálták magukat a korszerű köztársasági vadászrepülőkkel és ritkábban, sőt
egy idő után már alig, vagy egyáltalán nem voltak képesek berepülni a város fölé.
Ha mégis megkísérelték, néhány gépük elvesztésével fizettek támadásaik miatt. Ha
sonlóan ahhoz, ahogy az első időben a gyenge teljesítményű köztársasági repülőgépe
ket a fasiszták lőtték halomra a spanyol és internacionalista angol—amerikai piló
tákkal együtt.
Az olaszok, németek mit sem törődtek a Népszövetség be nem avatkozási határoza
tával és folyamatosan szállították a hadianyagot a veszteségek pótlására és a szám
beli fölény biztosítására.
Az angol és francia kormányok viszont betartották a határozatot, sőt a francia
kormány hetekig-hónapokig a kikötőkben vesztegeltette a szovjetektől vásárolt hadi
anyagot szállító hajókat.
Kommunisták hozzám... /
1937. január végéig 3—7 naponként cseréltek le bennünket az első vonalból, majd
végül hátra vezényelték alakulatunkat, az „Edgár André" zászlóaljat, hogy új erőt
gyűjtsünk, tisztálkodjunk, rendbehozzuk ruházatunkat, ami a harcok között egy-két
nap alatt annyira elkoszolódott, olykor szótszakadozott, hogy ki kellett cserélni, vagy
legalább lehetőség szerint ki kellett tisztítani.
Egy alkalommal, még 1936 decemberében, a Casa del Campón nyílt terepen foglal
tunk állást, hevenyészett lövészárkot ástunk, ami alig védett bennünket, de egy kis
mélyedés is a„biztonság" illúzió j át keltette. Erős tüzérségi tűz alá kerültünk, hol a lö
vészárok elé, hol mögé csapódtak be a lövedékek és óriási robaj közepette emelkedett
magasba és hullott vissza a felrepült föld, kő, porfelhőt árasztva, a becsapódás helyén
óriási tölcsért hagyva maga után.
Mindenki behúzta a nyakát, félelemtől megdermedve vártuk, meddig tart a tüzér
ségi előkészítés ? Legnagyobb csodálkozásunkra és örömünkre egyetlen lövedék sem
csapódott be a lövészárkunkba.
Tankjaink jelentek meg közelünkben, lassan másztak, mint a csigák, a mi bátorí— 90 —

tásunkra, lelkesítésünkre leadtak egy-egy lövést az egy-másfél kilométerre felénk elő
nyomuló ellenség felé.
Egyik tankunkba beletalált egy ellenséges lövedék, de csak a lánctalpát találta el,
így menetkeptelenné vált. A tankisták kimásztak, kiszerelték a gépágyút és faágra
támasztva lövéseket adtak le a többi vonuló tankkal együtt a jól látható, felénk futó
ellenséges láncra, akik nyilvánvalóan bekerítésünkre törekedtek, nagy ívben körénk,
mögénk igyekeztek kerülni.
Tankjaink félelmetes, lassú vonulása, lövéseik megtették hatásukat. Az ellenséges
katonákat a közelükben robbanó lövedékek először megállították, aztán előző állá
saik felé rohantak vissza.
Ekkor újra rákezdett az ellenséges tüzérség és lőtték állásainkat az előzőhöz hason
ló eredménnyel. Meglapulva a kezdetleges lövészárkainkban, rettegve figyeltük a pon
tatlan becsapódásokat mögöttünk és előttünk. Egyszer csak egyik társunk, Kálmán
Tamás felugrott — a szörnyű ágyútűz hatására idegei felmondták a szolgálatot —,
kiugrott az amúgy sem sok védelmet nyújtó lövészárokból és rohant az általa fel
tételezett „biztonságos" irányba.
Alig futott 50—100 lépést, jajgatva rohant vissza hozzánk, erősen vérzett, egyik
kézfejét a másikban fogta.
Már csak a bőr tartotta a szilánk által leszakított kézfejet. Leoperálták, bekötözték,
hátraküldték é» kórházba került.
Az ellenséges tüzérség tovább folytatta tüzelését, de pánik és félelem keltésén kí
vül kevés sikerrel.
Bizonyára a másik oldalon sem volt elég erő a hathatósabb támadásra.
Megszűnt a tüzérségi tűz, és amikor már a veszély elmúlt, érthetetlen módon várat
lanul kitört a valóságos pánik. Egymás után ugráltak fel a katonák és futni kezdtek.
Csak néhányan maradtunk a lövészárokban. Vissza ! Vissza ! — kiáltoztuk utánuk,
de hiába, össze-vissza, rendetlenül szaladtak tovább.
Ekkor felugrott Gyáros Laci, utána szaladt a menekülőknek, aztán megállt és elki
áltotta magát: Kommunisták hozzám!!!
Hasonló volt ez a a szovjet „Kronstadti tengerészek" c. filmben látott jelenethez,
amit Spanyolországba utazásunk előtt lehetett látni Párizs nagy filmszínházaiban.
Valószínű, hogy ott tanulta Gyáros Laci e hatásos fogást, s itt is sikeresen alkalmazta
a kommunisták lelkiismeretére apelláló felhívást.
Előbb néhány kommunista gyűlt köré aztán lassanként minden futómenekülő
a visszaszálingozott. Visszavezette őket a lövészárokba.
Rövidesen parancsot kaptunk és hátra vezényeltek bennünket a többnapos meg
próbáltatások után, pihenőbe.
A még kellően elő nemkészített, megszervezett Nemzetközi Brigádok bevetése 1936
november elején Madrid egyetemi városa közelében a Manzanares folyó partjánál
megállította a már majdnem zárt rendben, győzelmi mámorban vonuló fasiszta csa
patokat.
A fasiszta előnyomulástól megrettent, a szervezettség kezdeti állapotában is alig lé
vő spanyol milicisták, látva, hogy a fasisztákat meg lehet állítani, sőt meg lehet verni,
átrendezték soraikat és maguk is megállították, sőt némely helyen visszavetették az
ellenséget.
Kialakult Madrid alatt és környékén az ide-oda mozgó front. Hol a fasiszták nyo
multak előre egy-két kilométert, hol a köztársasági milicisták — hadseregnek még
nem lehetett nevezni őket — vetették vissza a támadókat ugyanannyira, vagy kis
sé távolabb, elfoglalva, aztán feladva, ismét visszafoglalva néhány, a front vonalába
eső épületet, épülettömböt, területet. Madridba a fasiszták nem tudtak betörni. A
híressé vált jelszó ,,No pasaran" — Nem törnek át — érvényben maradt Madrid
nál a polgárháború végéig, akkor is csak árulás segítette a fasisztákat a város be
vételére, több mint 30 hónapi sikertelen ostrom után.
A köztársasági csapatok hadsereggé szervezésén sokat fáradoztak a spanyol kom
munista párt vezetői, a madridi védekező harcokban valódi katonai magasabbegy
séggé vált 5. regiment parancsnokai (Modesto, Lister, Campesino [valódi nevén
Valentin Gonzales]) és még több katonai vezető.
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December végén, 1937. január elején a Nemzetközi Brigádoknak is olykor — még
nem rendszeresen — lehetőségük nyílott az első vonalból néhány napra a hátra vezény
lés idején a pihenésre, tisztálkodásra és a folyamatos átszervezésre. A tapasztaltabb
katonákat szakasz-, századparancsnokká nevezték ki az elesettek, vagy gyengébbek
helyére. Ugyanekkor a Nemzetközi Brigádok soraiból kezdték kiválogatni a külön
böző fegyvernemek szakembereit. Volt olyan szakasz, amelyben több mérnök har
colt egyszerű katonaként.
Albacetéban és több más helyen megalakultak a tiszthelyettesi és tiszti iskolák, va
gyis rövid tanfolyamok, amelyek résztvevői a fronton szerzett tapasztalatok és az
iskolán kapott kiképzés után magasabb beosztásba kerültek : szakaszparancsnokok
ká, századparancsnokokká, rendkívüli esetben zászlóaljparancsnokokká lettek.
Többen, akiknek már volt valamilyen előzetes, más fegyvernemi képzettségük, a
megfelelő fegyvernemekhez kerültek, főleg tüzérekhez, utászokhoz, híradókhoz.
így kerültünk mi Vándor József barátommal a légierőhöz, illetőleg a légvédelmi
tüzérséghez. Vándor rendkívüli gépészeti fantáziával és tervezői érzékkel bírt. Még
a lövészárokban tüzelési szünetekben, és késő este sokat mesélt elképzeléseiről, kü
lönböző fegyverek kitalálásáról, amikből persze a körülmények miatt semmi nem
valósult meg. Később gépgyár igazgatója lett, lehetséges, hogy ott valamit megvaló
sított elképzeléseiből.
Előbb Valenciába küldtek bennünket a Légügyi Minisztériumba. Néhány heti otttartózkodás után Murciába vezényeltek, ahol repülőorvosi vizsgálat alá vetettek.
Valenciai tartózkodásunk alatt rengeteg élményt gyűjtöttünk. Megismerkedtünk
a spanyol emberek szokásaival, erkölcsi felfogásukkal, őszinteségükkel, becsületessé
gükkel, a jó ügyért tenni akarásukkal, de egyidejűleg megismerkedtünk a rossz szán
dékú, a jót visszájára fordítani akaró kártevőkkel is, akik a régit, ha nem is nyíltan, de
visszasírták.
Valenciában találkoztunk és jó barátságba kerültünk Ferry magyar származású őr
naggyal, aki a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. Mérnök volt és a fegyverter
vezés, fejlesztés volt a feladata.
Aknavetőt tervezett és kísérletezett ki a mi ott tartózkodásunk idején. Gyakran
együtt reggeliztünk vele és feleségével, Magdival, a kedves filigrán svájci asszonnyal.
Ekkor már úgy-ahogy beszéltünk spanyolul és spanyolul társalogtunk.
Ferry bennünket is meghívott az aknavető lövészeti kísérletére. Kimentünk
a terepre, lőttünk, céloztunk az aknavetőkkel, és bemértük a találati távolságot és
pontosságot. Örültünk, hogy bajtársaink is rövidesen kaphatnak ezekből a fegyverek
ből a fronton.
Szabadidőnkben bejártunk a valenciai kórházba, ahol több bajtársunk sebesül
ten feküdt. Köztük volt Brocskó János is, aki a „Palacetemayorban" mellettem állt
a lőrésnél és fél szemét vesztette.
Vándor Jóska barátom is bejárt utókezelésre, az arcán szilánk szakította sebével.
A kórházban megismerkedtünk kedves ápolónőkkel, akikkel kellemes napokat töl
töttünk szabadnapjaik alkalmával. A velük töltött időben még jobban elsajátítottuk
az egyszerű társalgási nyelvet. Kirándulásaink alkalmával tanítottak bennünket a
spanyol énekekre és táncokra.
A repülőorvosi vizsga sikeres elvégzése után visszamentünk Valenciába, ahon
nan a Légügyi Minisztérium hamarosan elvezényelt bennünket: Vándor Jóskát a
légvédelmi tüzérséghez, az egyik új, korszerű ágyúkkal felszerelt üteghez, engem pe
dig az Alcala de Henáres közelében lévő repülő csapatokhoz, ahol a spanyol nyelv
kezdeti ismerete mellett az orosz nyelvet is kezdtem beszélni, szovjet-orosz bajtár
saim között úgy tanultam meg mint a kisgyermek anyjától. I—15-ös dupla szárnyú
repülőgépek állomásoztak ott ebben az időben.
Gépeink naponta 5—8 bevetésben is részt vettek, ami rendkívüli nagy megterhe
lést jelentett. A kevés repülőgép miatt kénytelenek voltunk teljesíteni a sok fel
szállást, hogy megakadályozzuk a fasiszta bombázók Madridba jutását.
Itt szovjet pilóta önkéntesek között, később főleg a Szovjetunióban kiképzett spa
nyol repülők között folytattam harci tevékenységemet és lassanként megtanultam
annyit oroszul, és spanyolul, hogy folyékonyan elbeszélgettem bajtársaimmal.
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így megtanultam azokat a nyelveket, legalább a leggyakoribbakat, amelyek a Nem
zetközi Brigádokban használatosak voltak : franciát, németet, oroszt, spanyolt. Persze
egyiken sem beszéltem akkor tökéletesen, de nehézség nélkül elbeszélgettem bárme
lyiken. Később tanultam is és nagyobb gyakorlatra tettem szert. Az élet követelmé
nyei úgy hozták, hogy jó néhány évvel később angolul is meg kellett tanulnom.
Az Alcala de Henáres melletti reptéren állomásoztunk, egy ideig a városban is lak
tunk — az éjszakákat ott töltöttük, a nappalokat pedig a reptéren, a gépek köze
lében, hogy a felröppenő rakétajelre azonnal indítsuk a gépeket a levegőben már
céljaik felé haladó fasiszta repülőgépek útjának megakadályozására.
Városunk gyakori éjszakai bombázási kísérletei miatt Alcala de Henáresi éjszakai
szállásunkat Madridra cseréltük, ahol biztonságosabban pihenhettük ki magunkat.
Még Valenciában tartózkodtam, amikor Lukács — Zalka — tábornok hívatott ma
gához. A vele való találkozás óriási örömet jelentett számomra, mivel alig két éves
lehettem mikor Máté bátyám az I. világháborúba elment, azóta nem mehetett vissza
Magyarországra.
Már előbb említettem, hogy Vándor József barátommal együtt 1937 elején a l l .
Nemzetközi Brigádból elvezényeltek bennünket Valenciába a Légügyi Minisztérium
rendelkezésére.
Első állomáshelyemre az Alcala de Henáres közelében lévő repülőtéren a vadász
repülőkhöz kerültem. Vándor József barátom pedig a légelhárító tüzérség állományá
ba lett beosztva: az Agrupacion de Maniobras Antiaerias de Levante Baterias No-16
alakulatban harcolt.
Első légelhárító ütegük három darab 40 mm-es svéd gyártmányú Beaufort löveg
ből állt. 3 x 4 löveg volt alakulatukban egy-egy ütegben. A löveg hatótávolsága 5,56000 m volt.
A további hónapok-évek során Józsi barátom harcolt még szovjet eredetű 76 mm-es
„Gottwald" lövegekkel, amelyekből szintén 3-4 darab volt egy ütegben. Ennek a ha
tótávolsága 7000 m feletti repülő célpontokra is megfelelt.
A légvédelem a köztársasági hadseregben rendelkezett még svájci eredetű 20 mm-es
Oerlikon lövegekkel, ugyancsak 4 löveg volt egy ütegben, leginkább nehéztüzérségi
ütegek védelmére alkalmazták.
Vándor Józsi barátom, aki tanítói oklevél birtokában, különleges műszaki érzékkel
rendelkezett, elmesélte nekem, hogy lehetősége nyílt megismerkedni a német Flack
20 mm-es légvédelmi löveggel, amelynek hatótávolsága 2000 m volt. Néhány ilyen
löveget a köztársasági hadsereg a guadalajara-i harcok során zsákmányolt, ki is pró
bálta, éppen akkor, amikor fasiszta bombázó repült Valencia felett. Józsi barátom
nem habozott, idő már nem volt parancs kérésére és varasára, célzott és eltalálta az
egyik fasiszta bombázót. A többi repülő a váratlan légvédelmi tüzelés után menekült
a tenger felé.
Mivel parancs nélkül nyitott tüzet, parancsnoka fegyelmi büntetést rótt ki rá
a „fegyelem, a rend az első" elv alapján. Ha más fegyvernemben is szükséges a rend,
a fegyelem, ez különösen érvényes légvédelmi tüzéreknél. A felsőbb parancsnokság
mégis figyelembe vette a harci sikerrel végződő „fegyelmezetlenséget".
Időnként, ha lehetőségem volt rá, különösen akkor, ha a közelben állomásoztunk
valamelyik repülőtéren, örömmel látogattam meg a magyar századot, később a zász
lóaljat, amelynek parancsnoka ekkor már Szalvai Mihály volt.
A magyar zászlóaljban tett látogatásaim során találkoztam több régi barátommal,
akiket még Budapestről ismertem, köztük Rajk Lászlóval, akivel a kommunista moz
galomban az illegális munka során többször találkoztam. Ott voltak a Sebes testvérek,
Sándor és Imre, akikkel együtt dolgoztam egy angyalföldi gyárban. Ott találkoztam
Tömpe Istvánnal és Andrással, akikkel egyetemi hallgató korunkban együtt is lak
tunk bérelt szobában. Ugyanabban a tankörben egy karon tanultuk a gépészmérnö
ki ismereteket. Sok más, később megismert barátom is volt még a magyar zászlóalj
ban akik a világ minden tájáról érkeztek a Nemzetközi Brigádokba, franciák, bel
gák, amerikaiak és más országbeliek. Őket már a fronton ismertem meg a l l . Nem— 93 —

zetközi Brigádban, köztük Mező Imrét, Vincze Józsefet, Csatári Lászlót és sok más
harcostársamat, és együtt vettünk részt a sok veszteséggel járó, 1936 novemberé
ben a madridi egyetemi város körül, a Manzanáres fnlyó partján zajlott harcokban.
Ilyen látogatások során, a harci események kölcsönös elbeszélése mellett, gyakran
tréfálkoztunk. A gyalogos egységekben harcolók nevetve mondták: könnyű nektek re
pülőknek, légelhárítoknak, kényelmes életetek van, a veszély sem úgy látogat benne
teket, mint itt a lövészárokban, ahol a tüzérségi előkészítés idején, a tankok táma
dásakor, gépfegyversorozatok közepette, a mesterlövészek tüzében kell támadni, vagy
védelmi harcot folytani.
Egy alkalommal Vándor Józsi barátom alakulatába látogatott a pihenőben állo
másozó magyar zászlóalj néhány tisztje, köztük Csatári László.
Vidám beszélgetés folyt, tréfálkozás, egyszer csak felhangott a vészjelző: Riadó!
— és máris feltűntek az üteg felett az ellenséges bombázók.
Szörnyűség volt a kiépített fedezékben elviselni a bombázást — mesélte Csatári
később visszaérkezve alakulatához. — De még rémesebb volt azoknak a helyzete,
akik a légvédelmi lövegen a közelben hulló és robbanó bombák közepette voltak
kénytelenek célozni, lőni...
A bombázók egyik raja a másik után vonult el a légvédelmi állások felett és szórta
a bombákat.
Ez után a látogatás után soha nem tréfálkoztak a gyalogságnál harcoló barátaink,
hogy melyik a veszélyesebb hely a háborúban: a front első vonala, a gyalogság, vagy a
hátrább elhelyezkedő tüzérségi állás, a légvédelmi üteg, a repülőtér, nem is beszélve a
levegőben végzett harci tevékenységről.
A városok, falvak lakossága is eleget szenvedett a ,,korszerű" hadviselés során.
Az első világháborúban a lakosság legfeljebb nélkülözésnek volt kitéve, a halottjait,
sebesültjeit, nyomorékjait siratta, de ritka volt a városok, falvak bombázása. A má
sodik világháborúban és az azt megelőző spanyol polgárháborúban a városok és fal
vak is bőségesen részesültek a háború borzalmaiból, pusztításaiból.
Naponta jártuk az utat Madrid és Alcala de Henáres között. Hajnalban Mad
ridból a reptérre, este vissza a reptérről Madridba. A ,,bátor" spanyol sofőrök vesze
delmes sebességgel hajtották a gépkocsikat, amelyeknek az oldalára rá volt festve :
Fuerzes Aéreas (Légi Erők). Egy alkalommal már kint jártunk Madrid külvárosá
ban és a sofőrünk óriási sebességgel rohant bele egy lassan haladó villamosba.
Az előttem — a sofőr mellett — ülő főmérnök, fejjel beleütközött a szélvédő üveg
be. Majdnem fejméretű lyukat tört rajta, összezúzta a homlokát, de szerencsére nem
történt súlyosabb sérülése. A fejbőrét összevarrták és néhány hét múlva már ismét
„dolgozott", részt vett a harci repülőgépek javításának irányításában.
A hátsó ülésen ültem és az ütközéskor nekicsapódtam az első ülés háttámlájának,
belevertem a vállam. Erős zúzódással kezeltek és rövid időre magam is kiestem a har
cokból. Utána hetekig viszolyogtam a kocsiba üléstől, bár naponta kellett utaznom
továbbra is, reptérről-reptérre az irányító tisztekkel együtt.
Egy másik alkalommal Madridból Alcala de Henares felé utaztunk gépkocsin. Már
a reptér közelében jártunk, amikor felettünk nem nagy magasságban — lehetett
2000 méter — egy fasiszta bombázó század húzott el. Láttuk a zuhanó bombákat,
repterünket akarták bombázni korán reggel, hogy legalább egy napra megbénítsanak
bennünket és szerették volna a reptéren állomásozó repülőgépeinket is rombolni.
A bombák a reptéren kívül estek, közelünkben a mezőre. A szabadban, a mezőn sok
kal egyszerűbb volt elviselni a bombarobbanásokat, mint a városokban, épületekben
vagy a reptéren a hangárok közelében. így is minden bombarobbanáskor úgy éreztem,
mintha a fejem a nyakamba húzódott volna és lefelé, a gyomor, a has felé rándult
volna minden robbanáskor.
— Hát veled mi van ? — kérdezte a tőlem néhány méterre, a földön fekve a repülők
vonulását, bomba vetését és a robbanásokat figyelő Igor Pavlovics barátom.
—• Folyik a vér a homlokodon ! — kiáltott felém. Én semmit sem éreztem. Még hallot
tam valami beszédet, azután semmiről sem tudtam.
Csak a kórházban tértem magamhoz a műtőasztalon.
Hetekig lábadoztam. Az egész fejemen nagy, turbánszerű kötéssel jártam. Amikor
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kiengedtek a kórházból, többé nem repülhettem. Valami egyensúlyi zavar keletke
zett. Hónapokig eltarthat míg visszaáll az egészséges állapot, mondták az orvosok.
Új beosztást kaptam, előbb összekötő tiszt lettem a gyalogsági hadtest és a repülő
alakulatok között. Végre meggyógyultam, és ismét saját alakulatomhoz kerültem
vissza. Átrepültünk Valenciába. A város védelme lett a feladatunk. Soha nem tudták
bombázni az alatt az idő alatt, míg mi ott állomásoztunk. Csak a tenger felől, hadiha
jókról tudták a várost lőni. Azt is csak éjszaka.
Valencia közelében, egy narancsliget közepén készítettek hevenyészett repteret gé
peink számára. A repülőgépeket a fölszállások közötti időben ,,a reptér" szélén he
lyeztük el, úgy hogy felülről a felderítő és bombázó megfigyelők ne vehessék észre.
A gépek kabinjában ülve is szakíthattunk magunknak gyümölcsöt.
Aztán tovább vezényelték alakulatunkat a katalán frontra, Barcelonától délre...
Megkezdődtek a hadműveletek az Ebro folyón. A köztársasági csapatok Madrid és
Guadalajara után ismét világra szóló győzelmet arattak, nem védekező, hanem táma
dó hadműveletben. Ez alkalommal átkelést hajtottak végre az Ebro folyón. A beve
hetetlennek vélt Ebro védelme alatt nyugalomban kérkedő fasiszta csapatokat
messzire visszavetették Modesto Lister csapatai, köztük Münnich Ferenc — Flatter
Ottó — dandárja és a magyar „Rákosi" zászlóalj Szalvai Mihály parancsnoksága
alatt.
A francia blokád miatt azonban nem jutott elegendő fegyverzet a köztársasági
csapatoknak a támadás továbbfejlesztésére. Az offenzíva kifulladt. A nagy túlerőt
összpontosító fasiszták ismét az Ebrón túlra szorították vissza csapatainkat.
Mi repülőalakulatainkkal beljebb települtünk Katalóniába, a Barcelonától észak
ra fekvő repterekre.
Engem ismét átvezényeltek a légierő Barcelonában székelő parancsnokságának
vezérkarába Ignacio Hidalgo de Cisneros parancsnoksága alá, ahol ezután a'spa
nyolországi tartózkodásom végéig, 1939 februárjáig teljesítettem szolgálatot.
Gyakran jártunk a repterekre különböző feladatokat teljesítve.
A vezérkarban lehetőségem nyílt feladatom következtében olyan adatok megisme
résére, amelyek igazolták az előbbiekben említett fasiszta rádióhírek nyilvánvaló
hazugságait. Ugyanis a spanyol köztársaságnak eladott és szállított szovjet repülőgé
pek és a spanyol fasisztáknak a németek és olaszok által szállított repülőgépek aránya
legkedvezőbb helyzetben — a franciák által ritkán beengedett szovjet szállítmányok
beérkezése után — i s 1:4 maradt a fasiszták javára. A harcok során hol csökkent ez
az arány, hol pedig nőtt. A fasiszta szállítások növekedésével pedig még tovább rom
lott. A fasiszták nemcsak pótolták a veszteségeiket, hanem még korszerűbb gépekkel
növelték is harceszközeik számát.
Olykor meglátogatott bennünket „tanyánkon" a légierő akkori parancsnoka,
Ignacio Hidalgo de Cisneros. Magas, sovány, őszes hajú, komoly kinézésű szigorú
nak tűnő katona volt. Bánatos tekintete mögött meleg szí v és meggyőződéses demokrata
rejtőzött. Arisztokrata származása ellenére a köztársaság híve lett és kitartott a nép
ügye mellett a legnehezebb időkben és az utána következő válságos években is. Egy
alkalommal A. P. Andrejev szovjet főtanácsadó politikai helyettesének, Martinovnak — valódi nevén Ogolcov-nak hívták — születésnapját ünnepeltük, amelyen a
spanyol kormány kitüntetését Cisneros hozta el és adta át.
Pohárköszöntő üdvözletében a spanyol nép háláját fejezte ki a szovjet tanácsadók
nak és a kisszámú harci pilótának, akik életük feláldozásával is készek voltak a meg
támadott spanyol köztársaság segítségére sietni. Ebben a harci feladatban — mondot
ta Cisneros — Martinovnak, a légierő főtanácsadója politikai helyettesének a lelkesítés a kemény kitartás, a bátorítás, a szervezés terén kiemelkedő szerepe volt.
A polgárháború végéhez közeledett. A kezdetektől a befejezéséig összesen 49 szovjet
repülő tanácsadó és 114 szovjet harci pilóta működött egymást váltogatva, küzdött
a túlerőben lévő fasiszták ellen. A fasiszta légierő az 5500 főt számláló Condor Légió
val a „kipróbálásra" küldött He—111-esekkel, a legújabb Me—109-esekkel, a
Ju—87-esekkel harcolt, mellettük ott volt a nagy létszámú olasz repülő és más fegy
vernemek tömege.
A támogatás eredményeképpen a fasiszta csapatok folyamatosan, ha erejükhöz, fel— 95 —

szereltségükhöz mérten nagyon lassan is, de tért hódítottak és a köztársasági csapatok
kénytelenek voltak egyik várost a másik után feladni.
A mi repülő alakulataink is Spanyolország keleti-északi részébe, Katalónia repülő
tereire települtek és onnan folytattuk elkeseredett védekező harcunkat a túlerőt össz
pontosító fasisztákkal szemben.
A repterünket gyakran bombázták ellenséges gépek, de legalábbis sokszor kísérel
ték meg.
Olykor időben fel tudtunk emelkedni vadászgépeinkkel, ha jó előre kaptuk az ér
tesítést megfelelő távolságokban elhelyezett megfigyelő állomásainktól. Ha mi már
levegőben fogadtuk a fasiszta bombázókat, azok, megszabadulva terhüktől, fejvesztet
ten menekültek.
A váratlan bombázások idején és a bevetések közötti szünetekben a gépszemélyzet
— a pilóta és a szerelők — gépei közelében pihengetett ós várta a felszállási pa
rancsot, a piros, vagy fehér rakétát. A parancsnoki állásokon csak az operatív tisztek
és az ügyeletes tartózkodtak.
A fasiszta bombázók egyszer-egyszer azonban váratlanul jelentek meg repterünk
felett. Felemelkedni már nem volt idő. Robbantak a bombák a hangár és a parancs
noki épület közelében és a reptéren nagy körben elhelyezett gépeink körül.
Egyik szovjet bajtársunk, Jakob Nyeszterovics gépe közelében is robbant egy bom
ba. A szétrepülő szilánkok egyike felszakította a hasát...
Mikor a bombázás után körbe autóztunk ellenőrizni, hol mi történt, láttuk, hogy
Jakob Nyeszterovics fekszik. Teljesen magánál van ugyan, ám jajgat, kiabál, könyö
rög: lőjetek agyon, lőjetek agyon...
Hanyatt feküdt, a hasa nyitva, mint egy operációnál és a belei kilógtak a teste mel
lett is. Senki sem mert hozzányúlni. Rohanva jött a mentőkocsi az orvossal. Mire viszszaértünk hozzá, már halott volt. Egyik spanyol szerelő mesélte el : sokat kiabált kö
nyörgött spanyolul is „tira me, tira me" — lőj le ! lőj le ! Végül nagy nehezen elővette
pisztolyát. „Nem akarok nyomorék maradni!" — mondta és végzett magával.
1938 őszén a Népszövetségben megtárgyalták a Spanyolországban harcoló külföl
di csapatok kivonását. Maga a spanyol köztársaság miniszterelnöke, Juan Negrin
szólalt fel és ígéretet tett a Nemzetközi Brigádok kivonására, azzal a reménnyel,
hogy a fasiszta oldalon harcoló német és olasz csapatokat is kivonják.
összegyűjtötték a különböző magasabbegységekben harcoló nemzetközieket és
Barcelonában tartották meg a búcsúztatást díszszemle, felvonulás és beszédek kísére
tében.
Ezzel a gesztussal is biztosítani kívánták, hogy a spanyol belügyekbe
a külföldiek ne avatkozzanak, vonuljanak ki Spanyolországból és a spanyolok intéz
zék el maguk között a nézeteltéréseiket.
A köztársasági kormány komolyan vette a Népszövetség felhívását, de a fasiszta
kormányok Hitler és Mussolini vezetésével fittyet hánytak a Népszövetségre. A spa
nyol kormány mégis végrehajtotta a Nemzetközi Brigádok kivonását a harcokból.
A spanyol lapok méltatták a Nemzetközi Brigádok hősies, áldozatkész tetteit.
1938 novemberében a spanyol parlament — a Cortez — elnökhelyettese, a spanyol
kommunista párt főtitkára, a legendás hírű Passionaria — Dolores Ibarruri — a parla
mentben mondta el a Nemzetközi Brigádokat méltató búcsúztató beszédét. A Nem
zetközi Brigádok búcsúztatása idején a légierők parancsnoka magához hívatott.
Ignacio Hidalgo de Cisneros mellett ott volt még a terület parancsnoka, A.Puparelli is. A parancsnok a légierő több tisztje jelenlétében néhány megható szó kíséretében
elbúcsúzott tőlem.
A szovjet repülőkön kívül már csak két külföldi repülő harcolt a köztársaság olda
lán, az olasz Ottavio Conti ós Silvio akik az SB bombázó repülőgépen teljesítettek har
ci feladatokat.
Búcsúbeszéde után Cisneros mindhármunknak spanyol útlevelet adott, amivel
ebben az időben külföldre lehetett utazni. Intézkedett, hogy kapjunk gépkocsit, ami
lehetővé tette ügyeink további intézését és a határig az utazást. Először Geronaba
utaztunk, annak az információnak a birtokában, hogy ott találjuk a francia követet.
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Hátra volt még a francia beutazó vízum megszerzése, ami még néhány héttel koráb
ban akadály nélkül megszerezhető volt, de a Barcelonában kialakult zűrzavaros hely
zetben a külföldi képviseletek a forrongó várostól távolabb, a határhoz közelebbi vá
rosba települtek, hogy szükség esetén átlépjék a francia határt és nyugalomban ki
várják a zavaros helyzet elvonulását, amikor visszatérhetnek állomáshelyükre.
Ebben az időben már sokan menekültek, Barcelonától keletre tele voltak az utak.
A lakosság egy része elhagyta otthonát és ment, ment, maga sem tudta hová. Felsze
delőzködtek, ki kis kocsijával, ki felmálházott szamarával, élelemmel, edényekkel,
ruházattal, a legkedvesebb és szükségesnek vélt holmikkal. Mások csak a hátukra ve
t e t t batyuval mentek, asszonyok, gyerekek, állatok, tehenek, szamarak és főleg kutyák
kíséretében. Tele volt velük az országút. Szomorúak voltak, mindegyik arcára mint
ha rá lett volna írva a félelem, a rettegés, nem szívesen hagyták el otthonukat.
Ottavio magkérdezte az egyik sokgyermekes, ötven év körüli férfit : hova mennek?
miért menekülnek ?
—legyilkolnak bennünket a fasiszták. Egy barátom szökött át hozzánk onnan — in
tett a fejével nyugat felé —, ő elmondta, nem lesz nyugvásunk, ha azok idejönnek, ott
is ezrével gyilkolták le az egyszerű népet. Én nem hagyom a családomat kenyérkereső
nélkül. Ismerjük a fasiszta urakat még régebbről, Primo de Rivera idejéből, én nem
akarok még egyszer a kezük közé kerülni. Vérengzők azok.
Az út piszkos, sáros volt, eldobált, hasznos és már „szükségtelennek" vélt tár
gyakkal, szeméttel tele.
Egyszer csak megjelent három repülőgép, alacsonyan húztak el a lassan cammogó,
menekülő tömeg felett.
Madre mia, madre mia! — hallatszott mindenfelé a jajveszékelés. — Fasistas, assesinosí — fasiszták, gyilkosok — kiáltozták.
Mikor eltávolodtak: — Nuestros, Nuestros! — a mieink, a mieink! — kiáltották a
megkönnyebbülés sóhajával.
Még elképzelni is borzalmas lett volna, ha tényleg ellenséges gépek jelennek meg és
bombákat dobálnak, vagy gépfegyversorozatot lőnek a menekülő tömeg közé.
Magtudtuk, hogy most már a franciák megkövetelik egy távolabbi országba is a be
utazó vízumot, mielőtt a sajátjukat kiadnák. Meg kellett tehát szereznünk a vízumot
Atnarikába, Maxikóba, vagy valahova messze Európától. Érezhető volt a spanyol
polgárháborút maghaladó nagy világégés közeledte. Az újságok tele voltak vészjósló
hírekkel.
Még Barcelonában azt az értesülést kaptuk, hogy Geronában van a mexikói követ
és a francia konzul. Oda utaztunk. Onnan Figuerasba küldtek, de az sem bizonyult
valódi hírnek, tovább kellett mennünk a francia határhoz Port-Bou-ba, aztán vissza
Figueras-ba.
Végre megtaláltuk a mexikói követet, de csak az adatainkat vette fel, mert a vízum
kiadásához otthonról kellett engedélyt kérnie. Míg a vízumra várakoztunk, többször
is falkerestük a követet. Elbeszélgettünk vele. „Előadásokat" tartott nekünk a mexi
kói forradalomról, annak világtörténelmi jelentőségéről. Azt állította, hogy a
mexikói forradalom, olyan, vagy nagyobb horderejű, mint az orosz-szovjet forrada
lom, ő csak a forrongást, a zavart, a forradalom idején keletkezett zűrzavart tekin
tette, mint szavaiból érthetővé vált, és nem értette meg a két forradalom közötti kü
lönbséget.
Mi természetesen maghallgattuk a követ vízum helyetti előadásait, de nem vár
hattunk sokáig, kénytelenek voltunk rábeszélni a francia konzult, hogy engedjen át
Franciaországba néhány napos vízummal, onnan biztos továbbmegyünk Mexikóba,
már ba is adtuk a kérelmet, amit mexikói kollégája készséggel igazolt.
Át kallett szállnunk a Párizs felé induló vonatra. A várakozás ideje alatt bemen
tünk a vasúti büfé élelmiszerrel megrakott pultjaihoz...
Ranialtünk egy-egy italt, szendvicset, elfogyasztottuk a kis asztaloknál, aztán sé
táltunk a peronon vonatunkra várakozva.
A büfében dölyfösen pöffeszkedő francia tisztek iszogattak Ottavio hívta fel a fi— 97 —

gyelmemet : nézd csak, francoista ügynökök lebzselnek itt, biztosan figyelik a határ
közelében a mozgást.
Tényleg, hallottuk is a spanyol beszédet a közelünkben sétálgató, nevetgélve be
szélgető három spanyol kinézésű férfi felől...
Betolatott a vonatunk, beszálltunk és megindultunk Párizs felé, elhagytuk Perpignant és távolodtunk Spanyolországtól.
Robogott velünk a gyorsvonat és másnap délben megérkeztünk Párizsba. Az
állomáson elbúcsúztam bajtársaimtól és a Monsieur le Prince szállodába hajtattam,
ahol spanyolországi utam előtt laktam.
Alig három é v telt el és a tulaj donos kitörő örömmel fogadott : — Á, monsieur André !
hol járt, régen nem láttuk!
Otthagyott bőröndjeim felől érdeklődtem. — Elutazása után elvitték a barátai —
felelte. Bennem erős kételyek merültek fel, különösen az irataim miatt.
Elhelyezkedtem a régi szobámban, éppen csak tisztálkodtam, rendbe hoztam ma
gam és első utam a Geneviève könyvtárba vezetett. Ismerősöket kerestem, hiába.
Lementem a Boul' Mich'-re (ahogy a Boulevard St Michael-t neveztük [Ady szavai
val Szent Mihály útja]) végigsétáltam a régi megszokott helyeken. A Capoulard-on
bementem az ismert kávézómba, megittam egy café-créme-t, ott — mint mindig — is
merősökkel találkoztam, közrefogtak, kérdezgettek. Tudták, hol voltam, honnan jöt
tem. — Hát a többiekkel mi van ? — kérdezgették.
Aztán továbbmentem a Szajna partján lakó barátomhoz, Sárosi Alajoshoz. Csak
néhány szót beszélgettünk. Utolsó vizsgája hiányzott és meglesz a mérnöki diplomá
ja. — De minek ? — kérdezte Ali barátom. Elhelyezkedni kevés a remény, a továbbván
dorlás is alig valósítható meg, haza meg nem mehetek jól tudod, — mondta szomorú
an. — Bánom, hogy nem mentem veletek harcolni, ha életben maradok, mint te is,
meglenne az az elégtételem, hogy a szabadságért harcoltam. Büszke lehetsz rá bará
tom — tette még hozzá kesernyés mosollyal. — Én elmulasztottam, azt hittem jobb,
ha befejezem az egyetemet, de hiába, kilátástalan az életem. De most már biztos,
hogy háború lesz, ez egészen más, a fasiszta Németország szövetségeseivel és Francia
ország, meg még mit tudom én ki, de nagy világégés lesz, az biztos...
Nem hallgattam tovább barátom siránkozását, mentem tovább, átmentem a hídon
és betértem a Notre Dame-ba. Már régen — kis gimnazista korom óta — nem voltam
vallásos, most azonban jól esett a csend, a nyugalom, az egyedüllét, bár jöttek-men
tek körülöttem.
Mielőtt visszamentem a szállodába, elsétáltam a közeli Garden de Luxembourg-ba,
ott sem találtam nyugalmat, csak a régi emlékekre gondoltam.
Másnap elmentem a Maubert tér és a Szent Jakab utca környékén levő kis kávé
házba, ahol azelőtt barátaimmal szoktam találkozni. Ott ülésezett régen a „Szeptem
beri bizottság". Nem találtam senkit.
El kellett mennem a Prefecturára — a rendőrségre — bejelentkezni. Udvariasan
fogadtak, megnézték a spanyol útlevelet, kitöltötték az előírásos lapokat, írtak, pe
csételtek, adtak új igazolványt és visszaadták régi papírjaimat is.
Néhány nap múlva levelet kaptam a rendőrségtől. Berendeltek, megjelölve a jelent
kezés napját és óráját.
A rendőrségen a szoba előtt, a folyosón többen várakoztak, spanyolul beszélgettek.
— Mit gondoltok, mit akarnak? — kérdezte az egyik alacsony férfi hadaró, andalúz kiejtéssel.
— Fogalmam sincs, — felelte a mellette álló — majd megmondják.
— Engem már harmadszor hívnak be, de csak az adataimat és okmányaimat ellen
őrizték — szólt közbe a magas hosszú orrú középkorú férfi, akit „rubiónak" becéztek,
vörös haja miatt.
—És semmit nem mondtak ? Mit akartak tőled Rubio ? — kérdezte a padon ülő kövér
asszony.
— Semmit — felelte Rubio.
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Mikor sorra kerültünk, egyszerre hívtak be a szobába valamennyiünket. Egy nagy
térkép volt a falon. Két civil tisztviselő ült az asztalnál.
Spanyolul kezdte az egyik: Azért hívtuk be Önöket, hogy közöljük, nem marad
hatnak Párizsban. Le kell utazniuk Perpignanba, és ott jelentkezni a prefektúrán.
Mi gondoskodunk a csomagjaik kiszállításáról az állomásra.
Kivettem a pénztárcámat és egy 20 dollárost akartam odaadni a rendőrségi tiszt
viselőnek.— Talán elég lesz a csomagjaink vasútra szállításához? — kérdeztem fran
ciául.
— Nem, nem, tegye csak el, azt mi majd elintézzük!
Ott várakoztunk a folyosón, aztán behívtak a beszélgetést lefolytató szobával
szomszédos helyiségbe, ott kellett várakozni. Lényegében véve le voltunk tartóz
tatva, nem mehettünk ki a rendőrségről, bár ezt nem jelentették ki.
Estefelé megérkeztek a csomagok, egy kis autóbuszba ültettek bennünket és kivit
tek az állomásra.
Ott már nem volt spanyolul beszélő rendőrtisztviselő. Egy civil rendőr jött velünk.
Előzőleg engem behívtak egy külön helyiségbe, átadtak a Párizs-Perpignan gyorsvo
natra hat személy részére vasúti jegyet.
— önt j elöltük ki felelősnek — responsable-nak. — magyarázta a rendőr. Lekíséri
a többi honfitársát — azt hitte az útlevelem alapján, hogy én is spanyol vagyok —
Perpignanba és jelentkeznek a prefektúrán. Ott közlik önökkel a továbbiakat, hol
telepedhetnek le.
Átvettem a gyorsvonatra szóló jegyeket és beszálltunk a vagonba.
A vonat indulásáig a rendőrtisztviselő ott álldogált a vonat ablaka előtt és mikor
a vonat elindult integetett, mintha jó ismerősöket búcsúztatna.
Csodálkoztam a francia rendőrség eljárásán. Mikor beültünk a kupéba, megkérdez
tem társaimat: mit akartok csinálni? Felőlem odamentek ahova akartok!
Előbb azt hitték, hogy én is a rendőrséghez tartozom, aztán felvidult arccal kezd
tek tanakodni. — Nekem Bordeaux-ban van rokonom — szólt Rubio.
— Nekem Lyonban van egy jó barátom — mondta az andalúz.
Lassanként mindegyik megnevezte a várost, ahova menni szeretne.
A gyorsvonat reggelre érkezett Perpignan-ba, de még a fél utat sem tettük meg,
már egyetlen útitársam sem volt a vagonban.
Mikor megtudták spanyol társaim, hogy szabadok, a legközelebbi megállóknál
sorban hol egyik, hol másik szedte a csomagját, leszállt, és többé soha nem láttam
őket.
Perpignan-ban a vasútállomáson a megőrzőben helyeztem el csomagjaimat. Egyik
vasúti tisztviselőnek megmutattam a nevemre kiállított papírokat ő eligazított,
merre kell mennem.
A prefektúrán megnézték a papírokat és megadták a címet, hogy hol kell jelent
keznem. Hogy mi volt a cél, továbbra sem közölték velem.
Egy katonai laktanya volt a cím, ahova megérkeztem. Mikor kapuján be akartam
lépni —• ami előtt katonai őrség teljesített szolgálatot — Llosa, régi barátom és kollé
gám —• Barcelonában a Légierők vezérkarában együtt teljesítettünk szolgálatot —
lépett ki a kapun.
—• Hova mégy ? — kérdezte meglepett tekintettel.
Elmondtam neki és mutattam a papírjaimat, amivel jelentkeznem kellett. Elhú
zott a kapu elől, és mikor már kellő távolságban voltunk, elkezdte a magyarázatot.
— Be ne menj oda, az egy katonai börtön, ahonnan sokáig nem kerülhetsz ki. Már
sokan vannak ott spanyol honfitársaim, most gyűjtik össze a körtársaságból érke
zőket.
— Én is csak úgy jutottam ki — magyarázta Llosa —, hogy az egyik ügyeletesnek
„ajándékoztam" a Leica fényképezőgépemet.
Megköszöntem Llosának felvilágosítását és nem tudtam mit tegyek ? Be kell men
nem a prefektúrára és valamilyen igazolást kell szereznem, hogy Perpignanban jártam
ami nélkül nem térhetek vissza Párizsba.
— Ott van a Népszövetség képviselője aki ellenőrzi a külföldi katonaság kivonását
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Spanyolországból, köztük a Nemzetközi Brigádok tagjait, talán ő tud segíteni —
válaszolta Llosa.
Visszamentem a prefektúrára, tényleg ott találtam a Népszövetség képviselőjét,
egy perui ezredest, Pablo Navarro Baleares-t. Elbeszélgettem vele. Örömmel hallgat
ta spanyolországi repülőkről szóló tájékoztatómat. Különösen érdekelték a harcoló
gépek műszaki adatai.
Zsebemben volt az a Walter pisztoly, amit még egy Me-109-es pilóta elfogásakor
kaptam. Sajnáltam megválni tőle, de tudtam, hogy veszélybe hozhat, ha a francia
hatóságok megtalálják. Eddig is felelőtlenség volt magamnál tartani.
Elbeszélgettem Navarro ezredessel, elmondtam neki hogyan fogtuk el a Me-109-est
és hogy én kaptam meg jutalmul a Walter pisztolyt.
— Önnek ajándékozom — tettem le az asztalra. Tudtam, hogy minden katona
tisztörül egy szép új típusú fegyvernek.
Meglepődve vette kezébe és csillogó, mosolygós szemmel nézegette, forgatta kezé
ben.
— Hát ez szép, bonito, bonito — mondta többször. Gracias, gracias — köszönöm,
köszönöm, ismételgette.
— És most mit kíván tenni? — kérdezte.
—• Valószínű Mexikóba megyek, de vízumért fel kell utaznom Párizsba. Megtenné,
hogy ad egy igazolást, hogy itt jártam Perpignanban a prefektúrán és önnél jelent
keztem ?
— Készséggel— felelte és már vette is elő a Népszövetség fejléces papírját. Ráírta
az adataimat, igazolta: hogy Z. A. a spanyol köztársasági hadsereg kapitánya Per
pignanban az ellenőrzésen részt vett. Mexikóba kiván utazni. Aláírta, pecsétet tett rá
és jó utat kívánt.
Kózszorításnál még megjegyezte: Mexikóhoz közel van Peru, látogasson meg Li
mában! Átadta névjegyét, amin címe és telefonja is ott volt.
Megnyugodva mentem vissza a vasútállomásra. Megváltottam a Párizsba szóló je
gyet és másnap reggelre ismét Párizsban voltam.
Régi szállásomra hajtattam és várakozás nélkül mentem barátaim megkeresésére.
Elég volt ha lementem a ,,Bouľ Mich"-re, ott mindig volt valaki ismerős.
Mindennapi elfoglaltságommá vált a mexikói és szovjet nagykövetség konzuli
részlegének látogatása. Mindkét országba megkértem a beutazó vízumokat, de teltek
a napok és döntés egyik helyről sem érkezett.
Párizs utcáit járva gyakran lehetett látni embereket a vállukra akasztott kis tás
kába helyezett gázálarccal. Gyakorlatoztak. Készülődtek a háborúra. 1939 február
márciusa volt, az újságok tele voltak a kormányok által szított háborús hangulatot
«lőrejelző cikkekkel. Az újságok cikkeztek a Franciaországban hosszú ideje élő
— és leggyakrabban a piszkos és nehéz munkát végző idegenek elleni gyűlöletről.
A mexikói konzulátuson csak annyit mondtak: a kérelmet elküldtük, választ még
nem kaptunk, de megjön bíztattak.
A szovjet konzulátus is hasonló választ adott érdeklődésemre.
Mindkét konzulátusra sokan jártak fogadási idő alatt. Különösen a sok Párizsban
^lő kölföldi szeretett volna távolabb kerülni a nyilvánvalóan háborúra készülő
Európától.
A szovjet konzulátuson gyakran lehetett látni ún. volt „fehéroroszok"-at, akik a
polgárháború idején, vagy utána elmenekültek Oroszországból, és kérvényezték
visszatelepülésüket a Szovjetunióba.
Nehezen ós csak kevesen kaptak hazatelepülési engedélyt. Ugyanis a „fehéroro
szok" egy része éveken át a szovjetellenes propaganda aktív résztvevője volt,
ma azt mondanánk, „agresszív disszidens," akik a bajban elhagyták hazájukat és
külföldön is ellenségek maradtak. Ezek nem kívánatos elemek voltak a Szovjetorosz
Köztársaságokban. Egyik-másik „fehérorosz" dühöngve hagyta el a konzulátust az
•engedély megtagadása miatt.
A mexikói konzulátusra is sokan jártak különböző nemzetiségű, Párizsban élő emigrá nsok közül, különösen azok, akik nem rendelkeztek a munkára jogosító boldogító
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engedéllyel — a carte d'identitée-val. Az ilyen emigránsok némelyike t u d t a , mi v á r
rá az esetleges háború kitörése estén.
A magyarok is többször emlegették a Kuncz Aladár „ A fekete kolostor" című m u n 
kájában leírt internálási szörnyűségeket, amiket a francia hatóságok követtek el a
Franciaországot tisztelő, a népet szerető, az első világháború idején éppen o t t r a 
gadt külföldiekkel. Ezért igyekeztek távolabb kerülni a háborúra készülő — m i n t
később kiderült, rosszul felkészülő — francia területről — és Európából.
Aztán újból „meghívót" k a p t a m a rendőrségtől.
Ugyanoda kerültem, mint az első alkalommal. A legnagyobb csodálkozásomra
kitüntető udvariassággal fogadtak.
A rendőrtisztviselő: megkérdezte: Franciaország melyik helységében, városában,
vagy falujában kíván ö n ideiglenesen letelepedni, m e r t Párizsban nem m a r a d h a t ?
Ebben az időben bizonyára új rendelet, új eljárás lépett érvénybe a Spanyolor
szágból érkezettekkel szemben.
A rendőrtisztviselő a térképre m u t a t o t t , amelyen meg volt jelölve néhány — fő
leg h a t á r m e n t i — megye és általuk katonailag fontosnak vélt helyiség, város,
ahol szintén nem engedélyezték a letelepedést.
Rövid fontolgatás u t á n Melun-t választottam, ezt a Párizstól k b . 40 km-re fekvő
kis városkát.
— Melun-be megyek — m o n d t a m a rendőrtisztviselőnek.
Azonnal kiállította az írást, az engedélyt amely jogot a d o t t Melun városában az
ideiglenes lakhatásra.
Összecsomagoltam, és kiutaztam a Párizs szomszédságában lévő kisvárosba.
Autóbusszal könnyen megközelíthető, alig egy óra volt a menetidő.
Nem sok szálloda volt a városkában. A taxis bevitt a város központjába és elhe
lyezkedtem a vendéglővel rendelkező hotelben.
Alig töltöttem néhány napot Melun-ben, újabb „ v e n d é g " érkezett. Harsányi I s t v á n
orvos a feleségével. Ugyanabban a szállóban szálltak meg. Harsányi Pistával Barcelo
nában ismerkedtem meg. Ő a polgárháború előtt került ki Spanyolországba, o t t
folytatta Magyarországon a kommunista mozgalomban való részvétele m i a t t k é n y 
szerűségtől abbahagyott tanulmányait.
Harsányiék Dél-Amerikába kívántak utazni, ami szintén előkészületben volt.
Időnként beutaztak Párizsba a vízum u t á n érdeklődni.
Másnaponként-harmadnaponként én is benéztem Párizsba, de eredménytelenül.
Egyik március végi u t a m alkalmával a szovjet konzul közölte velem: megjött az
engedélyem a Szovjetunióba való beutazásra. E l m o n d t a még, hogy 1939 április
közepén-végén érkezik a „Szibir" hajó amely a spanyolországi harcosokat szállítja
Le H a v r e kikötőből a Szovjetunióba.
Boldogan mentem vissza Melun-be, készülődtem az útra.
Bejártam t o v á b b r a is Párizsba, viszonylag ,,elég" pénzem m a r a d t még, a bizony
talan időre tartalékoltam. Vigyázva költögettem eddig, csak a legszükségesebbet, de
a szovjet beutazási engedély birtokában teljes biztonságban éreztem magam úgy
gondoltam, most m á r elk ölthetem a nehezebb időkre félretett pénzem.
Különböző felszereléseket szereztem be egyrészt magamnak az ú t r a és a közeljövő
re, másrészt ajándékokat vásároltam Moszkvában élő nagynénémnek, Zalka M á t é
özvegyének, Vera Ivanovnának, továbbá lányának Natalia Mat vejevnának, akit a csa
ládban és barátok között röviden Tálacskának hívtak. Azelőtt még soha nem l á t t a m
őket. Természetesen unokabátyámnak, Aradi Bélának is vittem ajándékot, akitől
alig egy éve búcsúztam el Barcelonában, m i u t á n lelőtt, égő I—15-ös gépéből ejtőer
nyővel kiugrott és égési sebesüléséből felgyógyulva visszautazott Moszkvába. T u d t a m
hogy ő ott a repülőgépgyárban berepülő pilótaként és katonai átvevőként teljesít
szolgálatot.
Közeledett az utazás ideje. E t t ő l kezdve hetente m á r csak egyszer u t a z t a m be P á 
rizsba. Végül, amikor kézhez k a p t a m az utazási engedély papírjait, ismét beköltöztem
a fővárosba.
A szovjet konzulátuson, mikor papírjaimat á t a d t á k , megkértek, hogy vállaljam el
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három spanyol nő elkísérését Le-Havre-ig. Azaz, hogy velem utazhassanak a hajó
ig. A kérésnek természetesen eleget tettem.
Mindhármukat ismertem a Tibi Dabo-ról, ott teljesítettek szolgálatot a parancsnok
ságon telefonosként illetve felszolgálóként.
Juanita, a két testvér közül az idősebb, egy szovjet tiszthez ment feleségül, aki már
előbb hazautazott. A húga, Heléna, még hajadon volt. Juanita szerény, csendes, halkszavú volt, Heléna viszont lármás, állandóan nyüzsgő, minden apró-cseprő kérdés
ből vitát rendező természetű. Mindketten csinosak, alacsony termetűek és csillogó
fekete hajúak voltak.
A harmadik, Joaquina, baszk származású volt. Míg az első kettő nő spanyolosan
fekete hajú, Joaquina vörösbe hajló szőke hajú, magas termetű volt. ő is egyik szov
jet tisztnek lett a felesége és szintén férjéhez utazott, aki előzőleg már hazament.
A nők beutazási engedélye később érkezett meg, mint ahogy férjük szolgálata befe
jeződött.
Felszálltunk a hajóra és elhelyezkedtünk a kajütökben. Én egy kétágyas kajütbe
kerültem és nagy örömömre Erich Weinert híres német költő lett a hajóút néhány
napjára útitársam. Sok szép versét mutatta meg nekem és olvasta fel.
Az utasok többsége a spanyol köztársasági hadsereg magasabb beosztású tisztjei
ből és családtagjaiból került ki. Voltak ott néhányan a Nemzetközi Brigádokból né
metek, osztrákok, és még néhány más nemzet egyéb képviselője is. Én egyedül vol
tam a magyarok közül...

NEMES IMRE

AMI A TUDÓSÍTÁSOKBÓL KIMARADT.
Visszaemlékezés az 1956-os tavaszi jeges árvíz néhány eseményére
A mentési munkák

során hősi halált halt Horvát Sándor államvédelmi határőr törzsőrmester és
A. P. Tulhonov szovjet (úszóharckocsi-vezető) tizedes emlékének.

Köztudott, hogy országunk föld-és vízrajzi helyzete olyan, hogy az emberiséget ál
talában sújtó természeti katasztrófák közül különösképpen a víz pusztító hatásának
van mindenekelőtt kitéve. Vízfolyásaink gátakkal kordába szorított kiterjedése és a
védőművek minőségének állandó fejlesztése Európában is kimagasló erőfeszítésekre
késztette mind az állami, mind a vízmérnöki szakszolgálatot. E tekintetben hazánk
nak hagyományai vannak és elért erdményeinket Európa-szerte elismerés övezi. Ta
lán elegendő utalni arra, hogy hazánkban a gátakkal védett területen lévő érték
egy hektárra kivetített nagysága közelítően hasonló a közismerten alacsony fekvésű,
tenger menti Hollandia víz védő művekkel védett területének értékéhez.
Nincs szándékunkban e vízügyi jellegű szakkérdés mélyreható elemzésébe bocsát
kozni. Arra azonban emlékeztetni kívánunk, hogy a szakleírásokból is jól ismert és
kézenfekvő, hogy az árvizek között a legnagyobb veszélyt az úgynevezett ,,jeges ár
vizek" jelentették a múltban és feltehetően az ilyenek jelentik a jövőben is. A jeges
árvizek tulajdonsága az, hogy várható hatásuk és lefolyásuk igen nehezen, csupán
nagy bizonytalansággal prognosztizálható. Védekezés tekintetében is rendkívül ne
héz megpróbáltatások elé állítja az ilyen veszedelem elhárításában részt vevőket a
jégtorlaszok elleni harc és katasztrófa esetén a kárt szenvedett körzetek lakosságát,
a veszélyeztetett körzetekben települt közigazgatási-gazdasági szervezeteket az ala
csony hőmérsékletből és a rossz időjárási viszonyokból adódó számtalan nehézség.
Szerencsére hazai vízfolyásainkon a „jeges árvíz" nem olyannyira gyakori, mint
a késő tavaszi—kora nyári „zöldár" néven ismert természeti jelenség.
Az elmúlt évtizedekben az 1945-ös dunai, az 1948-as tiszai és az 1956-os dunai je
ges árvizek emelkednek ki, mint olyan természeti katasztrófák, amelyek a regionális
erők maximális igénybevételén túl országos, minden lehetséges erőt és eszközt igény
lő védekezést, mentést majd helyreállítást tettek szükségessé.
Emlékeinkre, az Országos Vízügyi Hivatal (OVH) dokumentumaira és a korabeli
sajtóközleményekre hagyatkozva teszünk kísérletet arra, hogy visszatekintsünk a
harminc évvel ezelőtt lezajlott eseményekre. Visszatekintésünk során nem kívánjuk
ismertetni azokat a híradásokat, amelyek „felső fokon" tájékoztatták országunk la
kosságát a védekezésben és a mentésben részt vevő szervezetek — közöttük elsősor
ban a katonai alakulatok, ezen belül is különösképpen műszaki csapataink — helyt
állásáról, hősies erőfeszítéseiről. Számunkra úgy tűnik, hogy ezekről a sokszor ember
feletti munkákról a sajtó és a rádió bőséges és tartalmas híranyagot közölt, ezekhez
nincs szándékunkban hozzátenni semmit sem. Célunk az, hogy az események résztve
vőjeként olyan ismeretforrással szolgáljunk, amelyek érthető okokból az általunk
érintett időszakra vonatkozó sajtótudósításokból kimaradtak, amelyek gyakran csak
szűk körben ismert történések—események voltak. Ezekről ismereteink szerint sem ak
kor, sem napjainkig nem adtak hírt az események résztvevői.
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A magunk részéről emlékeink közreadásával azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy
emlékeztessük az érdeklődőket : a Magyar Néphadsereg napi kiképzési és harckészült
ségi tevékenysége mellett már korábban is gyakran közreműködött a hazánkat érintő
természeti csapások, katasztrófák kivédésében, elhárításában. Törzseink, tisztjeink
és katonáink, együtt a szovjet alakulatokkal és a társ fegyveres testületek tagjaival,
önfeláldozó munkájukkal el nem múló nyomot hagytak népünk emlékezetében és eze
ket ápolni kötelességünknek érezzük. Ezen túl emlékeink közreadásával talán némi
tanulsággal is szolgálhatunk utódaink, fiatal műszaki tisztjeink számára.
Ismert, hogy 1956 február közepén a szokásosnál lényegesen hidegebb időjárási viszo
nyok alakultak ki hazánkban, amely — túl a zord időjáráson — az átlagnál nagyobb
havazásokkal párosult. A napi sajtójelentésekből tudjuk, hogy február 10-én „sark
vidéki hideg nyomult hazánkba. Budapesten két óra alatt tíz Celsius fokkal süllyedt
a hőmérséklet" 1
A február 14-i hójelentésekből kitűnik, hogy ,,a fő és a mellékútvonalak jelentős
része a Duna mindkét partján járhatatlan". 2 Az Országos Vízügyi Felügyelőség (a je
lenlegi OVH jogelődje) február 15-én jelentést tett közzé, mely szerint: „Esztergom
tól — Üj vidékig beállt a jég és torlaszok keletkeztek a Dunán. Hasonló a helyzet a Du
na jugoszláviai és romániai szakaszán is." 3 A hideg és a hó együttesen szinte megbéní
totta a főváros, de az ország más körzeteinek is a napi életét.
Az egyre nehezebb közlekedési és termelési helyzet további romlásának meg aka
dályozása érdekében a Minisztertanács rendeletben hívta fel az ország lakosságát, a
dolgozókat és a fegyveres testületeket a rendkívüli helyzetből adódó feladatok meg
oldására.4
A meteorológiai prognózisok semmi jóval nem biztattak. Késett ugyanis a szokásos
felmelegedés és az északi irányból további hidegáramlást jeleztek. Ezek a híradások
nagy valószínűséggel arra utaltak, hogy a Dunán kialakult helyzet feltehetően hama
rosan tovább romlik és a természeti tényezők együttesen jelentkező kedvezőtlen ha
tására rendkívül veszélyes árvízhelyzet alakulhat ki.
Természetes az, hogy mi, a csapatoknál különböző beosztásban szolgálatot teljesítő,
akkor még fiatal és gyakran tapasztalatlan műszaki tisztek, különös figyelmet fordí
tottunk e jelenségre és minden központi intézkedés bevárása nélkül, az akkori lehető
ségeinknek megfelelően, előzetes intézkedéseket tettünk az egységeink és alegysé
geink esetleges alkalmazását illető kérdésekben.
Ez idő tájt magam a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoki beosztását töl
töttem be. Az 1954-es nyári árvíz során törzsünk, csapatainkkal együtt, részt vett
a szigetközi és a Duna menti árvédelmi-mentési feladatok végrehajtásában. Ennek
következtében a nyári viszonyok között reánk háruló teendőkben bizonyos tapaszta
latokra tettünk szert. Téli — sőt rendkívüli téli — viszonyok között végrehajtandó
árvédelmi, mentési feladatok végrehajtására azonban érdemleges tapasztalataink
nem voltak.
Ebben a korszakban sem központi intézkedés, sem szervi határozvány nem írta elő
számunkra azt, hogy az árvédekezésben elsősorban érintett vízügyi és a területi part
es állami szervezetekkel milyen kérdésekben és milyen tartalommal kell árvíz esetén
együttműködni. 5 A diszlokációnkból adódóan, kizárólag saját feltételezéseink alap
ján, úgy gondoltuk, hogy a mi hadtestünk műszaki és összfegy vernemi alakulatainak
lehetséges fő feladata a Duna felső szakaszán — a nyugati országhatártól Budapest
északi körzetéig és az ide torkolló mellékfolyókon jelentkező árvédelmi feladatokra
1 Néphadsereg, 1956. február 10.
2 Néphadsereg, 1956. február 14.
3 Néphadsereg, 1956. február 15.
4 Néphadsereg, 1956. február 22.
5 Az 1956-os jeges árvíz kivédésében résztvevő Komlódi és Budai elvtársaknak — a szubjektív értékalkotás kikü
szöbölése céljából —megmutattam ezt az általam elkészített visszaemlékezést, ő k felhívták a figyelmemet arra, hogy
1949—1951 között, abban az időben amikor az MN műszaki parancsnoka Görgényi Dániel vezérőrnagy volt, létezett
a csapatok és törzsek számára jó színvonalú Árvízvédelmi Utasítás. (Erről én nem tudtam, mert a jelzett időben
a Szovjetunióban folytattam tanulmányaimat.) A kecskeméti és a budapesti hadtestek műszaki parancsnokai meg
erősítettek abban, hogy az 1952-es évektől, úgy, mint ahogy az a visszaemlékezésekben is szerepel, valóban az volt
a helyzet, hogy törzseink, csapataink számára árvédekezéssel kapcsolatos feladatok nem voltak meghatározva.
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való felkészülés lehet. Ezt az elgondolást a szigetközi árvíz során szerzett tapasztala
taink is igazolták.
Számomra az előbb említett feltevést diktálta az a tény is, hogy alárendelt alaku
lataim közül egy hadosztály-műszaki zászlóalj Mosonmagyaróváron, egy hadosztály
műszaki zászlóalj Esztergomban és egy hadtest-műszaki zászlóalj Komáromban tele
pült. A harmadik hadosztály-műszaki zászlóalj állomáshelye ez idő tájt Marcaliban
volt. Ismerve a Magyar Néphadsereg műszaki erőinek akkori csoportosítását, tud
tam, hogy Budapest térségében a Táncsics Mihály Műszaki Tiszti iskola jelentős erői,
az ercsi pontonos dandár csapatai és a Dunai Flottilla egységei azok az erők, amelyek
rendkívüli helyzetben rendelkezésre állnak ár védekezés tekintetében. Ismert volt az
is, hogy a Duna középső és alsó szakaszán a tolnai műszaki dandár és a kecskeméti
hadtest Baján állomásozó két műszaki zászlóalja alkalmas arra, hogy bevethető le
gyen.
A Magyar Néphadsereg egészére vonatkozó és a csapatok igénybevételének alap
elveit meghatározó elgondolások minden bizonnyal léteztek, de ezek tartalmát még
a reám vonatkozó mértékben sem ismertem. Ezek az elgondolások minden bizonnyal
az akkor szokásos és értelmetlen „titokvédelem" hatására nem jutottak el az esetle
ges végrehajtókhoz. Ilyen esetleges feladatról a hadtestparancsnokságnak sem volt
tudomása azon túl, amelyre az akkor érvényben lévő helyőrségi szabályzat néhány
sorban, mint „elvi" feladatra utalt. Meggyőződésem, hogy ebben az időszakban is lé
tezett egy olyan együttműködési megállapodás, amely a HM (VK, HM Mü. Pság.) és
az OVF együttes feladatait meghatározta. Ilyen megállapodás tartalmáról azonban
a csapatok tekintélyes hányadát irányító hadtest-műszaki parancsnokok semminemű
információval nem rendelkeztek. így a jelentős műszaki erőt képviselő magasabbegy
ségek és egységek közötti esetleges együttműködést szabályozó, vagy ilyen együttes
feladatra utaló parancs (intézkedés) a mi hadtestünk számára sem volt kiadva. Az árvédekezésre való felkészülésnek ilyen erősen centralizált és „titokban tartott" mód
szere már az 1954-es árvíz esetében sem igazolta célszerűségét. A szervezett tevékeny
séget és a hatékony működést ez a centralizáció már akkor is gátolta. A legnagyobb
hiba azonban talán az volt, hogy a területi vízügyi szervek (Vízügyi Igazgatóságok)
és a területen diszlokáló katonai erők között ebben a „békés", az esetleges védekezés
előtti időszakban semminemű együttműködés nem alakult ki. A seregtest- és maga
sabbegység-törzsek semmilyen árvédelmi tervvel nem rendelkeztek, sőt tervek elké
szítésére nem is voltak kötelezve.
Az is tény, hogy a Honvédelmi Minisztérium akkori beszerzési lehetőségei követ
keztében a Magyar Néphadsereg műszaki csapatainak eszköztárában nagyon kevés
olyan felszerelés volt, amely alkalmas volt arra, hogy jégzajlás, jeges árvíz esetén
lehetővé tegye a hatékony védekezést, mentést. Ezt a megállapítást példázza, hogy
a hadtestünk négy műszaki zászlóaljából csupán egy — a hadtest-műszaki zászlóalj —
rendelkezett vaspontonokból álló hadihídparkkal (2/3 N2P típusú hh. készlet). A had
osztály-műszaki zászlóaljak állományában ebben az időben furnérlemezből készített
hadihídanyag volt rendszeresítve (1/2 K F P típusú hh. készlet). Mentőeszközként
ekkor különböző teherbírású gumicsónakok és fa, vagy fém héjazatú rohamcsónakok
álltak rendelkezésre. Önjáró úszó gépkocsi, netán lánctalpas úszó gépkocsi ez idő tájt
nem volt. Anyagi ellátottság tekintetében hasonló volt a helyzet a kecskeméti és
a budapesti hadtestek esetében is. A lövészezredek műszaki századainak felszerelése
vízenjárásra — téli viszonyok között — teljesen alkalmatlan volt (TZI típusú rohambürük, kisebb gumicsónakok stb.). Külön kell említést tennem két lényeges té
nyezőről :
a) Magam 1952 júliusától töltöttem be a nyíregyházi hadosztály műszaki parancs
noki beosztását. Ezt követően 1953 márciusában helyeztek át Székesfehérvárra had
test-műszaki parancsnoknak. Ezen időszak alatt, tehát 1952 nyarától egészen 1956
tavaszáig, a számunkra szervezett továbbképzések, alkalmazó megbeszélések, gya
korlatok mindegyikén alkalmam volt részt venni. A számunkra szervezett összevoná
sokon egyetlen egy esetben sem került napirendre azon lehetséges feladatok megoldá
sa, amelyek az árvédekezés ilyen, vagy olyan formájában személyünkre, illetve tör
zseinkre, sőt az általunk irányított csapatainkra hárulnának rendkívüli helyzetben.
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b) Terepismeretünk, ami műszaki feladatainkból adódóan természetszerűen szo
rosan kapcsolódott a víziakadályokhoz — jó szándékunk ellenére — kívánnivalót
hagyott maga után. A gyakori áthelyezés — ami ez időben elterjedt jelenség volt —
egyszerűen nem tette lehetővé, hogy az állomáshelyünk körzetében lévő vízfolyáso
kai komolyan megismerkedjünk. Gyakorlatilag az történt, hogy állomáshelyünkből,
a hadtest csapatainak elhelyezéséből adódóan, a kiképzési és a várható hadműveleti
alkalmazás feltételezett követelményeinek megfelelően, figyelmünket csak azokra
a víziakadályokra koncentráltuk, amelyek az előbbi elvárásokkal összefüggtek. A ma
gam részéről, feladataimból adódóan, talán elfogadható vízrajzi ismeretekkel rendel
keztem a Duna felső szakaszáról, a Rábáról és a Dráváról. Szakmailag azonban telje
sen ismeretlen volt számomra a Duna középső és alsó, a Tisza Szolnok-Szeged közötti
szakasza, nem beszélve a Körösök vidékéről. Szaktérképekkel, amelyek áthidalhatták
volna helyismereteinkből adódó hiányosságainkat, ebben az időben nem rendelkez
tünk. Sajnos hasonló volt a helyzet a hadosztály-műszaki parancsnokok és a zászlóaljparancsnokok esetében is. E két nem kívánatos tényező a dolgok természetéből
reánk háruló feladatok végrehajtását gátolta és a gyakorlatban sokunkat arra kényszerített, hogy kellően megalapozott ismeretek híján, veszélyes helyzetben ad hoc
módon, gyakorta később helytelennek bizonyuló intézkedések kiadására és megvaló
sítására kényszerüljünk.
Közbejött az a tény, hogy amíg az országot érintő kedvezőtlen előjelek egyre inkább
szaporodtak, a HM — az éves kiképzési terveknek megfelelően — lényegében mind
a három hadtestnek — igen rossz időjárási viszonyok közepette — törzsvezetési
gyakorlatot vezetett terepen, híradó eszközök alkalmazásával. E gyakorlatok célja
volt, hogy a hadtesttörzsek felkészüljenek egy nagyszabású hadijátékra, ahol a had
testek „alájátszó" törzsekként kerültek volna alkalmazásra. Természetes, hogy ez a
„katonai" feladat a törzsek figyelmét elterelte a meteorológiai és vízrajzi helyzetről,
emellett a gyakorlás folyamán a törzsek beoszottjai jócskán kimerültek. A törzsveze
tési gyakorlat idején azonban aggodalmaink — a hírek ismeretében — egyre fokozód
tak. Valahogy megéreztük, hogy rövidesen át kell térnünk a térképen folyó hadijáték
ról a valós tevékenységre. Ebbéli aggodalmaink megfogalmazására és ezeknek jelen
tésére, vagy akár a látható gondok megoldására azonban a természet erői nem adtak
sem számunkra, sem elöljáróink számára lehetőséget.6
A korabeli sajtóközlemények hatására és a természetes veszélyhelyzet átélése kap
csán 1956. március első napjaiban az ország népe rendkívüli nagy figyelemmel követte
a Duna teljes hosszában, de különösképpen a Duna középső és alsó szakaszán kiala
kuló veszedelmet. Az a tudat, hogy egy sikertelen árvédekezés beláthatatlan követ
kezményekkel jár, példa nélküli erőkifejtésre késztette állampolgárainkat, vízügyi
szakértőinket, párt- és állami szerveinket és fegyveres testületeink tagjait.
1956. március 4-én délután megkezdődött az emberfeletti küzdelem a jeges árral.
Az első közlemény március 5-én reggel került nyilvánosságra.
„Az Árvízvédelmi Kormánybiztosság közlése szerint Rajkánál és Cikola szigetnél
jégtorlaszok keletkeztek, amelyek a vízszint gyors emelkedését idézték elő.
6 Felmerült az a javaslat, hogy hagyjam el a visszaemlékezésből azokat a kérdéseket, amelyek a HM hadműveleti
hadászati összevonására való felkészülés időszakát érintik. Úgy ítélték meg, hogy a hadtest-törzsek hadijátékaira való
visszaemlékezés elterelheti az olvasók figyelmét az árvédekezés kérdéseiről. Mégis úgy döntöttem azonban, hogy
visszaemlékezéseimből az árvízi eseményeket megelőző napokra-hetekre utaló sorait nem törlöm. Ennek okai a követ
kezők:
a) A vizsgált időszakban soha nem tudhattuk, hogy egy „törzsvezetési gyakorlatnak indult összevonás" mikor
alakul át csapatainkat is érintő terepfoglalkozássá. A törzsvezetési gyakorlatokon utászcsapataink egy része, még nor
mális körülmények között is, rendszerint gyakorlóként részt vett. A híradó csapatok pedig törzsvezetési gyakorlatokon
a valóságban teljes kapacitásukkal közreműködtek. Kialakult az a szokás, hogy hadtest-, hadosztály-törzsvezetési gya
korlatok idején az alárendelt alakulatok „ugrásra kész" állapotban voltak és terhelésük lényegesen nagyobb, hosszab
ban tartó volt, mint a csapatkiképzés periódusában.
b) Törzseinket a terepen végrehajtott törzsgyakorlások a valóságban fizikailag és szellemileg is, a „hadműveleti
időugrások" következtében, nagyon igénybe vették. Ez történt 1956 február végén és március első napjaiban is. A va
lóság az volt, hogy az árvédekezésben érintett törzsek jórésze kimerült állapotban volt akkor, amikor a természeti
katasztrófa kibontakozott. Ennek hátrányai nyilvánvalóak.
c) Az elmondottak alapján éppen a tanulságok céljából kívánom megjegyezni, hogy a HM vezetésének pontosabban
kellett volna értékelnie a valós helyzetet és március 4-től a törzsek fő figyelmét nem a hadijátékok folytatására, hanem
az akkor már világosan elkerülhetetlen természeti csapás kivédésére kellett volna irányítani és ennek feltételeit, a had
műveleti-hadászati kiképzési tervek rovására is, de biztosítani lehetett volna.
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A csehszlovák és a magyar vízügyi szervek korábbi megállapodása alapján, vasár
nap (március 4-én — N. I.) a délutáni órákban a csehszlovák légierő megkezdte a
rajkai torlasz bombázását. A bombázást követően a jégtorlasz megbomlott és ennek
tudható be, hogy a Duna felső szakaszán apadás kezdődött meg." (A közlemény szö
vegéből kitűnik, hogy a magyar légierő egy része is felkészült hasonló feladat végre
hajtására. Ez azt igazolja, hogy volt — lehetett — központi egybehangolás. Erről
azonban mi, a végrehajtásban érintett műszaki szervezetek, semmit sem tudtunk).
Ez a hír személy szerint azért is meglepett, mert Rajka és Cikola sziget körzetében
volt a hadtestünk nyári,,gyors vízi" kiképző tábora és az ott történtekről akkor csak
az újság- és rádióhírekből értesültem.7
A kezdeti napok eseményeihez tartozik, hogy az Árvízvédelmi Kormánybizottság
(tehát már akkor megalakult — N. I.) felhívását március 4-én este a rádió sugározta,
mely szerint elrendelték több száz — különböző vállalathoz tartozó — gépkocsivezető
azonnali jelentkezését és útbaindításukat a Szigetköz térségébe.
Az események drámai gyorsasággal folytatódtak. Kifejezetten a helyzet jellemzése
érdekében idézek a napi sajtóhírekből és az Árvízvédelmi Kormánybiztosság egyes
tájékoztató jelentéséből.
„Megindult a jégzajlás a Budapest alatti Duna-szakaszon is." E közleményből:
„A Budapest alatti szakaszon Lórév-Makádnál kialakult és Ercsiig nyúló jégtor
laszok hatására bekövetkezett rohamos vízszintemelkedés szükségessé tette, hogy a
mintegy 30 kilométer hosszú torlódásos szakasz megbontását a légierő bevetésével
megkezdjük. Délután 1 órától kezdve a légierő Rácalmás térségében ismételten bom
bázta a torlaszt, hogy a meder közepén utat nyisson a jég levonulásának. A beérkezett
jelentések szerint a jég felszakadozott. A torlaszok megindulása után a vízállás Er
csinél 98 centimétert, Budapestnél pedig 18 centimétert apadt." 8 „Szigetköz gátjai
kiállták az első próbát." (A Szabad Nép kiküldött tudósítójától)
„Vasárnapról hétfőre virradó éjjel a víz hirtelen emelkedni kezdett és Rajkánál
már 680 centimétert mértek — ez hót centiméterrel magasabb az 1954-es árvízi szint
nél."
,,A jégdugók vastagsága a rajkai-zsilipnél hét méter, Cikola szigetnél pedig kilenc
méter volt"
„A torlaszok megsemmisítése alatt tíz és tízezrek dolgoztak a gátak megerősítésén,
nyúlgátak építésén" 9
„Az árvízvédelmi Kormánybiztosság jelentése" (kivonat)
„A kedden délután megbontott Ercsi-torlasz megszüntetése után Dunaföldvárnál
szerdára virradóan újabb erős jégtorlasz keletkezett. A torlasz rombolását a honvéd
ség műszaki alakulatai és a légierő folytatják. A Dunaföld várnál keletkezett torlasz
azt eredményezte, hogy e szakasztól feljebb gyors áradás következett be, a Duna 24
óra alatt másfél métert áradt. Ezzel 22 centiméterrel haladta meg az itt értékelt eddi
gi legmagasabb vízállást. A magas vízszint miatt nagy erőkkel folyik a töltések erő
sítése, magasítása. A térségbe jelentős katonai erőket irányítottak. 10
A sajtóközleményeket a célból válogattam ki, hogy érzékeltessem azt a sajnálatos
tényt, hogy az 1956-os jeges ár elleni védekezés első fázisában a jégtorlaszok rombo
lása fentről lefelé kezdődött meg. A Duna felső és Budapest déli térségében kialakult
torlaszok szabad lefolyását nem biztosították, ennek következtében a Duna középső
majd magyarországi alsó szakaszára hihetetlen mennyiségű jégtömeg zúdult. Miután
nem következett be a remélt hőmérsékletemelkedés és ez idő tájt a jugoszláv vízügyi
szervekkel sem alakult még ki érdemleges együttműködés, a helyzet egyre inkább
kritikussá vált.
7 Szabad Nép, 1956. március 5.
8 Szabad Nép, 1956. március 7.
9 Szabad Nép, 1956. március 7.
10 Visszaemlékezésemben nem tettem említést arról, hogy a résztvevő alakulatok között a Budapest-D alatti Duna
szakaszon bevetett műszaki csapatok soraiban kiemelkedő munkát végeztek az akkori aknakutató zászlóalj jégrob
bantó osztagai. A kritikai észrevételt elfogadva e sorokban pótolom a visszaemlékezés e téren elkövetett pontatlan
ságát. L. még: Szabad Nép, 1956. március 8.
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Ezekben a napokban, mint a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoka, társa
immal együtt (Komlódi Elemér őrnagy, a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka,
Budai Miklós őrnagy, a budapesti hadtest műszaki parancsnoka) az egyre súlyosbodó
helyzetnek csupán szemlélői lehettünk.
Történt ugyanis, hogy a HM és a VK hadműveleti-hadászati kiképzési terveinek
megfelelően az említett három hadtesttörzs 1956. március 5. és 10. között helyőrsé
geiben hadműveleti hadijátékon vett részt, amelynek folytatására, mint a VK „alá
játszó" törzsei, március 12-én hajnalban Budapestre települtünk.
Az áttelepülés napján, tehát március 12-én, kora délelőtt a gyakorlaton résztvevő
három hadtest-műszaki parancsnokot az akkori honvédelmi miniszter — Bata István
— magához rendelte. A miniszter de. 11-12 óra között tájékoztatott minket arról,
hogy Dunaföld vár, Baja és Mohács térségében a helyzet kritikussá vált. Emiatt erő
ket kell átcsoportosítani és a térségben már korábban is működő csapatok irányí
tását, vezetését műszaki szempontból egy kézben kell összpontosítani. E feladatra —
megítélésem szerint teljesen indokolatlanul — a miniszter engem jelölt ki. Szót kér
vén jelentettem, hogy az utasítását megértettem, de célszerűbbnek tartanám, ha ezt
a feladatot a kecskeméti hadtest műszaki parancsnokára bízná, azért, mert ismere
teim szerint a térségben elsősorban ennek a hadtestnek a csapatai működnek és a
hadtest-műszaki parancsnok helyismerete is biztosítékul szolgálhat a feladat ered
ményes megoldására. A miniszter azonban érveim ellenére sem változtatta meg ko
rábbi elhatározását.
Meghatározta, hogy számomra ő, vagy a Vezérkar Főnöke — Székely Béla vezér
őrnagy — adhat ki utasítást, illetve a bajai helyzetről, tevékenységünkről kizárólag
nekik tehetek jelentést. A további ellenállás céltalan volt, mert úgy tűnhetett volna,
hogy a személyemre hárított felelősség alól igyekszem magam kihúzni.
A miniszter döntésével rendkívül kényes helyzetbe kerültem. Szerencsére gyorsan
túltettük magunkat az értelmetlen döntés okozta meglepetésen, elvileg f előszőttük
egymás között a teendőinket és feladatainkat képességünknek és lehetőségeinknek
megfelelően teljes erőráfordítással, zökkenők és emberi súrlódások nélkül, a legna
gyobb szakmai és emberi egyetértésben oldottuk meg, pontosabban igyekeztünk
megoldani.
A miniszter utasított arra, hogy Baján vegyem fel az Árvízvédelmi Kormánybiztos
ság által kijelölt vízügyi vezetővel a kapcsolatot és a feladatok összehangolása érde
kében vele, aki egyben az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettese, a legszorosabban
működjek együtt.
Tájékoztatott arról, hogy a korábbi utasítás értelmében a térségben működő
összes összfegyvernemi alakulat munkáját az esztergomi harckocsihadosztály pa
rancsnoka, Nagy János alezredes irányítja. A valós helyzetről tőle kérjek információt
és a helyzet ismeretében mielőbb tegyek jelentést a szükséges teendőkre nézve Székely
Béla vezérőrnagynak.
Sajnálatos módon semmiféle információt nem kaptam a körzetben kialakult víz
rajzi és jégzajlási állapotokról. A miniszter sürgette az indulásunkat, így tájékozó
dásra nem jutott időnk. Ennek következtében — miután mind a hárman egy, már
hosszú ideje tartó és meglehetősen kimerítő törzsgyakorlatról kerültünk „bevetés
re" — csupán annyi információval rendelkeztünk, amennyit az újságokból és a rádió
ból megtudhattunk.
A feltehetően gyors miniszteri döntés miatt feladatom meghatározása sem volt
egyértelmű. A miniszter parancsa ugyanis csak arra jogosított fel, hogy a térségben
működő műszaki alakulatok tevékenységét hangoljam össze, függetlenül azok szer
vezeti hovatartozásától. Az összfegyvernemi csapatok irányítására, munkájuk meg
szervezésére nem kaptam pontos és egyértelmű felhatalmazást és e tekintetben az
volt a feladatom, hogy az esztergomi hadosztályparancsnok munkáját szakmailag
segítsem.
A feladat súlyát ugyan átéreztem, de az is világos volt, hogy a végrehajtás felté
telei rendkívüli nehéz helyzetet jelentenek majd számomra és elvtársaim-bajtársaim
számára is. Gyakorlatilag az történt, hogy felelősséggel igen, de jogokkal csak részben
ruházott fel a honvédelmi miniszter.
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A késő délutáni órákban értük el Dunaföldvár körzetét.
A lassú haladásnak az volt az oka, hogy az útviszonyok iszonyatosan rosszak voltak
ezekben a napokban. Az utak tele voltak embereket, anyagokat szállító menetoszlo
pokkal.
A dunaföldvári híd körzetében, túl azon, hogy ilyen tevékenységnél óhatatlanul
előfordul szervezetlenség és kapkodás, azt tapasztaltam, hogy a csapatok teljesen
összekeveredve, feszes parancsnoki irányítás nélkül, mondhatnám ösztönösen, első
sorban az alegységparancsnokok utasításai szerint tevékenykedtek. Az alegységeknek
semminemű összeköttetésük nem volt elöljáró törzseikkel; a legtöbb esetben elkép
zelésük sem volt arról, hogy törzseik hol települtek. A személyi állomány láthatóan
rendkívül elcsigázott volt. Ellátásuk a környező falvakból történt, teljesen ötlet
szerűen. Szervezett váltásról, céltudatos munkavégzésről nem lehetett szó. A katonák
éjjel-nappal végezték éppen azt a munkát, amelyet vagy az alegységparancsnokuk,
vagy egy-egy vízügyi szakember határozott meg számukra.
A dunaföldvári híd közelében és a környező gátak mentén ezerszámra volt szét
hányva különböző típusú harckocsiakna és százszámra álltak őrizetlenül a robbanó
anyagos ládák, gyújtószerek. A teljes káosz képe fogadott mindenütt, amíg Bajára
megérkeztünk. Az egyetlen megnyugtató tény az volt, hogy tisztjeink és katonáink
mindenütt fáradhatatlanul serénykedtek, dolgoztak.
Bajára érkezve azonnal jelentkeztem az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettesé
nél. Első találkozásunk nem volt szerencsés és ez a további együttes munkánkra rá
nyomta a bélyegét.
Nem csodálom, hogy fenntartásai voltak ennek az idős és nyilván tapasztalt, sokat
látott vízügyi szakembernek személyemet illetően. 1956 márciusában magam a 26.
életévemet tapostam. Ruházatom inkább a tiszti klubba illett, mintsem egy árvédel
mi központban dolgozó szakemberre. (A HM hadijátékra ugyanis „társasági" öltö
zetben rendeltek fel minket és nem volt időnk gyakorló ruhába átöltözni.) A főmér
nök fáradt, kimerült állapotban és valami miatt nagyon morózus hangulatban volt.
Nem kevés iróniával kérdezte tőlem, hogy még hány együttműködőt küldenek a nya
kára. Olyat is mondott, hogy inkább pontonokat küldött volna a honvédelmi minisz
ter, mint minket, mert annak nagyobb hasznát venné. Kínos percek voltak, de ha
tározottan megismételtem azt az utasítást amit a minisztertől kaptam és biztosítot
tam őt arról, hogy a magam részéről mindent elkövetek annak érdekében, hogy a fel
adatokat vele együttműködésben megoldjam. Sajnos, nem enyhült meg. Azt a kéré
semet, hogy tájékoztasson a helyzetről és vázolja számomra, hogy a vízügyi szolgálat
részére hol és milyen segítséget vár a hadseregtől, fáradtságára hivatkozva elutasí
totta és félreérthetetlenül befejezettnek nyilvánította megbeszélésünket. Pontosan
fogalmazva azt is lehet mondani, hogy udvariasan ugyan, de kidobott az irodájából.
Nem volt biztató a kezdet.
Ezt követően felkerestem Nagy János alezredest, akiről tudtam, hogy a térségben
lévő összfegyvernemi csapatok irányítását végzi, hatásköre azonban nem terjed ki a
körzetben lévő műszaki és más fegyvernembeli csapatokra (pl. légierő, tüzérség stb.).
Első talákozásunk vezetési pontján, amely a bajai vízügyi igazgatóság egyik szárny
épületében volt, kitörülhetetlen nyomot hagyott bennem. Nagy alezredes és az esz
tergomi hadosztály csapatai — végig kísérve az árhullámot a Duna felső szakaszától
— már 6-7 napja megszakítás és a legcsekélyebb pihenés nélkül vettek részt az ár vé
dekezésben.
Nagy alezredest, a mi hadtestünk harckocsizó hadosztályának parancsnokát, már
évek óta jól ismertem. Mint tapasztalt harckocsizó tiszt, mindig imponáló biztonság
gal vezette törzsét és ezredeit a gyakorlatokon. Stílusát és módszereit példamutató
nak értékelve már a korábbi években is igyekeztem vezetési tapasztalatait elsajátí
tani. Gyors helyzetértékelő képességót mindig igen nagyra tartottam.
Ezért teljesen megdöbbentett, hogy ott és akkor egy olyan vezetőt találtam, aki
olyannyira fáradt és kimerült volt, hogy egyszerűen képtelennek bizonyult akár egy
rövid mondat összefüggő és érthető kimondására. Hamarosan felismertem, hogy Nagy
alezredes a kimerültség végső határán van. Intézkedtem, hogy azonnal pihenjen le és
a hadosztály vezető orvosát utasítottam, adjon be parancsnokának egy jó adag alta— 109 —

tót. őrséget állíttattam a pihenő helyiség elé és megtiltottam, hogy egy napig bárki
bármivel is zavarja.
Ilyen körülmények közepette kezdtük el tevékenységünket Baján március 12. éj
szakáján.
Az esztergomi hadosztály törzs több beosztottját jól ismertem így a legszükségesebb
információkat tőlük kaptam meg. Ennek lényegét a következőkben lehet vázolni :
l.Nagy alezredes nem vezeti a térségben lévő összes összfegyvernemi csapatot, csu
pán azoknak egy nagyobb részét, mert a Duna bal partján van, ezek közül is első
sorban az esztergomi hadosztályhoz tartozó egységeket. A mohácsi oldalon folyó
eseményekről az ott kialakult helyzetről sem a hadosztályparancsnoknak, sem a had
osztálytörzsnek nincs semmiféle információja.
2. Azóta, hogy Baján tartózkodnak, több különböző fegyvernemhez tartozó al
egység érkezett a térségbe, elsősorban a kecskeméti hadtest hadosztályainak aláren
deltjei. Ezek a csapatok semmilyen alárendeltségi viszonyban nem állnak Nagy alez
redessel. Ezeknek a csapatoknak létszáma, elhelyezkedése és tevékenysége a had
osztálytörzs előtt ismeretlen. Az újonnan érkezett csapatok és az esztergomi had
osztály csapatai között nincs semmiféle összeköttetés, vagy együttműködés. Ezek a
csapatok a helyzet romlásának megfelelő ütemben érkeztek a helyszínre és menetből
kerültek bevetésre egy-egy gátszakasz, vagy objektum megvédése céljából.
3. A hadosztálytörzs és a vízügyi szervek közötti kapcsolat kettős képet mutat.
Azokon a munkahelyeken, ahol katonák dolgoznak — eltekintve egyes kisebb gon
doktól — a szakaszmérnökségek igyekeznek pontosan meghatározni a feladatokat
és így a munkahelyeken általában nincs különösebb gond. A vízügyi igazgatóság azon
ban a hadosztály törzs tájékoztatását rendszeresen elhanyagolja és gyakran új munka
területekre vezényli át az alegységeket a szakaszmérnökségek útján. Ennek követ
keztében gyakori, hogy a hadosztálytörzsnek kell „nyomozni", hogy hová csoporto
sították át alárendeltjeiket. Ez állandó huzavonával, fejetlenséggel jár, és végső so
ron a rendelkezésre álló erők és eszközök elfecsérlését eredményezi.
4. A vízügyi igazgatóság a hadosztálytörzset nem vonja be elhatározásai kidolgo
zásába, hanem rendszerint utólag tájékoztatja a törzset szándékáról. Ilyenkor vi
szont azt várja el a törzstől, hogy :
a) a vízügyi elgondolásoknak megfelelően az átcsoportosításokat azonnal hajtsák
végre,
b) a HM-től kért újabb erőigényléseiket juttassák el a VK részére.
5. A térségben működő műszaki csapatokról semmi érdemleges információval nem
rendelkeznek csak tudnak arról, hogy vannak műszaki csapatok Baja és Mohács kör
zetében, de azok létszámára, felszereltségére vonatkozóan semmilyen adatot nem
ismernek.
Ügy vélem, a helyzet vázolásához az előbb írottak elegendőek. Az olvasó számára
talán ebből is világosan kitűnik, hogy a helyzetet az irányítás, szervezettség tekinte
tében a legnagyobb káosz, a védekezést a gátak mentén a férfias helytállás jellemezte.
Ezt követően — okulva az 1954-ben szerzett árvízvédelmi tapasztalatokból —
igyekszem partnereket szerezni a vízügyi igazgatóság középső és alsóbb régióihoz tar
tozó szakemberek köréből. Nem volt eredménytelen ez a kísérletem. Több vízügyi
szakemberrel találkoztam, akiket már régebbről ismertem és kölcsönös bizalommal
voltunk egymás irányában. A középszintű szakértők véleményének meghallgatása
nyomán a következő kép bontakozott ki előttünk :
1. Az a korábban remélt meteorológiai változás, amely „besegíthetett" volna a
Baja—Mohács térségében kialakult helyzet javulásába, nem következett be. Ennek
következtében a helyzet egyre inkább romlik és reálisan számolni kell azzal, hogy a
gátakat minden erőfeszítés ellenére sem lehet majd védeni és gátszakadásokkal lehet
számolni. Az esetleges gátszakadások helyét és hatását közelítően sem lehet előre
jelezni, mert gyakorlatilag bárhol és bármikor bekövetkezhetnek. A vízügyi mérnö
kök egybehangzó feltételezése az volt, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy Baja,
Baja-dél térsége, valamint a Mohácsi sziget egy része víz alá kerülhet.
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2. Tájékoztatásul elmondották, hogy a Duna középső szakaszán meglévő valóságos
jég-és vízviszonyokat nem ismerik pontosan, mert a vízügy kezelésében lévő — a gát
őrházakat összekötő — telefonvonalak egy része az orkánszerű szél következtében
meghibásodott és összeköttetésük a gyakorlatban nincs, vagy csupán esetleges és meg
bízhatatlan. A vízállásra és a jégzajlásra vonatkozó mérési eredményeik teljesen
megbízhatatlanok, mert az adatok gyakran több napos késéssel érkeznek el a bajai
vízügyi igazgatósághoz, vagy pedig a rossz áthallás következtében az adatok nem ért
hetők.
3. Véleményük szerint a gátak és a kiegészítő védvonalak erősítése mellett mind
inkább fel kell készülni az esetleges gátszakadások következtében előálló kiürítési,
mentési munkálatokra.
Gyorsan és határozottan kellett döntenünk. Alapjában két kérdés megválaszolása
állt előttem. Az egyik az, hogy még az éjsazaka folyamán nyakamba veszem a leg
veszélyeztetettebbnek ítélt szakaszt, vagy szakaszokat és ezeken a helyeken sze
mélyesen kézbe veszem az ott lévő erők munkájának irányítását. A másik változat az
volt számomra, hogy helyzetelemzés után intézkedéseket teszek az esetlegesen bekö
vetkező gátszakadások következményeinek csökkentése érdekében. Az utóbbi meg
oldást választottam. Ennek következtében intézkedtem, hogy a kecskeméti hadtest
műszaki parancsnoka kísérelje meg tisztázni a Duna bal partján tevékenykedő mű
szaki és összfegyvernemi csapatok helyzetét, elhelyezkedését és azok hozzávetőleges
létszámát. Hasonló feladatot adtam a budapesti hadtest műszaki parancsnokának is
azzal a különbséggel, hogy ő ezt a Duna jobb partján lévő erők vonatkozásában hajt
sa végre. A feladat fontosságára és sürgősségére e két igen magasan kvalifikált mű
szaki tisztet szükségtelen volt figyelmeztetni.11
Magam, Baján maradva, első feladatként megszerveztem egy műszaki felderítő és
híradó alegységekből álló felderítő osztagot, amelyet őrsökre tagolva helyeztettem el
a Duna mentén, a Dunaföld vár és az országhatár közötti szakaszon. Ennek a feladat
nak megoldását a térségben már korábban működő esztergomi hadosztály-műszaki
zászlóalj törzsére bíztam. Az őrsöket elláttam kellő mennyiségű rádióeszközzel és
tartalék telepekkel. Az őrsök feladata volt naponta több alkalommal rendszeres jelen
tést tenni a vízállásra és a jéghelyzetre vonatkozó helyi adatokról. Megszerveztem egy
műszaki és híradó szaktisztekből álló értékelő csoportot azért, hogy segítségünkre
legyenek e feladat megoldásában és szakmailag értékeljék a beérkező adatokat. Ekkor
még nem sejtettem, hogy ez a március 13-án 12.00-tól működő felderítő-értékelő
csoport milyen nagy segítséget adott saját és elvtársaim munkájához. Gyakorlatilag
az a helyzet alakult ki, hogy a vízügyi szolgálat is az általunk begyűjtött adatokra
támaszkodott és ezeket a jelentéseket hasznosította.12
Utasítást adtam a székesfehérvári hadművelet-ügyeletesi szolgálat útján, hogy a
komáromi hadtest-műszaki zászlóalj, a mosonmagyaróvári és a marcali hadosztály
műszaki zászlóaljak azonnal hajtsanak végre riadót és ezt követően erőltetett menet
után érkezzenek be azokba a körzetekbe, amelyeket számukra kijelöltem. Parancs
nokaikat utasítottam, hogy harcálláspontomon még alakulataik beérkezése előtt je
lentkezzenek, ahol feladataikat részletesen meghatározom.
Március 13-án reggel távbeszélőn jelentést tettem a vezérkar Főnökének tapasz
talataimról. Jelentésem során a következőket kértem :
a) A VK alárendeltségébe tartozó Dunai Flottilla összes „M" zárolt rohamcsónak
ját, kezelő személyzettel és javító eszközökkel együtt azonnal küldjék Bajára és ezt

11 Komlödi és Budai elvtársak elmondták : március 12-én este, azt követően, hogy elhagyták Baját — feladattisztá
zás céljából — a valóságban olyan helyzetbe kerültek, hogy gyakorta „operatív" módon cselekedniük kellett egy-egy
veszélyeztetett gátszakasz, vagy fontosabb objektum (a bajai posztógyár, a transzformátorház stb.) megvédése érdeké
ben. Ennek következtében helyzetmegítélő tevékenységük a valóságban összefonódott a végrehajtás feladataival.
12 Felmerült, hogy miért hangsúlyozom a tartalék telepeket. Nem árt emlékezni arra, hogy téli viszonyok között —
korábbi gyakorlataink ezt bizonyították — rádió híradásunk éppen azért mondott több ízben csődöt, mert a rádióké
szülékek telepei túl hamar kimerültek és a tartalék telepek mennyisége sokszor nem volt elegendő. Azok a műszakihíradó felderítő őrsök, amelyekről beszámoltam, amellett, hogy konzervekkel bőven elláttak őket, gyakorlatilag bizony
talannak tűnő ideig magukra maradva voltak kötelesek működni, adatokat szolgálta,tni. Több ilyen őrsöt, éppen azért,
mert a gátakra helyeztük el őket .később sajnos menteni kellett.
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az erőt, mint „vésztartalékot", személyes alárendeltségembe helyezzék. (52 db roham
csónakról volt ez esetben szó).
b) Kértem, hogy az ercsi pontonos és tolnai műszaki dandárt, amelyek ez idő tájt
HM-alárendelt alakulatok voltak, azonnal és teljes joggal helyezzék alárendeltségem
be.
c) Javasoltam, a Vezérkar tegyen kísérletet arra, hogy szovjet és csehszlovák fegy
verbarátaink mielőbb küldjenek számunkra helikoptereket. (Ilyen eszközökkel ebben
az időben a Magyar Néphadsereg még nem rendelkezett — N. I.)
d) Kértem, hogy a megbízhatóbb összeköttetés érdekében a VK Híradó Főnökség
biztosítson közvetlen összeköttetést Baja és a Budapesten lévő VK között, ezenkívül
bocsássanak rendelkezésemre híradó eszközöket és forgalmi adatokat, ahhoz, hogy a
HM alárendeltségben lévő csapatokkal megbízható összeköttetést tudjak kiépíteni.
d) Tájékoztattam a Vezérkar Főnökét arról, hogy az esztergomi hadosztály pa
rancsnoka potenciálisan nincs abban a helyzetben, hogy a térségben működő összfegyvernemi csapatok tevékenységét irányítani tudná. (Alárendeltségi viszonyok
tisztázatlansága, híradóeszközök nagyfokú hiánya stb.) Arról is jelentést tettem,
hogy utasításomra Nagy alezredes pihenőben van, mert gyakoorlatilag az idegössze
roppanás határán áll.
Tájékoztató jelentésemet és javaslataimat Székely Béla vezérőrnagy, vezérkari
főnök minden vonatkozásban elfogadta, elgondolásaimmal egyetértett. ígéretet tett
arra, hogy a szükséges intézkedéseket azonnal megteszi.
Mindenképpen meg kell emlékeznem arról, hogy a Vezérkar Főnökének gyors in
tézkedései nyomán az általam felvetett igények néhány órán belül megvalósultak, vagy
a megvalósulás stádiumában voltak. Ez megnyugtató volt akkor számunkra, mert
érezhettük, hogy a bajban nem maradtunk egyedül.
A Vezérkar Főnökétől kapott megbízatás alapján személyesen is találkoztam a
tolnai műszaki dandár parancsnokával. Felvettem a kapcsolatot az ercsi pontonos
dandár törzsével is. Mindkét műszaki magasabbegység törzsét utasítottam arra, hogy
az együttműködés érdekében azonnal indítsanak Bajára — vezetési pontomra —
egy-egy tiszti összekötő csoportot, híradóeszközökkel ellátva. Ez az intézkedés később
nagy szolgálatot tett a tekintetben, hogy ha nem is zavartalanul, de a legfontosabb
kérdésekben a Duna jobb és bal partján folyó tevékenységünket úgy-ahogy sikerült
összehangolni.
Természetes az, hogy az előbbiekben vázolt összeköttetések megteremtése, akkor
— március 13-án — sokkal bonyolultabb volt , mint erre utólag visszaemlékeztünk.
Az érintett törzsek települési helyeiről nem volt semmiféle adatom. A csapatok hír
rendszerébe történő bekapcsolódáshoz sem forgalmi adatok, sem rejtjelző eszközök
nem álltak rendelkezésünkre. Az, hogy e nehézségek ellenére a kapcsolatfelvétel a ko
ra délutáni órákban mégis sikerült, az elsősorban annak köszönhető, hogy ezekben a
kérdésekben a HM Hírközpont, á székesfehérvári hadtest hírközpontja, ahol személyes
ismerőseim teljesítettek szolgálatot és a Baj a térségében már korábban települt külön
böző híradó alakulatok tisztjei múlhatatlanul értékes segítséget adtak számunkra és
ezáltal az ügy számára is. Néhány óra leforgása alatt a semmiből „forró drótot" és rá
dióösszeköttetést teremtettek a Bajára kiküldött „alkalmi" törzs számára. Igaz az
is, hogy március 13-án reggeltől megtiltottam azt, hogy híradó katona és tiszt a gátak
„védelmére" kerüljön „bevetésre" Mindenesetre a híradó szakszolgálat erőfeszí
téseiről csak a felsőfokú elismerés hangján lehet szólni még az esetben is, ha ők nem
a gátakon és a jégzajlásban birkóztak életek megmentéséért.
Társaim, elvtársaim és barátaim március 13-án a kora délutáni órákig, nagy erő
feszítések közepette, több-kevesebb pontossággal, de felmérték a Duna jobb és bal
partján működő összfegyvernemi és műszaki csapatok helyzetét, tevékenységét. Mun
kájuk eredményeképpen, felhasználva az esztergomi hadosztály törzsének igencsak
pontatlan nyilvántartását, az esti órákra sikerült összeállítani egy 60-75%-os pontos
ságú térképet a csapatok valós helyzetéről, törzseik települési helyeiről és létszám
adataikról. Valószínűsíthető, hogy pontosság tekintetében inkább az alsó értékhatár
a valós, mert amíg Komlódi és Budai őrnagy elvtársak a helyzettisztázást hajtották
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végre a terepen, a helyzet az egymást gyakran keresztező intézkedések következtében,
és új erők beérkezése miatt, állandóan módosult.
Véleményem szerint nem is az volt ennek a helyszíni tájékozódásnak a lényege, hogy
ezekben a kritikus és áttekinthetetlen pillanatokban pontos „nyilvántartó" térké
pekkel rendelkezzünk — noha ez sem ártott volna —, hanem az, hogy értekéjük a
gátak védelmének reális lehetőségeit és közelítő pontossággal ismerjük a csapatok
teljesítőképességét.
Március 13-án az esti órákban együttesen — kicserélve tapasztalatainkat és tett
intézkedéseinket — arra a következtetésre jutottunk, hogy bár helyenként többszö
rös túlbiztosítás, másutt erőhiánjr lépett fel ezekben a kritikus órákban, semmiképpen
nem hajtunk végre lényegesebb erőátcsoportosítást. Úgy határoztunk, hogy azokra
a munkahelyekre, ahol a helyzet azt indokolttá teszi, új és friss alakulatok kirendelé
sét kérem majd a Vezérkartól.
Sajnos az az elképzelés ami a korábbiakhoz viszonyítva szervezettebbé tehette
volna a munkát, nem valósult meg. Ennek több oka volt. Ezek közül első helyen sze
repel, hogy március 13-án a késő délutáni órákban a honvédelmi miniszter berekesz
tette a HM-ban folyó hadijátékot és az ott részt vevőket utasította, hogy térjenek viszsza állomáshelyükre és figyelmüket az ár védekezésből adódó feladatokra koncent
rálják.
A honvédelmi miniszter döntését még utólag is csak helyeselni lehet. Azt a hadi
játékot, amelyet a HM vezetett, egy későbbi időpontban is meg lehetett volna tartani
úgy, hogy nem szenvedett volna kárt törzseink hadműveleti-hadászati felkészítése.
A hiba azonban abban nyilvánult meg, hogy ez az intézkedés a „tettrekész" vezetők
tömegét zúdította Baja térségébe.
Nincs pontos információm arról, hogy a törzsek állomáshelyükre történő vissza
küldését megelőzően milyen utasításokkal lettek ellátva a parancsnokok, de az két
ségtelen, hogy ezek az összfegyvernemi törzsek épp annyira tájékozatlanok voltak
a valós helyzetről, mint mi hárman akkor, amikor, szintén a miniszter parancsára, Ba
jára érkeztünk. Feltehetően közrejátszott a miniszteri döntésben az is, hogy korábban
jelentettem a Vezérkar Főnökének: az esztergomi hadosztálytörzs minden jószándék
ellenére sem alkalmas arra, hogy a csapatokat irányítsa.
Ami a lényeget illeti, a valóságban az történt, hogy a kecskeméti hadtestparancs
nok, a néhai Gyurkó László vezérőrnagy, március 14-én a hajnali órákban, szúk tör
zsével együtt megjelent a„gátakon" és a helyzet ismerete nélkül „operatív" intézke
dések sorozatát adta ki a védekezési munkák továbbvitelét illetően. Ezek az intézke
dések, bármennyire is jószándékúak voltak, a valóságban nem egy esetben keresztez
ték azokat az intézkedéseket, amelyeket részben a vízügyi szervek, részben a mi kis
törzsünk korábban már kiadott. A szervezettnek egyébként sem minősíthető munka
teljes egészében felborult és a kapkodás, szervezetlenség mindinkább eluralkodott.
Ez a zavar természetesen nem jelenti azt, hogy tisztjeink és katonáink ne tettek volna
meg mindent annak érdekében, hogy feladataikat hihetetlen erőfeszítések útján
ugyan, de teljesítsék.
A parancsnoklási viszonyok módosításáról semmiféle információt nem kaptam.
Az esztergomi hadosztályparancsnok, akit korábban felelőssé tettek a térségért, telje
sen elbizonytalanodott. A honvédelmi miniszter által kiküldött „műszaki csoport"
helyzete is a levegőben lógott.
Kínos volt hallanom azokat a jelentéseket, amelyek arról szóltak, hogy most kinek
az utasítását hajtsuk végre, azt amit az őrnagy elvtárs adott, vagy azt, amit a vezér
őrnagy elvtárstól kaptunk.
A helyzetről, természetesen azonnal jelentést tettem Székely Béla elvtársnak. Kér
tem, hogy a megváltozott helyzet alapján ismételten határozza meg azokat a felada
tokat, amelyekkel a miniszter korábban megbízott és a HM vezetése a megváltozott
helyzetet figyelembe véve rendezze az „arcvonalakat". A Vezérkar Főnöke kedélyes
kedve közölte velem, hogy éljem be magam az új, megváltozott helyzetbe. Mondott
olyat is, hogy ismerhetem Gyurkó elvtársat, törődjek azzal, hogy ő most beindult.
Működjek vele együtt. Egyúttal félreérthetetlenül tudomásomra hozta azt, hogy mind— 113 —

azért, ami Baja térségében műszaki szempontból történik, továbbra is személyemben
felelős vagyok. Ettől az eligazítástól igaz, hogy nem változott meg semmi, de arra jó
volt, hogy értékeléseink alapján megkíséreljünk tovább cselekedni.
Mindazt, ami 1956. március 14-e hajnala óta március 21-ig közöttem és a kecske
métihadtestparancsnoka között történt, nem kívánom részletezni. Nehéz órák és ese
tenként jó hangulatú percek váltogatták egymást. Nem is akármilyen kérdésekben.
A kecskeméti hadtest parancsnoka sajnos már nincs az élők sorában. Ezért tisztelet
lenség lenne részemről tevékenységét bírálni — értékelni. Tény azonban az, hogy
Gyurkó elvtárs hős volt a gátakon, majd később a mentésben, de csődöt mondott,
mint hadtestparancsnok, akire elsősorban szervezési és vezetési feladatok hárultak
volna. E kérdést csupán azért kívántam szóvá tenni, mert 1954-ben, 1956-ban majd
a későbbi árvizek során is tapasztaltam, hogy az önfeláldozó „jó" szándék a mentés
ben való közvetlen részvételben a szervezési és vezetési tevékenység helyett mindig
több kárral járt, mint mérhető haszonnal. Ez talán figyelmeztető lehet mindazok
számára, akik majd valamikor kapcsolatba kerülnek hasonló természeti katasztrófák
kivédésével.13
A zűrzavartól eltekintve, szerencsére, az események kedvezően alakultak.
Március 13-án délután 16.00-ra a marcali, 18.00-ra a komáromi, 20.00-ra a moson
magyaróvári műszaki zászlóaljak szervezett menetben beérkeztek azokba a körzetek
be, amelyeket számukra kijelöltem. A késő esti órákban beérkezett a Flottilla rohamcsónakos brigádja is, nagyszerűen képzett kezelő és kiszolgáló személyzettel. Híradó
alegységek érkeztek Bajára. Űgy véltem, kezd minden helyre jönni.
Akkor is meglepett, de még utólag is nehezen érthető számomra, hogy a székes
fehérvári hadtest alárendeltségében levő műszaki alakulatok, amelyeknek ez idő tájt
szakmai és szolgálati elöljárója voltam, miképp tudták végrehajtani a menetet távol
levő helyőrségeikből Baja körzetébe.
A rossz látási és útviszonyok közepette menetet hajtottak végre hókásás úton,
40—50 km-es átlagteljesítménnyel. Később, már az árvédekezés gondjai után, amikor
alkalmunk volt „fehér asztalnál" is felidézni a történteket, tudtam csak meg a valósá
got. A marcali hadosztály-műszaki zászlóalj akkori, „kissé csibészes" beszédű pa
rancsnoka (Varga százados) a következőképpen számolt be: „Apám (ez volt a szava
járása), amikor megtudtuk, hogy téged a miniszter kirendelt Bajára, biztosak voltunk
abban, hogy rövidesen mi is indulunk.
Ezért már 12-én megkerestük telefonon egymást — mármint a hadtest alárendelt
ségébe levő zászlóaljparancsnokok — és még aznap málháztunk. Feltöltöttük a rob
banóanyagkészleteinket, ellenőriztünk mindent és csak az indulási parancsra vár
tunk."
Március 13-án az esti órákban a Vezérkar intézkedései hatására sorra érkeztek erők
és eszközök Baja körzetébe. Jöttek rohamcsónakszerelők, tartalék alkatrészekkel.
Beérkeztek olyan, már régen elfelejtett, ormótlan műszaki felszerelések, mint az ak
kor még jól ismert „utász ladik". Bevallom, hogy számomra akkor teljesen áttekint
hetetlen volt a beérkező alegységek szervezeti hovatartozása és csak arra volt gon
dom, hogy számukra elhelyezési körleteket jelöljek ki és parancsnokaikkal az össze
köttetést biztosítsam. A segíteni akaró szándék viszont egyértelmű volt.
Ez az erőösszpontosítás azonban sajnos már nem a gátak védelmét, hanem a jól
látható katasztrófa méreteinek csökkentését szolgálta.
A segítő szándék nem csupán az országunk területére korlátozódott. A mai napig
sem tudom megérteni, miképp kerültem Bajáról közvetlen rádióösszeköttetésbe a
13 Korábban és 1956 márciusában is, majd a későbbi években sajnálatos tényként tapasztaltam, hogy az emberi
cselekvő készség és ennek megítélése vészhelyzetben indokolatlanul pontatlan elbírálásban részesül. Az elöljáró
gyakran azért orrolt, mert éppen keresett alárendeltje nem volt híradóeszköz közelében ; valamilyen feladatot hajtott
végre, vagy netán egy-két órára lepihent. Ez gyakran indokolatlan ingerültséget váltott ki az elöljáró részéről.
Az alárendelt azért neheztelt a közbeeső vezetőre, mert feladatai végrehajtásában az elöljárók „személyes" közre
működéssel nem segítették. Nehéz ilyen kérdésekben igazságot tenni. Számomra azonban a többszörösen átgondolt
tapasztalat azt igazolta, hogy a veszélyeztetett területen működő felelős vezetőnek a „fentről" és „alulról" jövő túl
zásoktól egyaránt mentesítenie kell önmagát. Sem a jeges árvíz során, sem a későbbi években nem tudtam támogatni
a szükségtelen „hősködést", amely rendszerint a vezető irányító képességének „pótlását" szolgálta. A nyugodt hang
nem, a világos és egyértelmű feladatmeghatározás és annak számonkérése bizonyult a legjobb vezetési metódusnak
a vészhelyzetben is.
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kijevi katonai körzet ügyeletes tisztjével. A hajnali órákban rádiós tisztem felébresz
tett és készülékhez hívott, mondván, hogy orosz tiszt akar velem beszélni. Kiderült,
hogy a kijevi katonai körzethez valamilyen úton eljutott az a kérésünk, hogy küld
jenek helikoptereket Magyarországra. Az ügyeletes egy szovjet műszaki tiszt volt,
aki az 1950—1952-es években évfolyamtársam volt. Keresztnevemen szólított és azt
mondta, hogy négy helikoptert útba indítottak hozzánk, de a Kárpátok felett levő
vihar miatt visszafordulásra kényszerültek. Elnézést kért, hogy az időjárási viszonyok
miatt nem tudnak segítséget adni. Megdöbbentem. Azért is, hogy kérésem eljutott
a szovjet hadsereghez és azért is, hogy a maguk részéről mindent megtettek Kijevből
hogy rajtunk segítsenek. (Jóval később megtudtam, hogy az egyik nekünk szánt heli
kopter a Kárpátok felett lezuhant és emiatt rendelték vissza a többit. Ez az általam
név szerint nem ismert helikoptervezető szintén a mi hősi halottunk.)
Ezt követően csupán percek teltek el és csehszlovák kezdeményezésre összekötte
tésbe léptem a Csehszlovák Néphadsereg Főügyeletével, ahol egy magyarul jól beszé
lő tiszt tájékoztatott arról, hogy kérésünk helikopter-ügyében eljutott hozzájuk is,
de sajnos, az akkor általuk gyártásban lévő, de még kísérleti példányban meglevő
helikopterek alkalmatlanok a bevetésre.
Az, hogy miként jött össze rádióösszeköttetés közöttem, a szovjet körzetparancs
nokság és a csehszlovák Honvédelmi Minisztérium Főügyelete között, azóta is ki
bogozhatatlan rejtély számomra. Mindenesetre utólag is jó szívvel emlékezem mind
azokra, akik ezt a technikailag teljesen extrém összeköttetést lehetővé tették szá
momra.
A Vezérkari Főnök utasításának megfelelően az eseményekről naponta kétszer kel
lett személyes jelentést tennem.
A március 14-i jelentésem meghallgatása után azt a parancsot kaptam, hogy a HM
képviselőjeként a kormánybiztos helyettesének társaságában vegyek részt egy határ
menti találkozón és megbeszélésen, amelyet a jugoszláv vízügyi és katonai szervek
kértek. Ennek az eseménynek előzménye az volt, hogy a helyettes kormánybiztos, aki
lassan kezdett személyemet illetően oldottabb lenni, még 13-án este megkért : intéz
zem el a HM-nél, hogy jugoszláv szakértők átrepülhessék Hercegszántó körzetében
a magyar határt azért, hogy a két fél további védekezési tevékenységét összehangol
ják.
A határon való átrepülés ügyét, amely 1956 márciusában korántsem volt sima kér
dés, a VK ügyeleti szolgálata útján sikerült megnyugtatóan rendeznem.
Csupán illusztrációként közlöm, hogy a jugoszlávok igényelték: a határ mentén
lévő légvédelmi lövegeink vízszintes helyzetben, leponyvázott állapotban legyenek
a légifolyosó mentén.
A tervezett találkozásról tehát tudtam, de arról, hogy ebben mi lehet esetleg az én
személyes feladatom, még elképzelésem sem volt.
Székely Béla vezérőrnagytól a kora reggeli órákban azt a határozott parancsot
kaptam, hogy a tárgyalás során legyek „udvarias", de az ő tudta nélkül semmilyen
kérdésben semmiféle megállapodást — még előzetes formában sem — nem köthetek.
A határ menti találkozás március 14-én 10.00—11.00 között bonyolódott le, és en
gem, valamint a többi magyar résztvevőt meglehetősen kínosan érintett.
A jugoszláv delegációt a zombori vízügyi igazgatóságuk vezetője és egy vezérőr
nagyi rendfokozatban levő utász dandárparancsnok vezette. A tárgyalás során gya
korlatilag az igen jól felkészült és nagyon jó fellépésű, tájékozott dandárparancsnok
vitte a szót. Javaslata rövidre fogva az volt, hogy:
— miután esetleges magyarországi gátszakadás, vagy gátszakadások lehetősége
fennáll, ezek hatása a jugoszláv területet is kedvezőtlenül érintheti. Térképén — ame
lyet nem titkolt — megmutatta azokat a legveszélyeztetettebb irányokat, amelyek
a terep természetes lejtviszonyaiból következtek. Kérte a magyar felet, hogy miután
nekik kevés a robbanóanyaguk és a térségben levő utászalakulataik nem elegendőek,
küldjünk át jugoszláv területre magyar erőket és eszközöket azért, hogy a határvo
nalon átnyúló, mintegy hat kilométer hosszú jégtorlaszt közös erővel — alulról fel— 115 —

felé haladva — mielőbb megsemmisítsük és ezzel a magyarországi szakaszon is elő
segítsük a jégzajlás mielőbbi megindulását.
Bevallom, hogy amennyiben nem kaptam volna tiltó utasítást, ott — a Herceg
szántó melletti libalegelőn —, abban a pillanatban beleegyeztem volna a jugoszláv
tábornok által vázolt terv megvalósításába, amely szakszempontból teljesen logikus
volt és mindenképpen jóindulatból, jószándékból fakadt. Azt tudtam azonban, hogy a
szakmai kérdések mindig alárendelődnek a politikai megoldásoknak. E tekintetben
nem voltunk könnyű helyzetben. Magyarország és Jugoszlávia között ebben az idő
ben éppen csak csitulóban voltak a korábban kialakult ellentétek.
Ebben az időszakban sem tisztjeink, sem sorállományú katonáink nem álltak még
át az új helyzetből adódó viszonyok értékelésére. Éreztem, nem volt alaptalan
a Vezérkar Főnökének az a határozott utasítása, hogy semminemű kötelezettséget
nem vállalhatok. Életemben először kellett szakemberként és diplomataként is állást
foglalnom. A vízügyi szakértők hallgattak, ők már, tapasztaltabb emberek lévén,
tudták azt, hogy ez a határ menti megbeszélés túlnő az ő hatáskörükön és a kérdés
rendezése elsősorban a politika szférájához tartozik.
Mindenesetre a jugoszláv műszaki tábornok választ kért és láthatóan, pontosabban
érezhetően, felhatalmazást kapott az ügy megoldására nem csupán szakmai, hanem
politikai értelemben is. A tárgyalás során külső megjelenésünk is nyomasztóan ha
tott. A jugoszláv dandártábornok elegáns öltözetben, pihenten jelent meg. Magam
egy rozzant „pufajkában", kialvatlanul, nyilván nagyon rossz benyomást kelthettem.
A külső tényezők kedvezőtlen körülményei ellenére igyekeztem megfelelni a reám
háruló feladatnak. Természetes, hogy nálam is volt helyzetértékelő térkép és azt,
ugyanolyan nyíltan, mint jugoszláv kollégám tette, bemutattam. Azt hiszem, semmi
újat nem mondtam. A jugoszláv katonai és vízügyi szervek a Duna alsó szakaszán
kialakult helyzetet magabiztos pontossággal ismerték.
Közöltem a jugoszláv tábornokkal, hogy elgondolásaikat értem és azokat döntés
céljából elöljáróimnak jelentem.
Kérdésére, hogy mennyi időre van szükségem ahhoz, hogy érdemi választ kapjon,
sajnos legjobb szándékom ellenére sem tudtam megnyugtató információt adni. Ezek
ben az órákban az alárendeltségemben levő rádiós gépkocsi Baján települt, kifeszí
tett, nagy teljesítményű antennával. Összeköttetésem Hercegszántó körzetéből nem
volt a HM illetékes szerveivel. Feltételeztem, hogy két-három órán belül az általa
felvetett javaslatra választ tudok adni.
Ezt követően a tábornok kijelentette, hogy neki nincs ideje bizonytalan ideig vá
rakozni. Nem kevés gúnnyal megkérdezte tőlem, a jugoszláv fél számíthat-e arra,
hogy a magyar műszaki csapatok nem robbantják fel a határ mentén lévő gáta
kat és nem teremtenek katasztrofális helyzetet azokban a körzetekben, ahol az ő
dandárának csapatai ténykednek ?
Ezt az egyértelműen provokatív feltételezését természetesen elutasítottam. A ma
gyarkatonaivezetés részéről — és a magam nevében is — kikértem, hogy ilyen anti
humánus cselekedetet feltételezzen rólunk.
Ezt követően a jugoszláv elvtárs fogta magát, beszállt a személyi helikopterébe és
visszarepült jugoszláv területre. Soha többé nem találkoztunk.
A vízügyi szakértők ezalatt és ezt követően még tárgyaltak. Magam azonban úgy
éreztem, hogy mielőbb vissza kell térnem Bajára és a lefolytatott kínos megbeszélés
ről mielőbb tájékoztatnom kell a HM vezető szerveit.
Sikerült kapcsolatot teremteni a Vezérkar Főnökével, ő meghallgatta a jelenté
semet, észrevételt nem tett, se nem korholt, se nem dicsért. Abbéli javaslatomra, hogy
a jugoszlávoknak tulajdonképpen igazuk van ós nem elvetendő a javaslatuk, nem rea
gált. Biztos vagyok abban, hogy a hirtelen felmerült gondot és annak megoldását
Székely vezérőrnagy is úgy tekintette, hogy az túlnő a vezérkari főnök hatáskörén.
Ezzel az aktussal ez a kérdés lezérult és egy-két nap elmúltával ez az esetleges mű
szaki megoldás, a katasztrófa beállta után, elveszítette jelentőségét.
Az 1956-os jeges árvíz után is gyakran gondokodtam azon, hogy az esetben, ha
azokban a márciusi napokban a magyar fél rugalmasabban reagált volna a jugo— 116 —

szlávok által előterjesztett javaslatokra, elkerülhető lett volna-e a mohácsi és a bácskai
katasztrófa. (A magyarországi Duna-szakaszon kialakult kedvezőtlen helyzet később
ugyanis nem kímélte a bácskai térséget sem — N. I.) Sok esetben végiggondoltam,
hogy amennyiben Hercegszántó térségében, önkényesen magamra vállalva a felelős
séget, átirányítok jugoszláv területre műszaki erőket és eszközöket, megszegve ezzel
minden számomra kiadott utasítást, jót tettem volna-e, vagy nem ? Többszörös ön
kontroll után arra a következtetésre jutottam — ismerve az akkori jégviszonyokat
és vízrajzi helyzetet —, hogy a jugoszláv kezdeményezés, amely szakszempontból
vitathatatlan volt, március 14-én már elkésett. Akkor, amikor a katasztrófa elhárí
tását illetően alkalmam volt e kérdésben szót váltani jugoszláv elvtársaimmal, már
elkéstünk, ők is, mi is. Amennyiben ilyen szándék akár 4-5 nappal korábban meg
nyilvánul, akkor talán, együttes erővel, elhárítható lett volna a katasztrófa, amely
mindkét országot egyaránt sújtotta. Március 14-én azonban e tekintetben már elkés
tek mind a jugoszláv, mind a magyar szakértők és politikusok.
Mindenesetre sem ezekben a napokban, sem az évek múlásával nem tartottam sze
rencsésnek azt, hogy a társadalmi berendezekéstől függetlenül a folyók határ menti
övezetében olyan helyzet alakulhasson ki, hogy a határok, amelyek gyakran erőlte
tett módon lettek kijelölve, gátjai legyenek egy-egy természeti csapás elhárításának.
Ami a Mohács — Baja körzetében bekövetkezett természeti csapás kérdését illeti,
szilárd meggyőződésem, hogy a jégtorlaszok alulról felfelé haladó likvidálásával csök
kenthető, netán elkerülhető lett volna a kedvezőtlen körülmények bekövetkezése.
A kérdés olyan megoldását azonban, amit a jugoszláv szervek javasoltak, vízügyi
szerveink túlzott optimizmusa, együtt az akkori politikai állásfoglalással, a gyakor
latban nem tette lehetővé.
Az tény, hogy jugoszláv részről — ha talán kissé késve is, mert másnap már át
szakadtak a gátak — úgy tűnik, megvolt a jószándék a veszélyhelyzet együttes erővel
történő kivédésére. Talán igazolják ezt azok az információk is, amelyek egy újság
író közléséből maradtak fenn. E szerint:
„Légierők és tüzérek, most azon dolgoznak, hogy alulról felfelé haladva, mieiőbb
felrobbantsák a jeget. Hasonlóképpen ezen fáradoznak a jugoszláv vízügyi és katonai
szervek is. Ugyanis az országhatártól délre, mintegy hat kilométeres szakaszon szin
tén jég borítja a folyó vizét. A magyar és a jugoszláv vízügyi hatóságok szoros kap
csolatban állnak, naponta többször is kicserélik jég-és vízállásjelentéseiket, szüntele
nül tájékoztatják egymást. Hétfőn pédául megállapodtak abban, hogy a magyar hon
védség közvetlenül a határ mentén is robbanthat. Rövid telefonbeszélgetést folytat
tam Vladán Kollavov elvtárssal, a zombori árvízvédelmi hivatal vezetőjével, aki a
jugoszláv Duna-szakaszon irányítja az árvízvédelmet. Kollavov elvtárs elmondta,
hogy a jugoszlávok a magyar hatóságok kérésére kezdték meg robbantani a határ
menti részen a Duna jegét. Kedden reggel hat órakor nagyarányú bombázással, tü
zérségi tűzzel is segíteni fogják a jégtorlaszok szétzúzását...
Kollavov elvtárs végezetül köszönetét fejezte ki a magyar árvízvédelmi szervek
nek és a gátakon dolgozó katonáknak, a lakosságnak, amiért oly hősiesen tartják a
gátakat, ezzel a jugoszláv területeket is védik a víztől,14
Nagy a valószínűsége annak, hogy a tudósításban jelzett ,,nagyerejű" bombázás
és tüzérségi tűz a jugoszláv szakaszon sem hozott semmilyen kézzelfogható eredményt
ezért kezdeményezték, hogy a torlaszok robbantását a jugoszláv utász csapatok ve
gyék kézbe és hiányos erőik növeléséhez kérték a magyar fél segítségét, közreműkö
dését.
Mindenképpen szólni kell arról, hogy akkor hogyan láttuk és miként ítéltük meg a
jégtorlaszok légierővel és tüzérséggel történő rombolását. Teszem ezt azért, mert az
e téren szerzett nagyon kedvezőtlen tapasztalataink utólag is azt igazolják, hogy ilyen
módszerhez soha ne nyúljanak utódaink.
A 7-11 méter vastagságot elérő, összefüggő, több kilométer hosszúságú jégtorlasz
„megmozdítása" a légierő 100-250 kg-os bombáival, vagy a tüzérség néhány kilo14 Szabad Nép, 1956. március 13.
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grammos aknáival, gránátjaival, teljesen irreális elképzelés volt 1956 tavaszán és
nyilván az lenne egy esetleg ismételten bekövetkező jegesárvíz esetében a jövőben is.
Természetes, hogy teljesen más kérdés robbantó eszközök és szakértők, helikopterek
segítéségével történő „bevitele" a torlaszok körzetébe azért, hogy kumulatív töltetek,
vagy „perforátorok" segítségével megfelelő mélységű és átmérőjű furatokat készít
senek elő annak érdekében, hogy komoly mennyiségű, elsősorban toló hatású robba
nóanyagok felhasználásával a torlaszokat darabolni, majd megindítani lehessen.
1956 tavaszán légierőnkből a székesfehérvári csatarepülő hadosztály vett részt a
torlaszok bombázásában. Egy-egy nagyobb jégtorlasz megbontására 30-40 gép indult
bevetésre, kezdetben kisebb, később 250 kilogrammos bombákkal ellátva. A gépek
egymást követve — ,,oszlopegyesé vei" — tudtak csak működni az istentelenül rossz
látási és légköri viszonyok miatt. A szél sebessége ez idő tájt 120-130 km/óra volt,
amely még a repülés feltételeit sem biztosította, nem hogy a pontos bombavetést.
A csatarepülők bombáikat a nagy oldalszél miatt még jó célzás esetében is 50-100 mé
teres pontossággal vetették. Ennek következtében az általuk felhasznált bomba- és
robbanónyagmennyiség, hatását tekintve, messze nem volt azonos azzal az erőfeszí
téssel, amit teljesíteni szándékoztak. Ez a végeredményét tekintve hiábavaló, de
jószándékú kísérlet nem homályosíthatja el pilótáink bátorságát, akik, látván az ese
ményeket, emberfeletti akarással igyekeztek az orkánszerű szélben segíteni. Emlé
keznünk kell arra is, hogy a repülőbombák gyújtó készülékei a „pillanatgyújtás"
elvén alapultak. Ennek következtében azok a bombák, amelyek felrobbantak, mert
szépszerivel volt olyan bomba is, amelynek a gyújtókészüléke nem működött, a jég
torlaszokat csupán 100-120 cm mélységig „piszkálták" meg. A gyakorlatban azt ta
pasztaltuk, hogy amikor egy-egy nagyobbacska torlasz megindult a bombázás haté
sára, az megindult volna egyébként is.
Sajnálatos módon a tenni vágyás nem minden esetben párosult kellő szervezettség
gel, már ami a légierő bevetését illeti. Egyesek nagyon bíztak a légierő lehetőségeiben
és ezzel hosszú órákra tétlenségre ítélték a műszaki robbantó alakulatokat egy-egy
térségben. Ez a „kényszerpihenő" elsősorban az ercsi pontonos dandár alegységeit
kárhoztatta sok esetben várakozásra, semmittevésre. (Hasonló helyzetben volt az
aknakutató zászlóalj is.)
Sajnálatos, de az is előfordult, hogy a tevékenység összehangolatlansága miatt ak
kor jelent meg a légierő a jégtorlaszok körzetében amikor azok megbontásán éppen
műszaki csapataink dolgoztak. így volt ez többek között március 12-ón a dunaföld
vári híd körzetében, ahol szintén az ercsi pontonos dandár jégrobbantó osztagai tény
kedtek és készítettek elő egy nagy erejű, reménnyel kecsegető torlaszrobbantást.
A dunaföldvári hídtól délre kialakult hatalmas jégtorlasz megbontása azért sem
volt egyszerű feladat, mert ha túlságosan nagy mennyiségű robbanóanyagot hasz
náltak volna fel utászaink a feladat érdekében, akkor a hídpillérek károsodást szen
vedhettek volna. A pontonos dandár törzsének utólag is igazolható elgondolása az
volt, hogy „ék" alakban helyeznek el tölteteket, összesen tizenkettőt, töltetenként
egy-egy tonna robbanóanyagból. Ezek zöme ammonit töltésű harckocsiaknából állt
volna. Természetes, hogy ennek akkor lett volna értelme, ha a tölteteket kellő mély
ségre helyezik.
Az alegységek ezen fáradoztak akkor, amikor — nem tudni kinek az intézkedésére
— ismételten bevetették a székesfehérvári csatarepülő hadosztály egyik ezredét.
A töltetek szerelése közben jelent meg a légierő és „libasorban" közelítette meg a
torlaszt. A pontonos ezred katonái tömegesen elkezdtek rohanni a partok irányába.
Az ott lévő tisztek rakétapisztolyaikkal és szolgálati fegyvereikkel lövöldöztek a le
vegőbe, hogy felhívják magukra a pilótáink figyelmét.
Szerencsére a vezérgép és az őt követő második gép vetett csupán bombát, azok
is rossz helyre, a hídtól jóval délebbre. A többi gép, észlelve a szerencsétlen szituációt,
a bombázást nem folytatta. Azt, hogy élesített bombáikat hol oldották ki, nem tudom,
de tény, hogy ebben az időben, éppen a gyújtókészülékek megbízhatatlansága miatt,
élesített, pontosabban félig élesített bombákkal a kiinduló repülőtérre nem volt sza
bad visszatérni.
Teljesen hatástalan és eredménytelen, sőt észszerűtlen volt az a jószándékú elkép— 118 —

zélés, hogy két, 120 mm-es aknavetővel felszerelt aknavető ezredet (a polgárdi és az
esztergomi ezredről van szó) alkalmazzanak Solt-D térségében a torlaszok megbontá
sára. A 70-80 db 120-as aknavető össztüze látványt jelenthetett ugyan a filmhíradó
nak, de a hatalmas jégtorlaszokan ez az „össztűz" nem jelentett többet, mint „csí
péseket".
A valóságban az történt, hogy a légierő és a tüzérség bevetése után az egyébként
is nehezen megközelíthető jégdugók tele lettek alattomos gödrökkel, amelybe rob
bantó csoportjaink katonái később beleestek és munkájuk végeztével többször teljes
ruhacserére, szárítkozásra kényszerültek. A sok fel nem robbant bomba és gránát,
amelyek helyenként szinte ellepték a Dunán képződő jégtorlaszokat, szintén nem
volt épületes látvány. Ezeknek a fel nem robbant robbanótesteknek egy részét csa
patainknak sikerült még a jég tetején megsemmisíteniük, egy részüket elvitte a víz,
vagy még most is a Duna medrébe ékelődve alusszák álmukat. Arra vonatkozóan,
hogy mennyi bombát vetett a légierő és mennyi aknát lőtt ki a tüzérség, ezekből
mennyi robbant fel és mennyit tudtak megsemmisíteni utász alegységeink, még köze
lítő adatok sincsenek.
Miután a leírt eseményeknek szemtanúi voltunk és módunkban állt beszélni a légi
erő helyszínen lévő irányító tisztjeivel és a tüzércsapatok parancsnokaival, egyértel
mű volt az, hogy az ilyen akciókat azonnal be kell rekeszteni. Szerencsére az ered
mények alacsony hatásfokát az érintett HM vezetők is felismerték és március 13-tól,
illetve március 14-tól az előbb említett akciókat beszüntették és légierőnk csak a fel
derítésben vett részt. A kirendelt tüzéralegységeink pedig visszamentek helyőrsé
geikbe, vagy pedig, mint kézi munkaerő, a gátakon kerültek alkalmazásra.
Ezeknek a napoknak az eseményeit, a kétségtelen hibák ellenére, a csapatok és a
lakosság hihetetlen nagy erőfeszítése jellemezte. A hibák, amelyek ugyan kínosak vol
tak, az idő múlásával mind jobban elhomályosulnak.
Azt az erőfeszítést, amit állampogáraink — közöttük katonáink — ezekben a na
pokban tettek, a sajtó korabeli közleményei hatásosabban és jobban adják vissza,
mint a jobb-rosszabb visszaemlékezések. Ezért csupán arra szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy az irányításunk alá tartozó katonai szervezetek megtettek mindent
annak érdekében, hogy a hihetetlenül nagy jég- és víztömeget a gátak között tudják
tartani. Ez a tevékenységük jól szolgálta azt a humánus érdeket, is hogy jugoszláv
szomszédaink a mi erőfeszítéseink eredményeképpen lehetőleg mentesüljenek a
jeges árvíz pusztító hatásától.
Ez akkor, a magyarországi érdekeken túl, megítélésem szerint, hasznosan és ered
ményesen szolgálta azokat a kölcsönös politikai erdekeket is, amelyek ezidőben kezd
tek megfogalmazódni mindkét érintett országban.
A természet erői azonban egyre jobban és minden korábbi tapasztalatnál zordabban,
kíméletlenebbül támadtak.
A gátak védelme — ami akkor szinte harci elszó volt — egyre reménytelenebbé
vált. Március 14-én a kora délutáni óráktól kezdődően egyre több lakótelepülést kel
lett államigazgatási szerveinknek kiüríteniük. Ezekben az órákban történt intézkedés
a Mohácsi-sziget kiürítésére is. A kiürítés végrehajtása azonban, megítélésem szerint,
határozatlanság következtében és amiatt, hogy ebben a térségben a lakosság szét
szórt településeken élt, csak részben és áttekinthetetlen módon valósult meg.
A pontosság érdekében megjegyzem, hogy a kiürítésre vonatkozó állami vízügyi
döntésekről nem volt semmilyen információnk. Ezt az intézkedést akkor és ott, Baja—
Mohács térségében, teljes egészében az akkori párt- és államigazgatási szerveink az
akkor még meglévő belső karhatalmi alakulatok törzseivel és alegységeivel hajtották
végre. Ebben az időszakban a „túlszervezés miatt" kiürítési kérdésekben a katonai
szerveknek gyakorlatilag nem volt semmiféle feladatuk. (Erre a kérdésre emlékeinket
idéző befejező gondolatokban még visszatérünk.)
A lényeg azonban az, hogy március 14-én a délutáni órákban, egyidoben és több
helyen, nagy kiterjedésű — a gyakorlatban elzárhatatlan — gátszakadások követ
keztek be a Dunának mind a két partján, szinte egyidoben. A gátszakadások méretei
és a védett területekre zúduló víz- és jégtömeg nagysága és ereje elképesztő volt. órá— 119 —

Az egyik gátszakadás március 14-én délután

kon belül 120-130 ezer hektár addig védett terület került víz alá. A gátszakadások
helyéről és méreteiről, mint ami ilyenkor előfordul, teljesen ellentétes és pontatlan in
formációk futottak be mind a vízügyi, mind a katonai törzsbe.
Az ellentétes információk ellenére azonban teljesen világos volt, hogy a térségben
lévő katonai és polgári erők fő feladata ezentúl a védekezésről áthelyeződik először az
életmentésre, majd utána a vagyonmentésre és ezzel együtt a természeti csapás to
vábbi hatásának lokalizásására.
Mi fő feladatunknak a Mohácsi-szigeten és más körzetekben rekedt emberek men
tését határoztuk meg csapataink számára. Bevallom, hogy csapataink pontosan
olyan jól értékelték a ldalakult új helyzetet, mint a Bajára telepített műszaki csoport.
Nekünk ezekben a kritikus órákban nem az volt a feladatunk, hogy elvtársainkat
munkára serkentsük, hanem az, hogy minden lehetséges mentőeszközt rendelkezé
sükre bocsássunk, függetlenül attól, hogy képzett utászalakulatról, vagy bármilyen
fegyvernemi alárendeltségű alakulatról legyen szó.
A kialakult katosztrofális helyzetet talán jól jellemzi az Árvízvédelmi Kormány
bizottság március 16-án kiadott „hivatalos" közleménye, amely politikai és hangulati
okok következtében jóval visszafogottabb volt, mint a valóságos helyzet :
„A gátszakadások következtében három község, valamint tíz község mélyebben
fekvő részei Baja téségében, a Mohácsi-szigeten tanyacsoportok kerültek víz alá.
Az elöntött terület, mintegy 120 000-130 000 katasztrális holdra tehető. Mohács terü
letére a védelmi erőfeszítések következtében az árvíz nem tudott betörni. Baja és
Szekszárd városokban pedig csak a mély fekvésű részek kerültek kisebb vízelborítások alá és a víz továbbterjedését sikerült meggátolni. A mentési munkálatokat meg
nehezítette, hogy a veszélyeztetett területeken a kiürítési rendeletnek a lakosság egy
része — különösen Mohács szigeten — nem tett eleget.
Ugyanitt a védekezési munkálatokban végsőkig kitartó honvédek egyes csoport
jai a jeges árral körülvett gátszakaszokon rekedtek.
A mentési munkálatokra minden műszaki erőt, rohamcsónakokat és kétéltű jár
műveket, repülőgépeket bevetettek.
A honvédségi és a belügyi szerveken kívül szovjet műszaki alakulatok támogatják
a mentés nehéz munkáját." 15
(A félreértések elkerülése érdekében : igaz az, hogy valóban bevetettük az összes
kétéltű járműveinket a mentés érdekében, úgy mint ahogy azt a közlemény is jelzi,
de ez az „összes" akkor azt jelenthette, hogy 2 db 2 tonna teherbírású nagy úszó gép
kocsink és mindössze 4 db kis úszó gépkocsink volt.)
Ebben az időben a szovjet hadsereg Magyarország területén állomásozó műszaki
alakulatai sem voltak még ellátva nagy teljesítményű lánctalpas úszó eszközökkel.
Az a szovjet műszaki alakulat, amelyről a közlemény szólt, a Szolnokon állomásozó
műszaki zászlóalj volt. Ez a zászlóalj feltehetően valamelyik szovjet harckocsizó
alakulattól kapott, megerősítésként, néhány felderítő úszó harckocsit és ezekkel az
eszközökkel vettek részt a mentésben, rendszeresített TMP típusú hadihíd-anyagaik
kal együtt. A jéggel elzárt helyekre csak úszó-harckocsival lehetett eljutni, sajnos
azonban gyakran még azzal sem.
Csütörtökre virradóra kísérletet tettünk arra, hogy a mentésben valamilyen szer
vezettséget érvényesítsünk. Tervünk az volt, hogy a vízzel-jégtáblákkal borított te
rületet tíz szektorra osztva, szektoronként 5-5 db rohamcsónakkal igyekszünk át
fésülni és az embermentés mellett egyidejűleg felderítjük a valós helyzetet, mert
mind a katonai, mind a vízügyi törzs teljesen megbízhatatlan információkkal rendel
kezett.
Elgondolásunk szerint a tíz brigádba osztott rohamcsónakos osztagok élére rlottillás
tiszteket és tiszthelyetteseket osztottunk be, ellátva őket megfelelő híradóeszközök
kel. A csoportok parancsnokai utasítást kaptak arra, hogy rohamcsónakjaik egymás
tól látótávolságon belül maradva derítsék fel a területet és mindent jelentsenek rádión.
A csoportjukhoz tartozó rohamcsónakokkal pedig, ahol lehet, kíséreljék meg a veszé
lyeztetett embereket a bajai partra kihozni.
15 Szabad Nép, 1956. március 16.
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Célunk volt, hogy a parton lévő nagyobb mentőeszközeinkkel, elsősorban az N2P
típusú pontonokból összeállított, két és háromrészes blokkokkal kíséreljük meg meg
közelíteni a leginkább veszélyeztetett körzeteket. Használtunk K F P típusú, fur
nérból készített pontonblokkokat, kompokat is ott, ahol a víztükör jéggel való fedett
sége azt még egyáltalán lehetővé tette. 16
A legexponáltabb helyekre, ahol a korábbi rádió jelentések és a légi felderítés ada
taiból már tudtuk, hogy több száz ember — közöttük nagyon sok kisgyermek, aszszony és idősebb ember — rekedt, a szovjet úszó harckocsikat és TMP kompokat
irányítottuk.
A legveszélyesebb pontokra igyekeztünk repülőgépekről csomagokat, meleg ruhát,
gyógyszert és egyéb eszközt eljuttatni. A nagy szél miatt azonban ezt az akciót inkább
elkeseredett kísérletnek értékelhettük, mintsem komoly eredményt hozó megoldás
nak. A gépekről ledobott csomagok többségét ugyanis elvitte a szél és a víz. Ezekből
az eszközökből csak elenyésző mennyiség jutott el a veszélyben lévőkhöz.
A munka nagy erőkkel és némi szervezettséggel ugyan megindult, de az az áttekint
hetetlen helyzet következtében gyorsan átalakult teljesen „ösztönös" mentő tevé
kenységgé. A korábban kijelölt mentési irányokat gyakran nem lehetett megközelíte
ni. Utászaink kerülő utakat keresve próbáltak a mentésre szorulókhoz eljutni. Gyako
ri volt, hogy a bajai partról indult mentő eszközök a mohácsi parton tudtak csak kiköt
ni. Az arcvonalak hamar felbomlottak és a tevékenység mindinkább irányíthatatlan
ná vált.
A Duna bal partjáról kiinduló mentési munkában elsősorban a bajai (kecskeméti
hadtest) műszaki zászlóalj, a csongrádi hadosztály műszaki zászlóalja, a komáromi
(székesfehérvári hadtest) műszaki zászlóalj, az esztergomi és a mosonmagyaróvári
hadosztályok műszaki zászlóaljai, a szolnoki szovjet hadosztály műszaki zászlóalja
és a Dunai Flottilla rohamcsónakos brigádjai vettek részt közvetlenül. A mentési
munkák biztosítását a „háttérből" számtalan híradó, és műszaki-gépszerelő-javí tó
alegység biztosította.
A Duna bal partjáról történő mentéssel egyidőben megkezdődött a mohácsi oldal
ról is a mentés. Itt elsősorban az ercsi pontonos dandár TMP kompjai, a tolnai mű
szaki dandár és a marcali műszaki zászlóalj átkelő eszközei működtek bátran és ered
ményesen.
A Duna jobb partjáról történő mentési munkát a „központi" irányítástól teljesen
elszigetelve az e térségben már korábban is alkalmazott műszaki egységek és magasabb
egységek öntevékenyen szervezték meg. Néhány napnak kellett eltelni ahhoz, hogy a
jobb partról folyó munkát összehangolják a bal parti tevékenységgel.
Felmerülhet, hogy a térségben rendelkezésre álló eszközök és erők mennyisége sok
volt-e, vagy kevés. Megítélésünk szerint, annyi és olyan volt, amilyet és amennyit
akkor a Magyar Néphadsereg ilyen célra egyszerűen rendelkezésre tudott — az árvédelem részére—bocsátani. A felmerült feladatokhoz viszonyítva elsősorban azért volt
„kevés", mert a mentőeszközök jó része a természeti viszonyok következtében tech
nikai lehetőségei miatt csak részben volt jó hatásfokkal kihasználható. Amennyiben
azt az erőt, amelyet itt alkalmaztak, összehasonlítjuk azokkal az erőkkel, amelyeket
az újjászülető, megalakulásban lévő Magyar Néphadsereg az 1948-as tiszai — az
1956-os dunaihoz igencsak hasonló méretű — jeges ár kivédéséhez, a kárt szenvedett
lakosság megsegítéséhez adni tudott, akkor azt lehet megállapítani, hogy ahhoz képest
„irdatlanul nagy erőket" sikerült időben felvonultatni.

16 Visszaemlékezésemben szóltam a K F P típusú „furnér" pontonjaink alkalmazásáról. Komlódi és Budai elvtársak
e téren szerzett tapasztalata kedvezőbb, mint az én megítélésem. Elmondásuk szerint a K F P pontonblokkok és kom
pok a vártnál jobban bírtáka jégtáblák „oldalcsapásait" azokon a szakaszokon ahol ők irányították a mentés feladatait.
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Az 1947 végi, 1948 kora téli tiszai árvizi eseményekre vonatkozó jelentésekből
ugyanis nagyon pontos és e tekintetben igen értékes adatok olvashatók.17
Az ezekre vonatkozó jelentéseket áttanulmányoztuk. Az összesítő értékelések kö
zül a HM elnöki 12 267./1948. március 12-én kelt ügyiratra fordítunk most elsősorban
figyelmet az összehasonlítás érdekében.
A jelentést a néhai Görgényi Dániel vezérőrnagy készítette és az tartalmazza
— öszesített formában — azokat a fontosabb adatokat, amelyek 1948-ban a mentési
munkákban résztvevő katonai alakulatokra vonatkoznak. E jelentés adatai szerint:
a) a műszaki Kiképzőtábor Parancsnokságától és alárendelt alakulataitól összesen :
24 tiszt, 43 thtts. és 228 legénységi állományú vett részt az ár védekezésben.
b) Ebből és a korábbi ügyiratokból kitűnik, hogy a hadsereg néhány pontonnal és
rohamcsónakkal, valamint mintegy tucatnyi „utászladikkal" és néhány különböző,
egyszerűbb műszaiti géppel tudott csak részt venni az ár védekezésben.
Ehhez viszonyítva Baja—Mohács térségében ezerszeres szorzótényezőket vehettünk
figyelembe, már ami az erőket és eszközöket illeti. Nem beszélve a rendelkezésre álló
technika megnövekedett képességeiről, ami ugyanakkor, a viszonylagos fejlettség
ellenére is, elmaradt a szükség szülte követelményektől.
Az erőfeszítések eredményeképpen, mint ahogy arról a Szabad Nép tudósítója is
beszámolt,18 csütörtök estig 2400 lakost és 540 katonát sikerült kimenteni a jobb
partra, többszáz embert pedig a bal partra.
A kimentetteket sajnos, a teljes zűrzavar következtében, egyszerűen nem lehetett
semmilyen nyilvántartásba venni. Családok szakadtak el egymástól és a helyzet egy
re zavarosabbá vált. Mást nem lehetett tenni, mint ismét és ismét visszatérni az el
árasztott körzetbe és a kimentésre szorulókat katonáinknak felkutatni.
Az elöntött terület átfésülését péntekre, majd szombatra virradóra egyre csökkenő
számú rohamcsónakokkal ismételten megszerveztük. A nagy jégben a rohamcsónak
motorok csigái eltörtek, a gumicsapágyak jelentős része is felmondta a szolgálatot.
Javítóműhelyeink készletei teljesen kiapadtak.
Pénteken délutánig azonban még 45 db rohamcsónak és a többi mentőeszköz alkal
mazásával sikerült további ötszáz lakost és katonát biztonságba helyezni.19
Pénteken vált ismertté mindannyiunk számára, hogy Horvát Sándor államvédel
mi határőr törzsőrmester és A. P. Tulhanov szovjet tizedes, úszóharckocsi-vezető a
mentési munkák során hősi halált halt.
Csapataink szombaton is tovább fotytatták az embermentést, de közben megkezd
hették már az ingóságok, értékek, megmaradt állatok és különböző termelőszközök
kiszállítását is az elöntött területről.
Kérésünkre a párt- és közigazgatási szervek igyekeztek tisztább képet kialakítani
arról, hogy kit hová sikerült kimenteni ós ezeknek közelítően mennyi a létszáma.
Számunkra azonban az volt a lényeg, hogy folytassuk a mentést mindaddig, amíg az
utolsó embert is meg nem találjuk. A korabeli napilapok részletes beszámolókat kö
zölnek erről az emberfeletti munkáról. Ezen híradások részleteire nem szükséges ki
térni. Ezeknek a tudósításoknak az a lényege, hogy fegyveres erőink tagjai, együtt
szovjet bajtársainkkal, mindent megtettek, hogy nagyobb emberáldozatok nélkül
oldják meg mentési feladataikat. Ez végeredményét tekintve sikeresen megvalósult.
17 a) HM ált. 4000 731/1948. január 3. sz. ügyirat (628. szám. sgt. 1947.)
b) HM ált. 400 730/1948. január 3. sz. ügyirat.
c) HM ált. 401 324/1948. január 7. sz. ügyirat.
d) HM ein. 1725/1948. január 8. sz. ügyirat.
e) HM ált. 1948. KFCS. 404 125. január 12. sz. ügyirat.
f) HM ein. 2035 1948. január 15.
g) HM ált. 1948. KFCS. 402 478. január 12. sz. ügyirat,
h) HM ált. 1948. KFCS. 405 121. január 16. sz. ügyirat,
i) HM ein. 2709 1948. január 14. sz. ügyirat.
j) HM ein. 3331 1948. január 22. sz. sz. ügyirat,
k) HM ein. 3841 1948. január 27. sz. ügyirat.
1) HM ein. 5617 1948. február 11. sz. ügyirat,
m) HM ein. 5660 1948. február 11. sz. ügyirat,
n) HM ált. 415 217 1948. február 18. sz. ügyirat.
o) HM ein. 12 267 1948. március 12.
18 Szabad Nép, 1956. március 16.
19 Szabad Nép, 1956. március 17.
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A későbbi, többszörös ellenőrzés után kiderült, hogy az elárasztott hatalmas terü
leten a polgári lakosság köréből összesen három halálos áldozatot követelt a pusztító
áradás.
Március 16-án megfeszített munkát végeztek műszaki alakulataink. Ezekben a na
pokban más fegyvernemi alakulataink, a vízügyi szakszolgálattal együtt, elismerésre
méltó erőfeszítéseket tettek a különböző helyeken épülő „lokalizációs" gátak épí
tésénél, erősítésénél. Mindez gyors intézkedések — sok esetben nem is a legcélszerűbb
és nem is a leghatékonyabb — utasítások kiadására késztette, mind a vízügyi, mind
a katonai vezető törzseket.
E munkánk közben kaptam olyan utasítást, sőt utasításokat, amelyek végrehaj
tása, vagy esetleges nem végrehajtása teljes egészében és a felelősség teljes súlyával
a katonai szervezetekre és egyértelműen személyemre hárult.
Ez a nem mindennapi helyzet a következőképpen alakult ki és oldódott meg.
Március 16-án délelőtt, miközben egyre csökkenő energiával Bajáról igyekeztem
társaimmal egyetemben irányítani a mentésből és a lokalizálásból adódó feladatokat,
a helyettes kormánybiztos irodájába kéretett és ebben a minőségében átadta az
Árvízvédelmi kormánybiztos (Erdei Ferenc) döntését, miszerint az Árvízvédelmi
Kormánybizottság egybehangzó határozata alapján köteles vagyok a bajai közúti
és vasúti hidat, annak teljes hosszában, tehát az ártelületi szakaszokon is, azonnal
felrobbantani Tájékoztatott, hogy az általa vázolt feladat végrehajtásáért egyértelmű
en személyemet tették felelőssé.
Az olvasó bizonyára nem csodálkozik azon, hogy a szerző úgy jellemzi ezt a szituá
ciót, mint amely akkor valósággal fejbeverte és ami szinte egyedülálló feladatot jelen
tett egy fiatal műszaki tiszt életében.
Bevallom, hogy megdöbbentem akkor is és még utólag is, hogy egy ilyen jelentősé
gű, hadászati és hadműveleti érdekeket egyaránt szolgáló vegyes pályás Duna-híd
robbantását miképp volt szabad egy — az elsősorban kivitelezésben érintett — mű
szaki szakemberre testálni.
Rendkívüli módon zavart, hogy a híd robbantását illetően a döntés akkor nélkülö
zött mindennemű helyszíni konzultációt, vagy feladatértelmezést.
A Dunán kialakult jéghelyzet és vízviszony, ami a lényegét illeti, természetesen
nagy vonalakban ismert volt előttem. Ezen adatok birtokában tudtam, hogy nem
tekinthető alaptalannak az Árvízvédelmi Kormánybizottság e kérdésben hozott ha
tározott döntése.
A helyzet ugyanis az volt, hogy a korábbi — a középső Duna-szakaszon végrehaj
tott — robbantások és a vízszint némi emelkedésének együttes hatására a Bátaszék—
Baja vasútvonalon, „irdatlan" mennyiségű jégtömeg halmozódott fel. Ez a jégtömeg
elsodrással veszélyeztette a keresztirányú vasúti töltést, és az ott lévő hídszerkezete
ket is.
A bajai híd tartószerkezetének alsó vonala és a zajló jég között csupán 10-20 cm
volt a rés. A jég erejét talán jól érzékelteti, hogy itt nem jégkásáról volt szó, hanem
elsősorban több méter vastagságot is elérő jégképződményekről, a legjobb esetben is
50-100 cm vastagságú jégtáblákról.
Azok a korábbi kísérletek, amelyek ezt a jégtömeget a hídról ledobott kisebb robbanó
töltetekkel célozták „aprítani", átfolyatni, a gyakorlatban nem jártak semmilyen si
kerrel.
A lassan, de félelmetesen mozgó jégtömeg azzal fenyegetett, hogy a hídszerkezetet
lenyomja a hídsarukról. Ennek következtében viszont a mederszelvénybe eső vas
szerkezet a folyó élőszelvényét teljes egészében elzárta volna és ez olyan további víz
szintemelkedést eredményezhetett a magyarországi folyószakaszon, amelynek be
láthatatlan következményei lehettek volna a partok mentén folyó védekezésre.
Határozott veszély jelentkezett Baja, Mohács és Szekszárd városok, Fájsz és még
jó néhány nagyközség, valamint település további védelmének reális lehetőségeit ille
tően.
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Ezeket a veszélyeket ismerve akkor is és utólag is csak úgy tudom értékelni, hogy
az Árvízvédelmi Kormánybizottság döntését e tekintetben nem lehet teljesen alap
talannak minősíteni.20
A feladatnak ilyen egyszemélyre szóló kiadása azonban, megvallom, megrettentett.
Nem voltam ugyanis biztos abban, hogy mikor cselekszem az ügy és a magam sze
mélyét illetően is helyesen ? Akkor, ha mint katona, gondolkodás nélkül végrehajtom
a parancsot, vagy az esetben, ha kissé késleltetem a parancs végrehajtását és ezzel
esetleg megmentek egy Duna-hidat.
Mindez borzalmasan nehéz kérdés volt. Az állásfoglalás kialakítását, amelynek
egyértelműen voltak szakmai indokai, számomra erkölcsileg nehezítette az, hogy kor
osztályunk szemében egyértelműen a barbarizmussal volt egyenértékű az a sok eset
ben katonailag sem indokolható tény, hogy a német és magyar műszaki alakulatok, a
hadműveleti helyzet jó, vagy rossz értékeléséből adódóan, felrobbantották hazánk
hídjainak 90-95%-át. E tevékenység kedvezőtlen hatásait még a mai napig is érezzük.
Hasonlóan motivált az is,hogy köztudott volt: az ország vérkeringését helyreállító
feladatok között, 1945-től kezdődően, kiemelt feladat volt hídjaink újjáépítése.
Kérem az olvasókat, éljék bele magukat egy olyan helyzetbe, hogy noha szakmai
szempontokból indokolt, érzelmi szempontból azonban mindenképpen elveimmel el
lenkező feladat végrehajtására kaptam utasítást.
Az érzelem és a logika nem egy esetben szembe találkozhat egymással. A bajai híd
esetében úgy ítélem meg, hogy a logika tért ki és az érzelem haladt tovább. Az ilyen
kitérők sem akkor, sem most nem tartoznak az egyszerű kérdések közé. Napjainkban
a személyes indítékú „érzelmi" töltődések feltehetően éppen a logikai és a
műszaki tényezők hatására, háttérbe szorulnának. 1956. március 16-án e kérdést ille
tően cselekvéseimet inkább az érzelmi tényezők irányították. Ilyen tényezőket azon
ban igazságügyi szerveinknek akkor sem volt és feltehetően a jövőben sem lesz joguk,
sem alkalmuk méltányolni, ha egy ilyen feladat teljesítéséről, vagy nem teljesítéséről
esik szó.
Korábban már említettem, hogy Bajára való megérkezésünk óráiban azonnal meg
szerveztük a folyó műszaki figyelését.
Ez a műszaki figyelő és jelző szolgálat, ami a lényeget illeti, jól, sőt kifogástalanul
működött. Értékelő tisztjeink — akiket elsősorban a Duna bal partján lévő műszaki
csapatok felderítő szakképzettségű tisztjeiből válogattunk ki — naponta több eset
ben jelentették a helyzetet és a víz- és jégviszonyok várható alakulásából levont kö
vetkeztetéseiket .
Március 16-án reggel a már kialakított rendnek megfelelően meghallgattam az ügye
letes felderítő tiszt jelentését, amelyből nagy valószínűséggel arra lehetett következ
tetni, hogy Baja térségében a következő napon a délutáni órákban megáll a további
áradás, sőt az esti órákig mintegy 10-12 cm-es apadással számolhatunk. Ezek a „pro
gnózisok" azonban a nagyon leegyszerűsített, „egyszerű utász számvetésekkel" ké
szültek és az adatokat semmiképpen nem tekinthettük megfelelő garanciákat adó
adatoknak. Más adat azonban ezekben a napokban nem volt.
A vízállás mért adatai, a meteorológiai intézet egyre kedvezőbb előrejelzéseivel
együtt azonban azt a teljesen „szubjektív" képet alakították ki bennem, hogy a bajai
hidat nem kell felrobbantani, mert a kritikus ponton már túl vagyunk. Azt tudtam,
hogy ez nem lehet érv egy határozott kormánybizottsági utasítás ellen. Ennek tuda
tában hozzáláttam egyrészt a feladat teljesítéséhez és ezzel egy időben a bajai híd meg
mentéséhez.
Kértem a kormánybiztos helyettesét, hogy szóban kiadott intézkedését adja írásba,
ő ezt elutasította. Tájékoztattam, hogy a híd robbantásra való előkészítésére kiadom
az utasítást, de a robbantási parancsot nem adom ki mindaddig, amíg az általa kö
zölt utasításról jelentést nem teszek a Vezérkar Főnökének. Ez a válaszom nem elé20 Társaim felhívták figyelmemet arra, és ez figyelmet érdemelhet a jövőben is, hogy az ő megítélésük szerint akkor
is katasztrofális helyzet alakult volna ki a Duna visszaduzzadása következtében, ha a híd darabokra szabdalva —
robbantás után — zárta volna el a folyó élőszelvényeit. Ennek következtében utólag is úgy értékelik, hogy a híd rob
bantására történő központi elgondolások nem voltak megalapozottak.
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gítette ki. Irodájából jelenlétemben — korrekt módon — felhívta az Árvízvédelmi
Kormánybiztost, akivel közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium megbízottja — jól
kihangsúlyozta a készülékben, hogy Nemes Imre őrnagy — nem hajlandó a híd fel
robbantására vonatkozó utasítást végrehajtani és csupán az előzetes intézkedések
kiadására vállalkozik mindaddig, amíg a híd robbantására vonatkozó parancsot a
HM illetékes szervei nem erősítik meg.
Ez alatt a rövid csendben felvillant előttem néhány epizód. Felrémlett több ta
nárom korábbi okítása, akik a robbantási feladatok csínjára-bínjára igyekeztek velem
együtt társaimat is megtanítani.
Ezek közül is jól emlékeztem a feledhetetlen Epov ezredesre, aki, mint a Kujbisev
Műszaki Akadémia robbantási tanszékének vezetője, ha kellett akár négy nyelven is
igyekezett átadni jó néhány magyar műszaki korosztálynak szakmai és emberi isme
reteit a tekintetben, hogy szakfeladataikat jól ismerő és a katonai helyzethez min
denképpen alkalmazkodni tudó szaktisztek váljanak belőlünk. A szoros szakismeretek
mellett gyakran elbeszélt olyan eseményeket is, amelyek az utász tiszteket olykor
igen nehéz helyzet elé állíthatják.
Történetei sorából felmerült az, amit számunkra arról mondott, hogy miként haj
totta végre, a hatalmas és a szocializmus építésének jelképévé vált dnyepropetrovszki vízierőmű felrobbantását.
Ennek az erőműnek a felrobbantása ugyanis túlnőtt a szakmai feladaton, hiszen a
Szovjetunió állampolgárai előtt szinte jelképpé vált az ötéves tervek során megva
lósított beruházások közül. Dnyepropetrovszkra ezekben a nehéz napokban az egész
szovjet társadalom figyelt.
Epov ezredes — mint elismerten nagy robbantási szakértő — személyesen Sztálin
tól kapott parancsot, hogy egy speciális csoporttal készítse elő a vízierőmüvet a rob
bantáshoz. Sztálintól kapott utasítása értelmében viszont magát a robbantást csak az
ő — mármint Sztálin — személyes parancsára hajthatja végre. A hatalmas építmény
robbantáshoz való előkészítését időre befejezték. Különleges megbízatású robbantó
csoportjukat a hadászatai irányban működő front, állományába osztották be.
A harcászati helyzet viszont, sajnos, úgy alakult, hogy az erőmű robbantásával
már nem lehetett — Epov ezredes értékelése szerint — várni, mert a német csapatok
gyors előretörése következtében páncélos csapataik elővédjei már az erőmű hídján
voltak és megkezdték a robbantó vezetékek szétdarabolását. Epov ezredes ekkor ma
gára vállalta a teljes felelősséget és végrehajtották az erőmű robbantását. Ez termé
szetes hatalmas detonációval járt, a körzetben lévő ügyeleti szolgálatok rögzítették a
robbantás idejét. Az eseményt követően Epovot azonnal letartóztatták és vizsgálat
indult ellene.
Helyzetét az rendezte, mint a mindenre kiterjedő vizsgálat egyértelműen bizonyí
totta: Sztálin géptávírón megküldött parancsa, amely elrendelte az erőmű rob
bantását, 12 perccel korábban kelt a Kremlben, mint ahogy a robbantást a felelőssé
get magára vállaló Epov elrendelte. Sztálin parancsa a rossz összeköttetés miatt nem
jutott el az érintetthez. A vizsgálat után Epov ezredest a Szovjetunió Hőse kitünte
téssel rehabilitálták.
Ezek mellett felrémlettek bennem azok a személy szerint át nem élt, de köztudott
események is, amelyek arról tanúskodtak, hogy a második világháború alatt nagyon
sok utász tisztet — akiket semmiképpen nem lehetett a háborús bűnösök kategóriá
jába sorolni — éppen azért, mert pontos és egyértelmű parancs, gyakran írásbeli uta
sítás hiányában, azért mert egy kisebb jelentőségű hidat a harchelyzet kívánalmainak
megfelelően felrobbantottak, utólag vontak felelősségre. Ilyen példák ebben az időben
már ismertek voltak előttünk a honvédő háború időszakából is — mert ezekről szov
jet tanárainktól hallottunk — és a magyarországi harci cselekmények tapasztalatai
ból egyaránt.
Mindezek átfutottak az agyamon akkor, amikor a kormánybiztos irodájában köl
csönösen „mustrálgattuk" egymást.
A dermedt csendben nem kellett sokáig várni, mert hamarosan szólt a „ K " vonal
és azon Székely Béla kért a készülékhez.
Bevezetőként „kegyetlen" hangnemben és meglehetősen durván kioktatott ma— 130 —

kacsságom miatt. Szóban elismételte a híd felrobbantására vonatkozó parancsot és
félreérthetetlenül figyelmezetetett arra, hogy milyen sors várhat rám, ha az utasítását
nem hajtom végre.
A korábbi idegborzoló percek és teljes kimetültségem együttes hatására azt a nyeg
le és nyilván elfogadhatatlan választ adtam a Vezérkar Főnökének, hogy egy buda
pesti meleg irodából nem lehet dönteni a híd robbantását illető kérdésekben. Jelen
tettem, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján meggyőződésem, hogy nem kell
a hidat felrobbantani.
Székely elvtárs természetes nem tűrte — nem tűrhette — el az én nyegleségemet
és azon nyomban kilátásba helyezte leváltásomat, amelyet tájékoztatása szerint ő
személyesen a helyszínen fog majd megejteni. Mindenesetre utasított arra, hogy amíg
ő nem érkezik meg Bajára, „hídügyben" minden vonatkozásban felelős vagyok.
Senki számára nem kívánok hasonló szituációt.
Rendkívüli módon terhelt a felelősség és ezzel egyidőben az, hogy a híd robbantásá
ra vonatkozóan ez ideig csupán négyszemközt, vagy távbeszélőn kaptam utasítást.
Elöljáróimnak, vezető partnereimnek intézkedései a valóságban „nyom" nékül ki
adott utasítások voltak. Éreztem, hogy a rám hárított felelősséget másokkal is meg
kell osztanom és a számomra kiadott intézkedésnek, ha szúk körben is, de bizonyos
nyilvánosságot kell adnom. Ilyesmit nem tanítanak az iskolákon és ez inkább ösz
tönös cselekedet volt, mintsem tudatos.
Ezt követően az ügyeleti rendszer útján intézkedtem, hogy Baja és Mohács térsé
gében működő műszaki alakulataink parancsnokai délután 16.00-ra haladéktalanul
érjenek be bajai vezetési pontunkra.
Ezzel az intézkedéssel szándékom volt — amellett, hogy kikérem szakmai vélemé
nyüket a feladatra vonatkozóan — hogy ellenőrizzem azokat a vízrajzi és meteoroló
giai adatokat is, amelyekkel feltehetően élvtársaim is rendelkeznek.
Természetes, hogy ha nem is az „egyszemélyi felelősség" átruházása érdekében, de
ki nem mondott célom volt az is, hogy a bajai híd ügye napvilágot lásson és szakmai
körben ismert legyen.
Intézkedtem, hogy a robbantási feladat végrehajtására akkor az eszközeit tekintve
legalkalmasabbnak ítélt tolnai műszaki dandár parancsnoka, néhai Nagy I. őrnagy
szűk törzsével, még a tervezett értekezlet előtt Bajára beérkezzen, hogy esetleges fel
adataikról mielőbbi tájékoztatást kapjanak és intézkedéseik megtételéhez hozzákezd
jenek. A bajai híd robbantási tervének alapelgondolását (keresztmetszetek meg
választása, gyújtási rendszer stb.) az ügy sürgőssége miatt még az értekezletet köve
tően szándékoztam jóváhagyni.
Felvettem a kapcsolatot a HM Műszaki Parancsnoksággal is. Tájékoztattam a HM
műszaki parancsnokát (Szőllős Sándor ezredest) mindarról, ami a reggeli órákban
történt, ö közölte, hogy tudomása van a számomra kiadott parancsról és rövidesen
útbaindul Bajára, hogy Székely Béla vezérőrnagy utasítására „rendet teremtsen a
portánkon". Tájékoztatott arról, hogy Székely elvtárs más ügyben van elfoglalva és
ezért ő személyesen nem jön e nap folyamán Bajára.
Kértem a HM műszaki parancsnokát, hogy amennyiben mód van rá, akkor délután
16.00-ig érkezzen be Bajára és hozzon magával robbantási szakértőket és elismerten
neves műszaki tiszteket akik a kialakult helyzetben segítséget adhatnak.
A szerző a bajai híd eseményeivel kapcsolatosan tudatosan használta az egyes szám
első személyű kifejezésmódot. Tudatosan tette ezt azért, mert március 16-án a kora
hajnali óráktól kezdődően a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka (Komlódi
Elemér) a nagybaracskai mentőbázis irányítása mellett azzal volt elfoglalva, hogy a
szovjet műszaki zászlóalj elsüllyest úszó harckocsiját, az ercsi pontonos dandár nehéz
búvárainak közreműködésével, mielőbb kiemeljék, a szovjet elvtársak ez irányú jo
gos igényét mielőbb teljesítsék. A budapesti hadtest műszaki parancsnoka ezen a na
pon a további nélkülözhetetlen teendők érdekében igyekezett irányítani a munkála
tokat és ezzel egyidőben megkísérelt tiszta képet szerezni arról a mentő akcióról, ami
a jobb és bal partról önfeláldozóan folyt, de tulajdonképpen teljesen áttekinthetetlen
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helyzetet eredményezett a mentett lakosság és értékek vonatkozásában, ők ezen a
napon más irányú — de nem kevésbé felelős és nehéz — elfoglaltságaik miatt azokról
az eseményekről, amelyekről a szerző beszámolt, gyakorlatilag semmit sem tudtak.
Természetes, hogy mint magasan kvalifikált és felelős beosztásban lévő szakemberek,
személyükben is berendelést kaptak 16.00-ra a bajai vezetési pontra. (Ez azonban
nem ért el hozzájuk.)
A gyakorlatban az történt, hogy a március 16-i délelőtti eseményekről ők a. való
ságban később értesültek, amikor a bajai harcállásponton találkoztunk. Ez alatt a
néhány óra alatt viszont a szóban megfogalmazott utasítások személy szerint engem
érintettek. Sem akkor, sem ma nem tartanám elfogadhatónak, hogy akkori dönté
seimmel kapcsolatban, amelyek lehettek volna jók, vagy utólag bírálhatók, a fele
lősséget bármilyen szituációban megosszam. Az is motivált, ami a kérdések gyakorlati
oldalát illeti, hogy semmi értelmét nem láttam akkor annak, hogy társaimat az álta
luk végzett és irányított felelősségteljes munkából idő előtt kivonjam.
Akadt néhány óra szünet. Ez alatt ismételten, most már óránként, bekértem a mű
szaki felderítés adatait a Dunán kialakuló helyzetről. Az adatok egyre megnyugta
tóbb, de semmi esetre sem véglegesnek minősíthető képet vázoltak elénk.
A hídrobbantás esetleges végrehajtását nem feledve a rendelkezésünkre álló és a
tolnai műszaki dandár híradó eszközeiből megszerveztem két önálló „híradó irányt".
A két-két db R-40-es készülékből álló híradó irányt, a dandár törzsével együtt, úgy
szerveztük meg, hogy minden — a híd robbantásával kapcsolatos parancs — csak
akkor hajtandó végre, ha a készülékeknél a dandárparancsnok és a bajai műszaki
törzsbe beosztott Székesfehérvári hadtest-műszaki parancsnok személyesen vesz
részt a párbeszédben és közleményüket, mindkét rádióhálón, egymást követően meg
ismétlik. Ez a túlzott óvatosság ma talán nevetségesnek tűnhet. Ekkor azonban mi a
déli határtól néhány kilométerre települtünk. Rádiókészülékeink állandóan forgal
maztak. Ebben a korban nem zárhattuk ki egyes esetleges „félreértés" netán „pro
vokáció" lehetőségét sem. A frekvenciákat megfelelő rendszerben mindkét rádióhá
lón, egymástól eltérő sávokban, változtattuk. A rendszer egyébként a felállításától
kezdve annak bontásáig tökéletesen működött.
Arról, hogy mi célból és milyen összetételben tartok megbeszélést, jószándékom
igazolásaképpen tájékoztattam a kormánymegbízott helyettesét.
Kértem, hogy vegyen részt a megbeszélésünkön és Ő tájékoztassa a résztvevőket
a bajai híd robbantását elrendelő felsőbb utasításról. Ettől azonban — fáradságára
hivatkozva — mereven elzárkózott.
Kérdésére, hogy mikorra szereljük fel a hidat robbantáshoz, tájékoztatásul elmond
tam, hogy az előkészítő munkák megindultak ugyan, de a munkák végrehajtását a
legjobb esetben is csak másnap reggel tudjuk befejezni. Válaszom láthatóan nem elé
gítette ki és az is nagyon zavarta, hogy a tervezett „értekezlet" lassítja a munka ér
demi elvégzését. Megnyugtattam, hogy erről szó sincs, de a dandárnak erőket kellett
kivonni a mentésből és a robbantási munkák kezdete előtt legalább néhány órán ke
resztül a személyi állományt is pihentetni kell.
Tájékoztattam arról is, hogy jelentős mennyiségű robbanóanyagot és robbantási
segédeszközöket kell a dandár Tolnán lévő raktáraiból a helyszínre szállítani és többek
között a híd robbantási tervét is el kell készíteni. Az utóbbi munka már folyamat
ban van.
Tájékoztatásom láthatóan megnyugtatta, de a valós helyzet az, hogy ő is, én is rend
kívül feszült idegállapotban voltunk.
A délutáni értekezletre — egy iskolai fali táblára — elkészítettem szaktisztjeink
kel egy vízállástjelző grafikont és azon feltüntettük a j ég viszonyokra vonatkozó leg
frissebb adatainkat.
Az előírt időre sorra megérkeztek a berendelt parancsnokok és a HM Műszaki Pa
rancsnokság képviselői is.
Legnagyobb örömünkre mindenekelőtt az szolgált, hogy megérkezett az ercsi pon
tonos dandár parancsnoka (Tóth Lajos őrnagy) is, aki két nappal korábban, szúk tör
zse társaságában, felborult egy nagy úszó gépkocsival és feltételezhető halálhírüket
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kénytelen voltam már korábban személyesen a Vezérkar Főnökének jelenteni. Itt
— ezen az értekezleten — tudtuk meg, hogy a dandártörzs vezető beosztású tisztjei,
élükön a parancsnokkal — aki egyébként sajnos korábban TBC-s volt — felderítő
munkájuk során felborultak és több mint huszonnégy órát töltöttek a jeges árban egy
fatörzsbe kapaszkodva mindaddig, amig a keresésükre indított csoportok egyike ki
mentette őket reménytelen helyzetükből.
Fáradt és a végsőkig elcsigázott társaság jött ossz a bajai harcálláspontukon. Lát
tam és éreztem, hogy sokat beszélni itt nem lehet.
Röviden tájékoztattam a résztvevőket a kialakult helyzetről és ez ideig tett előze
tes intézkedéseimről. Információt adtam az általam ismert víz- és j ég viszonyokról.
Ezt követően — a felesleges szóváltás elkerülése érdekében — sorra és személy sze
rint felszólítottam a legtapasztaltabb műszaki szakembereket, hogy jelentsék a víz
és jég helyzetet saját szakaszukon és egyértelműen foglaljanak állást abban, hogy a
helyzetértékelés alapján javasolják-e híd robbantását, vagy nem.
Gyakorlatilag minden műszaki parancsnok úgy nyilatkozott, hogy megítélésük
szerint nem kell a hidat felrobbantani, de az ilyen feladatra, mint lehetséges kény
szerhelyzetre, fel kell készülni és az eddig tett előzetes intézkedések mindenképpen
célszerűek.
Nagy felelőségtől szabadultam meg és nagy kő esett le szívemről.
Ezt követően a HM műszaki parancsnoka — rendkívüli teátrális módon, amely
stílust az ő esetében már régóta ismertük — „szótagolva" hangsúlyozta: kiadja a pa
rancsát, hogy a híd robbantáshoz történő előkészítését követően ne késlekedjek és
azonnal adjam ki a robbantási parancsot. Közölte, hogy Árvízvédelmi Kormánybi
zottság döntését e tekintetben a „legfelsőbb" szinten is jóváhagyták. A „legfelsőbb"
szint említése nem hagyott kétséget a tekintetben, hogy azt kire, vagy kikre értelmezi.
Jelentettem, hogy parancsát megértettem ós kértem arra, hogy mindazt ami itt
most elhangzott, adja írásban. Ezt az írásbeli parancsot azonban, hivatkozva az álta
lam tanúsított megengedhetetlen bizalmatlanságra, nem volt hajlandó kiadni.
Az értekezleten a kérdéses ügy azonban oly nagy nyilvánosságot kapott, hogy a szá
momra kiadott korábbi utasítást később semmiképpen sem lehetett volna félreértel
mezni. Ezt követően már nem érhette volna személyemet az az esetleges vád, hogy ön
hatalmúan cselekedtem.
Az értekezletet, miután tapasztaltam, hogy egy-két, a kérdéshez nem értő elvtárs
is szót kért, elsősorban a kecskeméti hadtest nem szakmai tisztjei közül, gyorsan és
meglehetősen ridegen bezártam.
Parancsnokainkat, a tolnai műszaki dandár parancsnoka kivételével, feladataik
további teljesítése érdekében, munkahelyükre visszaküldtem.
A tolnai műszaki dandár parancsnoka és törzse röviden tájékoztatott a híd robban
tására tett előkészületeik állásáról és a robbantás végrehajtására vonatkozó terveik
ről.
Elgondolásaik jók és szakszerűek voltak és ezért azokat változtatás nélkül jóvá
hagytam. Pontosítottuk az együttműködés és a híradás kérdéseit és ezt követően ők
is útbaindultak Mohácsra.
Érdekes és számomra, de az általunk képviselt feladat szempontjából is meghatá
rozó epizódja volt ennek a feszült, esetenként „szikrázó hangvételű" értekezletnek
az, hogy azon a HM Műszaki Parancsnokság főtanácsadója (Vinogorszkij vezérőr
nagy) is részt vett. Megbeszélésünk végén csendben magához kért és velem együtt
a legaprólékosabban áttekintette a rendelkezésemre álló felderítési adatokat. Időköz
ben beszámolhattam neki, hogy az utolsó jelentések szerint 2—3 centiméteres apa
dást regisztráltak műszaki felderítőink Baja térségében. Ez ugyan elmaradt az álta
lunk számított értéktől, de az apadás ténye kétségtelen volt.
Vinogorszkij vezérőrnagy gyakran ingerült, de mindenki által igen nagyra értékelt
műszaki robbantási szakértő volt, aki a nagy honvédő háború alatt a szovjet hadse
reg műszaki zártelepítő osztályán dolgozott és még személyes tanítványa volt Karbisev szovjet műszaki tábornoknak. Véleményét nélkülözni egyszerűen nem volt jo
gom. A szovjet tanácsadó ragaszkodott ahhoz, hogy négyszemközt beszéljünk.
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Vinogorszkij elvtárs azt mondta akkor, hogy ő most elmegy, de egy-két órán belül
visszatér és elmondja véleményét a tervezett hídrobbantás kérdésében.
Azt, hogy távolléte alatt, hol járt, mit csinált, nem tudom. Feltételezem, hogy ez
alatt az idő alatt tájékozódott azoknál a szovjet műszaki törzseknél is, amelyek a men
tési feladatokban érintettek voltak. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezek
nél magasabb törzsekhez fordult információkért, hiszen egy, a Duna alsó szakaszán
lévő „vegyes" forgalmú híd hadászati szempontból sem volt közömbös sem akkor,
sem ma.
Az általa megjelölt időpontban Vinogorszkij tábornok visszaérkezett és azt mondta,
hogy azonnal indul vissza Budapestre és a számomra kiadott, de általa is ismert rob
bantási parancs visszavonására megteszi javaslatait a magyar katonai és vízügyi
szerveknek egyaránt.
Arra kért — mint a szovjet hadsereg egyik, de csupán „tanácsadói" jogokkal fel
ruházott képviselője —, hogy amíg vele személyesen nem beszélek, ne adjam ki a rob
bantásra vonatkozó parancsot, még az esetben sem ha azt a HM vezérkari főnöke eset
leg sürgetné. Látván kimerültségemet e tanácsát többször és érthetően megismételte.
Szerencsére úgy állt a helyzet, hogy a reggeli, kora délelőtti órák előtt semmiképpen
nem tudtuk volna a híd robbantását megvalósítani.
Feszült órák teltek el, mígnem szombatra virradóra Vinogorszkij elvtárs távbeszé
lőn felhívott és közölte velem, hogy a Vezérkar Főnökének számomra szóló új utasí
tását éppen fogalmazzák és rövidesen megkapom azt.
Ez idő alatt természetes, hogy erőltetett ütemben folyt a híd robbantáshoz történő
előkészítése.
A hajnali órákban érkeztem a helyszínre és láttam, hogy a robbanóanyaggal nem
„fukarkodtak" a tolnai utászok. A bajai híd sárgállott a trotiltól. Félelmetes látvány
volt. Ezt a félelmetes érzést fokozta, hogy az időjárás egyre javult és a zord hideg után
több villámcsapást lehetett érzékelni a távolból. A robbantáshoz előkészített híd
elektromos vezetékeit azonban szakértelmünk hiányosságai, vagy a túlságosan gyors
események következtében villámcsapás ellen nem biztosítottuk. Ilyen védő berende
zésekről ez idő tájt már tudtunk, de effélékkel mi még akkor nem rendelkeztünk.
A híd védelme érdekében nagyon gyorsan, a hagyományos oxigénpalackok alkalma
zásával, a tolnai műszakiak biztosították a villámcsapás elleni védettséget is. Emlé
keztetni kívánom az olvasókat arra, hogy ezekben az órákban az elektromos gyuta
csok már a robbantó töltetekbe voltak elhelyezve. Ennek következtében minden be
avatkozás, túl azon, hogy életveszélyes feladat volt, veszélyeztette magának a híd
megmaradásának lehetőségeit is.
Visszatérve a vezetési pontunkra már várt a távmondati utasítás, miszerint a bajai
híd robbantására való központi parancsokat visszavonták de ezzel egyidejűen a hely
zet alakulásától függően továbbra is fennáll az a kötelezettségem, hogy amennyiben
a helyzet azt indokolja, akkor a robbantásra vonatkozó parancsot saját hatáskörben
adjam ki.
Ezzel az utasítással személyemet illetően nem változott meg semmi, de azt minden
esetre sikerült elérnem, hogy a bajai híd ügyében ne egy budapesti központból hozzák
meg a döntést, amely a helyzet esetlegesen pontatlan ismeretéből is adódhat.
Visszatérve a vezetési pontunkra kedvező hírek is fogadtak.
Az olyannyira várt apadást számos adat bizonyította. A bajai hídon járva szemé
lyesen is meggyőződhettem arról, hogy noha a veszély még nem múlt el, a hidat ve
szélyeztető jégtorlasz magassága szemmel láthatóan csökkent. A híd viszont robban
tásra kész állapotban volt.
A tolnai műszaki dandár parancsnokával összeköttetésem zavartalan volt. ő is, én
is feszült figyelemmel értékeltük az akkor már mindkét parton jól működő műszaki
felderítő szolgálat adatait. Kisütött a nap. Pihenésképpen kimentem a bajai rakpart
ra — aludni úgysem tudtam volna — és vártam az eseményeket.
Nem hagytam ki, hogy a kormánybiztos-helyettesnek jelentsem, parancsára akár
már most is robbantani tudjuk a bajai hidat. Tudtam, hogy sem ő, sem az őt irányító
szervek nem ragaszkodnak már ahhoz, hogy a híd robbantását azonnal hajtsuk végre.
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Délután távmondatot kaptam Székely Béla elvtárs aláírásával, miszerint rövidesen
Bajára érkezik és kötelezett arra, hogy beérkezése után egy mindenre kiterjedő jelen
tést tegyek az eseményekről.
Sejtettem, hogy a vezérkar főnökének megjelenése a valóságos vészhelyzet elmú
lásával együtt, mindazokkal a hozzá más csatornákon" befutó jelentésekkel, amelyek
minden bizonnyal igen csak rossz képet festettek személyemről, azt fogja eredmé
nyezni, hogy korábbi megbízatásomból felmentenek és „pihenőbe" küldenek.
Biztos vagyok abban, hogy ilyen abnormális helyzet kialakulása elsősorban annak
volt köszönhető, hogy a HM vezetése az „arcvonalakat" kellő időben nem rendezte
és ennek következtében mind több kérdésben szinte ellenséges hangulat alakult ki
köztem és a kecskeméti hadtest parancsnoka és törzsének néhány beosztottja között.
Nem sokáig kellett várnom. A hétfői napon a reggeli órákban megérkezett — egyéb
ként első ízben a körzetbe — a vezérkar főnöke és az általa már jól megszokott hang
nemben közölte, hogy korábbi megbízatásom alól a miniszter felmentett és a további
akban nincs szükség arra, hogy Baja térségében tartózkodjam. A helyzet teljesen
egyértelmű és világos volt.
Kértem a vezérkar főnökét, hogy miután a mentési munkálatokat Baja körzetében
befejezettének lehet nyilvánítani — a székesfehérvári hadtest alárendeltségében levő
műszaki csapatokat helyőrségeikbe visszarendeljem. Javaslatommal Székely elvtárs
egyetértett. Feladataimat, már ahogy erre mód kínálkozott, átadtam a budapesti
hadtest műszaki főnökének és megtettem az intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy
önmagamat és alárendelt műszaki alakulataimat „kivonjam" a térségből.
Arra vonatkozóan, hogy a tolnai dandár alegységei mimódon szerelték „vissza"
a bajai hídra felszerelt tölteteket és mi történt ezt követően, nincs semminemű infor
mációm. A lényeg azonban az, hogy elhárult a veszély és megmaradt a híd.
Március végén — teljesen váratlanul — utasítást kaptam Székely elvtárstól, hogy
a bajai ár védekezés során szerzett tapasztalataimat foglaljam írásba és azt
meghatározott időben személyesen vigyem fel a VK-hoz.
Ezekben a napokban természetes, hogy többször is átgondoltam mindazt, ami ve
lünk történt.
Visszaemlékeztem azokra az eseményekre, amelyek egyértelműen igazolták tiszt
jeink és katonáink határtalan odaadását, de visszaemlékeztem azokra az esetekre is
amelyek szervezési hiányosságokra vezethetők vissza, mind a vízügyi szolgálat, mind
a HM vezetése részéről. Technikai ellátottságunk tekintetében is számos következte
tésre jutottam. Az árvíz után például, éppen e tapasztalataim alapján, alárendelt csa
patainknál megparancsoltam, hogy a tartalékban levő „M" rohamcsónakjainkat
nem szabad másként tárolni, mint vízszintes helyzetben. Az akkori raktározási rend
szerint ugyanis a motortesteket „bakra" állítva kellett — sok esetben éveken át —
tárolni. Ennek következtében a motorok karteréből kifolyt az olaj és egy-két órai
igénybevétel után használhatatlanok lettek a motorok csapágyai. Számos kisebb és
nagyobb jelentőségű emlék birtokában készítettem el a tapasztalatokról szóló össze
foglaló jelentést. Természetes az, hogy ennek a jelentésnek a mondanivalója elsősor
ban a központi és a területi szervek közötti együttműködés kérdéseit feszegette.
Nem kis szorongással léptem be a vezérkari főnök hivatali helyiségébe. A korábbi
évekből személyesen is jól ismertük egymást — már arcról is. Székely elvtárs nagyon
határozott, sok esetben kemény, de nagyon sok humánus vonással rendelkező tábor
nokként volt ismert ebben az időben. Hirtelen felgerjedt és hirtelen csillapodott. Mi
legalábbis így ismertük és tiszteltük.
Biztos voltam abban, hogy azért rendelt magához, hogy a korábbi „nyegleségem"
következtében fenyítésemet szóban is közölje velem.
A legnagyobb megdöbbenésemre azonban nem ez következett be. Jelentésem má
solatával a „szőnyeg szélén" álltam, ám azt mondta, hogy „gyere ülj le". Ez a stílus
nála ugyan nem volt szokatlan, de az események ismeretében kétségkívül meglepett.
Néhány nappal ezt megelőzően ugyanis korántsem ilyen stílusban beszélgettünk.
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Sem ő sem én. Előhozakodtam a jelentésemmel. Erre ő azt válaszolta ,,ugyan hagyd
azt a fenébe."
Bármennyire is hihetetlen, de ezt követően felállt és azt mondta nekem ,,Te ma
kacs műszaki! Most meg kellene téged fenyítenem, de erre képtelen vagyok. Igaz,
hogy sok kellemetlen órát szereztél nekem, de megmentettél egy Duna-hidat." Ezt
követően csak egy kérdése volt, hogy milyen bort igyunk ? így rendeződött ez a kér
dés is. Szép búcsú volt. Akkor az volt meggyőződésem, hogy mindaz a tapasztalat,
amit fiatal hadseregünk szerzett e természeti katasztrófa során, a feledés homályába
merül. Szerencsére ezt a pesszimizmusomat az idő nem igazolta, mert az ezt követő
időszakban mind a vízügyi szolgálat, mind a hadsereg egymással összehangolva, fel
használva a korábbi évek felgyülemlett tapasztalatait is, számos intézkedést tett an
nak érdekében, hogy egy jövőben esetleg előforduló árvízi katasztrófát népünk javára
mindjobban képesek legyünk kivédeni és elhárítani.
A fenti megállapítást talán jól szemlélteti az, hogy 1957. július 26-án, ezekben az
egyáltalán nem könnyű napokban, az akkori Honvédelmi Tanács 3/105/1956. számú
határozatával, amely jóváhagyta az akkor csupán újjá alakuló Honvédelmi Minisz
térium szervezetét, Dr. Münnich Ferenc elvtárs aláírásával, aki ebben az időben a
Honvédelmi Tanács elnöke volt, jóváhagyta a HM új szervi határozványát.
Ebből az okmányból kitűnik (55. oldal, 23. pont), hogy:
„A Műszaki parancsnok a vezérkartervei alapján kidolgozza az alárendelt műszaki
egységekre vonatkozó árvízvédelmi, segélynyújtási tervét." Ez nagy előrelépés volt
akkor, ami később komoly belső tartalmat is nyert.
Természetes, hogy az epizódok felelevenítésén túl számtalan szakkérdésben szer
zett hadseregünk tapasztalatot. E tapasztalatok sokasága azonban nem teszi lehető
vé, hogy azokat egy visszaemlékezés jellegű közleményben ismertessük. Ezért úgy
véljük hogy amennyiben ilyen igény felmerül, akkor a kifejezetten az árvédekezés iráfnyítása és végrehajtása során szerzett tapasztalatainkat szívesen közreadjuk
a fiatal nemzedék számára. Tennénk ezt többek között azért is, hogy megkíméljük
őket attól, hogy járatlan utakon kényszerüljenek haladni egy esetleges árvízi kataszt
rófa elhárítása esetében.
Az viszont kétségtelen, hogy az 1954-es nyári és az 1956-os téli árvédekezés során szer
zett tapasztalatok iskolát jelentettek mindazon résztvevők számára, akik különböző beosz
tásokban és különböző munkahelyeken teljesítették a katonai esküből reájuk háruló felada
taikat.
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SZEMLE

DAS RITTERLICHE TURNIER IM MITTELALTER
Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Ritterums
(Herausgegeben von Josef Fleckenstein.
Vandenhoeck-Ruprecht, Göttingen, 1985. 670 o.)

A kiváló középkorkutató és kutatásszervező
Josef Fleckenstein szerkesztésében megjelent
vaskos kötetből az olvasó kétségkívül többet
t u d h a t meg a középkori lovagi tornáról, mint
bármelyik más eddig megjelent munkából.
A kötetben számos európai nemzet történetkutatóinak tanulmányaiban gyönyörködhe
t ü n k , melyek egyrészt magát a lovagi tornát
ismertetik a különböző országokban, másrészt
pedig a lovagi tornával összefüggő más problé
m á k a t . A Szerkesztő ugyanis a lovagi t o r n á t
a lovagvilág központi magvának, koncentráció
jának tekinti, s a kötettel a középkori lovagság
összehasonlító forma- és magatartástörténeté
nek vizsgálatához óhajt hozzájárulni.
A kötet első része két tanulmányból áll,
melyek nem magával a tornával, hanem vele
összefüggő más témákkal foglalkoznak.
Az egyik Elsbeth Orth tanulmánya, mely a lo
vag és a vár kapcsolatait elemzi a legkülönbö
zőbb szempontokból. Szól a várak szerepéről az
alsóbb nemesség hadakozásában, a lovagok ál
t a l őrzött és igazgatott várakról, a lovagok bir
tokában lévő várakról s e birtoklás formáiról,
a lovagok női hozzátartozóinak kezén lévő
várakról, a lovagoknak a várban eltöltött hét
köznapjairól, ennek kellemetlen, unalmas és ké
nyelmetlen voltáról, ami érthetővé teszi, hogy
a lovag csak addig tartózkodott a tulajdonában
lévő, vagy felügyeletére bízott várba, míg fel
tétlenül szükséges volt.
Az első részben olvasható másik tanulmányt
Lutz Fenske írta, s ez a nemességgel és lovag
sággal kapcsolatos korai heraldikai formák ki
alakulását vizsgálja. Az első oroszlános pajzsleírás 1127-ből való, de a róla szóló forrásll70—
75 között keletkezett, s valószínű, hogy a saját
korában használatos pajzsot vetítette vissza
1127-re. A lovaspecsét viszont már a X I . szá
zad közepe óta k i m u t a t h a t ó Franciaországban,

a század végén német földön, de még ezt meg
előzőleg Angliában is. A Szerző szerint a címer
használata a nemesi nemzetségek kialakulása
idején terjed el, mikor a régi nemzetségi kapcso
latoktól eltérő rokoni kapcsolatok alakulnak ki,
s a címerek valószínűleg az új családi struktúrá
k a t és uralmi formákat akarják kifejezni.
A kötet második részében a java-középkor lo
vagi tornájáról szóló tanulmányokat olvasha
tunk.
Ulrich Mölk a torna elnevezésének kialaku
lásával foglalkozik. A tornoi, tornei, torneiment
kifejezés a X I I . század közepe előtt lovas har
cot jelent — 1170 óta jelent lovagi t o r n á t .
Ez nem jelent annyit, hogy 1170 előtt lovagi
tornák nem voltak, viszont az is tény, hogy a
kor lovagi tornái nem sokban különböztek
a tényleges lovas csatáktól.
A kötet egyik legfontosabb tanulmányát
Michel Parisse írta. Ez a franciaországi tor
nákról szól, kialakulásuktól a X I I I . század vé
géig. A lovagi tornákat háromféle forrásanyag
ból ismerhetjük meg: 1. Az elbeszélő források
megemlítik, hol és mikor voltak lovagi tornák. 2.
A szépirodalmi források leírják, hogyan zajlot
t a k le. 3. A képes ábrázolásokból megismerhet
jük a használt fegyverzetet és felszerelést. A z a
baj, hogy a szépirodalmi források csak kb. 100
évvel a torna kialakulása u t á n kezdik azokat
emlegetni, s az első korszakból képes ábrázolás
is igen kevés. A Szerző szerint a lovagi torna
o t t alakul ki, ahol a fejedelem elég erős ahhoz,
hogy a belső békét biztosítsa, s a lovagok nem
szeghetik azt meg kedvük szerint. Több mint
edzés, több mint sport — pótháború, álháború,
mellyel területet nem lehet ugyan hódítani,
de pénzt lehet keresni. Volt olyan lovag, aki
másodmagával 103 lovat zsákmányolt egy
tornán. Célja természetesen a katonai gyakor-
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lat, a ló, a lándzsa és a kard használatának,
elsősorban a lándzsa új módon való (hónalj
alá szorított) használatának begyakorlása.
Franciaországban a torna a X I . század végén s a
X I I . század elején már elterjedt. Helyesebb, ha
nem lovagi tornáról, hanem lovagjátékokról
beszélünk, mert ezeknek a szűkebb értelemben
v e t t torna (torneamentum) csak egyik fajtája.
Mégpedig a legveszélyesebb fajtája; ez ugyanis
megrendezett kis lovas ütközet. Másik fajtája a
párviadal (joute). A harmadik a kevéssé veszé
lyes béhourd (buhurd), melyben a lovag ügyes
ségét tárgyakon mutatja be. A csoportos
tornában a kard, a párviadalban a lán
dzsa használata a legfontosabb. A torna
veszélyes és költséges volt, csak uralkodók,
vagy nagy bárók rendeztek ilyeneket. Helye
eredetileg nem körülhatárolt, hatalmas terü
leten folyik és sok kárt okoz. Később a zárt tér
nagyjából négyzet alakú, minden irányban egy
nyülövésnyi. A városok, kastélyok közelében
(vagy két város, két kastély között) zajlanak le.
A párviadalok csak fokozatosan különülnek el
a csoportos tornáktól. A párviadalban legügye
sebb lovagok a csoportos tornából félreállnak
s párviadalokat vívnak. 1250 táján különül el
határozottan a csoportos torna és a párviadal.
A X I I — X I I I . századi források a lovagjátékok
ról szólva nem említenek tompa fegyvereket. A
lovagjátékok fegyverei általában élesek ; később
t á n az egyház befolyására és az ízlés változása
során lettek tompák a lándzsák, s kezdtek
kardlappal sújtani. A lóról való esések t ö b b
sérülést okoztak, mint a vágások. A csoportos
t o r n á k a t egyre inkább kiszorítják a párviada
lok, melyekben az egyéni rátermettséget job
b a n lehet bizonyítani.
Juliet Barker és Maurice Keen tanulmányá
ból megtudjuk, hogy az angol lovagjáték a fran
ciának helyi változata. Az erősebb királyi hata
lom m i a t t viszont i t t királyi tornaszabályzatok a t ismerünk I . Richárd és I I I . Edward király
tól. I I . Henrik idején — engedve az egyházi
tilalomnak — Angliában nem voltak lovagjáté
kok, s I. Richárd azért engedélyezte őket,
mert észrevette, hogy a francia lovagok, kik a
tornákon gyakorolták magukat, ügyesebbek.
Olyan helyen engedélyezett lovagjátékokat,
melyek királyi kézen voltak, mert így ellen
őrizni t u d t a őket, s anyagi haszna is volt belő
lük. Maga Richárd s később I . Edward gyakor
l o t t volt a lovagjátékokban. I I I . Henrik és I I .
Edward korában a tornák veszélyesekké vál
j a k a közbékére, sőt a király elleni összeeskü
vésekre adtak alkalmat. A tornákon általában
fiatal kalandvágyó lovagok vettek részt, azon
kívül a király s a nagyurak hűbéresei. A tornán
összeszokott csoport háborúban is jól t u d o t t
együttműködni, a torna fokozta a harci egység
összeszokottságát.
Josef Fleckenstein a java-középkori német
országi lovagjátékokról ír. A német források
a „torneamentum" szót a franciáktól v e t t é k át,

s magát a tornát francia találmánynak nevezik.
A X I I . század közepéig német földön csak a nem
veszélyes buhurd-ok voltak divatban, a század
közepe u t á n terjednek el a veszélyesebb, igé
nyesebb, s így a lovagok számára vonzóbb tor
nák, melyek rendszerint az udvari ünnepsé
gekkel kapcsolatosak. 1184 óta egyre inkább
az uralkodók szervezik a lovagjátékokat, me
lyeken fokozódik a nők, énekesek és költők
szerepe, egyre inkább társasjáték, bár katonai
szerepe nem lebecsülendő.
William Henry Jackson a német költészet
lovagjátékokról szóló alkotásait vizsgálja.
A torna előbb a Franciaországhoz közel fekvő
német területeken terjedt el, majd fokozatosan
terjed kelet felé. Stájer földön különösen ked
velték. E g y 1254 és 1260 között írott regény
szerint a Rajna vidékiek, szászok és thüringiaiak jól értik a tornát, de Magyarországon, Po
rosz- és Lengyelországban majdnem, vagy tel
jesen ismeretlen. Ügy tűnik Csehországban a
X I I I . század közepétől ismert. A tompa fegy
verek Németországban az 1270-es évektől ter
jednek el. A csoportos tornákat egyre inkább
kiszorítja a párviadal, s a X I V . század végétől
német földön kétféle párviadal (németül tjost)
ismeretes: a tompa lándzsával vívott stechen
és a hegyes lándzsával vívott rennen. De ez
utóbbi sem annyira veszélyes, mint régebben,
mert a lovagok már lemezpáncélt viselnek.
Werner Bösener a lovagjátékok gazdasági
vonatkozásaival foglalkozik. A német lovagok
jelentős része kifejezetten szegény volt; a ne
mes származásúak közül is sokan csak megerő
sített udvarházakban laktak. A miniszteriális
lovagok általában szegények és a kisháborúkban (Fehde) keresik megélhetésüket. Rendkívül
agresszívak. A szegény lovagok számára a lovagjátókokon való részvétel — zsákmányolási
lehetőség. A X I I I . század közepéig a legtöbb
lovag még képes fegyverzetét előteremteni,
de ettől kezdve a lovagi fegyverzet nehezebb
és drágább lesz, a lovagok egyre kevésbé ké
pesek felfegyverkezni. Sok lovagi származású
személy nem tudja beszerezni a szükséges fegy
verzetet és Edelknecht (armiger, famulus)
marad. A lovagok száma csökken. A lovagjáté
kok pénzkeresési lehetőségei is csökkennek,
mert egyre költségesebb az azokon való rész
vétel.
Pierre Guichard néhány olyan írott forrást és
képet említ, melyek a párviadal meglétét bizo
nyítják a X I . századi muzulmán Spanyol
országban.
Thomas Szabó tanulmányából az itáliai lovag
játékokat ismerhetjük meg. Első említésük
1158-ból származik, a következő csak 1328-ból,
de nem valószínű, hogy a két dátum között
ne lettek volna Itáliában lovagjátékok. Sok
adat szól lovaggáavatásokról. Bár a szerző
közvetett bizonyítékok alapján úgy véli, hogy
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a két időpont között is voltak lovagjátékok,
s ezt el is fogadhatjuk, kétségtelennek kell
mondanunk, hogy sokkal kevesebb volt, m i n t
Franciaországban, Németországban vagy Ang
liában. Feltehetőleg azért, mert bár van Itáliá
ban lovagi réteg, de ennek súlya kisebb, mint
az Alpoktól északra, a társadalom polgáribb
szerkezetű. I n k á b b a veszélytelenebb b u h u r t
(buhurd) terjed el. A keményebb tornák és
párviadalok inkább 1300 u t á n divatoznak a
signoriák udvaraiban, hol a feudális életforma
jobban kifejlődött.
Josef Macek a lovagjátékok csehországi elter
jedéséről szól. Később válnak általánossá, mint
Nyugat-Európában. Az intézményt a németek
hozzák be. I I . Ottokár (1253—1278), ki igen
erős nehózlovassággal dicsekedhetett, már szer
vezett lovagjátékokat — így 1264-ben Pozsony
ban. Méginkább divatosak a lovagjátékok I I .
Vencel idején (1278—1305), s a csúcspontot I .
János a l a t t (1310—1346) érik el, aki maga is
szenvedélyes tornahős volt, bejárta Európát,
hogy tornákon vehessen részt. Fia, IV. Károly,
kevésre becsülte a lovagjátékokat. IV. Vencel
(1378—1419) korában is inkább csak a nemesek
rendezhettek tornákat, melyek azután a huszita
forradalom idején egészen szüneteltek. 1434
után megint voltak tornák, különösen (a ma
gyar trónon V.) László idején (1453—1457) —
főként a katolikus urak körében, s László
általában ezek győzelmének örült a tornákon.
A takarékos Podjebrád György kevésbé ked
velte a tornákat, a kelyhes egyház pedig külö
nösen ellenezte azokat. A tornák Ulászló
(1479—1516) idején is folytatódtak. Ujabb
csúcspontot értek el a tornák (a magyar trónon
II.) Lajos idején, kinek budai tornáin cseh
lovagok is részt vettek. Csehországban a tor
nák a városok főterein, várudvarokon zajlot
tak, Prágában a Károly hídon is. A XV. század
második felében a cseh tornák — szabályzataik
szerint — veszélyesebbek, mint a burgundok.
Vastagabb lándzsákat használnak, s nem alkal
mazzák a (lovak összeütközését meggátló)
korlátot.
Fügedi Erik szép tanulmányában számol be
a magyarországi lovagjátékokról. Hazánkba
— akár Csehországba — a németek hozták be
a tornát. A X I I . század végén — Anonymus
tanúsága szerint— már voltak hazánkban lova
gi tornák. A következő tornára vonatkozó adat
1291-ből származik. A lovagi tornák rövid
fénykora Magyarországon Károly Róbert ural
kodása. Maga a király is részt v e t t tornákon s
1319-ben ilyen alkalomból ü t ö t t e ki egy ma
gyar lovag három fogát, s fájdalomdíjként há
rom falut adományozott neki. Ez időben a
magyar köznemesség felső rétege is lovagi élet
módot folytat már. Nagy Lajos alatt nincs
a d a t u n k lovagi tornákról, de ismerjük a király
tornaöltözetót. Zsigmond nem kedvelte a tor
nákat, bár uralkodása alatt voltak ilyenek.
Egy 1433-ban rendezett tornán a nádor fia is

részt vett. Mátyás, majd Jagelló házbeli ural
kodóink is kedvelték. Minden tornára vonat
kozó adatunk (az 1433-as kivételével) a ki
rályi udvarra vonatkozik. Lehet, hogy más
hol nem is rendeztek tornákat. A tornák részt
vevői között kevés a köznemes. A köznemesség
a XIV. század közepe óta nem volt olyan anya
gi helyzetben, hogy tornákon részt vehetett vol
na, alsó rétege sohasem vált lovaggá, s a könynyű lovasság sohasem t ű n t el a magyar hadsere
gekből. Nem lehetetlen, hogy az 1433-ban leírt
kis lovakkal és alacsony nyergekkel vívott tor
na a könnyűlovasság felé m u t a t , a huszártorna
felé.
Sabine Krüger tanulmányából a katolikus
egyháznak a lovagjátékok betiltására irányuló
törekvéseivel ismerkedhetünk meg. Az 1130-as
tilalom, majd az általánosabb 1179-es nemcsak
a veszélyes lovagjátékokat tiltotta, hanem a
többit is, mert a lovagság világias kultúrájának
erősödése nem nyerte el az egyház tetszését.
Az egyházi szerzők a torna elítélése dolgában
nem voltak egységesek, egyesek, mint hadgya
korlatot, megengedhetőnek t a r t o t t á k . Az egy
házi gyakorlat kénytelen volt figyelembe venni,
hogy az általános tilalom nem valósítható meg.
Csak a papi személyek eltiltása volt sikeres,
ami azért volt fontos, mert ismerünk olyan
bencés apátot, ki a környék minden tornáján
részt v e t t elpazarolva az apátság vagyonát,
miközben szerzetesei éheztek. Egyes kanonokok
„tornaszabadságot" vettek ki.
Az egyháznak meg kellett gondolnia a dolgot.
A lovagok a t o r n á t nélkülözhetetlennek t a r t o t 
ták, az egyháznak viszont szüksége volt a lo
vagokra a keresztes hadjáratok m i a t t .
1313-ban V. Kelemen pápa betiltotta a tor
n á t Francia-Német- és Angolországban, de
X X I I . János 1316-ban már kénytelen ezt
visszavonni, mivel a tilalom a lovagság létét
fenyegette. Az 1179-es általános tilalmat nem
vonta vissza, így jogbizonytalanság keletkezett,
amit az sem szüntetett meg, hogy a X V . század
ban a konstanzi zsinaton, sőt a pápai udvarban
is voltak lovagi tornák.
A kötet harmadik része a későközépkori
lovagjátékokkal foglalkozik.
Philippe Contamine a későközépkori fran
ciaországi tornákról szól. Szerinte a tornákról
szóló adatok száma 1350 és különösen 1400
után növekszik. A tornák aranykora 1380—
1430, annak ellenére, hogy a történészek több
sége szerint, mint katonai gyakorlat, elvesztet
te jelentőségót. Rengeteg tornafegyver maradt
ránk. A városok is rendeztek tornákat. De a
szoros értelemben v e t t csoportos tornák ritkák
— inkább a párviadalok divatoznak. Ezek
kevésbé veszélyesek, s ez is hozzájárulhatott
ahhoz, hogy az egyház egyre közömbösebb a
tornákkal szemben. A XIV. század közepe
u t á n ritkábbá válnak a lovagjátékok, majd a
század végén újra szaporodnak. Voltak veszé
lyes, csataszerű, tömeges tornák is.
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Valószínűleg portugál hatásra terjed el a zárt
terület és a korlát alkalmazása. 1500 táján a
lovagjátékok Franciaországban egyre teatrálisabbak, de ekkor is volt háborús jellegük, hi
szen a nehéz lovasság még igen fontos a francia
hadseregben.
Thomas Zotz a német városokban a X I I I - X V .
században rendezett tornákkal foglalkozik.
Az ilyen tornák elterjedését megkönnyítette,
hogy a városokban sok miniszteriális ós kisne
mes lakott. A polgárság felső rétege is igyeke
zett részt venni a tornákon. Vannak helyek,
ahol a nemesek és polgárok közösen rendeznek
t o r n á k a t (Zürich, Augsburg). Ezekben csak
nemes származású személy vehet részt, de ezt
számos polgárról is ki lehetett m u t a t n i .
Werner Meyer a tornatársulatokról ír, melyek
főként 1400 után alakultak. A válságba j u t o t t
lovagság rendi öntudatának megszilárdítása
volt a céljuk, egy társadalmi eszményt képvi
seltek, melyet a lovagság a politikai-katonai
gazdasági realitások terén már nem t u d o t t
elérni, csak az ünnepélyek és hadijátékok lát
szatvilágában utánozni.
A különböző csatákban kudarcot valló lo
vagság díszes és nehézkes fegyverzetével vissza
vonult a tornák világába, s a viadalokat társas
játékként űzte. A tornatársulatok a X I V . szá
zadban egyes városokra szorítkoztak, a X I V .
század vége óta viszont egész tartományok lovagsága tömörült tornatársulatokba. 1480 u t á n ,
néhány évtizednyi visszaesést követően új nagy
fellendülés mutatkozik. A tornatársulatokkal,
a nem a fejedelmi udvarokban rendezett tor
nákkal a lovagság jobban ki t u d t a vonni magát
a fejedemi hatalom alól. Ez eltér az általános
európai fejlődéstől. De 1487 után a tornatár
sulatok már nem tudnak tornákat rendezni,
azok mégiscsak átkerülnek a fejedelmi udva
rokba.
Ortwin Gamber hatalmas német és osztrák
tárgyi forrásanyag alapján részletesen ismer
teti a későközépkori lovagjátékokon használt
fegyvereket. Sorra veszi a bugurdot (buhurd),
a szűkebb értelemben v e t t (csoportos) tornát,
a párviadalt tompa és éles fegyverekkel (gestech és rennen). Az általa felsorolt fegyverek

ismertetése szétfeszítené a recenzió kereteit,
kétségtelen azonban, hogy a tanulmány elol
vasása után az olvasónak sokkal világosabb
elképzelései lesznek a későközépkori lovagjáté
kokról.
A kötet egyik legérdekesebb tanulmánya
Roger Sablonier-é, aki a későközépkori lovagság,
nemesség és hadügy kapcsolatait vizsgálja,
közelebbről azt, hogy milyen hatása volt a had
viselés és hadszervezet későközépkori átalaku
lásának, és milyen kulturális és mentális hatása
volt a hadi tevékenységnek a későközépkori
nemességre ?
Máig elterjedt álláspont, hogy 1300 u t á n a
nehéz lovasság fokozatosan kiszorul a harc
terekről. E z t támasztják alá a lovagseregek is
mert vereségei. A valóság viszont az, hogy a ne
héz lovasság a XV. század végéig lényeges ré
sze, olykor gerince a hadseregeknek. Ez így
van a svájci és landsknecht gyalogság 1480
utáni tömeges bevetéséig, sőt tán 1550-ig,
a hatásos személyi lőfegyverek kialakulásáig.
Hangsúlyozza, hogy 1302-es győzelmük után
a flamand gyalogosok 1328 és 1468 között rend
szeresen vereséget szenvedtek a lovagseregek
től. Az sem áll szerinte, hogy a lovagok idegen
kedtek volna a technikai újításoktól. Egyéb
ként vezetési képességeiket senki sem vitatja
és keresett zsoldosvezérek. A lovagi ideálokhoz
való ragaszkodás nem h á t r á l t a t t a döntően a
lovagseregek pragmatikus vezetését (mint
Huizinga vélte). 1500-ig t e h á t a nemesi-lovagi
harcos nem funkciótlan.
A kötet negyedik részében, a függelékben
Werner Meyer az Alpesek és a Rajna közötti
korai nemesi várakkal foglalkozik, Jürg Tau
ber igen érdekes tanulmányából pedig a vár
hétköznapjait és ünnepeit ismerhetjük meg a
tárgyi emlékek alapján.
A rendkívül értékes kötetet a szerkesztő
utószava fejezi be, melyben összefoglalja az
eredményeket és a nyitva maradt problémákat.
Joggal hiányolja, hogy a spanyolországi lovag
játékokról szóló tanulmány nem készült el, és
nagyon hiányzik a kötetből.
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András

PÁLMÁNY BÉLA

VÉGVÁRAK NÓGRÁD VÁRMEGYÉBEN A TÖRÖK KIŰZÉSE
ÉS AZ ÚJRATELEPÍTÉS KORSZAKÁBAN (1663—1703)
(A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XII. Történelem. Szerk. :
Bagyinszky Istvármé közreműködésével Szvircsek Ferenc)
(Nógrád Megyei Múzeumok
Igazgatósága,
Salgótarján, 19861 120 o., 16 illusztr.)

Nógrád megye köztudottan egyike hazánk
ama régióinak, ahol igen intenzív ós alapos
helytörténeti kutatások folynak, melyek az
elmúlt évtizedekben különösen megélénkültek.
I t t az országos, köztörténeti feltárásokhoz
számos viszonylatban érdemlegesen csatlakozó
tudományos kutatómunka egyik fő bázisa
a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága,
melynek legutóbbi kiadványa a megye várai
nak történetét tárgyalja a török kiűzése és az
újratelepítés idején (1663—1703).
A 120 oldalas munka a nógrád Megyei Mú
zeumok immáron 12. évkönyveként látott nap
világot. Szerzője a megye — s főleg Szécsény —
feudális kori történetének jeles kutatója, dr.
Pálmány Béla, aki az elmúlt másfél évtized
folyamán tucatnyi értékes tanulmánnyal gaz
dagította egykori szűkebb pátriája helytörté
neti szakirodalmát (a szécsényi Forgách-uradalom 1767-től a szabadságharcig; Szécsény
környékének kereskedelme 1728-tól 1848-ig;
a mezőváros úrbéri viszonyai 1690-től 1848-ig;
k é t szécsényi céhlevél 1617-ből; Szécsény fel
szabadulása a török uralom alól; a mezőváros
céheinek története 1617-től 1857-ig; kisnemesek a Forgáchok szécsényi uradalmában 1542től 1848-ig; szécsényi és bujáki törökök levele
zése a hódoltság végéről; hollókői várurak,
végváriak, szabadosok és zsellérek stb.) 1
1 Pálmány Béla fontosabb írásai: A szécsényi Forgáchuradalom és népe az Urbáriumtól a jobbágyfelszabadí
tásig (1767—1848). (Szécsény, 1972.) Bölcsészdoktori
disszertáció kézirata. = Kubinyi Ferenc Múzeum Adat
tára, Szécsény. 2—72. sz. ; Szécsény és környéke kereske
delme és vendéglátása (1728—1848) = A Magyar Keres
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve 1976. Bp.,
1976.; Szécsény úrbéri viszonyai az újratelepítéstől a
jobbágyfelszabadulásig (1690—1848) = Tanulmányok
Szécsény múltjából. 1. k. Szécsény, 1978. 47—80. o.;
Két szécsényi céh kiváltságlevele 1617-ből = Szécsényi
Honismereti Híradó, 1982. 1. sz. és 2. sz. ; Köznemesek
a szécsényi Forgách-uradalomban (1542—1848) =
Tanulmányok Szécsény múltjából. 5. k. Szécsény, 1982. ;
A szécsényi céhek története 1617—1857 = uo. 6. k.
Salgótarján, 1983. 5—30.; Háromszáz esztendeje, 1683.
november 10-én szabadult fel Szécsény a török uralom
alól = Szécsényi Honismereti Híradó, 1983. 2. sz.
53—71.; Levelek Szécsény második török hódoltsága
korából = uo. 2. sz. 83—99. ; Szécsényi és bujáki török
parancsnokok levelei Koháry István füleki főkapitány
hoz (1667—1680) = uo. 1984. 2. sz.; Várurak, végvári
vitézek, szabadosok, zsellérek (Fejezetek Hollókő feudá-

A szerző monografikus igényű feldolgozását
két kisebb terjedelmű, áttekintő összegezés
előzte meg az elmúlt években, úgymint a megye
végvárainak 1663—1685 közötti történetéről
készített korreferátuma, továbbá a jelen művé
vel azonos című előadása a szécsényi konferen
cián. 2 E kezdeményezéseket fejlesztette azután
önálló feldolgozássá, melyet a török évfordu
lóra is számos elképzelést megvalósító 3 megyei
múzeumigazgatóság a múzeumi évkönyvsoro
zat külön köteteként jelentetett meg.
A szerző, a szerkesztők és a kiadó szerv gon
dosságát ezúttal is elismerés illeti: tartalmas,
értékes, szép és ízléses kivitelezésű kiadvány
nyal gyarapodott a „jó palócok" megyéjének
török tematikájú történeti irodalma. Pálmány
Béla a tőle megszokott, lelkiismeretes gondos
sággal k u t a t t a fel a legkülönfélébb levéltárak
ból és más közgyűjteményekből a választott
témája példamutatóan szakszerű feldolgozá
sához nélkülözhetetlenül szükséges források
százait, s dolgozta ki a m ű jól áttekinthető,
világos szerkezeti koncepcióját. Az imponálóan
gazdag forrásbőség, melyre a szerző ezúttal
még a korábbiaknál is tudatosabban és terv
szerűbben törekedett, olyan „mélyfúrásokat"
t e t t lehetővé, melyekkel e ritkán választott

lis-kori társadalomtörténetéből). Kézirat, 1986. Sajtó
alatt; stb.
2 Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vármegyében a
török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663—
1703) = Magyarország társadalma a török kiűzésének
dején. Discussiones Neogradiensis. 1. Salgótarján, 1984.
90—96. o.; uő: Magyar és török végvárak Nógrád vár
megyében (1663—1685) = Magyar és török végvárak
(1663—1684). Tudományos tanácskozás előadásai —
Noszvaj, 1984. okt. 18—19. (Szerk.: Bodó SándorSzabó Jolán) Eger, 1985. 153—163. (Studia Agriensia.
5.)
3 1983: tudományos ülésszak Szécsény felszabadulá
sának 300. évfordulóján a XVII. század végi magyar
társadalom összetevőiről, belső tagozódásáról, rendjéről
(1. a Discuss. Neogr. 1. kötetét); 1985: a konferencia
sorozat 2. ülésszaka hazánk részvételéről a török elleni
felszabadító háborúban (sajtó alatt); 1986: közel egy
évig nyitva tartó állandó kiállítás Szécsényben, a Kubi
nyi Ferenc Múzeumban a magyar—török együttélés
másfél évszázadáról; kívülük tudományos előadások,
közművelődési programok a megye múzeumaiban stb.
(V.o.: Praznovszky Mihály bevezetője Pálmány Béla
1986-os kötetéhez, 9. o.)
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témakörben még országos viszonylatban is
csak elvétve találkozhatunk.
A rendkívül nagy forrásbázis kialakítására
törekvő szerző — t ö b b esztendei kutatómunká
val — nyolc közgyűjtemény vonatkozó iratait
építette be művébe, zömmel az Országos Levél
tárét, továbbá két megyéét (Nógrád ós Pest
Megyei Levéltár), két kézirattárét (Országos
Széchényi Könyvtár, Egyetemi K ö n y v t á r ,
Bp.), az Esztergomi Prímasi Levéltárót, a Had
történelmi Intézet Levéltáráét s a Dunamellóki
Református Egyházkerület R á d a y Levéltáráét.
Emellett — nagyrészt az OL Filmtára, ám
részben egyes kutatók (Szakály Ferenc, Ress
Imre) önzetlen segítsége révén, tanulmá
nyozhatta a bécsi, a besztercebányai ós a kassai
levéltárak t ö b b irategyüttesét is. Feltárta
valamennyi szóba jövő nagybirtokos família
családi levéltárát (Eszterházy, Balassa, Forgách, Koháry, Zichy, Ráday), a kevésbé hasz
nosított gyűjteményeket (Esztergomból az
Ipolyit; az OSZKK-ból a T h a l y t ; az EKK-ből
a Kaprinait, a Hevenessit; a Rádayból a név
adóét), miközben korabeli levelek, adózási ira
tok (dézsmajegyzókek, árendairatok, portális
összeírások, urbáriumok, megyei adólisták,
taxalajstromok), katonai jellegű forráscsopor
tok, cóhlevelek, anyakönyvek, canonica visitatiók, vármegyei jegyzőkönyvek etc. lapjai
nak százairól verte le a port adatgyűjtés köz
ben. Jellemző nagyfokú forráskritikai ébersé
gére, hogy az elmúlt századok során, valahol
már közzétett néhány jelentős irat eredeti
példányát is újólag felkutatta, és segítségükkel
pontosította, korrigálta a korábbi forrásköz
lések pontatlanságait.
A példamutatóan széleskörű és mélységű
forrásfeltárás (a feldolgozáshoz a kötet végén
8 oldal terjedelmű, összesen 306 hivatkozást
tartalmazó jegyzetapparátus járul) nem kevés
bé gondos szakirodalmi tájékozódással j á r t
együtt. Forrásművek (köztük X V I — X V I I I .
századi krónikás évkönyvek, spanyol, német,
olasz röplapok), a külföldi és a hazai, a regionális
és a köztörténeti feldolgozások (önálló kötetek,
monográfiák, szakfolyóiratok s más kiadvá
nyok tanulmányai, cikkei), a legújabb k u t a t á 
sok eredményei (több 1983—1985-ös munka
adatai, megállapításai is érdemlegesen szere
pelnek köztük), a különféle vitaülések (eseten
ként még sajtó a l a t t levő) anyaga egyaránt
megtalálta a maga helyét e vártörténeti mun
kában. Pálmány Béla, miként e műve is kézzel
foghatóan bizonyítja, a fiatalabb történészgenerációk azon domináns csoportjához tarto
zik, melynek tagjai mind a forrásfeltárás,
mind pedig a szakirodalmi tájékozottság, a
forráskritika ós az értékelő-összegező munka
tekintetében példás következetességgel követni
igyekeznek a X I X — X X . századi nagy elődök
hasznosítható tapasztalatait; ugyanakkor ma
ga is megfontolásra érdemes, új módszerekkel,
eljárásokkal, eredményekkel gyarapítja, gazda
gítja, a nagy hagyományokkal rendelkező
vártörténeti kutatásaink török kori fejezetét.

A szerző rendkívül széleskörű szakirányú
ismereteiről tanúbizonyságot tevő kötete szépen
példázza az országos, hadtörténeti, továbbá
a regionális, helytörténeti kutatások egymásra
utaltságát, a köztük levő, esetenként mindig
újfent kialakítandó optimális egyensúlyi hely
zet sikeres megvalósíthatóságának konkrét
lehetőségót. Pálmány Béla önként választott,
regionális vártörténeti témáját szervesen be
építette az országos fejlődés egészébe, miköz
ben nem tévesztette szem elől alapvető felada
t á t , a címben körvonalazott helyi sajátossá
gokra való alapvető koncentrálást, s ezeknek
viszonylagos teljességre törekvő feltárását,
elemzését, értékelését. Külön ki kell emelnünk
pontos, gondos, részletes és minden viszony
latban szakszerű forráshivatkozásait, szak
irodalmi utalásait. XJgy tűnik, a szerző mind
metodikai, mind pedig tematikai és forrásértékelő szempontból hasznosítani igyekezett azo
k a t a pozitív tapasztalatokat, melyeket „A
hódoltság magyar adóztatása" című vaskos
monográfia — a „törökös" témakör legértéke
sebb, legkoncepciózusabb alkotása — t á r t a
magyarországi hódoltság különféle témaköreit
k u t a t ó szakemberek elé.
Maga a monográfia négy fejezetre tagolódik,
időrendi és tematikus szempontok szerencsés
ötvözése alapján. Az első rósz Szécsény felsza
badulását és pusztulását tárgyalja (1683—
1684), míg a második a nógrádi várak társa
dalmát elemzi a török uralom végén. A szerző,
az adott viszonyokból következően, külön tár
gyalja a török által megszállt végvárakat
(Szécsény, Nógrád, Buják), valamint a mind
végig magyar kézen maradtak történetét (Fü
lek, Gács, Kékkő, Divény, Somoskő). A harma
dik fejezet az elpusztult végházak újratelepíté
sének folyamatát ábázolja, érdemleges kitekin
téssel a X V I I I . század első felére is. Az ismerte
t e t t erősségeken kívül i t t még két újabbal, Hol
lókő ós Gyarmat viszonyaival is foglalkozik. Vé
gezetül a IV. fejezetben frappánsan összegezte
feltáró elemző munkájának legfontosabb ered
ményeit.
Tételes felsorolásukra nincs terünk, de ez
nem is feladata rövid ismertetésünknek; mind
össze a leginkább figyelemre méltó megállapí
tásokat emelnénk ki. Kétségtelen, hogy Pál
m á n y Béla rendkívül alapos „mélyfúrásai" lé
nyeges mértékben pontosították a „vitézlő
rend" társadalmi-gazdasági helyzetéről alkotott
képet a bányavárosi főkapitányság e körzeté
ben a X V I I - X V I I I . század fordulójáról. Ugyan
ezt elmondhatjuk az egyes erősségek, a körülük
kialakult, félkatonai-polgári jellegű települé
sek, valamint a vártartományok, az ellátó bá
zis funkcióját betöltő váruradalmak esetében
is, tekintet nélkül arra, hogy ezek királyi,
netán egyházi és világi magánföldesúri tulaj
donban voltak-e? A forrásadatok sokaságával
hitelesen alátámasztott elemzésből kitűnt,
mennyire képlékeny ós rendkívül összetett,
heterogén, soknemű társadalmi-vagyoni réteg
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volt a végvárak világa, no meg a suburbiumok
hozzájuk elválaszthatatlan szálakkal kapcsoló
dó népessége.
Tucatnyi nógrádi végvári település társadal
mi rétegződésének, erőviszonyainak, a végvári
rendszer katonai funkcióinak, a gazdasági fel
tételrendszereknek és a társadalmi-önkormány
zati háttérnek a beható vizsgálata újszerű,
a reális helyzethez lényegesen közelebb álló
képet t á r az olvasó elé. Ismeretes, hogy a török
uralom végének, a felszabadító háborúknak és
az újratelepítés fél évszázadának végvári vi
szonyait eddigelé csak igen csekély mértékben
k u t a t t á k ilyen mikroszkopikus részletességgel;
leginkább N . Kiss I s t v á n , Szántó Imre, Müller
Veronika, Gecsényi Lajos ós Iványi Béla fel
dolgozásait említhetjük meg. Mindezek feltá
rására a kerületi főkapitánysági iratok s más,
országos jellegű források — márpedig a fel
szabadulás előtt a magyar hadtörténészek leg
inkább ezekre támaszkodtak — egyedül nem
alkalmasak, hiszen nem eléggé életközeibői
tükrözik a valóságot. E megfontolások alapján
vonta be a szerző a vizsgálódásaiba például
a megyei, a családi sőt még a demográfiai
vonatkozású forrásféleségeket is, s ily módon,
a feltárásokkal plasztikus képet rajzolhatott
a vitézlő rend önkormányzatáról, vallási és adó
zási szabadságairól, a végvári települések gaz
dasági-társadalmi összetevőinek minden lénye
ges vonulatáról.
Megállapította, hogy funkcióik szerint egy
részt királyi végházak (királyi zsoldos, iratos
katonákkal) alkották a nógrádi végházak több
ségét (a H o n t megyei, ám a füleki bázisról irá
n y í t o t t Ajnácskőt is ide sorolta), másrészt
magánföldesúri várkastélyok (Divény, Kékkő,
Gács), sőt még egy egyházi földesúr által birto
kolt vár (a váci püspök Nógrádja) is helyet
foglalt közöttük. A királyiak a bányavárosi
(másként, korábbi nevén: érsekújvári) főkapi
tányság (generalatus) „botja a l á " tartoztak,
míg a többiek földesúri rezidencia és uradalmi
központ szerepkört töltöttek be, melyeket a
török közelsége m i a t t úgyszintén megerősítet
tek, magánhadsereggel védtek. Ez utóbbiakat
királyi zsolddal fizetett katonákkal csak akkor
l á t t á k el ideiglenesen, midőn az Ipolytól délre
levő várak (Nógrád, Szécsóny, Gyarmat, Bu
ják, Hollókő és a honti Palánk) a török hódítók
kezére kerültek (1552—1593, 1663—1683).
Érdekes képet m u t a t a végvári települések
belső szerkezete, a lakosság társadalmi össze
tétele is. A nagyobbak (Fülek, Szécsény, Gyar
m a t , Nógrád, Kékkő, Divény, Gács) várból
(praesidium, arx) és külső városból (oppidum,
hostát, váralja, suburbium) tevődtek össze.
A v á r a t más társadalmi csoportok lakták, a
városétól eltérő jogállással. A királyi vár kato
naváros volt, nemesekkel, szabad zsoldoskato
nákkal, míg a földesúri magánvárak, a vár
kastélyok (castellum) főúri lakhelyként és birtokigazgatási központként funkcionáltak. S bár
mindkét csoport lakónépessége — eltérő mó
don ós mélységben — a katonáskodáshoz kötő

dött, ám természetszerűleg az utóbbiak jóval
kevesebb közszabadsággal, mentesítésekkel,
kedvezményekkel és autonómiával rendelkez
tek. A „ v á r o s " (hostát, váralja) a nagyobb
végvári települések másik szerkezeti elemeként
mezővárosi jogokat élvezett. Katonai ügyek
ben természetesen a kapitány d ö n t ö t t , ő volt
a fellebbviteli fórum is, viszont a mezőváros
ügyeit saját bírójuk ós magisztrátusuk intéz
hette. A végvári mezővárosok lakosságának
tömegeit a nem nemes szabadosok (libertinusok) és a zsellérek képezték. E közrendűek
többnyire szintén fegyvert viseltek a hostátokban, hiszek ezeket is árok, sövény, palánk kerí
t e t t e , melyet őrizni, védeni kellett. A város
lakók t e h á t — milícia jellegű — katonai-fél
katonai egységeket alkottak, élükön hadna
gyokkal, tizedesekkel. E tizedességeknek és
hadnagyságoknak természetszerűleg a vár
főkapitánya volt a főparancsnoka.
A földesúri várkastélyokban lekötelezett
nemesek éltek: a Forgáchok és a Balassák szer
vitorai (lovastisztjei, uradalmi officialisai).
A mezőváros jellegű, vagy ahhoz hasonló stá
tuszú váralják népe ezekben jogilag jobbágy
nak számított, a földesúr rajtuk t a r t o t t a a ke
zét, ám ténylegesen ők is katonaparaszti men
tességekkel rendelkeztek, sőt Gács hajdúi és
nemesei a horvát tengerparttól Erdélyig sok
helyütt megfigyelhető hajdúszabadságot is el
nyerték uruktól. Katonai strázsa- és védszolgálataik a királyi várak melletti mezővárosok
közrendű népének kötelezettségeivel m u t a t n a k
hasonlóságot; szokványos jobbágyterhek nem
sújtották őket, a vármegye és az állam felé
pedig csak a lényeges kedvezményt jelentő
taxával terhelték őket, s maguk is fegyvert
viseltek, miként ezt a földesúri telepítési ins
trukciók külön elő is írták a számukra, konkré
t a n előírva hadiszolgálmányaikat.
A királyi vár népének ura, katonai és bírói
ügyekben egyaránt, a főkapitány volt. ő t a
X V H . század második felében mindig a telepü
lés földesurai közül nevezte ki az uralkodó.
Szécsényben a Forgáchok, utóbb a zálogbirto
kos Koháryak; Gyarmaton, Kékkőn, Divényben a Balassák; Füleken pedig a Koháryak vol
t a k s földesurak s egyben a végvári főkapitá
nyok is. Kivételt csak Nógrád képezett, mely
nek földesura a katonailag nem különösebben
képzett és megfelelő váci püspök volt, emiatt
a vár főkapitányát 1593—1663 között idegen
birtokos nemesek közül nevezte ki a király.
A várbeli tisztikar (vicekapitányok, lovashad
nagyok, hajdúvajdák) jelentős hányadát köz
nemesek alkották, de sok paraszti eredetű is
soraikba emelkedett. Mindamellett a végvári
katonaság tömegét a gyalogos hajdúk és a lovas
legények képezték — életviszonyaik sokrétű,
egyénekre lebontott vizsgálatára Pálmány Béla
igen nagy súlyt helyezett, s részben éppen ez
adja munkája egyik fő értékét, jelentőségét.
E kérdés azonban már átvezet bennünket a kö
vetkező nagy témakörbe, mely a végvári kato-
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naság helytállásának, kitartásának gazdasági
motívumait tárja fel.
A felettébb hosszan elnyúló magyar végvár
vonal, a határőrvidéki kapitányságok eme nem
lebecsülendő körzetének behatóan részletes
vizsgálódásai k i m u t a t t á k , hogy a „Se pénz,
se posztó" jól ismert gyakorlata ellenére miért
nem halt éhen mind varaink, palánkjaink rizetetlen, a királyi kincstár részéről jobbára ellá
t a t l a n katonasága, s miért nem roppant össze
határvédelmünk a kedvezőbb helyzetben,
túlsúlyban levő oszmán-török helyőrségek nyo
mása ellenére sem ? A szerző valamennyi királyi
és magán földesúri erősség esetében — gazdag
forrásanyagra támaszkodva — k i m u t a t t a ,
hogy afféle „katonaparaszti" gazdálkodás folyt
mindenütt, vagyis a tisztek és a közvitózek
egyaránt fundust, házat, veteményeskertet,
káposztást, külsőségeket (szántóföldet, kaszá
lórétet, néhol szőlőt, s együttesen közlegelőt)
kaptak, s ezeknek fejében l á t t á k el sokrétű őrés védszolgálataikat. Természetesen a hódolt
ság adóztatása, a dél felé irányuló prédálások,
zsákmányszerző rablóportyák, a török és rác
rabok váltságdíja (sarca) is igen fontos, nélkü
lözhetetlen „zsoldpótló" funkciót l á t o t t el, ám
e tényezők vizsgálata nem tartozott a szerző
feladata közé.
A „katona osztásnak" nevezett földek jöve
delméből, továbbá a több helyütt megfigyel
hető iparűzésből, kereskedelemből, a marhák
tartásából és adásvételéből s más hasonló,
polgári kiegészítő foglalkozásokból pótolták
a végváriak a nehezen csurranó-cseppenő
zsoldot, s gondoskodtak saját maguk megélhe
téséről. A zsoldoskatonák jobbára éppúgy
nős, családos emberek voltak, mint a suburbiumok félkatonai-milicista parasztpolgársága,
ily módon a létfenntartásukért végzett paraszti
és egyéb munkájukat famíliájuk is segítette.
A végvári tiszteknek is kisebb birtokokat,
„kapitányság után v a l ó " szántókat, „füvelő
réteket" osztottak a vár határában. Hasonló
volt a helyzet a földesúri magánkastélyokban
is ; a kékkői hajdúk saját házakban éltek, avagy
zsellérként majorsági földeket, szőlőket művel
hettek, a gácsi hajdúk pedig a nemesi szervito
rokkalegyetemben, 1675-től, hajdúkiváltsággal
rendelkeztek. Ők is paraszti gazdálkodást foly
t a t t a k , mint a királyi végvárak hadinépe, s
katonai kötelezettségeik ellenében minden
nemű adó és szolgáltatás alól felmentést nyer
tek. Hasonló viszonyokat t á r t fel N . Kiss
I s t v á n a Dunántúl délkeleti régióiban, mint
ahogy a határ túlsó oldalán, a töröknél is meg
figyelhető a vlach-rác katonaparasztság (a
vojnikok) intézménye, akik a szultáni kincs
tártól személyekre szólóan kapott szabad bastinák (adókedvezményes katonatelkek) fejében
úgyszintén milícia jellegű félkatonai szolgálato
k a t , határőrparaszti funkciókat l á t t a k el,
szemben a Habsburg-magyar főkapitánysá
gokkal. 4 Megjegyzendő, hogy miként a töröknél
sem X V I — X V I I . századi intézmény a katonaparasztság felállítása (a voj nik-szisztéma X I V .

századi ; a török, a bolgár és a szerb szakkuta
tók a XV. századi Balkánon, nem utolsó sorban
a hazánkkal ós a Havasalfölddel közvetlenül
határos szandzsákokban már kifejlett változa
t á t t á r t á k fel), mint ahogy a mi keresztény for
rásainkban is vojnikoknak nevezett határőr
parasztok jelenléte megfigyelhető déli végvárvidékünkön, Kinizsi Pálnak, az Alsó Részek
temesvári székhelyű generális főkapitányának
(1479—1494) hadikörzetében, a délszláv-román
népességű Száva-Duna-Tisza-Temes- és Maros
menti vármegyékben is. E Mohács előtti, korai
magyar vojnik-szisztéma feltárása azonban
még további kutatásokat igényel, hiszen nem
hogy e fontos részprobléma, hanem még az
észak-balkáni és a dél-magyarországi török
ellenes határvédelmünk, végvári rendszerünk
története sincs feltárva, holott i t t olyan nagy
fontosságú hadiintézmények játszottak speciá
lis szerepet, mint a különféle katonabánságok
(vidini, nándorfehérvári, szörényi, macsói,
horvát-dalmát-szlavón, jajcei, szreberniki), a
szerémségi szerb despoták (lényegében magyar
szolgálatban álló határőrkapitányok), az Alsó
Részek Főkapitánysága, továbbá az erdélyi
vajda határvédelmi funkciója. 6
Az elpusztult helységek újratelepítését vizs
gálván, az előkerült források nem igazolták
a régebbi szakirodalom azon közismert állítá
sát, mely szerint Buda visszavívása, a török
kiűzése után egycsapásra megszűntek az egykori
helyőrségek katonai funkciói, továbbá a kato
natársadalom kiváltságos státusza. Pálmány
Béla a királyi várak és a magánföldesúri vár
kastélyok esetében egyaránt kimutatta, hogy
erre csak mintegy 2—3 évtizedes folyamat
után, jobbára a Rákóczi-szabadságharc leveré
sét követően került sor, ám az egykori várak
hoatátjainak, váraljáinak, mezővárosainak né4 N. Kiss István vonatkozó tanulmányait felsorolja :
Pálmány Béla: Végvárak... 1986. 116. o. a IV. fejezet 1.
jegyzetében; a vojnikokról: Fenyvesi László: Az igalportya és a körmendi kótyavetye balkáni tanulságai
(Adalék a hódoltsági rác-vlach-vojnik problematikához,
1641) = Studia Agriensia. 5. Eger, 1985. 199—218. o,
5 Korai törökellenes határvédelmi szisztémánkról
fontos megállapításokat tett Szahály Ferenc a kenyér
mezei csatáról és a török—magyar állóháborúról 1979ben megjelent TIT-füzetében, továbbá a Cserni Jovánról készített 1978-as tanulmányában, illetve a magyar—
török küzdelmekről (1365—1526) az Acta Orientaliában
megjelent áttekintő összegezésében; kívüle figyelemre
méltóak még Kubinyi Andrásnak a vojnikokkal kapcso
latos szórványadatai az e folyóirat hasábjain publikált
hadtörténelmi feldolgozásaiban (1523-as csata és a mo
hácsi ütközet előzményei) ; Rázsó Gyulának Zsigmond és
Mátyás királyok török politikájáról írt tanulmányai;
valamint Engel Pálnak és Fügedi Eriknek a XIV—XV.
századi várakkal kapcsolatos munkái. A témakör legát
fogóbb s legmodernebb, de természetszerűleg részleteket
nem tartalmazó összegezését 1490-ig bezárólag Rázsó
Gyula, 1490-től 1545-ig pedig Szahály Ferenc készítette
el legújabb hadtörténelmi szintézisünk 1. kötetének II.
és III. fejezetében (Magyarország hadtörténete két kötet
ben. Főszerkesztő: Liptai Ervin. I. A honfoglalástól,
akiegyezésig. Szerk.: Borús József Bp., 1984. 59—-132,
133—178. o.) — A Kinizsi Pál délvidéki főkapitányságá
val és a Mátyás korabeli Magyarország törökellenes
határvédelmével, az észak-balkáni — dél-magyarországi
végvári rendszerünkkel kapcsolatos monografikus feltáró
tevékenységet jelen sorok írója végzi.

pessége még a X V I I I . század közepe táján is,
egészen az úrbérrendezésig, számos elemét és
maradványát
megőrizte egykori, katona
paraszti kiváltságos helyzetének.
A tartalmas kötetben még sok más érdekes
problémakörrel megismerkedhet az olvasó.
így például a Fülek várába szorult három
vármegye (Heves-Külső-Szolnok;
Nógrád;
Pest-Pilis-Solt) nemesi tisztikarának (nem
egyszer maguk is katonai vezetők voltak) tevé
kenységével, hatásköri és más jellegű ellenté
teivel a végvár királyi főkapitányaival, akik
bíráskodási és egyéb kérdésekben is a fennható
ságuk alá igyekeztek kényszeríteni a megyei
irányító szervek tagjait. Nem kevésbé érdekes
az egyes erősségek, illetve mezővárosok la
kóinak magatartása a Rákóczi-szabadságharc
kezdetén (a sebtiben felújított katonai szerep
kör egyáltalán nem hozta meg a kívánt ered
m é n y t a Habsburg-barát vezetőknek), majd
a későbbi években. Figyelemre méltóak a kato
naparaszti telkekre ültetett vitézek anyagi
viszonyaival, konkrét vagyoni és életfeltételei-

vei kapcsolatos feltárások is, melyekre azonban
már csak utalni t u d u n k : e sajátos végvári
kérdéskör iránt érdeklődők feltétlenül nyernek
azzal, h a részletesen áttanulmányozzák az is
m e r t e t e t t nógrádi kötetet, mint e speciális
témakör legszínvonalasabb termékét.
A magyar végvári élet, a katonatársadalom
problémáival foglalkozó olvasó, éljen bár egy
kis nógrádi helységben, vagy a fővárosban,
egyaránt haszonnal forgathatja, jóleső érzéssel
teheti le Pálmány Béla új könyvét. A félezer
példányban kiadott, 16 illusztrációval ellátott,
szaktudományos szempontból
kifogástalan
munka, melyet a témakör kiváló kutatója,
Szakály Ferenc lektorált, miként a rövid beve
zetőben a kiadó találóan írja, „nagyívű lezá
r á s a " Pálmány Béla „e témájú kutatásainak".
Mindamellett kíváncsian várjuk a szerző to
vábbi feltáró munkájának eredményeit, a nóg
rádi végek történetének bemutatását Mohács
tól 1663-ig.
Fenyvesi

László

NAGY LÁSZLÓ

HAJDÚVITÉZEK
(Kossuth Könyvkiadó,

Budapest, 1986. 321 o.)

Érdeklődéssel vettem kezembe Nagy László
Hajdúvitézek c. könyvét, amelyben a szerző a
X V I — X V H . századi hajdúkatonaság intéz
ményét vizsgálja, b e m u t a t v a annak az egyete
mes, s a magyar hadművészetben elfoglalt
helyét. A hazai történetírás a fenti periódust
„a magyar romlás századának" kifejezéssel je
löli, utalva arra, hogy ezek az évtizedek — ami
kor az ország három részre szakadását követő
en, a török hódoltság időszakában a magyar
uralkodó osztály erősen polarizálódik, az el
nyomottak küzdelme fegyveres felkelésekbe
torkollik, s a megfáradt, szakadék szélére ke
rült ország idegen hatalmak martaléka, prédá
ja lett — valóban olyan zavaros képet mutat
nak, amelyben helyesen tájékozódni csakis a
társadalmi erőviszonyok, a levéltári forrás- és
szakirodalmi anyagok alapos ismeretében le
het. Ezért is érdemel különös figyelmet Nagy
László vállalkozása, hiszen a hazai marxista
történészek közül az elsők között kísérelte meg,
hogy átfogó és reális képet nyújtson a X V I —
X V I I . századi magyar hajdúság hadtörténeti
értékeiről, a Habsburg- és törökellenes mozgal
makban elfoglalt helyéről, valamint az európai
tól számottevően eltérő sajátos hadviselése
okairól.

Nagy László munkájának legnagyobb érté
két abban a hatalmas forrásanyagban látjuk,
amelynek segítségével biztos kézzel igazodott
el a legkényesebb, olykor teljesen irracionális
nak tűnő jelenségek elemzésében, a történel
mi konklúziók megállapításában. Mindez sze
rencsésen párosul a lebilincselő, az élőszó
varázsával á t h a t o t t előadásmóddal, aminek
következtében az olvasónak gyakorta olyan
érzése támad, mintha mesterien megírt „szép
irodalmi" alkotást t a r t a n a a kezében.
Figyelemre méltó — az események felvillan
tásakor, értékelésekor — Nagy László széles
forrásbázisra épülő korrekt adatkezelése, vala
mint szinkronisztikus látásmódja, amelynek
eredményeként a korszak bonyolult jelenségei
teljes megvilágításban tűnnek elénk, s törté
nelmileg hű képet kapunk „a magyar romlás
századának" sok v i t á t kiváltott időszakáról.
Könyve bevezető részében a szerző szüksé
gesnek tartja felidézni, újraértékelni, illetve
konfrontálni — Szamosközy István, Istvánffy
Miklós, Takáts Sándor, Komáromy András,
Dankó Imre, Szabó I s t v á n , Pvácz I s t v á n és
főként saját kutatásai alapján — a hajdúság
eredetéről, kialakulásáról, s általános jellemzé
séről a felszabadulás előtti és utáni hazai törté-
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netírásban vallott idevonatkozó nézeteket,
véleményeket. Ennek során Nagy László
meggyőző erővel mutatja be, hogy e rendkívül
heterogén, származási-, vagyoni- ós vallási
különbségek által megosztott „köztes r é t e g "
képviselői zömében nem szökött jobbágyokból,
hanem inkább az elszegényedett nemesi ifjak
és az állatpásztorok közül kerültek ki.
A továbbiakban a szerző a királyi (vagy
végvári), „hajdúvárosi", magánföldesúri és a
szabadhajdúk kategóriáját elemzi, bemutatva
a „vitézlő r e n d " privilegizált állapotát, élet
módját, sajátos társadalmi jogállását, a terme
lőmunkától való elidegenedése okait. Rendkívül
helyesen m u t a t rá, hogy a kiváltságolt hajdúk
telepítése eredetileg nem Bocskai I s t v á n elkép
zelése volt, hiszen a X V I . század közepén elő
ször a török, majd Mátyás főherceg vetette fel
ezt a gondolatot. A hajdúság intézménye te
h á t — vallja a szerző — az ország három rész
re szakadását követően j ö t t létre, amikor meg
gyengült a központi hatalom, s ennek követ
keztében képtelenné vált a belső funkciók
ellátására, s így válhatott e katonaréteg a föl
desúri hatalmaskodások eszközévé, s alkal
massá bizonyos „csendőri funkciók" gyakor
lására.
Rendkívül tanulságosak azok a részek,
amelyekben Nagy László a korabeli hajdú
katonaság létszámát vizsgálja, r á m u t a t v a ,
hogy ez a X V I I . század során összesen mintegy
40 ezer főre tehető, amely a 60 ezerre becsült
magyarországi ós erdélyi haderő — főként a
gyalogság — számottevő részét képezte. (Ez
idő tájt t e h á t kb. 4—6000 királyi, 2—3000
magánföldesúri, valamint 30 000 főnyi szabad
hajdúval kell számolnunk, akik Bocskai,
Bethlen, I . ós I I . Rákóczi György, továbbá
Thököly Imre Habsburg-ellenes nemzeti, füg
getlenségi mozgalmainak bázisát alkották!)
A könyv legjobb fejezeteit — megítélésünk
szerint— a „Szervezet, fegyverzet, felszerelés",
valamint „A hajdúkatonaság fegyelme, erköl
csi-politikai arculata" c. részek képezik, ame
lyek középpontjában a hadkiegészítési rend
szer, a fegyvernemi megoszlás, illetve annak
vizsgálata áll: hogyan lettek a kegyetlenkedé
seikről, rémtetteikről és túlkapásaikról hírhedt
hajdúk — akiket a kortársak csak „bitang,
korcsos magyaroknak" neveztek— a független
ségi mozgalmak bajnokai. E fejezeteknek első
sorban az ad különös értéket — s teszi azokat
rendkívül rokonszenvessé — , hogy a szerző
t ö b b helyen korábbi nézeteinek korrigálását,
felülvizsgálatát fogalmazza meg, r á m u t a t v a
azok fogyatékosságaira, ma m á r nem helytálló
voltára.
A könyv nem elhanyagolható erényei közé
tartozik a hajdúkatonaság érzelmi és érdekmotivációinak árnyalt bemutatása — amely
ezidáig eléggé elsikkadt más szerzők hasonló
jellegű munkáiban —, hiszen csak így válik
érthetővé, hogy miért t á m o g a t t á k következe
tesen a X V I I . század első felében az erdélyi
fejedelmek politikáját, s miért álltak az 1660-as

évektől a Habsburgok oldalára a törökellenes
harcokban.
Külön fejezetben tárgyalja Nagy László a
gyalogos és lovas hajdúk harcmódját, harc
értékét, helyesen ítélve meg a jobbára irregulá
ris taktika harcászati előnyeit, fogyatékossá
gait, s nem hallgatva el, hogy e fegyvernem —
hiányos felszereltsége, fegyelmezetlensége, a
pszichikai állóképesség hiánya m i a t t — alkal
matlan volt a kötelékharcászatra, nyílt ütköze
tek megvívására. Maradéktalanul egyetértek
a szerzővel abban, hogy a fenti hiányosságok
m i a t t a hajdúkatonaság, tényleges erényei elle
nére, harcérték dolgában messze elmaradt a jól
kiképzett, reguláris nyugat-európai zsoldoso
kétól.
A továbbiakban Nagy László — három év
tizedes kutatómunkájának eredményeit fel
használva — a hajdúkatonaság 1591—1690
közötti harcait elemzi, különös tekintettel a
tizenöt éves háború (1591—1606), Bocskai
I s t v á n , Báthory Gábor, Bethlen Gábor, I . és I I .
Rákóczi György, valamint Thököly Imre küz
delmeiben betöltött kimagasló szerepükre.
Ezeknek a fejezeteknek a középpontjában
ugyan a korszak hadtörténeti eseményeinek,
a hajdúság ütközeteinek (Álmosd—Diószeg,
Rakamaz, Osgyán, Edelény-Besenyő, Ebes
falva, Konyárd, Szikszó, Szalonta stb.) bemu
tatása áll, a szerző figyelmét azonban nem kerü
li el a X V I I . századi társadalmi, politikai és
gazdasági viszonyok, a hazai történeti fejlődés
sajátosságainak felidézése — helyenként új
megvilágításba helyezése — sem. Ennek során
Nagy László többször kísérletet tesz a történeti
szakirodalomban és a köztudatban elfogadott
hamis értékítéletek felülvizsgálatára, a korszak
jelenségeinek árnyaltabb és differenciáltabb
bemutatására, amelynek eredményeként „a
magyar romlás századának" problematikája
valóban „emberközelbe" került. A szerző kor
rekt és objektív értékítéletét jelzi, hogy egy
aránt távol áll tőle a deheroizálás és az egyolda
lú idealizálás is, ezért valóban reálisabb képet
kapunk Bocskai, Báthory Gábor, Bethlen, I .
és I I . Rákóczi György, továbbá Thököly Imre
politikai pályaképéről, intézkedéseik gyakori
ellentmondásosságáról, a X V I I . századi Habs
burg-ellenes nemzeti függetlenségi mozgalmak
jellegéről, a katonai események történetéről és a
török kiűzésének körülményeiről.
Nagy László új könyvének összegezésekor
elmondhatjuk, hogy a szerző vállalkozása nyo
m á n szóles forrásbázisra épülő, alapos szintézis
re törekvő, kitűnő m u n k á t kap kezébe az ol
vasó, s reméljük a nagyközönség is nem cse
kély haszon nélkül olvashatja azt.
A kötet rendkívüli népszerűségét jelzi r
hogy a Zrínyi Kiadónál törtónt 1983-as meg
jelentetése után, most a Kossuth Kiadó „Szi
várvány sorozatá"-ban látott napvilágot.
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V. Molnár

Lászlá

DOMBRÁDY L O R Á N D

HADSEREG ÉS POLITIKA MAGYARORSZÁGON 1938—1944
(Kossuth Könyvkiadó,

A magyar ellenforradalmi rendszer 1938—
1944 közötti katonapolitikájáról az utóbbi év
tizedekben számos figyelemre méltó vissza
emlékezés, hadtörténeti feldolgozás, diplomá
ciatörténeti m u n k a jelent meg, mind a hazai,
mind külföldön élő és külföldi szerzők tollából.
A fenti időszak magyar katonapolitikájának
összefoglalását adja meg a szerző rendkívül
pontos, tudományos igényű és értékű levéltári
kutatások, magyar és külföldi diplomácia
történeti források, dokumentumok és vissza
emlékezések felhasználásával. A fenti korról
a szerző olyan munkát ad olvasója kezébe,
ami olvasmányossága mellett forrásértéke
szempontjából is rendkívül jelentős.
A könyv 1938-tól követi nyomon az ellen
forradalmi rendszer politikájának alakulását.
Ebben az évben kerül sor Ausztria bekebelezé
sére, a müncheni egyezmény u t á n Német
ország befolyásának növekedésére, de ebben az
évben jelentkezik minden korábbinál hangosabban a nyilas mozgalom Magyarországon,
s hangjukat sokszorosan felerősítik azok a sike
rek, melyeket a területi revízió jelentett. Törté
nelmi tény, hogy a magyar katonai vezetés
hatása a politikára elmaradt a német, vagy az
olasz szövetségeséétől, de különösen az egymil
liárdos program beindítása u t a t nyitott az ese
ményekre gyakorolt szerepének növelésére.
A szerző nem hagy kétséget afelől, hogy a
politika alakulására döntő mértékben az ural
kodó osztály egésze gyakorolt hatást, de mun
kájában eredeti dokumentumok felhasználásá
val r á m u t a t arra a történelmi bűnre, mely
W e r t h Henrik vezérkari főnököt és a hadsereg
németbarát vezetőit terheli az ország és hon
védsége háborúba taszításáért. A H o r t h y által
reaktiváltatott gyalogsági tábornok számára
az volt a legfontosabb, hogy az ország semmi
lyen körülmények között ki ne maradjon a
háborúból. Werth, aki igyekezett a politika
mentesség látszatát kelteni, nézeteiben kifej
tette, hogy az első világháború „politikailag"
veszett el, s ennek oka a politikai és katonai
vezetés összhangjának hiánya volt, melyet
meg kell teremteni. A vezérkari főnök hadve
zéri képességeit igyekezett kipróbálni egy igazi
háborúban, természetesen a németekkel kiépí
t e t t szoros szövetségben, melyet úgy értelme
zett, hogy „egészen be kell hódolnunk a néme
teknek". Véleménye nem maradt elszigetelt
jelenség, helyzete a Teleki-kormány hivatalba
lépésekor megszilárdult. A tisztikar revíziós
céljai elérése érdekében felsorakozott Werth
mögött, t á m o g a t t a a Németország melletti
szilárd elkötelezettséget, szerintük ő képviselte

Budapest, 1986. 404 o.)

„a kormány diplomáciai u t a k a t kereső és kunyerálgató eljárásával szemben a cselekvő
katonai a k a r a t o t . " A katonai felső vezetés,
élén a vezérkari főnökkel, a németekkel folyó
meddő tárgyalások a l a t t megbizonyosodhatott
arról, hogy Németország nem támogatja olyan
korszerű magyar haderő létrehozását, mely
szomszédaival szemben önálló akcióra is képes,
netán alkalmas legyen a német érdekek ellen
fellépni.
Dombrády Loránd könyvében plasztikusan
mutatja be a Teleki-kormány és a vezérkar
közötti különbséget a revízió megvalósításának
kérdésében. A magyar politika 1939 őszén és
1940 tavaszán tapasztalhatta a nyugati álla
moknak a lengyel-német háború során t a n ú 
sított magyar magatartás feletti elégedett
ségét, de tapasztalhatta a magyar revíziós
törekvésekkel szembeni nagyobb megértést is.
Teleki szándóka az volt, hogy a Romániával
szembeni revíziót Németország jóváhagyása
nélkül, önerőből oldja meg, s ennek érdekében
a k a r t a fejleszteni a hadsereget. Ügy számított»
hogy könnyebb lesz a győztes h a t a l m a k k a l
a m á r visszaszerzett területeket de iure elismer
tetni, mint a békekonferencián módosítani a
határokat. A hadsereg vezetése — élén Werthtel
— a revízió kizárólagos letéteményesét Német
országban látta, ezért hangsúlyozta a vele össze
hangolt külpolitika és a katonai együttműkö
dés szükségességét. 1940 őszére a fenyegető
közelségbe került Németország beszűkítette a
magyar kormány politikai mozgásterét. A ki
alakult helyzet kedvezett a feltétlen német
barát politikát követelő, erősödő szélsőjobb
oldalnak és a katonai vezetésnek.
A német irányba történő behódolással szem
ben a magyar politikai vezetés nem élt azzal
a lehetőséggel, melyet a Szovjetunióval kiala
k í t h a t ó kapcsolatok jelenthettek volna. A
szovjet kormány 1939 ősze óta rendszeresen
tanújelét a d t a jószomszédi törekvéseinek»
t á m o g a t t a a magyar kormány törekvéseit kül
politikai mozgásterének tágításában.
W e r t h mindent elkövetett annak érdekében,
hogy a kormányokat egyre inkább a német
érdekek kiszolgálójává tegye, s ha ez nem volt
eredményes, igen sokszor szembehelyezkedett
a hivatalos kormánypolitikával, szükség esetén
azt keresztezni is igyekezett. Ez oda hatott»
hogy a kormány vonalától egyre inkább eltérő
katonapolitika volt kialakulóban, melyet
H o r t h y jóindulatúan szemlélt.
W e r t h nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
Jugoszlávia elleni intervencióhoz való csatla
kozással a magyar kormány végleg Német-
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országhoz láncolja magát, felszámolta a Teleki
által képviselt fegyveres semlegesség politiká
ját. A vezérkari főnök a német hadsereg újabb
villámháborús sikerétől elkápráztatva ismét
megerősödött abban a meggyőződésében, hogy
csak a német fegyveres erő akciójához való
fenntartások nélküli, időben és megfelelő erők
kel végrehajtott csatlakozás lehet a maradék
talan revíziós siker útja. Elhatározta, minden
alkalmat megragad, hogy felajánlhassa a had
sereg csatlakozását a részleteiben ugyan ekkor
előtte még ismeretlen de immár kétségtelen
Szovjetunió elleni hadjárathoz.
Dombrády Lóránd olyan részletességgel mu
t a t j a be a vezérkari főnök és a németbarát
tisztek szerepét a Szovjetunió elleni háborúba
való belépésben, ami megalapozottabb, egy
értelműbb ismereteket eredményez az olvasó
és k u t a t ó számára. A kormánnyal elégedetlen
katonák körében felvetődött egy szabadcsapat
megalakításának gondolata, s Werth 1941. jú
nius 25-én Himer tábornok villásreggelijén
terjesztette elő elképzeléseit annak érdekében,
hogy a felelős magyar politikusokra nyomást
tudjon gyakorolni a hadbalépés érdekében.
A szervezés végrehajtása azonban már nem
volt aktuális, a Kassa ellen június 26-án 13.10kor végrehajtott provokáció megteremtette
az alkalmat a hadba lépésre.

H o r t h y 1941 szeptemberében ugyan meg
vált vezérkari főnökétől, de arról a pályáról,
melyre az országot állították sem ő, sem a kato
nai vezetés nem t u d o t t , de igazából nem is
akart letérni. A háborúba való belépést nem
t u d t á k megakadályozni azok a józanul gon
dolkodó körök sem, akik érdekeltek voltak
az ország semlegességének megőrzésében. A
hadba lépés a revíziós politika logikus követ
kezménye volt. A Szovjetunió elleni háború a
katonák tömegeit eszmei szempontból felké
születlenül érte. A korábbi évek propaganda
munkája a szomszéd népek ellen irányult, s a
katonák nem értették, miért kell harcolniok a
Szovjetunió ellen olyan szövetségesekkel, me
lyek az elért területgyarapodásokat veszélyez
tetik.
Dombrády Lóránd a magyar történelem e rö
vid, de rendkívül jelentős időszakával össze
függő és elemző szemléletéhez következtesósek
levonásához járult hozzá, amikor tudományos
igénnyel, több, eddig még nem publikált doku
mentum, visszaemlékezés alapján törekedett
bemutatni, hogy az ellenforradalmi rendszer
történetének e tragikus szakaszában döntő
szerep j u t o t t az akaratukat a politikusokkal
szemben érvényre j u t t a t n i képes katonai veze
tőknek.
Szauter Lajos

T Ó T H GYULA

HADAK, HITEK, HISTÓRIÁK
(Magvető Könyvkiadó,

Elvek és Utak, Budapest, 1986. 644 o.)

A Magvető Könyvkiadó egyre inkább szakosodó sorozatai, a „Tények és T a n ú k " , a „Nem
zet és Emlékezet", a „Gyorsuló I d ő " mellett az
„Elvek ós u t a k " c. sorozat az, amelyben mind
máig helyet kaptak történeti, irodalomtörté
neti, művészeti, szociológiai, elméleti ós ideoló
giai jellegű művek. Ez az új kötet is a „Törté
nelmi, irodalmi és művelődéspolitikai tanul
m á n y o k " alcímet viseli, mintegy reprezentálva
azon sorozat sokrétűségét, melyben napvilágot
l á t o t t . E g y sorozat, megfelelő szerkesztői elvek
mellett viszonylag könnyen lehet sokrétű.
De alkothat-e valaki egyszerre jó történelmi,
irodalmi és művelődéspolitikai tanulmányo
k a t ? Ez már fogasabb kérdés. Korunkban
gyakran gondolunk vissza nosztalgiával a
reneszánsz, a felvilágosodás vagy akár a X I X .
század polihisztoraira, s gyakran bizony már
azzal is megelégednénk, hogy a történész
értsen az irodalomtörténethez, az irodalom
történész konyítson a történelemhez, a mate-

matikus a fizikához, a fizikus a matematiká
hoz, és így tovább. E kötet egy ilyenfajta
polihisztorságot h i v a t o t t jelképezni az ún.
humán tudományok területén. Lássuk, milyen
eredménnyel.
Az alcímmel nyomban vitatkoznunk kell.
A kötet tíz nagyobb tematikai egységben tar
talmaz különböző műfajú írásokat, a könyv
ismertetéstől az esszéig, az újságcikktől az elő
szóig, de tanulmánynak csak a cannae-i csatá
ról szóló írást neveznénk. Ez ugyanis az egyet
len, amely a tanulmány klasszikus követel
ményeinek (pl. jegyzetanyag) megfelel. A töb
bi nem könyvismertetés-jellegű írás többsé
gében is találunk ugyan hivatkozásokat a fő
szövegbe beleépítve, s ezek egy része is viszony
lag könnyen visszakereshető, de sok esetben
egyszerűen nem lehet tudni, honnan v e t t e
adatait a szerző. Ennek legjellemzőbb példája
a győrvári csatáról szóló írás, amelyben több
ször is hivatkozik egy „hivatalos osztrák had-
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történeti m u n k á r a " (157. és 165. o.), de a kötet
címével adós marad.
Tóth Gyula írásainak gyűjteményét egy
rövid életrajz vezeti be, „Curriculum vitae
brève" címmel, mintegy utalva a szerző latin
szakos végzettségére és humán érdeklődésére.
Még ebben az írásban található aránylag a
legtöbb bibliográfiai a d a t ; a szerző egyetlen
önálló kötete, a Béri Balog Ádámról írott
monográfia például háromszor is szerepel.
Az első nagyobb tematikai egység az „Ókor"
címet viseli. I t t két könyvismertetés mellett
egy tanulmányt olvashatunk a cannae-i csatá
ról. A tanulmány 1954-ben jelent meg e folyó
irat hasábjain, s egy hozzá fűzött jegyzetben
a szerző maga is bevallja: „Gélünk nem apró
részletkérdések elemzése, hanem az ókor e nagy
csatájának megrajzolása volt". Jóllehet ez a
kötet leghosszabb írása (42. o.), e terjedelem
ből magára a csatára csak 20 oldal j u t ; s sajnos
az egész íráson nagyon érződik a kor, amelyben
született. Mint már említettem, ez az egyetlen
olyan írás, amelynek jegyzetanyaga van, de a
jegyzetek jó része egyszerűen felesleges, mert
a főszövegben m á r elmondott dolgokat ismétel
meg (19., 22. és 26. jegyzet). Egy alkalommal
még önellentmondásba is bonyolódik, amikor
a főszövegben a I I I . századi katonai reformok
kapcsán megállapítja, hogy „a centuria-felosztás helyett a légiók kisebb egységekre, manipulusokra oszlottak", majd a jegyzetanyag
ban már azt írja, hogy „minden légió 30 manipulusból, minden manipulus pedig 2 centuriából tevődött össze". (Természetesen ez utóbbi
a helyes.) I t t jegyeznénk meg, hogy mivel a
szerző mindvégig a betűhív átírás mellett ma
radt, kár volt e gyakorlattól éppen a legio ese
tében eltérni. Áttérve a tanulmányra, nem ér
t ü n k egyet a szerző azon megállapításával,
hogy Fabius Maximus „halogató taktikája
védte a nagy állattenyésztők helyi jószágait,
viszont lent odadobta a kisparaszti földeket az
ellenségnek". Politika és hadvezetés között
természetesen szoros kapcsolat van, de az át
csatolások nem ilyen közvetlenek, s a fenti állí
t á s t semmi sem bizonyítja. Kissé furcsa a „ró
maiak merev, beidegzett harcrendjének" állan
dó emlegetése. A csataleírásból egyértelműen
kiderül, hogy Cannae-nál egy nagyon jól veze
t e t t , saját harcászati hiányosságát egy csata
rendi felállítással kiegyenlítő pun hadsereg
került szembe egy rosszul vezetett, rosszul fel
állított, a római hadsereg általános harcászati
sémájából visszafelé lépő római haderővel.
Amint a vezetés egy Hannibáléhoz hasonló
képességű katona kezébe került, a pun had
vezér mesteri vezetése sem t u d t a kiegyenlíteni
a két hadsereg minőségi különbségét.
A következő, „A t ö r ö k " című egységben rö
vid, népszerűsítő írást olvashatunk Hunyadi
Jánosról, egy bevezetőt „Az török áfium ellen
való orvosság"-hoz s három könyvismertetést.
A Hunyadi-portréra rányomja bélyegét a meg

írás időszakának historizáló szemlélete, s érde
mes elgondolkodni azon, indokolt-e egy olyan
írás újraközlése, amelynek csaknem vala
mennyi elméleti megállapítása elavult a T ó t h
Gyula által többi írásában annyit emlegetett
újabb kutatások fényében. E portré szövegébe
még egy sajnálatos baki is belecsúszott, mely
szerint Hunyadi munkájában „újabb akadályt
jelentett Hunyadi László kiszabadulása Frigyes
fogságából..." Nyilván V. Lászlóról v a n szó.
Sajnos sok jót az „Áfium" előszaváról sem
mondhatunk el. Ugyanez a historizáló szemlé
letmód s a Zrínyi-szöveg felesleges — mert újat
nem mondó — elismétlése jellemzi.
A harmadik alfejezet „A Rákóeziak" címet
viseli. Ebben a részben t ö b b könyvismertetés
mellett rövid, az előbbi erényekkel bíró össze
foglalást olvashatunk Rákóczi hadvezéri tevé
kenységéről, í g y pl. merőben historizáló az a
megállapítás, amely Rákóczi erényeként t ü n 
teti fel, hogy „felhívásokat intézett a horvátok
hoz, szerbekhez, szlovákokhoz, románokhoz,
és a fegyverbe lépők számára a magyaroknak
adott jogokat biztosította". A szerző i t t , a
nemzetiségi kérdés ilyetén beállításával, egy
olyan konfliktust vetít vissza, amely csak egy
évszázad múlva jelentett problémát a magyar
politikában.
Túlzás az a megállapítás is, hogy Rákóczi
„valamennyi alvezére fölé" emelkedett „kato
nai tudás tekintetében i s " . Rákóczi elméleti
képzettsége nem érte el pld. Forgách Simonét,
gyakorlati katonai érzéke pedig egy jobb ké
pességű ezereskapitányéval volt egyenérté
kű. Életteli és pontosnak tűnő az a kép, amit
„A kuruc táborozás" c. írásban olvashatunk,
noha az a sejtésünk, hogy Tóth Gyula ezúttal
a katonai szabályzatok szövegét alkalmazta a
kuruc táborozás hétköznapjaira. Hogy a kép
korántsem volt olyan felemelő, mint a szerző
festi, az kiderül egy általa említett epizódból
is, mely szerint „a lakosság kétségbeesve
panaszkodott, hogy a lovas és gyalogos kuru
cok mindent tönkretettek". A katonai szabály
zatok s az oly kimerítően elemzett „Regulamentum Universale" is azért oly részletes a
katonai kihágások elleni rendszabályok ismer
tetésében, mert a kuruc csapatok morális álla
pota ós a lakossághoz való viszonya korántsem
volt oly felhőtlen, mint ezekből az írásokból
sejthetnénk. A „ K u r u c győzelmek a Dunán
túlon 1705—1706-ban" című, szintén e folyó
iratban publikált írás k é t részre tagolódik, az
első „A Dunántúl felszabadítása 1705-ben"
címet viseli, s csak általánosságban tárgyalja
e hadjárat történetét. A szerző i t t is furcsa
kijelentésekre ragadtatja magát, pl. amikor
„Földvár, Simontornya, Pápa és más várak
vérrel megvételét" annak tulajdonítja, hogy,
B o t t y á n seregében túlsúlyban voltak „ a gya
logos harcot nem ismerő lovasok", m i n t h a
bizony a gyalogos katonákat kevésbé találná
el golyó és kard. A második, a győrvár—eger
vári csatát ismertető majdnem-tanulmány jó»

— 149 —

val nagyobb elismerésre t a r t h a t számot, noha
néhány v i t a t h a t ó , a megírás időpontjával
magyarázható szólamot i t t is találhatunk.
Pl. hogy „a főnemesi vezetők kezéből oly
sokszor kiesett zászlót a győrvári ütközetben
ismét magasra emelte a nép". Vitatható az a
megállapítás is, hogy ,,a kurucoknak az ütkö
zetben alkalmazott taktikája számos részlettel
gazdagítja Rákóczi-kori hadművészetünket" ;
hiszen a kuruc harceljárás a magyar csapatok
immár egy évszázados „hagyományán" fe
lelt meg. E tekintetben az álmosdi csata,
Bethlen győztes ütközetei, Thököly sikeres
összecsapásai és a győrvári ütközet között
semmilyen érdemi különbség nincs. Az alfeje
zet utolsó írása Apor Péter portréja, amely
e ciklus egyik legsikerültebb írása.
A következő rész a Kemény Zsigmond
— életműsorozat Tóth Gyula által sajtó alá
rendezett köteteihez írott bevezetőket tartal
mazza tematikus csoportosításban. A 261. ol
dalon idézi Németh László Kemény Zsigmond
ról írott sorait. Ezek szerint „Kemény Zsig
mondban igen kevés volt a filológból, aki nem
érezné hitelesnek művét, ha tele nem tűzdelné
olvasmányaiból kiírt cédulákkal, s majdnem
semmi a szellemi piperkőcből, aki műveltsége
kelméit úgy hordja, mint tündökleni akaró
dáma szegényebb-gazdagabb gardróbját".
Sajnos ezekre a bevezetőkre éppen az ellenkező
a jellemző. Mindegyikük tele van múltbéli ós
jelenkori irodalmárok ós tudósok írásaiból v e t t
idézetekkel, s ezek egy része nehézkessé teszi
a szöveget, másrészt az olvasóban joggal ébred
kétely, van-e Tóth Gyulának önálló véleménye
a felvett kérdésekkel kapcsolatban? (Egyedül
a Wesselényi-esszé értékelésében száll vitába
Trócsányi Zsolttal). S a filológusi buzgalomba
is csúszott hiba. Tóth Gyula megkérdőjelezi
Kemény „Emlékirat 49-ből" c. műve Beksics
Gusztáv által kiadott, megcsonkított szövegé
nek hitelességét és tárgyszerűségét. Fő bizo
nyítékként azt említi, hogy az emlékirat szöve
ge mindmáig nem került elő, ill. hogy Beksicset senki sem hatalmazta fel a szöveg meg
csonkított kiadására. Megítélésem szerint
egyik érv sem döntő. Kemény hagyatékában
az elmúlt 70 év erdélyi impériumváltásai jelen
tős pusztulásokat okoztak, s az emlékirat egy
nem teljes s kissé megviselt másolati példánya
megtalálható az Országos Levéltárban. A cson
k a kiadás pedig a X I X . századi emlékirat-ki
adásokban (sajnos) megszokott gyakorlat volt,
elég i t t csupán Mészáros Lázár emlékiratának
Szokoly Viktor-féle kiadására, vagy az Alfonz
Danzer-fóle Dembinski „emlékiratokra" utal
nunk. Ami a szöveg hitelességét illeti, ténybeli
ellentmondás az emlékirat és a „Forradalom
u t á n " 1849-re vonatkozó részei között nincs,
s a békepárt történetének legfontosabb forrá
sa, Hunfalvy Pál nemrég megjelent naplója,
néhány datálási pontatlanság kiigazításán
kívül, lényegében megerősíti az emlékirat szö
vegének hitelességót. Az említett datálási pon

tatlanságok pedig a kor szinte valamennyi em
lékiratára jellemzőek.
A Keményről szóló írások már átvezetnek a
kötet következő, a „Szabadságharc" címet
viselő ciklusához. E részben négy könyvismer
tetést, egy kisportrét és két előszót olvasha
t u n k . A kötet fülszövege szerint „.. .legnagyobb
érdeklődésre minden bizonnyal az 1848—49cel és az ezt követő sötét korszakkal foglalkozó
nagy történelmi tablók számíthatnak". Érde
mes t e h á t kissé bővebben foglalkoznunk e cik
lus írásaival.
*A könyvismertetések Marx és Engels 1848—
49-es írásainak gyűjteményével, Táncsics önéletleírásával és Nemeskürty István két köny
vével fogalkoznak, a kisportré által ábrázolt
férfiú Johann Franz Kempen von Fichtens
t a m m altábornagy, a k é t bevezető pedig a
T ó t h Gyula által szerkesztett két, Magyar
Századok-sorozatbeli kötethez íródott. Ezek
kel az írásokkal, kivéve t á n a Kempen-portrét, több baj is van.
Már a Kemény bevezetőkben is többször elő
fordul a szabadságharc végével kapcsolatban
a „ b u k á s " szó, ami, véleményem szerint, nem
egyszerűen megfogalmazásbeli pontatlanság,
hanem szemléleti hiba. Bukásról akkor beszél
hetnénk, ha a magyar forradalom erői képtele
nek lettek volna megbirkózni a polgári átalaku
lás és a nemzeti függetlenség belső ellenségei
vel, ill. a Habsburg-birodalom erőivel ; továbbá
ha a forradalom és szabadságharc tábora olyan
belső ellentétekkel lett volna terhes, amelyek
hosszú távon akadályozták volna e tábor egy
séges fellépését és a polgári átalakulás demok
ratikus programjának keresztülvitelét. A té
nyek mindkét feltételezésnek ellentmondanak.
Ezért kért Ferenc József 200 000 katonát
I. Miklóstól, s e csapatok felvonulása előtt a
magyar hadsereg sikerrel harcolt a es. kir.
erők és a velük szövetséges nemzetiségi felke
lők ellen. Emellett a kormányzat egyre több
lépést t e t t a további demokratizálás, a paraszt
kérdés rendezése, a nemzetiségekkel való meg
egyezés irányába. A magyar szabadságharcot
leverték, ez ugyan katonai vereség volt, de
nem bukás, mivel e leveretéshez két nagyhata
lom egyesült fegyveres ereje volt szükséges.
A másik ilyen szemléleti hiba Marx és Engels
1848—49-es tárgyú írásainak értékelése. Már
az egyik Kemény-bevezetőben találunk ilyen,
szép, de nem igaz állítást, mely szerint „a mi
negyvennyolcunknak a 20. századi munkás
mozgalom ideológusaitól kellett várni méltó
értékelését". Erre még rákontráz a szerző,
amikor később azt állítja, hogy „Marx és
Engels írásai tárgykörünkben változatlanul
hitelesek, elméleti következtéseik érvényessége
pedig a múló idővel még növekszik is. Vonatko
zik ez az osztályok és pártok, az osztályküz
delmek, a hatalom szervezetei ós a korszak ki
emelkedő személyiségei történelmi helyének,
szerepének pontos megítélésére, legáltaláno
sabban a társadalmi haladás ós a nemzet —
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nemzetiség nagy kérdéseinek elméleti meg
alapozására". Tudjuk, volt olyan korszak a
a magyar történetírásban, amikor egy jól meg
választott, még ha eredeti kontextusából ki is
szakított Marx-, vagy Engels-idézettel agyon
lehetett csapni a vitapartnert, még akkor is,
h a az idézet nyilvánvaló tévedést tartalmazott.
De még a közelmúlt Kossuth-értékelésével
kapcsolatban is rengeteg problémát okozott,
hogy 1849 u t á n e két férfiú nem a legjobb véle
ménnyel volt az ex-kormányzóról. Le kell t e h á t
szögeznünk: Marx és Engels 1848—49-es tár
gyú írásai csupán kortársi véleményként, de
nem orákulumként jöhetnek számításba e kor
szak kutatásában. Ez esetben ugyanis nem
történetírói m u n k a termékéről, hanem aktuálpolitikai céllal és éllel írott cikkekről, röpira
tokról, vagy magánlevelekről van szó, s Marx
oknak igen gyér forrásanyag és (mint ezt pl.
Frank Tibor kutatásai bizonyították) igen el
fogult infomátorok, pld. Szemere Bertalan,
vagy a két osztrák rendőrkém, Bangya és
és Zerffy, álltak rendelkezésére.
Az egész kötet legelszomorítóbb írása a
„Küzdelem, bukás, megtorlás"c. kötethez írott
előszó. Már az első lapokon ilyeneket olvas
h a t u n k a kor emlékiratirodalmáról: „Sajátos
ságnak látszik az is, hogy ennek az emlékirat
irodalomnak a hatása nem annyira 1848—49
győzelmes eseményeinek leírásából, tanúsítá
sából eredt, hanem a résztvevőknek az 1849.
nyár végi eseményekben, tehát a bukás és meg
torlás idején viselt, vállalt szerepének a be
mutatásából, vagyis az egyik oldalon az ellen
forradalom győzelmében, és a régi rend visszaültetésében szerepet játszó megalázkodás,
árulás, gyávaság, ellenforradalmi érdekek nyílt
vagy titkolt szolgálatának, a másik oldalon
pedig az üldöztetésnek, megtorlásnak, a mene
külésnek és emigrálásnak az ábrázolásából".
Az állítás természetesen lehet igaz, ha valaki
ilyen szempontból válogat, s csak az utolsó
fejezeteket olvassa el; másként ilyen sajátos
ságról ebben az emlékirat-irodalomban nem
beszélhetünk. Jónéhány olyan emlékirat van
mind a megjelentek (pl. Zámbelly Lajos,
Sztankó Soma, Asserman Ferenc, Ivánka
Imre művei) és a kéziratosak (Messzóna Ferenc,
Polák Vilmos, Korponay János, Bozó Manó
munkája) között, amelyek el sem j u t n a k a vég
napok történetének elbeszéléséig.
Sok a tévedés az egyes emlékiratokról írottak
között. Nem tudjuk, milyen alapon kérdőjelezi
m e g Tóth Gyula Leiningen-Westerburg Károly
naplójának hitelességót. Bizonyosan nem a
tények alapján, hiszen Leiningen naplójának
kézirata megvan, az első szótól az utolsóig a
fiatal tábornok sajátkezű írása. Félő, hogy
Tóth Gyula ez esetben Kacziány Géza munká
jára támaszkodott. Az elvakultan Görgeigyűlölő Kacziány ugyanis egyedül így vélte
diszkreditálni a Görgeihez haláláig ragaszkodó
Leiningen naplóját. Tévedés az is, hogy
Duschek Ferenc emlékiratának nyoma veszett
volna. Éppen néhány éve t e t t e közzé a Levél

tári Közleményekben a német szöveget
Fábiánná Kiss Erzsébet. Mack Józsefet lehet
ugyan nagyszerű forradalmárnak nevezni, de
nem érdemes, mert az önkényuralmi korszak
egyik legfelelőtlenebb összeesküvésének meg
szervezésével legfeljebb a könnyelmű jelzőt
érdemelte ki. Madarász László soha nem volt
belügyminiszter, csupán az O H B rendőri és
postaosztályának vezetője. Igen szép az a lírai
mondat, amit a meg nem írt emlékiratokról
olvashatunk, de a felsorolás i t t sem szerencsés,
mert pl. Csány László 1849 januárjában el
kezdte „mulatságból" történetét írni „a vész
teljes 9 holnapoknak", amit egészen 1849
augusztusáig kommentárokkal írott napló
formájában folytatott, de ezt az Aradra mene
külés közben elveszítette, s emiatt igen szomo
rú volt, mint Jókai írja az „Életem legszomo
rúbb napjai" c. emlékezésében.
A történeti részben is egymást érik a tévedé
sek. Az „engedetlen" Görgeit nem július 2-án,
hanem l-jén váltották le, egy sajnálatos tévedés
folytán, mint azt nemrég K a t o n a Tamás tisz
t á z t a . A cári csapatok ellen nem bontakozott
ki népfelkelés, csupán Losoncon vertek agyon
néhány kozákot, eléggé sajnálatos következ
ményekkel, mert a bevonuló cári csapatok
bosszúból felgyújtották a várost. Július 8-án
nem az országgyűlés, hanem a kormány költö
zött Pestről Szegedre, az országgyűlés m á r
július 2-án elnapolta üléseit. Július 14-én
Szemere nem ajánlhatta a képviselőháznak a
nemzetiségi határozat elfogadását, mivel a
képviselőház ülései csak július 20-án kezdődtek
meg; július 14-én a románokkal való kibékülés
tervezetét, a Projet de Pacification-t írta alá
— Kossuth. A nemzetiségi határozatot július
23—28 között tárgyalta az országgyűlés.
A július 31-i segesvári vereség még nem volt
döntő az erdélyi hadszíntéren; az augusztus
6-i nagycsűri vereség u t á n vált reménytelenné
i t t a helyzet. E tényeknek bármely kézikönyv
ben utánanézhetett volna a szerző — kár, hogy
nem t e t t e meg.
„A föld megőszült" c. kötet előszava sincs
hiba nélkül. Sajátos elírás „az egykori betelepült
német, zsidó, görög, délszláv és magyar polgá
r o k " (kiemelés tőlem — H . R.) emlegetése. É r t 
hetetlen az a t a p i n t a t , amellyel a szerző
Noszlopy Gáspár császárrabló vállalkozásáról
szólva csupán annyit ír, hogy
történeti
irodalomban ma is a legtöbb oldalról megköze
l í t e t t " , mikor immár 30 éve ismert tény, hogy
az egész vállalkozás mese, a derék Vasváry
Ferenc bájosan együgyű története.
A lehangoló 1848-49-es ciklust a „Század
forduló" c. rész követi. I t t Palágyi Lajosról,
Gárdonyi Gézáról és a „Százhetvenöt H u s z á r "
c. antológiáról olvashatunk. Ez utóbbiban a
lovakról elmélkedve a szerző a következőket
írja: „...pusztulása úgy döbben belénk, mint
Sydney Pollack filmjében (A lovakat lelövik
ugye?) vagy Tony Richardson remekében
(A könnyűlovasság támadása)." Az olvasóba
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viszont az döbben bele: Látta-e Tóth Gyula
„A lovakat lelövik, u g y e ? " c. filmet? Vélemé
nyem szerint nem, mert abban egy fia ló nincs.

néhány könyvismertetésen kívül művelődés
politikai írásokat tartalmaz.

A „Szocialisták" c. fejezet főleg könyvismer
tetéseket tartalmaz, ezt követi az írói portrék
ból és könyvismertetésekből álló „írók> mű
vek, műfajok" c. rész. Az utolsó két fejezet a
„Kulturális, művészeti élet, könyvek hazánk
b a n " és a „ A könyvtárügy — milliók ügye"

összegzésként csupán annyit: Aki ír, szereti
az egyszer papírra v e t e t t sorokat véglegesnek
tekinteni. De érdemes-e eme véglegességhez
ragaszkodni, ha a leírtak közismert tényekkel
ellenkeznek ? S érdemes-e ilyen írásokat kötetté
rendezni ?
Hermann Róbert

ARMEE FÜR FRIEDEN UND SOZIALISMUS
Geschichte der Nationalen Volksarmee der DDR
(Militärverlag der DDR, Berlin, 1985. 744 o.)

A „Hadsereg a békéért és a szocializmusért"
címet viseli a Német Katonai Kiadó által
198ő-ben forgalomba hozott, 744 oldal terjedel
m ű könyv, amelyet Dr. Reinhard Brühl vezér
őrnagy irányítása alatt álló hét fős szerzői kol
lektíva készített. A német Nemzeti Néphadse
reg történetét feldolgozó munka látványos vál
lalkozása az N D K hadtörténészeinek és a né
met Szocialista Egységpárt Marxizmus Lenin
izmus Intézete munkatársainak, valamint
mindazoknak a tábornokoknak és tiszteknek,
akik elősegítették megjelenését. A szerzők azt
a feladatot kapták, hogy lehetőleg minél széle
sebb olvasóközönséggel ismertessék meg a
munkás-paraszt hadseregnek a német forradal
mi katonai hagyományokban gyökerező múlt
ját, felállítása és kiépítése körülményeit, a
30 éves fejlődés legfontosabb állomásait és
problémáit. A könyv tehát nem csak a katonák
nak, hanem az érdeklődő állampolgároknak,
elsősorban a fiataloknak készült. Nálunk is
hasznos vele megismerkedni mindazoknak,
akik a Magyar Néphadsereg történetével fog
lalkoznak, vagy régóta figyelemmel kísérik
fegyverbarátaink életét, eredményeit. A tájé
koztató ehhez kíván segítséget nyújtani.
A munka öt fejezetből álló történeti leírásra,
s néhány oldalnyi függelékre oszlik, utóbbiból
öt oldal a jegyzeteket, egy oldal a felhasznált
irodalmat és rövidítéseket, három oldal a
tárgymutatót tartalmazza.
Az 1. fejezet „A Nemzeti Néphadsereg alapí
tása — a fordulat kifejezése a német hadtörté
nelemben" címet viseli, 12 oldal hosszú, amely
ből 33 oldal j u t „Történelmi tapasztalatok és
tanulságok" címmel a X V I . századtól a fel
szabadulásig terjedő időszak német munkásparaszt katonahagyományaira. A következő
20 oldalon a szerzők összefoglalják a Német
Demokratikus Köztársaság születésének körül

menyeit és a Varsói Szerződés aláírását meg
előző évek történetét „Kész a munkára és a
szocializmus védelmére" címmel. Lényegében
mindkét alfejezet az osztályharc eseményeiből,
az események logikájából kiindulva a munkás- paraszt hatalom önálló katonapolitikája és a
saját fegyveres erő szükségességét igazolja.
Az ötvenes évek első felében lezajlott kato
nai és politikai események vázlatos ismertetése
u t á n 19 oldalon esik szó a Nemzeti Néphadse
reg alapításának közvetlen előzményeiről, a
„Szoros katonai egységre van szükség" című
alfejezetben.
A NSZEP határozatainak közlése mellett
tájékoztatást kap az olvasó a „Laktanyában
összevont népi rendőrség", a „Légi népi rend
őrség" és a „Tengeri népi rendőrség" alakulata
inak felállításáról, felszereléséről és tevékeny
ségéről, illetve a pártszervezetek politikai mun
kájáról, hogy minél több munkásfiatal vállalja
a rendőrség kötelékén belül a néphatalom vé
delmét.
Az alfejezetek olvashatóságát segíti elő a
szöveg törése alcímekkel, amelyek inkább jel
szóként hatnak, mégis felismerhető bennük a
laza kapcsolat a tartalommal. í g y a történelmi
előzményekkel foglalkozó első alfejezeten belül
a következő alcímek találhatók :
„Osztályharc és katonai erő", amely a
Thomas Münzer vezette parasztháborúra utal
elsősorban. „A munkásosztálynak szüksége
v a n önálló katonapolitikára" az 1848/49-es
német forradalmakat vezeti be. A „modern
militarizmus veszély a világra" a Kari
Liebknecht és Rosa Luxemburg vezette anti
militarista harcra hívja fel a figyelmet. Az „El
tökélt harc a fasizmus és a háború ellen" alcím
a német ellenállók spanyolországi, otthon és
szovjet-német fronton vívott küzdelmeinek
kíván emléket állítani, az „Egy egészen új
ú t r a kell lépni" alcím pedig a fasiszta állam
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összeomlását követő kiábrándulás leírását
vezeti be.
Az alfejezeteket tördelő alcímek az egész
könyvben megtalálhatók, összesen száz alcím
lefordítása zavarná a Nemzeti Néphadsereg
történetének visszadását. A fejezetek és alfeje
zetek elégséges keretet adnak a fejlődési folya
m a t megértetéséhez, mert a szerzők kevésbé
törekedtek a kronológiai sorrendre, mint a tar
talom téma szerinti csoportosítására.
A könyv a Nemzeti Néphadsereg történeté
vel a 2. fejezettől kezdve fogalkozik. A hadsereg
fejlődésének első szakasza 1956. január 18-án,
a honvédelemről szóló törvény elfogadása
napján kezdődik és 1961. augusztus 13-áig,
az N D K határainak fegyveres lezárásáig tar
t o t t . 172 oldal hosszú fejezet foglalja össze az
eseményeket „A Nemzeti Néphadsereg kiépí
tése és vizsgája 1961. augusztus 13-án" címmel.
A „Fegyverek munkáskézben" címmel kez
dődő, 27 oldalnyi alfejezet a népi rendőrség tag
jainak és más fiataloknak önkéntes jelentkezé
sét írja le, hogy egy vagy két évet az újonnan
felállított hadseregben szolgáljanak. A szerzők
kiemelik, hogy a több szakaszban létrehozott
fegyvernemek szervezése és felszerelése mellett
a politikai vezetés határozottan törekedett
a szolgálatot vállalók egzisztenciális biztonsá
gára. Képet adnak továbbá a hadsereg struk
túrájáról, a technikáról, a szovjet tanácsadók
szerepéről az „Alakulatok és csapatrészek fel
állítása" című, 30 oldalnyi alfejezetben, majd
az „Alkalmasság koalíciós hadseregként" című
és 22 oldal terjedelmű alfejezetben a szovjet
hadsereg alakulataival végrehajtott gyakorla
tokról, amelyek lehetőséget nyújtottak az első
kiképzési eredmények számbavételére.
A „Minden siker erőforrása" című alfejezet
a pártirányítás, a politikai munka formáit is
merteti, a „Katonai kezdeményezések" című
pedig 19 oldalon a H . Rompe törzsőrmester
kezdeményezte szocialista versenymozgalom
kibontakozását. A párt- és katonai vezetés fel
karolta a kezdeményezést és egységes érték
rendszerrel l á t t a el.
„A katonatiszt meggyőződéses szocialista és
kiváló katonai specialista" című, 10 oldalnyi
alfejezetben a szerzők áttekintést adnak a tiszti
képzésről, pontosan megjelölve az egyes isko
lák helyét és fő feladatát.
Az ötvenes évek végén új fegyverzet, új hadi
technika jelent meg a hadseregben, ami új
kiképzési követelményrendszer kialakítását
hozta magával. A katonák változatlanul meg
feleltek a magasabb harckészültség igényeinek,
amit a sikeres gyakorlatok bizonyítottak.
„A kiépítés éveinek vége felé" című alfejezet
ezt a folyamatot érzékelteti. Az utolsó részben
esik szó az 1961 augusztusi eseményekről, az
előkészítéstől a sikeres végrehajtásig „A kato
nák tettekkel döntenek ! Az ultrák nem törnek
á t ! " cím alatt, 21 oldalon keresztül.

A Nemzeti Néphadsereg fejlődésének követ
kező szakasza 1970 októberéig, az NDK-ban
megtarott „Fegyverbarátság" elnevezésű had
gyakorlatig t a r o t t , amelyen a m ű szerint 7 or
szág 73 500 katonája (ebből 41 000 a német
néphadseregből), 850 harckocsi, 500 repülőgép
és többezer más haditechnikai eszköz állta ki
a magasra állított követelmények próbáját.
A 3. fejezet 166 oldal hosszú, s „A Nemzeti
Néphadsereg, mint modern szocialista hadsereg
kiépítése a hatvanas években" címet viseli.
Az előző részhez hasonlóan nyolc alfejezetre
oszlik, amelyeknek címei még kevésbé tükrö
zik a fejlődés menetét, mint a 2. fejezetben,
ugyanakkor a tartalom téma szerinti csoporto
sítása szembetűnőbb.
Az „ E g y ü t t védeni, amit együtt terem
t e t t ü n k " című alfejezet a berlini válság hó
napjairól és a katonák önkéntes továbbszolgálatáról számol be részletesen. A felajánlások
és bátor helytállások ismertetésén túl a szerzők
tájékoztatják az olvasót 10 000 új párttagfel
vételről a hadseregben, a Politikai Csoport
főnökség Főcsoportfőnökséggé alakulásáról,
az új német védelmi törvényről, a hadkötele
zettek 1962-es bevonulásáról. „Az új felada
tok előtt" című alfejezet a szovjet hadsereg
modernizálásával és az új hadászati elvekkel
foglalkozik. A „ R a k é t á k földön, vízen, levegő
b e n " című alfejezet ismerteti a h a t v a n a s évek
rakétatechnikáját, az irányítási és működési
mechnizmust, valamint a Szovjetunióból az
N D K - b a szállított új haditechnikát.
„A modern harcra felkészülni" alfejezetben
a kiképzést elősegítő pártmunka, a nagyobb
teljesítményeket igénylő feladatok, a tovább
képzés formái és a szocialista versenymozgalom
megemelt követelményei kapnak teret. A szer
zők kitérnek arra is, hogy 1963 nyarán a
N S Z E P Központi Bizottsága ajánlására a kato
n á k tömegesen olvasták el a „Volokalamszki
országút" című regényt, és vettek részt nagy
aktivitással a politikai kiképzés sorány a könyv
mondanivalóját értékelő vitákon.
A „Vizsga a fegyvertestvérek oldalán" című
és 23 oldal hosszú alfejezet a „ K v a r t e t t 1963"
és az „Október vihar 1965" elnevezésű had
gyakorlatok ismertetése mellett arról is tájé
koztat, hogy ezekben az években hány kisebbnagyobb manővert hajtottak végre a NATO
tagállamok az NSZK különböző körzeteiben.
Az N D K területén megtartott hadgyakorlatok
az ellenséges hadászati és hadműveleti csapá
sokra adandó válaszokat próbálták ki teljes
sikerrel.
„Az osztályellenségnek semmi lehetőséget"
címet viseli a következő alfejezet, amely az
amerikai imperializmus által indított vietnami
háborút, illetve az ún. „ h a t n a p o s " közelkeleti
háborút értékeli, és hozza párhuzamba 1968-as
cseh eseményekkel. A szerzők nemcsak a szo
cialista országok testvéri segítségét hangsú-
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lyozzák, hanem az augusztusi napokban riadózt a t o t t NATO erők elleni lépések helyességót is.

seregek elismert partnerévé vált Nemzeti Nép
hadsereget.

„Harci viszonyoknak megfelelően gondol
kodni — valósághűen kikópzeni" című és 23
oldal hosszú alfejezetben a szerzők a gyors le
folyású, modern háború követelményeit ismer
tetve arra figyelmeztetnek, hogy a csapatok
nak az összpontosításokon és az időben végre
hajtott meneteken túl határozottabban kell
keresniük a harc felvételének lehetőségét. Az
idő döntő tényezővé lépett elő, s a német nép
hadsereg katonái, a páncélos fegyvernemhez
tartozók felhívására, a legkülönbözőbb fel
ajánlásokat t e t t é k az új követelmények végre
hajtásának sikere érdekében. A politikai mun
kások ugyanakkor arra törekedtek, hogy az
alulról jövő kezdeményezéseket összekössék a
forradalmi katonai hagyományok ápolásával,
ügyelve arra, hogy az egységek és magasabbegységek a körzetükben lezajlott proletármozgalmaknak állítsanak emléket kiképzési,
sport ós kulturális eredményeikkel A szerzők
példákkal igazolják, hogy a hivatásos és a sor
állomány milyen aktivitással v e t t részt a szo
cialista versenyben. Külön megemlékeznek
arról, hogy az eredmények a politikai tudatos
ság, a katonai képzettség és a fegyelem erősí
tése mellett összeszokott harci kollektívák ki
alakulásához is vezettek. E mozgalom foly
t a t á s á t jelzi „A lenini évben" című ós 23 oldal
hosszú alfejezet, amely egy felhívásra adott
teljesítményeket foglalja össze. „Számunkra,
fiatal szocialisták számára lehetetlen a meg
nyugvás az elmúlt napok eredményei m i a t t "
jelszó egy újabb kiképzési igény teljesítésére
szólított fel, amelynek segítségével az NDKban állomásozó szovjet ós német alakulatok
a fegyverbarátságot, még közvetlenebbül kife
jező, alegységszintű kapcsolatokat építhettek
ki, sőt megkezdődhetett egyes alegységek közös
kiképzése is

A 2. alfejezet 19 oldal terjedelemben értékeli
a hivatásos állománnyal szembeni nagyobb
követelmények teljesítését, a csapatóletre való
felkészítés módjait ós körülményeit, valamint a
tiszthelyettes-képzés javításának fontos igé
nyét. Az alfejezet címe: „Nagyobb figyelmet
a fiatal tiszteknek és tiszthelyetteseknek",

A 4., „A Nemzeti Néphadsereg harci erejének
ós harckészültségének tökéletesítése a hetvenes
években" című és 129 oldal terjedelmű fejezet
az előző fejezethez hasonlóan elsősorban a tar
talom téma szerinti csoportosításával adja
vissza a fejlődós menetét. Korszakhatár a
N S Z E P 1971 tavaszán m e g t a r t o t t V I I I .
kongresszusa, illetve az 1980 szeptemberében
végrehajtott „Fegyverbarátság 8 0 " elnevezésű
hadgyakorlat.
„ A katonák hozzájárulása a nép jólétéhez"
című, 21 oldanyi alfejezet a hadsereg kongreszszusi felkészüléséről, az elért eredményekről
ós a katonák elkötelezetten politikus hangula
táról számol be. A szerzők büszkén emelik ki,
hogy a kongresszus előtt csaknem minden tiszt,
minden harmadik tiszthelyettes, illetve polgári
alkalmazott, továbbá a sorállomány minden
tizedik tagja a párt sorai közé tartozik. Beszá
molnak arról is, hogy a kongresszusi felszólalók,
a párt vezetői elismerő szavakkal méltatták a
tetterős, a szovjet hadsereg ós a testvéri had

A nemzetközi politikai feszültség csökkenése
nem téveszthet meg minket, írják a leszerelő
katonák az újoncoknak 1973-ban, a harmadik,
35 oldal hosszú és „A harckészültségben nincs
engedmény" című alfejezet bevezetőjében.
A továbbiakban a szerzők a politikai munka
főbb irányainak bemutatása mellett tájékoz
t a t n a k a harci-technika fejlődéséről — a NATO
államok törekvéseire válaszul —, a változó
kiképzési feladatokról és a szocialista verseny
mozgalomban elért sikerekről.
„Nép ós hadsereg kéz a kézben" című, 20
odalnyi alfejezet az egyes alakulatok és a helyi
lakosság közötti, sokrétű kapcsolatot ismerteti.
A következő alfejezet a „Katonai osztályfel
adat és a harckészültség fokozása" cím alatt
a szocialista országok békekezdemónyezóseivel
szembeállítja a NATO országok fegyverkezési
versenyre irányuló törekvéseit, az NSZK
hadseregének alakulataival megtartott had
gyakorlatait. Ezek után értékeli a Lengyel
ország területén lezajlott „Pajzs '76" elnevezé
sű gyakorlatot és a Nemzeti Néphadsereg köte
lékeinek a gyakorlaton felmutatott eredmé
nyeit.
„ E g y ü t t a földön és az űrben", hirdeti a kö
vetkező, 21 oldal hosszú alfejezet, amelyben a
I X . pártkongresszus hadseregre vonatkozó
megállapításai mellett szó esik a fegyverbarát
ság ápolásáról a szovjet, a lengyel és a cseh
szlovák hadsereg alakulataival, végül Sigmund
J a h n alezredesnek a szovjet asztronautákkal
közösen végrehajtott űrrepüléséről. „Az éleződő
osztályharcban a bókéért és biztonságórt"című,
utolsó előtti alfejezet méltatja Erich Honeckernek a hadsereg alakulatainal t e t t látogatását,
majd ismerteti a NATO államoknak az enyhü
lési folyamat megtorpedózására t e t t kísérleteit.
Az N D K vezetői 1978-ban válaszul törvényt
hoztak a honvédelemről, a különböző állami és
társadalmi szervek, vállalatok feladatairól.
A szerzők a törvény ismertetésén túl beszá
molnak arról is, hogy a lakosság megértéssel,
politikai érettséggel fogadta a rendelkezéseket.
A legújabb haditechnikai eszközök rendszerbe
állításáról, az ember ós a technika kapcsolatá
ról ismét tájékoztatást kap az olvasó az alfeje
zetben.
A „Teljesítmények és megpróbáltatások"
című, 17 oldal hosszú rósz zárja a hetvenes
évekről szóló ismertetést. A hadsereg 1978/79
telén a súlyos, szinte katasztrofális időjárási
viszonyok között nagy erőkkel segítette a gaz-
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dasági élet működését, biztosította a közleke
dést, mentette az emberek és egész települések
javait. A szerzők ezután bemutatják, hogy a
katonák miképpen ünnepelték sikereikkel az
N D K fennállásának 30. és a Varsói Szerződés
aláírásának 25. évfordulóját. Az utolsó oldalak
a „Fegyverbarátság ' 8 0 " elnevezésű hadgya
korlat rövid leírását és értékelését tartalmaz
zák.
Az „5., a „Szilárdan a szövetségben, kötődve
a Nemzeti Néphadsereg békeszolgálatához"
című, utolsó fejezet 121 oldalnyi terjedelemben
1984-ig vezeti el az olvasót. Ebből 25 oldal
„ I r á n y a magasabb követelmények felé" cím
mel a világpolitikai helyzetet elemzi, és a
NSZEP-nek a védelemmel foglalkozó határoza
t a i t ismerteti. Végül bemutatja a hadsereg
feletti pártirányítás jellemzőit a nyolcvanas
években. „Fegyveres szolgálat a Nemzeti Nép
hadseregben sa békeszolgálat" alcím a l a t t
a párt X. kongresszusának politikai hatásairól,
a fegyveres erőknek a d o t t feladatok teljesíté
séről esik szó. A szerzők befejezésül a „Barát
ság ' 8 2 " elnevezésű gyakorlat mindennap
jairól adnak áttekintést. Az 1982. december
1-én kezdődő kiképzési év Karl Marx születé
sének 165. ós halálának 100. évfordulójával
esett egybe, így a hadseregen belüli munka
„Harci pozícióra a Karl Marx évben" jelszó
a l a t t zajlott. Ez az alfejezet 24 oldalon a forra
dalmi katonai tanítások mai gyakorlatát ismer
teti, különös tekintettel a Nemzeti Néphad
seregen belüli tudományos ós oktatási sikerekre.
A munka utolsó alfejezete „Most igazán igaz :
a béke fegyveres biztosítása" cím alatt, 36 oldal
terjedelemben elsősorban a nemzetközi impe
rializmus új agresszív terveivel, s a rá adandó
katonai válasszal foglalkozik. A befejező gon
dolatok a Német Demokratikus Köztársaság
gal szembeni, a katonákban élő tiszteletet feje
zik ki.
A Nemzeti Néphadsereg történetét ismeret
terjesztői igénnyel bemutató műben a szerzők
igen gazdag és követésre méltóan színes illuszt
rációs anyaggal irányítják a figyelmet a tarta
lom lényeges mondanivalóira, egészítik ki a
haditechnikáról, felszerelésről szóló szöveges
részt olyan ábrákkal, rajzokkal, vagy szervezé
si sémákkal, amelyek nemcsak a megértést
segítik elő, hanem el is kápráztatják az olvasót.
A mellékletek közül kiemelkednek a keretbe
foglalt, fényképpel illusztrált életrajzok, ame
lyek a hazai és a nemzetköz munkásmozgalom
vezető beosztású politikusait, a Nemzeti Nép
hadsereg egységeinek nevet adó antifasiszta
hősöket, a m a is vezénylő tábornokokat, mun

kájukkal hírnevet szerzett tiszteket, tiszt
helyetteseket, sőt polgári alkalmazottakat mu
t a t n a k be. Az olvasó csaknem minden oldalon
találkozhat továbbá színes nyomással kiemelt
eredeti dokumentumokkal, karikatúrákkal, új
ságkivonatokkal és fényképekkel, sok-sok fe
kete-fehér ós színes fényképpel, amelyek a
harci technikát, a mozgást, a kiképzés és gya
korlatok, a pihenők és ünnepek pillanatait
örökítik meg. A gyűjtők is örömmel vehetik
kézbe a könyvet, mert minden egyenruha
típust, rendfokozati jelzést, hivatásos és sor
állománynak adható kitüntetést kiváló rajzo
lók a d t a k vissza tökéletes pontossággal és ki
tűnő nyomdák sokszorosítottak színelcsúszások
nélkül, ami nem kis teljesítmény.
A Német Demokratikus Köztársaság t ö b b
évtizedes története során magasan fejlett or
szággá vált, belső viszonyai t e h á t gazdagabbak,
sokrétűbbek, bonyolultabbak lettek. A meg
t e t t út, az elért eredmények bizonyítják,
hogy politikai és gazdasági vezetés alkotó
marxista módon, a dialektikus és történelmi
materializmus módszereivel közeledett az élet
által újra és újra felvetett, objektíve létező
ellentmondásokhoz és célszerűen oldotta meg
őket.
A Nemzeti Néphadsereg jelenlegi fejlettsége
az ország erőfeszítéseinek ós a személyi állo
m á n y napi munkájának köszönhető. A bonyo
lult katonai szervezet működése, az emberek
tevékenysége feltételezi a belső ellentmondá
sok, sőt konfliktusok, problémák, gondok léte
zését is. A könyv azonban adós marad felveté
sükkel, elemzésükkel és a megoldásokból le
szűrhető tapasztalatok közlésével. Agitatívpropagandisztikus leírásnak h a t inkább, a
Nemzeti Néphadsereg ismeretterjesztői szinten
közreadott vázlatos történetének, mint tudo
mányos igényű vállalkozásnak. A magyar olva
só számára szokatlan az a mód, amely a törté
neti fejlődóst sikerről-sikerre haladó mozgás
nak ábrázolja, amely az embereket — akik a
történelmet maguk csinálják — kizárólagosan
pozitív jellemvonásúaknak tartja. Szokatlanok
az egy és ugyanazon gondolatot más-más for
mában megfogalmazott jelszavak és a változó
elnevezésű ismétlődő mozgalmak.
A könyv ismeretterjesztői szinten megírt
és meghökkentően magas nívójú illusztrációk
kal ellátott munka. J ó lenne tudni, hogy a
lakosság mintegy felét kitevő fiatal, kritikus
nemzedékek hogyan fogadták a kiadványt.
A tartalom, vagy a színek élménye okozott e
nagyobb örömet nekik?

— 155 —

Bencze László

KRÓNIKA

VESZPRÉMY LÁSZLÓ

HAMISÍTÁSOK A KÖZÉPKORBAN
A Monumenta Germaniac Historica nemzetközi konferenciája.
München, 1986. szeptember 16—19.

A középkori német történelem forrásainak
kiadására alakult társaság jelen kongresszusá
nak témájául a középkori írásbeliséget átszövő,
kulcsfontosságú módszertani kérdéskört, a ha
misítások problémáját választotta. A rene
szánsz-kori szövegkritika megszületése óta a
kutatók tudatosan igyekeznek elkülöníteni
az eredeti és hamis dokumentumokat, illetve
egyazon dokumentumon belül rátalálni a be
toldott vagy kitalált részekre. 1962-ben a
„Deutscher Historikertag"-on Duisburgban a
történeti gondolkodás keretei elnevezésű téma
körben Horst Fuhrmann m á r átfogó igénnyel
vizsgálta a középkori hamisításokat a korabeli
igazságfogalom tükrében. A müncheni kong
resszuson személye így egyúttal a történeti ku
tatások folyamatosságát is reprezentálta.
Akonferencia szeptember 16-án a Monument a Germaniae Historica társaság elnöke, H.
Fuhrmann,
a müncheni Ludwig-Maximilian
Egyetem elnöke, Wulf Steinmann, valamint a
bajor oktatási- és kultuszminiszter, Hans
Maier köszöntőjével nyílt meg az egyetem
épületében.
A megnyitó előadást Umberto Eco (Milánó)
t a r t o t t a . A hamisítások tipológiáját nyújtva
a problémakör számos kérdésére (történeti for
rásérték, hagyomány és tekintély szerepe, a hi
telesség kritériumai stb.) is választ próbált
adni. A középkorban egy szerző vagy egy kéz
irat sokszor a hagyomány totalitását testesí
t e t t e meg, az eredeti és a másolat közötti kü
lönbség — a Szentírás, az oklevelek kivételével
— közömbös maradt. Megítélésük is gyökere
sen különbözött a modern felfogástól, mint
Anselmus vélekedése is mutatja („Certus
enim sum, si quid dico, quod Sacrae Scripturae
sine dubio contradicat, quia falsum est.").
Továbbá utalt arra, hogy az auctoritások ha
misítása a középkori gondolkodásban a kritikus

ratio emancipálódásának is jele, a dogmatizmus
ellenében („Non nova sed nove") — igaz, hogy
a filológiai pontosság ós eredetiség rovására.
Szeptember 16-án délután Dag Norberg
(Stockholm) elnökletével még a következő
előadások hangzottak el : Franz- Josef Schmale
(Bochum) a középkori történetírók hamisítá
sait, pontosabban tartalmi manipulációit,
kritikátlan átvételeit vette számba. Felhívta a
figyelmet a műfajból az adott korban adódó
irodalmi konvenciókra, amelyek a történet
események leírásának objektív kereteként érté
kelhetők. Györffy György (Budapest) egy nem
zetközi néprajzi összehasonlítás u t á n a magyar
történelmi t u d a t fiktív őseit tekintette át kró
nikairodalmunk alapján (Attila, hunok, Hu
nor és Magor stb ). Max Kerner (Aachen) a
Johannes Saresberiensis Policraticusából ismert
királytükör, a Plutarchosnak tulajdonított
Institutio Traiani eredetiségének
kérdését
elemezte. Valószínűsítette, hogy Johannes egy
koraközépkori t r a c t a t u s t , kompilációt hasz
nálhatott forrásként (amelynek Plutarchos
szövegéhez semmi köze nem volt). Gabriel
L. Astrik (Notre Dame) a középkori egyetem
történeti kutatások doyenje a párizsi, bolognai,
oxfordi, cambridgei egyetemi alapításoknak
mitikus időkbe t ö r t é n t visszavetítésóről (Nagy
Károly, Nagy Alfréd, I I . Theodosius stb.
koráig) t a r t o t t előadást.
Szeptember 17-én délelőtt a hamisított jogi
szövegek témáját Gérard Fransen (Louvain-laNeuve) elnökletével v i t a t t á k meg. Peter Landau
(Regensburg) a Gratianus előtti kánonjogi
gyűjtemények hamisított szövegeiről adott
tájékoztatást. Külön kitért az — egyébként a
magyar történelemre i s — n a g y h a t á s ú PseudoIsidorusi gyűjtemény történetére, majd arra,
hogy e területen a pápai auctoritas és a szöve
gek interpretatiós módszerének a megszilár-
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dulásával miként szűntek meg a hamisítások.
Gerhard Schmitz (Tübingen) a Karoling-kori
forrásokból (769. [?] évi capitulare, Capitulare
de clericorum percussoribus) esettanulmányo
k a t t á r t a hallgatóság elé. Boger E. Reynolds
(Toronto) a kánonjogi gyűjtemények és liturgi
kus kommentárok, leírások összefüggéseit ele
mezte. Végül Uta-Renate Blumenthal (Washing
ton) az invesztituraharcok korának politikai
célú kánonjogi hamisításait m u t a t t a be. Rész
letesen szólt Deusdedít gyűjteményéről, amely
ismét az auctoritasnak a ratio fölé kerekedésének példája.
17-én délután az oklevélhamisításokkal
foglalkozó előadások Ivan Hlaváček (Prága)
elnöklete a l a t t hangoztak el.
Carlrichard
Brühl (Gießen) a hamisításokat felfedő diplo
matikai módszerekről szólt. Kitért az oklevél
hamisítás megítélésével kapcsolatos diploma
tikai irányzatokra, a formális és lényegi hami
sítások megkülönböztetésére. A bevezető elő
adást ismét ismét referátumok követték : Hans
Constantin Faußner (München-Innsbruck) töb
bek között I I . Henrik császár bambergi, Theo
Kölzer (Gießen) a trieri St. Maximinus egyház,
Georges Despy (Brüsszel) az alsó-lotharingiai
hercegek, Wendy Davies (London) a redoni
cartularium okleveleiről t a r t o t t módszertani
tanulságokkal járó bevezetést.
18-án délelőtt AleJcsander Gieysztor (Varsó)
elnökletével a fiktív levélirodalom volt a téma.
Giles Constable (Princeton) áttekintette a levél
műfaj típusait, a secretariusok, a formulariumok és epistolariumok, az ars dictaminis, a rit
mikus próza szerepét a levelek eredetiségének
meghatározásában. Heinz Jürgen Beyer (Saar
brücken) egy X I I . századi levélgyűjtemény kri
tikai elemzésére vállalkozott. John F. Benton
(Pasadena) Abelard és Heloise levelezésének
eredetiségót számítógépes szövegelemzés segít
ségével vizsgálta, míg Dieter Schaller (Bonn) a
fiktív szerelmeslevelek műfaját járta körül
előadásában.
Délután Claudio Leonardi (Firenze) elnökle
tével a pietas és a hamisítások téma követke
zett. František Graus (Basel) a pia fraus előfor
dulásait követte nyomon a miraculummal, a le

genda-irodalommal, az ereklye-tisztelettel és a
búcsúkkal kapcsolatban. Robert Lerner (Evanston, 111.) a későantik hagyományig visszanyúló
pápa-profeciák szöveg- és ikonográfiatörténe
téhez hozott újabb adatokat. Bernhard Schim
melpfennig (Augsburg) és Hartmut
Boockmann
(Göttingen) a reformáció előtörténete szem
pontjából is nagy jelentőségű búcsúfeltételek
alakulását elemezte. Érdekes adatokkal vilá
gították meg a búcsúk szentségének és hatá
sosságának „inflációját", az ezzel kapcsolatos
hamisítások és visszaélések okait, jellemzőit.
19-én délelőtt Sten Gagnér (München) elnök
letével az előadássorozat illő lezárásaként a
hamisítók büntetésének, szankcionálásának
kérdése került napirendre. Wolfgang Schild
(Bielefeld) jogfilozófiai témájú előadása sok
tekintetben a hamisítások egész problémaköré
nek filozófiai és gondolkodástörténeti alapjait
is megrajzolta. A „discrimen veri et falsi"
bonyolult kérdését az igazi és hamis megjelenési
formáinak skolasztikus elméletével magyaráz
t á k , amiből a közösségek védelme az emberi
illetve ördögi műnek t e k i n t e t t hamisításokkal
szemben is következett. A referátumok sorában
Hans Hattenhauer (Kiel) a hamis esküvel,
Hermann Nehlsen (München) a jog szövegek
védelmével, Peter Herde (Würzburg) a hamisí
t ó k megbüntetésével foglalkozott.
A konferenciát a társaság elnökének, Horst
Fuhrmann-n&k. szélesívű előadása zárta.
A t ö b b mint hatszáz résztvevővel megren
dezett konferecia nagy terhet r ó t t a vendég
látókra, akik feladatuknak tökéletesen megfeletek. Áldozatos szervezőmunkájukért külön
köszönetet illeti Dr. Gabriel Silagit és Dr.
Detlev J asper t.
A konferenciához kapcsolódva a Bajor Álla
mi Levéltárban felújították a Levéltár értékeit
bemutató korábbi kiállításukat, kiegészítve
egy „Fälschungen und Fiktionen" című kama
rakiállítással. A b e m u t a t o t t anyag egy 742-es
magánoklevéltől az 1980-as évek elején hami
sított Hitler-naplókig terjedt. A Bajor Állami
K ö n y v t á r pedig az újkori irodalmi hamisítá
sokat t á r t a kiállításán az érdeklődők elé.
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ZACHAR J Ó Z S E F

BFSZÁMOLÓ KÉT AUSZTRIAI HADTÖRTÉNELMI ESEMÉNYRŐL
Schlaininger Gespräche — Szalónaki beszélgetések
1986. szeptember 24r—28.
A Batthyány-család egyik egykori birtok
központjában, a mai Ausztria talán legszebb
várában, de legalábbis a Várvidék, azaz Bur
genland egyik legpompásabb középkori épü
letegyüttesében immár hagyományos és szo
kásos módon ezúttal is szeptember utolsó he
tében került sor a „pannon térség" történé
szeinek a helyszínről „Szalónaki beszélgetések"
nevet nyert rendezvényére.
Szalónak várának lovagtermében a hadtör
ténelmi szempontból is figyelemreméltó tudo
mányos ülésszakon, amelynek témáját ezúttal
a „Németújvár urai politikai, társadalmi, gaz
dasági és kulturális környezetükben" cím ha
tározta meg, 1986. szeptember 25-én a meg
nyitó ülésen mintegy 30 osztrák és magyar
történész jelent meg, akik m á r előző este a
várpincében baráti találkozón örvendtek egy
más viszontlátásának, vagy megismerésének.
Sajnálatos módon ezúttal az ugyancsak ál
landó résztvevő jugoszláviai kutatók távol
maradtak.
Szalónak Várának Baráti Köre, az ülésszak
egyik rendező testülete nevében Rudolf Kropf
egyetemi t a n á r (Linz) üdvözölte elsőként a
megjelenteket. Felidézte a korábbi találko
zásokat, és hangsúlyozta, hogy ezúttal is ha
gyományosan a nézetkülönbségek kölcsönös
tiszteletben t a r t á s a melletti tudományos esz
mecserén v a n a hangsúly. Az ezévi témával
kapcsolatosan a jelenlegi földrajzi körülhatá
rolás nehézségeit emelte ki, hiszen az egykori
nyugat-magyarországi vármegyék nyugati sáv
jában m a Ausztria és Magyarország, Ausztria
és Jugoszlávia, Magyarország és Jugoszlávia
határ menti területei vannak, és tulajdonkép
pen ezekről lesz szó. Ezt követően ezt a térsé
get a „közép-európai rezervátum" jelzővel
jellemezte, ahol vegyes etnikumú (magyar,
horvát, német, cigány) és vegyes vallású (kato
likus, evangélikus, református, zsidó) a lakos
ság, és ahol az együttélés történelmi formái
n a k kutatásához megvannak az adottságok.
A vendéglátó
Városszalónak/Stadtschlaining
nevében Viktor Binder polgármester üdvözlő
szavaiban arról szólt, hogy a település lakosai
hoz az évről évre visszatérő rendezvénysoro
zat közelebb hozza saját múltjukat, és a tudós
vendégekkel való találkozás lehetősége tágítja
látókörüket. Ehhez azonnal hozzátette : A Sza
lónaki beszélgetések jelentősége messze túlter
jed nemcsak a mára csupán nevében városon,
valójában alig néhány száz fős községen, ha
nem Burgenland Tartományon is.

Grossmann Ferenc egyetemi tanár, a Ma
gyar Népköztársaság Nagykövetségének kul
turális tanácsosa, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója rövid üdvözlésében elsőként
azt emelte ki, hogy két nép kapcsolatának el
mélyítéséhez nem elegendő, ha az államférfiak
rendszeresen érintkeznek egymással. Ám mi
nél szélesebb körű és minél elevenebb kétol
dalú találkozásokra kerül sor, annál köze
lebb kerül egymáshoz a két nép. Ebből a
szempontból méltatta ezt a hagyományos ren
dezvénysorozatot, amely nem akarja megol
dani a megoldhatatlan kérdéseket, nem végle
ges válaszokat keres, hanem a nézetek kölcsö
nös tisztázásával a közös gyökerek feltárását,
a két népet összekötő múlt jobb megismerését,
ezáltal egymás jobb megértését és a két nép
további közeledését kívánja szolgálni.
Dr. Hanns Schmidt valóságos udvari taná
csos, a Burgenlandi Tartományi Múzeum (Kismarton/Eisenstadt) igazgatója, az ülésszak
másik rendező szerve nevében köszöntötte a
résztvevőket. Egyúttal á t a d t a a váratlan poli
tikai okok m i a t t távolmaradni kényszerült
Hans Sipőtz tartományi tanácsos által a Bur
genland Tartomány vezetésének nevében kül
dött üdvözletet is. E z t követően azt emelte ki,
hogy az 1982 óta évente visszatérően megren
dezésre kerülő tudományos rendezvénysoro
zattal e nagy múltú kis település, Szalónak,
tudományos központtá vált és általa a Vár
vidék bekapcsolódott az ország tudományos
életébe. Az eddigi rendezvényekkel kapcsola
tosan utalt az interdiszciplináris megközelí
tésre, a tárgyszerű vitára, a kötetlen eszme
cserére, mint fő jellemzőkre.
Szünet u t á n a következő ülésre Borús József
kandidátus, az MTA Történettudományi In
tézete tudományos főmunkatársának (Buda
pest) elnökletével került sor.
Heide Dienst egyetemi docens (Bécs) „A ha
tártérségbeli uradalmak kialakulásának kér
désköre" címmel t a r t o t t bevezető előadást.
Először arról szólt, még mindig mennyire
kevéssé ismert az osztrák történetírásban Bur
genland története, holott az egykori NyugatMagyarország múltját is meg kell ismerni és
bele kell építeni az osztrák történeti t u d a t b a .
E z t követően historiográfiai áttekintésében
azt emelte ki, hogy az osztrák művek szinte
egybecsengően a Német ú j váriakkal kapcsola
tosan a tartományúri önkényt és a magyar
központi hatalommal való szembenállást hang-
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súlyozzák. E tényt történeti forrásokkal egybe
vetve arra a meglepő felismerésre kell jutni,
hogy az osztrák terület évkönyvei közül csak a
Bécs körüliek említik e családot és csak
főleg a I I . Ottokár cseh királyhoz fűződő és
korai Habsburg-kapcsolataik vonatkozásában,
illetve pálfordulásaikkal kapcsolatosan, ugyan
akkor magyar méltóságaikat, hivatalaikat
említés nélkül hagyva. A forrásokban szereplő,
Albert osztrák és stájer herceghez, valamint a
nyugati központi hatalom más megtestesítő
jéhez fűződő kapcsolatrendszer azért méltó a
k u t a t á s figyelmére, mert katonai erejük mel
lett ez t e t t e lehetővé a Németújváriak szá
m á r a várépítéseiket, városalapításaikat a mai
szomszédos állam határterületén — fejezte
be fejtegetéseit az előadó.
Ezt követően Herbert Wolfram egyetemi ta
n á r (Bécs) ,,A Németújváriak birtoktérsége a
Karoling-időben" című referátuma került sor
ra. E b b e n azt fejtette ki, hogy a későbbi né
metújvári uradalom története a bajor identi
t á s t u d a t n a k is része, hiszen a magyar hon
foglalást és az osztrák állam kialakulását meg
előző időben ez a terület Bajorországhoz tarto
zott. Részletesen felidézte a térség bajor bir
t o k b a vételét, főleg a V I I I . századi avar há
borúk lefolyását, amelyek lehetővé tették a
I X . századi harcokat a Nyitra környéki szlá
vok elűzésére és a bajor egyházszervezést. Az
elűzött Pribina Zalavár környéki fejedelemsé
gével kapcsolatosan kiemelte, hogy az a leg
különbözőbb etnikumokra terjedt ki, Pribina
„ k n y á z " formában használt méltóságcíme
pedig megerősíti, hogy szlávok, karantánok,
bajorok, alemannok és mások egyházi ural
kodója volt, míg a morvák meg nem ölték.
Befejezésül az előadó a magyar honfoglalás
térnyerését, a bajoroknak e térségből való ki
szorulását részletezte, miközben a 907-es po
zsonyi csatát állította mondanivalója közép
pontjába.
Ebédszünet u t á n Heide Dienst elnökleté
vel került sor a következő ülésre.
Elsőként dr. Irmtraut Lindeck-Pozza főlevéltáros (Kismarton/Eisenstadt) az általa össze
állított Burgenlandi Oklevéltárból ismertette a
Németújváriak birtokaival, vagyongyarapo
dásával és méltóságaival, hivatalaival kap
csolatos okleveleket a X I — X I V . századból.
Eközben kiemelte, hogy a Németújváriak
megtelepedéséről nem maradtak fenn okle
velek, az első ismert családtagokra-, így a X I .
századi Sopron vármegyei főispánra, a X I I .
századi országbíróra és nádorra vonatkozóak
pedig mind X I I I . századi hamisítványok, így
a családi kapcsolatok és a családfa rekonstruá
lása kérdéses. Annál sikeresebb lehet a család
haderejének ténykedésére vonatkozó k u t a t á s ,
különösen a X I I I — X I V . század vonatkozá
sában — fejezte be az előadó.
E z t követően Fügedi Erik, a történelemtu
dományok doktora, egyetemi t a n á r (Budapest)

„A Németújváriak magyarországi uradalmá
n a k kialakulása a X I I I . század végén" című
előadására került sor. Bevezetőként felidézte,
hogy a Németújvár urait adó Héder-nemzetség korábbi felemelkedésében egyrészt a királyi
családdal való rokonság, másrészt a fontos köz
lekedési u t a k mellett építtetett várak révén
felértékelődött katonai szerep húzódhat meg.
Miután a X I I I . század végére a Németújvári
család a délnyugati Dunántúl egészét ellenő
rizni t u d t a , módja nyílt arra, hogy oligarchia
hatalmát kiterjessze a délkeleti Dunántúlra is.
Ezáltal lehetővé vált a Németújváriak uradal
m á n a k megteremtése, a királyéhoz hasonló
u d v a r t a r t á s kiépítése. E z mégsem volt kis
királyság, legfeljebb csupán tartományuraság,
mivel a központi hatalom széttörésének idő
szakában sem nyílt mód nagy terjedelmű köz
pontosított hatalom kiépítésére a különböző
oligarchiák érdekeinek ütközése következté
ben.
Következő előadóként dr. Bariska
István
városi főlevéltáros (Kőszeg) a Németújvári
grófoknak a történelmi Nyugat-Magyarorszá
gon a városügyben játszott szerepét vizsgálta
Kőszeg példáján. Hangsúlyozta, hogy teljesen
szokatlan lépés volt, amikor a Németújváriak
Kőszeget szabadság- és kiváltságjogokkal fel
ruházott tartományúri városukká tették. E z t
követően azokat a lehetséges okokat vizs
gálta, amelyek alapján éppen Kőszeg (eredeti
leg Kőszegváralja) került kiválasztásra.
Szeptember 26-án délelőtt a következő
ülésen dr. Franz Otto Roth főtanácsos, levél
tárigazgató-helyettes (Graz) elnökölt.
Elsőként Borús József kapott szót. Előadásá
ban a X I I I . század második felének haderejét,
fegyverzetét és harceljárását vizsgálta. Beveze
tőként azt emelte ki, hogy a középkorral kap
csolatosan emlegetett magas hadilétszámokból
le kell vonni a nagyszámú nem fegyveres kí
séretet, a menetvonalat biztosítókat, a várak
b a n és városokban visszahagyottakat. E z t
követően rátért arra, további csökkentő té
nyező volt az, hogy a lovaghadseregnél egy
lovagra három lovat kellett számítani (saját
szállító és harci, illetve szolgája lovát), ez
pedig t o v á b b fokozta a takarmányozási gon
dokat. Miután részletesen b e m u t a t t a a nyu
gat-európai lovaghadseregben szokásos öltö
zetet, felszerelést és fegyverzetet, az ezek által
meghatározott harcmódot, azt a kérdést vizs
gálta, mindezt mikor vette át a magyar had
erő, és emellett meddig állt még fenn a ha
gyományos könnyűlovas magyar hadsereg
sajátos harceljárásával. Befejezésül arról szólt,
hogy a lovaghadsereg csak hasonló haderő
ellen t u d t a sikerrel felvenni a harcot, míg egy
könnyűlovas hadsereg diadalmaskodhatott a
lovaghadsereg fölött is, mint történt ez 1285ben a Borostyán melletti találkozóharcban,
ahol a Héder-család hadserege megsemmisíta
vereséget mért Albert herceg haderejére.
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Ezt követően Dr. Gerald Gänser főlevéltáros
(Graz) „A Németújváriak magánháborúja"
című előadásában, az elhangzottakhoz csatla
kozva, részletesen elemezte az 1285-ös osztrák
stájer kudarcot. Ezt követően rátért arra,
hogy a Németújváriak stájerországi betöré
sekor sem a lovaghadsereg léphetett fel ered
ményesen, hanem csupán a minden tiltakozá
suk ellenére felállított és bevetett paraszthadsereg t u d o t t lesvetéssel véget vetni a benyo
mulásnak. Ezután részletezte az előadó Albert
herceg és Héder nembeli I v á n további fegy
veres összecsapásait, köztük Szalónak osztrák
stájer ostromát, amelyek a Nómetújváriak
hatalmának megtörését eredményezték, bár a
nyugat-magyarországi osztrák-stájer hódítás
nem lehetett tartós.

Ezt követően Walter Ilona kandidátus, az
Országos Műemléki Felügyelőség tudományos
főmunkatársa (Budapest) t a r t o t t előadást
„A Német új vári grófok építtető földesurak
ként és egyházi kegyurakként" címmel. Beve
zetőben ismertette a Héder-nemzetség által la
kott településeket, majd rátért a kezdeménye
zett templom- és kolostorépíttetésekre. Részle
tesen b e m u t a t t a a németújvári ós kapornaki
építkezéseket. Befejezésül a Német ú j váriak
templom- és kolostorépíttetéseinek a városodáshoz való hozzájárulását elemezte.

Ehhez csatlakozva Wolfgang Meyer múzeumi
tudományos főmunkatárs (Kismarton/Eisenstadt) „Hadiépítmények a Németújváriak ko
rából a mai Burgenlandban" címmel e harcok
legfontosabb tárgyi emlékeiről szólt. Miköz
ben hangsúlyozta, hogy még alig történtek
ásatások, amelyek az írott forrásoknak a védművekre vonatkozó adatait megerősítenék, tí
pus, méret, hadászati jelentőség és harcászati
felszereltség alapján csoportosítva ismertette
ezeket. Kiemelte, hogy a völgyvárak esetében
korábbiak átvételéről és továbbépítéséről volt
szó, míg a hegyi várak általában újonnan épí
t e t t e k voltak. Befejezésül vetített képeken
b e m u t a t t a a már eddig felkutatott védműveket, kiásott falakat, felfedezett árkokat.

Ebédszünet u t á n a záróülésre Rudolf
elnökletével került sor.

A szeptember 27-i ülés Fügedi Erik elnök
letével kezdte meg munkáját.
Elsőként Engel Pál kandidátus, az MTA
Történettudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa (Budapest) „ I . Károly király és
a Németújváriak b u k á s a " című előadása
hangzott el. Bevezetőben az okleveles forrá
sok alapján felidézte, hogy a Németújvári
család kezdetben részesült Károly Róbert ha
talmából. Miközben szlavóniai, továbbá Tolna,
Somogy, Baranya, Bodrog vármegyei oli
garchia-uralmukkal a király támaszát jelen
t e t t é k a Németújváriak, viszonzásul a család
egyik tagja a nádori, egy másik a tárnokmes
teri méltóságot nyerte el. Váratlanul azután
1314-ben szakítás következett be, amelynek
okai máig sem megnyugtatóan tisztázottak,
csupán egy szlavóniai örökösödési perben valószínűsíthetőek. Az előadó ezután ismertette
azokat a súlyos harcokat, amelyek eredménye
k é n t a Németújváriak a négy délnyugat
dunántúli vármegyéből kiszorultak Szlavó
niába, familiárisaik nagy része pedig elpártolt
tőlük. A harcok azonban tovább folytak, és
ezekbe később az osztrákok is bekapcsolódtak,
így átterjedtek a Németújváriak elleni harcok
a nyugati határvidékre is. A továbbiakban az
előadó részletesen felidézte a szakaszosan egé
szen 1339-ig elhúzódó további fegyveres össze

tűzéseket, amelyek végül is a Németújváriak
teljes vereségével végződtek.

Ezt a témát folytatta Dr. Gerhard Seebach, a
Szövetségi Műemléki Hivatal tudományos fő
munkatársa (Bécs) „A Németújvári grófok
várépítése és kolostoralapításai" című előadá
sában. Az eddig elvégzett műemléki feltárá
sok vetítettképes bemutatásával részletezte
az egykori nyugat-magyarországi építkezések
jellemzőit.
Kropf

Alfred Ratz szőlősgazda és történész (Ruszt/
Rust) „A Németújvári (Kőszegi) grófok je
lentősége a középkori pannon térség számára"
címmel a család h a t á r menti térnyerését, bir
tokgyarapodását részletezte, eközben pedig
Kapornak megszerzésének jelentőségét hang
súlyozta. E z t követően tért rá arra a folya
matra, miként építette ki a család Németújvárt
a tartományuraság központjává, továbbá mi
ként terjesztette ki hatalmat távolabbi terü
letekre is házasságkötések révén, míg végül is
103 vár birtokába jutottak a Németújváriak,
és igazi lovagi udvartartással erős hatalmat
építettek ki. Befejezésül a család 1382-es ki
halásáig folytatott határvidékbeli vár- ós város
alapító, -fejlesztő tevékenységet részletezte.
A tudományos ülésszak Rudolf Kropf elnöki
zárszavával ért véget, aki megköszönte az
előadók alapos elemzéseit, a vitában részt
vevők aktivitását, és a szabad eszmecsere, a
nézetek nyílt ütköztetése jelentőségét hang
súlyozta.
Az egyes előadásokhoz csatlakozó kerek
asztal-szerű szabad vitákban egyébként a ko
rábban említetteken kívül részt vett még t ö b b
megjelent osztrák k u t a t ó mellett a Bécsben
működő állandó magyar levéltári kirendeltsé
gek három tagja: Dr. Csendes László alezredes,
Dr. Ress Imre főlevéltáros és Zachar József al
ezredes, a történelemtudományok kandidátusa.
Az eszmecserék több, a tudományos ülés
szakhoz kapcsolódó rendezvényen is folytatód
tak, így a közös ebédeken és vacsorákon, to
vábbá Viktor Binder polgármester szeptember
25-i fogadásán, a szeptember 26-i kiránduláson,
amelynek célpontjai Óbér/Olbendorf, Gerolt/
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Gerersdorf, Németújvár/Güssing, Strém/Strem
vára, Borsmonostor/Marienberg kolostora és
Németlövő/Deutschschützen temploma vol
tak. Szeptember 27-én a résztvevőknek mód
juk nyílt az 1530-ra befejezett, völgyzáró funk
ciójú és reneszánsz védművekkel fennmaradt

egyetlen burgenlandi vár, Szalónak/Schlaining
alapos tanulmányozására is. Szeptember 28-án
újabb, ezúttal egésznapos kirándulásra került
sor, mégpedig Léka/Lockenhaus, Kőszeg és
Velem uticéllal, e három település műemlékei
nek részletesebb megismerésére.

„Eugenius in Nummis"
Savoyai Jenő herceg haditettei és békecselekedetei érmekben
A bécsi Heeresgeschichtliches Museum új időszaki kiállításáról

1986. október 16-án nyílt meg a bécsi
Hadseregtörténeti Múzeum (Heeresgeschichtli
ches Museum) legújabb időszaki kiállítása,
amely a frappáns „Eugenius in Nummis"
(Jenő érmekben) címet kapta, és amely csupán
alcímében magyarázta meg a hadtörténelem
ben kevésbé jártasaknak, miről és kiről is v a n
szó tulajdonképpen : Savoyai Jenő herceg hadi
tettei és békecselekedetei érmekben. Az 1663—
1736 között élt világhírű hadvezér, hadsereg
szervező, államférfi és mecénás halálának 250.
évében rendezett gazdag ausztriai esemény
sorozat ezzel a kiállításmegnyitással zárult le.
A magyar szempontból is rendkívül figye
lemreméltó kiállítást dr. Franz Kaindl udvari
tanácsos, a Heeresgeschichtliches Museum
igazgatója üdvözlő szavait követően a nagy
számú meghívott közönség előtt Karl Schaf fer
hadseregtábornok, a Honvédelmi Akadémia
(Landesverteidigungsakademie)
parancsnoka
nyitotta meg. A megnyitó ünnepségen Johann
Joseph F u x (1660—1741) udvari karmester
kortárs zeneműveinek előadásával közremű
ködött az Osztrák Szövetségi Hadsereg gárda
zászlóaljának quartettje Hans
Schadenbauer
alezredes vezényletével.
A 250 kiállított érem közül 61 a magyaror
szági török háborúk és békekötések emlékét
idézi fel. A barokk kisplasztikái művészet
remek alkotásainak méltó keretet biztosíta
nak az eseményekről beszámoló egyéb kortárs
források: röplapok, metszetek, könyvek. A bé
csi múzeumlátogató előtt így megelevenednek
a magyar hadtörténelem, elsősorban az oszmán
ellenes nagy visszafoglaló háború fontos ese
ményei is.
Miközben olyan X V I I I . századi művészek
érmeiben gyönyörködik az érdeklődő, mint
Johann Kottel vagy Lazarus Gottlieb Lauffer,
Esztergom 1683-as, Érsekújvár 1685-ös ostro
mával és bevételével ismerkedhet. Az 1686-os
hadjáratot és Buda felszabadítását J o h a n n
Jacob Wolfrat, Philipp Heinrich Müller,
Friedrich Kleinast és Georg Hantsch mester

művein tanulmányozhatja. A további ese
mények, így az 1687-es mohácsi (a magyar
irodalomban i n k á b b : nagyharsányi) csata,
Belgrád magyar szempontból is sorsdöntő
1688-as ostroma és elfoglalása, az utolsó jelen
tős hadiesemény: az 1697-es zentai csata és
végül az 1699-ben megkötött karlócai béke
egyebek között Martin Brunner, Georg Fried
rich Nürnberger és Christian W e r t m u t h mű
vészetén keresztül tükröződnek.
Hasonló súllyal szerepel VI. Károly császár
(nálunk ismertebb módon : I I I . Károly magyar
király) első török háborúja is a kiállításon.
Az 1716-os péterváradi csatadiadal, amelyet a
Savoyai Jenő herceg ravataldíszítéseként ké
szített győzelmi zászlókon is feltüntettek,
Daniel Waron, Georg Wilhelm Vastner, Mar
t i n Brunner, Georg Friedrich Nürnberger mű
vészetét ihlette meg. Temesvár bevétele és
ezzel a Temes-vidék oszmán uralom alóli fel
szabadítása, ami ugyancsak 1716-ban történt,
Peter Paul Wagner, Karl Joseph Hoffmann,
Georg Hantsch, Benedikt Richter, Philipp
Roettiers és Ottone Hamerani mintázatában
elevenedik meg. Az 1690-ben újra elvesztett
Belgrád 1717-es újabb birtokbavételét és az
ezt követő 1718-as pozsareváci békét érmein
Philipp Heinrich Müller, Hieronymus Fuchs,
Benedikt Richter, Heinrich Haffner, Georg
Wilhelm Vastner és Martin Brunn er jelení
t e t t e meg.
Jelen vannak a kiállításon egyebek mellett
az ugyancsak Savoyai Jenő hercegnek, mint az
Udvari Haditanács elnökének nevével is egy
bekapcsolódott Pesti Invalidus Ház házi
pénzérméit jelentő krajcárosok, félkrajcárosok is.
A magyar látogató azzal a jóleső érzéssel
távozik a módszertani és installációs szem
pontból is sok tapasztalatot nyújtó új bécsi
időszaki hadtörténelmi kiállításról, hogy a
közös múltból fakadó magyar vonatkozások a
történelmi hűségnek megfelelően és a törté
nelmi szereppel megegyező súllyal szerepelnek.
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I. ÁLTALÁNOS M U N K Á K

Bibliográfiák, sajtótörténet
1. A történelmi irodalom bibliográfiája.
1979. 5—6. r. összeáll. L. Tafta, T. Isticioaia-Budura. — R R H , 1984. 1. sz.
85—98., 4. sz. 371—378. p.
2. Szymanski, A. : Lengyel katonai bibliográgráfiák. — WL, 1983. 2. sz. 98—100. p .
3. Showalter, D . : Német hadtörténeti iro
dalom, 1982—1983. Időszaki kiadványok
áttekintése. — MA, 1984. 2. sz. 78—80. p.
4. Hadtörténeti cikkbibliográfia 1983. —
MG, 1984. ő. sz. 367—384. p.
5. 1984. évi kiadói előzetes hadtörténészek
számára. Bibliográfia. — MG, 1984. 1. sz.
95—96. p.
6. Löwis of Menar, H . v.: Konfliktuskutatás
1984. Bibliográfia. — BzK, 1984. 3. sz.
171—174. p.
7. Tudományos-technikai forradalom a had
ügyben. Bibliográfia. — HV, 1984. 5. sz.
188—202. p.
8. A katonai kollektívák fejlődésének alap
tendenciái. Bibliográfia. — HV, 1984. 2.
sz. 183—196. p.
9. Roy, L : A brit hadsereg, 1500—1715.
Az utóbbi években megjelent irodalom
áttekintése. — J S A H R , 252. sz. 1984.
194—200. p.
10. Mahon, J. : Bibliográfiai áttekintés a milí
cia és a Nemzeti Gárda történetének iro
dalmáról. — MA, 1984. 2. sz. 74—77. p .
11. Docsev, Sz. : Bolgár munkatársak az orosz
időszaki sajtóban az 1876. évi áprilisi fel
keléstől az orosz—török felszabadító
háború végéig, 1877—1878-ig. — VISz,
1984. 3. sz. 149-163. p .
12. Alafaev, A. A. : Az 1877—1878. évi orosz—
török háború a „Vesztnik E v r o p ü " c.
újság lapjain. — ISzSzSzR, 1984. 4. sz.
143—150. p.
13. Popov, Zs. : A bolgár politikai sajtó a had
seregről. (1894—1912.) — VISz, 1984. 2.
sz. 58—69. p.
14. A második világháborúval foglalkozó
újabban megjelent könyvek és tanulmá
nyok bibliográfiája. — RHDGM, 135. sz.
1984. 139—143. p.

15. Belenszlci, B. : A Pravda, az Izvesztija és a
Krasznaja Zvezda c. szovjet újságok a
bolgár monarcho-fasiszta hadsereg állapo
táról az 1941—1944-es években. — VISz,
1984. 6. sz. 111—123. p.
16. Zlatkov, R.: Bulgária honvédő háborúja
1944—1945-ben és a „Narodna Vojszka"
c. újság. — VISz, 1984. 5. sz. 70—81. p.
17. Gabel, Ch.: Könyvek az Overlord hadmű
veletről. Bibliográfiai válogatás az 1944-es
normandiai hadjáratról. — MA, 1984.
3. sz. 144—148. p.
18. A csehszlovák egységek harci útja a Szov
jetunióban. Bibliográfia. — HV, 1984.
1. sz. 190—206. p.
19. A szlovák nemzeti felkelés és a KárpátDuklai hadművelet. Bibliográfia, — HV,
1984. 4. sz. 160—173. p .
20. Wyss, G. : (Az Allgemeine Schweizerische
Militärzeitschrift szerkesztői, 1833—1974)
— ASMZ, 1984. 1. sz. 15—16., 2. sz.
76., 3. sz. 129—130., 4. sz. 190., 5. sz.
247., 6. sz. 311., 7—8. sz. 391., 9. sz.
461., 10. sz. 523., 11. sz. 591., 12. sz.
653. p.
21. H a t v a n éves a „Krasznaja Zvezda". —
TiV, 1983. 12. sz. 6—7. p .
22. Beth, H — J . : — Giertz, H . : 25 éves a
Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal. — MG,
1984. 1. sz. 67—69. p.

Katonai múzeum-, levéltár- és
könyvtárügy
23. Ruuge, Ch. : Qui Shi Huang császár agyag
hadserege. 259—210. i. e. — Visier, 1984.
7. sz. 18—21. p.
24. A német történelem a kezdetektől 1945ig. A Német Történeti Múzeum állandó
kiállítása. — ZfG, 1984. 1. sz. 47—53. p.
25. Gosztony, P. : A koreai hadimúzeum Szöul
ban. — SS, 1984. 7. sz. 11—13. p.
26. Rapin, J . — J . : Új erődítési makettek a
St-Maurice-i katonai múzeumban. —
RMS, 1984. 3. sz. 145—146. p.
27. Chaperon, H . : A francia műszaki alaku-
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latok emlékmúzeuma Angers-ben. —
RHA, 1984. 1. sz. 104—105. p.
28. Robert, G. : A francia lovassági múzeum.
Saumur. — R H A , 1984. 2. sz. 174—176.
P29. Marcot, F . : Az ellenállás és a deportálás
múzeuma Besancon-ban. — R H A , 1984.
3. sz. 125—126. p.
30. Kageneck,: A saumuri páncélos múzeum.
— K T R , 1984. 6. sz. 265—266. p.
31. Horber, M.: Harckocsimúzeum Bovingtonban. — SS, 1984. 5. sz. 27—29. p .
32. Prasky, F . : A „Sergej Maséra" haditen
gerészeti múzeum Jugoszláviában. —
Marine, Gestern und Heute, 1984. 2. sz.
46—51. p.
33. Kacér, Zs. : A moszkvai Zalka Máté Mú
zeum. — F , 1984. 8. sz. 13—14. p.
34. Kopenhagen,
W. : Fegyvergyűjtemény.
—AR, 1—12. sz. 45—48. p.
35. Kohriht, F . : Katyusa. Emlékek a máso
dik világháborúból. — F , 1984. 11. sz.
7. p.
36. Lassalle, J . de : A hagyományok tükröző
dése. Ezredjelvények a francia hadsereg
ben. — R H A , 1984. 2. sz. 165—173. p.
37. Denisse, R. : A távol-keleti francia expe
díciós hadtest jelvényei. Indokína, 1944—
1956. — R H A , 1984. 4. sz. 129—134. p.
38. Thiede, G. : Karddal és géppisztollyal.
Kézifegyverekkel díszített kitüntetések
és jelvények. — Visier, 1984. 9. sz. 18—21.
P39. Az olasz gyalogság az 1860—1870 közötti
évtizedben. Quinto Cenni akvarelljeinek
kiállítása az Angyalvárban. — RM, 1984.
3. sz. 81—88. p.
40. Kevbke, K. U. : Az egyenruha fejlődése az
N D K Nemzeti Néphadseregében. —
MG, 1984. 5. sz. 397—404. p.
41. Keubke, K. U. : Nemzeti hagyományokat
őrző egyenruhák az N D K Nemzeti Nép
hadseregében a kezdetektől napjainkig.
—Visier, 1984. 1. sz. 18—21. p.
42. Kiadatlan levéltári dokumentumok Joffre
marsall tevékenységéről. — RHA, 1984.
1. sz. 46—53. p.
43. Zeidler, H . — J . : Dokumentumok H a n s
v. Seeckt-ről az N D K Hadtörténelmi
Levéltárában. — MG, 1984. 4. sz. 340—
341. p.
44. Nytra, M. : 25 éves az egységes levéltári
rendszer a Csehszlovák Néphadseregben.
— HV, 1984. 6. sz. 88—97. p.
45. Valis, Z. : A Szovjetunióban megalakult
1. csehszlovák vegyes repülőezred törté
netének levéltári anyaga. — HV, 1983.
5. sz. 178—193. p.
46. Müller, H . : Bellifortis, a középkor első
fegyverkönyve. — Visier, 1984. 2. sz.
28—30. p.
47. Kunz, M.—Papke, E. : Ritka könyvek a
tüzérség korai történetéről az N D K hadi
múzeumában. — MG, 1984. 3. sz. 171—
179. p.

48. Pasquali, M. : Az amerikaiak Vietnamban.
Háború és irodalom. — RM, 1984. 5. sz
108—123. p .
49. Noiret, P . : A „ F ő " elnevezés használata a
francia hadseregben a 16. századtól nap
jainkig. — R H A , 1984. 4. sz. 117—122. p.
50. A vitorlázórepülőgépek története szovjet
bélyegeken. — Fliegerrevue, 1984. 3. sz.
78. p.

A hadtudomány és a hadtörténelem
elméleti kérdései
51. Schnitter, H . : Az oszmán katonai hatalom
és háborúk a német feudális birodalom
katonai gondolkodásának tükrében a 16—
17. században. — MG, 1984. 1. sz. 55—59.
P52. Hevrolina V. M. : Orosz forradalmi demok
raták. Elméletek a háború és béke prob
lémáiról az 1870-es években. — ISzSzSzR,
1984. 2. sz. 137—148. p .
53. Zsilin,
P . : A marxizmus—leninizmus
klasszikusai a háborúról és a hadtörté
nelemről. — MG, 1984. 2. sz. 99—106. p .
54. Vorobev, K. A. : A marxizmus—leniniz
mus klasszikusai és a hadtörténelem.
— VM, 1984.12. sz. 67—71. p.
55. Jakob, E.—Kulis, D. K. : A marxista—
leninista hadtudomány tárgya és szer
kezete. — M, 1984. 9. sz. 38—44., 10. sz.
28—34. p .
56. Jakob, E.—Kulis, D. K . : A marxista—
leninista hadtudomány új felismerései és
tendenciái. — M, 1984. 11. sz. 15—20. p .
57. Vojtenko, Sz.: A szovjet fegyveres erők
építésének lenini elvei. — VIZs, 1984.
7. sz. 3—10. p.
58. Einhorn, H.—Börngen, S. : Lenin a katonai
gazdaságról. — M, 1984. 3. sz. 14—19. p .
59. Wyszczelski, L. : A katonai gondolkodás
fejlődése 1914—1941 között. — MW,
1984. 11. sz. 77—86., 12. sz. 84—92. p.
60. Petraeus, D. : Az „igazságos h á b o r ú " el
méletének hagyományai. — MR, 1984.
4. sz. 30—38. p.
61. Olteanu, C. : A román katonai doktrína.
Hagyomány és időszerűség. — R R H ,
1984. 1. sz. 39—53. p.

A hadtörténelem tanulmányozásának
és tanításának jelentősége és problémái
62. Markov, W. : A francia forradalom kuta
tásának problémái. Albert Soboul halálá
nak évfordulóján. — ZfG, 1984. 6. sz.
483—489. p.
63. Schleier, H . : A forradalom a német törté
netírásban 1848—1933. — ZfG, 1984.
6. sz. 515—525. p.
64. Zsilin, P . A.—Login, V. T. : Világháborúk
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kirobbantásának tanulságai. (Az első
világháború kezdetének 70., a második
világháború kezdetének 45. évfordulója
alkalmából.) — VM, 1984. 8. sz. 59—70. p .
65. Asztrahan, H . M. : A petrográdi októberi
fegyveres felkelésről szóló visszaemlékezé
sek történelmi forrásértéke. — ISzSzSzR,
1984. 6. sz. 80—95. p.
66. Bugái, N.—Oiertz, H . : A legújabb törté
neti irodalom a Szovjetunió elleni inter
vencióról és polgárháborúról. — MG,
1984. 6. sz. 545—551. p .
67. Heller, I. : A szovjet történettudomány a
20-as évek elején. A „Proletarszkaja Revoljucija" és a „Krasznaja Letopisz".
— ZfG, 1984. 1. sz. 27—35. p.
68. A második világháború történetének
egyes problémái. — W L , 1984. 8. sz.
80—82. p.
69. Orlov, A. : Néhány kísérlet a második
világháború történetének meghamisítá
sára. — MZs, 1984. 12. sz. 69—76. p .
70. Ninkovic, I. : A népi felszabadító háború
elméletének néhány kérdése az 1941—
1945. években. — VD, 1983. 5. sz. 25—47.
P71. Oakaev, H . A. : A Kaukázusért folytatott
harc a jelenkori szovjet történetírásban.
— VI, 1984. 9. sz. 110—118. p.
72. Jakusevszkij, A. Sz. : A burzsoá történet
írás kritikája a sztálingrádi csatára vonat
kozóan. — N N I , 1983. 1. sz. 21—39. p .
73. Jakusevszkij, A.: A burzsoá történetírás
kritikája a szovjet-német front 1944.
évi eseményeiről. — VIZs, 1984. 12. sz.
67—74. p .
74. Novoszelov, B . N. : USA, Nagy-Britannia
és a második front. (A burzsoá történet
írás új tendenciáinak kritikája.) — N N I ,
1983. 4. sz. 32—48. p.
76. Hennicke, O. : Tudományos kollokvium
a Hitler elleni merénylet (1944. július
20.) 40. évfordulóján. — MG, 1984. 6. sz.
552—553. p.

76. Ianin, A. A.: Az 1944. évi szlovák nem
zeti felkelés történetírása. — NNI. 1984.
5. sz. 50—64. p.
77. Coffmann, E . : Az új amerikai hadtörté
netírás. — MA, 1984. 1. sz. 1—5. p .
78. Lipták, J. : A hadtörténettudomány a
harckészültség fokozásának fontos eszkö
ze. — HV, 1983. 5. sz. 174—177. p.
79. Sztojanov, Zs. : A hadtörténelmi ismeretek
társadalmi szerepe. — VISz, 1984. 3. sz.
203—214. p.
80. Zaprjanova-Todorova,
A. : A történet
tudományi kutatómunka szervezésének
néhány problémája. — VISZ, 1984. 2. sz.
167—177. p .
81. Ogarkov, N . V.: Történelmi tapasztalatok
és a jelen. Interjú. — BzK, 1984. 4. sz.
59—70. p.
82. Roscsin, L. : A kommunista párt, a szov
jet nép és a fegyveres erők forradalmi és
harci hagyományainak forrása és lényege.
— VIZs, 1984. 1. sz. 3—9. p.
83. Figura, J. : Lengyel Munkáspárt — a harc
ós a győzelem elmélete. — WL, 1983. 5.
sz. 100—103. p.
84. Schaufelberger, W. : Svájci hadsereg —
h a z a — történelem. — ASMZ, 1984. 1. sz.
5—6.p.
85. Heider, P . : Az N D K hadtörténeti örök
sége és katonai hagyományai. — M, 1984.
8. sz. 3—9. p.
86. Schnitter,—Keubke, K. U. : Az NDK Nem
zeti Néphadseregének történelmi gyöke
rei és hagyományai. — Visier, 1984. 3. sz.
18—20. p.
87. Horn, K.—Kirchner, R. : Az N D K határőr
csapatainak történetét, hagyományait fel
kell használni a tiszti növendékek és a
határőrök neveléséhez. — MG, 1984. 1. sz.
73—74. p.
88. Rainer, J.—Mixon, R.: Az izraeli had
sereg katonáinak történelmi tudata. —
MR, 1984. 6. sz. 28—32. p.

I I . A H A D T Ö R T É N E L E M É S A HADMŰVÉSZET-TÖRTÉNET
ÁLTALÁNOS K É R D É S E I

A hadművészet története
89. Rovighi, A.: A hadművészet kilenc alap
elve. — RM, 1984. 3. sz. 89—106. p.
90. Zivkovic, M. : Tito a fegyveres harc főbb
tényezőiről.— VoG, 1984.1. sz. 221—223.
P91. Di Martino, C : A hadmiívészet elveinek
fejlődése a helyi háborúkban. — RM,
1984. 6. sz. 13—20. p.

92. Larionov, V.: A helyi háborúk tapasz
talatainak hatása a hadművészetre. —
VIZs, 1984. 4. sz. 46—52. p.
93. Lascsenko, P. N. : A hadvezérek munka
módszeréről. — VIZs, 1984. 1. sz. 10—21.
P94. Lascsenko, P. N. : Tudás és akaraterő —
a hadvezér legfontosabb tulajdonságai.
— VM, 1984. 3. sz. 56—68. p.
95. Harkov, A. G. : A háborúk kezdeti szaka
sza. — VM, 1984. 8. sz. 25—34. p.
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96. Usz, F . T . : Hadászati támadó hadmű
veletek együttműködésének megszerve
zése. — VM, 1984. 4. sz. 16—24. p .
97. Barnett, C : A meglepetés és a kezdemé
nyezés hatása a háborúban, hadtörténeti
példákkal. — R U S I , 1984. 2. sz. 20—26. p .
98. Sulgin, V. F . : A támadó hadműveletek si
kerének kifejlesztése. (A nagy honvédő
háború és a helyi háborúk tapasztalatai
alapján.) — VM, 1984. 3. sz. 44—55. p.
99. Manzsurin, I. N . : Támadás a tudatosan
visszavonuló ellenség ellen. (Történelmi
tapasztalat és a jelenkor.) — VM, 1983.
4. sz. 15—24. p.
100. Pusztai Jfános] : A támadás sajátosságai
erdős-hegyes terepen. (A második világ
háborútól napjainkig.) — VM, 1983. 3.
sz. 26—31. p .
101. Bezhrebtüj, M. I . : A fontos terepszakaszok
és körzetek megerősítése a támadó had
műveletek során. (Történelmi tapasztalat
és a jelenkor.) — VM, 1983. 11. sz. 13—21.
P102. Posztnikov, Sz. I. : A desszantelhárító
hadművelet előkészítése és irányítása. —•
VM, 1983. 9. sz. 15—24. p.
103. Siskin, N . K. : Találkozóharc régen és ma.
(XIX. sz. elejétől napjainkig.) — VM,
1984. 1. sz. 41—53. p.
104. Levcsenko, A. T . : összfegyvernemi maga
sabbegységek védelme. (A nagy honvédő
háború és a helyi háborúk tapasztalatai
alapján.) — VM, 1984. 4. sz. 32—40. p .
105. Krülov, E . I . : Az erdős-hegyes terepen
folytatott védelem előkészítése és irá
nyítása. (Történelmi tapasztalatok alap
ján.) — VM, 1983. 12. sz. 16—24. p .
106. Gravait, B . : Folyónál végrehajtott száraz
földi és vízi harctevékenységek vezetésé
nek tapasztalatai az amerikai polgárhábo
rútól a vietnami háborúig. — MR, 1984.
5. sz. 54—65. p .
107. Nazarenko, V. A.: A csapatok hadmű
veleti álcázása. (A második világháború
és a helyi háborúk tapasztalatai alapján.)
— VM, 1984. 9. sz. 55—64. p.
108. Dolz, W.—Linke, G.: Aknamentesítés a
múltban és a jelenben. — M. 1984. 4. sz.
47—51. p .
109. Bogonitz, A. : háborús tapasztalatok a se
besültek tetanusz mérgezéséről. — MG,
1984. 6. sz. 540—544. p .
110. Höhn, H . : Az alkalmazási elvek változása
az N D K szárazföldi csapatainál. 1966—
1970. — MG, 1984. 1. sz. 50—55. p.
111. Schnitter—Keúbke,
K. U. : Az éktől a
légióig. A gyalogság története. — Visier,
1984. 2. sz. 18—20. p.
112. House, J . : Amerikai könnyű gyaloghad
osztály tervezése 1935—1944 között. —
MR, 1984. 6. sz. 39—47. p .
113. Dugué Mac Carthy, M. : A francia had
sereg fegyvernemei a 15. századtól 1952ig. — R H A , 1984. 2. sz. 154—164. p .

114. Waechter, W. : A német tüzérség kialaku
lása. — K T R , 1984. 5. sz. 193—194., 196.
P115. Mihalkin, V. M. : A tüzérség harci alkal
mazása védelmi hadműveletben. — VM,
1984. 2. sz. 25—33. p .
116. Olszewski, S.: A lengyel tüzérség harcá
szata a 2. világháború végéig. — (1914—
1945.) — MW, 1984. 3. sz. 85—88. p .
117. Delaunay, J . : A harckocsi és a lovasság
(1917—1942): a páncélos fegyvernem
születése. — R H A , 1984. 2. sz. 2—18. p .
118. Dinackus, T h . : Az amerikai hadsereg
páncélos ezredei, 1918—1945. — A, 1984.
2. sz. 26—31. p .
119. Gabel, Oh.: A páncélos és páncélelhárító
erők és eszközök mozgékonyságának fej
lődése az amerikai hadseregben az 1920-as
évektől 1945-ig — MR, 1984. 3. sz. 54—
63. p .
120. Botti, F.—Pignato, N. : Olasz páncélos
magasabbegységek, 1936—1952. — RM,
1984. 5. sz. 74—88. p .
121. Woisard, A.: A francia páncélos fegyver
nem fejlődése 1942-től 1984-ig. — R H A ,
1984. 2. sz. 25—43. p.
122. Bosnjak, J . : A légvédelem elméletének
fejlődése a háborút megelőző években. —
VIZs, 1984. 5. sz. 43—50. p .
123. Kozsevnikov, A.—Mikitenko,
T . : A lég
védelem fejlődésének néhány irányzatá
ról a helyi háborúkban. — VIZs, 1984.
2. sz. 59—64. p.
124. Perov, A. G. : A légierő részvétele a száraz
földi csapatok tevékenységében. (Az el
múlt háborúk tapasztalatai alapján.)
— VM, 1984. 7. sz. 45—52. p.
125. Bobrov, D. V.: Tömeges légicsapások.
(Történelmi tapasztalat és a jelenkor.) —
VM, 1984. 10. sz. 37—49. p .
126. Forget, M.: Légierő és hadászat a máso
dik világháború folyamán és ma. — D N ,
1984. 3. sz. 17—30. p.
127. Csernavin, V. N. : A meglepés szerepe a
tengeri fegyveres küzdelemben. (Rövid
történelmi áttekintés és a jelenkor.) —
VM, 1983. 12. sz. 25—34. p .
128. Misztal, Z.: A lengyel tengerészet az el
múlt századokban. ( X V I — X V I I I . sz.) —
W L , 1983. 6. sz. 100—102. p.
129. Klossowski, J . : A lengyel haditengerészet
szervezete a két világháború között. —
W P H , 1984. 3. sz. 140—155. p.
130. Artamonov, V. A.: A szovjet flotta harci
alkalmazása az Arktiszon. (Történelmi
tapasztalat és a jelenkor.) — VM, 1984.
8. sz. 35—42. p .
131. Szinegubov, V. V.: A tengeralattjáró had
viselés fejlődése. — VM, 1984. 9. sz.
65—72. p.
132. Kolpakov, A. M.: A tengeralattjárók
diverziós erőinek és eszközeinek harci
alkalmazása. — VM, 1984. 5. sz. 56—63.
P-
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133. Clements, J . A. : Hajóra telepített légvé
delem a brit haditengerészetnél, 1939—
1984. — R U S I , 1984. 4. sz. 19—24. p.

A haditechnika története
134. Uzonov, Sz. : A bolgárok fegyverzete az
elmúlt századokban. — VoM, 1983. 1. sz.
80—87. p.
135. Stanczyk, H . : Az 1. Lengyel Hadsereg
fegyverzete és felszerelése. (A második
világháború idején.) — W P H , 1984.
2. sz. 141—163. p.
136. Müller, H . : A számszeríj fejlődéstörténe
te. — Visier, 1984. 4. sz. 22—25. p.
137. Hailwax: A számszeríj. — S, 1984. 5. sz.
4.p.
138. Hilbert, K. : A dzsidától a szuronyig.
— Visier, 1984. 10. sz. 24—26. p.
139. Rolling, H . : A Német Birodalmi F l o t t a
kézifegyverei. — Visier, 1984. 3. sz.
22—24. p.
140. Gottberg, B . : A Maxim—8 géppuska.
— Visier, 1984. 8. sz. 28—30., 9. sz.
26—29., 10. sz. 27—29. p.
141. Hailwax: A Colt SAA, 45 mm pisztoly
1873-ból. — S, 1984. 1. sz. 4. p.
142. Fleischer, W . : Az M/e 1777/an 9 francia
fegyvercsalád kialakítása, jelentősége.
— Visier, 1984. 6. sz. 27—29., 7. sz.
26—27. p .
143. Hilmes, R. —Lippert, G. : A gyalogság
gépesítése Keleten ós Nyugaton. — SuT,
1984. 4. sz. 170—179., 7. sz. 348—354. p.
144. Hailwax: SVD Dragúnov típusú szovjet
gyorstüzelő fegyver. — . S , 1984. 4. sz.
4. p.
145. A honi tüzérség 600 éve. (Szovjetunió.)
— VV, 1982. 1. sz. 63—68., 3. sz. 62—65.,
4. sz. 64—68., 74—77., 5. sz. 73—75.,
6. sz. 66—70., 7. sz. 10—32. p.
146. 600 éves a honi tüzérség. — TiV, 1982.
8. sz. 20—21. p .
147. Bogdanov, P . : A bolgár tüzérség első lég
köri szondázása. (Meteorológia.)—VISz,
1984. 2. sz. 153—158. p.
148. Eather, R. F . — Oriffitths, N . : A kumula
tív töltetek fejlődésének története.
— AQ, 1984. 2. sz. 190—201. p.
149. Ernst, V. — Zeidler, H . — J . : A nyílt
titok. Huzavona egy csodafegyver körül
az 1800-as években. — Visier, 1984.
8. sz. 24—27. p.
150. Szubanski, R.: Harckocsi gyártás a 2. vi
lágháború előtt Lengyelországban. —
W P H , 1984. 3. sz. 156—168. p.
151. Mercillon,
P . : A páncélos technika
fejlődésének hatvan éve. — R H A , 1984.
2. sz. 44—53. p.
152. Hailwax: A brit Centurion harckocsi.
— S, 1984. 12. sz. 4. p .
153. Hailwax: „ J a g u á r " ágyú és rakétaelhá
rító harckocsi. — S, 1984. 8. sz. 4. p.

154. Hailwax: Szovjet önjáró légvédelmi lö
vegek. — S, 1984. 15. sz. 4. p.
155. Jakusov,
E . : Légvédelmi páncélvonat
alkalmazása a nagy honvédő háborúban.
— VPO, 1984. 12. sz. 84—88. p.
156. Bilzer, F . — Pawlik, G. : Hajótípusok a
19. századból. — Marine, Gestern und
Heute, 1984. 2. sz. 64—67., 3. sz. 92—94.,
4. sz. 153—154. p.
157. Sieche, E . : A Tegethoff-hajóosztály fejlő
déstörténete, 1908—1913. — Marine
Gestern und Heute, 1984. 4. sz. 109—
151. p.
158. Sztoilov, N. : Léghajós részleg felállítása
a légierőnél. — VISz, 1984. 1. sz. 164—
166. p.
159. Kazakov, V. B . : Az első és utolsó szovjet
teherszállító vitorlázórepülőgépek.
1932—1950. — Fliegerrevue, 1984. 12. sz.
370—374. p.
160. Hailwax : F—15—-Adler típusú repülőgép.
— S, 1984. 2. sz. 4. p .
161. Sturzenegger, L : A Pilatus PC—6 repülő
gép 25 éve van az élvonalban. — SS,
1984. 8. sz. 9—11. p.
162. Kopenhagen, W. : Az Albatroszok (cseh
szlovák repülőgépek) története. — Fliegerrevue, 1984. 5. sz. 146—149. p.
163. Hailwax: A MIRAGE-harci repülőgépek.
— S, 1984. 18. sz. 4. p.
164. Stäche, P. : A függőleges felszállású kísér
leti repülőgépek története. — Flieger
revue, 1984. 4. sz. 114—118. p.
165. Kopenhagen,
W. :
Repülőgóphordozó
anyahajók. 2. r. — Fliegerrevue, 1984.
3. sz. 79—82. p.
166. Willisch, J . : Az N D K Nemzeti Néphad
seregének vadászrepülőgépei a 80-as éve
kig. — MG, 1984. 1. sz. 18—26. p.
167. Pokrovszkij, R. : ö t v e n éves a honi rádió
lokáció. — TiV, 1984. 5. sz. 27. p.
168. Raven, W.v. : Az alattomos fegyverek.
Gáz és méreg, a tömegpusztítás eszközei
1915-től napjainkig. — EW, 1984. 5. sz.
289—293. p.

Hadijog, háborús bűnök
169. Biais, G. : Hadijog. [Áttekintés a napó
leoni háborúktól.] — RM, 1984. 5. sz.
59—67. p.
170. Boos, R.: Francia hadifoglyok Magyar
országon. (1943—1945.) — R H A , 1984.
3. sz. 96—109. p.
171. Lemaire, P . : A magyar vendégszeretet,
ahogyan egy francia hadifogoly l á t t a .
— R H A , 1984. 3. sz. 110—111. p.
172. Joksimovic, S.: A jugoszláv népi felsza
badító mozgalom mint harcoló fél és a
hadifoglyok kicserélése 1943. évben.
— VoG, 1984. 1. sz. 95—115. .p
173. Häuser, H . : Hadifogolytábor Regensburgban és Landshutban. — Der Frei-
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174.

175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.

182.

willige, 1984. 2. sz. 13—15., 3. sz. 14—15.,
sz. 27—29. p.
Dziecol, B . : A tábori bíróság tevékenysége
az 1. gyaloghadosztálynál. (1943 június
19—1945. december 12.) — WPH," 1984.
1. sz. 39—80. p.
Sajeclci, H . : Lengyelország kifosztása a
második világháború folyamán. — W L ,
1984. 9. sz. 91—94. p .
Figura, J . : A bűnök bizonyítékai. (Len
gyelországi koncentrációs táborok adatai )
— W L , 1983. 3. sz. 89—92. p .
Kuglov, A. I. : Zsidó származású német
polgárok deportálása Keletre 1940—
1945. — ZfG, 1984. 12. sz. 1084—1091. p .
Gessner, K. : Oradour — 40 év u t á n .
— MG, 1984. 1. sz. 159—160. p.
Az Oradour-sur-Glane-i mészárlásról.
Heinz B a r t h háborús bűnös berlini peré
nek anyaga. — MG, 1984. 2. sz. 142—
158. p.
Niholaev, A. : A nürnbergi és a tokiói
per—figyelmeztetés a háborús gyújtógatóknak, — MZs, 1984. 8. sz. 83—91. p .
Eder, E . : 1. sz. Kiegészítés az 1949.
augusztus 12-i Genfi Egyezményhez.
— TR, 1983. 4. sz. 359—360., 5. sz. 501—
503. p.
Higgiribotham,
R.: Esettanulmány a
hadijogról a szárazföldi hadviselés során.
2. r. Falkland-háború. — MR, 1984.
10. sz. 45—60. p .

Hírszerzés
183. Bowers, S.: A hírszerzés politikai fejlődé
se. — AQ, 1984. 2. sz. 168—177. p .
184. Hyden, J . : A hírszerzés kezdetei, szerve
zete, alkalmazása az angol-portugál had
seregben, 1808—1814. — J S A H R , 250.
sz. 1984. 92—104., 251. sz. 169—175. p .
185. Rubin, F . : A magyar hírszerző és bizton
sági szolgálat. (1850-től napjainkig.)
— R U S I , 1984. 4. sz. 59—64. p.
186. Ristovic, M. : A jugoszláv emigrációs kor
mány hírszerzőinek összecsapása 1941—
1943. évek folyamán Törökországban.
— VoG, 1984. 2. sz. 153—169. p.
187. Bussey, D . S.: Az U L T R A és a V I I .
amerikai hadsereg. — RHDGM, 133. sz.
1984. 59—63. p .
188. Gardner, W. W . : U L T R A hírszerz5k a
6. hadseregcsoportnál a nyugati hadszín
téren. — RHDGM, 133. sz. 1984. 53—
57. p .
189. Button, R. E . : Az U L T R A tevékenysége
az európai hadszíntéren. — RHDGM,
133. sz. 1984. 43—52. p .
190. Cochran, A. S. : Mac Arthur, az U L T R A
és a Csendes-óceáni háború. — RHDGM,
133. sz. 1984. 17—27. p.
191. Potter, E . B . : Nimitz tengernagy és a
Csendes-óceáni titkos hírszerzés felhasz

nálása. — RHDGM, 133. sz. 1984.
29—42. p.
192. Drea, E . : A japán hírszerzés és a Szovjet
unió mandzsúriai inváziója, 1945. — MA,
1984. 2. sz. 66—73. p .
193. Callét, J . : Leclerc tábornok és a harcászati
hírszerzés. — DN, 1984. 8—9. sz. 115—
120. p .

A katonai kiképzés és nevelés
története
194. Ewert, G. : A katonakép változása az idők
folyamán. — E W , 1984. 3. sz. 168—
174. p .
195. Marcickiewicz, J. : A katonai eskü lengyel
tradíciói. — W L , 1984. 10. sz. 83—87. p .
196. Di Martino, C : A demokrácia fogalmá
nak alakulása a X I X . és X X . században,
érvényesülése a hadseregben. — RM,
1984. 2. sz. 8—17. p.
197. Zolotarev, V. A. — Szkorodumov, D. E . :
A katonai kiképzés és nevelés új mód
szereinek kialakulása Oroszországban a
18. század második felében. — VISz,
1984. 2. sz. 178—192. p .
198 Tomicich, E . : A császári és királyi hadi
tengerészeti akadémia. 1682—1918.
— Marine, Gestern und Heute, 1984.
2. sz. 37—43. p.
199. Heck, J . : Tisztképzés Ausztriában a 18.
sz.-tól 1934-ig. Történelmi visszapillan
tás. — T R , 1983. 6. sz. 624—626. p .
200. Mehu, G. : A katonai kiképzés egyik esz
köze. — A francia lovassport rövid törté
nete a 19. századtól napjainkig. — R H A ,
1984. 2. sz. 150—153. p.
201. Saumur. Hagyomány és korszerűség.
A francia lovasság kiképző iskolájának
története 1824-től napjainkig. — R H A ,
1984. 2. sz. 140—149. p.
202. Masini,
S. — Nardi, C : Hadijáték
Poroszországban, 1855-ben. — RM, 1984.
5. sz. 90—96. p .
203. Stähli, H . — U . : A svájci hadsereg hegyi
kiképzésének története. — SS, 1984.
I . sz. 33—36. p .
204. Pavlov, A.: V. I. Lenin és az SzKP a
szovjet fegyveres erők dolgozóinak és
katonáinak ateista neveléséről. — VIZs,
1984. 12. sz. 44—48. p .
205. Quscsin, V. : V. I . Lenin és az S z K P a jog
propagandáról. — VIZs, 1984. 8. sz.
3—8. p .
206. Popkov, M. : A katonai káderek nevelésé
nek alapja — a lenini eszmei-elméleti
örökség. — VIZs, 1984. 4. sz. 3—11. p.
207. Gareev, M. : M. V. Frunze a katonai okta
tásról és a nevelésről. — VIZs, 1984.
I I . sz. 35—48., 12. sz. 30—43. p.
208. Sztanikin,
G.: A B K P antiimperialista
tevékenysége a tartalékostiszti iskolán.
— A P , 1984. 11. sz. 41—45. p .

— 169 —

209. Csernavin, V.: A haditengerészet had
műveleti- és harckiképzése a nagy hon
védő háborút megelőző években és a há
ború alatt.—VIZs, 1984. 7. sz.27—35. p.
210. Zsukov, B . M. : A tartalékosok kiképzése
és a csapatok harci összekovácsolása.
(A nagy honvédő háború tapasztalatai
alapján.) — VM, 1983. 11. sz. 29—35. p.
211. Hrobosztov, V. : A katonák erkölcsi-poli
tikai és pszichológiai felkészítésének töké
letesítése. — VIZs, 1984. 10. sz. 3—9. p.
212. Nikolov, B . : Tiszti közösségek szabályza
t a . — VIZs, 1984. 6. sz. 135—137. p .
213. Powala, J. : A lengyel politikai tiszti isko
la történetéből 1944—1945. — W P H ,
1984. 3. sz. 84—115. p.
214. Drska, P . : A lakosság katonai nevelése.
1945—1948. — H V , 1984. 6. sz. 29—49. p.

Megemlékezések, életrajzok
215. Poletaev, O.: A polgárháború hősei.
— VIZs, 1984. 3. sz. 58—63. p .
216. Langer, U . : Szovjet fegyverek és kon
struktőreik.— Visier, 1984.1. sz. 26—27.,
2. sz. 22—23, 3. sz. 26—28., 4. sz. 26—
27., 6. sz. 24—26., 7. sz. 22—23., 8. sz.
22—23., 9. sz. 22—24., 10. sz. 22—23.,
11. sz. 22—24., 12. sz. 22—23. p .
217. Ar doni, R. : Antonio Ar doni tábornok
1811—1859. — ASMZ, 1984. 12. sz.
651—652. p .
218. Figura, J. : A szovjet hadseregtől a len
gyel hadseregig. (B. Barailowslci ezredes,
az Országos Nemzeti Tanács elnöke,
a szovjet hadsereg katonája.) — WL,
1983. 10. sz. 27—28. p.
219. Szergej Szemenovics Birjuzov, a Szovjet
unió marsallja. — VoM, 1984. 5. sz. 80—
83. p.
220. Sz. Sz. Birjuzov, a Szovjetunió marsallja.
(Megemlékezés születésének 80.évforduló
j a alkalmából.) — VIZs, 1984. 8. sz.
39—42. p.
221. Schmidt, D . : 165 éve halt meg Gebhard
Leberecht von Blücher marsall. — Visier,
1984. 11. sz. 18—21. p .
222. Boneva, L. —• Trifonov, D . : Ivan BonevVitan. (1909—1966.) Kiemelkedő katonai
személyiség. — VISz, 1984. 4. sz. 171—
184. p .
223. A hős hadvezér. (Sz. M. Budennüj születé
sének 100. évfordulójára.) — VM, 1983.
4. sz. 76—80. p.
224. Basindzsogian,
A.: K . E .
Ciolkovszkij.
(1857—1935.) — TiV, 1982. 9. sz. 16—
17. p.
225. Oolovin, P . : Az egész élet — repülés.
(V. Cskalov születésének 80. évfordulójá
ra.) — AK, 1984. 2. sz. 12—13. p.
226. Pincsuk, V. : A szovjet föld hőse. (V. Cska
lov születésének 80. évfordulójára.) —
AK, 1984. 1. sz. 16—17. p.
-

227. Reichley, J. : Az „ismeretlen" Custer.
Az amerikai polgárháború tábornoka,
George Armstrong Custer öccsének Tho
mas Ward Custer-riak. a katonai pálya
futása. — MR, 1984. 5. sz. 72—75. p.
228. Popov, M.: Denisz Davüdov. (Az 1812,.
évi honvédő háború altábornagya.)
VIZs, 1984. 8. sz. 63—66. p.
229. Uzunov, Sz. : Radko Dimitriev altábor
nagy — kiemelkedő bolgár hadvezér.
(1859—1918.) — VoM, 1983. 2. sz. 92—
102. p .
230. Kreker, H . — J . : Claude Dornier, a repü
lés úttörője. — SuT, 1984. 5. sz. 260—
261. p .
231. Kreker, H . — J . : Heinrich Pocke, a heli
kopter atyja. — SuT, 1984. 7. sz. 386—
387. p .
232. Ouszarevics, Sz. : M. V. Frunze forradalmi,
párt- és állami tevékenysége. — VIZs,
1984. 10. sz. 33—41. p .
233. Ember a világűrben, ö t v e n éve született
Jurij Qagarin. — F, 1984. 5. sz. 22—23. p .
234. Wartelle, J . — C : A francia történelem
egyik elátkozottja: Gaston Alexandre
Galliffet lovassági tábornok. (1830—
1909.) — R H A , 1984. 4. sz. 95—108. p.
235. Langer, H . : Gusztáv Adolf mint hadsereg
reformer és hadvezér. — MG, 1984. 3. sz.
224—231. p.
236. Dihan, M. : Aszen Hrisztev — három for
radalom katonája. (1884—1924.) — I P ,
1984. 5. sz. 87—92. p .
237. Száz éve született Szergej Vladimirovics
Iljusin. — TiV, 1984. 3. sz. 21. p.
238. Blondel, J. : Joffre marsall — önmagáról.
— R H A , 1984. 1. sz. 30—41. p.
239. Conte, A.: Joseph-Jacques-Cesaire Jo/fre,
Franciaország marsallja. — RHA, 1984.
1. sz. 4—9. p.
240. Oroehler, O.: Hugo Junkers professzor
érdemei és korlátai. — Fliegerrevue,
1984. 2. sz. 58—59. p.
241. Kreker, H . — J . : Hugo Junkers a repülés
egyik úttörője. 1859—1935. — SuT,
1984. 4. sz. 200—201. p.
242. Szokolov, A. : P . K. Kosevoj, a Szovjetunió
marsallja. (Megemlékezés születésének
80. évfordulója alkalmából.) — VIZs,
1984. 12. sz. 49—52. p .
243. Budenko, Sz. : P. Sz. Kutahov, a légierő
főmarsallja. (Megemlékezés születésének
70. évfordulója alkalmából.) — VIZs,
1984. 8. sz. 43—46. p .
244. Elble, R. : Lazarus von Schwendi császári
tanácsos ós ezredes. 1522—1584. — E W ,
1984. 1. sz. 38—41. p .
245. Louis Hubert Lyautey,
Franciaország
marsaUja. 1854—1934. — R H A , 1984.
3. sz. 70—77. p.
246. Harc a háború ellen. Franz Méhring.
(1846—1919.) — Visier, 1984. 3. sz. 21. p.
247. Budjanszkij, G. : Elsők az 1. számú őr
helyen. (Mészáros János önkéntes inter
nacionalista a Lenin Mauzóleum őrségé170
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248.

249.

250.
251.
252.
253.
254.

255.

256.

257.

nek felvezetője.) — VIZs, 1984. 1. sz.
87—88. p .
Knazeva, I . : Anna Nikulina őrnagy sorsa
— egy nemzedék életrajza. — F . 1984.
12. sz. 10—11. p .
Sandauer, Chr.: Bogumil Nowotny ellen
tengernagy, a lengyel haditengerészet
megalapítója. — Marine, Gestern und
Heute, 1984. 1. sz. 16—19. p .
Kreker, H . — J. : Hermann Oberth a raké
taépítés úttörője. — SuT, 1984. 9. sz.
506—507. p .
Strobridge, T . : George S. Patton és Erwin
Bommel pályafutása. — MR, 1984. 6. sz.
33—48. p .
Zbyszewski, A. : Mítosz és valóság Pilsudskiről. — W L , 1982, 2. sz. 89—95. p .
Bradley, D . : Hans Reinhardt vezérezredes.
1887—1963. — E W , 1984. 4. sz. 235—
239. p.
Sarabia, M. P . : Rafael del Riego tábornok
200 éve született. Nemzetközi kollokvi
um, Madrid, 1984. április 9—11. - ZfG,
1984. 11. sz. 1007—1008. p .
Figura, J . : Történet az emberről. (Stefan
Rowecki, a Fegyveres Harci Szövetség
parancsnoka.) — W L , 1983. 6. sz. 98—
99. p .
Dragunszkij,
D . : A katonai kötelesség
magas fokán. 100 éve született B . M.
Saposnikov,
a Szovjetunió marsallja
— W , 1982. 9. sz. 19—21. p.
Schmidt, D. : Ferdinand von Schill — fel-

258.
259.

260.
261.
262.
263.

264.

265.

266.

kelő és hazafi. Születésének 175. évfordu
lóján. — Visier, 1984. 5. sz. 18—21. p .
Pavlenko, N. I . : Oroszország első tábor
nagya, B . P . Seremetev. (1625—1719.)
— V I , 1984. 1. sz. 91—114. p .
Figura, J . : Az utolsó repülés. (Wladislaw Sikorski tábornok, a londoni emigráns
kormány miniszterelnöke és hadügy
minisztere.) W L , 1983. 7. sz. 96—97. p.
Snyder, W . : Walter Bedell Smith: Eisen
hower vezérkari főnöke. — MA, 1984.
1. sz. 6—14. p .
Olejnikov, F . : F . I . Tolhuhin marsall szer
vezői képessége és hadvezéri tehetsége.
— VIZs, 1984. 7. sz. 59—63. p .
Tomov, R. : Fedor Ivanovics
Tolhuhin,
a Szovjetunió marsallja. — VoM, 1984.
4. sz. 84—87. p .
F . I . Tolhuhin, a Szovjetunió marsallja.
(Megemlékezés születésének 90. évfor
dulója alkalmából.) — VM, 1984. 6. sz.
77—80. p .
Petrov, V. L : V. F . Tolubko, a tüzérség
főmarsallja. (Születésének 70. évfordulója
alkalmából.) — VIZs, 1984. 11. sz. 49—
52. p .
Tehetséges hadvezér és kiemelkedő had
tudományi szakíró. (M. N. Tuhacsevszkij
születésének 90. évfordulójára.) — VM,
1983. 2. sz. 76—80. p .
D. F . Usztinov marsall, a Szovjetunió
honvédelmi minisztere. (Megemlékezés
születésének 75. évfordulója alkalmából.)
— VM, 1983. 10. sz. 5—10. p .
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Középkori hadtörténelem

267. öointet, J . — P . : A Földközi-tenger térsége
ós a nagyhatalmak. (Az ókortól napjain
kig.) — D N , 1984. 4. sz. 63—80. p.
268. Pemsel, H . : A germánok és vikingek ten
geri hadjáratai, i. e. 1. évezredtől a 12.
századig. — Marine, Gestern und Heute,
1984. 1. sz. 1—7. p .
269. Stüssi, J. : A régi helvétek utolsó harca.
Bibracte, 69-ben, — SS, 1984. 8. sz.
15—17. p .
270. Wirth, H . : Római katonák Germániában.
2. r. A határőrseregek. — K T R , 1984.
1. sz. 34—36. p .
271. Ivanov, R . : Fizetség, kitüntetések és
fenyítések a római hadseregben, az 1—3.
században, a principatus időszakában.
— VISz, 1984. 3. sz. 180—193. p.

272. Bowlus,
Ch. : K é t
Karoling-hadjárat
újraértékelése. /782, 891./ — MA, 1984.
3. sz. 121—125. p.
273. Hartog, L . : Városok ostroma és védelme
a középkori Kínában. — AQ, 1984. 1. sz.
63—72. .p
274. Lazárov, I. : Belvillongások, belviszályok
Bulgáriában 1256—1257-ben. — VISz,
1984. 1. sz. 145—155. p .
275. Klucina, P . : A cseh állam hadseregszer
vezete a 13—14. században. — H V , 1984.
1. sz. 87—102. p.
276. Klucina, P. : Az 1434. évi lipani csata.
— HV, 1984. 5. sz. 37—54. p .
277. Szelivanov,
V. I. : A latin-amerikai
•mihtarizmus gyökerei. (A XVI. század
tól.) — V I , 1984. 9. sz. 45—60. p .
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Újkori hadtörténelem
278. Bauer, F . : A szász választófejedelemség
hadseregének szervezete és felépítése a
17—18. században. — MG, 1984. 1. sz.
60—66. p.
279. Kross, E . : Oliver Cromwell és a New
Model Army. — MG, 1984. 6. sz.630—
539. p .
280. Scouller, R. E . : Tiszti rangok és előlépte
tések vásárlása a brit hadseregben,
1660—1871. — J S A H R , 252. sz. 1984.
217—226. p.
281. Schnitter, H . : Nemzetközi kongresszus
a bécsi csata 300. évfordulóján. — MG,
1984. 1. sz. 75—76. p.
282. Düriegl, G.: Bécs ostroma 1683. 2. r.
— T R , 1983. 4. sz. 375—378. p.
283. Karnahl, O. : A bécsi csata 300. évforduló
ján. — T R , 1984. 1. sz. 27—29. p.
284. Mikula, W. : Ú t a szövetséghez. (Bécs
felmentésének 300. évfordulójára. 1683.)
— W L , 1983. 6. sz. 93—97. p.
285. Mikula,
W. : A bécsi győzelem 1683.
— WL, 1983. 7. sz. 98—102. p.
286. Mikula, W. : I I I . János lengyel király
életéből. (Jan Sobieski.) — WL, 1983.
9. sz. 86—91. p.
287. Olowacki, J . : Az 1683. évi bécsi hadjárat
egészségügyi ellátása. — W P H , 1984.
1. sz. 163—172. p.
288. Beszpjatüh, J . N. : Arhangelszk védelme
1701-ben a svédek ellen. — VI, 1984.
7. sz. 81—89. p.
289. Filimosin, M. : A reguláris orosz flotta
első győzelme. (Svéd-orosz tengeri ütkö
zet a Hanko-/Gangut/ félszigetnél
1714-ben.) — VIZs, 1984. 8. sz. 60—63. p.
290. Ranlet, Ph. : Amerikaiak toborzása a brit
hadseregbe New Yorkban az amerikai
forradalom alatt. — MA, 1984. 1. sz.
26—28. p.
291. Sóbczak, K. : A lengyel függetlenség
visszaszerzéséért folytatott küzdelem.
(XVIII. századtól.) — W L , 1984. 5. sz.
85—89. p.
292. Trajkov, V.: Nemzeti és társadalmi ele
mek a balkáni népek felszabadító háborúi
ban. (18—19. század.) — VISz, 1984.
2. sz. 3—16. p .
293. Dumarche, L. : A laktanya Franciaország
ban a 18. században: a hatalom egyik
eszközének fejlődése. — R H A , 1984.
1. sz. 54—62., 3. sz. 118—119. p.
294. Sturgill, C : Megjegyzések az 1781—1790
közötti francia katonai költségvetésről.
— MA, 1984. 4. sz. 180—187. p.
295. Menés, J.—C. : A vendée-i felkelés egyik
csatája a forradalom a l a t t : Pontorson,
1793. november 18. — R H A , 1984. 3. sz.
80—95. p .
296. Reynaud, S.: Lodi, 1796. május 10. Napó
leon győzelme az osztrákok ellen.
— R H A , 1984. 4. sz. 139—140. p.
297. Duffy, M.: Brit katonai expedíció a
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Karib-tengeri térségben, a forradalmi
Franciország elleni háborúban, 1793—
1801. — J S A H R , 250. sz. 1984. 65—73. p.
Ashby, T. : Julien Fedőn lázadása Grenadán, 1795-ben. — J S A H R , 251. sz.
1984. 154—168., 252. sz. 227—235. p.
Ingram, E . : A győzelem illúziói: a nílusi
/1798/, koppenhágai /1801/ ós a trafalgari
/1805/ csata. — MA, 1984. 3. sz. 140—
143. p.
Chaduc, G. — J . : A heilsbergi csata,
1807. június 10—11. — RHA, 1984.
1. sz. 112—114. p .
Kaufmann, S.: Josef Ignaz Straub őrnagy
az 1809-es tiroli szabadságharc hőse.
— S, 1984. 20. sz. 8. p.
Bauer, F. : Az észak-németországi Napó
leon-ellenes felkelés 175. évfordulója.
— MG, 1984. 3. sz. 261—263. p.
Dempsey, G. : A calabriai szabadhadtest
brit szolgálatban, 1809—1814. —
J S A H R , 249. sz. 1984. 28—35. p.
Bunners, M. : Egy epizód 1812-ből a fel
szabadító háborúk népi mozgalmaiból.
— MG, 1984. 2. sz. 122—128. p.
Malone, D. : A szövetség. A waterloo-i
csata. — MR, 1984. 9. sz. 35—43. p.
Kossok, M. : A 19. századi spanyol forra
dalmi ciklus, az összehasonlító történet
tudomány tükrében. — ZfG, 1984. 6. sz.
490—499. p.
Zeuske, M. : A spanyol forradalmi ciklus
a 19. században. — ZfG, 1984. 6. sz.
529—530. p.
Delpérier, L. : A vörös nadrág. A hadsereg
és a francia társadalom, 1829—1914.
— R H A , 1984. 4. sz. 109—116. p.
Holzapfel, K. : Polgári forradalom és tör
ténelmi haladás: Franciaország 1830—
1848. — ZfG, 1984. 6. sz. 500—514. p.
Salkin, Y. : A francia afrikai hadsereg
lovassága. Az 1. afrikai vadászezred.
(1830—1963.) — R H A , 1984. 2. sz.
128—138. p.
Holzapfel, K . : A lengyel felkelés 1830—
1831-ben. — MG, 1984. 5. sz. 430—437. p.
Holzapfel, K.: Az 1831-es európai leszere
lési tárgyalások politikai és ideológiai
kérdései. — ZfG, 1984. 4. sz. 302—313. p
Hubert, K. : Roham az őrség ellen.
Frankfurt: 1833. április 3. — Visier,
1984. 1. sz. 22—24. p.
Kosim, J. : Lengyel katonák forradalmi
demokratikus összeesküvése Berlinben
1834-ben. — ZfG, 1984. 3. sz. 228—235. p.
Peters, H . : A népi forradalmi mozgalom
fegyveres akciói Szászország porosz vidé
kein 1848—1849. — MG, 1984. 4. sz.
297—304. p.
Tullner, M.: A kispolgári-demokratikiis
felkelés Badenben 1848—1849 előtt.
— ZfG, 1984. 3. sz. 216—227. p.
Gras, Y. : Francia Indokina és a vietnami
hazafiság (a meghódítástól 1939-ig).
— R H A , 1984. 4. sz. 30—42. p.

318. Lockhart, G.: A francia megszállás elleni
vietnami visszavágások kudarca 1859—
1884 között. — R H A , 1984. 4. sz. 13—
22. p.
319. Rocolle, P . : Az 1860. évi kínai hadjárat.
Az egyesült -angol-francia hadsereg győ
zelme Palikaonál. (1860. szeptember 21.)
— R H A , 1984. 4. sz. 2—12. p.
320. Milligan, J. : Az elmélettől az alkalmazá
sig : az amerikai páncélos hajó megjelenése
a polgárháborúban. — MA, 1984. 3. sz.
126—132. p.
321. Cooke, M. : Az Unió csapatainak egészség
ügye Columbia körzetében, 1861—1865.
— MA, 1984. 4. sz. 194—199. p.
322. Brown, R. : David E . Twiggs tábornok
és Texas feladása 1861-ben. — MA, 1984.
2. sz. 57—61. p.
323. Morelock, J . : Lovaglás a „Halál folyó"hoz. A lovasság a Chickamauga-i ütközet
ben 1863-ban. — MR, 1984. 10. sz. 2—19.
P324. Westwood, H . : Vicksburg u t á n a Mobile-i
csatáig. /1863—1865./ —MA, 1984. 4. sz.
169—173. p.
325. George, L. : Krátercsata. Műszaki csapa
tok alkalmazása az amerikai polgárhábo
rúban Petersburgnál, 1864-ben. — MR,
1984. 2. sz. 35—47. p.
326. Novak, V. : Az élelmezés biztosítása a
porosz-francia háború időszakában. —
TZ, 1982. 2. sz. 59—61. p.
327. Kuzmanov, P . : A bolgár községi elöljáró
ságok, mint a fegyveres felszabadító harc
szervezeti formái. — VISz, 1984. 1. sz.
81—98. p.
328. Marinov, I I . : Az 1877—1878. évi orosz
török háború önkéntesei — tisztek a bol
gár hadseregben. — VISz, 1984. 1. sz.
167—174. p.
329. öenov, C. : A sztrandzsai kerület és az
orosz-török háború. — VISz, 1984.
1. sz. 156—163. p.
330. Karaivanov, A. : Oroszország honvédelmi
minisztere D. A. Miljutin és a bolgár fel
szabadító háború. (1877—1878.) — VISz,
1984. 4. sz. 158—170. p .
331. Bellamy, Ch.: A mai szovjet hadműveleti
manőver csoport előzményei az 1877-es
orosz-török háborúban és az 1904—1905ös orosz-japán háborúban. — R U S I ,
1984. 3. sz. 50—58. p.
332. Wahl, D. : Az argentin Pampasz-indiánok
kiirtása az 1879—1880-as sivatagi hábo
rúban. — MG, 1984. 3. sz. 219—223. p.
333. Owen, E . : A maiwandi kudarc és Kanda
har körülzárása. /Második afgán-angol
háború, 1880./ — AQ, 1984. 2. sz. 202—
207. p.
334. Owen, E . : Tell al Kebir és Artúr, Connaught hercege. /Egyiptom, 1881./ — AQ,
1984. 1. sz. 73—79. p.
335. Barbolov, G. : Dobrudzsa az 1878—1885ös években. — VISz, 1984. 1. sz. 16—31.
P-

336. Eldörov, Szv. : A szerb fegyveres propa
ganda kezdete Makedóniában. — VISz,
1984. 1. sz. 47—65. p.
337. Jankulov, J a . : Megerősített állások Szlivnicánál a szerb-bolgár háború idején,
1885-ben. — VISz, 1984. 3. sz. 131—
141. p.
338. Zoíotuhin, M. J . : A bolgár válság 1885—
1886. években és az osztrák-orosz-német
szövetség felbomlása. —- V I , 1984. 4. sz.
43—56. p.
339. Petrov, T . : A VMORO (Belső MakedonDrinápolyi Forradalmi Szervezet) egysé
geinek létrehozása és első megnyilvánu
lása. (1897—1899.) — VISz, 1984. 2. sz.
43—57. p.
340. Bukovinova,
V. : Felkészülés az adriai
körzetben a fegyveres harchoz. (1903.)
— VISz, 1984. 6. sz. 124—134. p .
341. Eldörov, Sz.: Szerb katonai propaganda
és a bolgár nemzeti felszabadító mozga
lom Macedóniában az „Uidenszko-Preobrazeni" felkelés u t á n — 1903—1904.
— VISz, 1984. 3. sz. 75—93. p.
342. Konopacki,
M. : Orosz-japán háború.
(1904—1905.) — W L , 1984. 2. sz. 90—
91. p.
343. Frolov, B . : Port-Arthur hősies védelme
/1904—1905,/ — VIZs, 1984. 9. sz. 67—
75. p.
344. Rosztunov, I . : Az 1904—1905. évi oroszjapán háború tanulságai. — VIZs, 1984.
2. sz. 73—79. p.
345. Höbelt, L. : Schliffen, Beck, Potiorek és az
együttes német-osztrák-magyar felvonu
lási tervek Keleten. (19. századtól 1914ig.) — MM, 1984. 2. sz. 7—30. p .
346. Weir, G. : A német Birodalmi Tengerészeti
Hivatal és a fegyverkezés költségeinek
problémája, 1897—1914. — MA, 1984.
2. sz. 62—65. p.
347. Wilson, J . : Az amerikai hadsereg szerve
zési koncepciói 1899—1917 között. —
MR, 1984. 7. sz. 60—73. p.
348. Leiner, F . : E g y kevéssé ismert kísérlet:
Theodore Roosevelt csatahajó terve és a
nemzetközi fegyverzetkorlátozási tárgya
lások, 1906—1907. — MA, 1984. 4. sz174—179. p.
349. Zafirov, D. : A bolgár hadsereg harcrend,
jenek valamint hadműveleti felépítésének
fejlődése az 1912—1913. évi Balkán-hábo
rúban. — VoM, 1984. 2. sz. 77—90. p.
350. Janakiev, N. : Mincsev, D . : J a n e Szandanszki az 1912—1913. évi Balkán-hábo
rú idején. — VISz, 1984. 2. sz. 132—
142. p.
351. Durisic, M. : Crna Gora-i hadosztály a
második Balkán-háború idején. (1913.)
— VoG, 1984. 3. sz. 105—150. p .
352. Piszarev, J . A. : A Balkán a háború és a
béke között. (Londoni
konferenciák
1912—1913.) — U N I , 1984. 4. sz. 63—
75. p.
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Az első világháború
353. Konopacki, M. : Elmélkedés az első világ
háború egyes kérdéseiről. — W L , 1984.
8. sz. 91—93. p .
354. Kurz, H . R. : A háború oka — Szarajevó
példája. — SS, 1984. 2. sz. 4—5. p .
355. Wolfdieter, B . : Ausztria-Magyarország és
az Oszmán Birodalom kapcsolatai az első
világháború idején. — ÖO, 1982. 1. sz.
33—52. p .
356. Djakonova, I . A. : A cári Oroszország és a
császári Németország külön kapcsolatai
az első világháború idején. — V I , 1984.
8. sz. 80—93. p .
357. Piszarev, J . A. : A német imperializmus
és a Balkán : I I . Vilmos végzetes döntései.
— N N I , 1983. 5. sz. 60—73. p .
358. Piszarev, J . A.: Üj dokumentumok és
régi koholmányok a Balkán szerepéről
az első világháború kirobbanásában.
— VI, 1984. 7. sz. 156—163. p.
359. Jindra, Z. : Németország ós az OsztrákMagvar Monarchia az 1914. júliusi válság
küszöbén. — CCH, 1984. 4. sz. 523—
545. p.
360. Outsche, W. : A német imperializmus hábo
rús diszpozíciójának kialakulása 1914
nyarán. — MG, 1984. 2. sz. 107—112. p.
361. Guth, E . P . : Ellentét a Keleti Front fő
parancsnoka és a hadsereg vezérkari fő
nöke között 1914—1915. Haeften őrnagy
szerepe a Hindenburg, Ludendorff és
Falkenhayn között kialakult ellentétben.
— MM, 1984. 1. sz. 75—112. p.
362. Szilin, A. Sz. : A „Goeben" és a „Breslau"
német cirkálók behatolása a Dardanellák
ba, 1914-ben. — N N I , 1983. 3. sz. 131—
146. p.
363. Stankovic,
D . : Szerbia katonai céljai
1914-ben. — VoG, 1984. 3. sz. 87—102.'p.
364. Otto, H . : Valóság és legenda. A tannenbergi csata, 1914. augusztus. — MG,
1984. 3. sz. 264—266. p.
365. Pesquies-Courbier, S.: 1914. Joffre tábor
nok és a francia repülésügv. — R H A ,
1984. 1. sz. 27—29. p.
366. Mincsev, D . : Hivatásosokból álló hadosz
tály felállítása 1915-ben a Macedóniából
és az adriai körzetből származó bolgárok
felkészítésére. — VISz, 1984. 5. sz. 82—
102. p.
367. Wette, W. : A Reichstag és a háborús
nyerészkedés 1916—1918. A parlamentá
ris fegyverkezés ellenőrzés kezdetei
Németországban. — MM, 1984. 2. sz.
31—56. p.
368. Lebedev, V. : Fehér zászló a lövészárkok
felett. (Orosz és magyar katonák barátkozása az első világháboró idején.) — F ,
1984. 6. sz. 12. p.
369. Compagnon, J. : Louis Bossut őrnagy
harckocsi egységének áttörtése Berry-auBac térségében. /1917. április 16./ —
R H A , 1984. 2. sz. 54—63. p .

370. Lesouef, P . : Joffre marsall küldetése
Amerikában 1917. április-májusban, az
Egyesült Államok háborúba való belépé
sének időszakában. — R H A , 1984. 1. sz.
18—26. p .
371. Sieche, E . : A „Wildfang" torpedóhajó
elsüllyedése 1917. június 4-én. — Marine,
Gestern und Heute, 1984. 2. sz. 52—63. p .
372. Bertinaria, P. L . : Caporetto, 1917. —
RM, 1984. 2. sz. 87—100. p .
373. Steinbock, E . : Az osztrák-magyar hajó
mentő alakulat tevékenysége a Dunán az
első világháború idején. — Marine,
Gestern und Heute, 1984. 3. sz. 86—87. p .
374. Ilcsev, I . : Bolgár propaganda Svájcban
az első világháború idején és az 1919. évi
párizsi békekonferencia. — VISz, 1984.
1. sz. 115—133. p .

Legújabb kori hadtörténelem
A két világháború közötti korszak
hadtörténelme
375. Nesvadba, F . : Béke, leszerelés és háború
a Népszövetségben, 1919—1934. — H V ,
1984. 1. sz. 166—171. p .
376. Andrade, E . : A tengeri fegyverkezés
korlátozásáról szóló öthatalmi egyezmény
és a cirkálókról folvó vita, 1922—1936.
— MA, 1984. 3. sz. 113—120. p .
377. Hronsky, M. : A háborúellenes társadalmi
és nemzeti mozgalmak fegyveres fomái
Szlovákiában a NOSZF-tól Csehszlovákia
megalakulásáig. — HV, 1984. 3. sz.
71—92. p.
378. Wyszczelski, L. : A lengyel munkásmozga
lom az 1918—1939. években, katonai
szempontból nézve. — W L , 1983. 1. sz.
104—107. p.
379. Szapaszov, L. : A bolgár kormányok tevé
kenysége a hadsereg felfegyverzése érde
kében. /1919—1939./ — VISz, 1984.
6. sz. 43—69. p.
380. Bugái, N. : Adalékok a nagy októberi
szocialista forradalom katonai kérdései
hez. — MG, 1984. 5. sz. 448—452. p.
381. Oavrilov, L. : A nagy októberi szocialista
forradalom
forradalmi
hadseregéről.
— MG, 1984. 4. sz. 327—330. p .
382. Bugái, N. F . : Az októberi forradalom és
az ifjúság. — ZfG, 1984. 10. sz. 897. p.
383. 64 éve alakult meg a szovjet hadsereg.
(Visszemlékezések.) — W L , 1982. 2. sz.
39—52. p.
384. Záron, P. : A szovjet hadsereg 66 éves
története és győzelmei. (1918—1945.)
— MW, 1984. 2. sz. 84—90. p .
385. Kavlaradze,
A. : Katonai szakértők a
Vörös Hadseregben 1918—1920. — MG,
1984. 1. sz. 3—17. p .
386. Kreuz, E . : A forradalom lovagja. A lett
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TANULMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS

EGYHÁZ ÉS HONVÉDELEM AZ ÁRPÁD-KORBAN
Hadakozó egyháznagyok, szerzetes lovagrendek

I.
A Római Birodalom területén kialakuló kereszténység felfogása fennállásának első
századaiban határozottan háborúellenes volt.
Az evangéliumokban található békeszerető és erőszakellenes kijelentésekre hi
vatkozva a keresztény egyházatyák közül Tertullianus, Origenes és Lactantius
még kifejezetten pacifista felfogású. Tertullianus a keresztség szentségét és a katonai
esküt, mint egymás ellentéteit állítja szembe egymással. E korai egyházatyák szerint
a keresztény imádkozhatik a Birodalomért, de fegyvert nem foghat annak védelmé
ben. A keresztények katonaiszolgálat-ellenességét az is növelte, hogy a III. század
vége felé fokozódott a hadseregben a császárkultusz, s a császár képének tisztelete.
Az ellenkezés legfontosabb oka azonban, mint Lactantius és később Hippolitus kifej
tik : az emberölés ténye.
A 313. évi constantinusi fordulat után a helyzet fokozatosan megváltozik. A keresz
tények katonai szolgálata már a III. században sem ritka, s az egyházatyák nézetei
is változtak. Ezt megkönnyíti, hogy az Ószövetségben bőven találhatók idézetek,
melyek a hadakozás jogos és helyes voltát igazolják, s az Üjszövetség erőszakellenes
álláspontja sem egyértelmű. Különben is: 313 után a keresztény egyháznak feltét
lenül érdeke a Birodalom fennmaradása, mivel az fokozatosan kereszténnyé válik.
Fegyveres erő nélkül nyilvánvalóan nem lehet a Birodalmat megvédeni, így a ke
resztények katonáskodása elkerülhetetlen. A keresztény szerzők álláspontja azonban
csak fokozatosan változik. A ,,ne ölj " parancsolat elvét nem adják fel könnyen.
Ezt mutatják a keleti egyházatyák közül Hippolitus kánonjai, s a IV. századi Egyip
tomban a Traditio Apostolica és „Ami Urunk testamentuma" című írások. Ezek még
elvárják a kereszténytől, hogy ne legyen katona, s ha rákényszerül, hogy katona le
gyen — ne öljön.
Az uralkodóvá váló tendencia azonban nem ez. Sulpicius Severus és nolai Pál még
azt írják, hogy a hadakozás elkerülése világiak számára is a „tökéletesebb út", de
Eusebius, Athanasius és főként Ambrosius (Ambrus) idején Lactantius határozott
pacifizmusa már anakronizmusnak tűnik. Ambrosius az első, aki teljes mértékben
jogosnak tartja a haza védelmében, a határok védelmében, a társadalomnak a
rablók elleni védelmében folyó fegyveres harcot. A katonáknak csak azt írja elő, hogy
elégedjenek meg zsoldjukkal és ne raboljanak.
A katonáskodás elkerülése már azért sem volt lehetséges, mert 416-tól csak ke
resztények szolgálhattak a római hadseregben. Természetes tehát, hogy a legnar
gyobb ókori egyházatya Augustinus (Ágoston) összeegyezteti az Újszövetség taní— 199 —

tását és a háborúban való részvétel elkerülhetetlenségét. Szerinte a háború rossz, de
bizonyos esetekben még rosszabbat akadályoz meg. A teljes béke Ágoston szerint
elérhetetlen. A keresztény egyházat fegyverrel is meg kell védeni a pogányok és eret
nekek ellen. Ágoston nem akarta a keresztény Theodosius császár minden háborúját
eleve igazságosnak nevezni, ezért igyekezett az igazságos háború kritériumait megál
lapítani. Szerinte a háború akkor igazságos, ha célja a béke és az igazság biztosítása.
Nem igazságos, ha indítéka a kapzsiság és az uralkodni vágyás. A háborút a fejedelem
üzeni meg és vezeti, az ő felelőssége a háború elrendelése. Ha a háború igazságtalan,
ez az ő bűne, nem a katonáké. Ezek engedelmességre vannak kötelezve, s ezért ártatla
nok. Az igazságos háborúban a szükségtelen mértékű erőszakot kerülni kell, mérsékelt
háborút kell vívni. A papok és különösen a szerzetesek tartsák távol magukat a há
borútól.
Az igazságos háború meghatározása a későbbi századokban egyre precízebbé vá
lik. Gratianus szerint a háború akkor igazságos, ha: 1. A cél elérésére igénybe vett
minden békés eszköz kudarcot vallott. 2. Célja igazságos: az önvédelem, vagy elra
bolt javak visszaszerzése. 3. A közhatalom rendelte el.
Az egyházi állam kialakulása, annak a langobardok, szaracénok elleni védelme a
hadakozás szükségességének elismerésére kényszerítette a pápákat is, de a „szent"
háború" hirdetéséig még hosszú volt az út.
;A germán népek kereszténnyé válása során megváltozott a harciasabb (germán)
keresztény hívek személyes viszonya a háborúhoz. A kereszténnyé vált germán nem
irtózott annyira a fegyveres erőszaktól, mint a hadakozástól egyébként is elszokott
későrómai népesség. Kialakult egy germán főpapság, melytől — mint látni fogjuk —
a hadakozás egyáltalán nem volt idegen.
753-ban II. István pápa (752—757) azt írja a frankoknak, hogy ha a pápa védel
mében vívott harcban esnek el, mártíroknak számítanak. 847-ben IV. Leó pápa
(847 —855) hasonló tartalmú levelet ír a frankoknak : ha az egyházi államnak a
szaracénok elleni védelmében esnek el, üdvözülnek, mert életüket a hit, a haza és a
kereszténység védelmében áldozták fel, I. Miklós pápa (858—867) 867-ben azt írja
a bolgároknak, hogy Istent kísérti az olyan ember, aki nem készül fel hazája fegyve
res védelmére.
A keresztény pacifizmus azonban nem könnyen adta fel állásait.
A XI. századig minden harcos gyilkosnak számít és penitenciára köteles. Basilios
(Vazul) keleti egyházatya szerint (330—379) aki háborúban embert ölt, három évig
nem járulhat a szentáldozáshoz, Theodor canterbury-i érsek (VII. század második
fele) szerint aki ura parancsára embert ölt, negyven napig nem látogathatja a temp
lomot, aki háborúban embert ölt — 40 napig tartson penitenciát. Chartres-i Fulbert
püspök a még XI. század elején is egy év penitenciát ír elő ilyen esetben. Mindez az
igazságos háborúban való részvételre vonatkozik, az igazságtalan háborúban való
emberölés közönséges gyilkosságnak számít.
A harcost azért teszik nagyobb mértékig felelőssé, mint Szent Ágoston korában,
mert a korai középkorban a hadakozás nem közelező. A közvélemény egyre jelentő
sebb része azonban feleslegesnek tartotta a harcosoktól a penitencia követelését.
A papok és szerzetesek hadakozásának tilalma nem változott. A 400-as toledói zsi
nat elrendeli, hogy ha egy papnövendék hadba vonul, ne szenteljék pappá. A 451-es
kalkedóni zsinat megtiltja a papok és szerzetesek hadakozását. Nagy Károly 769
körül kiadott első kapituláréja kimondja, hogy a papok csak a katonák lelki gondo
zása céljából vonulhatnak hadba. A 895-ös triburi zsinat rendelkezése szerint a há
borúban, „pogány játékokban", vagy verekedésben meghalt papoktól meg kellett
vonni az egyházi temetést.
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E tilalmakat azonban nem lehetett alkalmazni azokra a papokra, kikre a politikai
körülmények világi feladatokat kényszerítettek.
A Merovingok korában a püspök, mint „defensor civitatis" néha közvetlenül is be
leavatkozott katonai ügyekbe, mint Szent Arnoul, Szent Eloi. Ez a Karolingok korá
ban intézményessé vált. Nagy Károly elvárta a püspököktől és apátoktól, hogy kö
vessék őt a hadjáratokba, mert immunitásokkal bírtak, bár hadbavonulásuk ellen
Pál aquileiai pártiárka tiltakozott. A főpapság militarizációja megerősödött a nor
mann — szaracén — magyar támadások idején, s hozzájárultak ehhez a frankok
közötti belharcok is. 868 és 908 között 10 keleti frank püspök esett el a harctéren.
Előfordult, hogy pápa is viselt fegyvert: a X. század közepén XII. János (955 —
963) Róma védelmében. III. Ottó német-római császár (983—1002) hadseregének
parancsnoka, Bernardus püspök, 1000 táján olyan lándzsával harcolt, melyben Krisz
tus keresztjének töredékei voltak, mint ereklyék.
Mindez együtt járt a főpapok bizonyos mértékű elvilágiasodásával, ami azt ered
ményezte, hogy kezdték megszentelni a harcos erényeket is. A háborús aktivitás és
a vallásos buzgalom összeegyeztethetőnek bizonyult, mint I. Adalbert metzi püspök
(929—962), a gorzei kolostor reformátora, vagy Szent Brúnó kölni érsek (953—965)
esetében.
Az egyház nézeteiben az 1000 és 1200 közötti kor hoz alapos változást.
A XI. században a Treuga Dei (Isten békéje) mozgalomra ott és akkor volt szük
ség, ahol és amikor az uralkodó nem tudta a békét biztosítani. III. Henrik német
római császár (1039—1056) halálától az invesztitúraharc végéig (1056—1122) Né
metországban nem volt az egyháznak védője. (Franciaországban már korábban
sem volt.) Maga kellett, hogy megvédje magát, s ez elősegítette a „szent háború"
eszméjének kialakulását. Az egyház a feudális hadakozókat, a lovagokat igyekezett
vallásos-egyházias ideológiával átgyúrni, s a maga védelmével megbízni. Az egyház
most már nem tehette meg, hogy a lovagokat felkérje a maga védelmére, s aztán
penitenciát szabjon ki rájuk, ha eközben embert ölnek. Elkerülhetetlenné vált a há
borúval kapcsolatos egyházi felfogás megváltoztatása. Teljesen eltűnik az a felfogás,
hogy minden, a háborúban elkövetett emberölés bűn. Ebben az irányban hat a ká
nonjog fejlődése, melynek során újra megismerték Szent Ágoston felfogását, mely
kevésbé volt háborúellenes, mint az előző évszázadok egyházi gondolkodóié.
Az egyház a lovagi hivatásról először a Szent Odó Cluny-i apát (924—942) által
írt Vita S. Gerardi Aurillacensis-ben nyilatkozott. Georges Duby szerint itt írja le elő
ször egyházi szerző, hogy egy nemes szent lehet anélkül, hogy fegyverét letenné.
1082-ben Lucques-i Anzelm jelenti ki, hogy a katonák igazságos emberek is lehetnek.
Nem sokkal később Sutri-i Bonizó Liber de vita Christiana c. művében külön feje
zetet szentel a lovag kötelezettségeinek.
A lovagi ideál majd a XII. század közepén kapja meg klasszikus megfogalmazását,
de pl. Itáliában már a X. század végétől szokásos a zászlók, kardok, sarkantyúk,
pajzsok megáldása. A világi jellegű lovaggá ütések helyett, melyeken legfeljebb
egy-egy közrendű pap vett részt, a XI. században ünnepélyes lovaggá ütések ter
jednek el — gyakran Pünkösd ünnepén, s ezeken püspökök vesznek részt. Megáldják
a lovagok kardját és többi fegyvereit, melyeket ezután az egyház, az özvegyek és ár
vák védelmében a pogányok kegyetlensége ellen kötelesek használni.
A XI. század végére a nyugati kereszténység eljut a háború új felfogásához a „szent
háborúhoz". A keleti kereszténység már korábban ismert a harcos szentek (Demeter,
Theodor, Sergius, György) kultuszát. Nyugaton a terjedő Szent Mihály-kultusz jelzi
az ideológiai változást.
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A „szent háború" fogalma a muzulmánoknál a vallásalapító próféta korától kezdve
megvolt. Az „igazhívő" mozlim harcosok kötelessége az összes „hitetlenek" meg
térítése, vagy leigázása. Óhatatlan volt, hogy ezt az eszmét a mozlimok keresztény
ellenfelei is átvegyék (bár a „szent háború" a keresztények számára sosem kötelező).
Nem teljesen ismeretlen a „szent háború" fogalma a keresztényeknél az előző szá
zadokban sem, de ezek védekező háborúk, a XI. század végén kezdődő keresztes há
borúk pedig támadó háborúk. Eszerint a kereszténység mindenfelől ostromlott vár,
a Szentföld pedig Krisztus királysága, melyet vissza kell szerezni. A XII. században
már azt is említik, hogy a szaracénok olyan földeket birtokolnak, melyek korábban
a Római Birodalom részei voltak. A keresztényeknek joguk van büntetni a mozlimokat, kik „summa culpabilis" nemzet.
A keresztes háborúk csak meggyorsították azt a fejlődést, amit a XI. századi
egyházi reform már elkezdett: eszerint az egyháznak joga van saját érdekei védeltmében fegyveresen harcolni, s az ilyen harcban való részvétel nem bűn, amiért peniencia jár, hanem erény. Gratianus, a kánonjogi kódex megfogalmazója szerint az
Isten parancsára vívott háborúk Isten nevében végrehajtott büntető akciók. Clairvaux-i Szent Bernát (1091—1153), a XII. század első felének talán legnagyobb ha
tású személyisége szerint a katonai hivatás mindenki számára jogos, kit Isten e fela
dattal megbízott, s nem tett olyan fogadalmat (pl. szerzetesit), ami ezt kizárná.
A „szent háború" elvének elismerése után lehetetlen lett volna az egyház érdeké
ben vívott háborúkon kívül a többit sommásan elítélni.
A XII. századi kánonjogászok egy részének felfogása szerint a pap maga nem ont
hat vért. Ott lehet a csatában, buzdíthat a harcra, személye védelmére viselhet sisa
kot, pajzsot, páncélt, de támadó fegyvereket nem. Van aki csak a magasabb papi
fokozatokban részesülőket tiltotta volna el a fegyveres harctól, mások minden kleri
kusra kiterjesztik e tilalmat, de kiveszik alóla az önvédelmet, s a pogányok elleni,
parancsra történő hadakozást.
Egyes teológusok, így Huguccio (1140—1210 körül) korlátozni igyekeztek a „szent
háború" fogalmát. Eszerint a szaracénoknak is vannak bizonyos jogaik az általuk el
foglalt területekre. A „szent háború" meghirdetését a pápáknak tartja fenn, s Jeru
zsálemre korlátozza, a mozlimok által elfoglalt többi területre nem tartotta érvé
nyesnek.
Az Ószövetség bizonysága, az Újszövetség idevágó sorainak „realista" magyará
zata, a római jog öröksége, a kereszténység hatalommá válása megakadályozta, hogy
a keresztény pacifizmus abszolúttá váljék. Az egyház sohasem ítélte el a háborút, a
harcosok minden fajtáját. Bár az egyháznak voltak fenntartásai a hadakozással
szemben, de a kereszténység és a háború, az egyház és a harcosok nem álltak ellen
tétben egymással, jól együtt éltek, megfelelő szimbiózisban. Egyre nő Nyugaton is
a harcos szentek kultusza (Mór, György, Mihály, Sebestyén) — harcos fejedelmeket
avatnak szentté: Magyarországon I. Istvánt és I. Lászlót, Franciaországban IX.
Lajost, majd Charles de Blois-t, Németországban II. Henriket, valamint több
skandináv, angolszász és szláv fejedelmet.
Már a Karoling-korban elrendelte Agobard lyoni érsek, hogy a templomból minden
harci jelenetet száműzni kell (nyilván mert voltak ilyenek a templomokban), noha
a román és gótikus stílusú templomok szobrai, freskói, üvegablakai mindmáig tele
vannak harci jelenetekkel, fegyverekkel, hadi zászlókkal. A hadijelvényeken megje
lenik a kereszt jele. Az egyház díszei részben katonaiak, a hadi jelvények részben
vallásosak.
Az ütközeteket vallási szertartások előzik meg, csata közben a papok a győzelemért
imádkoznak, a csatakiáltásokkal Istent és a szenteket hívják segítségül. (Szűz Mária,
Szent Péter, Szent Mihály, Szent György, Szent Dénes, Szent Jakab, Szent Ivó,
Szent László stb.).
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Csata után egyházi szertartással temetik el az elesetteket, Te Deumot tartanak.
A győzelmek emlékére templomokat, kápolnákat, apátságokat alapítanak, vallásos
szobrokat emelnek. A templomokban nem csak fegyvereket őriznek, melyeket foga
dalmat tevő harcosok otthagytak, hanem a legyőzött ellenfél zászlóit is. 1

II.
A nyugati kereszténység főpapjai a középkorban nem vonták ki s nem is vonhatták
ki magukat a hadszervezés, hadba vonulás sőt olykor a fegyveres harc terhe alól.
A Meroving-kori frank királyságban a gallo-római származású püspökök egy része
is laikus volt korábban — az V — VI. században római hivatalnok, vagy a VII. szá
zadban nemesi udvari tisztviselő. A legtöbb hivatalnok a VI. század derekára válik
pappá, még comesek és dux-ok is püspökökké akarnak lenni. Ez összefügg a comesi
1 Az ókori és középkori kereszténységnek a hadakozáshoz, a háborúhoz való viszonyáról s e viszony fokozatos át
alakulásáról: Wilhelm Erben: Kriegsgeschichte des Mittelalters. München-Berlin, 1929. Beiheft 16. der Historischeu
Zeitschrift 53—58. o.; Carl Erdmann: Die Entstehung des Kreuzzuggedankens. Stuttgart, 1935. Forschungen zur
Kirchen- und Geistesgeschichte 6. passim. ; Hans Eberhard Mayer: Geschichte der Kreuzzüge. Stuttgart, 1965, 22—27.
o.; Leopold Auer: Kirche und Krieg im Wandel der Geschichte. MiöG 1974. 181—188. o.; Ernst-Dieter Hehl: Kirche
und Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu kanonischem Recht und politische Wirklichkeit. Stuttgart, 1980. Mono
graphien zur Geschichte des Mittelalters. Band 19. passim. ; Philippe Contamine: La guerre au moyen age. Paris, 1980
Nouvelle Clio, 423—446., 462—477. o. ; R. A. Markus: Saint Augustine's Wievs on the Just War. I n : The Church at
War. Ed. by W. J. Shcils. London, 1983. Studies in Church History 20.1—13. o. ; Christopher J. Holdsworth : Ideas and
Reality: Some Attempts to Control and Defuse War in the Twelfth Century. Uo. 59—78. o.; Colin Morris: Propaganda
for War. The dissemination of the crusading ideal in the twelfth century. Uo. : 79—101. o. ; Jean Flori: Ľ idéologie du
glaive. Préhistoire de la chevalerie. Genève, 1983.10—28. o. ; Maurice Keen: Chivalry. New-Haven and London, 1984
44—63. o.; A mozlim és keresztény „szent háborúról" Albrecht Noth: Heiliger Krieg und heiliger Kampf in Islam und
Christentum. Beiträge zur Vorgeschichte und Geschichte der Kreuzzüge. Bonn, 1966. Bonner Historische Forschungen
Ed. Max Braubach. Band 28. passim.; A bizánci harcos szentekről: Sánta György: A harcos szentek bizánci legendái
Budapest, 1943. passim. ; A lovagságról 1. elsősorban: Das Rittertum im Mittelalter. (Arno Borst) Wege der Forschung
Band CCCIL. Darmstadt, 1976. c. tanulmánykötetet s a benne felsorolt irodalmat, azon kívül : J. Flori és M. Keen i. m.
és Gerd Althoff: Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur Entstehung von Rittertum und Rit
terethos. Saeculum, 1981., 317—333. o.
Az ókori és koraközépkori keresztény vallás és a háború viszonyának rövid áttekintése után felmerülhet a kérdés :
hogyan befolyásolta a kereszténység a korabeli hadseregek hatékonyságát?
A hanyatló Római Birodalom hadseregei kevés hadisikerrel dicsekedhetnek, s a Birodalom lakói egyáltalán nem
tűnnek ki harciasságukkal. Hogy ehhez hozzájárult-e a kereszténység elterjedése, s milyen mértékben, azt nehéz volna
megmondani. Mindenesetre túlzásnak látszik az az álláspont, hogy a keresztény pacifizmusnak döntő szerepe lett volna
a Birodalom bukásában. A jelek szerint a Birodalom lakossága közömbössé vált, nem érdekelte, fennmarad-e a Biro
dalom, vagy sem. Ehhez hozzájárulhatott a kereszténység békeszerető és nagyon is a túlvilágra koncentrált ideológiája,
de azt is feltételezhetjük, hogy az egyébként is háborúellenes, önmagát megvédeni nem tudó és nem is akaró római
lakosság alakította a keresztény ideológiát ennyire békeszeretővé. Erre azért kell gondolnunk, mert más népek körében,
más történelmi viszonyok között a keresztény ideológia is másként viszonyult a háborúhoz. Semmi esetre sem mond
hatjuk, hogy pl. a frank hadsereg hatékonyságát a kereszténység csökkentette volna, amíg a frank királyság virágjában
volt. I t t inkább az ellenkező volt a fejlődés iránya, még a keresztény papság egy része is hadakozóvá vált. A frank
főpapság elvilágiasodásával (és harciassá válásával) szemben a Winfrid-(Szent Bonifác)-féle egyházi reform együtt járt
a háború és a hadi mesterség újra szigorúbb megítélésével. Nem tudhatjuk, hogy az említett egyházi szerzők javasolta
büntetések, melyekkel a háborúban embert ölő harcosokat akarták sújtani, milyen mértékben váltak valósággá. Csak
halvány gyanúként említjük meg : a viking—magyar—szaracén támadások idején a Frank Birodalom népei egészen
különösen tehetetleneknek bizonyultak, s kérdés: nem járult-e ehhez hozzá a hadimesterség egyházi elítélése? Milyen
elszántsággal és lendülettel harcolhatott az a vitéz, akire a győzelem után penitencia, böjt, megaláztatás várt? A ke
resztény ideológia e pacifista hulláma a X I . században hosszú időre háttérbe szorult. Egyáltalán nem mondhatjuk, hogy
a java középkorban a keresztény ideológia csökkentette volna a hadseregek hatékonyságát. Éppen ellenkezőleg : haté
kony harci ideológiává vált. A háborúellenes elvek maradványaként a pápák és zsinatok időnként tilalmazták a „tö
megpusztító fegyver"-nek tartott számszeríj keresztények ellen való használatát és a sok halálesettel járó lovagi
tornát, de az előbbit semmi, az utóbbit igen csekély eredménnyel.
A kereszténység —jól tudjuk — az európai középkor igen erős hatású ideológiája volt. Hatása alól az egyes országok
vezetői semmi esetre sem vonhatták ki magukat, de ez nem is volt szándékukban. Eszménykép a kegyes (pius) uralko
dó, s közismert tény az egyház igen nagy befolyása, igen erős hatalmi pozíciója. Ez általános jelenség. Voltak azonban
országok, és uralkodók, ahol és akiknél az uralkodó jámborsága s az egyházi befolyás különösen erős volt. Annyira,
hogy ez már hátrányosnak bizonyult. Hyennek tűnik a vízigót királyság — 1. Hermann Aubin: Stufen und Formen
der christlich-kirchlichen Durchdringung des Staates im Frühmittelalter. Fest-Schrift für Gerhard Ritter zu seinem 60.
Geburtstag. Tübingen, 1950. 61—86. o. — s ilyennek tűnik bizonyos korszakaiban az angolszász királyok uralma is,
kiknek a túlzott mértékű egyházi adományok miatt kevés pénzük maradt fegyverkezésre. Nem volt persze ilyen —
virágkorában — a frankok állama. Martell Károlynak (714—774) az egyházi vagyonhoz kellett nyúlnia, hogy az arabok
ellen megfelelő lovassereget állíthasson fel. Természetes, hogy emiatt „egyházi sajtója" hosszú ideig igen rossz volt.
A Frank Birodalom uralkodója volt viszont az a Jámbor Lajos (814—840) is, aki a túlzottan „kegyes", túlzottan egyíiázi befolyás alatt álló, s ezért sikertelen uralkodó prototípusává vált. Ilyen uralkodók máshol is akadtak s olykor
negativ jelzőket is kaptak kortársaiktól, így III. Konrád (1138—1152) német király, kit honfitársai „Pfaffenkönig"-nek
csúfoltak. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a középkor nagy megbecsülésnek örvendő, szentté avatott királyai
általában nem voltak sem egyoldalúan jámborak, pacifisták, vagy nyomasztó mértékben egyházi befolyás alatt állók.
Nem volt az a „legklasszikusabb" szent király IX. Lajos francia király (1226—1270), nem volt II. Henrik német—
római császár (1002—1024), de nem volt az a mi Szent Istvánunk és Szent Lászlónk sem. S meg kell említenünk, hogy az
említett negatív értelemben „jámbor" király a középkori magyar királyok között nem is akadt.
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(grófi) hatalom gyengülésével. A püspök hatalma sokhelyütt nagyobb a comesénél.
A püspöknek egyik kötelessége a király kísérése, ez pedig könnyen válhatott fegyve
res összecsapásban való részvétellé.
A 400-ban tartott toledói zsinat elrendelte, hogy aki már teljesített hadi szolgála
tot, nem szentelhető püspökké. Ezt a döntést a galliai zsinaton is átvették. Végre
hajtani azonban nem lehetett.
A püspök hadi tevékenységének legnagyobb része székvárosának megerősítése és
védelme, ami, mint a „civitas" urának, kötelessége is volt. Ez az egyházjogi határo
zatok megtartását lehetetlenné tette számára. A VI. században alig tudunk olyan
fegyveres összecsapásban való püspöki részvételről, melyek nem a székváros körül
történtek. Tours-i Gergely említ ugyan két püspököt: Gap-i Sagittariust és Embrun-i
Saloniust, akik székvárosuktól távol különböző hadjáratokban is részt vettek, de a
gallo—római származású pöspökökre ez nem jellemző.
A VII. században egyre több a germán származású püspök. Egyre többször vesz
nek részt püspökök katonai akciókban. Megváltozik a püspökökhöz méltó életről
vallott felfogás. A „Vita" irodalomban, a szentek életrajzaiban, a püspökök „szent"
hírének fontos feltételevé változik — vitézségük. A püspök és a harcias nemesség
közötti rokonság miatt a püspökök — ritkábban ugyan, mint a hadjáratokban — de
a magánháborúkban, a fehde-kben is részt vesznek.
A késő-Meroving-korban a frank püspökök erkölcsei nagyrészt elvadulnak, kiala
kul a püspök- desperado típusa, ki az állam szétesését a maga hasznára fordítja, mint
Desideratus Chalons-i és Bobo Valence-i püspök.
A VII. században azonban a püspökök hadjáratokban való részvétele még nem
általános. Azzá válik viszont a VIII. század elején. A neustriai és burgund térségben
hatalmi vákuum keletkezik, melyet a főúri családok püspöki állások halmozásával
próbálnak kitölteni. A püspöki székvárosok hódító hadjáratok kiinduló pontjaivá
válnak. Főként Burgundia püspökei segítik arabellenes harcaiban Martell Károlyt
— különösen Ainmar Auxerre-i püspök. Pippin maiordomus 712-ben az alemannok
ellen vonuló serege élére egy püspököt állít.
Austrasiában a hadjáratokban való részvétel fokozatosan a püspökök lényeges
feladatává válik, így Szent Bonifác kevés sikerrel harcolt a jelenség ellen. A püspök
a nemesi társadalom része, annak etikáját, életstílusát kell követnie. A családi kap
csolatokat nem hanyagolhatta el. (Nem szabad eredetű püspököt a Meroving-korban nem ismerünk.) A Meroving-kor végén a frank püspökök egyre nagyobb része
germán származású, egyre harciasabb s egyre kevésbé művelt.2
A Karoling-kori frank királyságban a püspökök hadakozása egyre általánosabbá
válik. A bonifáci reform idején az elvadult frank klérust eltiltják a hadakozástól,
különösen Austrasiában. Nagy Károly (768—814) 769-es kapituláréjában átveszi
ugyan ezt a tilalmat, de még az ő uralkodása idején kötelezik a püspököket ós apáto
kat a személyes hadba vonulásra. A főpapok csak igazolt betegség, vagy más komoly
ok miatt maradhattak távol. Egyházi részről fenntartják azt a követelést, hogy a
hadba vonuló püspök és apát személyesen ne harcoljon. De — mint a tilalom állandó
ismétlése mutatja — ennek kevés hatása lehetett. 3 Fulrad St. Quentin-i apáttól pl.
Nagy Károly megkövetelte, hogy ő és lovasai pajzzsal, lándzsával, hosszú és rövid
karddal, íjjal és nyilakkal, valamint tábori szerszámokkal legyenek felszerelve.4
Nagy Károly idején a papi fegyverviselési tilalom nem szűnik meg — a püspököket
2 A Meroving-kor frank püspökeiről : Georg Scheibelreiter : Der Bischof in merowingischer Zeit. Veröffentlichungen des
Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band XXVII. "Wien—Köln—Graz, 1983. passim; Arnold Pöschl :
Bischofsgut und Mensa Bpiscopalis. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Vermögensrechte. I. Teil. Die Gruudlagen. Zugleich eine Untersuchung zum Lehensproblem. Bonn, 1908.146—154. o.
3 A. Pöschl: i.m. 154—157. o.;Aloys Schulte: Der Adel und die Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial— Rechteund Kirchengeschichte. Kirchenrechtliche Abhandlungen (ed. Ulrich Stutz) 63—64. Heft. Stuttgart, 1910. 208—209. o.
4 Gustav Schnürer: Kirche und Kultur im Mittelalter. I. Paderborn, 1924. 361—362. o.
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és apátokat csak felmentik e tilalom alól. A magas klérus militarizálódásának okai:
1. A főpapok katonaállítási kötelezettsége Nagy Károly óta. Ezzel a főpap, amellett,
hogj7 egyházi vezető, egy katonai egység parancsnokává s konkrét katonai-politikai
értelemben a király vazallusává válik. A király szempontjából utóbbi funkciója volt
a fontosabb. 2. A regionalizálódás és a IX. század második felétől a laikus apátok
intézménye. 3. A normann, magyar és szaracén inváziók. Nagy Károly csak a király
ság céljaira intézményesítette a főpapok katonai szolgálatát. A frank királyság bom
lása idején azonban a hadakozó, hadvezér-egyháznagyok önálló erővé válva saját
nagyúri céljaikért is fegyvert fognak.5
Itáliában az egyház katonai szerepe lényegesen kisebb. A későrómai időkben nem
hárul rájuk katonai feladat, s lényegében ez vonatkozik a keleti gót, bizánci és
langobard hódítás korára is. Sem a keleti gótok, sem a langobárdok nem igyekeztek
összeolvadni a római lakossággal. A hadakozás privilégiumát maguknak tartották
fenn. A püspök pedig a római lakosság képviselőjének számított. Az ariánus királyok
alatt csak egy feladata volt: a katolikus római tömegek lojalitásának biztosítása.
Ez az állapot csak fokozatosan változik meg a frank hódítás után. 6
A vizigót Hispániában erősebb a római folytonosság, mint a frankoknál. A királyi
hatalom itt gyengébb, 589-ig a vizigót nemesség ariánus. A katolikus hitre térés után
az egyház hatalma erősebb, mint bárhol másutt. A püspökök között itt alacsony
származásúakat is találunk. 7
A Frank Birodalom felbomlása után kialakuló Franciaországban és Németország
ban az egy háznagyok harciassága fokozódik.
Landbert Maastricht-i püspök (a 664 utáni belháborúk során ölték meg) életrajzá
nak szerzője a püspök halálát még úgy írja le, hogy a püspök, mikor látja a közeleda
ellenséget, kardot ragad, amit kiválóan tudott kezelni, de aztán eldobja kardját,mert
inkább akar Krisztusban meghalni, mint igazságtalan ellenségei ellen győzni.8 Ké
sőbb szó sem volt már ilyen „önkorlátozásról" sem Franciaországban, sem a Reconquista során kialakuló új spanyol királyságokban, ahol minden előkelő lovagnak neve
zi magát. A X I I . században egy francia püspök így szól a nagy Cid Campeadorhoz :
„Ma elmondtam érted a Szentháromság miséjét, majd elhagytam hazámat és utánad
jöttem, hogy én is megöljek néhány mórt. Dicsőséget akarok szerezni rangomnak és
kezemnek, s az első sorokban akarok küzdeni, hogy jobban lesújthassak". A ilyen
főpapok sisakkal a fejükön, lándzsával a kezükben, lóháton nyargalva vezették temp
lomuk ifjú papjainak felfegyverzett seregét, számukra a becsület, a hűség s a dere
kasság erényei éppen olyan fontosak, mint a kor lovagjainak az „Isten békéje".
Ez nem jelenti azt, hogy elvetik a harcot. „Sok-sok fáradság és küzdelem árán sze
rezhető meg ez a béke. Neve győzelem."9
Különösen fontos volt a papság katonai szerepe Németországban. A részekre sza
kadt Frank Birodalom keleti részében kialakuló Németország első királyai a törzsi
hercegek hatalmát olymódon igyekeztek visszaszorítani, s úgy akarták saját köz
ponti hatalmukat megerősíteni, hogy az egyháznagyokra, érsekekre, püspökökre,
apátokra támaszkodtak, ezeknek adtak nagy birtokokat, s biztosítottak nagy be
folyást és hatalmat. Ezek ugyanis, nem házasodván, nem igyekeztek birtokaikat át5 Friedrich Prinz: Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche heim Aufbau der
Königsherrschaft. Monographien zur Geschichte des Mittelalters, (ed. K. Bosl—F. Prinz) Band 2. Stuttgart, 1971.,
3—4. fejezet. ïiem ritkák a hősi halott püspökök. A bécsi erdőnél vívott 791-es csatában pl. elesett Sindberg regensburgi püspök és Angilgrainm metzi érsek, Nagy Károly palotakáplánja. (Bóna István : in: Magyarország története L/1.
Budapest, 1984. 339. o.)
6 Georg Hauptfeld: Zur langobardischen Eroberung Italiens. Das Heer und die Bischöfe. MiÖG 91 (1983) 37—94.0.
7 H. Aubin: i. m. passim.; G. Scheibelreiter: i. m. 268—276. o.
8 G. Scheibelreiter: i. m. 264. o.
9 Georges Duby: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980—1420. Budapest, 1984. (Ford. Albert Sándor és
Fázsy Anikó.) (Eredeti: Genève, 1966—67 és Paris, 1976.) 45. o.
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örökíteni, s nem a törzsi hercegektől, hanem a királytól függtek. Ez az államszerve
zési módszer, mely eleinte hatásosnak, célravezetőnek (később a gregoriánus reform
után viszont rombolónak, a német állam egysége szempontjából végzetesnek) bizo
nyult, az egyháznagyokra nemcsak nagy politikai hatalmat ruházott, hanem jelen
tős katonai terheket is rótt. A német egyháznagyoknak hatalmas birtokaik után
jelentős nagyságú katonai kontingenseket kellett kiállítaniuk. Ezt általában szívesen
meg is tették, mert haderejük hatalmukat, politikai-társadalmi súlyukat is növelte.
Az egyháznagyok jelentős része saját személyében is hadakozóvá vált. Ez aligha
esett nehezére, mert a német egyháznagyok többsége a harcias német nemességből
származott. így a 900 és 1500 között működő 166 mainzi, kölni, trieri és magdeburgi
érsek közül 134 biztosan, 9 valószínűleg nemes (edelfrei) volt, 10 miniszteriális, 4 pol
gári és 9 bizonytalan származású. A mainzi és kölni érsekek IX—XV. századból is
mert 1027 szuffraganeus püspöke közül 601 volt biztosan, 116 pedig valószínűleg
nemes, 126 miniszteriális, 22 polgári, 5 szolga, 5 külföldi és 152 ismeretlen származású.10
Nagy Károly óta a püspököknek és az apátok egy részének személyesen kellett
hadba vonulnia. 11 Közöttük akadtak jó hadvezérek is, így Barbarossa Frigyes
nevezetes kancellárja, Dasseli Rajnáid prépost, ki egyszer 10 lovaggal legyőzött 300
ravennai harcost, miközben maga is részt vett az ütközetben.12
A harcos nemességből származó egyháznagyoknek, mint a világi urakkal versen
gő „uraknak", szükségük is volt harciasságukra. A püspöknek harcolnia kellett, mert
nem volt, aki megvédje. A viking és magyar támadások elleni védelem terhe is nagy
részt a püspökökre hárult. A magyarok ellen vívott 907. évi ütközetben egy érsek és
két püspök esett el. Mihály regensburgi püspök 949-ben egy, a magyar kalandozók
ellen vívott csatában elvesztette egyik fülét. Miközben sebesülten a földön feküdt,
megtámadta őt egy szintén sebesült magyar, kit sikerült megölnie, s így megmene
kült. 880 és 908 között összesen 9 püspök esett el csatában. A püspök, azon kívül,
hogy katonákat állított ki s azokat maga vezette, gyakran a hadmérnökséghez és
hadi építészethez is értett. Maga tervezte várait és erősítette meg székvárosát.
Lotharingiában Nagy Ottó idején (936—973) 27 püspök működött. Ezek közül —
a helyi összetűzéseket nem számítva — 9 szerepelt mint katona, ugyanakkor 28 német
püspök tevékenykedett Itáliában, többségük katonai minőségben.
991 után majdnem minden évben vezetnek hadjáratot a szlávok ellen. Ebben a
püspökök is részt vesznek. 983 és 1017 között maga a magdeburgi érsek tizenhárom
szor vonul hadba. Az egyháznagy csak kivételesen harcol saját személyében, de
kereszttel, vagy hadijelvénnyel a kezében, páncélosán, sisakosán gyakran áll csapatai
élén. Máskor az utóvéd, a megerősített tábor, vagy a királyné személyének védelmét
bízzák egy-egy püspökre.
Nagy Károly csak a király, a központi hatalom céljaira szervezte, intézményesí
tette a főpapok katonai szolgálatát. A IX—X. században azonban az egyháznagyok
önálló territoriális hatalmi politikát folytatnak.
A főpapok katonai tevékenysége 955 után, a magyar veszedelem elmúltával sem
csökkent, de katonai szolgálatuk ideológiája megváltozott. A IX. századi és X. szá
zad eleji annalesek természetesnek tartják, ha egy főpap hadakozik. A X. század
második felében már magyarázzák a főpap hadakozását. Néha a csatában elesett
főpap halálának körülményeit úgy írják le, mintha mártírhalált halt volna.
A cluny-i, majd a gregoriánus reform idején előfordult, hogy egy-egy püspök —
10 Aloys Schulte: i. m. öl. és köv. o. Schulte szerint a magas klérus „elnemesedése" nagy mértékben hozzájárult a
régi német nemesség kihalásához, hiszen műve megírásakor, 1910-ben, csak 100 régi nemesi (edelfrei) nemzetség létezett
Németországban. Kihalásukat a cölibátus nagyban elősegítette, még akkor is, ha nem minden főpap maradt gyermek
telen. Thun-i Henrik baseli püspöknek pl. 20 fia volt, lányairól nem is szólva, (i. m. 295. o.)
11 Uo. 208. o.
12 Karl Hampe: Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer. 11. kiadás, Heidelberg, 1963. (át
dolgozta Friedrich Baetligen). 158. o.
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főként Lotharingiában — megtagadta a katonai szolgálatot, de az egyháznagyok
hadakozó jellegén ez általában nem változtatott. Előfordul, pl. Brun kölni érsek
esetében, hogy az egyházi reformer főpap, egyúttal hadakozó főpap.
A főpapok hadkötelezettsége a Stauf császárok idején nem azért szűnik meg, mert
nem harciasak, hanem mert harciasságuk már magáncélokat szolgál.13
Magyarország első főpapjainak hadakozására nincs adatunk. Nem is valószínű,
hogy Szent István püspökei harcias katona-főpapok lettek volna, mivel nagy többsé
gükben bencés szerzetesekként kezdték pályájukat. Talán csak Bonipert pécsi püspök
volt eredetileg is világi pap. A szerzetesek száma eleinte nagyobb, mint a világi papoké.
Túlsúlyuk csak pár évtizedig tartott. A püspökök arra törekedtek, hogy minél előbb
világi papokkal váltsák fel a kolostoraikból kiszakított szerzeteseket, akiknek erede
ti funkciója a középkori egyházban nem a pasztoráció volt. A világi papokat a püs
pöki iskolákban képezték, nagyrészt már hazai ifjakból, s így a papok második-har
madik nemzedéke már túlnyomórészt magyarokból állt. Eközben a főpapság fokoza
tosan alakult át - nagyrészt a magyar és a magyarrá vált jövevény arisztokrácia fiai
val való feltöltődés során — ,,Adelskirché"-vé, harcias nemesi klérussá.14
Az ilyen irányú változásról szóló első, de némileg bizonytalan adat 1044-ből való.
A német krónikák Aba Sámuel király (1041—1044) ménfői csatavesztése alkalmából
megemlítik, hogy Aba Sámuel aranyozott lándzsáján kívül püspökök és udvari papok
is a győztes III. Henrik császár (1039—1056) kezébe kerültek.15 Eszerint Aba Sámuel
seregében már püspökök és udvari papok is voltak. Az adatot azért mondjuk némileg
bizonytalannak, mert nem nevezi meg a főpapokat, s a rövid közlésből az sem derül
ki, hogy fegyveresen voltak-e jelen a csatában, ténylegesen harcoltak-e ? Arra is gon
dolhatunk, hogy a krónikás esetleg csak dicsekvésképpen említi a főpapok fogságba
esését, hogy a győzelem nagyságát hangsúlyozza. Valószínűbb azonban, hogy való
ban voltak püspökök és udvari papok Aba Sámuel seregében, s talán személyesen is
részt vettek a ménfői csatában.16
1071-ben Salamon király (1063—1074) Géza és László hercegekkel együtt elfog
lalta a bizánci kézen lévő Belgrádot. A gazdag zsákmány felosztása közben civódás
támadt a király és a hercegek között. Az osztozkodás során a király egyik tanácsadója
Frank püspök, aki talán a vár ostroma idején is jelen volt a király seregében.17
1074-ben Salamon király és a hercegek viszonya már ellenségessé vált. A krónika
elbeszélése szerint Salamon királynak a szekszárdi apátságban tanácsadói azt java
solták, hogy fogják el a gyanútlanul vadászó Géza herceget és vakítsák meg. Ezt a
„latin" Villermus apát kihallgatta, s értesülését levélbe foglalva követtel küldte el
Gézához, kinek tanácsadói — a krónika szerint — Salamon gonosz tanácsadója, Vid
ispán bűntársai voltak, s azt mondták neki, hogy az apátnak ne higgyen, mert az
részeges ember. Salamon király végül elfogadta a gonosz tanácsot, amit Villermus
apát ismét csak meghallott. Erre levetette a szerzetesi köntöst, világi ruhát vett fel,
kardot kötött, lóra szállt és a herceghez sietett, hogy a vészhírt közölje vele.18 A kró13 A hadakozó német, egyháznagvokra 1. : Edgar Nathaniel Johnson: The Secular Activities of the German Episco
pate. The University Studies of the University of Kebraska Vol. XXX—XXXI. Lincoln, 1932. 206—222. o. ; Friedrich
Prinz: i. m. passim. ; Leopold Auer: Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen Kaisern. MiÖG. LXXIX. 1971
316—407. o. Az államfővé önállósult főpap tevékenységére: Heinrich Schmidinger: Patriarch und Landesherr. Die
weltliche Herrschaft des Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer. Publikationen des österreichischen Kul
turinstituts in Korn. T. Abteilung. Abhandlungen. 1. Band. Graz—Köln, 1954. passim.
14 Balics Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországon. I. k. Budapest, 1885. 94—95. o.; Balanyi
György: Vallásos élet —iskolák. I n : Magyar Művelődéstörténet, I. k. Budapest, é. n. 392—393. o.; U.ő.: Szent István,
mint a magyar keresztény egyház megalapítója és szervezője. Szent István Emlékkönyv, I. k. Budapest, 1938
329—359. o.
15 Annales Altahenses maiores. 1044. in: Gombos I. 98. ,,... lancea regis deaurata capitur; episcopi, capellani,
principes alii complures retrahuntur". L. még: Ernst Steindorff: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III.
I. k. Leipzig, 1874. 208. o. „eine Menge von vornehmen Gefangenen geistlichen und weltlichen Standes." ; Pauler I. 88
16 A püspökök és papok esetleg csak a harcosok biztatására és lelkük erősítésére voltak jelen. Szokásos volt pl. a
csata előtti közös imádkozás. L. pl. BKK 1146. Gombos I. 653.
17 BKK 1071. ; Gombos I. 633. ; L. még : Pauler I. 119. ; Pauler Frankot gvulafehérvári püspöknek tartja.
18 BKK 1074.; Gombos I. 635.; Pauler I. 123.

— 207 —

nika leírásából kiderül, hogy az apátnak volt világi öltözéke, lova, kardja, s tudott
lovagolni is. Feltehetőleg tudott bánni a karddal is, mert nem valószínű, hogy csak
díszként kötötte volna oldalára. Nem érdektelen az sem, hogy egy bencés apátot
részegességgel lehetett vádolni.
Kálmán király 1099. évi przemýsli vesztes csatájában két püspök is részt vett :
Kupán (Koppány) és Lőrinc. Az orosz évkönyv a két püspököt a király „bojárjai"
előtt említi, ezeknél fontosabbnak tartja őket. Az orosz évkönyv egy püspök halálá
ról beszél, a Képes Krónika azonban azt írja, hogy a magyar seregre vereséget mérő
kunok nyíllal átlőve megölték Koppány és Lőrinc püspököket és sok más vitéz
harcost. A krónika tehát a két püspököt is harcosnak nevezi.19
Figyelemre méltó, hogy Ják nembeli Koppány püspök a krónika szerint Szent
István Koppányt leverő serege vezérének, Wasserburgi Vecelinnek a dédunokája,
s az sem érdektelen, hogy éppen a Koppány nevet viseli.20
A papságnak a második-harmadik nemzedékben történő elmagyarosodása Balanyi
György szerint erkölcsi süllyedéssel járt, a társadalommal szorosabb kapcsolatban
lévő papságra jobban hatottak a társadalom bűnei. Ezt mutatják az 1092-es szabol
csi, az 1104-es és 1112-es esztergomi zsinatok intézkedései.21 Tegyük hozzá, hogy az
új papok világi papok voltak és nem szerzetesek, s érthető, hogy a szerzetesek erkölcse
szilárdabb volt.
A zsinatok valóban a papság világias magatartásáról tanúskodnak, szólnak a ré
szegeskedő és világiasan öltözködő papokról. A díszes ruházat leírásából nem szabad
a korabeli magyar férfidivatra következtetnünk, mert Pauler Gyula megállapítása
szerint a zsinati határozat a II. Orbán pápa (1088—1099) által összehívott melfi zsi
nat reprodukciója.22 Rendkívül humoros és ,,bájos" — és talán nem csak az akkori
magyarországi viszonyokra jellemző —, hogy külön intézkedni kell az olyan papok
büntetéséről, akiket a nemesek erőltetnek az ivásra és így részegednek le. A zsinat
intézkedése annyira „életszagú", hogy szépirodalmi feldolgozást érdemelne!23
Az általában nemesi származású főpapok, vagy legalábbis közülük egy-kettő, rend
szerint jelen vannak a királyok által vezetett hadjáratokban. Így Lőrinc érsek és
más püspökök jelen vannak a magyar—morva határon 1116-ban vívott ütközetben.
A morvák és a csehek gyors támadással bekerítik a magyar tábort, ahol a király és
előkelői, erről nem tudva, a püspökökkel együtt isznak és lakmároznak. Lőrinc érsek
a királlyal együtt elmenekül.24 A magyar királyok nehezen nélkülözhették volna a
főpapok fegyveres segítségét, hiszen azok a szomszédos államok seregeiben is jelen
voltak. így az Álmos herceg szövetségében Kálmán ellen felvonuló német seregben
1108. szeptemberében ott volt a kölni érsek, a regensburgi, a passaui, a freisingi, az
eichstädti, az augsburgi és a münsteri püspök.25
II. Géza (1141—1162) 1146-os győzelmes Fischa menti csatájában is jelen vannak
az egyháznagyok. Freisingi Ottó megemlíti, hogy az ifjú Géza királyt a csata előtt
egy fából készült templomban avatják lovaggá a püspökök, a Képes Krónika leírása
szerint pedig az ellenség ellen meginduló Géza seregében számos, különböző rangú
pap van jelen.26
19 Poveszti Vremeimüh Let. In : Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Budapest,191G.57—Gl.,
65., 76. o. ; MatthiasMiechovius: Chronica Polonorum. Gombos II. 1596. ; A csatáról 1. még: Pauler I. 428.; Hodinka A.:
Kálmán királyunk 1099-i przemýsli csatája. HK 1913. 325—346., 524—544. o.
20 Koppány (Kupán) püspökről: BKK 1099.; Gombos I. 615.; Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV.
század közepéig II. k. Budapest, 1901. 244. o.; Sugár István: Az egri püspökök története. Budapest, 1984. 29—30. o.
egri püspöknek véli. Lőrinc püspök feltehetőleg csanádi püspök volt, a Gellért-legenda szerint Szent Gellért után az
ötödik csanádi püspök. (Gombos III. 2434.)
21 Balanyi Gy.: i. m. 393. o.
22 A határozatot 1. Endlicher 358.; Pauler I. 188. A leírás inkább az itáliai divatra utal.
23 Endlicher 355.
24 Cosmas Pragensis ecclesiae decanus 1116. Gombos I. 807. ; A főpapok nemesi származásáról 1. Balanyi i. m. 400. o.
25 Pauler I. 214.
26 Otto Frisingensis episcopus: Gesta Friderici I. imperatoris 1146. Gombos III. 1768.; BKK 1146.; Gombos I. 653.
„...sacerdotes et lévite cunctique clerici, qui aderant..."
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Az orosz évkönyvek tanúsága szerint II. Géza 1150-es halicsi hadjárata alkalmából
seregében egy érsek és több püspök szerepel: egy Kuknis nevű érsek, kit Pauler
Gyula Kökényes esztergomi érsekkel azonosít és legalább két püspök, kiket Vladimirko halicsi fejedelem rábeszéléssel és ajándékokkal rábír arra, hogy a királynak —
az előrehaladott őszi idő miatt (október vége volt már) a hazatérést javasolják.
A magyar sereg a hadjáratot félbeszakítva visszatért Magyarországra.27
Hasonlóan járt el Vladimirko Géza király 1152-es hadjárata alkalmából. Részben
ajándékokkal, részben sebesültnek és bűnbánónak tetetve magát igyekezett be
folyásolni a magyar király seregében lévő érseket és vezéreket, hogy a király és szö
vetségese, Izjaszláv nagyfejedelem bosszújától megmeneküljön, és nem is eredmény
telenül. Pauler feltételezése szerint a nevezett érsek Martyrius esztergomi érsekkel
azonos.28
A harcias magyar püspökök természetesen nem maradtak érzéketlenek a keresztes
háborúk eszméje iránt sem. Az első és második keresztes háború idején a magyar tár
sadalom s a magyar főpapság számára a háború nem lehetett még vonzó — az első
keresztes háború hadseregei részben ellenség módjára viselkedtek Magyarországon,
s a második keresztes hadjáratban résztvevő két uralkodó közül is III. Konrád német
király serege sem valami barátságos módon vonult át az országon. Semmi nyoma
sincs annak, hogy a magyar urak (esetleg főpapok) közül bárki a keresztes seregek
hez csatlakozott volna. A magyar társadalom passzivitása és idegenkedése J. R.
Sweeney szerint 1169 után szűnik meg, s a harmadik keresztes háborúban már útnak
indul egy magyar kontingens.29 E kontingensben szerepel Csák nembeli Ugrin győri
püspök, aki — úgy látszik — harci babérokra vágyott. 30 Mint tudjuk, III. Béla
(1172—1196) visszahívta a magyar csapatok nagyobb részét Barbarossa Erigyes
(1152—1190) seregéből, mert nem akart fegyveres összeütközésbe kerülni vejével, II;
Izsák (1185—1195) bizánci császárral; a keresztesek és Bizánc között ugyanis ellen
séges viszony alakult ki. 31 A visszahívottak között volt Ugrin püspök is, ki eszerint
nem jutott el a Szentföldre.32
A világias és hadakozó magyar püsökök kpözül — kiket talán némi elfogultság
gal, de alapjában véve reálisan ír le az Imre királlyal (1196—1204) nem rokonszen
vező Boncompagni33 —többen elkísérték TT. Andrást (1205—1235) az általa vezetett
keresztes hadjáratba.
Kik voltak ezek ?
Először is meg kell említenünk két püspököt, aki nem ment el Andrással a Szent
földre. Ezek közül Kalán pécsi püspök személye érdekesebb. Bor nembeli Kalán 1150
táján született. 1181—1183-ban III. Béla király kancellárja, 1187—1188-ban pécsi
püspök. A pápától személyére szóló érseki címet kapott. 1188-ban fegyverszünetet
hozott létre a magyarok és velenceiek között. 1193-ban püspöki hivatala mellett
Horvátország és Dalmácia kormányzója. Kormányzónak mondja egy 1190-es okle
vél is, de ennek hitelessége Karácsonyi János szerint erősen kétséges. 1214-ben tett

27 Pauler Gy.: I I . Géza orosz—görög háborúi (1148—1156) HK 1890. 14. o.; Pauler I. 273—274.; Krütó Gyula:
in : Magyarország története, 1/2 k. 1202. o.
28 Az 1152-es hadjáratról a kijevi, moszkvai és tveri évkönyvek egybehangzóan szólnak. Hodinka A.: i. m. (1916)
177., 179., 181., 253., 255—256., 273. o. L. még Pauler I. 275., 280—282.; Kristó Gy.: i. m. 1206. o.
29 Az első három keresztes hadjárat és Magyarország viszonyára: Baltes Lajos: i. m. II. k., I. rész, Budapest, 1888.
18—24., 114—119., 160—162. o.; Pauler I. 191—198., 199., 212., 264—268., 320., 329., 362.; TI. 1—5. 11—12.;
James Ross Sweeney: Magyarország és a keresztes hadjáratok a X I I — X U I . században. Századok, 1984.114—119. o.
30 Nem tévesztendő össze a muhi csatában 1241-ben elesett Csák nembeli Ugrin kalocsai érsekkel. Az itt említett
Ugrin 1185-ben lett zágrábi püspök, 1188-ban győri püspök, majd 1204-ben esztergomi érsek. L. Mon. Strig. I. 169.
31 A magyarok visszahívásáról : Ansbertus clericus Austriensis, Gombos I. 295—296.; Pauler I I . 4.
32 Pauler II. 4—5.
33 Boncompagni szerint a magyar főpapok és sok pap világi öltözékben, karddal, nyíllal felfegyverkezve jár. L. J.
Loserth: Über einige Briefe zur Geschichte der letzten Babenberger, aus dem Briefsteller des Boncompagni. Beiträge
zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. XXVI. 1893. 31—32. o. 11. jegyzet. ; Pauler I. 356.
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keresztes fogadalmat, de ezt 1217-ben — feltehetőleg magas kora és talán betegsége
miatt — nem teljesítette. 1218-ban meg is halt.34
Kétségtelenül nem ment el a keresztes hadjáratba a néhai Gertrúd királyné öccse.
Berchtold kalocsai érsek sem. Ezt egyedül az egyébként igen alapos R. Röhricht állítja,
félreértve II. András oklevelét.35
Más egyháznagyok azonban tényleg elmentek II. Andrással.
így Tamás egri püspök, ő még kancellár és fehérvári prépost korában tett keresztes
fogadalmat és a király a következő évi zsinatról való felmentését kérte Kalán pécsi
és Péter győri püspökökkel együtt. Tamás egri és Péter győri püspök 1217 májusának
utolsó napján kelt útra a királlyal együtt és augusztus 23-án érkeztek Spalato vá
rosába. Úgy látszik, Tamás püspök kevesellte II. András sokak által bírált rövid
szentföldi tartózkodását, s nem tért vele vissza 1218 január elején, hanem csak 1219
szeptemberében indult vissza és haza is érkezett.36
A királlyal szintén a Szentföldre vonult Péter püspök sorsát nem ismerjük ilyen
pontosan. Kétségtelen, hogy a Szentföldön vesztette életét.37 Kétséges azonban, hogy
hazatért-e, mint Pauler véli és újra kiment a Szentföldre s ekkor esett el, vagy haza
sem tért közben ?38
Több forrás is említi, hogy Damietta ostroma alatt 1219-ben két magyar püspök
meghalt. Pauler úgy véli, hogy ezek Péter győri és Simon váradi püspökök lehettek,
kik közül 1219-ben Péter már másodízben járt a Szentföldön, Simon pedig ekkor
ment ki először. Ezt azzal indokolja, hogy 1219-ben csak a győri és a váradi püspöki
székben találunk új püspököket.39
Elment a Szentföldre Uriás (Uros) szentmártoni (pannonhalmi) apát is. Valószínű
leg 1218 végén, a királlyal együtt ért haza, szárazföldi úton. 40 Uriás erélyességét szá
mos oklevélből ismerjük, s még késő aggkorában is megvédte a szentmártonhegyi
apátságot a mongol seregek ellen.
Az 1217—18-as keresztes hadjáratban részt vevő egyházi személyek közül ismerjük
még Sándor erdélyi prépostot. 41 és három ciszterci szerzetest : két papot és egy con versu s frátert.42
34 Kalán püspökről: Karácsony i János: A puszta-szeri monostor kegyurai. Budapest, 1897. 12-—17. o. ; Fejér III./1.
277. ; MakkaiLászló—Mezey László: Árpád-kori és Anjou kori levelek. XI—XIV. század. Budapest, 1960. 323. o., 194.
jegyzet. Eszerint vitéz katona volt, s 1190—94 között „véresen visszaverte a velenceiek támadását." Forrásra való hi
vatkozást azonban itt nem találunk. Kalán püspököt egyébként igen komoly vádakkal illették: megvádolták III. Béla
király megmérgezésével, 1203-ban pedig azzal, hogy unokahúgával vérfertőző viszonyt folytat. A vádakat nem tudták
rábizonyítani. (Karácsonyi J. i. m. [1897] i. h.) Kalán püspökről 1. még: Pauler I I . 7—8., 12., 30., 35—37., 40., 58.,
4S4., 491., 495., 497., 592. ; Tkalcic: I. 5—6.; Tévesen írja Lányi Károly, hogy Kalán is hadba vonult. (Lányi K.:
Magyar egyháztörténet I. k. Esztergom, 1866. 655. o.)
35 Reinhold Röhricht: Studien zur Geschichte des fünften Kreuzzuges. Innsbruck 1891. 24. o. II. Andrásnak a Szent
földön kiadott 1217. évi oklevelében (Fejér I I I / l . 233—236.) csak Péter győri és Tamás egri püspök szerepel mint jelenlévő és természetesen az oklevelet író Ugrin kancellár. A többi egyházi és világi méltóságok, köztük Berchold érsek csak
mint „időhatározók" serepeinek az oklevél végén.
36 Tamás püspökről 1.: Franciscus Pipinus Bononiensís: Liher de acquisitione Terrae Sanctae. Gombos II. 949.;
Johannes de Tulbia: Gesta obsidionis Damiatae. Gombos II. 1311. ; Johannes de Tulbia: Liber duelli Christiani in obsidione Damiatae exacti. Gombos II. 112. ; Oliverus scholasticus Colonensis: História Damiatina. Gombos III. 1746—1747. ;
Oliverus szerint az egri püspök Damietta előtt elesett. Ez tévedés, mert Tamás püspök kétségkívül hazatért Magyar
országra, s később esztergomi érsek lett. R. Röhricht: i. m., 31., 79. o.; Pauler II. 59., 68., 71., 83., 87—89.; Sugár
István: i. m. 62—64. o. ; Vasshegyi Emília: II. Endre kereszteshadjárata, Budapest, 1916.28. 55. o.
37 A győri püspöknek a Szentföldön tartózkodására : P B . I. 643. ; Gombos II. 949. ; Gombos I I I . 1746.
38 Pauler II. 71 és 500.; Hatala Péter: Magyar keresztesek 1217—18. Magyar Sión, 1864. 933. o. Szerinte Péter győri
püspök a „táborhegyi csatában" esett el. Forrásra nem hivatkozik. Makkai L.—Mezey L.: i. m. 323. o. 194. jegyzet.
Győregyházmegyei Almanach, 1968. 28. o.
39 Pauler I I . 71., 500.;A magyar püspökök 1219. szeptember 14-én Damiettánál történt elestéről: Albertus Milioli
nótárius Begiensis. Liber de temporibus et aetatibus ab a. 1—1286. Gombos I. 49. ; Annales Reinhardsbrunnenses. Gom
bos I. 192.; Chronica S. Petri Erfordensis moderna. Gombos I. 472. ; Franciscus Pipinus Bononiensis. Gombos II. 951. ;
Jacobus de Vitriaco: História Orientalis. Gombos 11.1220.; Megjegyzendő, hogy a források egy része 1218-as évet említ.
40 Uriásról: Fuxhoffer—Czinár 69—79.;PB I. 124—125., 646.; l U O I. 168. Feltehetően ő később indult el, mert
még részt vett a lateráni zsinaton.
41 R. Röhricht: i. m. 80. o.
42 Rékefi Rémig : A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi cziszterczi apátságok története I. A pilisi apátság története
1184—1541. Pécs, 1891. 161. o. I I . András már 1212-ben megkereste a ciszterci nagykáptalant, beleegyezését kérve,
hogy szentföldi útjára két ciszterci papot, és egy conversust magával vihessen, ebbe a nagykáptalan bele is egyezett.
Békefi úgy véli, hogy a pilisi apátsághoz tartoztak. A ciszterci szerzeteseknek feltehetőleg nem volt harci feladatuk.
András király kíséretében volt még Pontius, a magyarországi templomosok vezetője: R. Röricht i. m. 24. o., de ez
természetes dolog volt; a lovagrendeknek, melyekről később szólunk, a hadakozás volt a fő feladata.
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II. András papi kísérői közül a végére hagytuk Ugrin kancellárt, a későbbi kalo
csai érseket. Nem véletlenül. Csák nembeli Ugrin ugyanis a hadakozó magyar főpa
pok legkiemelkedőbb személyisége.43 Nem mondható nagy túlzásnak Hermann
Egyed véleménye, mely szerint a tatárjárás idején Kálmán herceg mellett ő volt az
egyetlen katonai tehetség.44 Ugrin 1219-ben nyerte el a kalocsai érseki széket. Nem
sokkal később újra a Szentföldre akar vonulni a veszprémi püspökkel, a nádorral és
több nemessel együtt, s 1220-ban maga III. Honorius pápa (1216—1227) tanácsolja
neki útjának elhalasztását.45 Nem tudunk róla, hogy szándékát később megvalósí
totta volna. Hitvédelmi és harcos tevékenységét a következőkben a boszniai bogomi
lok ellen kellett gyakorolnia. A bogomilok tanai élesen eltértek a katolikus egyház sőt
általában a kereszténység tanaitól, s olyan erősen meggyökereztek Boszniában, hogy
végül is nem sikerült őket úgy „kigyomlálni", mint a hozzájuk hasonló tanokat valló
albigenseket Dél-Franciaországból.46
III. Honorius pápa már 1221-ben utasítja Accontius pápai követet, hogy szólítsa fel
a magyar királyt és püspököket az eretnekek elleni harcra.47 Ugyanilyen értelemben
ír 1222-ben az esztergomi érseknek. Levelében fegyveres harcra szólítja fel őket az
eretnekek és támogatóik ellen.48 Ugrin érsek szívesen és hatékonyan vehetett részt
e harcban, mert a pápa 1225-ös levelében ezért kifejezetten megdicséri.49 Ugrin a
bogomilok elleni harcra 200 márkát adott Jánosnak, Margit volt bizánci császárné
fiának, ki a ,,Szerémség ura" címet viselte50, de ez nem váltotta be ígéretét, mint
III. Honorius 1227. január 15-i leveléből kiderül. 51 Ugyanez évben, de ezt megelőző
leg, január 11-én Honorius megerősíti a kalocsai érsekséget és káptalant Pozsega
vára és tartozékai birtokában. A várat Ugrin érsek vásárolta a királytól, s ezzel a trón
örökös (Béla) is egyetértett. A vár megszerzésének célja a kalocsai érsekség megerősí
tése s különösen az eretnekek összezúzása volt.52 IV. Ince pápa (1243—1254) 1247.
augusztus 26-án Lyonban kelt levelében a bogomilok elleni küzdelem céljából sür
geti, hogy ha lehetséges, a kalocsai érsekségnek kell alávetni a boszniai püspökséget,
s megemlíti a korábbi kalocsai érsek, tehát az 1241-ben Muhinál elesett Ugrin harcát
az eretnekek ellen, mely azonban nem eredményezett tartós sikert.53
Nem adhatunk tehát igazat Hodinka Antalnak, ki Horváth Mihály, Strausz B.
és Salamon Ferenc álláspontjával vitatkozva azt igyekszik bizonyítani, hogy Ugrin
érsek nem erőszakkal, hanem békés úton igyekezett a boszniai eretnekséget felszá
molni.54 A felsorolt forrásadatok, s nem utolsó sorban Ugrin érsek egyéniségének és
1241-es szereplésének ismerete kizárja ezt a feltételezést. Hodinka, ki letagadja és
vitapartnerei, kik elítélik Ugrin érsek módszereit, többek között, mert meggyulöltette Boszniában a magyarokat, s később megkönnyítette a török hódítást, egyaránt
koruk, a XIX. század második fele elfogultságában szenvednek. Ugrin érsek ugyanis
azt cselekedte, amit elöljárói, kora és lelkiismerete megkövetelt tőle. Az eretnekek
43 Nem tévesztendő össze a már említett Csák nembeli Ugrin kancellárral, ki zágrábi, majd győri püspök, végül
esztergomi érsek volt és Csák nembeli Ugrin csázmai préposttal, majd spalatói érsekkel. (Panier I I . 3., 4., 11., 33—
85., 474., 485., 490.,illetőleg Pauler II. 210—212., 229, 474, 523.)
44 Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973.111—112. o.
45 1220. Fejér m / l . 288—289.
46 A középkori eretnekségekről s különösen a bogomilokról: Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak a XI—XIV.
században, Budapest, 1964.; Szántó Konrád: A katolikus egyház története I. k. Budapest, 1983. 439—444. o.; Herbert
Grundmann: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Hildesheim, 1961. 476—523. o. ; Vő.: Ketzergeschichte des Mittel
alters. Göttingen, 1963.
47 1221. Theiner I. 31.
48 1222. Theiner I. 31. „...contra hereticos ipsos, nee non reeep ta tores et fau tores eorum exurgant viriliter et po
tenter."
49 1225. Theiner I. 55. „...ad profligandos Haereticos de Bozna, Soy et Wossora ... te viriliter accinxisti." Megerősíti
a király Ugrinnak tett földadományát.
50 Pauler II. 92., 504.
51 1227. jan. 15. Fejér III/2. 101.
52 Fejér III/2. 100. „... specialiter pro Haereticis de flnibus illis penitus profligandis".
53 1247. Fejér IV/1. 467
ad exstirpationem huius vilii non sine magna effusionis sanguinis ..." 1227. jan. 11.
54 Hodinka Antal : Egyházunk küzdelme a boszniai bogomil eretnekekkel. In: Munkálatok. Kiadta a budapesti
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája, ötvenedik évfolyam, I I . kötet. Budapest, 1887.133—250. o. Különö
sen 136—137. és 219—220. o.
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elleni fegyveres harcra a pápa szólította fel, s a kor felfogása szerint ezért dicséretet
-érdemelt. Hogy azután a boszniai bogomil eretnekséget nem sikerült úgy felszámolni,
mint a dél-franciaországit, annak talán az lehetett az oka, hogy nem sikerült ellenük
olyan méretű hadjáratot szervezni.
Ugrin érsek egyéniségét az 1241-es év tragikus eseményei során ismerhetjük meg
legjobban. Kétségtelen, hogy e korban nem ő volt az egyetlen hadakozó főpap.
A „latinabb" környezetben élő, a papság hadakozását kevésbé természetesnek tartó
Spalatói Tamás azt írja a muhi csatába vonuló magyar főpapokról, hogy nemcsak a
józan egyházi mértéknek megfelelő famíliát vezettek, hanem gazdagságuk miatt
nagy katonai egységeket (magnas militum acies). Megemlíti Rátót nembeli Mátyás
esztergomi és Ugrin kalocsai érseket és püspökeiket, akiket sok pap követett s ezek
mind a király táborába gyűltek, mint az áldozati juhok.55
Csák Ugrin érsek mindenesetre másként viselkedett, mint az áldozati juhok szok
tak. Inkább úgy, mint a kor vitéz, de fegyelmezetlen lovagi harcosai. A Pest határá
ban gyülekező magyar hadsereg vitézeinek Béla király megtiltotta, hogy a szemük
láttára garázdálkodó tatárokkal szembeszálljanak. A heves vérű Ugrin nem tudta
elviselni, hogy a tatárok a szeme láttára öldököljenek, s hogy a magyar király serege
gyávának tűnjék, ezért néhány emberével (cum paucis de suis) ellenük ment, hogy
összecsapjon velük. A tatárok hátat fordítottak neki, s lassan visszavonultak. Erre
Ugrin teljes vágtában ( ? pleno cursu) üldözőbe vette őket. A visszavonuló tatárok
gyorsan átkeltek egy mocsaras részen. Ugrin figyelmetlenül behatolt e mocsaras
terepre övéivel, de nehezebb fegyverzetének súlya miatt nem tudott sem átmenni,
sem visszafordulni, benn rekedt a mocsárban. A tatárok megfordulva körülvették
a mocsarat és nyilazni kezdték az érseket és embereit. A kis csapat több tagját megöl
ték és Ugrin csak három, vagy négy emberével tudott visszatérni a királyi sereghez,
megszégyenülve és haraggal, mert több embere elveszett és azért is, mert a király
senkit s*m küldött segítségére.56
Ugrin itt tipikusan vitéz és meggondolatlan lovagként viselkedik, aki mindenkép
pen támadni akar, s nem sokat törődik a körülményekkel, a támadás következmé
nyeivel, de a vezér — aki ez esetben éppen a király — parancsaival sem.
A vitéz Ugrin a tragikus muhi csata egyik hőse volt.
A tatárok első támadásakor a király öccse, Kálmán herceg vonult ellenük fegyve
reseivel, őt követte Ugrin érsek a maga csapatával. Spalatói Tamás külön is kiemeli,
hogy Ugrin rendkívül harcias, a hadakozásra alkalmas és bátor ember volt. A magya
roknak sikerült ezt az első tatár rohamot visszaverniük, s a támadó tatárok veszte
sége is tetemes volt. A tatár támadás helyén, a Sajó hídjánál őrséget hagytak és vissza
vonultak táborukba. Itt Kálmán, Ugrin és a templomosok mestere nem tértek
éjjeli nyugalomra, mint a többiek, hanem egész éjjel fegyverben virrasztottak, s így
ők vették észre a tatárok újabb támadását. Egyetlen ékbe tömörülve (in unum cuneum conglobati) a tatárokra rohantak és egy ideig vitézül harcoltak ellenük. A szám
beli túlerővel azonban nem bírtak, és számos halottat veszítve vissza kellett vonul
niuk a táborba. Itt Ugrin hangos szavakkal szidalmazta Béla királyt hanyagsága
miatt, a nagyurakat pedig gyávaságuk és puhányságuk miatt, mert álmukból fel
kelve nagyrészt még mindig nem voltak harcra kész állapotban. A király és Ugrin
buzdító szavai után azok, akik már összeszedték magukat a ,,három vezérrel" (Kál
mán, Ugrin és a templomosok mestere) újra a tatárokra támadtak.
Ugrin érsek — a papok hadakozását egyébként helytelenítő Spalatói Tamás szerint
— olyan erővel támadt a tatárokra, hogy azok, mint a mennykőcsapástól, kiáltozva
menekültek csapásai elől. Hasonló vitézséggel harcolt Kálmán herceg és a templo55 Thomas Spalatensis archidiaconus : História Salonitanorum Pontiflcum atque Spalatensiura. Gombos III. 2233.
56 M. Bogerii canonici Varadiensis Carmen Miserabile super destructione regni Hungáriáé temporibus Belae IV.
regis per tartaros facta. Endlicher 268—269.
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mosok csapata is, de végül a túlerő elnyomta őket. Kálmán és Ugrin sebesülten
menekültek vissza a táborba, a templomos mester pedig az egész templomos csapattal
együtt (cum tota acie latinorum) — hősi halált halt. A vert magyar sereggel mene
külők közt egy mocsárban lelke halálát a vitéz kalocsai érsek, kiben Rogerius szerint
az előkelők, középrendűek és közrendűek a legjobban bíztak. 57
Ugrin nem az egyetlen főpap volt, ki a muhi csatában vesztette életét. Ott halt meg
Mátyás esztergomi érsek, kit a király hűsége miatt nagyon kedvelt, s tanácsaira hall
gatott, György a nemes származású és tudományokban jártas győri püspök, Rénold
(Reynoldus) erdélyi és nyitrai ( !) püspök, Miklós a nemesi származású szebeni prépost
és királyi alkancellár, aki „mielőtt alávetette volna magát a halál kényszerűségének"
egy előkelő tatárt kardjával megölt, Eradius bácsi főesperes és Albert mester, a jog
tudó esztergomi főesperes.58
A király seregébe igyekezett a beteg Bulcsú (Bulzo) csanádi püspök is Bare fia
Miklóssal meg más nemesekkel és családjukkal együtt. Csapatukat a Kötöny fejede
lem megölése miatt bosszúra vágyó kunok verték szét. A szekéren fekvő püspököt
sikerült a csatából kimenteni. 59
Benedek váradi püspök, nagy sereggel igyekezvén a király táborába, meghallotta,
hogy a tatárok elpusztították Eger városát, védőit megölték, kincseit elrabolták.
A püspök, mivel néhány nappal korábban legyőzött egy kisebb tatár csapatot, bízott
magában és az Egert elpusztító tatárok után sietett, hogy a fellelhető (egri) kincsek
töredékeit (fragmenta) összegyűjtse, ne hogy elvesszenek. Benedek püspök a hadicselt
alkalmazó tatároktól vereséget szenvedett, de kevesedmagával sikerült Váradra
visszatérnie, majd egy idő múlva néhány vitézt maga mellé véve a Dunántúlra távo
zott és megmenekült.60
Megmenekült Bertalan pécsi püspök is, ki katonáival együtt nem az úton, hanem
a mezőn futott a tatárok elől. Kevés tatár üldözte őket, s szerencséjükre szembe talál
koztak Kán nembeli Gyula fia László somogyi ispán seregével, mely kibontott zászlók
kal — a vereségről nem tudva — igyekezett a király táborába. Bertalan a magyar
zászlókat felismerve az ispánhoz kanyarodott, a tatárok pedig a sok fegyveres láttára
visszahúzódtak és másokat kezdtek üldözni. Bertalan püspök így László ispánnal
együtt megmenekült.61
A muhi katasztrófától s az ott elesett egyházi személyek nagy számától függetlenül
találó Balanyi György megállapítása: „az egyház lélekben sosem helyeselte"
hogy papjai személyesen harcoljanak.62 A harcban, a háborúban való személyes rész
vétel, a személyesen, saját kézzel való emberölés a pap számára valóban nehezen
volt összeegyeztethető a keresztény tanítással. 63 Ez a „lélekben nem helyeslés" érez
hető az 1279-es budai zsinat határozataiban, melyek a rendkívül harcias korszakban
a papok fegyverviselését és hadakozását bizonyos fokig mérsékelni igyekeztek. A zsi
nat részletesen szabályozza a főpapok öltözetét „mikor lovagolnak", mikor a királyt
háborúba kísérik, s olyan hadjáratokba mennek, melyek szükségesek, s a kánonok
által nem tiltottak. Eltiltja a zsinat a papokat a felkelésektől, verekedésektől, rablás
tól, fosztogatástól, gyújtogatástól. A pap ne keveredjék háborús cselekményekbe,
kivéve, ha saját egyháza, vagy hazája (patria!) védelméről van szó, de akkor se
vegyen részt támadásban, vagy üldözésben, hanem csak amennyire a szükség meg
kívánja, a védelemben, és személyesen akkor se harcoljon. Tilos a papnak kardot,

57 Ugrin szerepléséről 1. Spalatói Tamás és Rogerius leírását, Gombos III. 2234—2236.; Endlicher 271—277.
58 Endlicher 276—277.
59 Endlicher 271—272.
60 Endlicher 272—273.
61 Endlicher 276.
62 Balanyi Gy.: i. m.; MMT I. 429. o.
63 Nem véletlen, hogy a részben vagy teljesen kifejezetten hadakozás céljából alapított szerzetes lovagrendek harcoló
"tagjai szerzetesek voltak ugyan, de nem voltak papok.
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vagy nagyobb kést viselnie, kivéve, ha félelemből teszi s erre elöljárója engedélyt
adott. 64
Hogy e rendelkezéseknek milyen volt a foganatjuk, az persze kérdéses. Nem gon
doljuk, hogy a XIII. századi magyarországi klérus hadakozó volta, harciassága a zsi
nat hatására csökkent volna.65
Nemcsak a hadakozó főpap, hanem annak nemesi rokonsága is fontos és hasznos
volt a király és a honvédelem számára. Béla király Artolph erdélyi püspököt át akarta
helyezni a győri püspöki székbe, s ehhez IV. Ince pápa (1243-1254) hozzájárulását
kérte. A pápához írott levelében hangsúlyozta, hogy a püspök nemesi rokonsága nagy
érdemeket szerzett az ország határainak megvédésében.66
A tatárjárás idején derült ki, milyen fontos a várak szerepe..Az országot dúló tatár
seregek a várak nagy részét nem tudták elfoglalni, s ez is hozzájárulhatott ahhoz,
hogy kivonultak az országból. Béla király a tatárjárás után minden módon, így vár
építésre alkalmas területek adományozásával is, támogatta a várépítést. A pannon
halmi apátságot az agg Uriás apát a tatárjárás idején is meg tudta védeni, nem vélet
len, hogy IV. Béla 1260-ban a pannonhalmi apátságnak adományozta a Balaton
szigetét, mely egykor a zalai várhoz tartozott. 67
Hadakozó főpap lehetett az 1275-ben elhunyt Pál veszprémi püspök is, kinek IV.
Béla király, a kunok leverése terén szerzett érdemeiért, díszes kardot adományozott.6*
Ugyanezt mondhatjuk Hontpázmány nembeli János mester nyitrai főesperes,
királyi kápolnaispánról. IV. László király 1276-ban neki és testvérének adományo
zott egy, a váruk alatt fekvő lakatlan földet. Érdemük , hogy a cseh határ közelében
lévő váruknak a külső és belső háborúkban való megvédésével az ország javát szolgál
ták, s várukat nem használták fel mások megkárosítására, hanem megvédték a kör
nyék békéjét. A békeszerető, a környék népét nem sanyargató várúr e korban külön
jutalmat érdemel !69
Nem csekély honvédelmi érdemekkel dicsekedhetett Péter erdélyi püspök sem.
Az erdélyi káptalan erdejében lévő Eyless nevű hegyen saját költségén várat épített.
Míg ó lesz a püspök, a maga birtokában akarja tartani a várat, azután birtokolja az
erdélyi káptalan, rendelkezik Péter püspök.70 Hat évvel később Péter püspök érde
meiért királyi adományként engedélyt kap arra, hogy az elpusztult Gyulafehérvárra
és néhány faluba kiváltságos népeket telepítsen, kiknek, mivel mentesülnek a vajda
és az ispánok bírói hatalma alól, egyedüli bírájuk a püspök lesz. E telepesek egy részét
hadakozóknak tarthatjuk. Péter püspök maga is kiváló vitéz lehetett, mert különösen
a Szamos folyó és az Erdély felé vezető út körüli rablóvárak elfoglalása és lerombolása
terén szerzett érdemeket.71
A hadakozó főpapok korszerű fegyverzetéről érdekes adatot közöl egy 1277-es
oklevél, mely szerint az esztergomi prépost páncélját egy Pascus nevű szerviensére
hagyta. 72 Tamás váci püspökről egy 1282-es oklevél megjegyzi, hogy fegyveres vité
zeivel együtt részt vett az 1278-as morvamezei csatában. 73
András győri püspök sem személyét, sem vagyonát nem kímélte, mikor III. András
király (1290—1301) „fő ellensége", Albert osztrák herceg ellen vonult. A harcosok
64 Constitutiones Synodofl Budensis 1279. 2., 0., 11.; Endlicher 566, 568, 570.
65 Az egyház és a honvédelem viszonyára az eddigiek mellett ].: Mclichár Kálmán: Egyház és véderő. Budapest,
1912.
66 (1245.) szept. 7. Buda mellett. Theiner I. 229. ; Reg. Arp. 817.
67 1260. P B II. 309.; Reg. Arp. 1244.
68 Ádám Iván: Gladius pontificalis. Religio, 1911. 257—259., 273—275., 289—291. o. A szerző több főpapi ám
kardot ismertet, ezek közül ez az egy 1301 előtti.
69 1276. aug. 9. Fejér V/2. 343.; Reg. Arp. 2722.
70 1276. Fejér V/2. 370.
71 1282. mára ZW I. 142. ; Reg. Arp. 3140
72 1277. mára 23. Mon. Strig II. 71—72.
73 Fejér V/3.183. Szentpétery szerint az oklevél hamis, de a benne foglalt esemény nem feltétlenül az.
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sokaságával vonult hadba.7* Tivadar fehérvári prépost, alkancellár azért kapott III.
Andrástól birtokadományt, mert nagy sereget szerelt fel az Albert osztrák herceg
elleni hadjáratra, s mikor a király a Délvidéken fogságba került, Tivadar felajánlotta
a király helyébe túsznak testvérét Lászlót és még három rokonát. Az oklevél meg
különbözteti a prépost által kiállított seregben a „mileseket", akiken itt valószínűleg
nehéz fegyverzetű lovasokat kell értenünk, és az ,,armatus"-okat, akiken a többi har
cosokat.75 Pál honti prépost saját és testvérei hadi érdemeiért kapja királyi adomány
ként Hidegkút földjét. Vid nevű testvére a lábán szenvedett súlyos sebesülést.76 Pál
pécsi püspök a vele hatalmaskodó Sándor fia Moys birtokait kapja a királytól érde
meiért. A püspök Szekcső vára megvívásakor szerzett érdemeket, ahol szerviensei
közül többen életüket vesztették.77 Egyebek között hadi érdemeiért kapott birtokadományt Márk szepesi kanonok, a király káplánja.78 Márk kanonok és testvére
Mihály comes 1300-ban új királyi adományokban részesült. Követségekben szereztek
érdemeket és Szepes várában, ahol egyebek között sűrű és lakatlan erdőket törtek fel,
s az így nyert földeket megművelték. III. András az országos nemesek jogaival ruház
za fel, s arra kötelezi őket, hogy az ország területén kívüli királyi hadjáratokra egy
fegyverest küldjenek. Sem a szepesi ispán, sem a várnagy bírósága alá nem tartoznak,
adómentesek és nem kötelezhetők Szepes vára javítására, vagy élelemszállításra
sem.79
Úgy gondoljuk, nem kételkedhetünk abban, hogy a magyarországi egyháznagyok
a XI. század utolsó évtizedeitől korszakunk végéig (és még sokkal tovább is) a francia
és német főpapokhoz hasonlóan személyesen is hadba vonultak, sőt nem egy esetben
személvesen harcoltak is.
III.
Nem csak az egyháznagyok hadakoztak. Az egyháznak a keresztes háborúk és a
spanyol Reconquista során különleges fegyveres szervezetei alakultak ki : a szerzetes
lovagrendek. Ezek kialakulása elképzelhetetlen lett volna az egyház ideológiájának
harciasabbá válása nélkül.80 A szerzetes lovagrendek tagjai a szokásos szerzetesi foga
dalmak (szegénység, engedelmesség, szüzesség) mellett még egy fogadalmat tesznek :
hogy egész életükben harcolni fognak az egyház ellenségei, a „hitetlenek" ellen, kiken
elsősorban a muzulmánokat értették. A szerzetes lovagokat nem szentelik pappá (ez
nem feltétlen velejárója a szerzetességnek, más szerzetesrendekben is vannak nem
pap szerzetesek), mert a feladatuk a harc, a vérontás. A lovagrendekben ezért a lova
gokon kívül papokat is találunk, akik a többi szerzetes lelki gondozását végzik. Talá
lunk a lovagrendekben szolgákat is, ezek a rendszerint nemesi származású lovagok
fegyverhordozóiként és szolgáiként szerepelnek. Ezek szintén hadakozók. A szerzetes
lovagrendek szerepe a középkori Európa történetében igen jelentős : katonai és gazda
sági erejük el nem hanyagolható tényező. Katonai felhasználhatóságukat fokozta,

74 1292. jan. 3. GyF I. (1861) 213. Az oklevél III. András 1291-es oklevelének átírása.
75 1293. jan. 10. Bártfai 26. „maximis aciebus militum et iníinita multitudine armatorum in ipso nostro exercitu
laudabiliter piacúit..."
76 1294. Fejér VI/1. 288.
77 1296. szept. 15. OL DL 39. 257.
78 1297. Fejér VI/2. 75.
79 1300. Fejér VI/2. 246.
80 L. a jelen tanulmány I. részét. Ezenkívül: Joshua Prawer: The World of the Crusaders. London—Jerusalem,
1972.103—104. o.; Az iszlám „szent háború" esetleges hatására: Albrecht Noth: i.m.; Leopold Aucr: Kirche und Krieg
im Wandel der Geschichte. MiöG L X X X I I . (1974) 181—188. o.
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hogy a feudális hadseregek csak meghatározott ideig voltak kötelesek fegyverben
maradni, míg a szerzetes lovagoknál ilyen korlátozás nem létezett. 81
Az egyik legfontosabb, legnagyobb szerephez jutott rend a templomosok rendje
volt. 1118-ban nyolc francia lovag Hugues de Payns vezetésével szerzetesi fogadalmat
tesz. A lovagok a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett azt is megfogadják, hogy
egész életükön át védeni fogják a szentföldi zarándokokat. II. Balduin (1118—1131)
jeruzsálemi király támogatja őket és a Salamon király alapította templomban ad nekik
helyet—ezért nevezik őket a templom lovagjainak. Kilenc év alatt csak egyetlen új lo
vag csatlakozott hozzájuk. 1128-ban vezetőjük négy társával részt vesz atroyesi zsina
ton ; 01airvaux-i Szent Bernát karolja fel ügyüket, s új rendi szabályzatot (regulát) ad
nekik. (Ebben szüzességi fogadalom nem szerepel.) 1139-től a Szentszék is pártfogá
sába veszi őket. III. Sándor pápa (1159—1181) 1163-ban megszervezi a templomos
rend papságát (a szerzetes lovagok, mint említettük, nincsenek pappá szentelve),
mely csak a rend fejének, a nagymesternek és a pápaságnak van alávetve. A rend
hamarosan katonai és pénzügyi hatalommá válik. A rendben a lovagokon és a papo
kon kívül fegyverhordozók, azonkívül iparosok és szolgák is voltak. A nagymestert a
jeruzsálemi rendház lovagjai választották, s ők alkották a káptalant, melynek jóvá
kellett hagynia a fontosabb döntéseket, így a provinciák vezetőinek kinevezését.
A rendnek három keleti és hét nyugati provinciája volt. A templomos rend hanyatlása
már a XII. század vége óta nyilvánvaló. Nagy az aránytalanság a rend hatalma, anya
gi erőforrásai s csekély katonai erőfeszítései között. A XII. században a rendnek kb.
15 000 lovagja van, de ezek nagy többsége Európában él és sohasem látta a Szent
földet. A rend gazdagsága, tagjainak gőgje és szerzeteshez nem illő életmódja hamaro
san ellenszenvessé tette a fehér köpenyükön vörös keresztet viselő lovagokat. 1291,
Palesztina teljes elvesztése után sokan úgy látták, hogy nincs többé létjogosultságuk.
A rend központja most már Franciaországba került, s IV. (Szép) Fülöp francia király
(1285—1314), politikai befolyásukat megsokallva s hatalmas vagyonukat megiri
gyelve, minden valószínűség szerint hamis vádak alapján, pert indított ellenük. En
nek eredményeként — egyetértésre kényszerítve a gyenge V. Kelemen pápát (1305 —
1314) — a rend vezetőit, köztük Jacques de Molay-t, az utolsó nagymestert, kivégez
tette, a rendet pedig feloszlatta (1314). A rend javait azonban nem a francia király
kapta, hanem a másik nagy lovagrend, a Szent János lovagok rendje, a templomosok
régi riválisa.82
81 A szerzetes lovagrendekről : Balanyi György : A szerzetesség tör tŕne te. Budapest, 1923.187—204. o.; Áldásy Antal •
A keresztes hadjáratok története. Budapest, 1924.130—141. o.; Hans Prüfe." Die geistliehen Ritterorden. Ihre Stellung
zur kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen Entwicklung des Mittelalters. Berlin, 1908. (utánnyomás 1968.); Henry
Marc-Bonnet: Histoire des ordres religieux. Paris, 1955. Que sais je ? 34—36., 08—09. o. ; Jan Wienut Kowalski: Szerze
tesek, egyházak, társadalom. Budapest, 1975. 197—213. o. A könyv — tévesen — a német lovagrendet olykor ispotályosnak nevezi. A német lovagrendnek is voltak ispotályai (kórházai), de az „ispotályos" a Szent János (johannita) rend
egyik elnevezése volt.
képszerű (némileg egyoldalú) összefoglalás : Rácz Zoltán: A keresztes lovagok tündöklése és bukása. Világosság 1971
75—83. o.; Otto Henne am Rhyn: Geschichte des Rittertums, Leipzig, é. n. 191—241. o.; Richard Barber: Tlu' Knight
and Chivalry. London 1970. 225—290. o. ; Desmond Seward: The Monks at War. The Military Religious Orders. London,
1972.;./. Prower: i. m. 113—-120. o.; Walter Zöllner: A keresztes háborúk története. Budapest, 1980. (Ford. Jólesz
László) 223—237. o.; Die geistlichen Ritterorden Europas. Ed. Josef Fleclcensfein-Manfred Hellmann. Sigmaringen,
1980. Vorträge und Forschungen. XXVI. Tanulmánykötet.
A négy fogadalom megtartása nem volt könnyű. A hadakozó életmód nehezen fért össze a szegénységgel, a fegyverforgatáshoz szükséges jó táplálkozás a szüzességgel. A szerzetesrendek történetében visszatérő probléma az „elvilágiasodás", a szerzeteshez nem illő életmód, s ez különösen áll a szerzetes lovagrendekre. Volt olyan lovagrend (a spanyol
országi eompostelai Szent Jakab rend), melyben az egyszeri házasságot megengedték. — A szerzetes lovagrendekhez
hasonló intézmények más vallásokban, társadalmakban is léteztek. így Japánban (Louis Frédéric: Japán hétköznapjai
a szamurájok korában 1185—1603. Budapest, 1974. 278—280. o.) és a keresztes háborúk idején a muzulmánoknál
( Franz Taeschner: Islamisches Ordens-ri t ter tum zur Zeit der Kreuzzüge. Die Welt als Geschichte 4., 1938. 382—402.
o.).
82 A templomos rendről 1. a 3. jegyzetben felsoroltakon kívül: George Archibald Campbell: The Knights Templars.
London, 1957.; Albert Olivier: Les Templiers. Bourges, 1958. ; Edith Simon: The Piebald Standard. London, 1959.;
Régine Pernourd: Les Templiers. Paris, 1974. Quesais-je?; Marie Luise Bulst-Tkiele: Sacraedomus militiae Templi ...
Göttingen, 1974.; Marion Melville: Les Débuts de l'Ordre du Temple. I n : Die geislichen Ritterorden. Sigmaringeti
1980.23—30. o.; A templomos rend elleni perről: Marie Luise Bulst-Thiele: Der Prozess gegen den Templerorden,
ÏTo. 375—402. o.
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A Szent János lovagrend (johanniták, ispotályos rend) eredetileg nem lovagrendként,
hanem betegápoló rendként alakult, korábban mint a templomos rend. Jeruzsálem
ben már 1070-ben működött egy Szent Jánosról elnevezett kórház a keresztény zarán
dokok számára. E kórház a bencés rendnek volt alárendelve, s 1099-ben vált külön
betegápoló renddé, a provence-i Gerhard vezetésével. Raymund du Puy, a második
nagymester idején, 1140 táján válik a rend — a templomosokat utánozva — lovag
renddé. Ruházatuk eleinte fekete öltöny, a vállukon fehér kereszttel ; IV. Sándor pápa
(1254—1261) engedélyezi számukra a fehér kereszttel díszített vörös köpenyt. A rend
betegápoló jellegét sem szünteti meg, számos kórházat tart fenn. 1154-től a rend nagy
mesterétől függő papságról is vannak adataink. A johannita rendben a lovagokon,
papokon és fegy ver hordozókon kívül betegápoló személyzet is működik. A rend hie
rarchiája a templomosokéhoz hasonló: provinciákra, a provinciák perjelségekre
(prioratus), vagy nagyperjelségekre oszlottak. A johannita rend nem vált annyira
népszerűtlenné Palesztina elvesztése után, mint a templomos rend, feltehetőleg azért,
mert kórházai révén társadalmilag hasznosabb maradt, mert kevésbé volt gazdag,
tagjai között több volt az alsóbb társadalmi rétegekből származó és szelleme szerzetesibb maradt, mint a templomosoké. Azonkívül a johanniták folytatták a mozlimok
elleni harcot. 1310-ben Rhodos szigetére vonultak vissza, s tovább harcoltak a mu
zulmán tengeri kalózok ellen. 1502-ben innét is kiszorultak, s Málta szigetén vetették
meg lábukat, melyet 1565-ben sikeresen megvédtek I. Szulejmán (1520—66) hajóhadá
val szemben. A rend 1798-ban szűnt meg, mikor Napóleon elfoglalta Máltát, s az utol
só nagymester, Ferdinand Hompesch, rangjáról lemondva Triesztbe menekült.8^
A harmadik nagy lovagrend, melynek szerepe különösen Északkelet-Európa törté
netében volt jelentős: a német (teuton) lovagrend volt. Ez a rend 1198-ban alakult
Palesztinában. A rend egy része Erdély keleti részébe, a Barcaságba költözött, onnét
— mint arról még bővebben szólunk — II. András király (1205—1235) űzte ki őket.
1226-ban Hermann Salza nagymesterük alatt a Balti tenger mellékére költöztek
Mazoviai Konrád lengyel herceg meghívására. A XIII. század folyamán meghódítják
a poroszok földjét. 1309 után nagymesterük egy valóságos rendi állam vezetőjévé
válik, miután a rend (mely 1237-ben egyesült a Rigában 1202-ben hasonló céllal:
a kereszténység fegyveres terjesztésének céljával alakult kardlovagok rendjével)
katonai nagyhatalommá fejlődött. A fehér köpenyen fekete keresztet viselő lovagok
rendje, melynek központj a Malbork (Marienburg) volt, hatalma csúcspontján 55 város,
48 vár és 18 368 falu ura. Ezeket nagyrészt — német parasztok betelepítése útján —
ők maguk alapították. A nagyhatalmú rend ellentétbe került a lengyel királysággal,
mely összefogva Litvániával és Novgoroddal 1410-ben, a tannenbergi csatában döntő
vereséget mért rá. A lovagrend 1466-ban kénytelen volt Lengyelország javára lemon
dani Nyugat-Poroszországról és Pomerániáról, s Kelet-Poroszországot is csak mint a

83 A Szent János rendről a 81. jegyzetben felsoroltakon kívül: Jonathan Riley Smith: The Knights of St. John in
Jerusalem and Cyprus. 1050—1310. A History of the Order of the Hospital of St. John of Jerusalem. Ed. Lionel Butler,
I. k. London, 1967. ; Claire-Êliane Engel: Histoire de l'ordre de Malte. Genève—Paris—München, 1968. (Inkább a rend
1310 utáni történetét vizsgálja); Ernie Bradford: The Shield and the Sword. The Knights of St. John. London—
Sidney—Auckland—Toronto, 1972.; Der Johanniter Orden. (Bd. Adam Wienand) Köln, 1970. ; Rudolf Hiestand: Die
Anfange der Johanniter. I n : Die geistlichen Ritterorden. Sigmaringen, 1980. 31—80. o. ; Anthony Luttrell: The Hospitaliers in Cyprus, ßhodes, Greece and the West. 1291—1440. Collected Studies. London, 1978.
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lengyel király hőbérese bírta. 1524-ben Brandenburgi Albert nagymester a lutheri re
formáció híve lett, s a rend országa világi állammá vált.84
A három nagy szerzetes lovagrenden kívül számos más lovagrend is alakult —
Balanyi György kb. 30-ra teszi a számukat.85 Ezek közül megemlítendő a hazánkban
is működő Szent Lázár rend, amely valójában nem lovagrend, hanem betegápoló
rend volt ; akkor alakult a Szent János rendből kiválva, mikor az lovagrenddé vált.
Jelentős szerephez jutottak a spanyol lovagrendek, melyek tartósabb sikerrel har
coltak a „nyugati keresztes háborúnak" is nevezett Reconquista során a muzulmá
nok ellen. Közülük a Calatrava (1158) az Evora (1162), aCompostelai Szent Jakab
(1175) és az Alcantara rend emelendő ki. Jelentős volt a portugál Krisztus rend is.
E lovagrendek hatalmas vagyonára a spanyol, illetőleg a portugál király oly módon
tette rá a kezét, hogy magát nevezte ki a rendek nagymesterévé.86
Hazánkban — mely a XII. században nyitva állott a nyugat-európai szellemi
áramlatok, intézmények, s így a lovagság számára — a nagy lovagrendek gyorsan
elterjedtek.
Feltételezhető, hogy a templomos rend már 1147-ben, VII. Lajos francia király
(1137—1180) keresztes seregének átvonulásakor elterjedt Magyarországon. 1169-ben
már birtokukban van Vrana, ahol legfontosabb rendházuk épült. Elsősorban horvát
szlavón területen terjeszkedtek gyorsan, de a szűkebb értelemben vett Magyarorszá
gon is. A XIII. század végén a templomos rend hazánkban a legtekintélyesebb rendek
egyike. Királyaink adományai jóvoltából birtokaik egyre növekedtek. Mint emlí
tettük, a muhi csatában az ott résztvevő egész templomos csapat hősi halált halt.
1292 után a rend III. Andrással szemben a nápolyi (Anjou) párthoz csatlakozott,
s talán ezért is csökkent a népszerűsége.87
Hogy a templomos rendnek hány rendháza volt hazánkban és hol voltak ezek a
rendházak, a kutatás jelenlegi állása szerint — nem tudjuk. A legújabb magyar
katolikus egyháztörténet szerzője 8—10-re teszi a magyarországi templomos rend
házak számát.88
Hogy milyen nehézségekkel jár egy középkori szerzetesrend rendházai helyének és
számának megállapítása, láthatjuk Hervay Ferencnek a pálos rend magyarországi
84 A német lovagrendről a 81. jegyzetben felsorolt műveken kívül : Ernst Hering: Der deutsche Ritterorden. Leipzig,
1943. ; Marian Turnier : Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss der Geschichte
der Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit. Wien, 1954. ; Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens
(sorozat, megjelenése folyamatban van); Kurt Vontreuter: Der Deutsche Orden am Mittelmeer. Bonn, 1967.; Udo
Arnold: Entstehung und Frühzeit des Deutschen Ordens. I n : Die geistlichen Ritterorden. Sigmaringen, 1980. 81—107.
o. ; Marian Biskup : Das Ende des Deutschordenstaates Preussen im Jahre 1525. Uo. 403—416. o. ; A kardlovagokról :
Friedrich Benninghoven : Der Orden der Schwertbrüder. Köln—Graz, 1965. A német lovagrend nagymestere.Brandenburgi Albert, a reformáció idején a lutheri vallás hívévé vált, s ezzel a rend lényegében megszűnt. De nem teljesen. Ki
sebb, katolikus vallásúnak maradt része a württembergi Mergentheimben telepedett le, s Ausztriában meg Tirolban
maradtak rendházai. 1834-ben elkezdték újjászervezésüket. Nagymestereik ezután Habsburg főhercegek voltak, s a
rendtagok az osztrák hadseregben katonáskodtak. Az utolsó Habsburg nagymester, Jenő főherceg, az első világháború
után mondott le. A rend 1929-ben ünnepélyes fogadalmú szabályos szerzetesrenddé alakult. Temploma Bécs belváro
sában a Singerstrasse-ban áll, s érdekes módon Bécs városában egyedül ebben a templomban mondanak magyar
nvelvű misét.
85 Balanyi Gy.: i. m. (1924) 187. o.
86 A spanyol és portugál lovagrendekről: H. Prutz: i. m. 71—100. o.; R. Barber: i. m. 283—£90. o.; GeorginaGoddard King: A Brief Account of the Military Orders in Spain. New-York, 1921. ; Francis Gutton: La chevalerie militaire
en Espagne. L'ordre de Calatrava. Paris, 1955.; Uő. : L'ordre d'Alcantara. Paris, 1975.; Maur Cocheril: Les ordres
militaires cisterciens au Portugal. Bulletin des Études portugaises. 28/29. 1967—1968. 1—72. o.; Bernd Schwenk:
Aus der Frühzeit der geistlichen Ritterorden Spaniens. I n : Die geistliche Ritterorden. Sigmaringen, 1980.109—140. o. ;
S. Lomax: La Orden de Santiago 1170—1295. Madrid, 1965. ; Uő. : La ordenes militares en la Peninsula Ibérica durante
la Edad Media. Salamanca, 1970.; Joseph F. O Callaghan: The Foundation of the Order of Alcantara. 1176—1218.
Catholic Historical Review 47. (1962) 1—86. o. ; Uő. : The Spanish Military Order of Calatrava and His Affiliates
Collected Studies. London, 1975.
87 Patek Ferenc: A magyarországi templárius rendtartomány felbomlása. Budapest, 1912.; Marie Luise BulstThiele: Der Prozess gegen den Templerordem (Geistliche Ritterorden. Sigmaringen, 1980.) c. műve 380. o.-án azt írja
hogy a muhi csatában egy (meg nem nevezett) magyarországi mester a vránai preceptor é3 az összes horvátországi
•templomosok estek el.
88 Hermann E.: i. m. 80—81. o.
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elterjedésével foglalkozó precíz tanulmányából. 89 Megállapításával egyetértve a köz
ismert kézikönyvekben felsorolt templomos rendházakat nem tarthatjuk tudomá
nyos módszerrel igazoltnak.90 Tudomásunk szerint Hervay Ferenc a többi hazaL
középkori szerzetesrend történetét is hasonló alapossággal szándékozik feltárni, s ezek
között remélhetőleg sor kerül majd a lovagrendekre is.
A templomos rendre vonatkozó oklevelek közül a következőket említjük meg:
Imre király a templomos rend érdemeiért Cone mester, Franco lovag s a többi lovagok
kérésére a rendet összes magyarországi javaiban és birtokaiban védelmébe veszi,
felmenti őket minden adózás alól és szabad víz-, fű-és fahasználati jogot ad nekik.91
II. András Cono-nak a templomos rend mesterének és rendtársainak kérésére meg
engedi, hogy bárki szabadon adományozhasson a lovagrendnek földet, birtokot, rab
szolgákat, szabadosokat, vagy bármi mást. 92 1210-ben II. András megerősíti a temp
lomos rendet a Csépán nádor bácsi ispán által nekik adott, s egyéb birtokokban. 93
Később András király horvátországi birtokokat ad a templomos rendnek a rend
szlavóniai és magyarországi mestere: Pontius de Cruce érdemeiért. 94 A templomos
rendnek adományozta II. András az utódok nélkül elhalt Endus fia Péter egyik falu
ját. 95 Jula bán és felesége Ilona asszony is adományoztak birtokokat a rendnek, ezek
birtokában erősíti meg őket IX. Gergely pápa (1227—1241).96 A templomos rend nagy
tekintélyét mutatja, hogy mikor II. András leányát, Jolest eljegyzi I. Jakab (1213 —
1276) aragón király, a magyar királylány 12 000 márka hozományt kap, s e célból
András leköti az ország egész harmincadjövedelmét, évi 1500 márkát. Az aragón
király e jövedelem kezelését a pécsi püspökre, s a johanniták és templomosok ma
gyarországi mestereire bízza.97
A templomosok fegyvereit nem csak II. András, hanem fia és utóda, IV. Béla is
sokra becsülte. 1239-ben a Sopron megyei Behu, Domona, Louch és Salaysa nevú
falvakat, amelyeket Sathamar fia Miklós nemes még II. András idejében királyi
engedéllyel a templomos rendnek adott, a lovagrendnek ítélte a nevezett Miklós
rokonai: Oslu ispán, Miklós győri ispán, Péter, György és Herbord nemesek ellenében,
azonkívül Miklós vejének Ivánnak leánynegyed címén emelt igénye ellenében, és
azok birtokába Csák soproni ispán által bevezette Carumbi Rembaldus mestert. 98
Mint említettük, a templomos rendnek a muhi csatában részt vett egész kontingen
se életét vesztette, de azért a tatárjárás után is találkozunk Magyarországon templo
mosokkal. IV. Ince pápa (1243—1254) 1252-ben levelet ír a templomosok magyar
országi és szlavóniai mesteréhez és tagjaihoz. E levélből az derül ki, hogy — a temp
lomosok jelentése szerint — TV. Béla visszavonta elődei, Imre és II. András király
összes, a rendnek tett adományait. Később azonban újra adott nekik birtokokat és
bizonyos kiváltságokat, s ezeket most a pápa is megerősíti.99 Valószínű, hogy Béla
még a tatárjárás előtt vette vissza a templomosoktól Imre és András adományait,
de látva a lovagok hősiességét, új javakat adott nekik, annál is inkább, mert hadsereg89 Hervay Ferenc: A pálos rend elterjedése a középkori Magyarországon. I n : Társadalom- és művelődéstörténeti
tanulmányok. Mályusz Elemér Emlékkönyv. Budapest, 1984. 159—171. o.
90 Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis a nevezetesebb váro
sok, helységek s azokban létezett egyházi intézetek püspökmegyék szerint rendezve. I. k. Pest, 1870. 23.. 138., 182.,
184., 286—87., 604., 606., 620. o., II. k. Pest, 1872. 236., 375. o., i n . k. Pest, 1876.17., 256., 300. o. A templomosokkal
foglalkozó régebbi magyar munkák közül megemlítendő Vesty Frigyes: A templáriusok Magyarországon. Pest, 1861. c.
műve. Szerinte a Muhinál elesett templomos mester Rembald de Korumb volt, a templomosok főként franciák, a johan
niták főként olaszok. A templomosok között a ránk maradt adatok szerint magyar nevűt nem találunk, a johanniták
között viszont volt néhány magyar is.
91 1198. Fejér I I . 329.; Reg. Arp. 173.
92 (1209—1210. körül) Fejér III/2. 420.; Reg. Arp. 251
93 1210. ÄUO X I . 105.; Reg. Arp. 253.
94 1219. ÁUO X I . 154.; Reg. Arp. 353.
95 1228. HO I I . 2.; Reg. Arp. 442.
96 1230. dee. 23. Lateran. OL DL 25. 033.
97 1235. Századok, 1897. 583.; Reg. Arp. 537.
98 1239. jún. 11. Fejér IV71.146. ; Reg. Arp. 658. Ezt az oklevelet 1272-ben V. István Gylermus mester kérésére átír
ja, s biztosítja neki az adományban szereplő 4 falu birtokát. (1272. márc. 18. Reg. Arp. 2174.)
99 1252. dec. 9. Perusii. Fejér IV/2. 203.
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reformja során jól tudta használni a korszerű, nehéz fegyverzetben harcoló templo
mosokat. 1263-ban Béla király megerősíti néhai Béla hercegnek, korán elhunyt fiának
Franco-val a templomosok magyar—szlavón—horvát—dalmát praeceptorával
Scennia város és Gnechke (?) comitatus ügyében létrehozott egészséget.100 Béla
király engedte át a templomosoknak Dobieha comitatust is és ezt erősítette meg V.
István 1270. december 12-i oklevele, melyet IV. László írt át Guilhelmus, a rend
magyarországi és szlavóniai mestere kérésére.101
A Szent János lovagrendnek hazánkban a templomos rendnél is nagyobb szerepe
volt. A lovagrend történetével a magyar historikusok közül legtöbbet foglalkozó
Reiszig Ede valószínűnek tartja, hogy 1147-ben a VII. Lajos francia királlyal a ke
resztes hadjáratba vonuló johannita lovagok indíthatták II. Géza királyt a rend bete
lepítésére. Géza Esztergomban ad nekik földet, s a XII. század végén az esztergomi
konventen kívül, melyhez négy fiók is tartozott, még négy rendházuk volt Magyar
országon: Székesfehérvár, Zalaszentpéter, Szent János és Boisce. Reiszig szerint a
János-lovagok hadereje elégséges lett volna, arra, hogy a ,,bomladozó várszerkezet
intézményét" hellyel-közzel pótolja, de arra nem volt elég erős, hogy a tatárokkal
sikeresen megmérkőzzék.102 Nézetünk szerint a lovagrend a bomladozó várispánsági
haderő pótlására sem volt elegendő, ehhez túlságosan kicsi volt a létszáma. Reiszignek
igaza lehet, hogy a három nagy lovagrend közül egyedül a johanniták tudtak Magyar
országon igazán gyökeret verni. II. Géza a második kereszteshad átvonulása után
templomot és szállót építtetett Jeruzsálemben, s ennek őrizetét az akkor már lovag
renddé szerveződött johannitákra bízta. Egyúttal (Reiszig szerint) Esztergomban
rendházat alapított számukra. Következő rendházuk Székesfehérvárott volt. 1187ben az esztergomi konventhez már hat fiók tartozott, köztük Budafelhévíz. A XII.
század végén öt rendházuk volt. Ekkor Magyarország és Csehország még közös rend
tartományt alkotott, 1226-ban már létezett külön magyar rendtartomány. A János-lovagok részt vettek II. András 1217. évi keresztes háborújában. A johanniták súlya a
XIII. században egyre növekszik, részben Rembaldus tartományi mester (1232 —
1250) ügyessége jóvoltából. A János-rend birtokait a királyi birtokvisszavételek nem
csorbították, sőt 1238-ban a rend jelentős adományokat kapott. A muhi csatában
számos johannita lovag is elesett, de nem valamennyien, mint a templomosok.
Rembald mester (nem tévesztendő össze a templomos Carumbi Rembalddal!) túl
élte a csatát, s valószínűleg a királyt kísérte útjában, mert később fontos állásokban
találjuk — véli Reiszig. A Béla királyt Dalmáciából hazakísérő vitézek között volt a
magyar származású Mikó, ki 1243 után, mint a magyar—szlavón rendtartomány feje
szerepel — talán a távol lévő Rembaldot helyettesíti, mert 1244-ben újra Rembald
a mester. A kórházakat is fenntartó, részben magyar származású lovagok népszerűb
bek voltak, mint a templomosok, akik nehezen is tudták pótolni a Muhinál elesett
társaikat. A muhi csata után megmaradt lovagokat — Székely György megállapítása
szerint — a várakba, erődökben húzódó csoportok között kell keresnünk. A tatárjárás

100 1269. Theiner I. 311.; Reg. Arp. 1646.
101 1272. nov. 18. Theiner I. 311.; Reg. Arp. 2323. A pápák levelei is mutatják a templomos rend fontos szerepét.
1217-ben III. Honorius pápa (1216—1227) az esztergomi érseknek írt levelében sürgeti, hogy huszadot kell szedni a
Szentföld számára s azt az ispotályos és templomos rendnek kell adni. (Theiner I. 6.) 1231-ben IX. Gergely pápa meg
erősíti a templomosok és Kálmán szlavóniai herceg között létrejött egyezményt, melynek értelmében Szlavónia, Horvát
ország és Dalmácia területén senki sem követelhet descensust (vendéglátást) tőlük és népeiktől. A templomosoktól idő
közben elvett földek visszaadását is megígéri az egyezmény (Theiner I. 97—99.). A lovagrendek kiváltságait, de egyút
tal fennhéjázásukat is mutatja IX. Gergely 1233-ban kelt levele, melyben panaszolja, hogy míg a Magyarországra kül
dött pápai követet a püspökök, prépostok és apátok szívesen ellátják, a templomosok és az ispotályosok — privilégiu
maikra hivatkozva — az ellátást megtagadják. (Theiner 1.114.). Ennek ellenére IX. Gergely 1236-ban sürgeti a Kálmán
herceg és a templomosok között megkötött említett egyezmény megtartását, amikor azok panaszkodtak, hogy az
egyezmény ellenére bizonyos tőlük elvett birtokokat nem kaptak vissza. (Theiner 1.146—147.).
102 ifj. Reiszig Ede: A János lovagrend a tatárjárás előtt hazánkban. Katholikus Szemle, 1904. 289-—303., 376—
391. o.
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után a johanniták számos falusi rendháza megszűnt, a városiak viszont megmaradtak
és segitettek a városok védelmében.103
A János-lovagok részt vettek a Babenbergi II. Erigyes osztrák herceg (1230—1246)
elleni háborúban, így a Győr vára körüli harcokban is. 1242-ben Sopron városa a lo
vagokra bízta a város egyik tornyának őrizetét. Egy 1246-os tatár betörést a király a
János-lovagok segítségével vert vissza. A király bizonyára nagyon bízott a johannitákban, mikor rájuk bízta a Szerénység védelmét, s bizonyos román kenézségek kivé
telével az egész területet a fennhatóságuk alá rendelte. A rend a terület benépesítésére
is kötelezte magát, mert a területet az említett négy román kenéz (János, Farkas,,
Lynivy és Seneslaus) területét kivéve lakatlan volt. De a telepeseket nem hozhatta
Magyarországról, vagy Erdélyből, s ez volt talán egyik oka a lovagrend szörénységi
kudarcának.
A lovagrend nem tudott meggyökeresedni a Szörénységben s nem tudta teljesíteni
feladatát. Ténylegesen birtokba vette a területet, mint Béla 1254-es, a pápához írt
levele igazolja, de több adat nincs róla, 1260-ban pedig a bolgárok megtámadták és
elpusztították a Szörénységet — a János-lovagok már előbb kivonultak onnét.
Emiatt Béla királlyal való viszonyuk érthető módon megromlott, hamarosan azonban
újra megjavult, s számos külföldi johannita jött ismét Magyarországra.104
A johannita rend hazánkban jobban elterjedt, mint a templomos rend. Rendházaik
számát — akár a templomosokét — pontosan nem tudjuk megállapítani. Euxhoffer
19 rendházukról tud. 105 Rupp Jakab az esztergomi, székesfehérvári, győri, csurgói, újudvari, pécsi, soproni, kassai, beregszászi rendházakat említi.106 Hermann Egyed a
XIII. század végén 30-ra becsülte a magyar- és horvátországi johannita rendházak
számát.107
A johanniták a Szörénységen kívül az ország más területein is részt vettek a hon
védelemben. Mint Györffy György megállapította, a király nekik adományozta
Erdély délkeleti sarkát, s megbízta őket azzal is, hogy a Duna vonalán várakat épít
senek. Erre a János-lovagok kiválóan alkalmasak voltak, mert Jeruzsálem körül
és Szíriában emelt váraikat a kor legfejlettebb erődéinek tartották. 108 Györffy azt
is feltételezi, hogy a johanniták Buda vára XIII. század közepén történt felépítésében
is részt vettek.109
A johannita rend szerepe a XIV. században is jelentős volt Magyarországon. A
feloszlatott templomos rend birtokainak nagy részét ők kapták. XI. Gergely pápa
(1370—1378) 1375. december 8-án kelt levele szerint 1377-ben a János-rendnek 500

103 Székely György: in: Magyarország története, (szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György) Budapest,.
1964. 83. o.
104 A János lovagrend történetéről 1. Reiszig Ede: A Jeruzsálemi Szent János lovagrend Magyarországon I—II.
Budapest, 1925., 1928. ; Uő. : A János-lovagok birtokviszonyai Magyarországon. TT 1911. 368.; Uő.: A János lovagrend
szerepe a magyar hadtörténelemben az Árpádok korában. HK 1919—21,109—125. o. ; A johannitáknak a szörényi bán
ságban való szerepléséről 1. még: Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. Budapest, 1877.1. k.
16. és köv. o., 21. o. ; Turchányi Tihamér: Krassó—Szörény megye története az ősidőktől a régi Krassó megye megszű
néséig. Lúgos, 1906.109—112. o. Szörénységi kudarcukat talán érthetőbbé teszi egy Anthony LuttreU által közölt adat.
Eszerint 1373-ban az északnyugat-franciaországi prioritátusban 250—300 johannita rendtag élt, ezek közül 178-nak
a nevét ismerjük. E 178 szerzetes közül csak négy, vagy öt volt miles és sergent, a többiek: 49 pap és 124 szolgáló test
vér. A rendtagok közül 54-et tart harcosnak, de 81%-uk 40 év feletti, ezen belül 60% 50 év feletti. (Geistliche Rit
terorden. Sigmaringen, 1980. 258. o.) Lehetséges, hogy a magyarországi rendtartomány „elöregedése" nem volt még
ilyen mértékű a X I I I . század közepén, de arra mégis gondolnunk kell, hogy létszámuk nem volt elegendő a Szerény
ség megvédéséhez.
105 Fuxhoffer—Gzinár i. h. Budán és Esztergomban 2—2 rendházukat említi, azonkívül: Székesfehérvár, Zala, So
mogy, Csurgó, Ükür, Szentkereszt, Kelenföld, Keresztelő Szt. János, Újudvar, Tolmács, Szirák, Sopron, Pest, Gora
és Győr rendházait.
106 Rupp J. i. m. I. k. 18—19., 237—238., 286—288., 343., 376., 427., 506. o., I I . k. 252., 375. o.
107 Hermann E. i. m. i. h. A rendházakról 1. a templomos rendnél mondottakat. Pontos megállapításuk a jövő
kutatásra vár.
108 Györffy György: Budapest története az Árpádkorban (Budapest története, I. k.) Budapest, 1975. 299. o.
109 Györffy Gy. : A magyar várostörténet kezdetei és Budapest kialakulása. Doktori értekezés. Kézirat. 217—218. o.
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lovagot és ugyanannyi scutifert (fegyverhordozót) kellett volna a török ellen külde
nie. A magyarországi rendtartományra ebből 18 lovag és ugyanannyi scutifer jutott. 110
A János-lovagrend magyarországi szerepéről, tevékenységéről számos oklevél em
lékezik meg. 1193-ban III. Béla oklevelében felsorolta mindazon birtokokat, melyeket
a Martyrius esztergomi érsek által kezdett és II. Géza király felesége, Eufrozina által
befejezett székesfehérvári Szent István egyháznak adott, mely egyház a johanniták
kezére került. 111
A pápaság világi hatalmát a legmagasabb szintre emelő III. Inee (1198—1216)
1208-as oklevelében kijelenti, hogy az ispotályosok birtokai tizedmentesek, mégpedig
nemcsak az újonnan művelés alá vett földek, hanem a már művelt földek is, ha azokat
saját kezükkel művelik meg.112 Ugyancsak III. Ince pápa erősíti meg a johannitákat
a Castelluz (?)-i Szent György egyháza, s a hozzátartozó kápolnák birtokában. 113
II. András a johannitáknak tett adományát kedvező palesztinai tapasztalataival
indokolja. Szívesen fogadta őt Guarinus de Monte Acuto, a johanniták jeruzsálemi
mestere, látta a rend általános működését, ezért nekik a szabolcsi királyi sójövedelemből évenként 500 ezüst márkát rendel.114 Ugyancsak a szabolcsi sójövédelemből
jutalmazza András király a szíriai Krak várában élő johannitákat,akikőt szívesen
fogadták — évi 100 márkát utal ki nekik, ebből 60-at Raymundus de Pignano akkori
várnagynak, 40-et a többi lovagoknak.115 Szintén évi 100 márkát adományozott
András a szabolcsi sójövédelemből a Margat-i ispotályosoknak.116 A johanniták
említett mestere, Guarinus s rendtársai még ugyanebben az évben megkapták a
Bobeth nevű soproni kapu vámját, a királyi pásztoroknak a Dráva és Csurgó között
fekvő földjét, azonkívül az ország határain belül szabad sóárulást nyertek. Népeik
felett csak a király által kijelölt bíró ítélkezett, s e népek a szállásadás, a szabad dénár,
a nehezék és minden más adó alól mentesek voltak.117 Kétségtelen, hogy 1219-ben Szirákonis volt rendházuk. A váradi regestrumban ugyanis ez évben szerepel „Arnoldus
procurator hospitalarium de Serrach" és „Salamon fráter".118 A rend magyarországi
és szlavóniai rendházai külön tartományt alkottak. Ennek élén már 1232-ben Rembaldus mester állott.119 Rembaldus és az ispotályos rend viszonya IV. Bélával is jó
volt. Miután Béla befejezte a „fölöslegesen" adományozott királyi birtokok vissza
szerzését, Rembaldus kérésére felsorolta és megerősítette az előző adományokból
meghagyott birtokokat s a Harcha-i ispotályos monostor meghagyott birtokait is. Ebből
kiderül, hogy a rend birtokai közül is sokat visszavett Béla király.120 Ugyanez évben
a johanniták az egész országban mentességet kapnak a cseberadó alól.121
A johannitáknak a Szörénységbe való betelepítéséről Béla 1247-es oklevele intéz
kedik. Eszerint IV. Béla a Rembaldussal, a johanniták praeceptorával való megálla
podás szerint a Szörónységet János és Farkas kenézségével együtt, de Lynivy vajda
kenézségét kivéve, a johannitáknak adja, ám magának tartja fenn a jövedelmek felét.
Nekik adja a Lytva-földön lakó vlachoktól addig nyert királyi jövedelmek felét,
Hrszoc földje kivételével, s a vlachokat a föld védelmezésében a johanniták segítsé
gére rendeli. A lovagrend szabad sószállítási jogot kap, s az ottani pénzjövedelem
felét ; a rendé lesz az Oltón túli Kumánia is, Seneslaus vlach vajda földjének kivételé
vel, 25 évig a teljes, azután a fele jövedelemmel. Kapnak az erdőkön túl, később ki
no Reiszig Ede: A János lovagok részvétele Nagy Lajos királv hadjárataiban. HK 1911. 1—18. o.
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

1193. Mon. Strig. I . 142. ; Heg. Arp. 155.
1208. máre. 22. Lateran. Fejér I I I / l . 84.
1216. íebr. 6. Laterán. Fejér I I I / l . 179.
1217. Theiner I. 14.; Reg. Arp. 329.
1217. Theiner I. 17.; Reg. Arp. 331.
1217. Margat-nál. Theiner I. 15.: Reg. Arp. 330.
1217. Fejér I I I / l . 329.; Reg. Arp. 328.
1219. Vár. Reg. 226. No. 202.
1232. Theiner I. 104.; Reg. Arp. 485.
1238. jan. 29. Fejér IV/1. 104.; Reg. Arp. 637.
1238. ápr. 28. Fejér IV/1. 135. és VII/1. 260.; Reg. Arp. 639.
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jelölendő helyen400ekényiföldet, megkapják a tengerparton Scardona várát, Pezath
birtokot s a krassói vár földjéből elvett Woyla földet. Mindezekért Rembaldus mester
fegyveres szolgálatot, hűséget s a föld benépesítését ígéri. Hadi kötelezettségeik a
következők voltak : ha hadsereg támadná meg a magyar király országait, fegyvereseik
egyötödét küldik a király seregébe. Ha a király Bulgária, Bizánc vagy Kumánia
irányában indít hadjáratot a rend harcosainak egyharmadával köteles a király seregét
követni, s ilyenkor a hadizsákmányból a kiállított fegyveresek száma szerint részesül.
A rend köteles pogányok, vagy a bolgárok elleni, s más eretnekek elleni háborúban,
ha azok az országot megtámadják 100 jól felfegyverzett rendtagot (centum fratres
militaribus armis et equis decenter et bene praeparatos) küldeni — keresztény támadó
ellen pedig 50 lovagot küldenek a határvárak: Pozsony, Mosón, Sopron, Vasvár és
Újvár védelmére, s máshová, ahová a király el akarja őket helyezni, végezetül 60
lovagot a tatárok ellen, ha az országot megtámadnák. A királyi szolgálatba küldött
János-lovagokat a király köteles ellátni.
A Szerénységbe a rend nem telepíthet be semmilyen nemzetiségű telepest a király
országaiból, s nem telepíthet az ország területén élő szászokat sem, csak a király en
gedélyével. (Mint tudjuk, a János rend szörónységi letelepítése nem volt eredmé
nyes.122)
IV. Ince pápa (1243—1254) megerősítette az ispotályosok kedvezményét, mely sze
rint évenként egyszer minden templomban a maguk számára szedhetnek alamizsnát.123
1250-ben az ispotályosok Sopron várában egy tornyot őriztek és egy házat bírtak,
s ez ügyben a soproni polgárokkal egyezséget kötöttek. 124
Béla király (talán 1250-ben), újabb tatár támadástól tartva, segítséget kér a pápá
tól, s levelében ismerteti, hogy milyen védelmi intézkedéseket tett. Megemlíti, hogy
szorult helyzetében csak a johannita rendtől kapott segítséget, szól szörénységi bete
lepítésükről, s azt a reményét fejezi ki, hogy segítségükkel a katolikus hitet a „kons
tantinápolyi tengerig" sikerül majd terjeszteni, s a Szentföldet is tudják majd segíteni.
Más részüket a Duna mellett épített várak védelmére rendelte, mert a magyar nép
(gens nostra) a várak védelméhez nem szokott.125
V. István is fontosnak tartotta — a szörénységi kudarc ellenére — a rend szerepét.
Pontiusnak, a rend magyarországi és szlavóniai mesterének panasza folytán felmenti
a székesfehérvári Szent István egyházat és népeit minden adó és főúri beszállásolás
alól, s az őket háborgatok ellenében fegyveres védekezési jogot biztosít nekik.126
Jelentős szerepe volt hazánk (különösen Erdély) történetében a harmadik nagy
lovagrendnek: a német lovagrendnek is. E lovagrendet II. András telepítette le
Erdély keleti szögletében : a Barcaságban. A terület első lakói feltehetőleg a magyar
sághoz csatlakozott török nyelvű népelemek voltak. 1211-ben II. András a Barcaságot, mint puszta földet adta a német lovagrendnek abból a célból, hogy védelmezzék
az ország határait a besenyő, úz és kun betörések ellen és segítsenek a kunok megtérí
tésében. Az általuk esetleg talált arany és ezüst fele az övék, fele a királyé lett, szabad
122 1247. jún. 2. ZW I. 73. ; Reg. Arp. 853.
123 1248. okt. 2. Lugduni, OL DL 39.391. és 39.392.
124 1250. júl. 22. Fejér TV/2. 62.; Beg. Arp. 929. A rend által épített templom ma is áll Sopronban.
125 (1250?) nov. 11. Patak. Theiner I. 230.; Beg. Arp. 933. a. A király feltehetőleg a tatárjárás idején ismerte fel
a kővárak fontosságát, melyek építésében és a védelmében az ország népe addig nem volt járatos.
126 1272. ápr. 6. Fejér V/l. 211. és X I . 67. ; Beg. Arp. 2182. Az ispotályosok jelentős szerepéről számos adatot ismer
hetünk meg a pápák leveleiből. 1225-ben I I I . Honorius pápa az ispotályosok és a pannonhalmi apát között folyó birtok
perről írva a győri és fehérvári prépostot, valamint a pilisi apátot szólítja fel : mondjanak ítéletet e percben. (Theiner I.
57.) Hasonlóképpen sürgeti ugyanebben az évben a fehérvári prépostot, mondjon ítéletet az ispotályosok és a Szent
lélek apátság között folyó perben, vagy ha ez nem lehetséges, terjesszék a Szentszék elé. A pécsi püspök azzal vádolja
a lovagokat, hogy a nevezett apátságot kifosztották (Theiner I. 55.). Az ispotályosok a sót is kedvezőbb áron kapták,
mint más egyháziak (1233. Theiner I. 117.). Erősen túlbecsülte IV. Ince pápa a johannita rend hatalmát, mikor 1248ban rájuk bízta Magyarországnak a tatárok esetleges támadása elleni védelmét. (1248. Theiner I. 206.). 1257-ben
IV. Sándor pápa (1257—1261) azt állítja IV. Bélának írt levelében, hogy atyja, II. András az ispotályosoknak évi 1000
márka ezüst fizetését ígérte meg. Sürgeti Bélát, hogy ezt a hatalmas összeget évente fizesse ki a rendnek. (Theiner I .
.236—237.). Hogy Béla király ezt megtette-e nem tudjuk, de nem tartjuk valószínűnek. Az összeg nagyon is nagy.
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vásárokat engedett nekik azzal, hogy a vásár vámot ők szedhetik. A király megenged
te, hogy fa várakat és városokat építsenek. Mentesítette őket az erdélyi vajda vendé
gül látása, a szabadok dénárai, a nehezékek s bármely más királyi adó fizetése alól.
Bírájukat maguk választották, legfelsőbb bírájuk a király volt. Településterületük ha
tárai — csekély eltéréssel — megegyeztek a később Szászföldhöz tartozó Brassóvidék
1876-ig fennálló határaival. 1212-ben a király felmentette őket a pénzbeváltók zakla
tásaitól, s megengedte, hogy a lovagok és népeik az új pénzt ezüst ellenében válthas
sák be. Nekik adta II. András az általuk épített Kreuzburg várat a körülötte fekvő
rétekkel. 1211 és 1222 között 5 erős kővárat építettek itt — ezek közül csak Kreuzburg nevét jegyezték fel. Valószínűleg ők építették a hasonló méretű és beosztású
Marienburgot, mely régi földvár helyén épült és fő váruk lehetett, valamint Feketehalom várát. Újabb nézet szerint ők építették a Tör cs vár i hágó havasalföldi oldalán
lévő Cetatea Neamtului várat Rucar falu közelében, ötödik váruk valószínűleg
Höltövény volt.
Az erdélyi püspök 1213-ban nekik adta Barcaföld lakóinak dézsmáját, azzal a fel
tétellel, hogy ha magyarok, vagy székelyek települnének a földre, akkor azok a tizedet
a püspöknek fizetik. A telepesek építendő egyházaik papjait maguk választhatták,
de kötelesek voltak őket a püspöknek bemutatni. A hozzájuk utazó püspököket ven
dégül kellett látniuk — papjaik felett az erdélyi püspök bíráskodott. E kiváltságukat
a pápa 1218-ban megerősítette — 1222-ben pedig egy másik kiváltságukat, mely sze
rint a Barcaság jövedelmének egynegyede egy R. nevű keresztest, a király káplánját
illette.
II. András 1222 előtt elvette tőlük a Barcaságot, de 1222 tavaszán visszaadta,
s megerősítette régi jogaikat, sőt új jogokkal bővítette azokat. Megengedte, hogy kő
várakat és városokat építsenek, nekik adta a Barcaföldtől délre eső havasalföldi
v kunországi) területet az Aldunáig, s a brodnikok földjéig. Az Oltón hat sóhaj ót kap
tak, ugyanannyit a Maroson s a 12 hajó só kitermeléséhez szükséges aknászokat.
Népeik a székelyek földjén és a románok földjén (Fogaras) való átkeléskor vámmentes
séget kaptak. A földjeikről elköltöző embereket visszakövetelhették, de kötelesek
voltak kiadni a királyok földjéről hozzájuk menekülteket. Pénzt verni nem volt joguk.
II. András e privilégiumát a pápa még 1222-ben megerősítette.
1223-ban már számos pap működött a német lovagok által betelepített Barcaságon.
A lovagrend az itt működő papok számára külön esperességet, vagy dékánságot akart
szervezni s ez ügyben a pápához fordult. 1223-ban a pápa három bullát adott ki,
melyekben elrendelte, hogy önálló esperességet állítsanak fel, mely közvetlenül a
pápától függ, s sem az erdélyi püspök, sem az esztergomi érsek nem gyakorolhat
felette joghatóságot. 1224-ben a pápa négy bullát adott ki, melyben a német lovag
rendet az apostoli szék „tulajdonába" fogadta s területén az egyházi joghatóságot a
pápától függő esperesre (archipresbyter) bízta. Ezért a lovagrend évi két arany márka
censust fizetett a pápának. Ez volt a Magyarországon ismert legmagasabb rendű
pápai exemptio, melyet a pannonhalmi bencés apátság s a templomos és ispotályos
lovagrend is élvezett. Ez önmagában nem jelentett felségjogot, de egy körülhatárolt
országrészen, önálló egyházkerülettel és hadsereggel rendelkező rend esetében jog
alapul szolgálhatott egy önálló ország létesítéséhez, amit a Keleti tenger partjára
költözött lovagrend később meg is valósított.
Mindezekhez járultak a lovagok jogtalan és erőszakos cselekedetei. Nem elégedtek
meg a nekik adományozott 30 ekényi földdel. (Ez nem jelenthette az egész Barcasá
got, mert a szomszédos Feketeügy földjét becsülték 1247-ben 500 ekére.) Ha nem elírás
ról van szó — az utólag adományozott kreuzburgi terület lehetett 30 ekényi — erő
szakosan terjeszkedve királyi földeket foglaltak el, s ezt fegyverrel akarták megvéde
ni. A király embereit elfogták, terheket róttak rájuk, megszegték a penzverési tilalmat
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s más tilalmakat. Kétségtelen, hogy a pápa támogatásával tett lépéseik jogtalanok
voltak.
A király 1225-ben sereggel vonult ellenük, földjüket visszavette, 1000 márka sarcot
vetett ki rájuk és népeikre, a Havasalföldön lévő erős várukat bevette, s végül elűzte
őket. III. Honorius és IX. Gergely pápák siker nélkül küldözték leveleiket (1225 —1226,
1231—1235) , a király nem adta vissza a területet a lovagrendnek, hanem a szász tele
pesek földjével együtt királyi területté tette.
Az eseményeket Györffy György leírása alapján közöltük.127 Természetes azonban,
hogy e jelentős eseményekkel nem csekély magyar és német történeti irodalom foglal
kozott. A szerzők többsége úgy látja, hogy a lovagrend külön államot akart magának
teremteni, s a király helyesen cselekedett, mikor kiűzte őket. A német szerzők több
sége sem tagadja a lovagok államalapítási kísérletét, bár vannak akik menteni pró
bálják őket, egyesek viszont méltatlannak tartják a király eljárását.128 A lovagrend
kiűzésének kérdésével természetesen magyar szerzők is foglalkoztak.129
127 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. k. Budapest, 1963, 821. és köv. o.
128 A kérdés nem csekély mértékben foglalkoztatta a német historikusokat. Friedrich Philippi megállapítása szerint
nem a lovagrend és a nagymester szándékán műit, hogy a Barcaság nem lett hatalmas rendi állam, mint később Porosz
ország, hanem a korviszonyok kedvezőtlenségén, a rend nem okos magatartásán, a magyar nemesség és papság irigy
ségén s a király éberségén. 1221 végén történhetett a királlyal való meghasonlás, melynek okai; a rend önkényesen
terjeszkedik a Dunáig, kővárakat épít, pénzt veret. 1224-ben felajánlják a Barcaságot III. Honorius pápának, s az el is
fogadja. Ezzel a rend a magyar királytól független államot akart létrehozni és nem csoda, hogy a magyar király emiatt
haragra gerjedt. A rend a magyar király hűbérese volt, s nem volt joga a Barcaságot másnak felajánlani. A király kiűzte
őket, s nem álltak ellen. (F. Philippi: Die deutschen Bitter im Burzenlande, ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens
Kronstadt, 1861. passim.) ; Philippivel ellentétben Max Perlbach védelmébe veszi a lovagokat. Szerinte az, hogy a rend
a pápának ajánlotta fel a Barcaságot, nem jelentett annyit, hogy el akarta szakítani a magyar királyságtól. Mindössze pápai
védelmet jelentett az erdélyi püspök túlkapásai ellen. A király nem a lovagok kapzsisága miatt vette vissza a területet,
hanem — meglepő módon — azért, mert ingatag és gyenge volt. Nem vette figyelembe, milyen nagy szolgálatot tettek
a lovagok az országnak. (M. Perlbach: Der deutsche Orden in Siebenbürgen. Zur Kritik der neueren polnischenLiteratnr, 1IIÖG XXVI. C1905.) 415—430. o.) ; Wilhelm Bergmann viszont elismeri, hogy a rend jogtalanul terjeszkedett és sér
tette a király jogait. (W. Bergmann: Beste deutscher Ordensbürgen in Siebenbürgen nebst einer Geschichte des Deutsch
en Bitterordens in diesem! Lande 1211—1225 und einem Anhange von Begesten. Freudenthal, 1909. 62. o.);
Fritz Schuster tanulmánya kifejezetten a lovagrend kiűzésének okaival foglalkozik. Úgy véli, hogy a rend nem a pápa
.,Landeshoheit"-jét ismerte el, csak pápai magánegyházzá, „Eigenkloster"-ré akarta tenni rendházait a szó germán ér
telmében, s függetlenülni akart a megyéspüspöktől. Ez nem érintette a magyar király felségjogait (Landeshoheit), s II.
András nem is ezért űzte ki őket, hanem azért, mert: 1. külön pénzt vertek; 2. a jelek szerint királyi alattvalókat fogad
tak be ; 3. királyi embereket fogtak el;j4. önkényesen királyi területet vettek birtokba, sfegyveresen próbálták megtar
tani. Mindez elegendő ok volt arra, hogy kiűzze őket. (F. Schuster: Die Ursache der Vertreibung des deutschen Bitterordens aus dem Burzenlande. Siebenbürgische Vierteljahrschrift, 1938. 47—51. o.); Nem mentegeti a lovagrendet
Ernst Hering egy, a német lovagrendről szóló, Németországban a hitleri uralom idején megjelent kötet szerzője sem
Leírja, hogy végül a rend államot alkotott az államban, s elszakadt a magyar királyságtól. II. András akkor ellene for
dult, főként fia Béla és követői, Bajnald erdélyi püspök, s általában a magyar főpapok befolyására. Hiába volt a pápai
beavatkozás, a magyar király nem engedte, hogy országának egy része a pápa, és szolgái a német lovagrend kezébe ke
rüljön. (E. Hering: Der deutsche Bitterorden. Leipzig, 1943. 76. o.); Marian Turnier, a ma is élő lovagrend tagja, szin
tén védeni igyekszik a lovagokat. A régebbi történetírókkal szemben, kik szerint a rend a Barcaságnak a pápa számára
történt felajánlásával magyar területet idegeníteti el, úgy véli, hogy ez csak fokozott pápai védelmet jelentett, nem pe
dig tényleges elidegenítést. Szerinte sehol sincs pontosan kimondva, valójában miben is hibáztatta a magyar király a
rendet. (M. Tumler: i. m. 190. o.,35. jegyzet, 191., 193.0.); Walter Kuhn szerint a német lovagrend saját külön államot
akart szervezni egészen le a Dunáig, később a Fekete-tengerig. 1223-ban III. Honorius pápa kivette a rend területét
az erdélyi püspök kezéből és saját dékánt nevezett ki élére, míg nem lesz annyi lakosuk, hogy külön püspökséggé ala
kuljanak. A meghódítandó területre is gondoltak. Telepeseik már Campolungba is eljutottak. A magyar kú-ály nem en
gedélyezett az országból nagyobb kivándorlást, s feltehetőleg ezért helyezi magát a rend pápai védelem alá. 1225-ben
a király azért űzi ki őket, mert függetlenségi törekvéseik fenyegetővé váltak. Elűzetésük talán a teljes megsemmisüléstől
mentette meg őket, ami a tatárjárás idején várt volna rájuk. (W. Kuhn: Bitterorden als Grenzhüter des Abendlandes
gegendas östliche Heidentum. OstdeutscheWissensehaft, VI. [1959] 16—22. o.); A mai német lovagrend által kiadott
forráspublikációban Ingrid Matison azt állítja, hogy a Barcaságban tette a lovagrend az első kísérletet territoriális
állam kialakítására. E kísérlet kudarccal végződött. Mikor a rend felajánlotta a pápának a Barcaságot, a pápa azt Szent
Péter tulajdonába s az apostoli szék különös védelmébe vette, azaz a magyar állam területéből kiszakította. A pápa
intervenciója azonban sikertelennek bizonyult, a magyar király elűzte a rendet, s nem volt hajlandó visszafogadni
(I. Matison: Zum politischen Aspekt der goldenen Bulle von Bimirii. I n : Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutscher Ordens in Einzeldarstellungen. Ed. P . Elemem Wieser 0. T. Bad Godesberg, 1967. 51-—52. o.)
129 A magyar származású, de láthatólag német érzelmű Bethlen Elek főként azt hangsúlyozza, hogy a magyar király
által ellenük küldött túlerővel a rend nem tudott szembeszállni. Kiemeli, hogy a magyar király fegyveresei fosztogattak
s a rendnek kb. 1000 márka kárt okoztak, s „több testvér e vad harcosok áldozatául esett". Az „ellenséges megszállás"
szerinte csak Kreuzburg vidékére szorítkozott. (E. Bethlen: Geschichtliche Darstellung des deutschen Ordens in Sieben
bürgen. Wien—-Leipzig, 1831.); Veszély Károly megállapítja, hogy vannak olyanok, kik a rend kiutasítását II. András
idegengyűlöletével magyarázzák, mások a lovagok féktelensége jogos megtörésének tartják a kiutasítást. Veszély
szerint a lovagokat „menteni nem lehet". (Veszély R.: II. András és a német lovagok a Barcaságban. Magyar Sión,
1864.161—176. o.) ; Fejér Ignác szerint a lovagok a későbbi székely Orbaiszék felé is terjeszkedtek és Haralyban váruk
is volt. Mikor a király a rendet kiűzte, a haralyi lovagok feltehetőleg a népharagnak estek áldozatul. (Fejér I. : A német
és templomos lovagok Haralyban. Eger, 1894.); Human Bálint megítélése szerint a lovagrend szép eredménnyel műkö
dött, s ezért nagy kiváltságokat és messzemenő autonómiát kapott. A rend nagyratörő mestere, Salza Hermann azonban
teljes önállóságra, független fejedelmi hatalomra tört, s a rend birtokát hűbérként a pápának ajánlotta fel, aki el is
fogadta azt. II. András visszakövetelte országa jogtalanul elfoglalt területét, s mikor a rend nem tett eleget felszólítá-
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Még néhány legújabb véleményt kell itt megemlítenünk. Adriányi Gábor szerint
a ránk maradt pápai oklevelekből (a királyi oklevelek nem maradtak meg), kiderül
hogy a lovagok önálló államot akartak alapítani. A királynak fegyveresen kellett
fellépnie a Székelyföld fenyegetettsége s a magyar „rendi ellenzék" követelése miatt.
A német lovagok esetéből tanulva IV. Béla 1247-ben, mikor a János-rend lovagjai
a Szerénységbe települtek, pontosan meghatározta jogaikat.130 H. Glassl szerint a lo
vagok első telepesei között magyarok és székelyek is lehettek, de többségük német
volt. Kiűzésükkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a magyar király nem várta meg az
erdélyi püspök által lefolytatott vizsgálatot, s az udvari bíróságot sem kapcsolta be
az ügy elintézésébe. A kiűzés sugalmazói valószínűleg az erdélyi püspök és Béla herceg
voltak. Béla talán felismerte, hogy a lovagok már teljesítették feladatukat — elő
nyomultak a Kárpátokig, de bizonytalan vazallusok maradtak — Moldvában és
Havasalföldön nem a király hatalmát növelték terjeszkedésükkel, s idővel biztosan
lerázták volna a magyar király hatalmát. A pápai védelem alá helyezkedés még nem
jelentette a király hatalmának megszűnését, de a király láthatta, hogy külön állam
megteremtésére törekednek. A tatárjárás után IV. Béla új betelepítésről tárgyalt a
német lovagrenddel, de Salza Hermann nagymester nem fogadta el a betelepülést
a johannitáknak adott 1247-es feltételek alapján.131 Fügedi Erik megállapítja, hogy a
szerzők egy része szerint (E. G. Müller, Hóman Bálint, Székely György) a német lova
gok felségárulást követtek el, mások (F. Schuster, M. Perlbach) tagadják ezt. Györffy
György — részben Schuster érvelését követve — elismeri, hogy a pápai exemptio
önmagában még nem jelenti a külön felségjog tényleges biztosítását, de azt állítja,
hogy a független lovagrendi állam felállításának veszélye ténylegesen fennállt, s a ma
gyar királynak ezért kellett cselekednie. Fügedi Erik az okleveleket vizsgálva meg
állapítja, hogy az erdélyi püspök 1213-as oklevelében elismeri a lovagrend teljesítmé
nyét, átengedi neki a tizedeket, de fenntartja megyéspüspöki hatalmát, amikor utal a
praesentatio szükségességére és arra, hogy a lovagrend területén működő klerikusok
felett az ő püspöki bírói széke jogosult ítélkezni. Ezt az oklevelet III. Honorius pápa
1218-ban megerősítette. 1223-ban viszont ugyancsak III. Honorius pápa azt állítja,
hogy a Barcaságnak a római pápán kívül nincs püspöke és új főesperességet akar ott
létrehozni. Ugyanebben az évben az erdélyi püspöknek írt levelében megismétli ezt.
A fordulat oka — Fügedi szerint — az lehetett, hogy közben a lovagrend felajánlotta
a területet a pápának. Az ,,in ius et proprietatem apostolicae sedis" átvétel csak az
egyházi szervezetet érintette, világi viszonylatban semmit sem jelentett, s a magyar
király jogait nem érintette, csak az erdélyi püspök jogait. De nemcsak erről volt szó.
Az 1224-es pápai bulla már azt írja, hogy a területet könnyebb volna benépesíteni,
ha a bevándorlók tudnák, hogy a föld „apostolicae sedis dominationem subiectam
esse". A „dominatio" viszont már világi uralmat jelent s éppen ezt akarta Honorius
pápa megvalósítani. A lovagrend tehát a pápa égisze alatt világi uralomra tört. Ma
gyar szempontból ez kétségkívül árulás volt, mert a kiindulási területet (a Barcaságot)
a király úgy engedte át a rendnek, hogy nem mondott le a felségjogáról. A lovagok
magatartása is érthető. A Barcaságból kiindulva a Kárpátok gerincén túli területet
sáliak, 1225 elején rövid harc után kiűzte a lovagrendet. (Hóman B.—Szekfü Gy. : Magyar történet. 0. kiadás, Budapest,
1939. I. k. 448. o.); Mályusz Elemér elfogadja F. Schuster említett nézetét, mely szerint a rendnek tett pápai ígéret
nem jelentett államjogi kapcsolatot, s a pápaság nem akarta az ország területét megbontani. Kiűzetésüket azzal indo
kolja, hogy a király észrevette, egyre újabb követelésekkel állnak elő, lia szelíden bánik velük. (Mályusz E.: A
középkori magyar nemzetségi politika. Századok, 1939. 393. o.); Makkai László szerint nyilvánvalóan önálló államiság
megteremtésére törekedtek, ami később Poroszországban sikerült is nekik A Barcaságra támaszkodó, s a Duna tor
kolatán uralkodó keleti német állam alapításáttűzték ki célul. (Makkai L.: Erdély története. Budapest, 1944.
66—67. o.); Székely György szerint a pápa a Barcaságot a Kárpátokon túli területekkel együtt pápai hflbérnek nyil
vánította, s azt üzente a lovagoknak, hogy semmilyen fenyegetésnek ne engedjenek, földjüket pápai engedély
nélkül senkinek se adják át. (Székely Gy. : Kapcsolatok a kelet-európai népek harcaiban a feudális német hódítók ellen
a 11—14. században. HK 1954 152—153. o.) Makkai L.: in: Erdély története. Budapest, 1986. I. k. 297—298. o,
130 Adriányi Gábor: Zur Geschichte des Deutschen Ritterordens in Siebenbürgen. Ungarn—Jahrbuch, Band 3.
1971. 9—22. o.
131 Horst Glassl: Der deutsche Orden im Burzenland und in Kumanien. Ungarn—Jahrbuch, Band 3. 1971. 23—
49. o.
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hódították meg, s inkább akartak a csatatéren meghalni, mint e területet önként
feladni.132
H. Zimmermann tanulmánya szerint a német lovagrend 1211 és 1225 közötti bar
casági történetéről 27 oklevél tájékoztatja a kutatót, s ebből 24-et a pápák adtak ki.
Az 1222-es privilégium megemlíti, hogy a király korábban megharagudott a rendre
és el akarta űzni. Hogy a király haragját mi okozta, nem tudjuk, Az 1211-es és 1212es privilégiumok után 1213-ban a lovagok Vilmos erdélyi püspöktől (1206—1221)
is kaptak privilégiumot, mely szabályozta a tizedjogot, a plébánosok kinevezését,
a püspök hatáskörét és vizitáció során történő ellátását. A következő adat 1218-ból
származik, mikor Rómában megerősítik a püspök által adott privilégiumot. A követ
kező oklevél már az 1222-es privilégium. Zimmermann a lovagrend körüli fejleménye
ket összefüggésbe hozza az 1213-as, Gertrúd királyné és a németek elleni felkeléssel.
Gertrúd fivére — Berchtold — kalocsai érsek maradt ugyan, de már nem volt erdélyi
vajda, s így érthető, ha a lovagrend a németellenes közhangulat miatt igyekezett ma
gát biztosítani. 1218-ban, mikor a pápa beavatkozik a lovagrend barcasági ügyeibe^
a helyzet még rosszabb. II. András visszatért a keresztes hadjáratból, gazdaságilag
leromlott országba érkezett, üres zsebbel. Igyekezett minél több eladományozott
birtokot visszaszerezni, hiszen a templomosoknak és a johannitáknak nagy adomá
nyokat adott. Az 1222. május 3-án megjelent királyi privilégium összefügghet a pár
nappal korábban (április 24-én) kiadott Aranybullával. András király kibékült fiával
Bélával, ami a lovagok körében — a Szerző szerint — érthető aggodalmat keltett>
pozíciójukat féltve a pápához fordulnak segítségért. A király kifejezetten megtiltotta
a lovagrendnek, hogy a szomszédos Szászföldről hívjon be telepeseket. Zimmermann
lehetségesnek tartja, hogy András 1224-ben azért adta ki az Andreanumot, hogy a
szászokat visszatartsa a lovagrend területére való költözéstől. Úgy tűnik, 1224-re
már rossz volt a viszony a király és a lovagrend között. A lovagrend, fenyegetve érez
vén magát, panaszkodott a Szentszéknél, s erre való válasz lehetett a III. Honorius
pápa által 1225-ben említett, de ránk nem maradt pápai oklevél. II. András is közölte
a pápával álláspontját, de úgy látszik, csak akkor, amikor a katonai akció már folya
matban volt. A pápa felszólította a lovagokat, hogy védekezzenek és pápai engedély
nélkül ne adják fel területüket, a királyt pedig arra utasította, hogy a lovagok már
elfoglalt várát adja vissza és hagyja abba a lovagrend háborgatását. Ugyanazon a
napon a pápa felszólította Lilienfeld, Egres és Kerc ciszterci apátjait, hogy a kérdést
a helyszínen vizsgálják meg, s ha a lovagok tényleg túllépték volna a nekik biztosított
jogokat, utasítsák őket rendre. A vizsgálat eredménye, úgy látszik, nem volt kedvező
a lovagok számára, mert azt mondták az apátoknak, hogy inkább a harctéren akarnak
meghalni, mint területüket a királynak visszaadni. A pápa viszont két hónappal ké
sőbb, mikor hírét veszi a lovagok kiűzésének, arról panaszkodik, hogy a király az
apátok vizsgálata előtt lépett fel katonai erővel. Mit tartalmazott az 1224. április 30-án
a rend számára kiadott pápai oklevél ? A lovagrend földjót „Szent Péter és az apostoli
szék speciális védelmébe" veszi, s ezt közli a magyar püspöki karral, a barcasági klé
russal ós a néppel. „Jóakaratú" értelmezés szerin ez olyan speciális pápai védelmet
jelent, amit a pápai magánkolostorok élveznek, s ez nem feltétlenül sérti a király
jogait. De az 1224-es pápai oklevélben nemcsak „protectio"-ról ós ,,defensio"-ról van
szó, hanem arról is, hogy a terület „apostolimé sedis esse speciali dominatione subiectam?'. III. Honorius 1223 januárjában a rend kérésére kinevezett egy barcasági dé
kánt, aki az új külön püspökség felállításáig püspöki hatáskört töltene be. Ez kétség
telenül nem felelt meg a Barcaság eredeti helyzetének, hiszen 1213-ban az erdélyi
püspök kifejezetten fenntartotta a lovagok földje feletti iurisdictioját, s a pápa 1218-asoklevele szerint minden papot be kellett mutatniuk nem az erdélyi, hanem az egri
132 Fügtdi Erik: A befogadó: a magyar királyság. Történelmi Szemle, 1979. 362—363. o., 26. jegyzet.

— 227 —

püspöknek, aki beiktatására utasítást ad. Ez feltehetőleg a lovagok óhaja volt, mert
1217 és 1223 között Tamás királyi kancellár volt az egri püspök, aki közbenjárt a lo
vagok behívásáért, s ekkor egyúttal nagyszebeni prépost is volt. Zimmermann szerint
•a, lovagrend kiűzésének egyik mozgatója Béla herceg lehetett. 133
Nem lesz érdektelen, ha áttekintjük a német lovagrend barcasági megtelepülésére,
szereplésére és kiűzetésére vonatkozó okleveleket.
II. András 1211-ben a német lovagrendnek adta a Barcaság földjét, leírta annak
határait és megállapította a lovagrend kiváltságait. Az oklevélből kiderül, hogy a terü
let elhagyott és lakatlan. A lovagok „in perpetuum" szabad birtoklásra kapják a föl
det, azért, hogy „békésen betelepítsék", hogy a királyság ezzel kiterjedjen. Az ország
védelmére a kunok ellen fa várakat és városokat építhetnek. Az erdélyi vajda nem
szállhat meg náluk, s a király bírósága alá tartoznak. 134 A király 1212-es oklevele meg
is nevezi a Barcaságba települt német lovagok fejét, Theodoricust. A rend a kunok
folytonos támadásainak van kitéve, mint új település lakója az ország szilárd védő
bástyáját alkotja, s tagjai naponta életveszélynek vannak kitéve. Ezért új kiváltságot
ad nekik : területükre királyi pénzbe váltó tisztviselő nem léphet be.135
Vilmos erdélyi püspök 1213-ban kelt oklevelében a pogányok ellen vívott harcban
szerzett érdemeiért a lovagrendnek adományozza a Barcaság tizedeit, kivéve az oda
költözött magyar és székely telepesekét, kik továbbra is neki tartoznak tizedet
fizetni.136 Az oklevélből tehát kiderül, hogy a lovagrendi területre magyarok és széke
lyek is települtek, de nyilván nem csak ezek. A magyar és székely híveinek tizedéről
az erdélyi püspök nem óhajtott lemondani, a többi telepesek valószínűleg korábban
sem tartoztak az erdélyi püspök alá.
1222-ben a lovagrend területe már terjeszkedett. András király a lovagrend által
épített Crucpurg (Kreuzburg) várat a körülötte fekvő legelőkkel együtt a lovagrend
nek adományozta.137
Egy 1222-ben kelt — Szentpétery Imre szerint kétséges hitelességű — oklevél
szerint II. András Hermannak, a német lovagrend mesterének és rendtársainak
adja a már 1211-ben nekik adott Barcaságot, melyet haragjában tőlük elvett. Az ok
levél leírja a rend kiváltságait — az 1211-es oklevélhez hasonló módon — egyetlen,
de igen fontos változással: a jövőben kővárakat és városokat is építhetnek.138 Esze
rint a király nem sokkal ezen oklevél kiadása előtt valamiért megharagudott a rendre,
de utóbb megbocsájtott neki, s 121 l-es kiváltságaikat még növelte is.
Úgy látszik, 1222-ben avatkozik be a pápaság a Barcaság ügyeibe. Meg kell jegyez
nünk, hogy a pápaság a XIII. században érte el hatalmának csúcspontját. A kiváló
tehetségű III. Ince pápa és utódai — akik közül az okleveleinkben szereplő I I I
Honorius a mérsékeltebbek közé tartozott — pápai világuralom megteremtését tar
tották szükségesnek és lehetségesnek. 1222-ben III. Honorius oklevelet adott ki,
melyben megerősíti a német lovagrendet barcasági birtokaiban és előjogaiban.139
1223-ban már megtiltja a pápa az erdélyi püspöknek, hogy törvénykezési jogkörét
a Barcaságra kiterjessze.140 Ezt az intézkedését egészíti ki 1224-es oklevele, melyben
Honorius arra inti a Barcaság papságát és lakosságát, hogy a barcasági dékánnak
133 Harald Zimmermann: Der Deutsche Bitterorden in Siebenbürgen. I n : Die geistlichen Ritterorden. Sismarinsen,
1980. 267—298. o.
134 1211. ZW I. 11.; Reg. Arp. 261.
135 1212. ZW I. 14.; Reg. Arp. 275.
136 1213. ZW 16.1. 27. Ezt az oklevelet III. Honorius pápa 1218. ápr. 19-én erősíti meg. (üo. 16.1. 28.) Egyes adatok
szerint a német lovagok ezidőtájt hazánk más részein is megtelepedtek. Róbert veszprémi püspök 1216-ban, vagy
1217-ben III. Honorius pápához írt leveléből kiderül, hogy az ő egyházmegyéjében egy szigeten királyi adományt kap
tak, s ott letelepedtek. A szigeten más kolostor nem volt, ami korábban volt. már elenyészett. (1216—1217. Mon
Vespr. I. 38.)
137 (1222 körül) ZW I. 14.; Reg. Arp. 391.
138 1222. ZW I. 18.; Reg. Arp. 380.
139 1222. dec. 19. Róma—Lateran. ZW I. 22.
140 1223. dec. 12. Róma—Lateran. ZW I. 25.
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engedelmeskedjenek.141 A pápának tehát már szívügye, hogy a Barcaság az erdélyi
püspöktől független egyházszervezetet nyerjen. Ez teljesen érthető, mert az előbbi
oklevéllel azonos napon kiadott oklevélben Honorius pápa a pápai szék védelme alá
helyezi a Barcaságot, s megtiltja, hogy ott bármelyik érsek, vagy püspök egyházi
bírói hatalmat gyakoroljon. Az oklevél szövege szerint a terület az apostoli szék
különleges uralmának van alávetve (apostolicae sedis esse speciali dominationi
subiectam), s mivel a nagy terület hiányt szenved földművelőkben, ilymódon hama
rabb növekedhetik a telepesek száma a pogányok félelmére, a hívek biztonságára és
általa a Szentföld biztonsága is növekedni fog.142 Ugyanezen a napon a pápa még egy
másik oklevelet is kiadott, melyben a Barcaságot közvetlenül a pápai szék uralma
alatt állónak jelenti ki, s a magyar érsekeket és püspököket eltiltja annak háborgatá
sától. Az oklevél szövege szerint a hívek szívesebben telepednek ott le, ha úgy látják,
hogy az apostoli szék különleges hatalmának van alávetve (apostolicae sedis esse
speciali dominationi subiectum.) A területet ezért Szent Péter birtokává fogadja
(in ius et proprietatem beati Petri suscipimus) s az apostoli szék különös védelmében
állónak jelenti ki (earn sub speciali apostolicae sedis protectione ac defensione perpetuis temporibus permanere sancinius).143 Szintén ugyanezen a napon Honorius
pápa a barcasági dékánra ruházza a Barcaság egyházi törvénykezésének jogát.144
Az ügy fontosságát mutatja, hogy III. Honorius egyetlen napon négy oklevelet
adott ki ebben az ügyben. Mindez 1224 tavaszán törtónt. Ezzel, úgy látszik, betelt
a pohár. Az egyébként nem különösen erélyes II. András sem tűrhette tovább orszá
gának nyilvánvaló megcsonkítását. A következő év tavaszán haddal vonult a lovag
rend ellen. Már nyilván folyamatban volt a királyi hadsereg fegyveres akciója, amikor
Honorius pápa dicséri a lovagok kitartását s biztosítja nekik a pápaság védelmét.145
Két nappal később ugyanis olyan értelmű oklevelet ad ki a pápa, melyből kiderül,
hogy a lovagrend birtokait a király megszállta. A pápa figyelmezteti András királyt,
hogy adja vissza nekik a Barcaságot, melyet lovasok és gyalogosok nagy tömegével
megszállt s ott a lovagoknak 1000 márkánál is több kárt okozott. Abból a várból,
melyet a hegyeken túl építettek, erőszakkal kiűzte őket, s néhány lovag itt életét is
vesztette, mások megsebesültek, vagy börtönbe kerültek. Megígéri, hogy pontosan
felméreti a lovagrend birtokainak határait. 146 Még ugyanezen a napon, mint már em
lítettük, megbízza a pápa Lilienfeld, Kerc és Egres ciszterci apátjait, hogy vizsgálják
meg túllépték-e a német lovagok a nekik II. András által juttatott terület határait, 147
s külön megbízza Cinthius pápai követet, hogy adja át II. Andrásnak a német lo
vagrendre vonatkozó pápai bullát és szólítsa fel, hogy engedelmeskedjék annak.148
Honorius pápa gyors egymásutánban számos és eredménytelen intézkedést tett a
lovagrend jogainak helyreállítására. Egy jó hónappal később felszólította Béla ifjabb
királyt, hogy az általa kormányzott országrészben vonja vissza a király által a német
lovagrend kárára tett intézkedéseket. Vagyis apjával akarta őt szembefordítani —
eredmény nélkül.149 Mivel időközben valószínűleg értesült arról, hogy a király a lovag
rendet túlkapásokkal vádolja, másfél hónap múlva megbízza a váradi és a győri
püspököt, hogy vizsgálják ki a rend viselt dolgait. Az oklevélből megismerjük a rend
ellen hozott vádakat és a lovagok állásfoglalását.150 Ebből kitűnik, hogy nem egy141 1224. ápr. 30. Róma—Lateran. ZW. I. 28.
142 1224. ápr. 30. Kóma—Lateran. ZW I. 29. Feltűnő, hogy a pápa a Szíriához nem túlságosan közel fekvő Barcaság
területét kapcsolatba hozta a még keresztény uralom alatt álló szíriai keresztes fejedelemségekkel. Ez arra vall, hogy
további tényleges terjeszkedésre számított.
143 1224. ápr. 30. Róma—Lateran. ZW I. 30.
144 1224. ápr. 30. Róma—Lateran. ZW I. 32.
145 1225. jún. 10. Tivoli. ZW I. 36. 44.
146 1225. jún. 12. Tivoli. ZW I. 36. 45.
147 1225. jún. 12. Tivoli. ZW I. 38.
148 1225. jún. 12. Tivoli. ZW I. 39.
149 1225. júl. 15. Rieti. ZW I. 40., 48.
150 1225. szept. 1. Rieti. ZW I. 40., 49.
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szerre vesztették el egész területüket, hanem fokozatosan. A pápa október végén kelt
oklevele viszont már arról szól, hogy a király kiűzte a rendet, (ipsos de regno tuo ...
eiecisti .151 Ezzel elkezdődik azoknak a pápai leveleknek a sora, melyben a pápák
igyekeznek visszahelyezni jogaiba a lovagrendet. Törekvésük érthető — a lovagrend
az ő hűbéresük volt, s a kereszténység terjedésén kívül a pápai hatalom lényeges
növekedését is biztosította. A pápák e törekvése eredménytelennek bizonyult.
Az előbbi oklevél is a német lovagrend visszahívására szólította fel a magyar királyt.
Ezt a követelését III. Honorius a következő év februárjában megismételte.152
Ugyanezen a napon egyszersmind felkérte a veszprémi püspököt és a székesfehérvári
prépostot, hogy járjanak közben II. Andrásnál a német lovagrend érdekében153 és
Jolánta királynét is erre kérte.154 Honorius pápa fáradozásai nem vezettek eredmény
re. Honorius 1227-ben meghalt s utóda a nála egyébként sokkal erélyesebb és hatalomratörőbb IX. Gergely (1227—1241) 1231-ben újra megpróbált intézkedni a német
lovagrend érdekében. Felkérte Béla ifjabb királyt, ki Magyarország keleti részeit
kormányozta, állítsa helyre a lovagrend jogait. Levelében elsorolja a rend érdemeit,
többek között öt vár építését, a Havasalföld felé történt kolonizációt stb. 155 Négy
nappal később hasonló tartalmú levelet írt II. Andrásnak.156 Eredményt aligha ért el,
mert a következő évben megbízta Jakab nevű követét, hogy a II. András és a lovag
rend közötti vitát vizsgálja meg és döntse el.157 Újabb két év múlva az aquileiai
pátriárkát és az esztergomi érseket bízza meg: bírják rá András királyt és fiát
Bélát, adják vissza a Barcaságot a német lovagrendnek.158
Ezzel a pápáknak a lovagrend érdekében kifejtett tevékenységéről szól forrásaink
megszakadnak. IX. Gergely s utódai feltehetőleg belátták, hogy a magyar királyok a
Barcaságot nem hajlandók a lovagrendnek visszaadni.
A három nagy lovagrenden — a templomos, ispotályos és német lovagrenden —
kívül Magyarországon más lovagrendek is tevékenykedtek.
Már Reiszig Ede is észrevette, hogy a budafelhévízi, johannitának vélt konvent
különbözik a többi johannita konventtől. Perjel (prior) áll az élén, nem praeceptor,
mint általában a János-rend konventjeinek élén. Csak 1337-ben találunk a budafelhévízi konvent élén praeceptort. A kettő között lényeges a különbség, mert a perjel
(prior) felszentelt pap, a praeceptor viszont nem pap, hanem lovag. Megállapítja
Reiszig azt is, hogy a Budafelhévízen inkább lelkészek és betegápolók lehettek, mint
lovagok, bár laktak lovagok is, akik valószínűleg a margitszigeti vár őrzésével voltak
megbízva.159
Györffy György szerint itt nem jános-rendi konvent működött, hanem egy másik,
magyar alapítású rend konventje. II. Géza királyunk 1160 táján megalapította a
Szent István király ispotályos kanonokrendet, melynek szabályait III. Sándor pápa
és Manfréd bíboros állapították meg. Anyaháza a jeruzsálemi magyar ispotály volt,
melyhez két templomot is építettek : a Boldogasszony- és a Szent István király-temp lomot. Hazai központjuk az Esztergom mellett a Duna partján lévő Abony volt,
mely a Szentkirály nevet kapta. Ennek egyik filiája volt a budafelhévízi keresztes
151 1225. okt. 27. Rieti. ZW I. 42.
152 1226. febr. 17. Róma—Lateran. ZW I. 44.
. 153 1226. febr. 17. Róma—Lateran. ZW I. 46., 54.
154 1226. febr. 17. Róma—Lateran. ZW I. 46., 55.
155 1231. ápr. 26. ZW I. 51.
156 1231. ápr. 30. ZW I. 52.
157 1232. aug. 31. ZW I. 56.
158 1234. okt. 11. Perugia. ZW I. 59. — A német lovagrendnek 1244-ben Nyitra és Szolgagyőr megyében való lete
lepítését említi egy 1244. máj. 2-án IV. Béla által szignált oklevél, de ezt Szentpétery I. hamisítványnak tartja. (ÄUO
II. 152.; Reg. Arp. 764.) Nem tudni miért, 1278-ban Fülöp fermói püspök hitelesít 1211-ben, 1212-ben, 1224-ben,
1225-ben és 1232-ben kelt okleveleket, melyek mind a német lovagrend barcasági birtokaival foglalkoznak (1278. dec.
28. Wien. ZW I. 134.) Habsburg Rudolf pedig 1280-ban megerősíti II. András 1222. évi, a Barcaságot a lovagrendnek
juttató oklevelét. (1280. márc. 15. Wien. ZW I. 140.)
159 Reiszig Ede: i. m. (1925) 72. o.
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konvent. Ez tehát nem lovagrendi, hanem keresztes betegápoló kanonokrendi kon
vent volt, ezért volt más a szervezete, mint a johannita konventeké. Mivel a keresztes
ispotályok fegyveres védelemre szorultak, a rendnek lehettek lovag tagjai is.160
1186-ban Györffy szerint „közösségben voltak" az akkori keresztes lovagokkal.
III. Béla király oklevele megemlékezik egy Szent Istvánról elnevezett rendház
megalapításáról. A rendháznak a király birtokokat ad.161 1187-ben III. Orbán pápa
(1185—1187) a Szentszék különös védelmébe fogadta az esztergomi ispotályt.
Eszerint az esztergomi Szent István ispotály szerzetesei ágostonos regula alatt élő
kanonokok. A pápa okleveléből nem derül ki, hogy harcosok, lovagok lennének.162
Még egy keresztes rend működött Magyarországon : a Szent Sír rend. Eredetileg ez
is kanonokrend. II. András 1207-es oklevele említi I. Imre egy oklevelét, mellyel a
Szent Sír rendjét minden vám alól és javaik után minden fizetség alól felmenti.163
II. András még hercegsége idején tett adományokat a rendnek és falvai népének
olyan szabadságokat adott, amilyeneket a templomosok és a johanniták falvai élvez
nek.164 1212-ben II. András újra birtokot adományoz a rendnek, 1223-ban pedig a
rend lengyelországi tagjainak.165 A Szent Sír rend egyik szlavóniai rendházának szol
gálatába állt szegénysége miatt néhány zágrábi várjobbágy. IV. Béla István szlavó
niai bán vizsgálata alapján visszahelyezi őket a zágrábi vár kötelékébe.166
Hazánkban működő lovagrendről szól X. Gergely pápának (1271—1276) 1273-ban
az esztergomi érsekhez írt levele, melyben a „... magistri et fratrum domorum ordinis
militiae sancti Jacobi in Hungária" kifejezés szerepel. Az oklevél szövegére többféle
magyarázat adható. Az egyik, hogy Magyarországon működött volna egy Szent
Jakabról elnevezett lovagrend. Ez talán azonos lehetett a spanyolországi compostelai
Szent Jakab renddel. Meglepő lenne, hogy a rendnek Spanyolországtól ilyen távol is
lett volna rendháza. Lehet viszont szó elírásról, másolási, vagy olvasási hibáról is,
s akkor feltehetőleg a Szent János, a johannita lovagrendről van itt szó. A magunk
részéről ez utóbbi feltételezést tartjuk valószínűnek.167
Magyarországon tehát különböző szerzetes lovagrendek működtek. Milyen szerep
jutott nekik az ország hadszervezetében ? A német lovagrend esetét külön kell válasz
tanunk a többi lovagrendektől. E lovagrend igen rövid idő alatt olyan sikerrel ter
jeszkedett a Barcaságban és a Havasalföldön, hogy el akart szakadni a magyar
160 Budapest története I. Budapest, 1975. 272., 315., 345. o. ; Györffy György: István király. Budapest, 1977, 303. o.
Györffy hivatkozik Boroviczényi K. G. Kommentierte Bibliographie der Kreuzherren und Hospitalsorden ... in Ungarn
in der Zeit der Arpaden, Freiburg/Br., 1970. c. munkájára.; Mezey László: Deákság és Európa. Budapest, 1979.
130. o.
161 1181. HO VIII. 9.; Reg. Arp. 132.; Szentpétery johannitának mondja a kolostort.
162 1187. jún. 23. Mon. Strig. I. 132—135. IV. Sándor pápa (1254—1261) 1259-ben az esztergomi Szent István
egyházhoz írt levele megállapítja, hogy nem tartoznak tizedet fizetni. A levél megszólítása: „Magistro et ira tribus
hospitalis Sancti Stephani regis Strigoniensis, ordinis sancti Augustini..." (Theiner I. 242.) — Az esztergomi keresztesek
konventje 1286-ban Simon comesnek átenged egy telket. (1286. Mon. Bp. I. 225—226.), s ugyanez évben a budai káp
talan előtt az esztergomi és hévízi keresztesek képviselői a tatárjárás idején kölcsönzött 10 ezüst márka fejében elen
gedik a Simon comes hévízi udvarháza után járó szolgáltatásokat. (1286. Mon. Bp. I. 226—227.) Az oklevél aláírói Do
monkos fráter, az esztergomi Szent István ispotály (domus hospitalis) magistère, Jakab, ugyanazon egyház dékánja és
Bank hévízi (Budafelhévíz) prior. 1298-ban hallunk újra az esztergomi ispotályosokról. VIII. Bonifác pápa (1294—1303)
Jakab zirci apát útján kiközösíti őket, mert egy a veszprémi egyházmegyében lévő templomot leromboltak. (1298.
Fejér VI/2.176. és 1298. HO V. 86.) Az előbb említett oklevél szerint három esztergomi keresztes rombolt le egy Buda
közelében fekvő Szent András nevű községet, az utóbbi szerint az ispotályos magister és a fráterek rombolták le a
veszprémi egyházmegyében fekvő abonyi (de Óbu) Szent András templomot. B cselekedetük már inkább harcosoknak,
lovagoknak mutatja az esztergomi stefanitákat. Egy keltezetlen, valószínűleg 1299 után keletkezett oklevél szerint
az esztergomi templomosok és ispotályosok konventje közösen igazolja, hogy Péter fia Hunt földjét eladta. (Mon.
Strig. n . 473.) Az oklevél aláírói: Tamás a templomos rendház (domus) preceptora és a szerzetesek (cum ira tribus).
Durandus a szentkereszti ispotályos rendház priorja a szerzetesekkel (cum fratribus) és a Szent Király esztergomi
keresztes konventje. Az utóbbi az esztergomi stefanita rendház. Ez utóbbi oklevél, s az említett 1298-as oklevelek azt
valószínűsítik, hogy az esztergomi stefaniták ekkor már lovagrend. Erőszakos cselekedetet hajtanak végre és együtt
említik őket a templomosokkal.
163 Reg. Arp. 213.
164 1207. Smiöiklas I I I . 72.
165 1212. ÁTJO X I . 114.; Reg. Arp. 273. és 1223.; SmiSiklas III. 232.; Reg. Arp. 394.
166 1257. máj. 30. ÁUO X I . 439.; Reg. Arp. 1147.
167 1273. jan. 23. Civita Vecchia. Mon. Strig. III. 708.
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királyságtól. II. András végül kénytelen volt kiűzni őket, ha nem akarta, hogy Erdély
egy része külön állammá váljék. A lovagrend fegyveres ereje jelentős lehetett, de
semmi esetre sem akkora, hogy a király seregének ellenállhatott volna.
Ami a többi lovagrendeket illeti, fegyvereseik a magyar király seregének értékes
harcosai voltak. A templomosokról tudjuk, hogy a muhi csatában részt vevő osztaguk
kitüntette magát a harcban, s utolsó emberig hősi halált halt. A johannitákra, mely
rend jobban elterjedt s hosszabb életű volt, mint a templomos rend — IV. Béla a
Szörénység védelmét bízta. E feladatnak a johanniták — mint láttuk — nem tudtak
megfelelni. Ennek ellenére királyaink tovább adományokat juttattak nekik. A szer
zetes lovagrendek harcosainak száma Magyarországon nem lehetett túlságosan nagy.
Nézetünk szerint legfeljebb csak néhány százról lehet szó, vagy inkább még keve
sebbről Viszont nehéz fegyverzetű, s a lovagi harceljárást jól ismerő (nagyrészt fran
cia és olasz származású) harcosokként — szerzetesi közösségben, regula alatt él
vén — sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint a többi lovagok. Egységeik minden
képpen a magyar fegvveres erők elit alakulatai, legütőképesebb egységei közé tartoz
tak. 168
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Андраш Бороши
ЦЕРКОВЬ И ОБОРОНА СТРАНЫ В ЭПОХУ АРПАДА.
ВОИНСТВУЮЩИЕ ИЕРАРХИ, МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА
Резюме
Христианство, начиная с момента своего образования на территорий Римской империи,
до XI века под давлением принудительной силы реальностей постепенно изменяло свою
пацифистскую концепцию й прйнялё факт наличия войн, затем дошло до утверждения «свя
щенной войны». Это сделало возможным, чтобы высшее духовенство средневекового запад
ного христианства также приняло участие в военной организаций, в военных походах, более
того иногда даже и в вооруженных столкновениях. Это особенно характерно для Франкской
Империи и возникших из нее государств, и так обстояло дело и в других католических стра
нах, в то мчисле и в Венгрии.
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Венгерские иерархи, в начале главным образом монахи Бенедектинского ордена (ВепеЙ1кЪтегтбпспе) взошли на архиепископские и епископские кресла, и в этом время еще не было
данных о том, чтобы они были воинствующими. Однако высшее духовенство вскоре попол
нилось отпрысками венгерской аристократии и чужеземных пришельцев, которые тоже стали
венграми, и превратилось в воинствующих клерикалов — »Ас1е1зк]'гсЪе«. Они присутствуют
(участвуют) в завоевательных войнах венгерского короля в конце XI века, более того, не
которые епископы пали на поле брани. В битве при реке Шайо в 1241 году большая часть
венгерского пископства погибла смертью храбрых. Самым мужественным из воинствующих
венгерских епископов был пеископ г. Калоча Угрон из рода Чаки, он также пал на поле битвы.
В ходе крестовых войн возникли особые вооруженные организации церкви: монашеские
рыцарские ордена, которые стремились совместить духовные и рыцарские жизненные идеалы.
В Венгрии получили распространение три больших рыцарских ордена: орден тамплиеров,
орден йонитов и германский рыцарский орден, которые содействовали росту вооруженной
моши страны. Наиболее длительное влияние продолжал оказывать орден йонитов Госпи
тальеров). Из трех орденов только в нем встречаются среди членов ордена лица венгерского
происхождения. Войска рыцарских орденов принадлежали к самым боеспособным частям
венгерских вооруженных сил.

András

Bor osy

KIRCHE UND LANDESVERTEIDIGUNG IN DER ARPADENZEIT
KRIEGERISCHE PRÄLATEN, GEISTLICHE RITTERORDEN
Resümee
Die Christenheit hat von ihrer Ausbildung auf dem Gebiet des Römisches Reiches bis zum
X l - t e n Jahrhundert wegen der zwingenden Kraft der Realitäten ihre pazifistische Auffassung
allmählig verändert un die Tatsache des Krieges angenommen, dann später gelang sie zur Bejahung u n d Verkündung des „Heiligen Krieges". Das ermöglichte den Prälaten der westlichen
Christenheit im Mittelalter in der Heeresorganisirung u n d im Kriegeszug sogar manchmal im
YYaffenkampf teilzunehmen. Das war besonders charakteristisch für das Fränkische Reich und
seine Nachfolge Staaten, aber das war die Lage auch in den anderen katholischen Staaten, unter
denen auch in Ungarn.
I n Ungarn sind als Oberpriestern anfangs hauptsächlich Benediktenermönche in die Erzbisehofs und Bischofs stuhle gestiegen, aber wir haben aus dieser Zeit keine Angaben darüber das
sie kriegerisch waren. Der hohe Klerus wurde aber bald mit den Mitglidern der ungarischen und
ungarisch gewordenen fremden Aristokratie aufgefühlt und ist zu einer kriegerische „Adelskirche"
geworden. Am E n d e des X l - t e n Jahrhunderts haben Sie auch in den Eroberungskriegen des
ungarischen Königs teilgenommen, u n d einige Bischöfe haben sogar den Tod dabei gefunden.
I m Schlacht an der Sajó von 1241 starb die Mehrheit des ungarischen Episkopats den Heldentod.
Die markanteste Person der kriegerischen Oberpriestern Ungarns : Ugron von Geschlecht Csák, der
Erzbischof v a n Kalocsa, zählte auch zu den Gefallenen dieser Schlacht.
Während der Kreuzzügen entstanden spezielle bewaffnete Organisationen der Kirche: die
geistliche Ritterorden, die das mönchische u n d das ritterliche Lebensideal zu verbinden versuchten. I n Ungarn verbreiteten sich alle drei grosen Ritterorden: der Templerorden, der Johanniterorden und der Deutsche Ritterorden u n d haben zur Steigerung der militärischen Kräfte
des Landes beigetragen. Die dauerhafteste Wirkung h a t der Johanniter (hospitalier) orden geübt.
Unter den drei Orden können wir n u r in diesem, Ordenmitglieder von ungarische)• Herkunft
finden. Die Truppen der Ritterorden gehörten zu den schlagkräftigsten Einheiten der ungarischen Wehrmacht.
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KISS JÓZSEF

KATONAI RENDTARTÁS ÉS ELLÁTÁS A PESTI INVALIDUS
HÁZBAN AZ 1720—1730-AS ÉVEKBEN
Ha a Martinelli térről elindulunk és betérünk a Városház utcába, mindjárt sze
münkbe tűnik Budapest Főváros Tanácsának központi épülete, a hajdani Martinelli
palota, első intézményi nevén a Pesti Invalidus Ház. Ez a hatalmas épülettömb mint
egy 39 700 m 2 alapterületen fekszik, háromemeletes, gyönyörű, gazdag ornamenti
kája barokk műemléki főhomlokzatával a Városház utcára néz. Negyvenkét ablak
tengelyével, 5 rizalitjával, különböző allegorikus kőszobraival és a középső attikán
elhelyezett hatalmas timpanonjával ma is százak érdeklődését kelti fel. Ha körbe
járjuk az épülettömböt, az is mindjárt feltűnik, hogy a szinte erődjellegű épület
északi és déli oldalszárnyai csak másfél-emeletesek, és a háromemeletes főhomlokzati
épületszárnnyal szemben lévő, keleti épületszárny is befejezetlenül maradt. Építé
szet- és művészettörténeti ismertetése mindmáig Schoen Arnold nevéhez fűződik.1
A fővárosunk történetével és műemlékeivel foglalkozó szakirodalom2 mindenütt
kiemeli, hogy a török hódoltság alól felszabadított Pest szabad királyi városnak ez
volt az első jelentős és méreteiben is nagyszabású középülete. Általában arról is
említést tesznek, hogy ennek a monumentális épületnek a megalapítását és megépíttetését Széchényi György esztergomi érsek 1692. január 24-én Pozsonyban kelt ala
pító levele (fundationalis), illetve az ebben e célra az esztergomi káptalannál lehelye
zett 157 000 rajnai forint (r.Ft) alapítványi tőkéje tette lehetővé, s az építkezés csak
24 évi késedelemmel, 1716-ban kezdődött meg. Miféle tényezők akadályozták meg
azonban az alapítványi összeg rendeltetésszerű felhasználását? Miért késett ilyen
hosszú időn át az alapítvány megvalósítása, az építkezés kezdete, az alapítványi
tőke beruházása ? Elöljáróban erre a kérdésre kell rövid választ keresnünk történeti
visszapillantás keretében.
Az alapítványi tőke elhelyezésétől az alapkő letételéig
Széchényi György a maga korának legnagyobb mecénásaként jelenik meg előttünk 3 ,
a nagyösszegű alapítványi tőke elhelyezése során még arra gondolt, hogy az összeg
1 Schoen Arnold: A budapesti központi városháza. Bp., 1930.
2 Tóth Endréné (szerk.): Budapest Enciklopédia. Bp. 1970.; Kosáry Domokos: szerk.: Budapest története a török
kiűzésétől a márciusi forradalomig. Budapest története, III. k. Bp., 1975.
3. Széchényi György 1592-ben a Nógrád vármegyei Szécsény községben született köznemes családban. Nagyszom
batban és Bécsben végezte teológiai és filozófiai tanulmányait. Pázmány Péter tanítványa volt. 1632-ben esztergom,
kanonok, 1643-tól Pécs, 1644-től Csanád püspöke, 1645-től a Magyar Királyi Kancellária vezetője. 1648-tól Veszprémi
1658-tól a győri egyházmegye érseke és a vármegye főispánja, 1667-tőlkalocsai érsek, 1685. március 21-től 1695. feb
ruár 18-áig esztergomi érsek, „...százhárom esztendeig az rettenetes világi vízőzönöknek és ellenkező szeleknek sebes
habjaitól hányattatván". Matusek András: Arbor tangens coelum... Nagyszombat, 1695.80. o. Alapítványainak össze
sítésére v. ö. Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. k., Bp., 1911.200. o.
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Az Invalidus Ház távlati képe. Martinel/i terve, Kleiner rézmetszete 17^9-böL

rendeltetésszerű beruházása hamarosan megtörténik, a pesti építkezés gyors ütem
ben megkezdődik, hiszen a szakadatlan hadviselés, háborúskodás során a sebesült
és a rokkant katonák száma rohamosan növekedett, s gyógyításukat, ellátásukat
a hadikórházak és a kisebb katonai menhelyek elfogadhatóan nem tudták megoldani.
Az alapító levél kiállítása előtt öt hónappal, 1691. augusztus 19-én zajlott le az év
század legkeményebb törökellenes ütközete Szalánkeménnél, ahol mintegy 20 000
török katona esett el, köztük Köprüli Musztafa nagyvezír is4, de a győztes szövetsé
ges hadseregből is 3000 halott maradt a csatatéren, köztük Louis de Souches tábor
nok, Károly holsteini herceg és Zrínyi Ádám főhadbiztos, a költő Zrínyi Miklós
fia, a mieink közül itt 4000 katona sebesült meg.5 Hasonló események késztették arra
a 100. életévében járó Széchényit, hogy a háborúskodás ütötte sebek gyógyításához
vagyona, gazdagsága és lehetőségei arányában hozzájáruljon. Számtalanszor meg
győződött arról, hogy „őfelsége vitézei közül milyen sokan megromlanak, megcson
kulnak, megsántulnak és a tábori szolgálatra alkalmatlanokká válnak. Hogy azért
ne kényszeríttessenek koldulni, ablakok alatt heverni s a hideg miatt meghalni" 6 ,
azért tett alapítványt a pesti katonai menház és ugyanezen a napon a pozsonyi
katonai menház létrehozására együtt 337 000 r.Ft értékben. 7
„Mi, Széchényi György — hangzik az alapító-levél — esztergomi érsek, ugyanezen
vármegye örökös főispánja, a Magyar Királyság egyházfője, császári-királyi titkos
tanácsos és kancellár stb. a jelen oklevél tartalmával tudtára adjuk mindenkinek,
akiket illet, hogy Isten sugallatára, ennek megfelelő szolgálattal katonai menhelyet
alapítunk és emelünk a szabad királyi Pest városban, Magyarországnak éppen a köze
pén, minden másnál alkalmasabb helyen",8 hogy ott a hosszú évek óta tartó török
háborúkban sebesült és rokkant katonák mindenféle vallási és nemzeti megkülön
böztetés nélkül, béke idején pedig a háborúk miatt nélkülözők és szegények is men
helyet ós ellátást kapjanak. Jól látta, hogy „az uralkodók és a hatalmasok mennyire
serények és szorgalmasak az adók és a jövedelmek behajtásában de mennyire
hanyagok és gondatlanok a szegények, a szűkölködők és az árvák igazságának ellá
tásában", 9 éppen ezért szigorúan előírta, hogy ezeket az alapítványokat a jelenlegi
uralkodó és utódai különösen támogatásukkal pártfogolják és minden csalárdság ellen
oltalmazzák meg.
Hiába állt volna azonban rendelkezésre a pesti és a pozsonyi katonai menház
felépítéséhez, létrehozásához szükséges alapítványi tőke, a háborús kiadások, a
hadbiztosságok sikkasztásai és a fényűző bécsi udvartartás költségei miatt I. Lipót
császár-király birodalma pénzügyi válságba került. A kincstár kiadásai többszörö
sen felülmúlták a bevételeket, s a századfordulón már általánossá vált a pénzhiány.
Az elavult gazdaságpolitikával, az adórendszer reformkísérleteivel és a katonai adó
végrehajtás eszközeivel nem tudták megszüntetni a pénzhiányt.
A századforduló után így került sor az alapítványi összegnek is kincstári igénybe
vételére. A karlócai béke (1699. január 26.) után a császári-királyi Udvari Haditanács
és a császári-királyi Udvari Kamara gr. Kollonits Lipótnak, a Titkos Tanács és az
Udvari Kamara elnökének a javaslatára elhatározta, hogy a Széchényi-alapítvány
ból is igénybe vesz 250 000 r.Ft-ot, s azt befizeti az Udvari Kamara pénztárába.
Ez a merész pénzügyi vállalkozás (Transaktion) az ország egyik régi, nagy kiterje
désű koronabirtokának, a Jászkun Kerületnek a kincstári elkobzása, törvénytelen
4 Szekfü Gyula: Magyar történet. Bp., 1939. IV. k. 217. o.
5 Szalay József—Baróti Lajos: A magyar nemzet története. Bp., 1896. I I I . k. 418. o.
6 Matusek: 80. o.
7 Deutsch-Ordens-Zentral-Archiv, Wien, Abteilung Ungarn (a továbbiakban: DÓZA U) 164/1 Über die Szechenyische Fundation... í. 1—8. Fundationales de dato Pressburg den 24-sten Jan. 1692., als nähmlich der Brstere auf
das Armen-Haus zu Pressburg per 180 000 R. G., und der Andere vor das Soldaten-Spital zu Pest per 157 000 B . G. —
8 Kriegsarchiv, Wien, Protocollum Expeditionum (a továbbiakban: KA Prot. Exped.) 1723. Nr 444. Datum in.
Curia nostra Archi-Episcopali Posoniensi. Die 24. Januarii, Anno Domini 1692. Közli Schoen is, i. m. 138—140. o.
9 Matusek: 88. o. „...egeno, pupillo indicate, humilem et pauperem iustiflcate..."
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kisajátítása, majd ezt követően a Német Lovagrendnek történt eladása (Abalienation) keretében ment végbe.
Lássuk ennek az ügymenetnek a főbb mozzanatait! 1701. április 9-én kibocsátottak
egy császári-királyi rendeletet, hogy Magyarország területén a Német-Római Biro
dalom egyházi intézményei bizonyos feltételek mellett földbirtokot szerezhetnek.10
Ezt követően, 1701. július 4-én újabb rendeletben nyilvánosságra hozták, hogy a
Jászkun Kerületet „a közjó előmozdítása érdekében" kiárusítják, földesúri hatóság
alá helyezik, a korábban földesúri adótól mentes lakosságát jobbágyszolgáltatásra
kötelezik, ilyen vonatkozású kiváltságait megszüntetik.11 Az 1702. január 12-én
kezdődő, s a Német Lovagrenddel folytatott adásvételi tárgyaláson Kollonits Lipót
esztergomi érsek a Jászkun Kerület eladási árát 500 000 r.Ft-ban határozta meg úgy,
hogy ennek felét a Német Lovagrend Frank Rendtartománya, a másik felét pedig
ő mint esztergomi érsek fizeti be az Udvari Kamara kincstárába. Azt, hogy ezt az
összeget a Széchényi-alapítványból veszi igénybe, egyelőre titokban tartották. 12
I. Lipót aláírásával 1702. március 22-én érvényessé vált az adásvételi szerződés arról,
hogy uralkodói felségjog alapján a Német Lovagrend földesúri tulajdonjogot nyert
a Jászkun kerületre. E szerződésben Kollonits társvevői minőségéről, illetve a
Széchényi-alapítványi tőke befektetéséről nem történt említés.13
1702. április 18-án Kollonits és a Német Lovagrend nagymestere, Franz Ludwig
Pfalz-Neuburg-i herceg, Worms és Breslau püspöke, birodalmi választófejedelem
között létrejött egy titkos megállapodás (Communion—Tractât) a Jászkun Kerület
közös megvásárlásáról, tulajdonjogának fele-fele arányban történő megosztásáról
^s a földesúri jövedelemnek a Német Lovagrend részére három éven át tartó áten
gedéséről.14 Miután a Jászkun Kerület 1703 nyarán csatlakozott a Rákóczi-szabad
ságharchoz, s a lovagrendi tisztek átmenetileg kénytelenek voltak visszavonulni
n Jászkun Kerületből, Kollonits bíboros és a választófejedelem között 1703. decem
ber 7-én újabb titkos megállapodás jött létre arról, hogy a társvevő Kollonits bíbo
ros 1715-ig átengedi a jászkunsági földesúri jövedelmet a Német Lovagrendnek, mert
ennek Frank Rendtartománya a francia támadások során sok károsodást szenve
dett. 15
A Rákóczi-szabadságharc második évében, 1704. március 17-én elkészült a 73 éves
Kollonits bíboros végrendelete, amelyben végre világosan megírta, hogy a Jászkun
Kerület megvásárlása címén az Udvari Kamara pénztárába befizetett 250 000 r.Ft-ot
a Széchényi-alapítványból vette igénybe s az Udvari Kamara pénztárába történt
befizetésről szabályos elismervényt (Schuldbrief), illetve kötelezvényt (Obligation)
kapott. 16 Ezzel a végrendeleti beismeréssel nyilvánvalóvá vált, hogy Kollonits bíbo
ros az alapítványi tőkét rendeltetés-ellenesen vette igénybe, továbbá az is, hogy a
Jászkun Kerület földesúri társtulajdonosa valójában nem Kollonits bíboros, hanem
a Széchényi-alapítvány. Ezek a tények azonban egyelőre még titokban maradtak,
mert a végrendelkező azt is előírta, hogy végrendeletét csak halála után egy nappal
hozhatják nyilvánosságra. Ennek is elérkezett az ideje, bár 1707. január 20-án is
csak főrendi körökben hozták nyilvánosságra az ügy részleteit.
1707. március 6-án az uralkodó Keresztély Ágost szász herceget, Győr püspökét
nevezte ki esztergomi érsekké, aki egyházfői méltóságánál fogva eskü alatt elkötele10 V.o. Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején, 1702—1731. Bp.,
1979. 48—49. o.
11 DOZA XJ 159/1 Kauf der Jassiger- und Kumaner-Distrikte. f. 1—65.
12 DOZA U 159/1 uo.
13 DOZA U 156/1. f. 230—244. Der kaiserliche Kaufbrief per 500 000 R. G., dato Wien, den 22. Mártii 1702. für die
Jassiger- und Kumaner-Distrikte in Ungarn.
14 Kriegsarchiv, Wien, Invaliden-Amt (a továbbiakban: KA Inv.) 1731. Nr 237. f. 49. Datum in Resideutia Nost
ra Nissae Silesiorum, 18. mensis Április 1702. Franciscus Ludovicus Comes Palatínus. Hasonmása uo. Kollonits bíboros
aláírásával.
15 KA Inv. uo. f. 50—51. Datum Viennae, die 7. Decembris 1703. Leopoldus Cardinalis á Kollonits Archiepiscopus
Strigoniensis. L. S.
16 DOZA U 157/1 f. 142—146. Testaments-Auszug nach Kardinal von Kollonits, am 17. März. 1704.
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zett védnöke és felügyelője volt a Széchényi-alapítványnak. Az esztergomi káptalani
letétben elhelyezett dokumentumok alapján minden lehetőséget felhasznált arra,
hogy főpapi elődjének méltatlan eljárását, titkos megállapodásait érvénytelenítse,
hogy az alapítványi összeget rendeltetési helyére visszakövetelje. 1710. február l-jén
ez ügyben levelet intézett a Német Lovagrend nagymesteréhez, aki kitérő választ
adott. 1 7 Majd 1710. július 10-én az Udvari K a m a r á h o z írt levelet, hivatkozott a
250 000 r.Ft-ról szóló kötelezvényre, de ez sem j á r t eredménnyel. 1 8 Nyilvánvalóvá
vált, hogy az alapítványi összeget egyik érdekelt fél sem téríti vissza.
Váratlan fordulat következett be azonban az alapítványi összeg visszatérítését
illetően az 1714. szeptember 8-tól 1715. június 15-éig ülésező pozsonyi országgyűlé
sen. Az 1715:34 tc-ben leszögezték, hogy ,,a királyi koronabirtoknak a visszaváltása
az 1608:22. t e . értelmében és hasonlósága alapján az országgyűlési karok és rendek
kötelességéhez tartozik". í g y a 250 000 r . F t visszatérítését a Magyar Királyi K a m a r a
és kincstára magára vállalta. 1 9 Ugyanakkor a N é m e t Lovagrendet meghagyták és
megerősítették a J á s z k u n Kerület földesúri birtoklásjogában és földesúri jövedel
meinek behajtásában úgy, hogy a földesúri tiszta jövedelem felét a Német Lovagrend
köteles átutalni a Széchényi-alapítványi káptalani letétbe, az esztergomi érsek
címére — „pro p a r t e des Herrn Cardinals Durchlaucht Eminenz". 2 0
1715. június 4-én Keresztély Ágost hercegprímás levelet intézett az Udvari Hadi
tanácshoz, jelezte, hogy az alapító levél előírása szerint a Széchényi-alapítvány
legfelsőbb felügyelője mellé még k é t megbízott személynek kell csatlakoznia az
U d v a r i K a m a r á t ó l és az Udvari Haditanácstól, hogy az építkezés kezdetét vehesse. 21
E z t követően Keresztély Ágost elnökletével megalakult egy udvari Commissio
(bizottság), amelyben az Udvari Haditanács részéről gr. Gundacker von Althann
tábornok, az U d v a r i K a m a r a részéről gr. H e r r m a n n Franz von Nesselrode kamarai
tanácsos, az érdekelt Német Lovagrend részéről pedig br. Christophorus Heinricus
a b K y a u lovagrendi t a r t o m á n y i elöljáró, meghatalmazott lovagrendi miniszter ka
p o t t helyet. Ez a bizottság volt hivatva arra, hogy intézkedést hozzon mind a pozso
nyi, mind a pesti alapítványi intézmény létrehozásáról, az építkezés megrendelésé
ről és megkezdéséről.
Az udvari Commissio gr. Ludwig Maximilian Regal altábornagyot, a Budai H a d 
parancsnokság vezetőjét bízta meg a pesti építési telek kiválasztásával. Regal
1715 júniusában Hölbling J á n o s budai építőmestert, az országos hatáskörű Budai
Építész Céh vezetőjét hatalmazta fel, hogy Pesten válasszon ki megfelelő építési tel
ket a kb. 2 ezer személyt befogadó katonai menház felépítéséhez, s készítse el a n n a k
tervezetét is. Ugyanakkor felkereste Pest magisztrátusát, hogy kiválasszák a nagy
méretű építmény létrehozására alkalmas telket. A város magisztrátusa ebben az idő
ben m á r — a B u d a i K a m a r a i Adminisztráció alkalomszerű hatalmaskodása ellenére
is — teljes egészében gyakorolta a földesúri joghatóságot a város területén. Háztel
ket, vagy ingatlant csak azoknak a d h a t o t t el, akik megszerezték a városi polgárjo
got, továbbá azoknak az idegen nemzetiségűeknek, akik indigenatust (honosítást)
kaptak, s végül azoknak a katolikus egyházi intézményeknek, amelyek az esztergo
m i érsek és a bécsi főhatóságok jóváhagyásával rendelkeztek. A város attól tar
t o t t , hogy a császári-királyi főhatóságoktól függő udvari Commissio ingyen akarja
kisajátítani az építési telek tulajdonjogát, t o v á b b á az alkalmasnak t ű n ő építkezési
17 DOZA TJ 164/1 Über die Szechenyische Fundation auf den .Tassig-, Kumanen-Distrikten. f. 1—8. Pressburg, den
1. Febr. 1710.
18 DÓZA U 164/1 Über die Streitigkeiten mit den Magnaten wegen des Besitztreehtes. „So geschehen Pressburg,
den 10. Julii, Anno 1710. Cardinal von Sachsen Ertzbischof zu Gran. L. S."
19 Corpus Iuris Hungarici. Bp., 1900. 6. k. 465—-167. o. 1715: Decr. I. Art. 34. A Német Lovagrend részére nem sza
vazták meg az indigenatus és az incolatus jogát, földesúri jogait enélkül is gyakorolta.
20 DÓZA U 155/3 f. 192. r, v. Rechnung über die jetzt laufendes Jahr 1715. aus denen Cumaner- und JassigerDistricten eingehenden Arenda-Geldern, so sich pro toto anno betragen auf R. G. 17 680. 1715. november 5-én 8765
r. Ft-ot utaltak át az alapítványba.
21 KA Prot. Exped. 1715. jiinius 4. Kr. 92.
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terület több pesti polgár tulajdonában volt, s ezek a tulajdonosok nem akarták el
adni házukat, kertjüket és telküket, azokat különben is elsősorban a város vehette
volna meg tőlük, s az árakat igen magasra csapták fel. Ezért Regal mellőzte Hölbling
tervezetét, s újabb megbízást adott Fortunato de Prati udvari építőmesternek •— aki
már szintén Budán lakott —, hogy a városi elöljárósággal egyetértésben válassza ki
az építkezésre alkalmas telket, készítse el az adásvételi szerződés és az építkezés
tervezetét. A kiválasztott telek jelentékeny része a városi hatóság, kisebb része
az ott található török mecsettel együtt a Szervita Rend22, nagyobb része pedig 24
ház- és telekbirtokos pesti polgár tulajdonában volt. A városi telekkönyvi hivatal
és a város főkapitánya, Neander János Beatus közreműködésével az adásvételi
tárgyalások eredményre vezettek. Az udvari Commissio az építési telekért 4 850 r.
Ft-ot fizetett ki a Széchényi-alapítvány összegéből. A Szervita Rend mecsettemp
lomát és temetőjét csak később vásárolták meg 2 000 r.Ft-ért. 23
A tereprendezés és a talaj előkészítés munkálatai után, 1716. augusztus 2-án
Hölbling és Prati építésvezetők elhelyezték az építkezés alapkövét, ugyanakkor a
Szervita Rend elöljárója néhány ereklyét helyezett el az alapba épített ereklyetartó
ban.
Beruházási nehézségeken át az intézményesítésig
Nagy erővel indult meg az alapozás munkája a közel másfél méter vastag épület
falak számára. Az építkezés ütemét siettette az a körülmény, hogy az alapokon
belül nagy mennyiségű építőanyag és munkaeszköz volt felhalmozva, s a folyamato
san érkező szállítmányok elhelyezését és megőrzését is biztosítani kellett. Ehhez
a pesti magisztrátus és a Budai Főhadbiztosság megfelelő támogatást adott. 1717.
május 18-án az udvari Commissio szerződést kötött a szerviták elöljárójával. Ennek
értelmében a mecsettemplom és a temető tulajdonjogát átruházták az épülő katonai
menházra, amelyet ez időben már Pesti Invalidus Ház néven említenek a levéltári
források.24 Ugyanakkor a szerviták elvállalták a lelkészi teendők ellátását a rokkant
katonák számára a Széchényi-féle alapító levél előírásai szerint.25
Annak ellenére, hogy az 1716—18. évi török háború újabb kiadásai miatt az udvari
Commissio csökkentette az alapítványi tőkéből kiutalható beruházási összeget, né
hány éven át Hölbling és Prati irányításával megfelelő ütemben haladt előre az
építkezés, majd 1719 augusztusában átmenetileg beszüntették a szükséges pénz
kiutalást, de a Budai Hadparancsnokság sürgetésére 1720 augusztusában újra ki
utaltak 2 000 r.Ft-ot, s így az építkezés tovább folytatódott, noha rendkívül lassú
ütemben. Ezért gr. Joseph Heinrich Daun generális-főstrázsamester, budai hadpa
rancsnok 1722 szeptember végén levelet intézett Keresztély Ágost hercegprímás
hoz. Sürgette, hogy megfelelő beruházási összeget bocsásson rendelkezésére, mert
az építkezés szüneteltetése az építmény és a felhalmozott építőanyagok és eszkö
zök károsodásával jár, ugyanakkor nem felelhet meg az alapítványtevő esztergomi
érsek kegyes szándékainak sem, mert így a legutóbbi háború szerencsétlenjeit sem
lehet hajlékhoz és emberséges ellátáshoz juttatni. Utalt arra is, hogy az építkezésre
eddig még csak 46 500 r.Ft-ot költöttek az elszámolások szerint, de már tartozásaik
is vannak munkabérben és -anyagban.26
22 Corpus Iuris Hungariei. Bp., 1900. 6. k. 611. o. Ordo Servorum Beatae Virginia Mariae. 1715-ben kapott indigenatust.
23 V. ö. Sehoen: i. m. 12., 15—16. o.
24 TJo. 21—23. o.
25 Regal 1716. augusztus elején Pétervárad ostroma során vesztette életét. Utódául előbb br. Stom ezredest, majd
gr. Joseph Heinrich Daun generális-főstrázsamestert nevezte ki az Udvari Haditanács.
26 Ka Prot. Exped. 1722. Nr 11. Daun e jelentést az Udvari Haditanácson, illetve az udvari Commission át küldte
Keresztény Ágost hercegprímásnak, aki ez időben már súlyos beteg volt s általában Regensburgban tartózkodott, rit
kán tért vissza Bécsbe.
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Ez időre az alapfalak az egész épülettömbre kiterjedően már az első emeletig
emelkedtek, sőt a főhomlokzati rész jobb oldali szárnyának első emeletén már 30—40
személyes szobákat is létesítettek, ahol az őrséget és a rászoruló építőmunkásokat
helyezték el. 1723 nyarán azonban az építkezés ismét félben maradt, miközben a nagy
számban kóborló, rokkant hadviseltek — elhelyezés és ellátás hiányában — már a
közbiztonságot és a közegészséget is veszélyeztették. Ezért Keresztély Ágost az
1722—23. évi pozsonyi országgyűlés berekesztése után — amikor is bizonyossá vált r
hogy a Német Lovagrendnek az incolatus joga (a hazai földbirtokosok közé való
befogadás) elnyerésére irányuló kérelmét a karok és rendek nem fogadták el — kimu
tatást készített az udvari Commissio részére a Széchényi-alapítvány vagyoni állagá
ról, amely a pesti katonai menház vonatkozásában a kamatokkal együtt 219 800
r.Et-ra emelkedett. Ebből még csak 48—49 000 r.Et-ot ruháztak be a pesti építkezés
be, nem indokolt tehát a szükséges pénzkiutalás szüneteltetése, az építés késlelte
tése.27
Annak ellenére, hogy az osztrák örökös tartományokban mindenütt égetővé vált
az invalidus-kérdés megoldatlansága, a pesti építkezés folytatását késleltette az a
körülmény is, hogy bécsi udvari körökben a megoldást illetően háromféle igény is
napirendre került. Savoyai Jenő herceg, az Udvari Haditanács elnöke, azt javasolta,
hogy az örökös tartományok összes rokkantjai számára Pesten, mint központi
fekvésű városban létesüljön egy, kb. 4 000 személy befogadására és ellátására alkal
mas, az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb, többemeletes invalidusház. Ezzel
szemben a cseh kancellár, gr. Franz Kinsky azt akarta, hogy Prágában is létesüljön
külön invalidusház,28 a pesti pedig maradjon a régi méretekben. Ugyanakkor az
osztrák kancellár azt igényelte, hogy Bécsben, az Alser Strasse-n lévő Waisenhaus
mellett építsenek fel egy invalidusházat, a pesti pedig maradjon az eredeti terv
szerint, kb. 2 000 személyre szóló méretben.29
A jelzett háromféle igény egyeztetése során lényeges változás akkor következett
be, amikor Keresztély Ágost hercegprímás 1725. augusztus 23-án történt elhunytá
val az uralkodó gr. Esterházy Imre veszprémi püspököt nevezte ki utódául. Az új
egyházfő elnökletével 1725. december 6-án újjáalakult a Pesti Invalidus Ház ügyeire
kirendelt udvari Commissio is, amelyben továbbra is helyet kapott Althann, Nessel
rode és Kyau. Sőt kinevezés útján e bizottságba került von Schmelta hadbiztossági
tanácsos és br. Joseph von Koller kamarai titkár. 30
Miután a Német—Római Birodalom haderejének jelentős része — ezekben az
években mintegy 36 császári-királyi ezred — a korabeli királyi Magyarország terü
letén volt elhelyezve, s ezek rokkantjainak az ellátását sem tudták megoldani a tábori
kórházak, azért lassanként mégis Savoyai Jenő tábornagy javaslata mellett foglaltak
állást. így a legfőbb kérdésekben egyetértettek ugyan az új Commissio tagjai, de
az építkezés folytatásához szükséges pénzkiutalás még mindig késett. E tekintetben
döntő fordulat csak 1726-ban következett be, amikor Miksa hannoveri herceg (Prinz
Maximilian von Hannover) hagyatékában végrendeletileg 125 000 r.Et értékű va
gyont bocsátott a Pesti Invalidus Ház rendelkezésére részben készpénzben és ingat-

27 DÓZA U 164/1 Über die Szechenyische Fundation... f. 100 v. r. Az udvari Commissiot ez időben valójában
már Althann tábornok vezette.
28 KA Inv. 1731. Nr 237. f. 20—21. A prágai létesítmény fenntartását jól elláthatta volna a prágai központtal
rendelkező, hivatásszerűen beteg- és szegénygondozással foglalkozó Vöröscsillagos Keresztes Kend (der Heilige
Ritterliche Kreutzorden mit Koten Stern, amely III. Károly 1723. augusztus 27-én kiadott rendelete alapján igazgatás
és felügyelet alá vette a Pozsonyban alapított és létrehozott Széchenyi-menházat. Ennek vezetője Antonius Mader
prépost, a rend generálisa pedig Prágában Franciscus Matthias Böhm volt.
29 V. ö. Sehoen: i. m. 23. o.
30 DÓZA U 164/1 Über die Szechenyische Fundation...Die wegen derer Kumaner gehaltene Hofkriegsrats-Commission betreffend. Wien, den 8. Dezember 1725.
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Janókban, részben pedig ingóságokban.31 Ezzel a nagy értékű hagyatékkal a ľesti
Invalidus Ház alapítványi vagyona immár 344 800 r.Ft-ra emelkedett. Rendes körül
mények között ebből már felépülhetett volna egy 4 000 személyes invaliduspalota
Pesten, de az udvari Commissio pénzügyileg még mindig az Udvari Haditanácstól
és az Udvari Kamarától függött.
1727 novemberében Esterházy érsek kezdeményezésére az udvari Commissiót újra
átalakították. Ez az új bizottság a régitől csak annyiban különbözött, hogy kima
radt belőle a lovagrendi Kyau és a cseh Schmelta, helyükre gr. Leopold Michael
Tallmann hadbiztossági ezredes és gr. Johann Conrad von Krammern kamarai taná
csos lépett. E bizottság fő feladata az volt, hogy az építkezést meggyorsítsa, az
építményt mielőbb intézményesítse, s mindenekelőtt különítse el az Udvari Kamara
pénztárától a Széchényi-féle alapítvány összegét, illetve az építkezési költségeket.
Hozzon létre egy önálló építkezési pénztárat (Bau-Cassa), hogy az udvari Commissio
a bécsi Stadt—Banco—Obligation betéti bankszámlájáról önállóan igénybe vehesse
az építkezéshez szükséges összegeket, s ehhez ne legyen szükség haditanácsi enge
délyre. Ez az új udvari Commissio 1727. december 3-án írásbeli megbízást adott
Antonius Erhardus Martinelli bécsi udvari építőmesternek, hogy haladéktalanul
utazzék Pestre, keresse fel Budán Daun hadparancsnokot, adjon át neki 2 000
r.Ft-ot, hogy a Szervita Rend iránti tartozást kifizesse, hogy az építkezést minél
előbb folytassák.32
Martinelli egy pallér kíséretében december 9-től 24-éig alaposan megvizsgálta a
még harmadában sem kész építményt. Javasolta egy főcsatorna kiépítését a Dunáig,
amely mintegy 150 öl távolságra van, s a kikötőből az építőanyagok szállítása igen
költséges, a kirakodás és a raktározás pedig a Városfalon belülre esne. Részletes terve
zetet és költségvetést készített a szükséges építőanyagokról, a szakipari ágazatok
anyag-, eszköz- és munkaerőigényeiről. Mivel a városfalon belül volt még négy kisebb
ház, javasolta azok megvásárlását és lebontását, hogy ott raktárak és különböző
gazdasági melléképületek létesülhessenek. Az alapok és a már felépített részek olyan
erősek, hogy azok mindenütt elbírnak háromemeletnyi építkezést, amely alkalmas
lehet 4 000 személy befogadására, sőt egy évi megfelelő munkával el lehet érni, hogy
az épületben 150—200 főnyi rokkantat hozzátartozóikkal együtt el lehet helyezni.
Javasolta, hogy a szakipari építőmestereket Bécsből szerződtesse le az udvari
Commissio, illetve annak elnöke, gr. Althann. 33
Martinelli jelentését és javaslatait — a Dunáig vezető főcsatorna létrehozásának
kivételével — az udvari Commissio elfogadta. 1728 januárjában megkezdődött az
építőanyagok beszerzése és szállítása. Bécsből leszerződtették a vezető mestereket,
pesti és budai mesterek és építőmunkások felfogadásával és munkába állításával
nagy ütemben haladt előre az épülettömb tovább építése, sőt a már kész belső épü
letrészek felszerelése, berendezése és lakhatóvá tétele is. 1728. május 1-től kezdődően
nyilvánították az épületet Pesti Invalidus Háznak, ekkor került sor a létesítmény in
tézményesítésére.34
31 Miksa hannoveri herceg (1662—1726) a róla elnevezett híres Braunschweig-I/üneburg-i vértes ezrednek volt a tulaj
donosa. Ez az ezred 1686-ban részt vett Buda felszabadításában, azután 1688-ban Belgrád, 1710-ben Érsekújvár ostro
mában. 1711-ben Savoyai Jenő Sziléziába vezényelte a „gyanús" Neutral-Corps keretéhez. A herceg így jól ismerte
a magyarországi hadviselés viszonyait, a törökellenes harcokban elszenvedett veszteségeket és a rokkantak ellátásá
nak megoldatlanságát.
32 Ka Inv. 1727. Nr 60. Közli Sehoen: i. m. 143—145. o. Martinelli allhier Relation, was er bei seiner Abschickung
nach Pest wegen des Platz und Gebäude des Invaliden Hauses beobachtet, á dato 1727. Martinelli (1684—1747) 1711ben lett kőművesmester, 1727-ben bécsi udvari építőmester. 1728-tól 1742-ig az ő irányításával folyt a Pesti Invalidus
Ház építkezése, amely pénzkiutalás hiányában már 1741 végén félben maradt.
33 KA Inv. uo. Martinelli idézett jelentése és tervezete szerint úgy tűnik, hogy az udvari Commissio elnöki tiszt
ségét gr. Esterházy esztergomi érsektől gr. Althann tábornok vette át, annak ellenére, hogy a Széchényi-féle alapító
levél előírása szerint az intézmény legfőbb felügyeletét a mindenkori esztergomi érseknél kellett volna meghagyni —
.,...suprema inspectio maneat penes Archi-Episcopum Strigoniensem pro tempore existentem".
34 Hoffinanz- und Hofkammer-Archiv, Wien, a továbbiakban: HFHKA 1741. rote Nr 760. f. 289. „...die Invali
den... von Ersten May 1728., als von welchem dato das Institutum anfanget, in die lebenslängliche Verpflegung und
Besorgung aufgenommen worden".
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A katonai függelem és szervezet kiépítése
Miután a szükséges beruházási összegek rendelkezésre állottak, udvari haditanácsí
rendelet alapján az udvari Commissio gr. Daun generális főstrázsamestert, a területi
leg illetékes budai hadparancsnokot bízta meg az intézmény építkezésének és beren
dezésének felügyeletével. Ő pedig Georg Peter Gergetitsch hadbiztost nevezte ki a
Pesti Invalidus Ház építészeti felügyelőjévé. Martinelli közvetlenül az ő alárendelt
ségében irányította az építkezést. Az építési házipénztár forgalmának, a be- és a ki
fizetéseknek az ellenőrzését egyelőre Neander János városi főkapitányra bízták, aki
mind a munkaerő alkalmazása, mind a munkaanyag beszerzése és szállítása terén
a helyi viszonyokat jól ismerte. A Pest magisztrátusával való együttműködés nélkü
lözhetetlen feltétele volt a Pesti Invalidus Ház létrehozásának.
Az 1727/28. évben országosan gyenge termés és gabonaínség volt, s ez korlátozta
az országban elhelyezett katonaság élelmezési ellátását is. Ugyanakkor annyira meg
nőtt a rokkant, a szökött, az ellátás nélkül kóborló, sarcoló, fosztogató katonák szá
ma, hogy emiatt is veszélybe került a közbiztonság és a közegészség. Következéskép
pen csökkent a lakosság adófizető képessége. Mindez újabb elégedetlenség és zavar
gás forrása lehet az adófizető és a katonaságot ellátó lakosság körében, amint ezt
az 1724—26. évi parasztmegmozdulások is jelezték a Jászkun Kerületben. 35 Éppen
ezért 1728 februárjában Savoyai Jenő tábornagy, az Udvari Haditanács elnöke —
aki Csepel sziget földesura és a ráckevei kastély tulajdonosa volt — nagyobb
figyelmet fordított a Pesti Invalidus Ház építésének sürgetésére. Figyelembe vette
Miksa hannoveri herceg példás áldozatkészségét is, elrendelte, hogy a Magyarorszá
gon elhelyezett és eltartott császári-királyi ezredek minden katonája élelemadagjá
ból havonta 1 krajcárral járuljon hozzá a pesti építkezési alap növeléséhez, továbbá
hogy a nőtlen, a feleség és gyermek nélkül elhunyt tisztek 3 ha vi illetményét (amely a
hadiszabályzat szerint korábban az ezredpénztár tartalékalapját képezte), azután az
ezredektől elbocsátott idegen nemzetiségű rokkantak végkielégítését (ha igazolják,
hogy lakhelyük és tisztességes ellátásuk a Pesti Invalidus Házon kívül biztosítva
van), nemkülönben a katonai ,,ius albinagii" szerint az örökös nélküli javak kincs
tárat illető részét, a különböző jótevők helység és hely megjelölése nélküli végrende
leti adományait, végül a katonai kihágásokat illető pénzbírságokat ezredenként
összesítsék és utalják át a pesti építkezési alapba.36
Savoyai Jenő rendelkezése szerint 1728. január 1-től 1730. október 31-éig 60 106
r.Ft 35 kr, 1730. november 1-től 1731. április 30-áig 30 788 r.Ft 27 kr, 1731. május
l-jétől 1731. október 31-éig 81 159 r.Ft 57 kr, összesen tehát 172 055 r.Ft érkezett a
Pesti Invalidus Ház házi pénztárába. Ugyanakkor az Erdélyben állomásozó Johann
Joseph Khewenhiüler-féle dragonyos ezred 109 r.Ft 15 kr-t közvetlenül az udvari
Commissio elnökének, gr. Althann tábornoknak adott át nyugta ellenében.37 Ezekben
az években a történelmi Magyarország területén 36 császári-királyi ezred volt elhe
lyezve, az országra kivetett hadiadó összege évente elérté a 2 millió 500 ezer r.Ft-ot is.
Ez a teher a nemesi adómentesség mellett főként a jobbágyságra, a szabad királyi
városokra, az armális nemesekre, valamint a koronabirtokok lakosságára nehezedett,
csakúgy, mint a katonatartás. 38
Ha már most a Pesti Invalidus Ház részére befizetett havi krajcárok összegeit
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 1728. január 1-től október 31-éig, tehát 10 hónap alatt
35 V. ö. Kiss József: Jassen-Kumanische Bauernbewegung zur Zeit der Grundherrschaft des Deutschen Ritteror
dens 1724—26. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Historica.
Tomus X X I I I . Bp., 1983. 43—77. o.
36 KA Inv. 1731. 5Tr 399. f. 1. Pro nota. Die in Königreich "Ungarn et partibus annexis stehende Regimenter haben
von 3 vorigen Jahren á conto der 1728—29. jährigen Verpflegung empfangenen rato, dem Pesterischen Invaliden
Haus...
37 KA Inv. 1731. Nr 369. f. 1.
38 L. az 1. sz. melléklet anyagát!
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az ezredek katonái befizettek összesen 12 810 r.Ft 29 kr-t, azaz 76 863 kr-t. Ha min
den katona 1 kr-t fizetett be, akkor ezredenként átlag 2 135 főnyi állománnyal szá
molhatunk. De pl. a legnagyobb létszámú Bevern gyalogezred ugyanezen időszak
ban 508 r.Ft 21 kr-t, azaz 30 501 kr-t fizetett be, s ebből 1 hónapra 3 050 kr jutott.
A legkisebb létszámú Mercy vértesezred 271 r. Ft 55 kr-t, azaz 16 315 kr-t fizetett
be, ebből egy hónapra 1 631,5 kr jutott. Az Althann dragonyos ezred 264 r.Ft 34 kr-t,
azaz 15 874 kr-t fizetett be, ebből 1 hónapra 1 587,4 kr jutott. Legkisebb létszámmal
szerepelt a Splényi huszárezred, csak 192 r.Ft 9 kr-t, azaz 11 529 kr-t fizetett be, eb
ből 1 hónapra 1 152,9 kr jutott.
A következő periódust 12 hónapra számították. 1728. november 1-től 1729. októ
ber 31-éig. A havi-krajcár összege 15 428 r.Ft 5 kr-ra emelkedett. Ebből pl. a leg
kisebb létszámú Trautsohn gyalogezred 480 r.Ft 6 kr-t, azaz 28 806 kr-t fizetett havi
hozzájárulás címén, ez 2 400 főnyi létszámnak felel meg. A legnagyobb létszámú
vértes regiment a Cordua vértes ezred volt, 368 r.Ft 4 kr-t, azaz 22 084 kr-t fizetett
be, ebből havonta jutott 1 840,3 kr. A dragonyos ezredek közül a Jörger ezred fizetett
a legtöbbet, 326 r.Ft 21 kr-t, azaz 19 581 kr-t. Ebből havonta 1 631,7 kr jutott.
A két huszárezred közül a Dessewffy-huszárok voltak többen, a jelzett egy esztendő
alatt 239 r.Ft 50 kr-t fizettek, azaz 14 390 kr-t, havonta 1 199,1 kr-t. A különböző
fegyver-, illetve csapatnemekhez tartozó ezredlétszámok között tehát igen lényeges
különbségek voltak.
A havi-krajcárok összegein túl tovább lehetne vizsgálni akár ezredenként is az
örökös nélkül, vagy nőtlen állapotban elhunyt tisztek illetményi hagyatékát. Ennek
összege a fent jelzett első 10 hónapban 6 532 r.Ft 30 kr-ra, a második, a 12 hónapos
periódusban 9 983 r.Ft 48 kr-ra, az ezt követő 1 éves periódusban pedig 7 522 r.Ft
54 kr-ra rúgott. Ezredenként igen különböző befizetések történtek.
Az ezredpénztárak tartalékalapjai már sokkal kisebb összegekkel rendelkeztek.
Csak a Neipperg gyalogezred, az Offeln, a Lanthiery, a Hohenzollern, a Seher vértes
ezred, a Württemberg, az Althann, a Liechtenstein dragonyos ezred, összesen tehát
csak 8 ezred utalt át ilyen címen 3 288 r.Ft 46 kr-t a Pesti Invalidus Ház pénztárába.
Az első periódusban a többi 28 ezred ilyen rovata üres volt.
Miksa hannoveri herceg példája nyomán még több egyéni alapítványi összeggel
is gyarapodott az invalidusok építkezési és ellátási alapja. így Sach ezredes 36 000
r.Ft-ot, a Vöröscsillagos Keresztes Rend 23 000 r.Ft-ot, Erasmus Liechtenstein her
ceg 6 000 r.Ft-ot, d'Arnan tábornagy 4 394 r.Ft-ot, továbbá még 12 kisebb összegű
hagyatékot, 13 202 r.Ft-ot utaltak át az invalidusok részére 1729. december végéig.39
Ezek az emberiesség szép példáit mutatták.
A meggyorsított ütemű építkezés révén lehetővé vált, hogy 1729 szeptemberfolyamán Érsekújvárról — ahol az egyik laktanyát is katonai menhellyé alakították
át — 300 invalidus katonát átköltöztessenek a Pesti Invalidus Házba és őket az
épület délnyugati szárnyának már korábban is beköltözhető helyiségeiben helyez
zék el törvényes hozzátartozóikkal együtt. Az udvari Commissio ettől kezdve ideig
lenes szervezeti szabályzatban és részletes utasításban határozta meg az intézmény
jellegét, működésének és belső életének rendjét. Az intézmény közvetlen katonai
parancsnokává Ferdinand Joseph Eck császári-királyi főstrázsamestert (őrnagyot)
nevezte ki, aki utasítást kapott, hogy az intézmény belső szervezeti rendje fokoza
tosan olyan legyen, mint egy helyőrségé, hogy az oda érkező tiszti és legénységi állo
mány kompániákba legyen beosztva, ott vegyék nyilvántartásba a törvényes fele
ség- és kiskorú gyermek-hozzátartozókat is, s ellátásuk, foglalkoztatásuk mindenben
katonai jellegű legyen.40 Az állományt két századba osztották be, élelmezési ellát39 V. ö. Schoen: i. m. 145—147. o. Summarischer Extract, 1730. Nr 155. Wien, den letzten Dezember 1729.
40 KA Inv. 1731. Nr 500. Instruktion.
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mányukat, ruházati és egyéb felszerelésüket a Budai Főhadbiztosság raktáraiból
biztosították szabályszerű átadási-átvételi elszámolások útján, természetesen a Pesti
Invalidus Ház költségére. A katonai állomány elhelyezése és foglalkoztatása sok
tekintetben elősegítette az építkezés menetét, munkaerőt is jelentett az építőanya
gok szállítása, raktározása és megőrzése során, de a belső szolgálatra is alkalmatlan,
fekvő beteg invalidusok orvosi ellátásáról is gondoskodni kellett. A szükséges orvosi
kezelést és a gyógyszert szintén a budai hadbiztosság bocsátotta rendelkezésre.
1731. április 13-án az Udvari Haditanács engedélye alapján az udvari Commissio
új katonai parancsnokot nevezett ki a Pesti Invalidus Ház élére Franz Leopold von
Hohenhau óbester (ezredes) személyében. Új utasításban szabályozta az intézmény
belső szervezeti rendjét, ügyvitelét és feladatait. 41 Előírta, hogy a Budai Főhadbiztosságnál meglévő minta szerint foglalja kimutatásba a személyi állományt, a kimu
tatás végén tüntesse fel az állományhoz tartozó asszonyok és gyermekek számát.
A kimutatást két példányban készítse el minden hónap végén, az egyik példányt
adja át a budai hadbiztosságnak, a másikat küldje fel az udvari Commissio elnöké
nek. Leltár szerint vegye át a Pesti Invalidus Házban már meglévő és a még beszer
zendő anyagi javakat, berendezési, felszerelési tárgyakat és eszközöket. Ez időben
bízták meg Franz Joseph Fuchs hadbiztost — aki állományilag a Budai Főhadbiztossághoz tartozott —, hogy hozza létre az intézmény gazdasági hivatalát és vegye
át házipénztárát. Közvetlenül ő vette át a Budai Főhadbiztosságtól a szükséges ellát
mányt (felszerelés, fegyver, rézüst, templomi eszköz, ágy, tűzifa, só, gyertya stb.).
Az intézmény parancsnokával együttműködve gondoskodott ezek szállításáról, rak
tári elhelyezéséről, őrszolgálati megőrzéséről és a századonkénti, azon belül egyénen
kénti kiosztásáról. Az utasítás 4. §-ában rögzítették, hogy a katonai állományt a pa
rancsnoki törzshöz tartozó személyek, a tisztek, az altisztek és a közkatonák alkot
ják. Külön kiemelte az utasítás, hogy az adott időben beosztás szerint kik képeznek
egy századot az intézményben :
„ 1 H a u p t m a n n (kapitány),
1 Lieutnant
(hadnagy),
1 Fähnrich
(zászlós),
1 Feldwebel
(strázsamester [őrmester]),
1 Führer
(vicestrázsamester [vezető]),
4 Korporale
(tizedes),
4 Gefreiten
(vicetizedes [őrvezető]),
2 Tambourn
(dobos),
178 Gemeinen
(legény [közkatona]).
Summa in 193 Köpfen" A századlétszám tehát 193 fő volt.

Kik alkották a parancsnoki törzset ?
Franz Leopold von Hohenhau óbester (ezredes),
Ferdinand Joseph Eck főstrázsamester (őrnagy),
Johann Adam Rossmarin vicestrázsamester,
Anton Ossenbeck őrmester, ezredesi írnok,
Johann Hunneus gyakorló felcser,
Georg Kugler porkoláb,
Johann Conrad von Grünfeld kapitány, beosztott tiszt,
Johann Joseph Dietsehin hadnagy, beosztott tiszt. 42
41 V. ö. Schoen: i. m. 150—159. o., 1—30. §
42 Uo. 4. § A rendfokozatok németről magyarra fordítása során ragaszkodunk a szó szerinti magyar jelentéshez,
bár a korabeli magyar katonai szóhasználatban ezek közül néhány (pl. őrmester, szakaszvezető, tizedes, őrvezető)
még nem létezett. Dr. Zachar József tájékoztatása szerint ezek helyett : strázsamester, vicestrázsamester, tizedes és
vicetizedes felel meg magyar fordításban.
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Jelezték a fent idézett utasítás 4. §-ában, hogy fokozatosan növekvő létszámmal
kell számolni, s annak megfelelően a jelenlegi két század mellett további századokat
kell felállítani. S valóban, az építkezés gyors előrehaladásával párhuzamosan az
intézmény személyi állománya is gyarapodott a nyár folyamán. A különböző ezre
dektől havonta átlag 24 rokkant érkezett a Pesti Invalidus Házba.
Amint a fentiek során már érintettük, a Széchényi-alapítványból igénybe vett
250 000 r.Ft erejéig a pozsonyi és a pesti katonai menház a Német Lovagrenddel
együtt fele-fele arányban tulajdonosává vált a Jászkun Kerületnek. Ezt a résztulaj
donosi jogot a Pesti Invalidus Ház 93 000 r.Ft részletekben történő kifizetése során
megvásárolta a pozsonyi Széchényi-menháztól43, a jászkunsági földesúri jövedelem
fele így 1730-ban már a Pesti Invalidus Házat illette. Miután a társtulajdonos Német
Lovagrendnek a pozsonyi országgyűlés ismételten nem szavazta meg az incolatus
(a hazai földbirtokosok körébe való felvétel) jogát, 1731. március 8-án lemondott
a jászkunsági földesúri tulajdonjogról a Pesti Invalidus Ház javára. 44 Az uralkodó
és az Udvari Kamara hozzájárulása alapján az udvari Commissio 250 000 r.Ft-ot
kifizetett a Német Lovagrendnek, s ezzel a Pesti Invalidus Ház kizárólagos földesúri
tulajdonosává vált a Jászkun Kerületnek.45 Az udvari Commissio Fuchs hadbiztos
és az újonnan kinevezett földesúri tisztek javaslatára a földesúri adó évi összegét
a korábbi 25 501 r.Ft-ról 34 552 r.Ft-ra emelte fel,46 ebből a Jász Kerület 1 mező
városára és 10 községére 15 500, a Kiskun Kerület 1 mezővárosára és 5 községére
6 900, a Nagykun Kerület 6 községére 6 300, a kunsági pusztabérletekre pedig 5 852
r.Ft jutott. Ugyanakkor az állami, vagy hadiadó, valamint a katonatartás terhe is
ránehezedett a jászkunsági lakosságra. Ez a teher összegszerűen a földesúri adót is
meghaladta évente.47 A Pesti Invalidus Ház az adásvételi szerződés alapján mind
a földesúri, mind a hadiadó behajtatására felhatalmazást kapott. Az adóbehajtás
irányítását és nyilvántartását is Fuchs hadbiztos végezte, szorosan együttműködvén
a Budai Főhadbiztosságon Franz von Billard hadbiztossal.48
Ilyen módon a Pesti Invalidus Ház — megtartva eredeti intézményi és rendeltetési
jellegét is — intézményi földesúri joghatósággal is rendelkezett — bár ismét csak
felségjogon, a pozsonyi országgyűlési karok és rendek hozzájárulása nélkül. Ez a kö
rülmény azonban az udvari Commissiót és a Pesti Invalidus Ház parancsnokságát
nem korlátozta a földesúri joghatóság gyakorlatában.
1731 szeptemberében az intézmény személyi állományát már 4 századba sorolták,
a hadbiztossági séma szerint századonként 193 főt számoltak, de az élelmezési lét
szám ennél jóval nagyobb volt. Nézzük pl. az 1. századot, amely ezredesi század néven
szerepelt :

43 KA Inv. 1731. Nr 340. í. 4. Tabella pro Mense Septembri 1731
44 DÓZA U 164/1 Über die Szechenyische Fundation... 105 v.
45 KA Inv. 1731. Nr 237. í. 54 v., továbbá: HFHKA 1731. rote Nr 644. f. 675—85. Contractus... Wien, Laxenburg.
26. April 1731.
46 KA Inv. 1731. Nr 237. í. 41—42. Aufsatz über die Arenda, wie Selbe mit denen Jassig- und Cumaner-Districten
und zwar nachfolgenden Ortschaften und Partheien pro Anno 1731. in beisein Ende Unterschriebens ist geschlossen
worden. Wie, den 29. Julii 1731.
47 Vö. Kiss József: Hadkötelezettség és hadiadó egy koronabirtokon 1731-től 1745-ig. Hadtörténelmi Közlemények,
Bp., 1986. 2. sz. 275—282. o.
48 KA Inv. 1731. Nr 205. f. 5—6. Extractus Summarii introitus moderni ex Districtibus Jassigum et Cumanorum-
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Élelmezési létszáma a parancsnok Hohenhauval együtt 246 fő, ebből:
„1 Hauptleutnant (főhadnagy),
1 Lieutnant, Gregori Joseph von Blaschitz,
1 Fähnrich, Johann Ludwig von Werner,
1 Feldwebel,
1 Führer,
4 Korporale,
2 Tambourn,
4 Gefreiten
178 Gemeinen,
1 Fourier von Hannover (élelmezési altiszt Hannoverből),
1 Schulmeister (iskolamester),
22 Weiber (feleségek),
28 Kinder (gyermekek)". 49

A 2. század parancsnoka F. J. Eck főstrázsamester, élelmezési létszáma 242 fő,
ide tartozott 25 feleség és 23 gyermek. A 3. század parancsnoka Carl Emanuel de
Henny kapitány, élelmezési létszáma 237, ide tartozott 31 feleség és 15 gyermek,
a hadnagyi és a zászlósi hely betöltetlen volt. A 4. század parancsnoka Johann
Christian von Rohrscheid kapitány, élelmezési létszáma mindössze 53 fő. Ebből a pa
rancsnok mellett 1 főhadnagy, 32 legény, 9 feleség és 12 gyermek volt.
Az élelmezési állományba felvettek egy Simon Decker nevű kőművest is, aki az
építkezésen szerencsétlenül járt, fekvőbetegként orvosi kezelésre szorult. Ide tarto
zott még 20 személy, akik börtönbüntetésüket töltötték és az építkezésen dolgoztak,
négyen Pest—Pilis—Solt vármegyéből, tizenhatan pedig a Jászkun Kerületből.50 így
az élelmezési létszám valójában már 807 főnyire emelkedett. Az intézménynek már
kezdettől fogva volt egy kantin-boltja, péksége, mészárszéke, borpincéje és italkimérese, ahol a személyi állomány tagjai és az építkezésen dolgozók olcsóbban megvásá
rolhatták a szükséges élelmiszereket és italokat, mint a városi üzletekben. Ezek
a boltosok akár a város, akár a vidék termelőitől olcsóbban vásárolhatták meg az
árut, sőt helyben az üzlethelyiségeket is térítésmentesen kapták, tehát ilyen címe
ken semmiféle felárat nem számíthattak fel. Fuchs hadbiztos és a parancsnokság
utasítást kapott, hogy a Pesti Invalidus Ház részére akár a Budai Főhadbiztosságtól
szállított, akár az intézmény részére bárhol vásárolt árut a városi üzleteknek és a
külső fogyasztóknak nem szabad eladni. Szigorúan vizsgálják meg az e téren lehet
séges visszaéléseket, ellenőrizzék a súly- és a mértékrendszert is. 51
Hivatali ügymenet, ellátás, szolgálat
Kiket vettek fel a Pesti Invalidus Ház személyi állományába ? Széchényi György
érseki alapító levele előírta, hogy nemzeti, nemzetiségi és vallási különbség nélkül
azokat a sebesült és beteg katonákat vegyék fel elsősorban, akik a törökök és a haza
ellenségei elleni harcokban, a császári-királyi táborokban a tábori szolgálatra alkal
matlanokká váltak. S mindaddig tartsák ott őket, amíg korábbi egészségüket vissza
nyerik és a tábori szolgálatra ismét alkalmasak lesznek. Ha korábbi egészségüket nem
nyerhetik vissza, életük fogytáig az intézményben kapjanak ellátást. A felvétel csak
az esztergomi érseki káptalan előzetes tudtával és engedélyével válik érvényessé.52
A körülmények azonban 39 év távlatában sok tekintetben megváltoztak. Az udvari
49 KA Inv. 1731. Nr 346. f. 4. Tabella...
50 KA Inv. 1731. Nr 270. f. 1—2. Pest, den 28. August 1731. I t t a jászberényi és a karcagú j szállási lázongók veze
tőiről („Rädelsführer) van szó, akiket május 7-én, a földesúri birtokba iktatás után tartóztattak le és zártak az intéz
mény börtönébe.
51 Ka Inv. 1731. Jír 500. Instruktion... 17. §
52 DÓZA U 164/1 Über die Szechenyische Fundation... Fundationales.
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Commissio a felvétel jogát kizáróan magának tartotta fenn úgy, hogy a felvétel iránti
döntés jogát megosztotta a Budai Főhadbiztossággal. Az Udvari Haditanács elren
delte, hogy azok a rokkant katonák, akik az ország területén elhelyezett ezredektől
beutaló levelet kaphatnak, kérvényüket a hadbiztossághoz nyújtsák be, ott lássák
el javaslattal és terjesszék fel az udvari Commissio elnökéhez jóváhagyás végett.
Külön haditanácsi parancsban közölték az ezredekkel, hogy az elbocsátó levélben
pontosan tüntessék fel: az ember nőtlen-e vagy nős, van-e gyermeke vagy nincs,
nehogy elbocsátásuk után, útközben nősüljenek meg, vagy vegyenek magukhoz
gyermeket, mert azok ez esetben nem minősülnének törvényes hozzátartozónak. Ér
dekes, hogy az az előírás csak a legénységi állományú rokkantakra vonatkozott. 53
Az altisztek és a közkatonák — ezredüknél lettek légyen muskétások, gránátosok,
dragonyosok, vértesek, karabélyosok, huszárok vagy hajdúk, altisztek vagy közle
gények — az intézménybe való felvételüktől és belépésüktől kezdve közkatonának
minősültek, bár a rátermettebbek közül többen megtarthatták eredeti rangfokoza
tukat. A beérkezők teljesen új ruházati felszerelést kaptak. Bizonyos szabvány ala
kult ki: a közkatonák egyenruházata gyöngyszínű posztóból készült vörös felhajtás
sal, a strázsamestereké egészen vörös, a vicestrázsamestereké és a tizedeseké fehér
kabát, vörös ujjas-melles, a dobosoké vörös vállzsinórral. A sapka és a nadrág ugyan
olyan posztóból készült, kiosztottak nekik cipőt, inget, harisnyát, nyakravalót,
csuklyát és tarisznyát. Az alsó ruházatot legalább 1 évig, a mellest 2 évig, a köpenyt,
a kabátot 3 évig kellett megkímélve viselni, tehát hosszabb ideig, mint az ezredeknél,
mert nem volt olyan erős szolgálat, mint a táborokban. A tisztek nem kaptak ruhá
zati felszerelést az intézményben, rendfokozatuknak megfelelően a saját fizetésükből
vásároltak, vagy csináltattak maguknak egyenruhát.54
Hogyan helyezték el az intézmény beköltözhető részében ezt a rendkívül külön
böző, sőt különnemű személyi állományt ? 1731 szeptemberében már 15 nagy méretű,
40—50 személyes legénységi szoba állt rendelkezésre. Mindegyikből 5 hálófülke
nyílt, ezek közül 2 a nős altisztek, 3 pedig a nős közlegény állományú házastársak
részére szolgált. Mindegyik hálófülkében 2 kétszemélyes ágyat helyeztek, el. A nőt
len legénység a nagy szobákban kétszemélyes ágyat foglalhatott el. Külön szobák
ban helyezték el a kisleányokat, akik csak 13 éves korukig maradhattak meg az intéz
ményben, ismét másik szobában a fiúkat, akik 15 éves korukig kaptak szállást az
intézményben. Az előbbiekhez női, az utóbbiakhoz férfi felügyelőt osztottak be.
A tisztek részére — akár feleséggel és gyermekkel érkeztek, akár nélkülük, tehát
nőtlenek vagy özvegyek voltak — külön-külön egyszobás-hálófülkés kis lakások
álltak rendelkezésre, térítésmentesen.
A katonai beköltözés kezdetétől fogva volt az intézménynek 2 betegszobája, külön
a férfiak, külön a nők, sőt a különnemű gyermekek számára is. A személyi állomány
ból általában 40—50 ember szorult fekvő betegként orvosi kezelésre.55 Az első évek
ben az orvosi ellátást a budai várőrségbeli orvos, dr. medicus Lorenz Stocker bizto
sította, a betegápolást pedig a szomszédos, a hajdani török mecsetben elhelyezett
Szervita Rend atyái végezték az 1731. január 1-én kelt írásbeli szerződés szerint.
Ennek módosult változata 1732. április 27-én készült el egy 6 000 r.Ft-os szerzetesi
alapítvány kapcsán, az Irgalmas Rend két tagja nyert itt elhelyezést.56
Eleinte a betegszobák mellett még önálló gyógyszertár sem volt az épületben.
A szükséges gyógyszert is a budai várőrségbeli fiók-patikából szerezték be. 1729.
november és december hónapokban 161 r.Ft 53 kr-t, 1730-ban pedig 516 r.Ft 21 kr-t
53 Ka Inv. 1731. Nr 500. Instruktion... 5, 13. és 14. §
54 KA Inv. uo. 8. § „Die Montur in Invaliden Haus ist folgendennassen stabilisiert worden".
55 L. a 2. sz. melléklet táblázatát!
56 KA Inv. 1732. Nr 120. f. 2. Az Irgalmas Rend két tagját életük végéig az intézményben helyezték el, 300 r. Ft
évi illetményt kaptak, naponta misét mondtak és betegeket gondoztak.
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költött az intézmény gyógyszerre.57 A téli hónapokban előfordult, hogy megfázás,
magas láz, vagy torokgyulladás miatt 8—10 gyermek is orvosi kezelésre szorult a
betegszobában. A következő évben a felcseren kívül már önálló orvosa volt az in
tézménynek dr. Franciscus de Marco személyében, az új létesítményű gyógyzsertárban pedig Max Curtin atyát alkalmazták gyógyszerésznek.58
A legénységi szobákban, a betegszobákban, az őrszemélyzeti szobában, a parancs
nokságon nagy kályhákat, a tiszti lakásokban pedig kisebb tűzhelyeket állítottak
be. A nagy szobákban 2 gyertyatartó lámpás, a kisebbekben 1 volt, a lépcső
házban és a folyosókon szintén 1—1 lámpást helyeztek el. Ezekben 2 naponként
fogyott el 1 gyertya. 1731 szeptember folyamán 1 mázsa 38 font gyertyát égettek el,
ez akkor 1 380 db gyertyát jelentett (lfont = 10 db gyertya). A tűzifa és a gyer
tya fontos ellátmányi tétel volt.
Nem állítottak fel az intézményben központi konyhát, hanem kisebb csoportok
alakultak, amelyek 1—1 rézüstöt kaptak használatra, hogy a főzést maguk végezzék.
Itt a nők is rendszeres elfoglaltságot kaptak. Mivel az asszonyok a szabályzat értel
mében zsoldot és élelmezési ellátmányt nem kaptak, csak elhelyezést és orvosi ellá
tást, többféle munkát vállalhattak az intézményen belül : gyermekfelügyeletet, fehér
neműkészítést, varrást, javítást, főzést, mosást, a tiszti lakásokban és a parancsnok
ságon takarítást, sőt az építkezésnél is akadt számukra megfelelő munka. így ele
gendő keresethez juthattak.
Külön gondoskodott az intézmény az iskolás korú gyermekek tanításáról, Franz
Jung közkatonát, iskolamestert bízta meg az elemi fokú ismeretek tanításával külön
tanteremben. A tiszti asszonyok is vállalhattak nevelői-tanítói munkát. Jung két
szeres zsoldot és ellátmányt kapott, külön juttatást a szülőktől nem fogadhatott el.59
A gyermekek később iskolai tanulmányaikat tovább folytathatták valamelyik szer
zetesi iskolában, a leányok elhelyezkedhettek iparosoknál, vagy háztartásokban,
a fiúk pedig a századoknál dobosként, városi iparosoknál tanulóként, vagy akár az
építkezésen is dolgozhattak.
Nézzük, mennyi fizetést, zsoldot és ellátmányt kapott a Pesti Invalidus Házban
elhelyezett katonai állományú személy !
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57 KA Inv. 1731. Nr 426. f. 4. Extract. 1731. január 1-től október végéig 1657 r.Ft 19 kr-t fizettek ki gyógyszerre.
58 L. a 3. sz. melléklet anyagát az egy havi gyógyszerfogyasztásról!
59 KA Inv. 1731. Nr 500. Instruktion... 16. §
60 KA Inv. uo. 6. § 1 rheinische Gulden (r.Ft) = 30 kr, 1 bécsi font = 0,56 kg, 1 lat = 17,5 gramm, 1 öl fa = 1,89 m',
10 db gyertya = 1 font. A tisztek fizetése 1 évre szólt, havonta kapták meg.
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A tisztek ebből a fizetésből és ellátmányból jól megélhettek, a lakást és az ellát
mányt térítésmentesen kapták, a főzésért, a takarításért és a mosásért bejáró alkal
mazottat fizethettek. Azok a munkaképes invalidus katonák, akik az építőipar vala
melyik ágazatában jártasak voltak, parancsnoki engedéllyel az intézményen belül
napszámosként munkát vállalhattak az építkezésnél. Ezzel naponta 9 kr-t kereshet
tek, de ebből 3 kr-t a gazdasági hivatal ruhakoptatás címén levont. Városi munka
adónál az invalidusok semmiféle bérmunkát nem vállalhattak, nehogy a város ré
széről emiatt valami panaszra legyen ok.61
Mennyi zsoldot és ellátmányt adtak ki 1732-ben?
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Amint a zsold ós a fejadag havi összegeinek változásaiból is látható, 02 az élelme
zési állomány létszáma fokozatosan emelkedett, s ez leginkább a férőhelyek számától,
tehát az építkezés előrehaladásának az ütemétől függött. Másrészt számolni kellett
az intézményből elszökött katonákkal, s ezek száma nem volt kevés. 1731 szeptem
berében 18 invalidus szökött meg. Közülük csak négyet tudtak elfogni és visszahozni,
a többinek nyoma veszett. Ugyanakkor a különböző ezredektől 24 invalidust vettek
fel.63 A különböző nemzetiségű, nyelvű, rangú, rendfokozatú és korú rokkantak igen
rosszul viselték el a katonai fegyelem, az alá- és fölérendeltség, valamint a belső szol
gálat kialakított előírásait, szabályait, egyáltalán a helyőrségekben is szokásos
foglalkoztatást és napirendet, ezért a fegyelmezés megszervezése nem kis gondot
okozott a parancsnokságnak. Bizonyos réteg körében előfordult veszekedés, követelődzés, feslettség, kurválkodás, részegeskedés, istenkáromlás, szolgálatmegtaga
dás és szökés is.64
Előírta a szolgálati utasítás és a rendtartás, hogy a Pesti Invalidus Ház belső szol
gálatra alkalmas katonaságát naponta — ha csak csekély mértékben is — katonai
gyakorlatokkal kell foglalkoztatni. A katonai állománynak esküt kell tennie, emlé
keztetve arra, hogy továbbra is katonai igazságszolgáltatás alatt maradnak, min
denféle kihágásuk büntetést von maga után. Kisebb egységenként alaki képzés, zárt
rendi gyakorlat, őrszolgálat, ruházat- ós felszereléskarbantartás, a körlet tisztán
tartása napirenden szerepelt. Több helyen állítottak fel őrséget, a főbejárati őrszobán
61
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64
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15 főnyi őrséget (1 tizedes, 1 vicetizedes, 1 dobos, 12 közkatona), a másik két bejá
rati kapunál kisebb őrséget tartottak 24 óránként felváltva. A parancsnoki iroda,
a gazdasági hivatal, a betegszobák és a raktárak mellett kettős őrálló teljesített szol
gálatot. Rendszeresen indítottak éjszakai őrjáratot a hatalmas építkezési területen
és a környező utcákon. Mivel az építkezésen nagy mennyiségű építőanyag (épületkő,
tégla, épületfa, mész, gipsz, homok, kavics, vas- és fémanyag, festék stb) volt felhal
mozva, továbbá az építőmesterek, a kőfaragók, az ácsok, az asztalosok, a lakatosok,
a kovácsok, a kályhások, a mennyezetburkolók, a cső- és vízvezetékszerelők, a fes
tők és a mázolok anyag- és szerszámraktárai voltak elhelyezve, ezeknek biztonsá
gos őrizetét is katonai szolgálatban látták el. Katonák kísérték a szállítmányokat, a
dunai hajókat, a tutajokat a kikötőbe, majd onnan a szekereket, amelyek a szüksé
ges anyagokat vagy az intézmény ellátmányát szállították. Ez utóbbi munkálatok
irányítása végett 1733-ban egy élelmezési tisztet vettek fel, aki az Althann-dragonyos ezredtől nyert áthelyezést: név szerint Johann Andreas Schmiedt hadnagyot
évi 150 r.Ft fizetéssel, napi 3 fejadag kenyér, évi 30 font só, 60 font gyertya és 9 öl
tűzifaellátmánnyal.65
A Széchényi-alapító levél előírása szerint rendszeres napi elfoglaltságot jelentett
az istentiszteleten való részvétel. Reggel háromnegyed 7-kor dobpergéssel adtak
jelet a teljes felszerelésben történő sorakozásra. Századonként egy-egy tiszt vezeté
sével mentek a templomba. Délutánonként 2 órakor a személyzet másik fele indult
a templomba misére. Vasárnaponként prédikációt is hallgattak, hogy ,,a gyakran
bűnökben, gonoszságokban és rossz szokásokban megrögzött katonáknak Isten
igéit hirdessék és őket az erényre, a jó erkölcsökre intsék". 66
Az 1733-ban kibővített rendtartás előírta, hogy különösen nagy gondot fordítsa
nak a tisztaság fenntartására az egész körletben, különösen ahol az építkezés során
az építők bemocskolják vagy beszennyezik a folyosókat és a lépcsőket. A porkoláb
naponta vizsgálja meg az intézmény összes helyiségét, főként az illemhelyeket, a
folyosókat, a lépcsőket, az őrszobákat és a négy udvart, s ahol rendetlenséget és sze
metet talál, azonnal hozassa rendbe a fogságra vetett emberekkel, a hanyagokat
pedig büntesse meg, vagy vesse fogságra.67 Elrendelték azt is, hogy az asszonyok
szoktassák tisztaságra gyermeküket, ha kell, büntessék is meg őket. Az asszonyok
feladata volt az is, hogj'' minden szobában 8 naponként lemossák a padokat, az asz
talokat, az ajtókat, az ablakokat, a tűzhelyet, a főzőhelyet pedig naponta súrolják le
és állandóan tartsák tisztán, nehogy ártson az egészségnek.68
Századonként és szálláskörletenként az altisztek vigyáztak arra, hogy a berende
zési tárgyak épségben maradjanak. Aki ezekben kárt okozott, zsoldjából az értéket
levonták. Ha a tettest nem találták, az egész közösséget kötelezték kártérítésre, sőt
büntetést is kaptak. 69 Voltak olyan személyek az állományban, akik italozás és sze
rencsejátékok során ruházati és felszerelési tárgyaikat is eladták, noha szigorú elő
írás volt, hogy a kockajáték és minden más szerencsejáték tilos. Hasonlóan megtil
tották a kártyázást is az őrszobán, a szobákban, a kantinban, az intézmény egész
területén, sőt a városi korcsmákban, vagy egyéb eldugott helyeken is. A rendbontók
kal és a tilalom megszegőivel szemben szigorú büntetéseket szabtak ki (zsold-, élelem
elvonás, zárka, a szabadság és kimenő elvonása stb.). E tekintetben mégis bizonyos
mértéket kellett tartani: a megbotozástól és a puskahordozástól az invalidusokat
megkímélték. Ha nagyobb bűntények fordultak elő, azokat alapos kivizsgálás után
jegyzőkönyvvel együtt ítélethozatalra az udvari Commissióhoz kellett beküldeni.70
65 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 9—15.
66 KA Inv. uo. í. 15—17.
67 KA Inv. uo. f. 18.
68 KA Inv. uo. f. 18., 6—8. §
69 KA Inv. uo. í. 19., 10—12. §
70 KA Inv. uo. 24. § önálló pallosjoggal az udvari Commissio rendelkezett, de a magyar királyi flskus neve alatt!
(Sub nomine Fisci Regii)
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Noha életfogytiglani ellátásra szólt az intézménybe való felvétel, mégis előfordult,
hogy néhányan leszerelésüket és elbocsátásukat kérték. Ez esetben hiteles igazolványt
kellett hozni arról, hogy valamely város, község vagy földesúr állandó letelepedést,
megélhetést és ellátást biztosít a rokkant személy részére és ezért felelősséget is vállal.
Ha valaki a szükséges hatósági iratokat előre be tudta szerezni, elbocsátó levelet
kaphatott. Ilyen lehetősége volt pl. Gottfried Wiesner közkatonának, aki 1732. má
jus 9-én a Hohenzollern vértes ezredtől érkezett a Pesti Invalidus Házba. Belépése
kor az ezrednél megtakarított 114 r.Ft 24 kr pénzét is átadta megőrzésre az intéz
mény pénztárának. Tábori szolgálatra még továbbra is alkalmatlan volt ugyan, de
közel másfél év után már nem akart katonai kötelékben az invalidusok kenyerén
élni. Kérvényét Hohenhau ezredes felterjesztette az udvari Commissio soros elnöké
hez, gr. Caspar von Cordua hadbiztos-ezredeshez, aki 1733. szeptember 9-én enge
délyezte Wiesner leszerelését bizonyos elszámolási feltételek mellett.
A hivatalos elszámolás szerint 500 napra szóló ellátása 64 r.Ft 32 kr-ba került
a ruházattal és a felszereléssel együtt. Ezt egyszerűen levonták a megtakarított
pénzéből, s így maradt még 49 r.Ft 52 kr készpénze is, amelyet Fuchs hadbiztostól
kézhez vett. Ebből vehetett egy fogatos lovat, csézát s akár 500 km-es utat is vállal
hatott hazáig, nem kellett koldulnia.71
Kedvezően alakult Conrad Stahl rokkant közkatona sorsa is. Korábban a Cordua
vértes ezredben szolgált, lába megbénult, 1730-ban vették fel a Pesti Invalidus Ház
állományába. Felesége és gyermekei a bajor főhercegi székvárosban, Bambergben
éltek, ahol ő udvari kötélverő-mester volt, bevonulása óta a feleség gyakorolta a mes
terséget. A városi tanácshoz fordult férje leszerelése érdekében. A városi tanács fel
terjesztést intézett az Udvari Haditanácshoz Stahl elbocsátása érdekében. Igazolta
illetőségét, városi polgárjogát, hogy lakása, ellátása, sőt udvari foglalkoztatása bizto
sítva van, családja is hazavárja. Kötelezettséget vállalt a város arra, hogy foglal
kozását továbbra is gyakorolhatja az udvarnál, sőt megélhetését és ellátását élet
fogytiglan biztosítja, nem kell szegénységben élnie.72 A hadbiztossági intézkedés
alapján Fuchs hadbiztos elvégezte az elszámolást, a leszerelést, kiadta az elbocsátólevelet. Stahl elmehetett haza.
Akik előtt viszont nem volt ilyen lehetőség, s ráadásul még iszákosságra is adták
magukat, elég könnyelműen vállalták a szökés kockázatát is. Ez lassan a legsúlyo
sabb gondok egyikévé vált a Pesti Invalidus Házban. Hohenhau ezredes 1733 áprilisi
jelentése arra utalt, hogy az egyes ezredeknél többen csak azért vétették fel magukat
az intézménybe, hogy onnan minél előbb haza szökjenek, hiszen valamennyien
külföldi honosok voltak.73 Az udvari Commissio éppen ezért szigorúan előírta az új
szolgálati utasításban, hogy a kötelező szemléket évente kétszer — május és no
vember hónapban — tartsák meg. Az eskütételnél magas rangú tiszt olvassa fel az
eskü szövegét, amelybe bele kell iktatni a szökés tilalmát. Az említett utasítás
31. §-a a többszöri visszaeső szökevény esetében még a halálbüntetést is kilátásba
helyezte: „Aki a Pesti Invalidus Házból elszökött, de elfogták, vasban és bilincsben
börtönbe kell zárni, magasabb parancsnoksági ítélet szerint legyen büntetve. Ha
azonban már többször is kereket oldott, elfogása esetén netán legyen felakasztva".7*
Amint említettük már, az udvari Commissio 1732. április 27-én szerződést kötött
a pesti Irgalmas Rend Káptalanjával a Pesti Invalidus Ház rokkantjainak és sze
mélyzetének betegellátásáról és lelkipásztori gondozásáról. Mivel az építtetők és a ki
vitelezők akkor még 4 000 főnyi személyi állománnyal számoltak, szükségessé vált az
71 KA Inv. 1733. Nr 285. f. 2—3. Abrechnung. L. az 5. sz. melléklet anyagát! Az elbocsátó-levelet Hohenhau ezre
des írta alá.
72 KA Inv. 1731. Nr. 426. f. 2—3. „Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Hochfürstlichen Residenz-Stadt
Bamberg Urkunden... unter hiervor gedruckten unseren Mittlern Stadt-Rats-Insiegel ertheilen wollen. Signatum.
Bamberg, den 23-sten November 1731."
73 KA Inv. 1733. Nr 128. f. 7—11. Monats-Tabelle.
74 KA Inv. 1733. uo. 31. § Ilyen esetről nincsenek adataink.
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irgalmasrendiek intézményen belüli elhelyezése és tevékenységük részletezése. A vo
natkozó szerződés 17 cikkelyben határozta meg az igényeket és a követelményeket.75
Az atyák a prédikáció kivételével vállalták az összes lelkészi teendők ellátását.
Szükségük volt azonban az intézményen belüli papi lakásokra, állandó biztonságot
és rendelkezési jogot nyújtó rezidenciára. Legyenek függetlenek a katonai
parancsnokságtól, csak a rendi provinciálistól függjenek! A rendi lakosztály
előtt legyen várószoba, ahol a járó betegeket fogadhatják és elláthatják. Vállalják
a már létesülő gyógyszertár kezelését is, ha a gyógyszerbeszerzést továbbra is biz
tosítja a budai katonai gyógyszertár az intézmény részére. Legyenek ellátva tűzifá
val és gyertyával, kapjanak takarítót! Naponta két misét mondanak, az egyiket
a kis házikápolnában, a másikat a már épülő invalidus templomban, hogy azokon az
egész személyi állomány megjelenjen.
1733 április elején Pesti Invalidus Ház déli épületszárnyának első emeleti részébe
beköltözött az Irgalmas Rend P. Ernestus Herbst vicarius vezetésével, hat rendtár
sával együtt szerzetesi konventet alkotva, s azonnal megkezdte működését. Herbst
atya már április 17-én kimutatást készített a katonai állományról. Jelentése szerint
830 katonai állományú invalidus volt elhelyezve az intézményben. Ebből szolgálatra
alkalmas 629, alkalmatlan 136 fő, ebből fekvő beteg 35, külső munkára volt vezényel
ve 65 invalidus. Jelezte, hogy nem elég két betegszoba, mert a fertőző betegeket is
el kellene különíteni a könnyebb betegektől. Mivel a súlyosabb betegségeket az
atyák nem tudják gyógyítani, továbbra is szükség van Marco dr. munkájára. 76
Martinelli tervei alapján ez óv folyamán készült el egy nagyobb kenyérsütöde
két kemencével, három kamrával, raktárakkal és egy konyhával. Létesítettek egy
lóistállót 4 ló részére, újabb kutakat fúrtak és vízvezetékeket szereltek be. Az épít
kezési területen már 5 téglaégető működött. 77 Martinelli elkészítette annak a főcsa
tornának a tervét is, amely hasonlított volna a bécsi Kis-Duna-csatorna méreteihez
s az intézményt összekötötte volna a Dunával. Az udvari Commissio azonban Marti
nelli nagyszerű tervét adott körülmények között (a lengyel örökösödési háború
kezdete) nem tartotta kivihetőnek, pedig ez a fejlődésnek új távlatait nyithatta
volna meg.78
1734-ben még nagyobb erővel folyt az építkezés különösen az épület főhomlokzati
részében, az udvari templomtraktusban, ahol már a templomtorony is elkészült.
Kettővel gyarapítani kellett a rokkantak számára szolgáló nagytermek számát is,
mert a személyi állomány száma ez év augusztusában már 1 125 főnyire emelkedett.
Ebből katona állományú 879 fő volt, 123 feleség és ugyancsak 123 gyermek. Már
5 századba osztották be az állományt. A tisztikarban is változások történtek : Fuchs
helyett Johann Paul Voss von Ehrenfels hadbiztost bízta meg a Budai Hadbiztosság
az intézmény hadbiztosi feladataival.
A parancsnoki törzs 1734-ben19
Franz Leopold von Hohenhau ezredes, parancsnok,
Herrmann Freiherr von R u m p főstrázsamester (őrnagy),
Ignati Franz Harrer hadbíró,
•Johann Adam Rossmarin vicestrázsamester,
Georg Kugler porkoláb (segédeivel),
Johann Joseph Dietschin hadnagy,
Simon Schmiedt hadnagy, élelmezési tiszt,
Simon Weigl vicestrázsamester
75
76
77
78
79

KA Inv. 1732. Nr 120. f. 3—17. Wien, den 27. April 1732.
ZA Inv. 1733. Nr 128. f. 47—50. Dienst-Extract,...
KA Inv. 1733. Nr 128. f. 43—44. Projekt über Anlagung...
KA Inv. 1733. Nr 187. f. 1—4. Wien den 24. Juni 1733.
KA Inv. 1734. Nr 400 f. lv—23. Monats-Tabelle...
— 253 —

. .

Az 5 század közül ez esetben a Rump-féle század szerepelt a legnagyobb létszám
mal, 192 katona, 20 feleség és 26 gyermek tartozott hozzá. Innen a hónap folyamán
csak 1 katona dezertált, 1 pedig meghalt. Ugyanakkor összesen 11-en szöktek meg,
és öten haltak meg. A Rump-századhoz 1 főhadnagy, 1 hadnagy, 1 zászlós, 1 strá
zsamester, 1 vicestrázsamester, 1 élelmezési altiszt, 4 tizedes, 2 dobos, 4 vicetizedes és
174 legény, valamint 1 templomszolga tartozott. Ez a század 1734. augusztus l-jétől
20-áig a szegedi várparancsnoksághoz volt vezényelve szolgálattételre.80 A Rumpszázaddal egyidejűleg Rackh kapitány századának felét is Szegedre vezényelték,
ahol nehéz sáncmunkán foglalkoztatták őket. A legénység erre az időre kétszeres
napi zsoldot és élelmezési adagot kapott.
Zsold és élelemellátmány 1734 augusztusában

Egységek
Törzs
Ezredesi század
R u m p százada
De Henny százada
Rack százada
Dornhoffer százada
összesen :
Pest—Pilis—Solt vármegyéből és a Jász
Kerületből 5 rab a börbönből építkezésen

Ezzel együtt :

Zsold
r. Ft

kr

Kenyérfejadag

font

Só
lat

652
940
060
168
587
650

12
179
121
189
105
142

5
30
13,3
10
28,3
29,3
20

234
325
337
342
319
255

54
24
2

1813

45

29 057

755

—

—

155

—

1813

45

29 212

755

—
12
13

5
6
6
5
4

—
20

Az idézett kimutatás századonként név szerint is számot adott a létszám növeke
déséről, fogyásáról és a lefokozottakról is. Ebben a hónapban a különböző ezredektől
19 invalidus érkezett, viszont 18-cal fogyott a létszám. Az altisztek közül 22 kato
nát fokoztak le, valamennyiüket a Szegedre vezényelt két századból. Bizonyos,
hogy az invalidusokat erejüket meghaladó, nehéz sáncmunkára fogták Szegeden,
s mivel ezt sokan nem bírták s megtagadták, büntetésül őket lefokozták.
Itt tett jelentést Hohenhau ezredes arról is, hogy egy 36 éves gránátos, aki koráb
ban a Württemberg-gyalogezredtől került a Pesti Invalidus Ház állományába, név
szerint Johann Georg Miller, már kétszer is dezertált a szerinte szokatlanul kemény
bánásmód miatt. Útközben azonban Visegrádnál elfogták és visszakísérték. Ismételt
kihallgatása során elmondta, hogy napról-napra rosszabbul van, a jobb válla el van
törve, rendesen menni sem tud, Marco dr. a munkára mégis alkalmasnak minősítette.
ő azonban a büntetőmunkában nem tudja magát tartani, ezért kéri tehát végleges
elbocsátását az állományból. A parancsnokság végül is elengedte, de mint dezertőrt
tartotta nyilván.
Ezt a korábban sokféle hatalmaskodáshoz, erőszakhoz hozzászokott, igen kemény,
de ugyanakkor nehezen fegyelmezhető katonaságot a Pesti Invalidus Ház parancs
noksága és a Budai Hadbiztosság szívesen alkalmazta mind a földesúri, mind a hadi
adó behajtására a Jászkun Kerületben, ahol 1735-ben a hadiadó összege meghaladta
80 KA Inv. 1734. uo.
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a 37 000 r.Ft-ot, a földesúri adó pedig 34 700 r.Ft-ra emelkedett. Amikor valamelyik
jászkunsági város, vagy község a meghatározott időre nem tudta teljesíteni, vagy éppen
elhalasztotta az adóbefizetést, a földesúri tisztek kérésére a Pesti Invalidus Ház
parancsnoksága adóvégrehajtó különítményt rendelt ki a helységbe, ahol elsősor
ban a bírákat és a tanácsok elöljáróit vonták felelősségre az adófizetés halogatása
miatt. 81 Több esztendőben előfordult, hogy egyszerre 50 főből álló fegyveres különít
ményt vezényeltek ki adóbehajtásra, s ilyenkor 15—20 kocsit kellett értük küldeni
Pestre ingyen fuvarban. Az érintett városok, vagy községek néha heteken át kény
telenek voltak a végrehajtók élelmezését is vállalni.82
A szervezeti és intézményi fejlődés korlátai
A Pesti Invalidus Ház földesúri tevékenysége a földesúri tisztek hatalmaskodása
és visszaélései révén már távolról sem állt összhangban Széchényi György esztergomi
érsek alapító levelének jótékonysági és emberbaráti előírásaival. Emellett az intéz
mény gazdasági érdekei is sok vonatkozásban ellentétben álltak a Budai Hadbiztos
ság érdekeivel. Minél nagyobb méretű volt az országban elhelyezett katonaság eltartá
sának, beszállásolásának és csapatszállításának a terhe, annál nehezebbé vált a föl
desúri adó behajtása a jászkunsági adófizetők körében.
Voss von Ehrenfels hadbiztos 1735. október 23-án utasítást kapott az udvari Commissiótól, amely ugyanezt megküldte Johann Caspar von Hueber budai hadbiztosparancsnoknak is, hogy az együttműködés az eddiginél legyen jobb, pontosabb és
sokoldalúbb mind a katonai rendtartás és ellátás, mind a gazdálkodás és a nyilván
tartás területén. 83 Havonta készítsen pontos kimutatást az intézmény egész gazdál
kodási ügyviteléről, pénztárforgalmáról, minden bevételi és kiadási tételről hiteles
bizonylatok készüljenek, hogy azok áttekinthetőek és ellenőrizhetőek legyenek. Ál
landóan ellenőrizze Gabriel jäger számadásvezető könyvelőmunkáját, nehogy tévedé
sek vagy hibák forduljanak elő a felszerelés és az élelmezés kiosztásában és nyilván
tartásában. Ellenőrizze a Martinelli vezette építkezés anyag- és áruforgalmát, a mun
kabéreket, szorosan működjék együtt Gergetits budai építészeti felügyelővel!
Tartsa nyilván és különítse el a Jászkun Kerületben behajtott kétféle adót, a földes
úri árenda, valamint a hadiadó befizetéseit ! Itt kapott felhívást, hogy — bár a biza
lom iránta mind az udvari Commissiónál, mind Hohenhau ezredesnél megvan — biz
tosítékul helyezzen le 3 000 r.Ft óvadékot. Emlékeztette az idézett utasítás, hogy
hadbiztosi munkájáért évente 300 r.Ft fizetést kap. 84 Ezekben az években is foko
zatosan emelkedett a személyi állomány létszáma, ami azt mutatja, hogy az intéz
ményre igen nagy szükség volt.

9

/

81 KA Inv. 1735. Nr 34. f. 28. „In pluribus etiam Pagis in his Distrietibus Jassicum et Cumanorum... Executio
ex Domo Invalidorum miseris Contribuentis in collo haeret, sed cum parvo fructu..."
82 KA Inv. 1737. Nr 54. f. 4. Instructio quae ex mandato Excelsae Commissionis Aulicae in negotiis Domus Pestiensis Invalidorum Militum deputatae, qua Dominium Terrestrale in Distrietibus Jassicum et utriusque Cumanorum
respicientes.
83 KA Inv. 1735. Nr 280. f. 1—4. Instruction vor den Herren Feldkrieges-Commissarium Hueber wegen der
anvertrauthen Oeconomiae und "Wirtschafts-Besorgung in dem Pesterischen Invaliden Haus.
84 KA Inv. uo. „...gegen der zu Commissions-Händen einzulegen versicherten Caution pro 3000 Rh G..." Wien, den
23. Oktober 1735.
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Személyi

Egység

1736

Katona

Törzs
Ezredesi század
R u m p százada
De H e n n y százada
Rackh százada
Dornhoffer s z á z a d a
Sachs-század
Összesen:

állomány

6 század,

áprilisában*

Feleség

Leány

Fiú

8

193
176
188
191
190
174

23
23
23
34
25
6

5
6
10
7
8
2

9
9
7
15
6
3

230
214
228
247
229
185

1120

134

38

49

1341

1736. április 26-án szemlét tartottak az intézmény udvarán. A személyi állomány
ból 36 katona volt betegállományban, négyen teljesen felgyógyulva eredeti ezredük
höz tértek vissza. A szolgálati jelentésben kitértek arra, hogy a századoknál szükség
volna még élelmezési tisztekre. Sokféle más fogyatékosságra is hivatkoztak : Rackh
kapitány az év március 25-én meghalt, „századának mindeddig nincs hasonló rangú
parancsnoka, a 6. század parancsnoki állása is üres. Főhadnagy látja el a 3. század
parancsnoki tisztségét is, mert Henny kapitány valójában nem alkalmas tiszt, telje
sen elzüllött. Már három éve zavarosan viselkedik, éjjel magának főz, korán reggel
egy cédulát helyez ajtaja külsejére, mindent feljegyez rá, amit magának akar. A cé
dula mellé teszi a pénzt is. Makacskodásában úgyszólván búskomor melankóliában
szenved. Időnként Dietschin hadnagy is eszeveszett, elmezavarban van. Ezeket vala
hogyan el kellene különíteni, szobáikat más tiszteknek kellene kiadni, mert így is ke
vés tiszti lakás van". 86 Az állománynál ekkor 17 tiszt és 72 altiszt volt. Az Irgalmas
Rend konventje és rendelője is több helyet elfoglalt. Berendezték és felszerelték az
önálló gyógyszertárat és annak raktárát is. Az intézmény betegrészlegének vezetője
ez időben Pater Basilius Fiala vicarius volt.
Időközben a hatalmas épületkomplexumnak nemcsak a Városház utcai három
emeletes főhomlokzati része és utcai szárnyai, hanem az oldalszárnyai is felépültek,
ez utóbbiak azonban csak a második emeletig, a keleti épületszárny a városfal felé
eső részen pedig csak az első emeletig. így a négyudvaros építmény jóval kibővült,
sőt az udvari középszárnyak is tető alá kerültek, de az udvari középtraktusban a lép
csőházak építése nagyon lassan haladt, ezért csak a földszinti részek voltak beköltözhetőek. A háborús kiadások óriási mértékű növekedése miatt az udvari Commissio
— annak ellenére, hogy az erre a célra felhalmozódott pénz a bécsi Stadt-Banco-Obligation-nál rendelkezésre állhatott volna — haditanácsi rendelet alapján építkezési
célokra már csak kisebb összegeket utalt át a Pesti Invalidus Ház házipénztárának.
Pedig a rokkantak száma ezekben az években is állandóan gyarapodott, kérvényeik
felhalmozódtak a hadbiztosságon.
Az országos pestisjárvány gyászos körülményei között, amikor nemcsak a termelő
munka esett vissza, s a Jászkun Kerület lakosságának adó- és teherbíró képessége is
csökkent, hanem a törökellenes balkáni vesztes háború költségei is ugrásszerűen
emelkedtek, az Udvari Kamara ismét rászorult a most már az Universal-Bankalität
85 KA Inv. 1736. Nr 247. f. 1—6. Spezifikation über die in dem allhiesigen kaiserlichen Militär-Invalider.-Baus bei
Pest. Dato den 26. April 1736. befindten Weiber, Kinder mit Tauf- und Zunahmen betreffenden. — Gehorsamste
Relation über die in dem Kaiserlichen Militär-Invaliden-Haus zu Pest unter Commando des Herren Obristen von
Hohenhau stehende Invalide-Mannscharft, wie starck sich selbe bei der den 26. April 1736. gehaltenen Haupt-Muste
rung effective befunden haben.
86 KA Inv. 1736. uo. f. 5v Gehorsamste Relation... Henny kapitány és Dietschin hadnagy még két évig beosztá
sukban maradtak.
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bankbetétjén elhelyezett invalidus-alap pénzére. 1739. március 18-án egy adósköte
lezvényt állított ki 40 000 r.Ft-tól, amely összeget a Pesti Invalidus Ház ügyeire ren
delt Udvari Commissio elnökével, gr. Johann Franz von Nesselrode főhadbiztossal
történt előzetes megbeszélés értelmében az Udvari Commissio átutalt az Udvari Ka
mara pénztára részére úgy, hogy ezt az összeget, kölcsönként, évi 6%-os kamat mel
lett, a kamarai pénztár átvegye az Universal-Bankalität letéti számlájáról. Ennek a
kölcsönnek a biztosítására a kölcsön visszafizetéséig az Udvari Kamara lekötötte a
magyarországi sójövedelmek egy részét.87
Hozzá vetően éppen ennyi összegre lett volna szükség ahhoz, hogy a Pesti Invalidus
Ház építkezése az előző évekéhez hasonló ütemben folytatódjék, mert az évente beér
kező földesúri árenda összegeit főként a személyi állomány ellátására és az intézmény
fenntartására kellett fordítani, s mindez egyre költségesebbé vált. Hazai körökben
nem lehetett felfogni — s még Martinelli sem tudott erről a titkos pénzügyi áttétel
ről —, hogy e nehéz években miért lassítják le az építkezés ütemét, s az Udvari Com
missio miért utal át egyre kevesebb összeget az építkezés folytatására.
Személyi
Egység

állomány

1739

Katona

júniusában*6
Feleség

Gyermek

08

Törzs
Ezredesi század
Föstrázsarnesteri század
H e n n y kapitány százada
Z o t t kapitány százada
Beischlag k a p i t á n y százada
Burian kapitány százada
Gömetz kapitány százada

156
150
147
149
136
137
83

20
21
16
33
21
15
11

12
13
14
19
9
20
3

187
184
177
201
166
172
97

összesen

965

137

90

1192

: törzs és 7 század

Tárgyalt időszakunkban az intézmény személyi állománya tovább már nem is
emelkedett. A parancsnokság — egyetértve az építésvezetőséggel — inkább csak
arra törekedett, hogy a meglévő állomány elhelyezése és ellátása elfogadható legyen,
hogy a különféle fertőző betegek elkülönítését megoldhassák, hogy a három kórterem,
az önálló gyógyszertár, a szükséges melléképületek és raktárak a fokozódó igények
szerint jól megfeleljenek rendeltetésüknek.
Ezekben az években a szolgálatra alkalmas állományból kisebb különítményeket
már nemcsak a jászkunsági földesúri árenda és a hadiadó behajtására vettek igénybe,
hanem, részben a katonai fegyelem és a szolgálat erősítése érdekében, részben a más
helyőrségek táborokba vonult katonáinak pótlására is, több helységbe invalidusokat
vezényeltek. így 1739-ben a 965 főnyi katonai állományból Budára 410, Nagy
váradra 144, Szolnokra 63, Bajára 50, Székesfehérvárra 39 és Csepel-szigetre 29 inva
lidust helyeztek ki hosszabb-rövidebb ideig tartó szolgálattételre. Ennek a 735 főnyi
kihelyezett katonai állománynak élelmezését — általában kétszeres zsolddal és fej
adaggal elszámolva — továbbra is a Pesti Invalidus Ház pénztárának kellett bizto
sítania.
Érdemes volna alaposan utána nézni és ezredenként megvizsgálni, 1739-ben és a
következő években az ország területén állomásozó császári-királyi ezredektől időn87 HFHKA Ung. 1739. rote Nr 732. f. 504—07. Kaiserliche Schuldverschreibung pro 40 000 Rheinische Gulden,
•welche von dem Pesterischen Invaliden Haus antizipieret worden, mehr diesfalls an die Bankalität unterm 28. Mártii.
Wien, den 18. März 1739.
88 KA Inv. 1739. Nr 257. f. 1—2., 22. Ez időben Hohenhau ezredes más beosztásba kerülhetett, mert az intézmény
parancsnoki tisztségét az időközben már ezredessé kinevezett br. Herrmann von Rump látta el.
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ként mekkora összegek érkeztek be az udvari Commissio, illetve a Pesti Invalidus
H á z pénztárába az invalidus-alapra. Volt pl. egy ezredesi hagyaték is. Nesselrode
főhadbiztos felesége, Maria Ludovica von Viermondt grófnő végrendeleti alapít
ványának 2 000 r. Ft-os k a m a t j á t (4%-kal számolva) a Pesti Invalidus H á z beteg
ellátására hagyományozta. 8 9 Több kisebb összegű átutalás is történt, de összesítő
kimutatás ezekről az évekről nem áll rendelkezésünkre, illetve mindez további ku
t a t ó m u n k á t igényel. 90
Amikor 1740. december 16-án a porosz hadsereg betört Sziléziába, s megindult az
osztrák örökösödési háború, egyre reménytelenebbé vált az intézmény továbbépíté
sének az ügye. Martinelli 1741 áprilisában a Nesselrode-hoz címzett jelentésében és ja
vaslatában még három nagy invalidus-terem építéséhez való hozzájárulást kért. Mi
vel ezek félig már készen állottak, csupán belső munkálataik és berendezésük hiány
zott, Martinelli az engedélyt megkapta, de további bővítésre vonatkozó terveinek
kivitelezésére már nem j u t o t t pénzkiutalás. Ugyanakkor Nesselrode újabb, módosí
t o t t szervezeti szabályzatot küldött meg az intézmény katonai parancsnokának, br.
R u m p ezredesnek. Ez a szabályzat azonban kevés új elemet t a r t a l m a z , inkább az ed
dig elért eredmények összesítését kívánta nyújtani, mintegy jelezve, hogy az építke
zés további bővítésére pénz hiányában egyelőre nem lehet számítani. A parancsnok
ság az 1741 áprilisi helyzetnek megfelelő létszámot tekintse tartósnak. A személyi ál
lományt már csak a fogyás (felgyógyulás, dezertálás és halálozás) arányában lehet
növelni.
1741. május 14-én — hosszú, 12 évi szünet után — megnyílt a pozsonyi országgyű
lés. E t t ő l fogva az udvari Commissio kiváltképpen arra törekedett, hogy a Pesti I n 
validus Ház intézményi földesúri honosítását, a hazai földbirtokosok körébe való
befogadását, a Jászkun Kerületet illető „örökös földesúri tulajdonjogát", sőt önálló
pallosjogát is elismertesse és becikkelyeztesse az országgyűléssel. E n n e k érdekében
k é t terjedelmes memorandumot szerkesztett a Pesti Invalidus Ház létrejöttéről, in
tézményesítéséről és jótékonysági tevékenységéről, kihangsúlyozván főként az elért
eredményeket, ugyanakkor utalt a még t o v á b b is elvárható lehetőségekre is. 91
A két emlékirat és tájékoztatás 1741. augusztus 14-én a Magyar Kancellária útján
került az országgyűlés előkészítő bizottságához a felirati előterjesztés melléklete
ként. 9 2 A súlyos háborús körülmények m i a t t azonban a feliratot nem tűzték napirend
re az országgyűlésen. Érdemes azonban a felirat indokolásának néhány megállapí
tására figyelmet fordítani, mert szerzői láthatóan arra törekedtek, hogy a lehető
legkedvezőbb színben tüntessék fel a Pesti Invalidus H á z jótékony tevékenységét,
amely valóban a legnagyobb elismerésre lett volna érdemes — kivévén a földesúri
tevékenységét. Néhány ferdítése azonban nem állja meg helyét szó szerinti értelme
zésben, mert az intézmény nem csak ,,a Magyar Királyság nyereségére lett felajánlva
a többi jótétemények között", különösen úgy nem, hogy az intézményben ,,a magyar
nemzet katonái, tisztjei vagy közkatonái o t t gondozásban részesülnek és ebből meg
élhetést és előnyt húznak". 9 3
Nos, a hadbiztosi jelentések sorozatában néhány névsoros k i m u t a t á s t átvizsgálva,
kitűnik, hogy magyar nevű tiszt egyáltalán nem, közlegény is csak elvétve szerepel
S9 KA Inv. 1739. Nr 285. f. 1—7. Gräfin Maria Ludovica von Viermondt. továbbá: KA Inv. 1740. Nr 321. r. 1—36.
90 KA Inv. 1741. Nr 111. f.—1—29. Extract aus einer Amts-Verordnung von mir General-Kriegs-Commissario
Grafen von Nesselrode an den Herrn Feld-Kriegs-Commissarium Hueber. Wien, den 31. Mártii 1741. Uo Nr 145. f.
1—3. Martinelli Baumeister nach seiner Retours von Pest seine Bau-Relation. Wien, den 30. April 1741.
91 HFHKA TJng. 1741. rote Nr 760. f. 272—87. Kurzer, jedoch eigentlicher Entwurf und Nachrieht des Militär
Invaliden Haus zu Pest. Pressburg, den 23. Juni 1741. A másik memorandum: KA Inv. 1741. Nr 230. f. 1—-19. Wien,
den 5. Juli 1741. Ugyanez megvan: HFHKA Ung. 1741. rote Nr 760. f. uo. Viennae Austrae, die 2. Julii 1741. Ex
Commissione Regiae Aulicae. Gründliche Deduktion...
92 HFHKA Ung. 1741. rote Nr 760. f. 264. In reliquo Posonii, 14. August 1741. Gr. Dietrichstein mp., Gabriel
Gyöngyösi mp. Wickardt.
93 HFHKA uo. f. 284. „...wie dann deren bereits verschiedene sowohl Offiziers, als Gemeine allda vorhanden und
den Unterhalt geniessen".
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az intézmény személyi állományában.94 Hiszen rokkantakat csaknem kizáróan az or
szág területén elhelyezett és eltartott császári-királyi ezredektől vettek fel. Az 1730-as
években alakult magyar királyi ezredeket általában külföldön állomásoztatták, vagy
vetették be, s ezeknek megrokkant közkatonái és tisztjei örültek, ha családjukhoz
hazatérhettek, de nem is kérték felvételüket a pesti intézmény állományába. Ilyen
módon ott semmiféle gondozásban vagy előnyben nem részesülhettek.
Természetesen az megállja helyét, s ezt a „rövidebb jelentés" is elismeri, hogy a
Pesti Invalidus Ház megalapítását Széchényi György érseki alapítványa tette lehe
tővé még 1692-ben, s az alapítványtevő azt a magyar nemzet katonáinak is szentel
te, de nem megalapozott azt állítani, hogy a magyar tisztek és közkatonák máris je
len voltak az intézményben és hogy élvezték az eltartást. 95 Ehhez még tovább kellene
vizsgálni az 1741. évi és a következő évek hadbiztosi nyilvántartásait és jelentéseit is.
Azt is erősen meg kell kérdőjeleznünk, hogy a Jászkun Kerületből származó jöve
delmek „csak az országban kerültek felhasználásra", továbbá hogy Bécsből kezdettől
fogva 1740-ig 603 218 r.Ft 45 kr-t küldtek a Pesti Invalidus Háznak, s mindezt a Ma
gyar Királyságban használták fel.96 Nyilvánvaló, hogy az invalidus-alap teljes össze
gét más célokra is felhasználták, sőt belőle az Udvari Kamara kölcsönt is átvett
6%-os kamatra. A jászkunsági földesúri adóbevételekből valóban fizették a Bécsben
kinevezett földesúri tiszteket, de úgy, hogy fizetésüket a földesúri adóból vonták le,,
sőt a kerületek és a helyhatóságok választott tisztségviselőit maguk a mezővárosok
és a községek fizették. Tételesen bizonyítható ugyan az is, hogy néhány jászkunság!
helységben a Pesti Invalidus Ház a 10 év folyamán mintegy 10 000 r.Ft-ot fordított
vendégfogadó, templom, tisztviselői és katonatiszti lakások építtetésére, de hogyan ?
Ezeket a ráfordított pénzösszegeket minden esetben a befizetett földesúri adóból von
ták le, nem is beszélve az ingyenmunkáról és fuvarról az építkezések során. Ezek a
pénzösszegek tehát nem olyan jelentősek, kivált ha ahhoz viszonyítjuk, hogy a jász
kunsági földesúri adó összege a 10 év folyamán nyugta szerint is kb. 340 000 r.Ft-ra
rúgott, s ennek kb. 97%-át a Pesti Invalidus Ház közvetlen szükségleteire fordították.
Az udvari Commissiónál bizonyosan jól ellenőrizhető pénzügyi nyilvántartás állt
rendelkezésre a Bécsből a pesti építkezésre és a Pesti Invalidus Ház fenntartására,
személyi állományának ellátására küldött 603 218 r.Ft 45 kr-ról97, a valósághoz hoz
zátartozna azonban a mérleg másik oldala is, akár Bécsből, akár Pestről szemléljük a
tényeket. Itt kellett volna közölni azt az összeget is, amely Széchényi érsek 1692. ja
nuár 24-én kelt alapítványtétele óta — tehát az azóta eltelt 48 év folyamán — a kü
lönböző forrásokból az invalidus-alapra felhalmozódott, s ez a kamatokkal együtt
többszöröse lehetett a Pestre küldött összegnek. Egy 1745-ben készült nyilvántartás
és elszámolás — amelyet a Wiener Stadt-Banco állított össze98 — már 1 441 520 r.Ft
40 kr tőkéről és évi 80 831 r.Ft 2 kr kamatról szólt. S itt még nincs szó az UniversalBankalität pénzügyi nyilvántartásáról, s arról sem, hogy az udvari Commissióhoz és
közvetlenül a Pesti Invalidus Ház pénztárához beérkezett, tehát az invalidus-alap
hoz csatolandó összegek évenkénti, vagy időszakos elszámolása és nyilvántartása ho
gyan történt meg. Erről mérleget kellene készíteni.
Kifejezetten az országgyűlés pártfogásának megszerzését célozta a felterjesztésnek
az a része is, amely a hazai nemesség megnyugtatása végett jelezte, hogy a Pesti In
validus Ház a kerületekben nem kíván várakat, erődítményeket építeni idegen ka
tonaság elhelyezése céljából, következésképpen nem akar mintegy államot képezni
94 KA Inv. 1731. Nr 346. f. 7. Pl. a Dessewffy-huszárregimentből érkezett magyar huszár, Kiss János, akit elbo
csátottak a Pesti Invalidus Házból, vagy az Ahrenberg-regimentből érkezett Kiss Sebestyén, aki dezertált.
95 HFHKA Ung. 1741. rote Nr 760. í. 285. § 6.
96 HFHKA uo.
97 HFHKA uo.
98 HFHKA Ung. 1745. rote Nr 794. í. 27—31. Inventarium, deren das Löbliche Institutum des KaiserlichenKöniglichen Militär Invaliden Hauses zu Pest betreffenden Kapitalien, Fundationen und übrigen Dokumenten bis
ttltro Decembris 1745. Kapitalien in Wiener Stadt-Banco. Summa-summarum : 1 441 520 K..G. Kr 40. Jährliche I n 
teresse 80 831 Rh. G. Kr 2.
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az államban." Ezzel mintegy emlékeztetett arra, hogy 1728-ban az országgyűlés a
Német Lovagrendnek ugyanilyen indoklással nem szavazta meg az indigenatus és az
incolatus jogát. Végül van egy olyan része is a felterjesztésnek, amely kifejezetten a
királynői jóindulat megnyerésére irányult: „Mi reméljük tehát a jelenleg uralkodó
királyi felségtől, hogy honanyai szelídségből és jóságból, mintegy a kegyes dolgok leg
felső védelmező és pártfogó asszonya, nem fogja megengedni, hogy az említett Jász
kun Kerület a Pesti Invalidus Háztól, amely ezen a birtokán természetbeni járandó
ságokat állít elő, hogy ezután azokat sokkal drágábban vásárolja meg, tőle elszakíttassanak. Hanem sokkal inkább mintegy biztos alapon meghagyassék a kerületekben
visszavonhatatlanul, s mint tartós tulajdonban országgyulésileg is megerősíttessék.
Következésképpen a Pesti Invalidus Ház részére az indigenatus a legkegyelmesebben
engedélyeztessék".100
A fentebb említett másik mellékelt memorandum — a „Rövidebb, ámbár igazi ter
vezet és híradás" 101 — szintén sok érdekes anyagot tartalmazott az intézmény törté
netéről, de fejlesztésének távlati lehetőségeit túlbecsülte. Űgy tűnik, mintha az udvari
Commissio nem mérte volna fel világosan, hogy az építkezés megtorpanását valójában
a háborús kiadások rohamos megnövekedése okozta. Ezúttal is úgy tüntette fel, mint
ha a Pesti Invalidus Ház még mindig 4 000 ember befogadására épülne tovább, s
mintha valóban várható volna, hogy az 1730-as évek elején még kilátásban lévőnek
látszó, több milliós beruházási tőke az építkezés folytatásához hamarosan rendelke
zésre állhatna, amint azt Martinelli maga is remélte.102
Adott körülmények között ezt az irreálisnak bizonyult elvárást és reménykedést
— persze — felfoghatjuk úgy is, mint az eredeti építkezési terv és a beruházási elő
irányzat megvalósításának rendkívül előzékeny sürgetését. A felterjesztés anyaga
azonban az országgyűlésen nem került napirendre, annál inkább a szükséges haderő
megajánlásának az ügye. A birodalom érdekei, illetve a Habsburg államrezon súlyos
körülményei nem kínáltak kedvező lehetőségeket. A bekövetkezett háborús kiadások
és a veszteségek miatt „a kegyes alapítvány" további fejlesztésére, az építkezés
folytatására, beruházásaira vonatkozó elvárások és remények megtorpantak a reali
tások sorompóinál.
Ez az 1741. július 2-án készült memorandum azt is kiemelte, hogy a belső szolgá
latra alkalmas invalidusokat szinte kezdettől fogva évente ki vezénylik szolgálattétel
re a különböző helységekbe, hogy ezzel a tábori szolgálatra alkalmas helyőrségi állo
mányt hadiszolgálatba indíthassák.103 „Hasonló módon történik a most kitört hábo
rú idején is, amikor a teljes rokkant legénység többször kivonult a helyőrségekbe
s ott a Pesti Invalidus Ház alapjából kapja az ellátást". 104 S valóban, ez időben Bu
dára 482 fő, Székesfehérvárra 77, Szolnokra 31, Csepel-szigetre 29, Bajára 19 és Vecséré 2 fő volt kivezényelve szolgálatra. Ezeken kívül bányamunkára 6, földesúri és
hadiadó-behajtásra 50, templomi szolgálatra 1, iskolamesternek 1, óraőrségre 1, be
tegszoba-ügyelőnek 6 főt osztottak be a személyi állományból, fogdában volt 9 sze
mély a kimutatás szerint.105
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Pesti Invalidus Ház a tárgyalt időszakban
megfelelt eredeti intézményi hivatásának, de földesúri joghatóságánál fogva már fele
más intézménnyé vált. Továbbépítését és fejlesztését pedig lehetetlenné tették az
osztrák örökösödési háború kiadásai és veszteségei, emberben és anyagban egyaránt.

99 HFHKA Ung. 1741. rote Nr 760 f. 286 v. „...consequenter keinen Staat im Staate zuformieren".
100 HFHKA uo. „...wir hoffen also von seiner Zeit regierenden Königlichen Majästät, dass..."
101 HFHKA uo. Gründliche Deduktion...
102 KA Inv. 1741. Nr 145. f. 1—3. J. E. Martinelli Baumeister nach seiner Retours von Pest seine Bau-Relation.
Wien, den 30. April 1741.
103 HFHKA Ung. 1741. rote Nr 760. f. 293. Offiziers-Wittiben. Deren verwaisten Kinder-Besorgung.
:
104 HFHKA Ung. uo.
•
105 Ka Inv. 1742. Nr 365. f. 1—30. Spezifikation...
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MELLEKLETEK

1. melléklet
A Magyarországon és csatolt részein tartózkodó ezredek hozzájárulása a Pesti Invalidus
Ház ellátásához, 1728—1731
Az ezredek neve

Befizetett
főösszegek

Gyalogezredek
Pálffy Miklós
Alexander Württemberg
Franz B. Harrach
Maximilian Starhemberg
Bevern
J u n g Daun
Marulli
Wilhelm Neipperg
Leopold Trautsohn (Fürstenbusch)
Franz Wallis (Erdélyben)
Alcaudette
Franz Lothringen
Ligneville (Erdélyben)
Lokstätt (Erdélyben)
Siegbert Heister (Erdélyben)

r. Ft
5 782
5 118
5 640
5 738
5 929
5 659
5 980
5 615
4 890
5 748
6 169
6 133
5 667
5 923
5 651

Vértes ezredek
Pálffy János
Raimund Montecuccoli (Podstazky)
D a r m s t a t t (Erdélyben)
Claudius Florimond Mercy
Caspar Cordua
H a u t c y (Erdélyben)
Joh. Friedrich Veteráni (Erdélyben)
Lanthierv
Offein
Joh. Eugeni Savoy
Seher
Hohenzollern
J. Anton Lobkowitz

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dragonyos ezredek
Alt. Württemberg
Gundacker Althann
Ferdinand Bayern
Jörgen de Tollet
Carl Liechtenstein
J. Joseph Khewenhüller (Erdélyben)

4 151
4 117
4 139
4 203
4 093
4189

Huszárezredek
Dessewffy István
Gabriel Splenyi (Zungenberg)

2 624 30
2 535 10

összesen 36 ezred

302
357
429
284
766
424
287
357
483
416
434
394
415

172 055

Ebből j u t o t t
1730. X I . 1-től
1731. V. 31-ig

Jer
48
7

r. Ft
1087
494
1 263
1 556
890
724
1055
760
1 008
552
309
1 989
948
564
666

kr
7
57
47
42
8
34
8
27
6
13
38
17
32
56
31

11

213
619
3 252
209
3 226
272
212
1488
298
218
508
199
645

42
40
21
55
58
37
48
26
45
11
43
3
41

5
22
25
35
52
12

843
535
467
1587
204
884

3
16
54
16
6
5

—
—

11
40
53

—

50
10
42
46
26
42
46

—
35
16

-—

15
36
39
12
22
42

—
—

>.

996 59
139 58
30 897 42

Kriegsarchiv, Wien, Invalidenamt, 1731. Nr 369. j . 1—S. Pro Nota Nr 1—2. Die in Königreich
Hungarn et partibus annexis stehende Regimenter haben von 3 vorigen Jahren á conto der 1728—29,
und bis Ende Okt. 1730., dann von 1. Nov. 1730. bis Ende April. 1731...)
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2. melléklet
Orvosi jelentés a Pesti Invalidus Ház kórházi részlegének betegállományáról 1734
augusztus hónap végén
A

A

betegség neme :

1

„.

** .
°

Febris 3-tianae = harmadnapos láz
Lungensüchtig = tüdőbajos
Brustkrankenheit = mellbetegség
Dysenteria = vérhas
Colica = hascsikarás
Wassersüchtig = vizkórságos
Seitenstechen m oldalszúrásos
Alte Schaden = öregkori kórság
Saltzblut = lúgos vérű
Blessuren = sebesültek
Exulzerierter Hais m fekélyes nyak
Epilepsia = nyavalyatörés
Scorbut = sorvadás
Grindig = ótvaras
Contractura = végtagmerevedés
Glieder-reissen = végtag-köszvény
Verruchte = elmebajos
Schlagflüsse = gutaütésesek
Venerisch — nemi-bajos
Stranguria = húgyhólyag-kórság
Kranke Weiber und Kinder = beteg nők és gyermekek
Öt

1

3
6
6
ő
2
1
1
9
9
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
11

32

67

3
3
2
1
6
7
1
1
1
3
1
1
1

Távozott
Meg- Lábahalt dozó

—
2
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2

3

—
—
3
2

—

Maradt
kórteremben

—
4
5
2

—
1

1
1
1
1

—

1
1

—

—
—
1

—
—
1

—
5

23

—
7
8

1
4

—
1
1

—
1
4

39 fő

KA Inv. 1734. Nr 400. f. 15. Kranken-Report deren sich in dem Kaiserlichen Pesterischen Invaliden
Haus befindlichen Kranken und biesterten Männer, Weiber und Kinder.
Franciscus de Marco Doctor Phüosophiae ac Medicináé.
A betegeket két kórteremben helyezték el, az egyikben a nőket és leánykákat, a másikba a
a férfiakat és a fiúkat. Az orvosi ellátás mindenki számára ingyenes volt.
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3. melléklet
Orvosi jelentés a Pesti Invalidus Ház kórházi részlegének betegállományáról 1731.
IX. 30-án
Szept. 130-ig

A betegség neme

Távozott
Meg- Lábahalt dozó

Febris maligna = hideglelés
—
1
Febris 4-tanae = negyednapi láz
1
Febris 3tianae = harmadnapi láz
2
Febris stomachi = torokgyulladás
Lungensüchtig — tüdőbajos
4
Wassersüchtig = vízkórságos
2
Dysenteria = vérhas
1
2
Seitenstecken = oldalszúrásos
Brustkrankheit = mellbetegség
—
7
Epilepsia = nyavalyatörés
Rothlauf = orbánc
—
Exulzerirter Hals = fekélyes nyak
1
Contractura = végtagmerevedés
5
Auss-seitig =B bélpoklos, leprás
ö
Alte Schaden = öregkori kórság
12
Blessuren = sebesültek
—
7
Glieder-reissen = végtag-köszvény
Kranke Weiber und Kinder = beteg nők és gyermekek 7

2
1
4
2
5
2
4
3
5
7
4
1
5
12
12
3
7
7

—
—
—
—
—
—

összesen :

86

1

57

—
—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—

2

—
2

—
—
—
4
2
5

—
4

•

Maradt
kórterem
ben

1
2
2
4
2

—
1

.—
7

—

2

1
5
6
9
2
7
5

31

54

—
—
6
3
1

—

Kórházi orvos : Dr. medicus Lorenz Stocker.
KA Inv. 1731. Nr 346. f. 4. Kranken-Report derer sich in allhiesigen Kaiserlichen
Pesterischen
Invaliden Haus hejindlichen Kranken und Blessierten, Mann, Weiber und Kinder, als...
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4. melléklet
Részletezés azokról a gyógyszerekről, amelyeket Dr. Franciscus de Marco a Pesti Invalidus
Házban 1733 október folyamán felírt
Gyógyszerek
Haube-Laxierende Piller = hashajtó pirula,
Laxierender Brust-Tee = hajtó hatású melltea,
Destilliertes ätherisches Oel = párolt illóolaj,
Störende und anhaltende Mixtur — zavaró és tartós keverék,
Spezies zur Trank = különleges italfajta,
Laxier-Spezies mit Rhebarbara = hajtó hatású rebarbara,
Blutstollende Mixtur = vérpuhító keverék,
Sonderes Wundpulver = különleges sebpor,
Rosenhonig = rózsaméz,
Destilliertes Lein-Oil = párolt lenolaj,
Emplastrum Diapalmae = illatos kenőflastrom,
Emplastrum album coctum = fehér flastromfőzet,
Magen-Tinctur = gyomortinktura,
Windtreibende Elixier = szélhajtó elixir,
Kaiserliche Magen-Pflaster = császári gyomorflastrom,
Mandl-Oil = mandulaolaj,
Vermischter Edelstein-Pulver = nemeskőpor-keverék,
Vermischtende Theriac = kevert térjék,
Brust Spezies-Tee = különleges melltea,
Kühlende und anfrierende Milch = h ű t ö t t és fagyasztott tej,
Anhaltende Mixtur = tartós keverék,
Präparierten Weinstein = preparált borkő,
Theriac-Smaragd = terjók-smaragd,
Gall- und Schleim-defendentes Pulver = vese és nyálka elleni por,
Geblütreinige Spezies = vértisztító,
Schlag-Balsam = sebgyógyír,
Brust-Latwerge = electuarium-nyelet,
Guldener Balsam = aranyozott balzsam,
Magnesia Nitri = magnéziumnitrát,
Spiritus vini cum aloe = borszesz olajjal,
Apostolische Salbe = apostoli kenőcs,
Vermischte Magen-Šalz = gyomor-sókeverék,
Senna-Blätter = szennalevelek,
Saliter Gift = sós méreg,
Gall-laxierendes Pulver = vesehajtó por,
Safran-Pflaster = sáfrányflastrom,
Ungentum Fuxi = vörös színű gyógykenőcs,
Urintreibende Balsam = vizelethajtó,
Camphor-Geist = kámforszesz,
Vesicatori Pflaster *= hólyagflastrom,
Vermischte Cassia = fahéjkeverék,
Muliebris Essentia = asszonyi tömény ecet.
Mp. Fráter Max Curtin Pharmacologe.
Ezek ára 158 r . F t 47 kr volt.
KA Inv. 1733. Nr 350. f. 2—6. Specification deren Medicamenten so von titl. Herren Doctor de
Marco pro vor das Kaiserliche Invaliden Hospital zu Pest in Monat Octohris 1733. seind verschrieben
und verabfolget worden.
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ő. melléklet
Elszámolás
Gottfried Wiesner közlegény leszereléséről, aki a Hohenzollern vértes regimentből érkezett
a Pesti Invalidus Házba, ott Carl Emanuel de H e n n y századában szolgált s végleges elbocsátását
(Demission) kérte. Mindaz, amit személyesen kapott és élvezett belépésétől kezdve elbocsátása
napjáig, 1732. május 9-től 1733. szeptember 30-áig, az időről-időre ellenőrzött és Franz Joseph
Fuchs hadbiztos által szabályozott készletből Gottfried Wiesner k a p o t t és élvezett:
Zsold 500 napra, naponként 3 kr-t számítva

25 r . F t •— kr,

Kenyérfejadag 500 napra, naponta 2 kr

16 r . F t 40 kr,

A felszerelésre (an Mundur) :
1 kalap (Hut)
1 k a b á t (Rock)
1 zeke, mellény (Kamisol)
2 nadrág (Paar-Hosen)
4 ing (Hemden) egyenként 43 kr
2 pár harisnya (Paar-Strümpfe), á 45 kr
2 pár cipő (Paar-Schuhe) á 1 r . F t 18 kr
2 nyakravaló (Halsbinde samt Schlössel)
1 szurony csattal (Bajonett samt Kuppel)
1 köpönyeg (Kappe)
1 tarisznya (Schnappsack)
1 pár cipőtalp (Paar-Schuh-Sohlen)
Az átvettek teljes összege :

,..

— r.Ft
6 r.Ft
2 r.Ft
2 r.Ft
3 r.Ft
1 r.Ft
2 r.Ft
— r.Ft
1 r.Ft
— r.Ft
— r.Ft
— r.Ft
64 r . F t

56 kr,
35 kr,
45 kr,
30 kr,
— kr,
30 kr,
36 kr,
50 kr,
13 kr,
20 kr,
20 kr,
17 kr.
32 kr.

Signatum, Pest, den 20-sten Septembris 1733.
Simon Schmiedt hadnagy m p . számvivő.
Felülvizsgálta és teljesen rendben találta:
Franz Joseph Fuchs császári hadbiztos mp. Kelt, mint fent.
KA Inv. 1733. Nr 285. f. 2. Abrechnung, mit dem in dem Kaiserlichen Militär Invaliden Haus zu
Pest, von löblichem Hohenzollerischen Courassier Regiment und zwar bei der Hauptmann de Hennyschen Compagnie gestandenen nunmehro aber entlassenen Gemeine Gottfried Wiesner, was selbter
á die introitu usque ad diem dimissionis empfangen und genossen, als...
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ő. melléklet

7. melléklet

Йожеф Кишш
ВОЕННЫЙ РАСПОРЯДОК И СНАБЖЕНИЕ В ПЕШТСКОМ ДОМЕ ИНВАЛИДОВ
В 1720—30 ГГ.
Резюме
Сооружение центрального здания СТОЛИЧНОГО Совета города Будапешта (5. район, ул.
Варошхаза № 9—11) дворца Мартинелли, по первому официальному названию: Пештского
Дома инвалидов стало возможным благодаря решению Эстергомского кардинала Дьёрдя
Сечени о создании т. н. фонда Сеченй на сумму 157 000 рейнских форинтов. Сечени был самым
крупным венгерским меценатом своего времени, который форсировал создание учреждения
в целях гуманного обеспечения солдат-инвалидов, получивших ранения и ставших инвалидами
во время освободительной войны против турок. Однако Венский Военный Совет и Дворовая
Палата отложили строительство, а капитал фонда израсходовали в других целях. В 1702
году, ссылаясь на право императорского и королевского величества, незаконно конфисковали
Регион Яскун из владений короны и продали его за 500 000 рейнских форинтов Германскому
Рыцарскому ордену. Половину вырученных денег заплатили в кассу Дворовой Палаты, а
другую половину епископ граф Колонич Леопольд также заплатил туда из незаконно
взятого капитала фонда Сечени.
В 1715 году Венгерская Палата обязалась выплатить сумму фонда, и таким образом, с опо
зданием в 24 года в 1716 году началось строительство Пештского Дома инвалидов под ру
ководством архитекторов Я ноша Хёльблйнга и Фортунато де Прати. В 1726 году принц
Макцимилиан фон Ганновер пожертвовал в фонд строительства 125 000 форинтов. Бла
годаря этому строительство ускорилось и с 1728 года оно продолжалось до 1742 года уже
под руководством Антона Эрхардта Мартинелли. В 1728 году принц Евгеньй Савойский,
генерал, председатель Военного Совета, отдал приказ о том, чтобы каждый солдат 36 имаераторского-королевского полка ежемесячно выплачивал в фонд строительства по одному
крайцару. В 1729 году уже можно было поселиться в одну часть здания. Здесь поместили
300 инвалидов из г. Эршекуйвар. Численность обитателей учреждения по мере строительства
постепенно возрастала и к 1974 году достигла уже 1578 человек.
Главным ведомством Дома инвалидов была Комиссия венского двора, зависевшая от Вы
сшего Военного Совета и от Дворовой Палаты. Организационным уставом предписывалось,
чтобы внутренний распорядок был похож на казарму императорского-королевского гарни
зона, лежачие больные (в среднем 30—40 человек) получали медицинский уход. После вос
становлении своего здоровья они должны были возвратиться в свои полки, а те, кто ока
зались непригодны к воинской службе, до конца своей жизни получали уход в Доме инвалидов.
С 1731 года изменился характер учреждения. Дом инвалидов купил у германского Рыцар
ского ордена регион Яскун и таким образом стал официально феодальным ведомством.
Доходы за земельную собственность составляли 34—35 тыс. рейнских форинтов. Однако
феодальные офицеры (служащие), назначенные Дворовой Комиссией, в сотрудничестве
с будайским главным Военным Комиссариатом совершали страшно много злоупотребления
во время насильственного сбора как Яскуншагского феодального налога, так и государствен
ного или военного налога. Феодальный налог расходовался на снабжение и содержание
иноземных войск, на содержание Дома инвалидов в 2 военных палат. Таким образом, из
этих налогов ничего не вернулось в Яскуншагскую экономику. И так как те, из инвалидов
Пештского Дома инвалидов, которые были еще способны нести службу, направлялись
служить в различных гарнизонах страны, их двойное содержание и денежное довольствие
выплачивалось домашней кассой Дома, что очень быстро увеличило потребность в деньгах
за один год. В 1739 году в Буду было командировано 482, в Секешфехервар 77, в Сольнок
31, на Остров Чепель, в Савойский дворец 29 и в г. Байа 19 инвалидов.
С началом войны за австрийское наследство расходы Дворовой Палаты настолько воз
росли, что сумм, накопившихся в фонде Инвалидов, уже не хватило на продолжение строи
тельства, более того, годом раньше Дворовая Комиссия дала заем Хофкамере в размере
40 000 рейнских флоринов под 6 процентную ставку.
Таким образом, строительство прервалось на половине, его дальнейшее продолжени
стало невозможным. Вследствие возникших военных расходов и потерь приостановились
надежды и ожидания, связанные с дальнейшими инвестициями в «фонд милосердия», задер
жанные шлагбаумами реальностей войны.
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József Kiss
MILITÄRISCHE ORDNUNG U N D VERSORGUNG IM I N V A L I D E N - H A U S
ZU P E S T I N D E N 1720—1730-STEN J A H R E N
Resümee
Die Errichtung des gegenwärtigen Zentralgebäudes des Rathauses von Budapest, das ehemahligen Martinelli- Schlosses, des originalen Invaliden- Hauses zu Pest wurde durch die sog. Szechenysche Fundation im Wert von 157 000 Rheinischen Gulden ermöglicht, worüber György
Széchenyi der Kardinal zu Gran in seinem Fundations- Brief am 24-ten J a n u a r 1692 verfügte.
Széchenyi, der gröste ungarische Mäzen der Zeit h a t im Interesse der menschlichen Versorgung,
der während des gegen der Türken geführten Befreiungskrieges verwundet und invalid gewordenen Soldaten die Errichtung des Institutions bedrängt. Der Hofkriegsrat und die Hofkammer von
Wien haben es aber verschoben und das Fundations Kapital auf etwas anderes verwendet.
I m 1702 haben sie mit dem königlichen und kaiserlichen Hocheitsrecht, ungesetzmässig das
Krongut den Jassisch — Kumanischen Distrikt konfisziert und ihn für 500 000 Rheinischen Gulden
den Deutschen Ritterorden verkauft. Die Hälfte der Verkaufpreis wurde von den DeutschOrdens- Bailei Franken in die Kasse der Hofkammer gezahlt, während wurde die andere Hälfte
vom Kardinal graf Lipot Kolonits in die Kasse aus dem Fundations Kapital gezahlt das Unrecht
aus den Szechenyischen Fundationan entnommen wurde.
Die Summe der Fundation wurde 1715 von der Ungarischen Kammer übergenommen, so
konnte der Bau des Invaliden H a u s zu Pest, mit 24 Jahren Verspätung im 1716, unter der Leitung
von Baumeister János Hölbling und Fortunato de Prati beginnen. 1726 wurden 125 000 Rheinische Gulden dem Baufonds von Prinz Maximillian von Hannover gespendet. So wurden dia
Bauarbeiten beschleunigt und von 1728 gegen sie weiter unter der Leitung von Anton Erhard
Martinelli bis zum Jahre 1742. 1728 hat Feldmarschall Prinz Eugen von Savoyen der Vorsitzende
des Kriegsrates angeordnet, das alle Soldaten der in der Ungarischen Königreich stationierenden
34 K.U.K. Regimente am Baufonds mit einem Monats- Kreutzer beitragen soll.
1729 hatte schon das Invaliden — Haus ein beziehbares Teil und 300 Invaliden aus Érsekújvár
(Neuhäusel) wurden im Gebäude untergebracht. Der Personalbestand des Instituts ist im Verhältnis der Bauarbeiten allmählig auf 1740 schon auf 1578 Köpfe gestiegen.
Das Oberbehörde des Instituts war eine Hofkommission von Wien, die vom Hofkriegsrat u n d
von der Hofkammer abhängig war. Seine Organisationssatzung hat vorgeschrieben, das seine
innere Ordnung gleich aussehen soll wie die einer K.U.K. Garnisonkaserne und die bettlägerige
Kranken ärtzliche Behandlung erhalten sollen. Nach der Wiederherstellung ihrer Gesundheit
sollten sie zu ihren Regimenten zurück kehren während die Dinstuntaugliche bis zum Ende ihrer
Leben hier Unterhalt erhalten sollten.
Mit 1731 beginnend veränderte sich der Charakter des Instituts. E s hat den Jassisch- Kumanischen Distrikt vom Deutschen Ritterorden gekauft und so ist es auch zur institutionelle grundherrliche Behörde geworden. Sein grundherrliches Einkommen machte jährlich 34 000—35 000
Rheinische Gulden aus. Die von der Hofkommission ernannten grundherrliche Beamten haben aber
zusammen mit den Kriegskomissare des General- Kriegs — Kommissariat-Amts zu Ofen sehr
viele Misbräche, während der gewaltsame Erhebung der Grundherrliche Arenda- Gebühr (census
dominalis) und der staatliche oder Kriegssteuer (quantum contributionale) in Jassisch- R u m ä nien begangen. Die grundherrliche Arenda — Gebühr wurde auf die Versorgung und Erhaltung
des Instituts, die Kriegssteuer auf die Unterhaltung der fremden Soldaten verwendet. So ist
aus diesen Steuern nichts in die Jassisch-Kumanische Wirtschaft zurückgeströhmt. Da die
dienstfähige Mannschaft der Invaliden Bestandes des Invaliden-Hauses zii Pest oft in den verschiedensten Garnisonnen des Landes zur Dienstleistung kommandiert wurden und ihre doppelte Versorgung und ihrer Sold von der Hauskasse des Instituts bezahlt wurden was die jährliche Geldbedarf des Instituts schnell erhöhte. 1739 wurden Z.B. 482 Invaliden nach Ofen, 77
nach Székesfehérvár, 31 nach Szolnok, 29 nach Csepel-insel an den Savoyen Schloss und 19
nach Baja kommandiert.
Vom Beginn des österreichischen Erbfolgekrieges erhöhten sich die Ausgaben der Hofkammer
in einem so grosen Masse, das es aus der für die Invalidenfonds ansammelten Summe für die
Fortsetzung der Bauarbeiten nicht ausgereicht hat. Die Hofkommission hat sogar der Hofkammer 40 000 Rheinische Gulden auf 6% Zinsen ein J a h r früher darleihen.
So sind die Bauarbeiten abgebrochen die Weitereentwicklung ist unmöglich geworden. Wegen
der Kriegskosten und Kriegsverluste stutzten die Hoffnungen für die weitere Investitionen der
„Gnaden Fundation" vor der Schranke der Realitäten des Krieges.
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KÖZLEMÉNYEK

PETER UNWIN

GÖRGEI TÉLI HADJÁRATA
Egy elfelejtett hősköltemény új előadásban
A Habsburg Birodalomban, mint egész Európában, 1848 a forradalmak éve volt.
A Habsburgok lépésről lépésre felülkerekedtek a bécsi diákokon, Prága polgárain
és az itáliai nacionalistákon. Magyarországhoz több időre volt szükség, noha 1848
decemberére a császári főparancsnok, Windisch Graetz Budapest alatt állt.
Kossuth, Magyarország karizmatikus vezetője, nem könnyítette meg tábornokai
dolgát. Feladatukká tette, hogy vívjanak döntő csatát Budapest előtt, azonban
hadseregük és a főváros épségének kockáztatása nélkül. Ugyanakkor ő a kormány
hivatalokkal, az országgyűléssel, az államkincstárral és a hadianyaggyárakkal együtt
Kelet-Magyarországra, Debrecenbe települt, ám erről is elmulasztotta tájékoztatni
katonati vezetőit. A tábornokok, mivel úgy érezték, magukra hagyták és kijátszották
őket, visszavonták a hadsereget a Duna mögé és ellenállás nélkül hagyták, hogy
Windisch Graetz birtokába vegye Budapestet. Ebben a pillanatban úgy tűnt,
Kossuth retorikája ellenére minden elveszett. A magyar hadsereg főparancsnoka
azonban, a harminc éves, huszárkapitányból tábornokká előlépett Görgei Artúr
olyan hadműveletbe kezdett, amely saját kormányát éppúgy meghökkentette,
mint az ellenséget és olyan helyet vívott ki ezáltal magának a hadtörténelemben,
mint Stonewall Jackson a Shenandoah-völgyi hadjáratával.
Ez a hadművelet mindig is nagy hatást gyakorolt rám és mielőtt 1986 májusamegváltam volna budapesti brit nagyköveti beosztásomtól, segítséget kértem a Ma
gyar Néphadseregtől, hogy egy magyar hadtörténész kíséretében végigkövethessem
Görgei menetvonalát.
Kossuth és Windisch Graetz egyaránt azt várták, hogy Görgei kelet felé vonul
vissza: a Tisza vonalán megtámaszkodva védelmezhette volna Debrecent. Küldött
is egy csekélyebb egységet abba az irányba, maga azonban, azt követően, hogy
1849. január 6-án utoljára Vácnál bukkant jfel, 30 kilométernyire Budapesttől,
északnak fordult, a ma Szlovákiához tartozó hegység felé. 16 000 embere volt, túl
nyomóan kiképzetlen katonák, négy hadosztályban, tapasztalatlan parancsnokok
vezetése alatt. Görgei maga Magyar Királyi Feldunai Hadseregnek nevezte ezt az
erőt.
Windisch Graetz úgy cselekedett, ahogy Görgei várta. Ahelyett, hogy Debrecen
felé nyomult volna, tétovázni kezdett és a Feldunai Hadsereg után menesztett egy
hadosztályt, mely illő távolságból követte és szemmel tartotta mozdulatait.
A Dunától északra eltávolodván azonban Görgei hirtelen nyugatnak fordult,
hogy Lipótvár (Leopoldov) ostromzárának feloldásával Bécset fenyegethesse. Másik
lehetősége az volt, hogy — dél felé fordulva — felmenti Komáromot, ami által
elvághatja Windisch Graetz duna-menti utánpótlási vonalát Bécs és Budapest
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között. Január 10-én azonban Habsburg hadoszlopok állták Görgei kis seregének
útját dél, nyugat és észak felől. Ezen a napon, Lévánál (Levice), a magyar főparancs
nok úgy határozott, hogy ismét északnak fordul és elsáncolja magát a Beszterce
(Banská Bystrica) körüli, arany- és ezüstbányáikról híres hegyi városokban. Abban
bízott, hogy ott megpihentetheti és megvédelmezheti csapatait a legkeményebb téli
napokban, kiképezheti és újra felszerelheti őket, továbbá, azáltal, hogy állandó fe
nyegetést jelent Windisch Graetz északi szárnyán, eltérítheti őt attól, hogy keleti
irányban mozogjon és kivesse a magyar kormányt Debrecenből.
! Görgei súlyos taktikai hibát követett volna el, ha nem ad lehetőséget a Habsbur
goknak, hogy felgöngyölítsék saját, Besztercétől délre elhelyezett állásait. A Feldunai
Hadsereg helyzete a hegyi bányavárosok térségében több volt, mint kétséges. Ugyan
akkor Kossuth, akinek időközben sikerült újra felvennie a kapcsolatokat Görgeivel,újra és újra sürgette őt, hogy hozza hadseregét keletre és csatlakozzék a Debrecent
á Tisza vonalára támaszkodva védelmező gyenge magyar erőkhöz. Ez rosszabb volt,
Jnint egy lidérces álom. Görgeinek az utasítás szerint ki kellett vonnia négy hadosziálynyi gyakorlatlan hadseregét a hegyi bányavárosok környéki hevenyészett állá
saiból és a tél közepén, az ellenség megfigyelése alatt, a megtámadtatás állandó
Veszedelmével kellett kelet felé nyomulnia, Habsburg csapatokkal a sarkában. Az
elöntött utakon az emberek térdig, néha derékig merültek a vízbe. Egyetlen példa
ís kitűnően mutatja a nehézségeket: Görgei legnyugatibb hadosztálya csak úgy tu
dott kivonulni Körmöcbányáról (Kremnica), hogy a hadsereg utászai egy haszná
laton kívüli bányavágatot tettek járhatóvá a besztercei hegyek gyomrában.
| Január 25-én a Feldunai Hadsereg két oszlopban, oszloponként két hadosztállyal,
megindult kelet felé. Görgei az északi oszloppal tartott, a hóborította Magas-Tátrán
çs Lőcsén (Levoča) át Szepesvár (Spišské Pohradie) felé.
i A másik oszlop, amelyet a Bath-ban született, hugenotta származású angol Guyon
Richard tábornok vezetett — aki a brit hadseregben kevés perspektívát látott ma
ga előtt, — mintegy 15 mérfölddel délebbre, Iglón (Nová Ves) keresztül menetelt.
| A hadsereg előtt négyezer láb magasságú hegylánc emelkedett, melyet csak a Brahyiszkói hágó tört át. Görgei hadseregének, ha Eperjest (Prešov) el akarta érni, hogy
délnek fordulván, Kassán (Košice) keresztül csatlakozzék a Tiszánál álló magyar
Crokhöz, át kellett jutnia hágón. A hágó legnagyobb magassága 2500 lábnyi és még
ina is számottevő akadálynak számít. 1849-ben az út alig volt több egyszerű szekérhyomnál. A tél ugyanakkor különösen kemény volt. Görgei nem sokra tartotta
Guyon katonai képességeit, annál többre határozottságát és bátorságát. Február 5-én
parancsot küldött neki, hogy támadja meg a hágót tartó könnyű Habsburg erőket.
Ugyanakkor ő, az északi hadoszlop két hadosztályának tisztjeivel megállapodott
Lőcsén és éppoly gondtalanul, mint Wellington tisztikara Waterloo előestéjén
Brüsszelben, bált rendezett a város szebbkeblű hölgyeinek tiszteletére.
I Guyonnak 3500 embere volt egy 2000 fő erejű Habsburg dandárral szemben. 15
mérföldnyi meredek, kanyargós, jeges út állt előttük. Tudta, ha nem sikerül áttörnie
à hágón, az egész hadsereg veszélybe kerül. Kürtösöket küldött hát előre kétoldalt
azzal az utasítással, hogy fújják a vadászok kürtjeleit és hitessék el a Habsburg
csapatokkal, hogy bekerítették őket a szárnyakon. Egyidejűleg — talán abból kiin
dulva, hogy ha a kalap már túl van a kerítésen, a fej is átjut előbb-utóbb — üzenetet
küldött főparancsnokának, hogy a hágót elfoglalta. Aztán megindította a támadást.
A Habsburg dandár mintegy fél napig tartó ellenállás után visszahúzódott a hágóról
a csúcs mögé. Február 6-án éjjel Guyon huszárai Eperjesen voltak. Megnyílt az út
a Tisza felé. Görgei hadoszlopának tisztjei még egyszer és utoljára meghajoltak bájos
vendégeik előtt és, kávéval kúrálván ki a katonai szalonspiccet, erőltetett menettel
csatlakoztak Guyonhoz. Február 12-re Görgei ott volt, ahová Kossuth parancsolta:
egyesítette erőit Klapka gyenge tiszai hadseregével. Csakhogy míg január elején a
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a hegyekbe kiképzetlen csapatokkal vonult el, egy hónappal később olyan hadsereg
gel tért onnan vissza, amely háromszáz mérföldet menetelt, a bányavárosokban fel
szerelkezett, megtanult tűzben manőverezni, számtalan összecsapásban vett részt
és a tél közepén leküzdött egy nehéz hágót is. Görgei a tiszai hadsereghez olyan sereg
gel csatlakozott, mely bízott önmagában és vezérében. A taktikai kezdeményezés
a magyaroknál volt.
Elégedetten tapasztalván, hogy Görgei kelet felé húzódik és nem fenyegeti többé
utánpótlási vonalait, Windisch Graetz végre maga is megindult Budapest alól a Tisza
felé az Alföld északi peremén. A két hadsereg 1849. február 26-án Kápolnánál talál
kozott, pár mérföldre délkeletre Egertől, a bikavér hazájától. Nagyjából egyenlő
erőt képviseltek, mintegy 25—25 000 katonát számláltak. Mind Görgei, mind tá
bornoktársai úgy vélték, hogy az öreg, zsómbes és határozatlan Dembinszky, a lengyel
emigráns tisztből lett főparancsnok személye roppant hátrányt jelent a magyarok
számára. Dembinszki a kis Tárna folyócska vonalában, Kápolnától nyugatra bocsát
kozott harcba a Habsburg erőkkel. Második harcvonalát azonban elmulasztotta idő
ben előrevonni. Az osztrákok rést találtak a jobbszárnyán, áttörték azt és a zöm felé
támadtak. A magyarok szívós harcban kelet és félkelet felé vonultak vissza. Noha a
csatatér az osztrákok kezén maradt, úgy vélték, taktikai szempontból a csata igen
„szoros" volt, erkölcsi szempontból pedig feltétlenül győzelemnek számított, hiszen
a kezdetlegesen felszerelt és tétován vezetett magyar hadsereget Görgei tapasztaltsága és a téli hadjáratban összekovácsolódott hadosztályai olyan erővé formálták,
amely megállhatta a helyét a reguláris Habsburg csapatokkal szemben. Kápolna
után a hadsereg türelmetlensége csak fokozódott Dembinszkivel szemben. Intrika
intrikát követett — és a szálakat Görgei tartotta kezében. Voltaképpen — nem
hivatalosan — ő volt a főparancsnok. Hét további hónapon át ragyogó hadjáratot
vezetett a Habsburgok ellen. Visszafoglalta Budapestet, felmentette Komáromot,
Bécset fenyegette és újra a Felvidéken át vonult vissza. Ekkorra a Habsburgokon már
olyannyira eluralkodott a pánik, hogy a cárhoz fordultak, segítene a lázongó ma
gyarokat térdre kényszeríteni. A Felvidékről kiindulva Görgei a szárnyakon támadta
meg az előnyomuló orosz erőket. A két birodalom egyesített erejével azonban már
nem bírtak a magyarok. Lassan visszavonultak délkelet, a török határ felé. Kossuth
török területre távozott, Görgeit diktátorként hagyta hátra az országban.
A diktátor az oroszok előtt letette a fegyvert, akik garantálták személyi bizton
ságát és amikor átadták őt a Habsburgoknak, a garanciát azok is tiszteletben tartot
ták. 1916-ban bekövetkezett haláláig sok éven át Karinthiában élt száműzetésben.
A zűrzavar, a Habsburg álnokság és intrika következtében azonban tábornoktársai
más sorsra jutottak. Tizennégyüket 1849 októberében Aradon kivégezték és ezt
a bosszúcselekedetet mind a mai napig nem felejtették el Magyarországon. Az a tény,
hogy Görgei életben maradt, teljesen lerombolta hírnevét. Lehetett volna a tizen
ötödik aradi vértanú, ám életben maradt és Kossuth sohasem szűnt meg „Magyaror
szág júdásaként" vádolni őt. Sok magyar mindmáig elátkozza az emlékét, lassan
azonban a történészek, úgy tűnik, visszatérnek a szigorúan vett tényekhez és tisz
tábban látják például a Kossuthhoz fűződő ellentmondásos viszonyát is. Remélhető,
hogy egyszer majd megkapja az őt megillető tiszteletet, részint mint alapvetően be
csületes, bár összetett jellemű ember, részint mint ragyogó katonai vezető.
Az utazó manapság kevés támpontot talál magának, ha meg akarja ismerni Görgei
1849 január—februári hadjáratának vonalát. A városok, a hegyek, a mezők, erdők
és dombok azonban, amelyek kijelölték útvonalát, ma is megvannak. Olyan kitűnő
vezetővel, mint amilyen kísérőm, Bona Gábor volt, könnyen rekonstruálhattam
a hadjáratot. Ha pedig egy kicsit letérünk az útvonalról Szepes megyében, megláto
gathatjuk azt a falut is, amelyből Görgei származott. Most Toporec a neve. Kedves,
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dimbes-dombos vidéken fekszik, erdők, folyócskák, legelők között, 20 kilométernyire
a Magas-Tátra csúcsaitól. A vidéke még ma is szinte érintetlen. A falu, Topore
azonban, és különösen a Görgeiek családi fészke, igencsak megszenvedte a hu
szadik századi fejlődést. A múlt század közepén az írók még idilli jelzőkkel írták le
a házat és kertjét. Mára a kertet elnyelte a szántó. A ház — szerény, négyszögletes,
kétszintes vidéki kúria — elhagyatott és a pusztulás legvégső stádiumában van. A
helyi termelő szövetkezet magas betonpanel-falak közé szorította. A szlovák pa
rasztok különbözőképpen beszéltek róla : egyesek szerint üresen áll, mások úgy tud
ják, istállónak használják, megint mások szerint iroda... Szomorú roncsa pusztán
annak, ami 140 évvel ezelőtt lehetett.
Görgei téli hadjárata azonban újra és újra gondolatokat sugalmaz a hadtörténé
szeknek; bizonyos alapelvek tökéletes megvalósulásának példája: Eltéríthető az el
lenség az előrenyomulási szándékától, ha a szárnyain fenyegetik. Visszavonulásra
késztethető utánpótlási vonalainak veszélyeztetése, vagy látszólagos veszélyezteté
se révén. A katonák és a parancsnokok menet közben is kiképezhetők. Kellő hatá
rozottsággal még elégtelenül kiképzett csapatokkal is lehet manőverezni, akár nehéz
terep- és időjárási viszonyok között is. Legfőképpen pedig: bizonytalanságba ejthető
az ellenség, ha a saját csapatok kikerülnek a látótávolságából; akkor van mód előnyösebb pozíciók szerzésére a saját bázisok védelme érdekében, s ezek birtokában
ellentámadást lehet indítani.

SPÁCZAY H E D V I G

ADALÉKOK A TITKOS ÉS BIZALMAS ÜGYKEZELÉS
PROBLEMATIKÁJÁHOZ A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMBAN
1926—1930 KÖZÖTT

A trianoni megkötöttségek folytán az 1920-as évek elejétől kezdve — miként isme
retes — egyes honvédelmi minisztériumi ügyosztályokat formailag más tárcák alá
helyeztek, pontosabban rejtettek, a Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségéből ala
kult Vezérkari Főnökség (hivatalos nevén M. kir. honv. Vezérkar Főnöke, rövidítve
VKF) pedig fedőnévként a HM (Honvédelmi Minisztérium) VI. csoportja elnevezést
kapta.
Az ügykezelés és ügyvitel bizalmas volta és titkossága is fokozatosan előtérbe
került. Egyes iratcsoportokat egyszerűen nem iktattak, míg másokat csak az úgy
nevezett „Titkos Leltár"-ban tartották nyilván.
1927 májusától kezdve, részint az ügykezelés kaotikus voltán enyhítendő, részint
az országban meginduló konszolidálódási folyamat kapcsán (mely ha csekély mérték
ben is, de kezdte lazítani a trianoni megkötöttségeket), valamint a szövetségközi
katonai ellenőrző bizottság távozása folytán, könnyítéseket kezdtek bevezetni a bi
zalmas és titkos ügykezelés terén.
A titkos ügyiratok kezelése tárgyában az alapvető rendeletet 1926. február 1-én
adták ki. 1 Ezt a rendeletet 1927-ben közelebbi dátum és szám nélkül (de egy 1927.
április 15-i HM Ein. D., szám nélküli rendeletre hivatkozva) az Ein. D. osztály meg
erősítette, s egyben némileg módosította, illetve kiegészítette:
,,A szövetségközi katonai ellenőrző bizottság távozásával kapcsolatban folyó évi
április 15-én2 kiadott Ein. D. szám nélküli rendelet kapcsán a titkos ügykezelésre
vonatkozólag a következőkben intézkedem :
Az 1926. évi február 1-én kiadott és a titkos ügykezelés gyökeres korlátozására
vonatkozó szám nélküli rendeletem határozványai továbbra is érvényben maradtak.
Különösen vonatkozik ez a titkos ügydarabok kézbesítésére, mely ezentúl is az eddig
bevált módon (előjegyzési lap) bonyolítandó le. Könnyítések csak olyan, a végrehaj
tás körül felmerülő részlet vonatkozásokban engedhetők meg, melyek részben már
1 A rendelet szerint a „beállott új helyzet az eddigi titkos ügykezelés gyökeres korlátozását tesziszükségessé." Erendeletekre vezethető vissza (a második világháborús iratpusztulást leszámítva), hogy az 1920-as évek elejéről, a titko
san kezelt honvédelmi minisztériumi iratokból csak alig pár található a Hadtörténelmi Levéltárban. A rendelet ugyanis
kimondja, hogy „a titkos irattárak a legmesszebbmenőleg kiselejtítendők, a nem okvetlenül szükséges ügydarabok
bizottságilag elégetendők... A kiselejtítés után még visszamaradó darabok, kiadványozási, láttamozási, véleményezési
ívek, titkos iktatók, előjegyzések, munkakönyvek stb. a parancsnok és a rejtessél megbízott tiszt egyéni felelőssége
mellett, elvben magánlakásokon tartandók. Kincstári épületben lévő helyiségek (beleértve a magánlakásokat is) rej tésre csak kivételesen jöhetnek tekintetbe. — A selejtítés, illetve a rejtés e parancs kézhezvétele után azonnal a leg
gyorsabban foganatosítandó; ennek megtörténtével egyetlen titkos darabnak sem szabad az irodában maradnia...
F. év február l-e után a titkos ügyek elintézése a legminimálisabb mértékre szorítandó és lehetőleg arra az időpontra
halasztandó, amikor ezen korlátozás nem fog fennállani." (Hadtörténelmi Levéltár [a továbbiakban: HL.] HM 1928.
193/titk. eins, számhoz szerelt 1926. febr. 1-i szám nélküli előirat.
2 A dátum fölé ceruzával odaírva: „május hóban".
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eddig is gyakorlatban voltak. Az alábbi intézkedések célja az e téren tapasztalt
hiányokat és rendszertelenségeket kiküszöbölni s a könnyítések módját egységesen
szabályozni.
Elrendelem :
1. Az osztályok fektessenek fel titkos osztály iktató könyveket és lássák el azokat
az alábbi számcsoportoknak megfelelő iktatószámokkal:
Elnökség
1—1000
1. osztály 1001—2000
2. osztály 2001—3000"
4

így folytatódik tovább a számcsoportok felsorolása, úgy, hogy az utolsó számozott
osztály, azaz a 20. ügyosztály pl. 20 001—21 000-ig kapja meg a számokat, az Elnök
ség B. pedig a 100 001—103 000-as számcsoportokat kapja.
,,Az ezentúl beérkező minden titkos ügy darab ebbe az osztályiktatókönyvbe
vezetendő be és ennek folyószáma (vagyis az iktatószám) eltérőleg a nyílt ügy dara
bokon alkalmazott számozástól — a beadvány jobb felső sarkára jegyzendő fel (pl.
10 416/10.1927.).
Vettemezési és egyéb bélyegzőkkel a beérkező titkos ügydarabokat ellátni tilos.
2. Amennyiben a fogalmazó az ilyen ügy darab elintézéséhez előadóívet használ,
ehhez csak kék (elnöki) előadóívet alkalmazhat s azt a következőképpen kell kitöl
tenie :
Az előadóívnek az iktatószám részére fenntartott helyére az eddig is használt Sz. N.
(Szám nélkül) jelzést, míg a fenti, karikával ellátott titkos iktatószámot az előadóív
jobb felső sarkán tartozik bejegyezni.
Egyéb más a titkosságot jelző feljegyzéseket, bélyegzőket (ún. »Tiszt-tisztnek«,
»Boríték alatt kezelendő«, »Titkos «stb.) alkalmazni felesleges, mert a »szám
nélküli« « jelzés teljesen megkülönbözteti ezeket minden más ügydarabtól és mert
ezeknek a daraboknak kezelési teendőit (az iktatást, a tisztázást, kiadást, irattáro
zást és megőrzést) is tisztek végzik s így ezek borítékolása is felesleges.
Az említett külön jelzések csak arra lennének alkalmasak, hogy hívatlanok figyel
mét az ilyen ügy darabokra felhívják.
3. Az előadóívek egyéb formai részének kitöltése (tárgykivonat stb.) és a kiadvány
tervezetnek alaki része semmiben sem tér el az egyéb előadóívek alakjától.
A kiadvány tisztázata azonban éppúgy mint eddig, csupán a fogalmazvány szöve
gét tartalmazza, tehát ezek fej ( ? —S. H.) szám, cím, kelt és aláírás nélkül tisztázandók, illetve adandók ki...
4. Minden osztály a titkos ügydarabokról tárgy-, illetve névmutatót köteles vezet
ni.
A tárgy- és névmutatóra különös gond fordítandó, mert az osztály titkos postája
szám nélkül érkezik és így ez a számmutatóban nem tartható nyilván. A kutatások
megkönnyítése érdekében az egyes ügy darabok a tárgymutatóban lehetőleg több
vezérszó alatt veendők fel.
5. Társosztályoktól láttamozás céljából érkezett ügy darabok nyilvántartására az
osztályok egy külön átjáró előjegyzést fektessenek fel. Minthogy ezek az ügydara
bok karikával ellátott titkos iktatószámmal ellátva érkeznek, ezekről számmutató
vezetendő.
6. Titkos irattárak :
a) Az 1926—1927. évi titkos irattárak és iktatók az irodahelyiségekbe feltűnés
nélkül vissza vihetők.
Minden osztály gondoskodjék arról, hogy ellenőrzési riadó esetén a mostani
»R « helyzet 8 napon belül visszaállítható legyen.
b) A titkos ügydarabok őrzésével megbízott tiszt titkos ügydarabot csak vevény
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ellenében adjon ki és erről előjegyzést vezessen, hogy az ügydarabot felvevő annak
visszaadására felszólítható legyen...
c) A titkos irattárak minden év februárjában osztályonként bizottság által
rovancsolandók. A rovancsolás lelkiismeretes végrehajtása fontos, mert egy később
meghatározandó időben a titkos iktatók az ügydarabokkal együtt hiány nélkül az.
elnöki irattárnak lesznek átadandók." 3
Az iraton sem keltezés, sem aláírás nincs.
A fenti rendeletet az 1927. május hó 20-án kiadott rendelettel tovább módosítot
ták, vagyis a titkos ügykezelés terén további könnyítéseket rendeltek el. Nevezete
sen e rendelkezés megengedte az iratok iktatását és lehetővé tette, hogy az iktatószá
mot az előadói v jobb felső sarkán bekarikázva feltüntessék. (Hasonlóan a már idézett
korábbi rendelethez.) Úgy vélték azonban, hogy a titkos ügykezelés eddigi módjának
gyökeres megváltoztatására a helyzet még mindig nem alkalmas, így mindössze né
hány további könnyítést engedélyeztek.4
Az első ilyen valóban „könnyítő" rendeletet HM 193/titk. eins. 1928. szám alatt
adták ki, 1928. március hó 17-én. Érdemes e rendelet minden egyes pontját idézni,
mert megkönnyíti — főleg a kívülálló, illetőleg a korabeli katonai ügykezelésben
nem jártas — kutató eligazodását az iratanyagban.
,,1. Az 1928. évi április hó 1-től kezdve titkos szám alatt feldolgozott ügyiratok
kiadványainak tisztázását — az aláírás kivételével — mindazokkal az iratváltásnál
nehezen nélkülözhető adatokkal el kell látni, amelyekkel a nyílt szám alatt kiadott
rendeletek (jelentések) el vannak látva. Ezeket az adatokat az ügyirat számának
kivételével ugyanazokra a helyekre kell vezetni, mint a nyílt szám alatt kezelt
ügyiratok tisztázatánál.
A titkos ügyirat számát a tisztázatban az aláírás helyére kell vezetni, ami által ezek
a nyílt tisztázatoktól mindenkor megkülönböztethetők.
2. Az átvett titkos ügyiratokat az iktatás alkalmával vettemező bélyegzővel ellátni
nem szabad. Az iktatószámot az iktató ceruzával írja az iktatmány jobb felső sarkára.
Az iktatmányra, vagy ennek mellékletére bárminemű feljegyzéseket, vagy kézjegye
ket alkalmazni tilos. Ha tehát ezek az iktatmányok intézkedést nem is igényelnek,
vagyis irattárba helyezendők, akkor is ezeket a feljegyzéseket az előadóívre kell ve
zetni, vagyis a titkos ügyiratok elintézésével az előadóív használata nem mellőzhető.
3. A titkos ügy daraboknak az elnöki ügydaraboktól való megkülönböztetése céljá
ból a titkos ügydaraboknál az iktatószám piros tintával vagy irónnal Írandó az elő
adóívnek az iktatószám részére fenntartott helyére.
4. Minden osztály a titkos ügy darabjairól ez ideig csak tárgy, illetve névmutatót
volt köteles vezetni, jövőben ezekről idegenszámmutatót is kell vezetnie.
A számmutató lényegesen megkönnyíti a keresett iratok megtalálását. 5
5. Tapasztalat szerint az ügy daraboknak jelentékeny százaléka csak azért titkos,
mert ez kevesebb ügykezelési teendővel jár és így kényelmesebb.
Minden eszközzel oda kell hatni, hogy a titkos ügyforgalom minél kisebb mérvre
csökkentessék. Ez olyan módon vihető keresztül, hogy oly ügyek, melyek bár titkosak,
de E 6 szempontból nem aggályosak, elnöki szám alatt intézendők el.
3 Az irat megtalálható: HL HM 1928. 193/titk. eins, rendelethez szerelt HM 1927. Bln. D., szám nélküli előirat.
Az Ein. (Elnöki) J), osztály ügykörébe tartoztak a béketárgyalási és fordítói ügyek. Az osztály még az 1927-es év folya
mán megszűnt, illetve mint Elnökség B. osztály folytatta tovább működést, változatlan ügykörrel.
4 Ez a rendelet nincs meg teljesen egészében, mindössze a HL HM 193/titk. eins. 1928. jelzetű irat bevezetőjében
történik utalás rá.
5 Iktatóhivatali segédkönyv az úgynevezett „Idegen számmutató",vagy „Idegen számok könyve", amely az idegen
hatóságok iratszámai mellett a kebelbéli számot tünteti fel, s így azonnal megállapítható, hogy az irat milyen belső
szám alatt nyert elintézést. A számnrutatóra akkor van szükség, amikor egy megkereső hatóság, vagy hivatal saját
előző számaira hivatkozik.
6 Entente, azaz entente ellenőrzés. (Napjainkban, fonetikusan, antant-nak írják.)
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Sok esetben még E szempontból aggályosaknak látszó ügyek is elnöki szám alatt
intézhetők el, ha az ügyes fogalmazásra kellő súly helyeztetik. Más esetben elegendő
lesz, ha ilyen ügydarabok elnöki szám alatt iktatva »Boríték alatt kezelendő«7
jelzéssel láttatnak el.
Titkos számok alatt csak oly ügyek intézhetők tehát el, amelyek a békeszerződés
határozványai miatt valóban »titkosan« kezelendők.
Az osztályvezetők különös gondot fordítsanak arra, hogy a titkos ügykezelésben
beállott káros túltengés mielőbb megszűnjék.
6. Elosztók csatolása a rendeletekhez, vagy annak felemlítése, akár a címben, akár
a szöveg végén, hogy a rendeletet mely szervek kapják, a jövőben is tilos.
7. Megjegyzem végül, hogy a titkos ügyiratok továbbításának módja nem változik,
ezek átadása, illetve átvétele továbbra is tiszti futárok útján, az eligazításon történik,
mely a Honvédelmi Minisztériumban minden hét keddjén 11 órakor veszi kezdetét.
Ehhez az eligazításhoz a jövőben is ugyanazok a szervek küldenek futárt, amelyek
az eligazításon eddig is részt vettek."
A rendelet — a szabályok értelmében — nincs aláírva, a jobb alsó sarokban az
aláírás szokásos helyén csak a rendelet száma van. ,,H. M. 193/titk. eins. 1928."8
A Honvédelmi Minisztérium anyagában kutatva nem egyszer felötlik az emberben
az a gondolat, vajon mi a ráció abban, hogy néha egyes — tárgyuknál fogva jelenték
telennek látszó — iratokat elnöki szám alatt (tehát bizalmasan) kezeltek, míg máskor
ennek fordítottjaként, bizalmasnak tűnő iratokat általános (azaz nyílt) szám alatt
iktattak. Ez nemcsak a 20-as, hanem a 30-as évek iratanyagában is előfordul.
Erre a visszásságra nemcsak mi, az utókor tollforgatói figyeltünk fel, hanem feltűnt
ez az akkori Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek is és ismételten megpróbálták
rendeletileg szabályozni az iktatás módját, az iratok hovatartozását, besorolását.
E tárgyban fontos rendeletnek számít a HM 14.815/Elnökség — 1928. számú,
amely az ügydaraboknak elnöki szám alatt való elintézésével foglalkozik. A rendelet
Budapesten, 1928. december hó 24-én kelt, s a miniszter helyett Algya9 altábornagy,
államtitkár írta alá.
Ismét érdemes részleteiben is idézni a rendeletet, mert a M. kir. Honvédelmi Minisz
térium iratait forgató kutató munkáját megkönnyíti, ha már eleve tudja, körülbelül
milyen témakörökre találhat adatokat az elnöki szám alatt iktatott iratok között.10
„Mind gyakrabban előfordul, hogy fontos és bizalmas természetű ügyek általá
nos iktatószám alatt, míg teljesen lényegtelen ügyek elnöki szám alatt intéztetnek el.
7 Természetesen a borítékot csak az arra illetékes személy nyithatta fel.
8 Az irat megtalálható: HL HM 1928., 193/titk. eins.
9 Alsókomáromi Álgya Pap Sándor szül. 1877. április 11-én Aradon, meghalt 1961. augusztus 29-én, Budapesten.
1925. május l-jével lett altábornagy. 1925. január 1—1927. január 4-ig a HM Katonai Közigazgatási Főcsoport fő
nöke, 1927. január 4-től 1929. október 23-ig HM államtitkár. 1930. május 1-vel nyugállományba vonult. (L. róla
bővebben: Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország [1919—1944] hadseregének felső vezetése. Adattár, I
rész. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám, 354—392. o.)
10 Nem tévesztendő össze az Elnöki osztállyal, amelynek iratanyagát természetszerűleg már eleve elnöki szám alatt
kezelték. A többi HM osztály anyaga viszont megoszlott elnöki és általános iktatásra. Pl. az 1, 2, 3, 4. stb. HM ügy
osztálynak volt elnöki és általános szám alatt iktatott anyaga is, az iratok tárgyától függően. Általános szám alatt ik
tatták a nyílt, nem bizalmas természetű iratokat. Az elnöki és általános iratok az osztályokon belül tulajdonképpen
külön sorozatot képeztek, s egymástól elkülönítve őrizték őket.
Az elnöki szám alatt történő iktatás akkor már több évtizedes múltra tekintett vissza. Nevezetesen az 1889-es szol
gálati szabályzat, részint a már kialakult gyakorlat alapján, részint pedig az elkövetkezendő évek ügykezelésének
irányt szabva meghatározza, hogy milyen természetű ügyeket kell elnöki szám alatt iktatni. „Elnöki szám alá a dolog
természeténél fogva — csak rendkívül fontos vagy méginkább a titkos természetű ügyek veendők." (A M. kir. HM szol
gálati szabályzat I. rész. Bp. 1889. 22. o.) A Honvédelmi Minisztérium működéséről 1890-ben írt beszámoló pedig azt
közli, hogy azokat az ügydarabokat, amelyek titkosabb természetűek, vagy kívánatos, hogy minél kevesebb kézen
menjenek keresztül, vagy más okból nagyobb fontosságúak, elnöki szám alatt iktatják, s az elnöki segédhivatalban
intézik el, míg az egyéb ügydarabokat az általános iktatóba vezetik be. A segédhivatalnok tehát ebben az időben már
elnöki és általános iktatóra, kiadóra és irattárra oszlottak. A Horthy-korszak elején, Trianon után ez az iratkezelési
mód aztán tovább differenciálódott általános, elnöki és titkos kezelésre, sőt még ezeken belül is voltak bizonyos alcso
portok. (Pl. Bk.=belkezelési, Bbk.=bizalmas belkezelési stb.)
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Az e téren tapasztalható rendszertelenség megszüntetése érdekében elrendelem,
hogy a jövőben elnöki szám alatt csupán az alább felsorolt ügyeket kell elintézni:
1. Legfelsőbb Helyre szánt felterjesztések, kormányzói elhatározások;
2. minisztertanácsi előterjesztések ;
3. a társminisztériumoktól és a legfőbb állami számvevőszék elnökétől elnöki
szám alatt érkezett átiratok ;
4. az Elnökség és az Elnökség B- csoport által tárgyalt összes ügyek;
5. törvényjavaslatok előkészítésére vonatkozó intézkedések, törvényjavaslatok,
társminiszterektől véleményezés céljából érkezett törvényjavaslatok és törvény
értelmezésre vonatkozó fontosabb ügyek ;
6. kormányrendeletek;
7. fontosabb és bizalmas személyi kérdéseket érintő ügyek (tábornokok, törzs- és
főtisztek — hasonló állásúak — bizalmas személyi ügyei ; tábornokok és törzstisztek
— hasonló állásúak — szolgálati alkalmazására, áthelyezésére és nyugállományba
helyezésére vonatkozó ügyek ; tábornokok és vezető állásban alkalmazott ezredesek
szabadságolási kérvényei ; a vkszt. 11 tisztek ily természetű üg}^ei a HM szempontjából)
8. valamennyi külföldre való kiküldetés ;
9. tisztek és hasonló állásúak bűnvádi, becsületügyi, és fegyelmi ügyei ;
10. tisztek (tisztviselők) ellen beérkező panaszok, feljelentések ;
11. tisztekre (tisztviselőkre) vonatkozó minősítvényi leírások és ezek ellen beadott
panaszok ;
12. külföldi hatóságoktól érkező, vagy azoknak szóló fontosabb és érdemleges
átiratok ;
13. szabályzatok (szolgálati könyvek) magyarázatára, helyesbítésére vonatkozó
ügyek ;
14. fontosabb költségvetési ügyek ;
15. ingatlanok vétele, államjavak eladása ;
16. fontosabb szerződéskötések;
17. mindazok a kiadványok, amelyekben a csapattest- és magasabb parancsnokok
eljárása kifogásoltatik, vagy ők igazolásra szólíttatnak fel;
18. kémkedési ügyek, továbbá
19. minden fontosabb és elvi jelentőségű ügy.
A fentieken kívül más ügyeket csak az elnökség vezetője jelölhet ki elnöki iktatásra.
A hivatalból kezdeményezett ügyeknek elnöki, illetve általános számra való ikta
tása, valamint az ügydaraboknak esetenkénti átírása a fenti elvek figyelembe vétele
mellett az Elnökség irányításával a postaelosztó hivatalban történik." 12
Az iratot ,,A miniszter helyett" megjelöléssel Algya altbgy., államtitkár írta alá.
Az irat legelején, a címzésnek fenntartott részen meg van jelölve, hogy kiknek
kell megküldeni a rendeletet: ,,A politikai és katonai államtitkárnak, a polgári fő
csoportfőnöknek, valamennyi csoportfőnöknek és osztálynak, a számvevőség főnö
kének és a postaelosztó hivatalnak."
Pár nap múlva, Budapest, 1928. évi december hó 28-i keltezéssel, ugyanazzal a cím
zéssel, mint az előbbiekben idézett, december 24.-i rendelet, jelent meg a HM 14.816/
Elnökség — 1928. számú rendelete, melynek témája: „Ügydarabok feldolgozása
az elnökséggel egyetértésben."
A rendelet ugyan nem érinti az Elnökség ügykörét, de hatáskörét annál inkább.
Ugyanis az Elnökség ezáltal az eddigieknél jobban „kezében tartja" a fontosabb
ügyeket, egyszersmind tájékoztatást nyer az egyes ügyosztályok álláspontjáról is.
11 Vezérkari szolgálatot teljesítő
12 Az irat levéltári jelzete : HL HM 1928. Elnökség, 14.815 (tétel nélk.)
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Hogy milyen volt valójában az összhang és együttműködés az Elnökség és az egyes
ügyosztályok között, azt ma már nehéz pontosan megállapítani és rekonstruálni,13
az azonban bizonyos, hogy az erre való törekvés megvolt. Ugyanakkor az előadóívek,
amelyekre az érintett, vagy érdekelt ügyosztályok rávezették saját véleményüket,
azt is elárulják, hogy az ügyosztályok elég határozottan képviselték saját álláspont
jukat.
A 14.816/Elnökség — 1928-as rendeletet is érdemes részleteiben is idézni, annál
is inkább, mert ez utal egy korábbi, 1927-es rendeletre is.
„Az 1927. évi július hó 9-én kelt 7657/Elnökség 1927. számú rendelet szerint min
den fontosabb és elvi jelentőségű ügy jóváhagyás előtti láttamozásra az elnökségnek
megküldendő avégből, hogy az ily természetű ügyek intézésénél az összhang és
egyöntetű eljárás biztosítható legyen.
Hivatkozott rendelet kapcsán elrendelem, hogy a jövőben mindazon ügydarabok,
amelyek a politikai, katonai államtitkár illetőleg a honvédelmi miniszter jóváhagyá
sát teszik szükségessé, tekintet nélkül arra, hogy azok elnöki, titkos, vagy általános
szám alatt intéztetnek, jóváhagyás előtti láttamozásra az elnökségnek feltétlenül meg
küldendők.
Egyben felhatalmazom az elnökség vezetőjét, hogy a szóban forgó ügydarabokon
kívül egyéb oly természetű ügydarabokat is kijelölhessen az elnökséggel való jóvá
hagyás előtti láttamozásra, amelyekbe egyrészt ügyköre szempontjából, másrészt a
kezdetben hivatkozott rendeletben megemlített összműködés biztosítása érdekében
jóváhagyás előtt betekinteni szükségesnek tart.
Ily ügydarabok az elnökség részéről »Az elnökségnek jóváhagyás előtt bemuta
tandó« bélyegző vei látandók el.
Amennyiben a fentiek szerint ez elnökséggel láttamoztatandó ügydarabok jóvá
hagyás előtt több helyre küldetnének meg, az elnökséggel való láttamozás vala
mennyi érdekelt hely hozzászólása után történjék.
Ez a rendelet 1929. évi január hó 1-én lép hatályba és a szolgálati Utasítás a HM
számára I. rész 22. § 34. pontjánál előjegyzendő."14 A rendeletet Csáky15 írta alá.
A politikai enyhülési és ügykezelésbeli könnyítési folyamatban némi megtorpanást
jelentett az 1929-es esztendő, mégpedig kb. az évközepe, vagy második fele. Ugyanis,
feltehetően egy, a fent említett időpontokban keletkezett, dátum és aláírás nélküli
iratban ismét megszorítások és szigorítások vannak az ügykezelést illetően. Ezt az
alábbiakkal indokolják :
„Tudomásomra jutott, hogy a kisentente államai ismét fokozott tevékenységet
fejtenek ki annak megállapítása végett, hogy különösen bizalmas és titkos katonai
intézkedéseket kifürkésszenek.
Ebből kifolyólag a legnagyobb elővigyázatra van szükség éspedig oly mérvben,
mint amikor a legszigorúbb katonai ellenőrzés alatt állottunk.
Az elővigyázat első sorban az ügykezelés terén szükséges.
E tekintetben az 1929. évi március hó 18-án kelt 10/T. VI.— c. 1929. számú ren
delet teljes egészében érvényben marad, azonban az E szempontból aggályos rendel
kezések fogalmazásánál, kiállításánál és kézbesítésénél a legnagyobb gondossággal
kell eljárni.
13 Csak az iratok és az előadóíveken levő bejegyzések gondos áttanulmányozása után lehet egy-egy adott esetben
következtetést levonni e kérdésről.
14 HL HM 1928. Elnökség 14.816 (tétel nélk.)
15 Gr. Csáky Károly 1873. április 10-én született Szepesmindszenten, meghalt Budapesten, 1945. április 30-án.
Altábornagy (szkv., azaz szolgálatonkívüli) 1924. augusztus 18., lovassági tábornok (szkv.) 1927. április 29. 1923.
június 28-tól 1929. október 10-ig honvédelmi miniszter, (L. róla bővebben: Szakály Sándor: i. m. a 9. sz. jegyzetben.)
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így első sorban a rendeletek, jelentések és parancsok szövegében kerülni kell az
olyan kifejezéseket, amelyek E. szempontból aggályosak...
A rejtett szervekkel fennálló kapcsolat leplezése igen fontos, ezt mindenkor első
sorban kell szem előtt tartani...
De az ügykezelésen kívül is a külvilág előtt történő magatartásnál, eseményeknél
stb. ügyelni kell a rejtett szervekkel fennálló kapcsolat leplezésére és arra, hogy bizal
mas és titkos rendelkezéseinkbe a honvédségen, (csendőrségen, folyamőrségen) stb.
kívül álló személyek betekintést ne nyerhessenek.
Szemlék, ünnepségek egyéb társadalmi események, hírlapi közlemények, sőt mulat
ságok is alkalmasak lehetnek arra, hogy illetéktelenek külsőségekből nem kívánatos
következtetéseket vonjanak le.
A rejtett szervek (vámőrség, folyamőrség, stb.) a nyilvánosság előtt mint külön
álló szervek, mint önálló alakulatok jelenjenek meg.
Meg kell szüntetni az olyféle hírlapi közleményeket, amelyek önkéntesek vagy
karpaszományosok táncmulatságáról szólanak, vagy emléklapos tiszteket jelentke
zésre utasítanak stb.
Megdöbbentő pl., hogy magántársaságokban nyíltan beszélnek egyévi önkéntesek
ről, emléklapos tisztek fegyvergyakorlatairól stb." 16 ...
E megtorpanás után ismét további ügykezelés könnyítési szándékra utal a HM
1.813/Elnökség — 1930. számú, 1930. február 24.-én kelt rendelete.
A rendelet tárgya: „Kiadványtervezetek jóváhagyása, tisztázatok aláírása a mi
niszter úr által."
,,A jövőre nézve elrendelem, hogy azokat a kiadványokat, amelyek jóváhagyásra
a honvédelmi minisztérium részére kiadott szolgálati utasítás 22. §-ának 46. pontja,
valamint az ehhez tartozó rendeletek értelmében a miniszter úrnak vannak fenntart
va, abban az esetben nem kell jóváhagyás végett O Nagyméltósága elé terjeszteni,
ha azok oly tartalmúak, amelyek törvényes rendelkezéseken, miniszteri döntéseken,
régen követett gyakorlaton alapulnak és tulajdonképpen sablonos ügyeknek tekin
tendők.
Például azt a miniszter úr döntése elé kell terjeszteni, hogy valakinek kieszközöl
tessék-e kegydíj, azonban pénzügyminiszteri átirat, minisztertanácsi és kormányzói
előterjesztés fogalmazványát már felesleges O Nagyméltóságával láttamoztatni.
Éppúgy pl. háborús emlékérem adományozására vonatkozó és a kiadott rendelke
zésen alapuló előterjesztések fogalmazványait sem kell a miniszter úrnak bemutatni.
Az ilyen fogalmazványokat a csoportfőnökök kiadványozzák és az ügyiraton a
kiadványozás »K« betűje előtt, valamint az »Utasítás a kiadónak« c. rovatban »a
tisztázatot a miniszter úr írja alá« szöveget alkalmazzák.
Az ily megjegyzéssel ellátott ügy darabok tisztázatait a kiadók a vonatkozó ügy
darabok nélkül küldik a miniszteri irodába.
Jelen rendelet a Szolgálati utasítás a m. kir. honvédelmi minisztérium számára
22. § 46. pontjánál előjegyezendő.
, A miniszter rendeletéből Denk tbk." 17
A rendeletet az alábbi személyeknek stb. küldték meg: ,,A polgári főcsoportfőnök
úrnak, valamennyi kb. 18 csoportnak és osztálynak, a Gkf. és számv.19 főnök úrnak, a
kb. kiadóhivataloknak, nyilvántartóknak és irattáraknak." 20
16 HL HM 1928. 193/titk. eins, számú irathoz szerelt szám nélküli utóirat.
17 Vitéz kistorony i Denk Gusztáv lovassági tábornok 1882. március 18-án született Nagyszebenben, meghalt 1960.
február 25-én Bécsben. 1928. szeptember 1-én nyert tábornoki kinevezést. 1935. november 1-vel altábornagyi, 1929.
október 15-től (vagy november 1-től?) 1933. május l-ig a HM Elnökség vezetője. (L. róla bővebben: Szakály Sándor:
i.m. a 9. sz. jegyzetben.)
18 Kebelbéli
19 Gazdászat-közigazgatási főnök és számvevőség
20 HL HM 1930. Elnökség, 1.813 szám (tétel nélk.)
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HUSZÁR JÁNOS

A MAGYAR EJTŐERNYŐS ALEGYSÉGEK HARCI
TEVÉKENYSÉGE 1944-BEN
Az ejtőernyős egységek kialakulásáról
A harmincas évek közepén gránátos századok kialakítását vette tervbe a magyar
katonai vezetés. Ezek a kiválóan képzett katonai egységek a tervezet szerint meg
felelő esetben arra is vállalkoztak volna, hogy ellenséges területen szállítógépek által
földre téve folytassanak harci tevékenységet.1
Miután egymás után érkeztek a hírek Európa különböző országaiból, főként a Szov
jetunióból ejtőernyős alakulatok létrejöttéről, a magyar vezérkar lemondott a grá
nátos csapatok felállításának tervéről, s helyette megindította egy ejtőernyős egység
szervezésének előkészületeit.2
A kiképző keret tiszti csoportja 1938. szeptember 11-én alakult meg hivatalosan
Szombathelyen, annak a Bertalan Árpád nevű századosnak a vezetésével, akit az első
világháború idején a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntettek ki. Ezek a
fiatal tisztek, akik valamennyien kiváló sportolók voltak, tekinthetők a magyar pol
gári és katonai ejtőernyőzés megalapítóinak, hiszen előttük hazánkban kizárólag
életmentés céljából ugrottak ejtőernyővel olyan pilóták, akiknek gépe a levegőben
felmondta a szolgálatot. Bertalan Árpád energikus irányításával néhány hónap
alatt sikerült megismerniük az ejtőernyőzés legfontosabb szabályait. Később meg
született az első magyar tervezésű ejtőernyő is, mellyel el lehetett látni a létszám
ban egyre növekvő alakulatot. 3
A szombathelyi egy esztendő alatt a keret tisztesekkel és tiszthelyettesekkel kibő
vült, majd századdá szerveződött. 1939 októberében a pápai huszárlaktanyába tele
pülve megkezdte a különböző csapategységekből ide jelentkező katonafiatalok ejtő
ernyős és harci kiképzését. 1940-ben már zászlóaljként szerepelt. Részt vett az erdélyi
bevonulásban, s bemutatkozott a kolozsvári díszszemlén.4
1941. április 12-én a Bácska ellen intézett támadásban feladatot kapott a zászlóalj.
Az eredeti terv szerint öt géppel két hullámban kétszáznál több ejtőernyőst dobtak
volna le a Ferenc-csatorna hídjának közelében. Az egyik gép motorhiba miatt Pápán
maradt, a vezérgép induláskor Veszprémben lezuhant, s a parancsnokkal együtt 17
ejtőernyős katona vesztette életét. így a tervezett ejtőernyős bevetést mindössze
60 fő hajtotta végre.5
Bertalan Árpád utóda Szügyi Zoltán alezredes lett, akinél a létszám egyre növe
kedett. 1944 első hónapjaiban lépéseket tettek a szervezeti továbbfejlesztésre, főként
a tisztek és tiszthelyettesek számát növelték. Az év második felében már hivatalo1
2
3
4
5

HL M. Kir. H. főparancsnoka 30 400. ein. szám. kik. — 1937.
HL Tgy. 2787. Vesztényi János: A magyar katonai repülés története (1913—1942). 131. o.
Szökolay Tamás volt ejtőernyős főhadnagy emlékezése, 2—9, o. (Gépelt kézirat a szerző birtokában.)
Uo. 9—50. o.
HL 55 341/eln. le. vk. — 1941.
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san is ezredként emlegették az alakulatot, melynek két harcoló zászlóalja volt a pót
zászlóalj mellett.6
1944 őszén hat komoly bevetésben vettek részt ejtőernyős alegységek. Ezeket
a harci cselekményeket kívánom a következőkban az átélők emlékezései alapján
számba venni.7
6 Bartos Sándor ejtőernyős főhadnagy, századparancsnok emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
7 E téma feldolgozását rendkívüli módon megnehezítette a levéltári anyag hiánya.
Szerencsés körülmény volt, hogy Tassonyi Edömér őrnagy (Kanada), az ejtőernyős ezred egykori parancsnoka élete
utolsó szakaszában megírta az I. ejtőernyős zászlóalj háborús szereplésének történetét 1045 februárjáig. Ez az emlé
kezés volt a legfontosabb forrásom a témához, amit azonban bizonyos forráskritikával kellett kezelnem.
Igen jó forrás volt viszont Ugrón István százados tömör emlékezése, aki a II. zászlóalj történetének első szakaszá
hoz nyújtott értékes segítséget. Az ő adatai alapvetően megbízhatóak, de az eseményekkel egyidőben készült feljegy
zések hiányában az időpontok meghatározása helyenként ugyanolyan bizonytalan, mint Tassonyi Edömérnél.
E dolgozat elkészülte nem kis mértékben Kövesdy Dezső főhadnagy (Ausztrália), egykori segédtiszt érdeme is, aki
olyan szakaszokhoz szolgáltatott részletes anyagot, melyekhez csak töredékes források álltak rendelkezésre. Az ő révén
sikerült hozzájutni a soroksári harcokról készült kézirathoz is, mely eddig nyomtatásban nem jelent meg.
Marosújvári Géza tartalékos zászlós (később a demokratikus hadsereg főhadnagya, katonai főiskolán oktató) 17
oldalas emlékirata sok adatot tartalmaz, mivel ő az I. zászlóalj minden bevetésében részt vett, s számos érdekes rész
letet örökített meg.
Bartos Sándor volt ejtőernyős főhadnagy, az árkász század parancsnoka, egykori segédtiszt, nemcsak adatokat
szolgáltatott, de a gyűjtött anyag hitelességének vizsgálatához is segítséget nyújtott konzultálás formájában.
Hálás vagyok Lajtos Árpád vezérkari őrnagynak, aki kevéssel halála előtt kérdéseimre válaszolva számos problé
mát segített tisztázni.
A birtokomban lévő több tucat, hangszalagra rögzített emlékezés anyagából csak töredékek kerültek felhasználásra,
a felvételek nagyobb része az ellenőrzést, az összehasonlítást, a hitelesítést szolgálta.
Közel száz régi ejtőernyős katonával volt és van kapcsolatom, a tőlük hallottakat szintén felhasználtam az egyezte
tésnél, ellenőrzésnél, formába öntésnél. Mindannyiuknak hálával tartozom.
Magam, mint karpaszományos honvéd, 1944 őszétől az alakulatnál szolgáltam, így személyes emlékeim és élményeim
is vannak.
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Az ejtőernyősök átveszik alakulatuk

Ejtőernyősök bevonulása
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zászlaját

Kolozsvárra

Ejtőernyősök a Kárpátokban
A Szovjetunió ellen folytatott háborúban a pápai ejtőernyős alakulat első harci
alkalmazására 1944 nyarán került sor. Az előző években csupán a tisztek és tiszt
helyettesek teljesítettek három hónapos frontszolgálatot harci tapasztalatok szerzése
céljából. 1944 júniusában, mikor a német hadvezetőség egyre nagyobb számban ve
tette be a magyar katonai alakulatokat óriási veszteségei pótlására, a pápai ejtőernyő
sök is parancsot kaptak az elvonulásra.8
Az első lépés a nem túlságosan nagy számú tartalékos mozgósítása volt. A behívottak egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy közönséges gyalogos alakulatként kerül
nek majd az arcvonalba. Jól tükrözi ezt Marosujvári Géza tartalékos zászlós emlé
kezése :
„Mikor behívtak bennünket, azt hittük, hogy az egész személyi állományt átképzik
a német csapaternyők használatára, és adott esetben ezekkel az ernyőkkel kerülünk
alkalmazásra. Nagyon örültünk, hogy ismét ugorhatunk, de csalódva hamarosan
megtudtuk, hogy gépek és ernyők nélkül vasúton a hadműveleti területre szállítanak
bennünket. A felszerelés néhány nap alatt megtörtént." 9
Az elvonuló alakulat legénysége kiválóan képzett katonákból állt. A sorállományúak mellett olyan tartalékosok kerültek a szerveződő egységekhez, akik már három
éves katonai szolgálatot teljesítettek. S hozzá kell tennünk, hogy mindannyian har
minc év alatti fiatalok voltak.
A felszerelést kifogástalannak lehetett minősíteni. Minden katona vadonatúj posz
tóruhát kapott. A többséget a régebben viselt, alsó lábszárra simuló, oldalt gombol
ható nadrág helyett pantallóval látták el. Az ilyen nadrághoz bakancs helyett

A zászlóátadási ünnepségen Szügyi Zoltán alezredes jelent Horthy István

kormányzóhelyettesnek

8 Bartos S. emlékezése.
9 Marosújvári Géza tartalékos ejtőernyős zászlós, a demokratikus hadsereg főhadnagya gépelt emlékezése Ejtő
ernyős katonai szolgálatom emlékei címmel (a szerző birtokában) 5. o.
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nyersbőr, torokban szíjjal elszorítható árkászcsizma járt. Ez kényelmes és praktikus
öltözék volt. Ejtőernyős ugrócsizmát csak tisztek és tiszthelyettesek viseltek. A fegy
verzet nem különbözött a többi harcoló alakulatétól, csupán a sorozatlövő fegyverek
aránya volt jobb.10
Valóban gyorsan megtörtént a szervezés, a tartalékosok beosztása. Az ezred
közvetlen alakulatokon kívül egy megerősített zászlóaljat állítottak fel. Az ejtőer
nyős zászlóaljakban eddig szervezetszerűen három ejtőernyős lövészszázad volt.
A kivonuló zászlóalj a géppuskás, nehézfegyver és műszaki század mellett négy lövész
századot foglalt magába. A létszám mintegy 1200 fő lehetett.
A visszamaradó különítmény létszáma is jelentős volt. A gyengélkedőkön, a raktá
rakba beosztottakon kívül mindazokat visszatartották, akiket ősszel a bevonuló
újoncok kiképzésénél kívántak felhasználni. A Pápán maradottak létszáma 400—500
fő körül mozgott. 11
Az elvonuló alakulat egyik tisztje, Tassonyi Edömér százados így emlékezik ezekre
az eseményekre:
„1944 nyarán az eje. alakulat a tartalékállomány behívásával ... mint eje. cso
port v. Szügyi Zoltán parancsnoksága alatt a Kárpátokba elvonult ... A lövész zlj.
parancsnoka Molnár Lajos szds. volt. Pokornyi őrgy. Pápán maradt, mint a Vmk.
(visszamaradó különítmény) parancsnoka. A kárpáti harcokban nem vett részt." 12
A búcsúztatásról Marosujvári Géza zászlós a következőkben számol be:
,,A kivonuló eje. csoport a repülőtéren sorakozott fel, ahonnan a szokásos ceremó
nia után a pápai vasútállomásra meneteltünk... A bevagonírozás példás rendben és
igen rövid idő alatt megtörtént. Soha nem felejtem el a velünk közös repülőtéren
állomásozó vadászrepülő kiképző osztály Héja típusú vadászgépeinek búcsúzó rá
csapásait." 13
Nagyot tévedtek azonban, amikor azt hitték, hogy azonnal az arcvonalba kerül
nek. Jó ideig messze mögötte voltak tartalékban.
10 Bíró Sándor ejtőernyős honvéd, a demokratikus hadsereg ejtőernyős törzsőrmestere közlése.
11 Bartos Sándor emlékezése.
12 Tassonyi Edömér ejtőernyős őrnagy, ezredparancsnok emlékezése: „Ejtőernyősök a Kárpátok
Magyar Szárnyak, (Kanada) 1982/11. sz., 78. o.
13 Marosújvári G. emlékezése, 5—6. o.
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védelmében."

„Vasúti szállítással Beregszászra vittek bennünket, majd Máramarosszigetre —
n századunk (2. lövész század) Aknaszlatinára került—és az itteni polgári iskolában
szállásoltak el bennünket. Napjaink, ill. heteink kedélyesen teltek el. Aknaszlatinán
ismét felcsillant a remény, mert volt itt egy kis repülőtér is. Abban reménykedtünk,
hogy egy szép napon szállítógépeket kapunk és ejtőernyős alkalmazásra kerülünk.
Sajnos, nem így történt." 14
Az ejtőernyős csoport Kárpátalján mint az első hadsereghez tartozó Markóczyhadtest tartaléka szerepelt. Júliusban, augusztusban komolyabb harci cselekmény
ben nem vett részt, legfeljebb járőrözésre használták fel egyes alakulatait. Szeptem
berben, amikor a Kárpátok előterét ki kellett üríteni, az ejtőernyős csoportot Vezér
szállásra vonták össze. Innen nagyobbszabású vállalkozásokra is sor került. Ezek
közül a legjelentősebb a Mizunka-völgyben volt: Erről így számol be Tassonyi szá
zados :
„Két század Molnár szds. zlj. pk. vezetésével a kárpáti védőállás ellen felvonult
orosz erőket ... készenléti állásukban meglepte. Egy orosz zlj. pságot, aknavető,
páncéltörő és egyéb tüzelőállásokat megsemmisített. Mélyebb betörését a bevetett
orosz tartalék megakadályozta. Ekkor esett el a visszavonulás alatt, közelharcban
Molnár szds." 15
A becslések szerint mindegy hat kilométer távolságra nyomult be Molnár százados
két lövészszázada a szovjet vonalak mögé. Ezért a vakmerőségért fizetni kellett.
A pápai ezredtörzsnél dolgozók szerint ekkor közel kétszáz fő volt az alakulat veszte
sége sebesültekben és halottakban. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásban résztvevők
nek majdnem a fele elesett vagy sebet kapott. 16
A katonák kedvelt parancsnokuk, Molnár Lajos holttestét minden nehézség ellenére
magukkal hozták, s számára Alsó-Vereckén katonatemetést rendeztek, sírját a fejfa
mellett nagyméretű ejtőernyős jelvénnyel díszítették. Itt a búcsúztatót a rangidős
tiszt, Tassonyi százados mondta, aki nyomban átvette a zászlóalj vezetését. Szügj'i
Zoltán ezredest később Budapestre rendelték, s ő ekkor az egész harccsoport parancs
nokságát átadta Tassonyi Edömér századosnak.17
Egy hasonló, de kisebb szabású vállalkozásban Marosujvári Géza zászlós is részt
vett Oporcev térségében a 2. lövészszázaddal. Emlékezése helyenként drámai:
„...teljes csendben, szakaszonként leereszkedtünk a szovjet csapatok felé lejtő,
fákkal borított hegyoldalon. így tettünk meg kb. 5—6 km-t, és így sikerült száza
dunknak észrevétlenül a készenléti állásaikat kiépítő szovjet erők mögé kerülni...
A vállalkozás során több foglyot ejtettünk, köztük egy sebesült, századparancsnoki
beosztásban levő hadnagyot is." 18
Arcvonalba igazában október 3-án kerültek először az ejtőernyősök. Ekkor indult
meg a szovjet csapatok támadása a kárpáti határon levő magyar védőállások áttö
résére. Elsőként Néma főhadnagy századát vetették be. Ez az alegység ellenlökést
hajtott végre, visszaszorítva a szemben álló szovjet köteléket. A harcban Néma Tibor
főhadnagy a combján megsebesült. Hordágyon követte századát, így irányította a
támadást. A következő szilánk a fejébe fúródott, ez már halálos volt. A továbbiak
ban a század védekezésre kényszerült.19
A többi század is Volóc térségében harcolt, ennek védelmét látta el, támadásokat
fogott fel, ellenlökésekkel igyekezett előnyösebb védelmi állásokat elfoglalni több
mint egy héten keresztül. Mindez rendkívüli veszteségekkel járt. Gyakran került sor
közelharcra, kézigránátok alkalmazására Különösen sokan estek el október 6-án,
14
15
16
17
18
19

Uo. 0. o.
Tassonyi E.: i. m. 1982. 81. o.
Szabó Lajos volt szkv. ezrednyilvántartó emlékezése, kéziratban (a szerző birtokában).
Tassonyi E.: i. m. 1982. 81. o.
Marosújvári G. emlékezése, 7. o.
üo.
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mikor a hadtest vezérkari főnökének parancsára nyílt terepen, többszörös túlerővel
szemben kellett támadást végrehajtani. Itt a szovjet aknavetők összehangolt tûzcsapásaival szemben szinte védtelenek voltak. Ekkor érte találat a parancsnoki törzset, ahol azonnal meghalt egy század- és három szakaszparancsnok, elesett a
segélyhely orvosa, megsemmisült a tüzérfigyelő és a rádió. Tassonyi százados csak
könnyű sérüléseket szenvedett.20
Az ejtőernyős csoportot október 12-én vonták ki az első vonalból, s rendelték
Ungvárra, ahol bevagoníroztak. Erről Tassonyi százados a következőket írta:
„Az eje. csoportot Budapestre való szállításra Ungvárra irányították... Berakodás
előtt volt időm Munkácsra elgépkocsizni. Meglátogattam sebesültjeinket a munkácsi
hadikórházban. A kórház zsúfolva volt eje. sebesültekkel (emlékezetem szerint kb.
420). A heves és elkeseredett harcok sok áldozatba kerültek..." 21
Az ejtőernyősökkel és felszerelésükkel megrakott vasúti kocsikat három különböző
szerelvényhez kapcsolva útnak indították Budapest felé. Tassonyi szerint gyorsított
szállítással, Hajdú József őrmester emlékezése szerint több helyen késleltették a vo
natok indítását, így néhány alkalommal az állomásépületre irányított géppuskákkal
kellett a továbbhaladást kikényszeríteni. Mindenesetre tény, hogy október 15-én, e
napsütéses, nyáriasan szép vasárnap délutánján mindhárom szerelvény Budapestre
20 TassonyiE.:
21 Uo. 81. o.

i. m. 1982. 80. o.
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érkezett. Az egyik a Keleti pályaudvaron rakodott ki, a másik k e t t ő a Józsefváros
ban. A parancs szerint mindegyik csoportnak a Budán található Károly-laktanyába
kellett bevonulnia. 2 2
A Horthy-féle proklamációról mindhárom csoport értesült, a boldog pestiek azon
nal elújságolták a katonáknak, itt-ott a házakból kihangzó rádióadást is saját fülükkel
hallhatták. Ezek hatásáról Marosújvári zászlós a következőket í r t a :
„1944. október 15-én Józsefvárosi pályaudvaron állt szerelvényünk, mikor a kör
nyező házakból kihallatszott a Horthy-féle proklamácie. Soha nem felejtem el a sok
boldog embert, aki odajött szerelvényünkhöz, és sírva közölte, hogy vége a háború
nak, vége az esztelen öldöklésnek. Mi, fegyelmezett k a t o n á k lévén, v á r t u k a paran
csot. A pályaudvart rövidesen lezárták, és megkezdtük a kirakodást. Ennek befeje
zése u t á n a késő délutáni órákban sorakozót rendeltek el, majd gyalogmenetben a
városon keresztül megindultunk a budai Károly-laktanya felé." 23
Ezeknek a fiatal katonáknak, akik mellükön a csillogó ejtőernyős jelvénnyel, szigo
rúan lépést t a r t v a meneteltek Budapest utcáin, fogalmuk sem volt arról, hogy ezek
ben az órákban játsszák el az ország vezetői az utolsó lehetőséget arra, hogy véget
vessenek a háborúnak. Arról sem volt fogalmuk, hogy a nyilasok megkezdték a h a t a 
lom átvételét. Elsőként a Marosújvári zászlós vezetése a l a t t menetelő 2. század talál
kozott erre utaló jelekkel:
„.. .A H o r t h y Miklós-hídon (Petőfi-híd — H . J.) m e n t ü n k át Budára. Mikor a budai
hídfőhöz értünk, elénk vágódott egy nyilas egyenruhás alak n y a k á b a akasztott né
m e t géppisztollyal. Közölte velem, hogy ő X . Y. főkopjafő (ez állítólag nyilas rend
fokozat volt), és parancsot kapott arra, hogy tartóztasson fel mindenkit. A főkopja
fő körül még nyolc-tíz nyilas ődöngött. Engem irtózatos düh fogott el! K i k ezek, és
milyen alapon állítanak le egy katonai alakulatot ? Ahogy így füstölgők m a g a m b a n
és mondom a magamét a nyilas kopjafőnek, egyszerre csak mellettem teremnek az el
ső szakasz ejtőernyősei — elkapták a főkopjafőt és se szó se beszéd, á t d o b t á k a töltés
korlátján. Erre a kíséretében levő nyilasok szanaszét szaladtak... F o l y t a t t u k u t u n 
k a t a kijelölt cél felé, és mikor beértünk a laktanyába, e g y ü t t - t a r t á s t rendeltek el...
Éreztük, hogy valami nincs rendjén." 2 4
Vajon volt-e valami oka annak, hogy Budapestre rendelték az ejtőernyős csopor
t o t ? Kétségtelen ! Bizonyos, hogy a későbbre tervezett kiugrásban kulcsszerepet szán
t a k nekik. K á r , hogy ez az elképzelés nem vált valóra ! Ők bizonyára sokat t u d t a k vol
na t e n n i az ekkor már aláírt fegyverszünet érvényesítéséért, ha erre határozott paran
csot kapnak. Nem k a p t a k , így ők éppen olyan értetlenül álltak az eseményekkel szem
ben, mint az ország lakóinak többsége. 2 5

Egy kikülönített ejtőernyős alegység harcai
Nagyvárad térségében és a tiszafüredi hídfőben
A Kárpátokban még csupán a vállalkozásoknál t a r t o t t az arcvonal mögött t a r t a 
lékban levő ejtőernyős alegység, mikor a P á p á n m a r a d o t t a k egy különítménye m á r
testet-lelket őrlő harcban állt Nagyvárad térségében.
A 2. és 3. U k r á n F r o n t iasi — kisinyovi áttörésének következményei — magyar vo
natkozásban — igazában egy hónap múlva kezdtek megmutatkozni. E k k o r r a sike
rült Maünovszkij marsallnak, miután Románia rákényszerült a háborúból való kilé-

22 Hajdú József ejtőernyős őrmester, dr. Harcos Ottó karpaszományos ejtőernyős szakaszvezető és Marosújvári
Géza tartalékos ejtőernyős zászlós szóbeli közlése.
23 Marosújvári G. emlékezése, 8. o.
24 Uo.
25 Bartos Sándor ejtőernyős főhadnagy, századparancsnok szóbeli közlése.
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pésre, Dél-Erdélybe jelentős erőket felvonultatnia, s ott támadásba lendülnie. Ezek
ben a napokban léptek először a Trianon utáni Magyarország bizonyos területére szov
jet katonák. A meginduló hadműveletek során különösen veszélyesnek tűnt az a tá
madó ék, mely Nagyvárad alól észak felé törve az Észak-Erdélyben tartózkodó né
met és magyar hadosztályok visszavonulási útját igyekezett elvágni. Természetes,
hogy a magyar hadvezetőség minden elérhető tartalékot ide akart csoportosítani.
így jutott a vezérkarban eszébe valakinek, hogy Pápán még vannak ejtőernyős ka
tonák, akiket légi úton át lehet dobni Nagyváradra. 26
Miután a parancs megérkezett Pápára, itt rendkívüli gyorsasággal összeállítottak
egy század erejű köteléket, ellátták fegyverrel, felszereléssel. Majd minden katonának
jutott géppisztoly. Voltaképpen az ejtőernyős alakulat minőségileg legjobb százada
született ekkor meg, hiszen Pápán elsősorban azok tartózkodtak ebben az időpont
ban, akiket az október 1-én bevonuló újoncok kiképzőinek szántak, a legjobb tisztek,
tiszthelyettesek és tisztesek. Jellemző, hogy a 175 főből álló alakulatban rendfokozat
nélküli honvéd nem is akadt. Az egység parancsnokává az egyik legrégebbi ejtőernyős
tisztet, Kiss Zoltán századost nevezték ki.27
A magyar légierő mindkét szállító százada rendelkezésre állt, így 1944. szeptember
26-án és 27-én megtörténhetett a katonák átdobása a nagyváradi repülőtérre.
Kovács János törzsőrmester pilóta Fiat G — 12-es gépén egy szakasszal 26-án délután
két órakor landolt Nagyváradon. A célt megközelítve világosan látta a város közelé
ben felvillanó torkolattüzeket, megfigyelte az utakon torlódó német gépkocsioszlopo
kat. Leszállás után a katonák kiugráltak az utastérből, és elvonultak a repülőtér épüteifelé, a gép pedig mintegy félórás időzés után visszaindult. Ezen a napon az alaku
lat első csoportja teljes egészében megérkezett Nagyváradra, s Cseke Endre és Godó
Ferenc főhadnagyok vezetésével Köröstarj ánhoz vonult fel a híd és a folyóvonal vé
delmére.28
Kiss Zoltán százados az alegység másik felével szeptember 27-én délután két óra
tájban indult Junkers JU—52-es gépeken a pápai repülőtérről. A kötelék egy kört tett
a város fölött, a repülőgépek szárnyának megbillentésével köszöntötték az itthon
26 M. Szabó Miklós: A magyarországi felszabadító hadműveletek 1944—1945. Bp., 1983. 20. o.
27 Pál Gáspár ejtőernyős őrmester emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
28 Kovács János pilóta, repülő törzsőrmester emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
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maradottakat, majd nekivágtak az útnak. Mátyásföldről vadászkíséretet ígértek, ez
azonban nem érkezett meg. A szállítógépek mindvégig földközelben repültek, szá
mukra ez volt a legbiztonságosabb.
Másfél óra múlva Nagyvárad fölé értek, s elszörnyedve tapasztalták, hogy a repü
lőtérre aknák csapódnak. Szó sem volt arról, hogy a gépek szokás szerint beguruljanak
a főépület elé. Ahol leszálltak, ott a katonák kiugráltak, s az egyik hangárban gyülekez
tek. A repülőgépek pedig a lehető leggyorsabban felszálltak és visszatértek Pápára.
„Megpördültünk és már indultunk is vissza — vallotta Kiss Gyula repülő őrmes
ter —, boldogok voltunk, hogy épségben megúsztuk ezt a kalandot." 29
Az ejtőernyős katonák beültek a repülőtér előtt várakozó autóbuszokba, melyek
egyenesen az arcvonal mögé vitték őket. Ez akkor a második falunál, Váradlesnél
volt. A csoport a község közepén kiszállt az autóbuszokból, s biztosított menetben
megindult déli irányba. Alig tettek meg a szélső házaktól néhány száz métert, mikor
az elővéd erős gyalogsági tüzet kapott. Visszahúzódva a kertek alatti árokban rendez
kedtek be védelemre. Kevesen voltak, minden hat-nyolc lépésre jutott egy-egy har
cos, így várták készenlétben a támadást.
A sötétség leple alatt teljes csendben egy vegyes szovjet—román gyalogos kötelék
közelített a mezőn keresztül kúszva a faluhoz, melyet meglepetésszerűen akart elfog
lalni. Az ejtőernyős katonák hallották a különös, súrlódó neszt, de nem láttak semmit.
Már egészen közel értek a támadók, mikor az első lövés eldördült. A kibontakozó tűz
harcban az előny a védők oldalán volt, akik megfelelő fedezék mögül pásztázhatták
az előttük levő terepet. A támadó különítmény veszteségeket szenvedve visszavonult.
Az ejtőernyősöknek két sebesültjük volt, akiket sürgősen elszállítottak.30
Kiss Zoltán százados ezután tartós védelemre rendezkedett be kötelékével. A falu
körül tábori őrsöket helyezett el, a tartalékot pedig a település középpontjában pi
hentette. Egy visszavonulóban levő rádióskocsit feltartóztatott, ezen keresztül az
elöljáró parancsnoksággal kapcsolatot teremtett.
Másfél napi nyugalom után támadás érte a falut, s ez a tábori őrsöket kivetette állá
saikból. A kialakuló lőszerhiány miatt a csoport nem tudta magát tartani, ezért lé
pésről lépésre hátrálva, harcolva visszavonult. Ekkor már nem csak a benyomuló el
lenség tüzelt rájuk, hanem a falubeli románok közül is többen fegyvert ragadtak. 31
29 Kiss Gyula repülő őrmester, hajózó szerelő emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
30 Szabó Dezső ejtőernyős tizedes emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
31 TJo.
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Az elvonulás a település központjából induló kanyargós vízmosáson át történt,
melyben szekérút vezetett. A magas partfalak igen jó védelmet nyújtottak, mert ek
kor már a házakat is elfoglalták a támadók, s onnan lőtték a visszavonulókat.
Az elszakadás végeredményben jelentős veszteség nélkül megtörtént, a falun túl
nem üldözték őket. Ütjük keresztezte a vasútvonalat, melyen akkor haladt át az.utol
só szerelvény. Erre felszállva jutottak vissza Nagyváradra. 32
Közben Köröstarj annál a harc a híd felrobbantásával véget ért, a támadó csapatok
visszavonultak. Innen kivonták az ejtőernyősöket, s a két alegységet, egyesítve, két
nappal később újra Váradlesre irányították. Ezt a községet ugyanis közben egy né
met ellenlökés visszafoglalta, s a falu előterében nagyobb számú páncélos között bon
takozott ki harc. Erre Szabó Dezső egykori ejtőernyős tizedes így emlékszik:
„Mikor Váradlesre visszatértünk, ott német harckocsik álltak a fialu előtt védőállásban. Majdnem olyan sűrűn álltak egymás mellett, mint a katonák a lövészárok
ban. Legfeljebb nyolc-tíz méter lehetett a távolság közöttük. A legtöbb Tigris páncé
los volt." 33
Az ejtőernyősök a támadó harckocsikat kísérő gyalogság leválasztását kapták fel
adatul. Miután Kiss Zoltán százados gondosan megszervezte a védelmet, ennek eleget
is tettek. Közben gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy a szovjet harckocsik átro
hantak lövészgödreik felett, majd ugyanott vonultak vissza. így ugyancsak kemény
idegpróbának voltak kitéve ezek a katonák, több mint egy héten keresztül.
„A harckocsikkal szinte közelharcba mentünk. A lövészkutakat gyakran megtapos
ták a páncélosok. A talaj itt nagyon kemény volt, felül iszapos, sáros föld borította.
Mikor a harckocsi ránkjött, billentett néhányat a hernyótalpával, de nem tudott
megnyomni bennünket, mert az alsó réteg kemény, ellenálló volt. Akik nem mélyí
tették ki a lövészkutat eléggé, azok néhányszor komoly veszedelemben voltak. De
végeredményben senkinek nem lett komolyabb baja, mert hiába forogtak a harcko
csik a beásott katonák felett, a kemény talaj miatt nem tudtak senkit a földbe tapos
ni." 34
Egy héten keresztül támadás támadást ért, napközben állandóan folyt a harc,
a tankok csatája a falu határában, csak éjszaka volt viszonylagos nyugalom. Mind
két fél súlyos veszteségeket szenvedett. Az egyik emlékező szerint 66—70 páncélos
égett ki ezen a terepszakaszon, néha egyszerre fél tucat is égett, vagy füstölgött.
Egy hét után visszavonulási parancs érkezett, s mind a német páncélosok, mind a
magyar katonák elhagyták a községet. Ekkor már nem csak sok sebesültjük, de szá
mos halottjuk is volt az ejtőernyősöknek.35
Először a katonailag már teljesen kiürített Nagyváradra vonultak vissza, majd
Berettyóújfalu következett. Itt a megfogyatkozott alegységet a 7. hadosztály tör
zsének védelmére osztották be.
Innen rövid időn belül tovább kellett menni, mert a szovjet csapatok előrenyomu
lása a falu határáig ért. Pocsajra települtek át. Alig pihentek meg, az üldözők ezt a
községet is ostrom alá vették. Itt volt az egyik német páncéloshadosztály utánpót
lási bázisa: tömérdek benzineshordó, lőszeresláda, élő állat maradt az utcákon, ud
varokon. Mindez a szovjet csapatok kezébe került.36
A következő napon a megmaradt 83 ejtőernyős katonát gépkocsival Mezőkövesd
re szállították, ahol néhány napos pihenésre nyílt alkalmuk. A „békés élet" nem tar
tott sokáig, gyors riadóztatás után ismét teherautókra kerültek, melyek a Tiszáig vág
tattak velük. A tiszafüredi hídfőállás védelmét kapták feladatul a folyó keleti partján.
Itt a falut nagyrészt birtokukba vették a szovjet csapatok, az állandó hidat a vissza32
33
34
35
36

Uo.
TJo.
Uo.
Pál G. emlékezése
Szabó D. emlékezése
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vonulók már felrobbantották, így a hídfőbe pontonhídon jutottak be. Szabó Dezső
így emlékszik az eseményekre:
„A vasútállomásig tudtunk előre menni, az első raktárakig, mert a falu már a
szovjet csapatok birtokában volt. Itt beástuk magunkat. Hamarosan rohamtüzérek
jöttek visszafelé gyalogosan, lövegeiket elhagyva. Kiss Zoltán százados a lövegek
vezetőivel visszament a faluba, s három rohamlöveget még ki tudott hozni. Ezeket
a pontonhídon keresztül hátraküldték. A löveg nélkül maradt rohamtüzérek, valami
negyvenen, nálunk ásták be magukat. A töltésen végig megrakott teherkocsik sora
koztak, ezeket már nem sikerült áthozni a magyar oldalra."
Különös fintora a sorsnak, hogy amikor a szovjet tüzérség lőni kezdte a hídfőt, egy
ágyúlövedék a vagonokba talált, a bennük levő lőszer felrobbant, s a rohamtüzérek
majdnem valamennyien ott pusztultak. 37
A hídfő birtoklásáért napokon keresztül kemény küzdelem folyt. Különösen a
szovjet páncéltörő ágyúk jelentettek komoly veszedelmet a védők számára. A tűz
harc gyakran egész éjjel folyt, egyre jobban kimerítve a hídfő védőőrségét. A magyar
katonákon kívül németek is voltak itt négycsövű Fiakokkal, melyekből kettő az or
szágutat lőtte, kettő légvédelemre volt beállítva. A hídfőt vízzel borított területek
vették körül, ebből csak az utak és a vasúti töltés emelkedett ki, voltaképpen ezeket
kellett a védőknek tűz alatt tartaniuk. Ez némileg megkönnyítette a dolgukat, a tá
madók létszámfölénye s hatékony ágyútüze azonban szinte elviselhetetlenné tette
helyzetüket.38
A fokozódó nyomás arra kényszerítette az ejtőernyősöket, hogy egyre hátrább
vonuljanak, mind szűkebbre vonják a védővonalat, végül teljesen feladják a hídfőt.
Erről drámaian beszél az események egyik szemtanúja:
„Nyolc napig voltunk a hídfőben, nyolc napig a gödrökben laktunk, még éjszaka
sem tudtunk onnan kijönni. Mikor feladtuk, a 83-ból már csak 43-an voltunk. Sok
volt a halottunk, ezeket még eltemetni sem tudtuk. Itt kapta halálos sebeit Cseke
Endre főhadnagy is. A nyolcadik nap éjjelén kaptuk meg a parancsot a visszavonu
lásra. Ekkora már a pontonhidat is elbontották, bennünket erős aknatűzben gumi
csónakokon hoztak át. A fegyverek egy részét is el kellett hagynunk, mert nem lehe
tett a csónakokat túlterhelni." 39
Az alegység maradványa ezután alkalmi járművekkel Budapestre utazott, s ott a
Károly-laktanyában gyülekezett október 27-én és 28-án. Innen ekkor vonult el az
I. ejtőernyős-zászlóalj az ezredközvetlen alakulatokkal Soroksárra.
Egy-két napi várakozás után Kiss Zoltán századosnak sikerült gépkocsit szereznie,
mely hazaszállította az életben maradt katonákat, akik Pápán hamarosan a II.
zászlóaljba nyertek beosztást.40
Ejtőernyősök Soroksárnál
A Kárpátaljáról hazaérkező I. zászlóalj mintegy másfél hetet töltött Budán, a Ká
roly-laktanyában az ezredközvetlen alakulatokkal együtt. Itt az alegységek némileg
átrendezték soraikat, s a tisztek és tiszthelyettesek közül azok, akiket a II. zászlóalj
kötelékébe osztottak be, Pápára utaztak. A vezetésben szintén változás következett
be. Szügyi Zoltán, akit közben vezérőrnaggyá neveztek ki, a Szent László hadosztály
élére került. Az új ezredparancsnok Pokornyi László őrnagy lett, aki közben Pápáról
a Károly-laktanyába érkezett. 41
37 Uo.
38 Kudar László ejtőernyős honvéd szóbeli közlése
39 Szabó Z>. emlékezése
40 Eauer János ejtőernyős egészségügyi őrmester emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
41 Tassonyi Edörnér ejtőernyős őrnagy, ezredparancsnok emlékezése: „Az ejtőernyősök szerepe Budapest vedel*
mében." Fénymásolt kéziratrészlet (a szerző birtokában), 14. o.
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Bevetésre a hónap végén került sor. Október 26-án, vagy 27-én városi autóbuszok
kal az egész ejtőernyős alegységet Soroksárra szállították. Itt a katonák a községtől
délre helyezkedtek el úgy, hogy arcvonaluk Dunaharasztin keresztül a Dunáig nyúlt.
Napokon keresztül építgették, tökéletesítgették állásaikat. Az egyik szakaszparancs
nok emlékezésében a következőket írja:
„Az ejtőernyős csoport Soroksár—Dunaharaszti térségében elfoglalta a kijelölt
védelmi vonalat. Szakaszommal... Alsónémedi—Kecskemét felé vezető műút jobb
oldalán rendezkedtem be védelemre. Állásaink még nem voltak teljesen kiépítve,
csak egy hatalmas harckocsiárok húzódott vonalaink előtt. Ezt Budapestről elhur
colt szerencsétlen zsidó munkaszolgálatosokkal ásatták ki. A következő napokban
megindult a szétvert német és magyar csapatok visszaözönlése... Mi a szovjet csapa
tok beérkezéséig állásaink megerősítésén dolgoztunk, közben voltam bent Budapes
ten is, mert a HÉV-járatok még rendszeresen közlekedtek Budapest és Soroksár kö
zött." 42
A berendezkedés tehát megtörtént, a harckocsik támadásának elhárítására nem
csak páncélöklök álltak rendelkezésre, hanem jól álcázott, páncélelhárításra beren
dezkedett légvédelmi lövegek is, melvek közvetlenül az első vonalak mögött helyez
kedtek el.43
Az állások előtt több kilométer távolságban volt harcelőörsként Sebestyén Béla
főhadnagy páncéltörő szakasza, hogy a szovjet harckocsik várható támadását fel
fogja, vagy késleltesse. Ez Pokornyi László őrnagy parancsára történt így, aki az ez
redközvetlen alakulatokkal maga rendelkezett.44
Az ejtőernyős csoport voltaképpen reteszállást foglalt el itt, Pesttől délre. Feladata
a Kecskemétre és a Soltra vezető utak lezárása volt, kevéssel az elágazás utáni szaka
szon. A kecskeméti úton, Soroksártól délre Juhász főhadnagy százada, a másik úton,
Dunaharasztinál, Platthy főhadnagy százada képezte a fő erőt. Egy teljes század So
roksáron volt tartalékban. Tassonyi Edömér százados, zászlóaljparancsnok így vá
zolta a helyzetet :
„Zömük a műúton volt alkalmazva, a két műút között csak gyenge leplező erők
voltak a 3 km-es sávban, Alsónémedi—Ócsa térségében egy páncéltörő osztag (75 mm)
volt a műút lezárására.. ."4R
A szovjet erők támadása november 2-án indult meg. Az első eseményekről így szá
mol be a zászlóalj parancsnoka :
„November 2-án délután a páncélelhárító osztag irányából heves ágyútűz hangzott,
majd rövidesen a műutat a rendezetlenül visszavonuló kecskeméti erők lóvontatású
oszlopai Soroksár és a védőállás között eltorlaszolták. A tengely töréses kocsikat
az árokba fordítottuk... Az utat felszabadítottuk. Rövidesen beérkezett néhány
katona a pc.-törő állásból, jelentve, hogv az orosz harckocsik az állást lerohan
ták..." 46
A szovjet páncélos él Soroksárhoz érkezéséről Marosújvári zászlós részletes leírást
ad emlékezésében:
„Valamelyik nap a késő délutáni órákban megkezdődött a szovjet harckocsik előre
mozgása. Az élen haladó öt darab T—34-es hamarosan elérte a harckocsiárok hídját.
Élénken emlékszem erre a jelenetre! Halálos csend volt, csak a szovjet harckocsik
morgása és a hernyótalpak csikorgása hallatszott. Már erősen szürkült, de láttuk,
hogy a szovjet gyalogság a műút melletti árokban lehajolva követi a harckocsikat.
42
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Marosájvári G. emlékezése, 9. o.
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A parancs szerint csak a páncélosok kilövése után n y i t h a t t u n k tüzet a gyalogságra.
A harckocsik szakaszosan, egymást fedezve jöttek előre, de a híd előtt megtorpantak.
Ebben a pillanatban megdördültek az ú t m e n t i akácosba beásott légvédelmi lövegek,
a híd közelében elhelyezkedő páncélelhárítók is kilőtték páncélökleiket. Megszólaltak
a gyalogsági fegyverek, mire a harckocsikat követő gyalogság lefeküdt. A váratlan
tűzcsapás következtében mind az öt t a n k mozgásképtelenné vált. Ügy emlékszem,
hogy az egyik égő harckocsi megkísérelte ugyan a visszavonulást, de ezt E. Tóth J á 
nos őrmester egy kézigránátköteggel meghiúsította, közben azonban arcán, kezén
súlyos égési sebeket, sérüléseket szenvedett." 4 7
E z u t á n kezdődött voltaképpen mind Soroksárnál, mind Dunaharasztinál a főerők
támadása. Tassonyi Edömér emlékezésében ezzel kapcsolatban a következőket talál
juk:
„Az orosz t á m a d á s a k é t m ű ú t o n Soroksárra és Dunaharasztira az éj beálltával, kb.
nyolc óra u t á n indult meg... 20 v&gy t ö b b páncélos t á m a d h a t o t t Soroksáron és
ugyanennyi Dunaharasztin...
A védőállásban órákon keresztül kaotikus harc folyt, számos harckocsi megsérült
tányéraknáktól és páncélelhárító fegyverektől, de a sérült harckocsikat elvontatták.
A soroksári védőálláson keresztül néhány harckocsi a védővonalba is betört, de az
orosz gyalogság — rohamtávolságon — a balszárnyon elakadt, a harckocsik vissza
vonultak. Azonban a m ű ú t t ó l jobbra támpontjainkat visszavetették, az orosz gyalog
ság itt állásunkba befészkelt, a visszavetett egységek J u h á s z fhdgy., szd. pk. parancs
noksága alatt egy árokban, k b . 300 m-rel h á t r á b b állást foglaltak és géppuskáikkal
és tűzfegyvereikkel megakadályozták az állásból való kitörést. A Dunaharasztinál
indított orosz t á m a d á s , ugyancsak órákig t a r t ó tűzharc u t á n , rohamtávolságon öszszeomlott, ott az arcvonal szilárdan k i t a r t o t t , t ö b b orosz harckocsi megsérült. Éjfél
u t á n az orosz a t á m a d á s t beszüntette, a harckocsikat visszavonták... Veszteségeink
akkor is és a későbbi harcokban súlyosak voltak, főként a szüntelen... aknatűz
miatt."48
A következő napon, november 3-án Soroksárnál csend volt, csak a másik reteszál
lásban került sor kisebb harctevékenységre. Másnap viszont Soroksárnál kezdődött
újabb kísérlet:
„Reggel jelentették, hogy a soroksári úton hk. t á m a d á s van készülőben. Kisietve
motorkerékpáron kb. 14 hk.-t számoltam meg, t ö b b is lehetett... E g y T—34-est a
műúton, kb. 200 m-re a védőállás mögött találat ért, felrobbant, egy kisebb, más tí
pusú a balszárnyon, a védőállásba törve harcképtelenné vált, mire a t á m a d á s t beszüntették." 4 Q
Ezen az arcvonalszakaszon szovjet t á m a d á s r a utoljára november 5-én került sor,
amikor is
,,.. .még voltak mindkét körzetben éjjeli támadások, ezeket nehézség nélkül vissza
vertük, közelharcra nem került sor. E z u t á n az orosz a súlypontot áthelyezte, két íz
ben a jobb szárnyunkon, az utász szd. bal szárnyán nappal betört, nyilvánvalóan azzal
a céllal, hogy szárnyunkat bekerítse, de mindkét kísérletet P l a t t h y a szd. tartaléká
nak bevetésével visszavetette közelharcban." 5 0
Mindezeket számba véve önkéntelenül felmerül a kérdés, vajon az uralomra került
nyilasokkal való együttérzés késztette ilyen kemény helytállása az ejtőernyősöket ?
Erről szó sincs ! Az ő szemükben a nyilasok mindvégig félig nevetséges, félig undorító
figurák voltak. E z t számtalanszor ki is m u t a t t á k . Egyetlen apró epizódot érdemes i t t
megemlíteni :
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A Károly-laktanyában közvetlenül a Szálasi-féle hatalomátvétel után megjelent
Szügyi Zoltán vezérőrnagy. Nyilas karszalagot viselt. Az ejtőernyős tisztek felhábo
rodva körülfogták, és keményen kérdőre vonták. Szügyi rendkívül zavartan mente
getőzött : „Most a tábornoki kar tagjai ilyent viselnek" — mondotta, és nagyon gyor
san távozott. 51
Az ejtőernyős alakulatnál kezdettől fogva a bátor, a halálfélelmet nem ismerő em
ber volt az eszménykép. Olyan férfiak közössége volt ez, mely a gyávaságot, a megfutamodást megbocsáthatatlan bűnnek tartotta. Ezt a szellemet az első parancsnok,
Bertalan Árpád őrnagy honosította meg. Jól fejezi ki e gondolatot a katonadal szöve
ge is, melyet gyakran énekeltek :
„Ejtőernyős csak parancsra vár,
egy a jelszó: győzni, vagy halál..."
És még valami jellemző volt : a feltétlen bizalom tisztjeikben, akiktől a parancso
kat kapták. 52
Meg kell állapítanunk azt is, hogy ennek az alakulatnak a katonáira is erősen hatott
a Horthy-kor légköre. Ezek a fiatalemberek akkor jártak iskolába, mikor legerősebb
volt a trianoni béke okozta fájdalom, leghatásosabb az irredenta propaganda, leg
erősebb a szovjetellenesség. 18—21 évesen élték meg az ,,országgyarapítás", a
„Mindent vissza!" jelszavát harsogó tömeggyűlések időszakát.
Súlyos lelki viharokkal bár, de maradtak ott, ahol voltak, sodródtak az események
kel. Az átállásnak a gondolata is árulásnak tűnt számukra, pedig a fasisztaellenességnek, a nyilasok elleni gyűlöletnek számos jelét adták. Szakítani azonban 1944-ben
még kevesen tudtak. Csak 1945 tavaszán, a nyugati határ felé vonulva hagyták el tö
megesen az alakulatot, bizonyítva a hazához való kötődésüket.53
A Soroksár—Dunaharaszti körzetében töltött utolsó hét nagyjából zavartalan volt.
Néha-néha tűzpárbajra került sor, de támadásra, kezdeményezésre egyik fél sem gon
dolt. Erről az időszakról érdekes epizódot ír le Marosújvári Géza zászlós:
„Megemlítem egy új magyar gyártmányú fegyver, a Szálasi-röppentyű próbáját,
mely ezekben a napokban zajlott le közvetlenül szakaszom védősávjában. Ez a röp
pentyű a páncélökölhöz hasonló reaktív fegyver volt, amit kerekeken gördülő áll
ványról lőttek ki elektromos gyújtással... A próbakilövés sikerült, és a hatalmas
bunkóhoz hasonló test a tőlünk kb. három kilométerre levő tanya irányába indult,
ahol állítólag szovjet harckocsik gyülekeztek... sokáig lehetett szabad szemmel követ
ni. Nagyon erős búgó hangot adott, majd a tanya irányából egy villanás volt látható,
és egy tüzérségi lövedék becsapódásához hasonló hang volt hallható. Ennek az új
fegj'vernek a további sorsáról nem tudok, de azt hallottam, hogy nem került sorozat
gyártásra." 54
Az ejtőernyős csoport Isaszegnél
1944. november 12-én vonták ki az állásokból az alakulatot, és a katonákat Sorok
sár közelében a házakhoz beszállásolták. A megfogyatkozott zászlóaljnál mindenki
arra gondolt, hogy hosszabb időre pihenőbe kerülnek. Tisztálkodni kezdtek, s hozzá
fogtak a felszerelés, a ruházat rendbetételéhez. Erre nagy szükség is volt, mert sem
Soroksárnál, sem Dunaharasztinál nem épült a tűzvonalban komoly fedezék, a kato
nák nyitott lövészárkokban éltek, harcoltak és pihentek.55
Az illúzió azonban korán szertefoszlott, rövidesen riadóztatták őket, majd a felso
rakozó alegységeket budapesti autóbuszokon a fővároson keresztül Isaszegre szállí51
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tották. Ekkor már az egész ejtőernyős csoport parancsnoka Tassonyi Edömér száza
dos volt. Pokornyi László őrnagy az ezredközvetlenek feletti parancsnokságot már
november 4-én átadta Tassonyinak, majd közvetlen az arcvonalból történő kivonás
előtt, aknaszilánkoktól súlyosan megsebesülve, kórházbakerült. Az új parancsnok így
számol be a fejleményekről :
„November 12-én (vagy 13-án) váltott fel a soroksári és dunaharaszti szakaszon a
22. SS., miután az orosz áttörési kísérleteit itt feladta. Parancsot Soroksáron kaptam,
hogy Isaszegre szállításunk után a Feldherrnhalle német SS. ho. parancsnoksága alá
lépünk ós pihenésre kivonnak bennünket. Isaszegre késő éjjel érkeztünk. Az elő
készítetlen szálláson a köves padlókra dőlt a holtra fáradt legénység. Parancsot ad
tam, hogy hagyjanak mindenkit aludni, nincs ébresztő.56
Másnap, abban a reményben, hogy néhány napi lélegzethez jutnak, megtették az
előkészületeket a berendezkedésre. Ez feleslegesnek bizonyult, mert újra riadóztatni
kellett a legénységet :
„...kb. 11-kor délelőtt írásbeli parancsot kaptam — ha jól emlékszem egy német
összekötő tiszt útján —, hogy az orosz erők az előttünk levő védőállást áttörték,
azonnal foglaljak védőállást Isaszegtől K-re, a megadott magaslaton. Sebtében meg
ebédeltünk, erőltetett menetben értünk a magaslat aljához. (Lapos domb, balra a Tápió völgye, jobbra szőlők, nyílt terep; részben letarolt, vagy letördelt kukoricaföl
dek)." 57
Az elhelyezkedés sem volt könnyű, mert a kijelölt területet a szovjet csapatok kü
lönféle fegyverekkel állandóan lőtték. így már az első órákban nem lebecsülendő vesz
teségeket szenvedtek az elhelyezkedő alegységek. Két lövészszázad a magaslaton ásta
be magát, egy másik század és az árkászok a Tápió völgyétől északra, a szőlőkben
foglaltak állást.58
Itteni emlékeiről Marosújvári Géza zászlós a következőket írta:
„.. .megszálltuk a részünkre kijelölt terepszakaszt és megkezdtük a beásást. A szov
jet csapatok tőlünk kb. egy-másfél kilométerre voltak. Szakaszommal a domb keleti
lejtőjén egy leszedett kukoricatáblában ástam be magamat. Persze ez valójában nem
volt ilyen egyszerű, mert közben állandó aknavetőtűz zúdult ránk, fűszerezve egy-egy
harckocsi lövedékkel, vagy a hírhedt csin-bummal (a 37 mm-es szovjet páncéltörő
ágyú lövedéke.)... leültem egy kicsit pihenni kiásott gödröm szélére... a következő
pillanatban közvetlen előttem egy sárga villanást láttam és egy irtózatos reccsenést
hallottam. Ezzel egyidejűleg... hatalmas ütést éreztem a bal vállam táján, és a göd
römbe fordultam." 59
Ugyancsak drámai Zsuga János honvéd emlékezése sebesülése történetéről :
„...az eső mindig esett", az oroszok belátták terepünket... ha megmozdultunk,
mindjárt jött az áldás... csináltunk egy nagyobb gödröt, a tetejére leveles csutkát
hordtam, az utolsó fordulót akartam megtenni... és elébem esett az akna, a hasam
hoz kaptam és összeestem... Ozsvát szaki jött legelébb hozzám... megsebesült, mel
lém esett... egy csutkakúpba tettek bennünket.. ." 60
Marosújvári zászlós kulescsonttörést szenvedett, Zsuga János honvédnek a hasfa
lát ütötte át a repesz. Rajtuk kívül volt még vagy két tucat sebesült. Az erős tűz miatt
a súlyos sebesülteket csak másnap hajnalban tudták hátraszállítani. 61
Tassonyi százados helyet keresett zászlóaljparancsnoki törzsének a védelmi vonal
középső részén. Ez nem volt egyszerű! Ezen az arcvonalon számos szovjet mesterlö-
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vész működött, akik elsősorban a parancsnokságokat szemelték ki célpontnak, ahol
egy-egy tiszt lelövésével érzékeny veszteséget okozhattak az ellenfélnek :
„Egy német figyelő csoportra bukkantunk a domb északi lejtőjén a hézagban és
ideiglenesen ott rendeztem be harcálláspontomat. Ezt másnap el kellett hagynunk,
mert orosz mesterlövészek tüze alá kerültünk. A harcálláspontot a domb mögött,
középen telepítettük, kb. 500 m-re, egy hevenyészett óvóhelyen, amit egy német tü
zér figyelővel és egy német összekötő tiszttel megosztottunk, akiknek direkt össze
köttetésük volt a német hadosztályparancsnoksággal."62
A délután folyamán, mire besötétedett, megtörtént az elhelyezkedés, az erődítés.
A körülményekhez képest megfelelő védőállásokat sikerült kialakítani. A parancs
nokságon azonban úgy tudták, hogy sem jobbról, sem balról nincs folytatása a védő
vonalnak, mindkét szárny szabad, így fennáll a bekerítés veszélye. Némileg megnyug
tató volt, hogy a második napon egy magyar üteg tüzérfigyelőt létesített az első vo
nalban, s több német közepes és könnyű üteg tűztámogatására is számíthattak. Erre
szükség is volt, mert a 2. századot, amely a Tápiótól északra ásta be magát, erősen tá
madni kezdte a szovjet gyalogság. A vonal előre-hátra hullámzott. Többször közel
harcra is sor került. A magyar üteg tűztámogatást igyekezett nyújtani, de az első so
rozat rövidre sikerült, a lövedékek az ejtőernyősök állásaiba csapódtak. Kovács Fe
renc főhadnagy négy halottat és három sebesültet jelentett. Tassonyi százados dü
hében lemészárlással fenyegette az üteget. Estefelé a támadások abbamaradtak, a
vonalnak ez a része is megszilárdult.63
A domb előtt, ahol a fő erők helyezkedtek el, akcióra nem került sor. A távolban
gyalogság gyülekezett, majd tucatnyi harckocsi közelítette meg, és lőtte a magyar
vonalakat, de éjszakára visszavonultak.64
A helyzet a következő napokban sem vált könnyebbé :
„Nappal a védőállásban a mozgás lehetetlen volt, mert a terep arra kényszerített
minket, hogy perem előtti védőállást foglaljunk. A sebesültek hátraszállítása lehe
tetlen volt, nappal minden mozgás lehetetlen volt. A harckocsiágyúk a tűzfegyverek
re vadásztak. A harcok alatt 11 sorozat tűzfegyverünket vesztettük el. A harc kezde
tén, a harmadik(?) napon egy előretört harckocsi legénysége egy előretolt fészket
meglepetésszerűen lerohant és hét főt fogságba ejtett, a foglyokkal vissza vonult. ""
Ez volt az első alkalom, mikor magyar ejtőernyős katonák fogságba kerültek.65
Rövidesen kiderült, hogy az alakulat nem képes az egész széles arcvonalat a meg
csappant létszámmal megszállva tartani, ezért egymástól megfelelő távolságra védel
mi fészkeket, támpontokat alakítottak ki, melyeknek bizonyos önállóságuk volt.
A felszabaduló katonák tartalékba kerültek. Később, mikor a veszteségek növeked
tek, ezeket a tartalékokat fokozatosan felhasználták.66
Ez az elhelyezkedés azt a veszélyt idézte fel, hogy az egymástól külön álló csoporto
kat éjnek idején váratlanul megsemmisíthetik, s oda az ellenség befészkelheti magát.
Ilyen esetre hamarosan sor is került :
„A második vagy harmadik éjjel egy orosz vállalkozás egy, a magaslaton levő
támpontunkat (egy raj) a figyelő leszúrása után kiemelte, és a védőállásba befészkelte
magát. Lehet, hogy ez egy éjjeli támadás előkészítésére mutatott."
Az ejtőernyős parancsnok tüzérségi támogatást kért. A német ütegek előbb az
elfoglalt támpontra zúdítottak megsemmisítő tüzet, majd zárótúzzel tették lehetet
lenné újabb szovjet erők felvonultatását. Ezután még az éj sötétjében Kökény főhad-
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nagy, géppuskás századparancsnok vezetésével megindult az ellenlökés, amely a
támpont visszavételét eredményezte.67
Csak a harmadik napon fedezték fel, hogy tőlük délkeleti irányban mintegy két
kilométernyi távolságban német állások vannak :
„...a harmadik napon 9 óra tájban, heves ágyútűz kötötte le figyelmünket, kb.
2 km-re Dk-i irányban előttünk széles arcvonalon tűzfüggöny volt (addig nem is
tudtuk, hogy ott német állások vannak). Majd láttuk, hogy az orosz gyalogság nagy
tömegben nyomul előre. Az állásokat a németek feladták." 68
Ugyanezen a napon délután az ejtőernyős alakulat dombtetőn beásott százada ka
pott megsemmisítő tüzet. Bizonyára azok a könnyű és közepes ütegek működtek itt
közre, melyek órákkal előbb a német állásokat lőtték. A parancsnok így ír erről:
,,Az volt az egyetlen eset a háború alatt, amikor ilyen, első világháborús méretű
tüzérségi tűz alatt álltunk. Betekintésünk a harcálláspontról erre a szektorra nem
volt, de az egybefolyó robbanások és a szüntelen moraj azt a benyomást keltette, hogy
nem fog élő ember az állásokban maradni, annak ellenére, hogy még a lövészgödrök
ben is rövid alagutak voltak ásva aknatűz ellen. Pontosan 40 percig morajlott a föld,
majd hirtelen halotti csend lett". 69
Ekkor a szomszédos század, melyet nem érintett a tüzérségi tűz, szovjet... táma
dást jelzett a dombtető ellen. A parancsnok tudta, hogy a megtizedelt század emberei
nem lesznek képesek ellenállni, ezért kétségbeesett lépésre szánta el magát. Tüzérségi
tüzet kért a németektől, közvetlenül saját állásai elé.
„17 másodperc után 52 csőnek a megsemmisítő tüze az állásunkon és az állásunk
előtt feküdt; percek alatt lelassult, majd néhány percig hátra helyezték. Az orosz
gyalogságot ez a tűz telibe találta, rohamtávolságon."
A szovjet csapatok komoly veszteséget szenvedve visszavonultak. A század, me
lyet a kétszeri tüzérségi tűz ért, 7 halottat és több sebesültet vesztett. Tucatnyi kato
nát eltemetett a föld, de ezek még csak meg sem sérültek, maguktól vagy társaik se
gítségével ki tudtak szabadulni a föld fogságából.70
A következő napokban kisebb támadások érték az egyes századokat, de ezeket gya
logsági és aknavető tűzzel sikerült sorra elhárítani. A harckocsik továbbra is a tá
volban maradtak, de elszórt lövéseik állandó veszedelmet jelentettek.
Egy alkalommal különös dolog történt. Juhász főhadnagy jobb szárnyon elhelyez
kedő százada váratlanul kilépett állásaiból, s megindult visszafelé. Kiderült, hogy
valaki elkiáltotta magát: „Visszavonulás!" Ezt a többi szakaszoknál parancsnak
hitték és továbbadták, majd valóban megkezdték a visszavonulást. A zászlóaljpa
rancsnok szinte önkívületben rohant ki harcálláspontjáról, s parancsolta vissza em
bereit az állásokba, melyet közben a szovjet aknavetők lőni kezdtek.71
A helyzet egyre veszedelmesebbé vált. A jobb szárnyon a hatodik napon a leszálló
sűrű ködben állandóan lánctalpasokat szállító gépkocsik moraja hallatszott. Ebből
arra lehetett következtetni, hogy a támadók bekerítést készítenek elő. Egyébként
is tapasztalták a védők, hogy mögéjük szovjet felderítők szivárogtak be.
„Kb. 20-án ( ?) jelentek meg az első oroszok mögöttünk. Aknavető állásunktól kb.
1 km-re a szárnyon, az erdős területen, gyalogság gyülekezését figyeltük meg. Gép
puskáikat fokozatosan a jobb szárny mögé és a vetőállás mélységében hátunkba cso
portosítottuk, úgy, hogy visszavonulásunkkor több géppuskánk tüzelt oldalra és hát
ra, mint előre. Szerencsére a köd felszakadt, ennek következtében az arcvonal előtt
minden akció szünetelt." 72
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A beszivárgás egyre nagyobb méreteket öltött. A zászlóalj segélyhelyénél az állá
sok mögött szovjet járőr jelent meg, az ugyancsak hátul telepített aknavetősök pedig
a már említett erdős területről géppuskatüzet kaptak, ezért kénytelenek voltak állást
változtatni. Ekkor Tassonyi százados parancsára egy szakasz erejű kötelék előretört
ebbe az irányba, majd védelembe ment át. Itt esett el fejlövéstől Kökény főhadnagy,
a vállalkozás parancsnoka. 73
Az utolsó nap eseményeiről Tassonyi százados így számol be :
„23-án (lehet, hogy 22-én) kaptam meg a parancsot, hogy éjjel vonuljak vissza
Isaszegre, ahol további parancsokat fogunk kapni... Délután a német összekötő
tiszt... elbúcsúzott. Kis alakulatával kivonták. Az oroszok — valószínűleg a mozgá
son felbátorodva — a Juhász-század (a jobb szárny) ellen harckocsiágyú-támogatás
sal (a harckocsik a háttérben maradtak) gyalogsági támadást indítottak. Ez a száza
dot visszanyomta; a Juhász-század kb. 300 m-re, lépcsőzve, beásta magát. Ugyan
akkor a betört oroszt a dombháton levő fészkek oldalozó tűzzel paralizálták." 74
Az éj beálltával az aknavetők tűztámogatása mellett a századok sorra kivonultak
állásaikból, és Isaszegre meneteltek. Másnap autóbuszkaravánnal az egész egységet
Pápára szállították.
Lajtos Arpád vezérkari őrnagy visszaemlékezésében leírja, hogy voltaképpen a né
met parancsnokság tudta nélkül vonta ki („elloptam") az alakulatot az első vonal
ból, s szállíttatta Pápára. Az ejtőernyős ezred ekkor már a közben megalakult Szent
László hadosztály kötelékébe tartozott, s Lajtos Árpádnak, mint az új hadosztály
vezérkari főnökének, legfőbb feladata volt összeszedni és harcképes állapotba hozni
a hozzá tartozó alegységeket.75
A németek, amikor felfedezték az alakulat eltűnését, keményen tiltakoztak. A ma
gyar parancsnokság azzal vigasztalta őket, hogy egész hadosztállyal fogják pótolni
ezt a zászlóaljat. A német parancsnokság erre állítólag azt válaszolta, hogy tartsák
meg a hadosztályt, de adják vissza az ejtőernyősöket. Pedig akkor már a nagy vesz
teségek miatt ez az alegység csak árnyéka volt önmagának: Tassonyi százados sze
rint létszámának majdnem a felét elvesztette.76
A katonák mindenesetre boldogan vették tudomásul a kivonást, hogy a hol fagyos,
hol sáros lövészgödrökben töltött hetek után végre Pápán levethetik a ruhát, megfü
rödhetnek, s ágyban tölthetik az éjszakákat. A könnyebb sebesültek, akik Gödöllőn
voltak, megtudva a fejleményeket Marosúj vári zászlós vezetésével útközben csatlakoz tak az alakulathoz. így érkeztek november 24-én Pápára, ahol a II. zászlóalj ezekben
a napokban kapta meg a parancsot az arcvonalba vezénylésre.77
A II. ejtőernyős zászlóalj első bevetése
Az I. ejtőernyős zászlóalj még Budán volt a Károly-laktanyában, mikor 1944. ok
tóber 17-én Ugrón István százados Pápán megkezdte a II. zászlóalj szervezését.
Az I. zászlóaljtól függetlenül 7 ejtőernyős tiszt működött szeptember 11-től Kárpát
alján az első magyar hadseregnél harcfegyelembiztosító beosztásban. Feladatukvol
taképpen a szétzilált alegységek összeszedése és újjászervezése volt az arcvonal mö
gött, őket október 7-én rendelték haza Pápára. Közülük kerültek ki a századparancs
nokok, ők képezték a II. zászlóalj tisztikarának gerincét. A szervezési táblázatban a
következő tisztek nevei szerepelnek :
73
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75
76
77
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HL Tgy. 2598. Lajtos Árpád vezérkari őrnagv emlékezése, 38. o.
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Ejtőernyős újoncok eskütétele

Fájtán

Zászlóaljparancsnok: Ugrón István százados.
Segédtiszt : Paykert Imre főhadnagy.
Századparancsnokok:
4. század : Szakács József főhadnagy
5. század : Sanna Henrik főhadnagy
6. század : Kövesdy Dezső főhadnagy
Géppuskás század : Karsay István főhadnagy
Nehézfegyver század : Tóth Antal főhadnagy 78

A létszámmal nem volt probléma. Közel ezer újonc és számos önként jelentkező,
még nem sorköteles fiatal vonult be 1944 október első napjaiban, s velük ettől kezdve
kemény kiképzés folyt. Most nem más alakulatoktól érkezett az utánpótlás, hanem a
besorozott 1923-as évfolyamból egyenesen ide érkeztek a sorkötelesek. Válogatásra,
komolyabb orvosi vizsgálatra nem került sor, a bevonulók majdnem mindannyian
ejtőernyős leventekiképzésben vettek részt. Ilyen leventeszakaszok az ország min
den jelentős városában voltak, Budapesten pedig minden kerületben létrehoztak
egyet-egyet. Itt komoly kiképzést kaptak harcászatból, s megismerték az ejtőernyő
zés alapelemeit is. Az ejtőernyős leventék minden nyáron négyhetes táborozáson vet
tek részt Rákoson, s mindannyian ugrottak az ott felállított ugrótoronyból. Mindez
nagy előnyt jelentett. így Pápán az ugrókiképzést a szokottnál jóval rövidebb idő
alatt egy repülőgépből történő ugrással zárták, s a rendelkezésre álló többi időben el
sősorban csatárkiképzésben részesültek az újoncok. Az ejtőernyős ugrásoknak most
egy halálos áldozata volt : a 17 éves Sárosi Gyula honvéd.79
Novemberben erőteljes harci kiképzéssel teltek a napok. A rajokban az újoncokon
kívül legfeljebb két fő volt a kiválóan képzett régi katonákból. Ezek jórészt az I.
zászlóalj felgyógyult sebesültjei, és a Tiszafüredről hazaérkezettek voltak, akiket a
78 Kövesdy Dezső ejtőernyős főhadnagy, századparancsnok majd zászlóalj segédtiszt (Ausztrália) írásos közlés«
(a szerző birtokában).
79 A szerző személyes tapasztalatai
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pótzászlóaljtól helyeztek át ide. Hiány mutatkozott tisztesekből és tiszthelyettesek
ből is. Ezt bizonyos mértékig ellensúlyozta, hogy a legénység fegyelmezettnek és ta
nulékonynak bizonyult, jól hasznosította a leventekiképzésben megszerzett ismerete
ket és készségeket. Az ejtőernyős büszkeség is jobb teljesítményre sarkallta őket.
Megoldást jelentett az is, hogy nagyobb csoportokban, rendszerint szakaszkötelék
ben folyt a kiképzés egy-egy kiváló oktató vezetésével.80
Magáról a kiképzésről Kövesdy főhadnagy a következőket állapította meg:
„A levente-újoncanyag jónak bizonyult. A kiképzés súlya — magyar fegyverzettel
— a lőkiképzésen volt. Pl. a 6. szd.-ot többször vittem Acsádra, ahol a szd. minden
tagja minden rendelkezésre álló fegyverrel annyi lőszert használt, s annyi kgr-ot do
bott, amennyihez kedve volt. Sokszor gyakoroltuk a közelharcot kgr. dobással és bele
rohanással. Azonban óriási hátrány volt, hogy az l./II. eje. zlj. nem egészen 6 hetes
kiképzés után XI. 25.-én riadozott s másnap a Csepel-szigeti bevetésre indult. Hat
hét semmiképpen nem elegendő 2 év kiképzés lerövidítésére." 81
Ugrón százados emlékezése szerint a II. zászlóaljat november 27-én riadóztatták.
Megtörtént a felkészülés az elvonulásra, óriási volt az izgalom. Az éjszakába nyúlt a
fegyverek cseréje. A kiképzésnél használt Mauserek, magyar golyószórók és géppus
kák helyett a katonák német karabélyokat és villámgéppuskákat kaptak. Ez a fegy
vercsere Csepelen folytatódott. Király-féle géppisztolyból általában rajonként volt egy,
ez az egyetlen magyar gyártmányú kézifegyver, melyet magukkal vittek. Az elvonuló'
létszám rendkívül magas volt : 1400 fő.82
November 28-án megérkezett a hosszú autóbuszkaraván Budapestről, megtörtént
az elhelyezkedés a járművekben, majd Győrön keresztül megindult az alakulat a fő
város irányába. Meglehetősen lassan haladtak, helyenként sokat kellett időzni légiria
dók és katonai felvonulás miatt. 83
A zászlóaljparancsnok gépkocsival előre sietett eligazításért. A Budapesten kapott
parancs értelmében a Csepel-szigetre kellett tovább menniük, ahol a délről előrenyo
muló szovjet csapatok ellen Szigetszentmiklós-Halásztelek vonalában kiépített állás
ban kellett leváltani az 1. magyar lovashadosztályt. Itt az ejtőernyős alegység a né
met „Feldherrnhalle" páncélgránátos hadosztály alárendeltségébe került, melynek
parancsnoka Pape vezérőrnagy volt.84
Dél felé járt az idő, mikor a zászlóaljparancsnok jelentkezett Csepelen az illetékes
német hadosztályparancsnokságon. Nagyon természetesen nem volt hajlandó azon
nal átvenni a védővonalat, szükségesnek vélt némi időt ahhoz, hogy a legénység meg
ismerje az új fegyvereket. Határozott fellépésének megvolt az eredménye : nem csak a
kért 3 napot kapta meg, de a német parancsnokság 40 tiszthelyettest is rendelkezésre
bocsátott a kezelési és lőgyakorlatokhoz.
Az alegységet a beérkezés után a csepeli sporttelep épületeiben helyezték el. Itt
került sor a fegyverismertető elméleti és gyakorlati foglalkozásokra. A lövészet gya
korlati része egy agyaggödörben folyt. Miután a kiképzés eredményesen befejeződött,
december l-jén este a zászlóalj kivonult a védőkörletbe. A parancsnok így rögzítette
a helyzetet :
„XII. 1. Szürkületkor leváltom a lovashadosztály védelemben levő alakulatait.
Védőállásom : lakihegyi rádió és Királyerdő vonala. A rádió antennatornya lerobbant
va már. Az elg. Szigetszentmiklóst, Halásztelket már birtokba vette. A zlj. védőkör
lete 6,5 km hosszú. Előre elkészített futóárok a gerince. Előtte szögesdrót, elektromos
drót, telepített aknamező. Elg. részéről csak járőrtevékenység. Felderítek járőrökkel
80 Kövesdy D. írásos közlése.

81 üo.

82 Ugrón István ejtőernyős százados, a II. zászlóalj parancsnokának írásos közlése (a szerző birtokában).
83 Pcthő Sándor karpaszományos ejtőernyős őrmester emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában)
84 Ugrón J. írásbeli közlése.
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én is, nekik nincs védővonaluk, csak támpontszerűen biztosítják átkelésüket a szige
ten. (Eddigi veszteség kb. 6 fő)" 85
Kövesdy főhadnagy így emlékszik az eseményekre :
„Az egész tájat enyhe köd takarta. A váltás esemény nélkül zajlott le. A 6. eje. szd.
védőállása a lakihegyi nagyadó lerobbantott antennatornyának a környékén volt, a
szd. pk. háp.-ja (harcálláspontja —H. J.) kb. a torony csúcsa mögött." 86
Itt szabályosan kiépített állások voltak. A nagyváradi huszárok olyan fedezékeket
készítettek, melyek kiállták volna a tüzérségi tüzet is. Nagyban folyt a barátkozás a
huszárokkal, mert ők képezték két évtizeden keresztül Pápa helyőrségét, ők voltak
az ejtőernyősök elődei. Az ügyesen barkácsoló ejtőernyősök a közeli elhagyott ma
jorban talált nagyméretű tejeskannákból primitív kályhákat rögtönöztek a fedezékek
be, mivel hidegre fordult az idő.87
A magyar parancsnokot zavarta az arcvonal hosszúsága. Kiszámította, hogy más
fél kilométer széles földsáv feladásával lényegesen megrövidítheti a védővonalat, te
kintve, hogy a sziget északi vége egyre keskenyedik. Élt ezzel a lehetőséggel, s de
cember 4-ről 5-re virradó éjszaka az új állásokba parancsolta a századokat. A lo
vashadosztály, melyet leváltottak, ugyancsak ezen az éjszakán vonult el.
Ugrón századost az is zavarta, hogy a visszavonulás egyetlen útja a Gubacsi hídon
keresztül vezetett, ezt pedig aláaknázták, s német őrség vigyázta. Elég lett volna egy
olyan szerencsétlen véletlen folytán bekövetkező robbanás, mint a Margit hídnál,
hogy az egész alakulat a szigeten rekedjen. Hirtelen elhatározással a német őrséget
le váltatta, s az árkász szakasz, Kemenes törzsőrmester vezetésével, hatástalanította a
robbanószerkezeteket. Mikor ez kiderült, a német hadosztályparancsnok tiltakozott,
s felelősségre vonta a magyar parancsnokot. Nem kis vita árán, de a dolog végül mégis
elrendeződött, s továbbra is az ejtőernyősök őrsége volt a hídnál.88
Komolyabb szovjet támadásra csak december 6-án került sor. Ezt nagyobb erőfe
szítés nélkül vissza tudta verni a zászlóalj. A siker nem csak a jól szervezett gyalogsági
tűznek volt köszönhető, hanem annak is, hogy 120 löveg támogatta védelmi harcukat.
Szükség esetén még a dunántúli oldalon elhelyezett légvédelmi lövegek is elébe tud
tak lőni a magyar állásoknak. A következő napokon a szovjet csapatok nem kezdemé
nyeztek, várták a megkezdett bekerítő hadművelet befejezését, s nyilván arra számí
tottak, hogy majd a körülzárt főváros védői feladják a kilátástalan küzdelmet.
A II. ejtőernyős zászlóalj szerepe Csepelen december 12-én véget ért, a védőálláso
kat németek vették át. December 13-án tehergépkocsikkal és városi autóbuszokkal
két fordulóban az egész alakulatot Fótra szállították.89
Az I. ejtőernyős zászlóalj harca Kéthelynél
Miután Pokornyi őrnagy Soroksárnál súlyosan megsebesült, utódlásáról gondos
kodni kellett, így az Isaszegről Pápára érkezett Tassonyi századost ezredparancsnokká
nevezték ki, majd december elején soron kívül őrnaggyá léptették elő. Az I. zászló
aljat Kiss Zoltán százados vette át, aki a nagyváradi és tiszafüredi harcok után haza
tért, s ekkor már egy hónapja Pápán tartózkodott. Elsősorban az ő feladata volt tehát
a I. ejtőernyős zászlóalj felkészítése egy újabb bevetésre.90
Ez nagy iramban meg is kezdődött.
Először feltöltötték az alakulatot a pótzászlóaljban található régi katonákkal, akik
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Kövesdy B. írásbeli közlése .
Pethő S. emlékezése.
Ugrón I. írásbeli közlése.
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90 Tassonyi Edömér: A megerősített I. zlj. harcai Kéthelyen. Magyar Szárnyak, (Kanada) 1984/13. sz., 73. o.
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Újonc ejtőernyős bőrmellényben, a frontra indulás előtt (Huszár

János)

sebesülésükből felépülve letöltötték az akkor járó két hét szabadságot, majd szolgá
lattételre jelentkeztek. Nekik örültek legjobban a tisztek, a jól kiképzett és harcedzett
katonának nagy volt a becsülete. Az ő beosztásuk azonban nem oldotta meg a lét
számkérdést, így jelentős számban kellett újoncokat is befogadni. Ezek között nem
egy olyan is akadt, aki néhány nappal előbb vonult be. ők, akik legfeljebb a levente
kiképzés során szerzett ismereteikre támaszkodhattak, menet közben tanulták meg
a harcászatot az öreg katonák mellett.
A raktárakból a nyersgumi talpú fűzős csizmákat, melyeket addig csak ugrásnál és
díszelgéseknél használtak, most mind kiadták, s valamennyi katonát vadonatúj fé
nyes bőrmellénnyel látták el.
A lövészszázadokban minden raj német villámgéppuskát kapott, ezzel szereltékfel a géppuskás századot is, majd ezt követően folyt a velük való ismerkedés az acsádí
lőtéren. 91

91 A szerző személyes tapasztalatai.
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Ejtőernyősök a Szent László hadosztály

jelvényével

December 2-án már elérték a teljes készenlétet. A volt huszárlaktanyában együtt
állt az alakulat. A málhazsákokat a fogatolt vonat kocsijaira rakták, s várták az in
dulási parancsot. Minden katona rendelkezett acélsisakkal is, ezt azonban a legritkább
alkalommal viselték.
December 2-án az esti órákban érkezett meg Pápára az az autóbuszkaraván, mely
a szállítást végezte. A harci szellem megfelelőnek látszott, virtuskodásban sem volt
hiány. Egy-egy katona a régimódi autóbuszok első sárvédőjére ült ki bőrmellényben,
nyakba vetett géppisztollyal, így utazott végig a városon.
Pedig ez már nem az a régi zászlóalj volt, amely a Kárpátokba indult kitűnően kép
zett legénységgel. Nemcsak a sok újonc miatt ! A felgyógyult sebesültekből is hiány
zott a lelkesedés : a kórházi ágyon eltöprenghettek a háború kilátásairól.92
Keszthely volt az első úticél. Tassonyi Edömér őrnagy, aki ezredparancsnokként is
ezzel az ászlóalj jal tartott, az eseményeket így rögzítette :
„Pápán december első napjaiban riadóztattam, és Keszthelyre rendeltek: ugyanis
a hirtelen előretört orosz erők a Balatontól délre, Balatonszentgyörgy —K., Kéthely—
Marcali területét érték el, és a Balaton-terület bekerítése fenyegetett." 93
Mire az alakulat odaért, Keszthelyre szovjet járőrök szivárogtak be, először őket
kellett kiszorítani, s csak később kerülhetett sor arra, hogy tovább vonuljanak. Itt
a 67. német lovashadosztály kötelékébe kerültek, s velük összehangolt támadásban
vettek részt, melynek célja a szovjet egységek visszaszorítása volt Kéthely térségé
ben:
„Elhelyezésünk után a német lovashadosztályhoz hívattak, mely az orosszal harc
érintkezésben volt a Balatonkeresztúr—Kéthely—Marcali-tói Ny-ra lévő magasla
tokat és erdős területeket megszállva... Helyzetismertetés után a támadás megbeszé
lésére került sor, amelynek széles arcvonalon az orosz visszavetése volt a célja. Fela
datom megmagyarázása után jelentettem, hogy miután hivatalosan a Szt. László ho.
92 Uo.
93 Tassonyi E.: i. m. 1984. 74. o.
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parancsnoksága alatt vagyok, bármennyire is hajlandók vagyunk a támadásban részt
venni, parancsot kell kapnom a hadosztályomtól a német ho. alá való rendelésemre.
Azzal, hogy ez rövidesen el lesz intézve, elköszöntem. Másnap megkaptam a parancsot
hogy a német ho.-nak alárendeltek."94
Másnap a német parancsnokság Holládra rendelte készenléti állásba az ejtőernyős
alakulatot, mely estére érkezett oda. Az éjszakát a temetőben töltötték. Az ezredpa
rancsnok harcálláspontja egy kriptában volt. A sírdombok a katonáknak is jó védel
met nyújtottak az aknák ellen. Támadásra a következő napon, december 6-án került
sor:
„Másnap kora reggel (beérkezésünk 4-ik napján) beérkezett támogatásunkra 4 ro
hamlöveg. .. azzal a paranccsal, hogy keleti irányban törjünk előre az erdős területen
és vegyük a szőlős magaslatokat birtokba. Felderítést nem vezettünk be, nehogy elő
készületre alkalmat adjunk. Az erdőn áthatolás alkalmával, kb. 11/2 km előrenyo
mulás után a bal szárny szd. egy géppuskás támpontot kiemelt, majd északnak for
dulva egy beásásban levő orosz századot szárnyba támadva, veszteségeket okozva,
megfutamított. Nyilvánvalóan hézagban voltunk. A szőlős dombokat ellenállás nél
kül értük el. Előrenyomulásunkat folytatva, a Kéthelytől Ny-ra levő sík területet
értük el, tehát támadási célunkat máris túlhaladtuk. Jobb szárnyunk biztosítására
egy kb. szakasz erőt küldtünk ki a síkságot szegélyező, uralgó szőlős magaslatra, ahol
is a gyenge orosz leplező erők rövid tűzharc után visszavonultak."95
Közben érzékelni lehetett, hogy a zászlóaljtól északra és délre a németek szintén
előnyomultak. Mindez önbizalmat adott, így a parancsnok a támadás folytatására
gondolt. Felkészültek tehát Kéthely bevételére. Erre kétségtelenül szükség is volt,
hiszen tartósan úgy lehet védelemre berendezkedni, ha közeli településekre támasz
kodhatnak.
„Elhatároztuk, hogy Kéthely t birtokba vesszük és az eredetileg megjelölt és elért
támadási célt kb. 3 km-re túlhaladjuk, ha a német körzetparancsnok hozzájárul, és
továbbra is rendelkezésre bocsátja a 4 rohamlöveget. Miután a rohamlövegek erre en
gedélyt kaptak... Átkaroló mozdulattal az orosz erőket közelharccal a községből viszszavetettük. Többek között egy páncéltörő ágyút is zsákmányoltunk. Veszteségünk
aránylag nem volt nagy, 20-on alul sebesültekben és halottakban, sajnos Juhász
fhdgy., szd. pk. páncéltörőágyú szilánktól súlyosan megsebesült, 3 nappal később a
keszthelyi kórházban szepszisben meghalt. Csapataink a vasútállomás elfoglalása
után a község keleti szélén védőállást foglaltak el. Egy kisebb, kb. szakasz erejű cso
port és a páncélrombolók Balatonújlak felé előretörtek... majd másnap Balatonke
resztúron az előretört német egységekkel felvették az összeköttetést."96
Délfelé kedvezőtlenebbé vált a helyzet. Marcalinál a németek heves harcban álltak
a szovjet csapatokkal. A négy rohamlöveget az ő támogatásukra vissza is rendelték.
Kéthelynél sem voltak teljesen szilárdak az ejtőernyősök állásai. A szemben álló szov
jet egység aknavetőket vetett be, s ellentámadással próbálkozott. Éjszaka sem volt
teljes a nyugalom. Tassonyi Edömér őrnagy erről a következőket írta emlékezésében :
„Éjjel a falu heves aknatűz alá került, és a vasútállomás, ahol Godó fhdgy. szd. pknak volt az előretolt háp-ja, heves támadásoknak volt kitéve. Az éj folyamán há
romszor cserélt gazdát, de végül is az utolsó közelharc után kezünkben maradt és az
oroszok a támadást beszüntették." 97
A falut valóban lőtték aknavetőkkel, de a továbbiakra nem jól emlékszik az ezred
parancsnok. Az állomásnál nem voltak éjszaka harcok. Godó Ferenc főhadnagy az
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esti órákban a sötétség leple alatt századával visszatért a faluba pihenni, Takács Fe
renc őrmester szakaszát hagyta a vasútállomáson védelemben :
„Feladatom volt a vasútállomás biztosítása, nehogy az oroszok visszaszivárog
janak az éjszaka leple alatt... Én számítottam a hajnali orosz támadásra... A kis lét
számú 24 fős szakaszomat jól felkészítettem, egész éjjel emberenként magyaráztam a
feladatot... Ez volt katonai szolgálatom alatt életem legnagyobb, legveszélyesebb fel
adata. Fegyverzetünk három golyószóró, egyéni fegyverek, géppisztoly, egy távcsö
ves puska, kézigránát... Reggel szürkülettel az oroszok a parkerdőből megindították
a támadást...", amit azonban sikerült visszaverni.98
A falu környékén található erdős terület, különösen a Hunyadi-kastély körzete, al
kalmas volt a szovjet csapatok számára beszivárgásra, tartalékok felvonultatására a
falu ellen. Amíg tehát ezt a zászlóalj birtokba nem vette, ki volt téve váratlan, nagy
erejű támadásoknak. A parancsnok tehát újra kérte a német rohamlövegeket. Ezeket
csak két nap múlva kapta meg, így addig várt, akkor azonban haladéktalanul táma
dott:
„Éjjeli készenlétbe helyezés után reggel 7-kor támadtunk... Mint később kiderült,
az éj folyamán egy orosz ezred erői begyülekeztek, azzal a feladattal, hogy 8 órakor
megindulva Kéthelyt foglalják vissza. Mi ebbe az előkészületbe támadtunk be. A jobb
szárny támadása a heves... tűzben elapadt...""
A kritikus jobb szárnyon Juhász főhadnagy utóda, Ajtai Ferenc főhadnagy roha
mozott a 2. század élén, ám a kívánatosnál vakmerőbben viselkedett az előrenyo
mulás során. Ezért van némi rosszallás helyettese, Marosújvári zászlós emlékezé
sében :
„Századunk sávjában különösen nagy erők voltak tüzelőállásban. Századunk egy
szántáson át támadott Saci (Ajtai fhdgy. — H. J.) vezetésével, aki a század élén, ma
gával nem törődve rohant az erdőszegély felé. Néhány perc múlva szitává lőve össze
esett. Támadásunk tért nyert ugyan, de ez erdőbe érve elakadt, mert egy jól rejtett
géppuska tüze lefektetett bennünket. Ezt a géppuskát több támadási kísérlet után
sem sikerült elhallgattatnunk. Mikor láttam, hogy ezek a kísérletek sok áldozatot
követelnek, a század támadását megállítottam. Jelentettem helyzetünket Kiss Zoli
nak, aki tájékoztatott az általános helyzetről, és közölte, hogy a támogatásunkra
alárendelt rohamlövegeket azonnal hozzám küldi. Parancsot adott, hogy az addig el
ért terepszakaszon minden körülmények között tartsunk ki. Én ennek megfelelően
intézkedtem, beástuk magunkat, és vártuk a rohamlövegeket. Közben erős aknavetőtüzet kaptunk..." 100
Némi várakozás után a rohamlövegek megjelentek, s a helyzet rövidesen megvál
tozott :
„...az erdőben a Hunyadi-kastély birtokáért heves harc tombolt: a rohamlövege
ket azonnal odairányítottam. A mérleg ekkor már kezdett javunkra billenni. Számos
foglyot ejtettünk. A rohamlövegek megjelenése új lendületet adott a támadásnak, a
kastélyt rövidesen elfoglaltuk, a jobb szárny is előrelendült, az oroszok visszavonu
lásban voltak, Sári pusztát jobb szárnyunk elfoglalta. Közelharccal, amelyben a pán
célosok közvetlenül részt véve támogattak, az orosz erőket az erdőből kinyomtuk,
csak egy kis része maradt orosz kézben." 101
Ezen a napon sebesültekben 88 főt vesztett a zászlóalj és sokan elestek. A foglyok
száma elérte a 80-at. Közülük az egészségeseket hátra kísérték, 30 sebesült szovjet
katonát pedig teherautóval a keszthelyi kórházba szállítottak.
Különös körülmények között vesztette életét Banda István törzsőrmester, az ala08 Takács Ferenc ejtőernyős őrmesternek, a demokratikus hadsereg főhadnagyának írásbeli közlése (a szerző
hirtokában)
99 TassonyiE.: i. m . 1984. 74. o.
100 Marosújvári G. emlékezése, 11. o.
101 Tassonyi E.: i. m. 1984. 75. o.
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kulat egyik keménykötésű katonája. Fogságba esett szovjet tisztet akart hátrakísérni
a parancsnokságra, aki azonban váratlanul pisztolyt rántott és lelőtte, majd meg
szökött. Banda István holttestét Pápára szállították, ott temették el katonai pompá
val.102
Bár a Hunyadi-kastély, birtokba vételétől kezdve, szinte állandóan célpontja volt a
szovjet aknavetőknek, Kiss Zoltán zászlóaljparancsnok az épületben rendezte be
harcálláspontját. A parkban volt a zászlóalj legfontosabb védőállása is. Sokan sebe
sültek meg, vagy estek el itt a következő napokban a megújuló aknatűzben. 103
Nehéz helyzete volt a Hunyadi-kastély térségében indított támadás idején a segély
helyen dolgozóknak. Ezt tapasztalta az ezredparancsnok is, aki fején és kezén szilán
koktól megsebesült :
„Itt kell megemlítenem a zlj. segélyhelyén 3 önként jelentkezett ápolónő hősies
magatartását. Egyikük egy őrmesterünk felesége volt, a másik egy hivatásos tiszt
nek, ha jól emlékszem, özvegye, akit a hómezőkről ismertem és Kéthelyről jött ki
segíteni, és egy fiatal ápolónő. A támadás megindításakor a falu heves aknatűz alatt
állt. A tartalékos orvos az óvóhelyre ment és ott maradt, míg ezek a nők fáradhatat
lanul látták el a sebesülteket... Dél tájban, mikor is harchelyzetünk jóra fordult, és se
besültek már nem érkeztek be, sírva borultak egymásra."104
A hadtáp Keszthelyen rendezkedett be a Festetich-kastélyban, onnan szállította
az utánpótlást. A hadtápszolgálat emberei hamarosan fölfedezték, hogy a pince egy
részét nemrég falazták el. A friss falat áttörve többszáz pezsgős palackot találtak.
Egyik alkalommal az élelemmel együtt ezt is kiszállították az állásokba a katonák
nagy örömére. Az ezredparancsnok azonban dicséret helyett keményen lehordta a
túlbuzgó lépés kezdeményezőit.105
Az ejtőernyős alakulat helyzete némileg megerősödött. A veszteségek pótlására
gépkocsikon Pápáról mintegy 100 fő érkezett, akik először a zászlóalj tartalékát al
kották, majd védőállásba kerültek.106
De, hogy ez nem jelentett békés állapotot, azt Tassonyi őrnagy emlékezése jól bi
zonyítja:
,,A következő napok aránylag csendben teltek el, egy kb. zászlóalj erejű begyülekezést éjjel... aknatűzzel szétvertünk. Egy másik éjjel egy éjjeli vállalkozást rohamtávolságra engedve tűzrajtaütéssel visszazavartunk." 107
Bizonytalansági tényező volt, hogy az alakulat jobb szárnya a levegőben lógott, nem
kapcsolódott a Marcalinál elhelyezkedett németek állásaihoz. Ezen próbált segíteni
a német parancsnokság azzal, hogy egy újabb magyar zászlóaljat vett át, s velük egé
szítette ki, nyújtotta meg dél felé az ejtőernyősök arcvonalát :
„Ebben az időben érkezett be egy felderítő zlj.(magyar), ha jól emlékszem egy
fhdgy. parancsnoksága alatt, pár száz fő, akiket a németek a jobb szárnyunkon alkal
maztak a Sári pusztától délre, szárnyunk meghosszabbítására."108
December 18-án vége lett a viszonylagos csendességnek. A Hunyadi-kastély, Sári
puszta és a felderítő zászlóalj állásai ellen támadás indult, melyet bombázás, tüzérségi
tűz és ködlövés előzött meg. Sári puszta ellen még lángszórókat is bevetettek, miköz
ben a falut kilenc repülőgép támadta. Az előrenyomuló szovjet egység Sári pusztát
birtokba vette, majd a felderítő zászlóaljat megfutamította. Az ejtőernyősök kemé
nyen védekeztek. Kiss Zoltán zászlóaljparancsnok tartalékát bevetve közelharcban
visszafoglalta Sári pusztát, s tűzfegyvereivel eredményesen pásztázta a felderítő
zászlóalj sávját. Ezután a szovjet csapatok visszavonultak. A következő néhány nap102
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ban nyugalom volt, bár a megújuló ellenséges aknatűz érzékeny veszteségeket oko
zott.109
A zászlóalj csupán az erőszakos német fellépés eredményeként került Kéthelynél
bevetésre, hiszen szervezetszerűen a Szent László hadosztályhoz tartozott, mely Keszt
hely térségéből az Ipoly és Garam vidékére került, és ott súlyos harcokat vívott. Itt
volt az ejtőernyős ezred II. zászlóalja, létszámban erősen leapadva.
Az ezredparancsnok az utolsó szovjet támadást követő nyugalmat kihasználva ol
dalkocsis motorkerékpárján felkereste Béla községben a Szent László hadosztály pa
rancsnokságát, s kérte, hogy az I. zászlóalj is visszakerülhessen a hadosztály kötelé
kébe. Utánjárása sikeres volt. A hadosztály vezérkari főnöke, Lajtos Árpád, azonnal
intézkedett. Alig érkezett vissza Keszthelyre Tassonyi Edömér őrnagy, már meg is
jött a parancs a kivonásra.110
December 21-én, az esti órákban vonult ki a zászlóalj állásaiból, 23-án megtörtént
a bevagonírozás Keszthelyen. Napokig tartó, hosszú, keserves utazás után értek a
Felvidékre, ahol Ógyallán helyezték el őket. A karácsonyt a hideg vagonokban töl
tötték. Ez alól csak a nős tisztek ós tiszthelyettesek mentesültek, akiket gépkocsin
Pápára szállítottak, s így együtt lehettek családjukkal.111
A II. zászlóalj felmorzsolódása
A I. zászlóalj javában vívta harcait Kéthelynél, mikor a még szinte érintetlen II.
zászlóalj Csepelről Fótra került, s ezzel megkezdődött az alakulat felőrlődésének fo
lyamata.
A parancsnok így vázolta az áttelepülést :
„Éjjel a német gyalogság levált és december 13-án reggel német gépkocsikon két
lépcsőben átszállítanak Fótra. Az egész német hadosztály áttelepül. A hadosztály
parancsnokság Újpesten és az Egyesült Izzóban. A zászlóalj feladata Fót község
tartása. A szovjetek birtokolják a fóti Somlyót és lejtőjét, egészen a községig. Az első
lépcsőben ment Kövesdy fhgy..." 112
Kövesdy főhadnagy, az élcsapat parancsnoka, pontos leírást ad az áttelepülésről :
„... december 12-én estefelé pes. érkezett leváltásunkra és a zlj-nak Fót térségében
való bevetésére. Az éj folyamán a zlj.-at egy német rendőrzlj. (Polizei-batallion)
váltotta fel. 1944. XII. 13-án hajnalban az élszázadért, a 6. szd.-ért megérkeztek a
gépkocsik. Kb. a déli órákban érkeztünk meg Fótra, gyönyörű, napsütéses, téli napon.
A zlj. pk. a Károlyi-kastélynál várta a beérkező élszázadot. Azt az eligazítást adta,
hogy szk. pk.-aimmal a leggyorsabb ütemben egy szgk.-n menjek szemrevételezni
a Fóttól K-re (a Fót—Mogyoród-i úttól É-ra) fekvő dombvonulatra. Itt — elvileg —
egy budapesti rendőralakulat pk.-ától kellett volna pontos tájékoztatást kapnom ...
Ekkorra az ellenség már kézbevette Fót nagy részét és a védelem egy széles sávban
összeomlott."113
Kövesdy Dezső főhadnagy elindította századát, maga pedig a szakaszparancsno
kokkal gépkocsin gyorsan elérte a dombvonulat tetejét. Megdöbbenve tapasztalta,
hogy a rendőralakulatnak nyoma sincs, elszórt felszerelési tárgyak mutatták gyors
menekülésüket. Ugyanakkor a közelben megjelentek az első szovjet katonák:
„... az előőrsök már legfeljebb 600 m távolságra szökelltek előre a szőlőtőkék kö
zött, ezeket 150—200 fős csoport kissé hátrább csatárláncban követte... Kénytelenek
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voltunk a község felé visszahúzódni... Elhatározásom az volt... hogy ellentámadással
visszafoglalom a dom b vonulatot, mert ha az ellenség ott beássa magát, rálát Fótra,
s amellett oldalozó tűz alatt tudja tartani." 114
Az elhatározást tett követte, de idő kellett míg a katonák elfoglalták helyüket a tá
madás megkezdéséhez :
„A felfejlődés az út árkában észrevétlenül zajlott le. Mikor minden szakasz jelen
tette, hogy készenléti helyét elfoglalta, zöld rakétajelre megindult a roham. Az idő
közben beásott elg-et kivetettük állásukból. A dombvonulat rövid idő alatt, de meg
lehetős véráldozat árán a 6. szd. kezébe kerül. (10—15% halottakban és sebesültek
ben)." 115
Miután a zászlóalj másik fele is megérkezett, súlyos és véres harcok kezdődtek
azért, hogy a községet és közvetlen környékét birtokolni tudják. Ennek megfelelően
nagyok voltak az emberveszteségek. Különösen sokan sebesültek és haltak meg akna
szilánkoktól. Már az első este veszélyes helyzet alakult ki. A zászlóalj oldalában öt
T—34-es jelent meg kísérő gyalogsággal. Nem sikerült őket visszavetni. Reggel két
német Királytigris típusú harckocsi vette fel a küzdelmet a szovjet páncélosokkal.
Kemény párviadal után négy szovjet T 34-es megsemmisült, az ötödiket egy 6. szá
zadból való ejtőernyős lőtte ki kézi páncélelhárító fegyverrel.
December 14-én délelőtt Ugrón István zászlóaljparancsnok a kialakult zavaros
helyzetet igyekezett tisztázni, átszervezésekre adott parancsot. Közben a gyilkos
aknatűzben megsebesült. A délutáni órákban a budai 11. sz. hadikórházba szállítot
ták.116
A zászlóalj vezetését a rangidős főhadnagy, Sanna Henrik vette át. Az új segédtiszt
Kövesdy Dezső főhadnagy lett. Paykert Imre főhadnagy, a régi segédtiszt, század
parancsnoki beosztást nyert. 117
Az erősödő tüzérségi tűz, a harckocsiágyúk elszórt lövései, a Sztálin-orgonák soro
zatai lehetetlenné tették a zászlóalj helyzetét Foton. Az új zászlóaljparancsnok de
cember 14-én az esti órákban kénytelen volt a községet feladni, s új állásokat kialakí
tani. A védővonal megváltoztatása azt jelentette, hogy a települést elhagyta a zászló
alj, s a Mogyoród-patak mentén beásta magát. Miután a szovjet hadvezetés célja
ekkor a főváros bekerítése volt, az új védőállást komoly támadás nem érte.118
A nyugalom nem tartott sokáig, mert a Fótnál erősen megtizedelt zászlóaljat le
váltották, s a szovjet bekerítő hadművelet megakadályozására a Dunától északra
vetették be:
„December 19-én ... egy magyar csö. zlj. (csendőrzászlóalj — H. J.) leváltott ben
nünket, és ismét megjelentek a már ismerős autóbuszok. Irány: Bp. — Esztergom —
át a ... hídon Párkányra. Itt a zlj. pk.-nak a német pságon kellett eligazításért jelent
keznie."119
Az itt kapott eligazításnak megfelelően Ipolyszalkára vonult a zászlóalj, ahol a 2.
honvéd páncéloshadosztály törzsénél parancsot kapott a Letkést Ipolyszalkával
összekötő híd visszafoglalására és az Ipoly keleti partján hídfő létesítésére:
,,... az oroszok kézbe vették a híd letkési oldalát, sőt terepkutatóik a hídon szivá
rogtak előre ... Az eje, csop. lendületes rohammal meglepte az elg-et ... Az eje.
csop-nak sikerült elfoglalnia a községet, s kisebb hídfőt létesíteni."120
A parancs végrehajtása nagyobb veszteségek nélkül sikerült, de a hídfő további
kibővítése súlyos áldozatokkal járt. A létszám ekkor már csupán 120—150 fő volt.
A 6. századot öt ember alkotta egy tiszt helyettes vezetése alatt.
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Régi, tartalékos kiképzésre behívott ejtőernyős katonák az 1953-as

díszszemlén

A hídfőre elsősorban azért volt szükség, hogy az Ipolytól keletre levő szétzilált
nemet alakulatok ott ne rekedjenek. Az utolsó ilyen csapategységek december 23-ról
24-re virradó éjszaka érkeztek a hídfőbe, s vonultak át a hídon nyugati irányba m
f Közben, december 22-én, a parancsnokságot a Szent László hadosztály törzse vette
at ebben a sávban. December 24-én már innen kapott parancsot a zászlóalj hogy
adja át a hídfőt a repülő lövészezrednek. Az Ipolyszalkára beszállásolt ejtőernyősök
oromé azonban korai volt. Néhány óra múlva riadóztatták őket, s az Ipoly nyugati
partján, a hídtól jobbra és balra kellett négy kilométer szélességben állást foglal
&
niuk.122
December 27-én hajnalban indult meg az ejtőernyősök és repülő lövészek elszaka
dása az Ipolytól, s visszavonulása a Garam mögé. Az irány Kicsind község volt, ahol
a Szent László hadosztály parancsnoksága hidat veretett. Nagv meglepetésre azonban
a visszavonulók Kicsind előtt szovjet csapatokba ütköztek/a hadihidat pedig fel
robbantva találták. A felvonuló szovjet harckocsikkal és gyalogsággal kilátástalan
veres küzdelem kezdődött, melyben sokan elestek. Az ejtőernyősök a 4. századdal az
elén észak íele igyekeztek kitérni, s Kernend tájékán próbáltak átjutni a sebes vizű
Garamon. Átkelőhelyet keresve ilyen látvány tárult a katonák szeme elé :
„... a Garam egyik kanyarulatához értünk, ahol a lapos parton jégtáblák torlódtak
össze. A jégtáblák között fennakadva német katonák holttestei tornyosultak Talán
száznál is többen lehettek. Magyar egyenruhás halottakat is láttunk. Dermedten
neztuk a rettenetes látványt. Némán folytattuk utunkat. Kis távolságra a kanyartól
a parton mindenféle német járművet találtunk. Legalább harminc, de lehet, hosv több
&<7
is volt ..." 123
Mintegy ötven főnek sikerült az átkelés. Egy-egy kiszemelt szakaszon összekapasz
kodva gazoltak a jeges folyóba, így jutottak át csuromvizesen, egymást vonszolva
a túlsó partra. Néhányan Kemenesi törzsőrmester vezetésével egy felrobbantott hídon
kapaszkodtak át. Kernenden a vendégszerető lakosság fogta pártfogásba őket. I t t
lehetőség nyílt a ruhák megszárítására. Tovább vonulva Köbölkúton szállásoltak be
s várták a további parancsot.124
121 Uo.
122 Uo.

124 Pethfs 3 î k e S a d a ) :

K i c s i n d t ő 1 6 &m

^

S.

Krónika, 10. o. (a szerző birtokában)
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Sanna Henrik zászlóaljparancsnok harminc főre teszi azok számát, akik december
27-én hosszú harc után Kicsindnél a délutáni órákban megadták magukat a szovjet
csapatoknak. Az ugyancsak fogságba esett Hajdú József őrmester és Csótár Sándor
honvéd ennél jóval többre emlékszik. Az elfogottakat Vácon keresztül Jászberényig
kísérték a szovjet katonák, s ott átadták őket a demokratikus hadsereg szerveződő
alakulatainak. Többen — köztük Hajdú őrmester is — a vasútbiztosító alakulathoz
kerültek, s ott szolgáltak leszerelésükig. Hogy mennyien estek el Kicsindnél a harcok
ban, arra nincs adat. 125
A Garamnál kialakított új védővonal mögött pedig megkezdődött az újjászervezés
előkészítése. A Szent László hadosztály parancsnoksága az I. és II. ejtőernyős zászló
alj maradványaiból, s a Pápáról útbaindított menetszázad újoncaiból kívánt egy
harcképes zászlóaljat felállítani és harcba vetni. Erre az új év első napjaiban került
sor. Ennek eseményei azonban már az 1945-ös év hadi krónikájának lapjaira tartoz
nak.126

125 Hajdú József ejtőernyős őrmester emlékezése hangszalagon (a szerző birtokában).
126 A szerző személyes tapasztalata.
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ

MEGJEGYZÉS A MAGYAROK TAKTIKÁJÁRÓL A MERSEBURGI
CSATÁBAN

„A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai"
eímű méltán nagy sikerű forrásgyűjtemény változatlan szövegű újabb kiadása kínál
alkalmat egy látszólag megkésett megjegyzés megírására.1 A válogatás erényeit és
méltatását ezúttal nem érezzük szükségesnek megismételni, a kötet szövegfordítá
sainak és jegyzeteinek színvonalát az első kiadás óta eltelt több mint egy évtized
igazolta, történeti szakmunkák forrásfordításainak megbízható kútfejévé vált. Jelen
sorainkkal Widukindnak ,,A szászok története" című művében a merseburgi csatára
(933) vonatkozó néhány sora értelmezésére szeretnénk kitérni. 2
Amíg az augsburgi ütközet a X. század egyik legrészletesebben leírt csatája, addig
a merseburgi ütközetre vonatkozó ismereteink igen szűkösek. Gyakorlatilag Liudprand „Antapodosis" c. művére és Widukind említett híradására támaszkodhatunk.
Mindez a fordítás pontosságának a jelentőségét csak növeli. A kérdéses részlet a
következő: „Rex verő veritus est, quemadmodum evenit, ut hostes viso milite
armato fugae statim induisissent; misit legionem Thuringorum cum raro milite
armato, ut inermes prosequerentur et usque ad exercitum protraherentur. Actumque
est ita; sed nichilominus videntes exercitum armatum fugerunt..." Horváth János
fordítása szerint: „A király pedig attól tartott — ami be is következett —, hogy az
ellenség a nehézfegyveres katonaság láttán azonnal a megfutamodást választja. Ki
küldte tehát athüringiaiakegy hadtestét kevés számú nehéz fegyverzetű katonasággal,
hogy a nehéz fegyverzet nélküli ellenséget vegye üldözőbe, és terelje a hadsereg felé. És
így is történt. Mindamellett amikor meglátták a nehéz fegyverzetű hadsereget, meg
futamodtak..." Horváth János fordítása nyelvtanilag korrekt, egy ponton azonban
tartalmilag nem helytálló.
A szövegrészlet homályos értelmezése, illetve félreértése hosszú múltra tekinthet
vissza. Már Horváth Jenő magyar hadi krónikájában úgy fogalmazott, hogy a
„magyarok most szokott harczi módjuk szerint hátrálni kezdtek, azon szándékkal,
hogy a majd rendületlenül üldöző ellenség ellen hirtelen visszafordulva, azt meg
semmisítik... A tervszerű hátrálás ennek folytán megfutamodássá változott..." 3
Breit József hadtörténetében a Widukind-szöveg lényegét helyesen értette:
„A könnyű fegyverzetű, nagyobbára páncél nélküli thüringiaikat Henrik cselvetés és
1 3. kiad. (Sajtó alá rendezte Györffy György) Budapest, 1986. 355 o. (Nemzeti Könyvtár)
2 A csatára 1. Lintzel, Martin: Die Schlacht von Biade und die Anfänge des deutschen Staates. I n : Ausgewählte
Schriften. Bd. II. Berlin, 1961. 91—111. o. ; Schmutzer, Jürgen: Zum Jahrestag der Schlacht bei Biade 933. I n : Militärgeschiehte, 1983. Nr. 1. 97—99. o. összefoglalóan irodalommal Gebhardt, Bruno: Handbuch der deutschen Geschich
te. Bd. I. Stuttgart, 1959.* 172. o. A vonatkozó Widukind-szöveghely kiadása (1. könyv 38. fejezet) M.GH SS Bd. I I I .
(Bd. Georg Heinrich Pertz). 1839. 435. o. és Gombos F. Albin: Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae. I I I . k. Bp.,
1938. 2662. o. Ujabb Paul Hirsch és Hans—Eberhard Lohmann kiadása (Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum, Bd. LX. 1935.)
3 Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. Bp., 1895. 23. o. Hasonlóképpen Marko Árpád: Magyarország hadtörténete.
Bp., 1943. 13. o.
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félrevezetés céljából azzal a paranccsal küldte előre, hogy azok a magyarokat lehe
tőleg alkalmatlan (t.i. a magyarokra nézve — V. L.) irányban magukra csalják."
Majd a fősereggel való találkozás kapcsán szól a magyarok színlelt futásáról, és
látván a németek rendezett harcsorait, meneküléséről.4 Sajátos módon leírásának
csak második része kapott helyet az új magyar történeti szintézis első kötetében 5 és
a Magyarország hadtörténete című műben.6
Ezzel szemben értelmezésünk szerint az „inermis" jelző (eredeti jelentése fegy
vertelen) a thüringiaiakra vonatkozik. Ebben az értelemben, szembeállítva a szá
szok nehéz fegyverzetű katonaságával („miles armatus, miles equestri proelio probatus"), tulajdonképpen a „cum raro milite armato" félmondatot értelmezi tovább.
A félreértés végső forrása a „sequi" ige deponens voltában keresendő. Fordításunk a
következő: „A király félt attól — amiképpen az történt is —, hogy az ellenség a
nehéz fegyverzetű katonaság láttára rögtön futásnak ered. Ezért elküldte a thüringiai
légiót csekély létszámú nehéz fegyverzetű katonával, hogy a gyönge seregrészt vegyék
üldözőbe a magyarok és egészen a derékhadig el lehessen őket csalogatni. így is történt
(t.i. a thüringiai légió végrehajtotta feladatát — V. L.), de mindazonáltal a magya
rok, megpillantván a felfegyverzett sereget, elfutottak." A magyarok sikeres mene
külése igazolja, hogy bekerítésükről szó sem volt.
Érdemes megfigyelni a modern idegen nyelvű Widukind-fordításokat. A Reinhold
Schottin és Wilhelm Wattenbach-féle fordításban az „inermis" és a „sequi" értel
mezése helyes: „So sandte er (t.i. Henrik — V. L.) ein Fähnlein Thüringer mit nur
wenig Rittern, damit jene die leicht bewaffneten verfolgen und bis ans Heer herange
lockt werden möchten."'7 Ettől lényegileg az átdolgozott 1971. évi német fordítás sem
tér el. Az 1981. évi fordítás a „jene" vonatkozó névmás helyett már az egyértel
műbb és világosabb „ellenség" (Feind) szót használja.8 G. E. Szancsuk orosz fordí
tása is a mi felfogásunk szerinti értelmezést nyújtja: „otrjad Tjuringov, voorozsenie
kotorüh bülo nedosztatocsnüm, sz tem, cstobü (vragi) sztali preszledovať etih
pocsti bezoruzsnüh voinov..." 9
Ugyanakkor a német történeti irodalom is a mi felfogásunkat követi. így Rudolf
Lüttich, amikor a németek látszatmeneküléséről ír: „Der leicht bewaffnete thürin
gische Heerbann sollte den Kampf eröffnen..., durch eine Scheinflucht die unga-

4 Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Bp., 1929. I. k. 2. rész 59—60. o.
5 Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Bp., 1984. 669. o. (A vonatkozó rész Györffti
György munkája): „a magyar hadicsellel számító új német taktika itt is bevált, a magyarok az első támadásra meg
futottak."
6 Magyarország hadtörténete. I. k. Bp., 1984. 24. o. (A vonatkozó részt Borosy András írta).
7 Az általunk vizsgált szöveghely Widukind forráshasználata szempontjából is érdekes. Lorenz Weinrichnek a
szakma által kedvező fogadtatásban részesített tanulmánya Widukind forrásairól nem kis mértékben módosította a
korábbi képet ( Tradition und Individualität in den Quellen zur Lechfeldschlacht 955. Deutsches Archiv 27., 1971.
291—314. o.). Max Manitius kézikönyvében (Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. I. München,
1911. 714—717. o.), valamint Rudolf Köpke (Widukind v. Korvei. Berlin, 1867.) és Helmut Beumann (Widukind v.Korvei. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte des 10 Jhs. Weimar, 1950.) elsősorban a klasszikus
szerzők, mindenekelőtt Sallustius hatásának kimutatására törekedtek. Weinrich felhívta a figyelmet arra, hogy a mű
fordulópontjain a klasszikusok mellett ótestamentumi kifejezésbeli és gondolati párhuzamok fedezhetők fel. Mint
bizonyította, az augsburgi csatát is biblikus kifejezésekkel interpretálta, párhuzamot sugallva a németek győzelme és
a választott népnek kimutatott isteni segítség között.
Ezek alapján nem tekinthető véltelennek, hogy Józsué könyvében (8;6), hasonló helyzetben, mint a merseburgi csa
tánál, egy mondatban fordul elő a „sequi" és a „protrahere" ige. I t t az Űr tanácsol egy hasonló hadicselt Józsuénak,
amit Józsué a katonáinak részletez: „...Cumque exierint contra nos, sicut ante fecimus, fugiemus, et terga vertemus:
donec persequentes ab űrbe longius protrahantur ; putabunt enim nos fugere sicut prius. Nobis ergo fugientibus et Ulis
persequentibus, consurgetis de insidiis et vastabitis civitatem..." (...amikor Ai lakói kivonulnak ellenünk, mint első
alkalommal, megfutamodunk előttük. Akkor üldözőbe vesznek bennünket s messze csalhatjuk őket a várostól. Azt
fogják majd mondani: Menekülnek előlünk, mint első alkalommal! Miközben tehát mi menekülünk és ők üldöznek,
induljatok el leshelyetekről s foglaljátok el a várost... — 1982. IV. kiad. ford.) A mondatban egyértelmű a „protra
here" „csalogat" értelme (1. még Prov. 7:21). Józsué könyvéből a bibliaillusztrátorok is gyakran választottak témát,
így például Ai város bevételét többször ábrázolták. V. ö. Oakeshott, E. Ewart: The Archeology of Weapons. Arms and
Armour from Erehistory to the Age of Chivalry. London, 1960. 11. a. kép. összefoglalóan: Lexikon der christlichen
Ikonographie. Hrsg. v. Engelbert Kirschbaum. Bd. 2. Rom-Freiburg, 1970. 442. o.
Az idézett német kiadás : Die Geschichtsschreiber der deutscher Vorzeit. Leipzig, 18912. 46. o.
8 Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit. (Neub. v. Reinhold Rau-Albert Bauer) Darmstadt, 1971. 77. o. ;
legutolsó fordítása: Ekkehart Rotter — Bernd Schneidmüller, Stuttgart, 1981. 93. o.
9 Vidukind Korvejszkij: Dejanija Szakszov. Moszkva, 1975.150. o.
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rische Reiter an den Kern des Heeres heranlocken."10 Ezek alapján határozottan
állíthatjuk, hogy nem a magyar sereg kezdett látszatmenekülést, hanem a gyengén
felszerelt thüringiai légió. A német sereg magasabb szintű fegyverzetéhez így egy
sikeresen végrehajtott taktikai hadmozdulat társult, amik együttvéve a csata ki
menetelét is eldöntötték.
Mindezek alapján a merseburgi ütközet taktikai értékelése pontosítható, az eredeti
latin nyelvű leírás értelme pedig helyreállítható.

10 Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im 10. Jahrhundert. Berlin, 1910. (Historische Studien, Heít 84.) 81. o.
Vele egyezően ír Watíz, Georg: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter der Herrschaft König Heinrichs I. Berlin,
1837. 111. o. és Fabarius: Die Schlacht bei Riade. I n : Neue Mitteilungen des Thür. — Sachs. Geschichts- und Alter
tumsvereins 19/1896/15. o.
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MAGYAR ÁGYÚCSŐ A LONDONI TOWERBAN
1526. augusztus 29-én gyászos csata volt a mohácsi mezőn. Halálát lelte II. Lajos,
a magyar király, semmivé lett a magyar hadsereg. Alig 300 évvel utóbb, 1815. június
18-án gyászos csata volt a Waterlooi mezőn is, s habár Napóleon életben maradt, csá
szársága és a Grande Armée semmivé lett. A két esemény nincs összefüggésben egy
mással, de mégis van valami, ami egyszerre emlékeztet mindkettőre : egy remekmívű
bronz ágyúcső a White Tower boltozatos pincéjében.
1522-ben II. Lajos király feleségül vette a Habsburg-családból való Burgundi Szép
Fülöp és őrült Johanna leányát, az 1505-ben Brüsszelben született Máriát. Férje
eleste után a királyné 1531-ben elhagyta Budát, mert fivére, V. Károly császár,
Németalföld helytartójává tette. Udvartartásával együtt Németalföld új fővárosába,
Brüsszelbe ment és ott negyedszázadon át kormányzott. Vele volt titkára, Oláh
Miklós, a későbbi esztergomi érsek is, akit ott kancellárrá nevezett ki. Az az Oláh

A torkolatjés a cső első negyede
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A cső második negyede a gyűrűvel

Miklós, aki Esztergomba térve több ágyút öntetett, közülük egy a bécsi Heeres
geschichtliches Museumban, egy pedig a budapesti Hadtörténeti Múzeumban látható.
Mária művelt humanista volt, s kapcsolatban állt kora nagy szellemeivel, Rotter
dami Erasmustól Luther Mártonig. Erasmus az ő vigasztalására írta Vidua Christiana
(Keresztény özvegy) című művét, Luther viszont Vier tröstliche Psalmen (Négy vigasz
taló zsoltár) címen zsoltárokat. Bőkezűen pártolta a művészetet és híven ápolta férje
emlékét. 1538-ban a brüsszeli Place Ste. Gudule-on álló Szent Gudula katedrálisban,
amit a város védőszenjónek emeltek, udvari festőjével, a mi Szépművészeti Múzeu
munkban is képviselt Bernaert von Orley-vel, hatalmas ólomüveg ablakot készíttetett
férje emlékére. Ezen a király és a királyné is látható, s a háttér drapériáinak dísze az
árpádházi címer motívuma. Azé az árpádházi címeré — vágásos pajzs —, amelyik Imre
királyunk idején fordul elő először, akinek felesége, az Aragóniából származó Konstancia volt. Ugyanez a címer látható később Esztergom város 1265-beli pecsétjén is.
Ugyanez a címer díszíti azt az ágyúcsövet, amelyet ismeretlen helyen a közelebb
ről nem ismert Dénes mester öntött 1535-ben.
A cső teljes hossza 238,8 cm, a belső furata 223,5 cm. Súlya 192,8 kg, kalibere 4,3 cm.
Az ilyen ágyú neve abban a korban falconet volt. (A következőkben a szövegközi utaló
számok f 1-9J a cső 323. oldalon látható rekonstrukciós rajzán segítik a tájékozódást.)
A cső eleje nyolcszögletes, kb. 4 cm-es sima lapokkal kezdődik, külső átmérője itt
14 cm. E lapok egyikén van az 1535-ös évszám (1). A homloklapon felül éles karco
lással: 394. Ezután keskenyedik a cső, de változatlanul nyolcszögletű marad. Tíz
centiméter után kiemelkedő, domború akantuszlevelekkel, ágyúcsövön szokatlan sti
lizált mezei virágokkal, leveles indákkal gazdagon díszített, díszes, nyolcszögű gyűrű
következik; ez jellegzetes flandriai ornamentika. Innen a cső keskenyebb, de azonos
síkokban folytatódik 70 cm hosszan a csapok felé és egyre vastagodik. Ennek a
csőrésznek a közepén nyolc kis kerek dombormű, médaillon van (2), közülük három
férfifejet ábrázol, a többi stilizált rózsát. Az egyik fej hasonló ahhoz az archoz, ame
lyik ifj. Hans Holbein ismert Erasmus-képén látható.
Ezt a szakaszt kiemelkedő, félfordulattal elfordított ugyancsak díszes nyolc
szögű gyúrűsor zárja le (3), négy centiméter hosszan. Innen hátrafelé a csövön a
gyűrű síkjai folytatódnak kissé tovább vastagodva, a csapok túlsó végéig, de a
gazdag, domborművű díszítés már csak a felső négy lapon jelenik meg, az alsók
simák ; ez a szakasz kb. 50 cm hosszú.
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A baziliszkuszokból alkotott fogók

A csapok fölött vannak a pompás szobormű fogók: két nagytestű basiliscus (4).
A középkori képzelet mesebeli állata, még a XVII. században is valóban élő szörnyeteg
nek hitték. Gyakran látható a kor faragásain, gonosz szellem, amelynek puszta tekinte
te is gyilkos erejű. A rettenetes ágyú méltó dísze. Majdnem ez, az ágyún ábrázolt alak
látható Ulisse Aldrovandi bolognai természettudós XVI. századbeli állattanában.
A fogók alatt, közvetlenül a csapok mögött, kissé vastagodva, félfordulattal újból
elfordítva, ugyancsak nyolcszögletesen folytatódik a cső. Domborművű díszítés itt
is csak a felső négy síkon van : az eddigi virágok, folyondárok. A basiliscusfarok al
kotta fogók alatt, középen van az árpádházi címer (5), felette timpanon. Ez az egész
szakasz mintegy 20 cm hosszú, alatta kiemelkedő, kettős nyolcszögű párkány, góti
kus oszlopfőkkel (6).
A második párkány oszlopfejeitől ismét félfordulattal elfordítva tovább vasta
godva folytatódik a cső kb. 59 cm hosszan. Az oszlopfők alatt itt oszlopok is van
nak, melyek alul beleolvadnak a gyöngydíszes alapnyolcszögbe, ezen olvasható a
felirat: Maistre Denis (7). Az oszlopok is gótikus elemeket mutatnak, középtájon
széles dombormű díszgyűrűvel. Fölöttük, a címer síkjában, egy doromb (8) képe
látható.
Az oszlopsor alsó vége és az alapnyolcszög között négy, mintegy 8 cm magas
domborművet fedezhetünk fel: arcmások (9). Kettő jobbra néz, kettő velük szem
ben, balra. Közöttük, középen, sík lapon a gyújtólyuk. A bal szélső relief főkötős
nőt ábrázol, azonos a katedrális Mária királyné-arcmásával. Tőle jobbra egy kalapos,
nagyhajú, szakállas, bajuszos férfi : csakúgy fest, mint Lajos király a katedrális ólom
üveg festményén. A gyújtólyuktól jobbra az első relief karimás kalapos férfi arcmása,
a mellette jobbra lévő sapkás fej feltehetően szintén férfit ábrázol. Ezek sem parasz
tok, inkább a rejtélyes Dénes mester és segédje lehet, vagy ami valószínűbb, a szob
rászművész.
A gyújtólyuk síkja kétoldalt és hátul ferde vájatú, tehát fedőlapot lehetett rátolni,
de a fedőlap nem volt a csőhöz rögzítve. A síkon viszonylag modern számjegyek
kel: 57.
Az alapnyolcszög után megvastagodik a cső vége: stilizált akantuszlevelekből
szárnyas női alak emelkedik ki, talán sellő, mindez 18 cm hosszú.
Az ágyúnak eddig három említése ismert :
1. A Catalogue of the Museum of Artillery in the Rotunda at Woolwich (1963,
revised 1970) c. munkájában J. P. Kaestlin a címert Magyarországénak írja. A kali
bert 1,22 hüvelykben, a csőhosszat 7 láb 3,5 hüvelykben adja meg.
2. H. L. Blackmore The Armouries of the Tower of London, I. The Ordnances,
1976. c. könyvében a címert „nem azonosítotť'-nak nevezi, a fogókat sárkányoknak
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A nő utolsó negyede a gyújtólyuk fedőlapjának

A csőfar a dombormívű
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nőalakkal

kefével

(wvwerns) és a négy arcmást parasztfiguráknak. Szerinte a hossz 7 láb 10 hüvelyk
(238,8 cm), a kaliber 1,7 hüvelyk (4,3 cm), a súly 3 cwt 3 qtr 5 lb (192, 8 kg). A do
rombra nem talál heraldikai magyarázatot, de szerinte hangja emlékeztethet e könynyű ágyúnak a hangjára ( ?). Közli a Waterlooi zsákmán yjegyzék méretadatait, mely
szerint a kaliber 1,72 hüvelyk, a csőhossz 7 láb 4 hüvelyk, a súly pedig 3 cwt 3 qrs
5 lbs.
3. A. V. B. Norman és G. M. Wilson Treasures from the Tower of London, 1982. c.
munkájukban Magyarország régi címerét ismerik fel a pajzsban, majdnem biztosak
abban, hogy az ágyút nem csatára, hanem ajándéknak, vagy emlék-, esetleg dísz
tárgynak szánták. Ami a dorombot illeti, Norman és Wilson is megkísérli kapcsolatba
hozni hangját az ágyú „üzemi zajával." A cső hosszát 7 láb 10 hüvelykben, kaliberét
1,72 hüvelykben, súlyát 3 cwt 3 qtr 5 lbs-ban adják meg.
Nincs két leírás, amelyik azonos méreteket tartalmazna mindenben, ami persze
lehet sajtóhiba is. A kalibert a csőszáj ledugaszolása miatt nem lehetett utánamérni.
A harmadik leírás adatai látszanak pontosaknak, pusztán annál fogva, mert A. V. B.
Norman a fegyvertár igazgatója.
Kétségtelen, hogy azok a leírások a helyesek, amelyek a címert Magyarország régi
címerének ismerik fel. Teljesen tévesek azonban a dorombra vonatkozó fejtegetések.
Ez a rendkívül gazdagon díszített ágyúcső minden bizonnyal sohasem vett részt
semmilyen csatában, valószínűleg sohasem lőttek vele egyet sem. Erre utal a gyújtó
lyuk fedőlapjának a megoldása : eredetileg sem volt odarögzítve, márpedig a tüzértől
bajos megkívánni, hogy a zsebében vigye a csatába a fedőlapot. Fedőlap pedig volt,
különben mi célt szolgálna a háromoldalú vájat? A kor szokásának megfelelően,
valakinek a tiszteletére, vagy emlékére önthettek az ágyút — aminthogy 3 évvel
utóbb ezért készült a nagyszerű üvegablak is a székesegyházban. Éppen, mert nem a
csatatérre szánták, ahol pusztán óriási méretével is elrettenthette az ellenséget, és
annak kifejezésére, hogy mégsem a holmi csecsebecse, hanem rettenetes fegyver, ala
kíthatták ki a fogókat a szörnyűséges basiliscusokból. Elképzelhetetlen, hogy az erő
eme félelmetes kifejezését 10 centivel lejjebb szándékosan lerontsák valamiféle
halk, szelídséget kifejezni kívánó hangszer képével. Ez a dísz semmiképpen sem
utalhat az ágyú valamilyen tulajdonságára.
Egészen másról lehet itt szó. A doromb (crembalum), régi népi hangszer, nálunk
sem ismeretlen. Éppen Bartók Béla adja meg pontos leírását a máramarosi népzene
kapcsán. A doromb nem annyira halk, mint inkább melankolikus, fájdalmat kifejező
hangú instrumentum. A szomorú királyné zeneszerszáma lehet, aki ennek hangjával
is, a címerrel is, az arcképpel is szeretett férjére emlékezik.
A hátsó reliefek figurái sem parasztokat ábrázolnak. A kor szokása volt annak
megörökítése, akinek tiszteletére az alkotás készült, a megrendelő és a készítő arc
másával együtt.
A Norman—Wilson leírás szerint a cső valószínűleg flamand öntés. Ez, már az
előbbiekből is kitűnően, nagyon valószínű. Például Mechelnben (Malines) jól ismert
ágyúöntöde működött abban a korban, Hans Poppenruyter vezetésével. Az sem ki
zárt, hogy a pompás ágyúcső ezt követően a fővárosban, Brüsszelben volt, s 1794ben, amikor a franciák annektálták Belgiumot, került Párizsba. Tény ugyanis, hogy
később a párizsi Musée de l'Armée-ban őrizték.
A franciák 182 ágyút vesztettek Waterloonál, de úgy látszik, legalább még egyet
— Párizsnál (immár csata nélkül). Fél évvel Waterloo után ugyanis, 1815. december
19-én, ez a nagyszerű ágyúcső a brit zsákmányjegyzéken szerepelt 1. tételszám alatt :
„egy régi bronz ágyú 1535-ből, a külseje gazdagon díszítve domborművei" W. 0 .
44/616. számjelzéssel. Párizsból a woolwich-i tüzérmúzeumba, a Rotundába került,
katalógusszáma ott: II. osztály 3. 1930-ban átszállították jelenlegi őrzési helyére a
Towerba, ahol a XIX. 166. számot kapta — habár még szerepel az 1970-es woolwichi katalógusban.
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Nehéz lenne ma eldönteni, hogy kié is végül ez az ágyú ? Magyar címer van rajta,
Flandria helytartója, a korábbi magyar királyné öntetté férje, az elhunyt magyar
király emlékére, lehetne magyar is, belga is. Ámde a franciákhoz került, nyilván „ha
di"-zsákmányként, ami pedig biztosan nem volt, most pedig az angolok őrzik, ez
úttal „okirattal" bizonyított szerzéssel. 1982. júniusában az Egyesült Államokban is
kiállították a Sainsbury Centre for Visual Arts-ban, az University of East Angii
ban, majd az Ohio-beli Cincinnati Art Museum-ban, végül a kanadai Torontóban a
Royal Ontario Museum-ban.
Habent sua fata canoni.

VITA

CSONKARÉTI K Á R O L Y

VÁLASZ KOPECZKV GYŐZŐNEK

A vita közelebb visz a valóság megismeréséhez, ha az ismeretek cseréje jószándékú
és a felek képesek az újabban megismert tények tükrében korábbi álláspontjukat mó
dosítani. A véleménycsere különösen gyümölcsöző olyan tárgyban, mint a Magyar
országgal kapcsolatos hadihajózás, mert a hadtörténelmünk részét képező ezen tör
téneti anyagnak sovány az irodalma, s nincs kimondottan erre szolgáló fóruma.
Elsősorban ezért ragadom meg azt a kedvező alkalmat, amelyet a Hadtörténelmi
Közlemények szerkesztősége biztosított ós készséggel válaszolok Kopeczky Győző
észrevételeire, amelyeket „Az Osztrák—Magyar Monarchia haditengerészetének
hadműveletei az első világháborúban" című tanulmányomra tett.
Mindenek előtt megkockáztatom, hogy a cs. és kir. haditengerészetet részben a
„mi borjúnknak" lehet tekinteni, mert az 1867. évi kiegyezés után éppen olyan
közös ügye lett a két államnak (Ausztriának és Magyarországnak), mint teszem azt a
közös hadsereg, amelyről azért mégsem lehet azt állítani, hogy semmi közünk hozzá,
sem azokhoz a magyar katona-százezrekhez, akiket a véderőnek ehhez a közös részé
hez soroztak s később mint „közösök" harcoltak és haltak hősi halált hazájukért.
Erről a kérdésről részletesen írtam a Hadtörténelmi Közlemények 1984. évi 2. szá
mában „A cs. és kir. haditengerészet és a Magyar Királyság (1867—1914)" címmel,
hogy feltárjam e haderőnem és Magyarország kapcsolatát. A kérdésnek erre az idő
szakra eső részével ezért most nem foglalkozom. Foglalkozom viszont egy másik
kérdéssel, mert nem fogadom el Kopeczky Győzőnek azt a megállapítását, amely
szerint Magyarországnak eddigi, 1000 éves kárpát-medencei történelme folyamán
mindössze 50 éven át volt kapcsolata a tengerrel. Még akkor sem, ha (eddigi tudo
másunk szerint) a nép nem őrzött meg emlékezetében tengerészetről szóló meséket.
Hogy Magyarország és a tengerészet kapcsolatát mennyire nem lehet az ezeréves
nemzet történetében pusztán 50 éves epizódnak tekinteni, arra álljanak itt az
alábbiak, csak nagyon röviden és a témát éppen hogy érintve.
Kálmán király 1097—1105 között meghódította Horvátországot és Dalmáciát, s
ettől kezdve Magyarország tengerparti hatalommá vált. A normann Boemund elleni
tengeri háborút lezáró, az Adria szabadságát (nemzetközi státuszát) szabályozó 1108.
évi békeszerződést megelőző tárgyalásokon Magyarország már képviseltette magát.
Ám Velence nem nyugodott bele abba, hogy az Adria ne legyen az ő belső tengere és
ettől kezdve 400 esztendőn át újra és újra háborúzott — szárazon és vízen — Ma
gyarországgal. Egyrészt azért, hogy korlátlan fennhatóságot biztosítson magának
az Adrián, másrészt, hogy övé legyen Dalmácia. Ebben a 400 esztendőben pedig a
háborút magyar katonaság vívta szárazon és részben hajókon is. 400 év pedig nem
csekélység, hiszen csaknem felét teszi ki írott történelmünknek. Sajnos, itt nem tér
hetek ki az adriai tengerpart történetére, annyit azonban még megjegyzek, hogy e
szakadatlan háborúk egyikét lezáró, 1381. augusztus 8-i torinói békében Nagy Lajos
királyunknak sikerült először elismertetnie a szabad tenger elvét, megelőzve vele
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Grotiust. Egy korábbi, 1358. február 18-án kötött békeszerződésben Velence arra
vállalt kötelezettséget, hogy 24 hadigályát épít Magyarország részére. Nagy Lajos
tehát megtette az első lépést egy magyar tengeri hadiflotta felállítására.
Bár a magyar korona alá tartozó tengerpartnak a Dalmáciára eső szakaszát a
trónkövetelő Nápolyi László 1403-ban 300 000 aranyért eladta Velencének, s Dal
mácia többé nem is került vissza Magyarországhoz, hanem csak Ausztriához (1. erről
már említett tanulmányomban a 244. oldalon írt, Dalmáciára vonatkozó részt), a
tengerpart többi része, Horvátország révén, de jure továbbra is a magyar korona
fennhatósága alatt maradt. E területből Mária Terézia 1779. április 23-án Fiumét és
kerületét, mint külön testet, közvetlenül is a magyar koronához csatolta, kiemelve
azt a horvát közigazgatás alól.
Kétségtelen, hogy bár volt magyar tengerpart, kikötőváros, a magyar tengerészet
még hosszú ideig gyermekcipőben járt és az igazi fejlődés csak a XIX. század köze
pétől indult meg. De hogy valamilyen mégiscsak volt, azt nem lehet letagadni. 1774től Fiúméban már működött egy magyar tengerésziskola, amelynek tanárát a pesti
egyetem fizette. 1841-től pedig ez az iskola önkormányzati jogot kapott, s 1854-ben
Tengerészeti Főiskolává, majd 1894-ben m. kir. Tengerészeti Akadémiává szervez
ték át.
Ugyancsak Fiumében működött 1866-tól a cs. és kir. Haditengerészeti Akadémia is.
Mindezzel azt kívánom igazolni, hogy Magyarországnak nem csupán az 1867. évi
kiegyezéstől volt kapcsolata a tengerrel és a haditengerészettel, egyúttal elismerve
azt, hogy ez a kapcsolat meglehetősen vékony szálon függött és nem volt hatással
a szélesebb néptömeg tudatára. Az 1848-ban kinevezett első felelős magyar kormány
azonban komoly erőfeszítéseket tett a magyar kereskedelmi és hadihajózásért s csak
a katonai helyzet akadályozta meg tervei valóra váltásában. (L. erről Horváth Jenő:
A magyar kormány Adriai politikája 1848—1849 című, 1927-ben, a Magyar AdriaEgyesület kiadásában, Budapesten megjelent munkáját.)
Jóllehet a hazánk és az Adria közötti kapcsolat történetében tallózva csak néhány
morzsát mutattam föl, ez talán mégis érzékelteti, hogy a haditengerészet első világ
háborús harcainak feldolgozásával nem okozok katonai múltunk feltárásában bántó
aránytalanságot, még akkor sem, ha túlságosan közelről nézem az eseményeket,
s talán helyenként beleveszem a részletekbe. Pedig hol vagyok még attól, hogy való
ban apró részletességgel szóljak? Véleményem szerint inkább azért hiányzik (?)
az általános és szakmai érdeklődés hazánkban e téma iránt, mert csak kevesen tud
ják, hogy volt egyszer egy flotta, amelyben magyar legénység magyar tisztek pa
rancsnoksága alatt ugyanazt csinálta, ugyanúgy harcolt, mint akármelyik állam
haditengerészetének legénysége és tisztjei. Esetenként még jobban.
Kopeczky Győző hozzászólásának egyik megállapításával viszont tökéletesen
egyetértek. Nevezetesen azzal, amely Hans Hugo Sokolra vonatkozik. Az Ausztria —
Magyarország tengeri háborújáról szóló, egyedülállóan értékes, tudományos, pontos
könyve nélkül nagyon nehéz lett volna megírnom tanulmányomat, ezért kijelentem,
hogy valóban Sokol könyvére támaszkodom, mint olyan műre, amely e tárgy fel
dolgozásánál nélkülözhetetlen és alapvető munka. Sokol az a hadtörténész, aki nem
csupán az iratokból, hanem személyes tapasztalataiból is dolgozott, hiszen fregatt
hadnagyként szolgálta végig az első világháborút. De úgy gondoltam, hogy a láb
jegyzetekből, illetőleg a hivatkozásokból kiderül mindaz, amit Kopeczky Győző
evvel kapcsolatban hiányol.
Igazat adok vitapartneremnek abban is, hogy valóban az lenne a legjobb, ha meg
jelentetné valamelyik kiadó a mű teljes fordítását. De hol van ma Magyarországon
ilyen kiadó? Számomra, ha már az osztrák—magyar haditengerészetről akartam
írni, az egyetlen járható út ez volt, amit választottam. Hogy a németül nem tudó,
vagy a hazánkban ritka Sokol-múhöz hozzá nem férő kutató és érdeklődő is képet
alkothasson magának e hadműveletekről, úgy véltem, nem járhattam más úton.
Mivel a téma kutatását lehetővé tevő levéltári anyag nagyrészt Bécsben van, kény— 326 —

telén voltam már megjelent publikációkra hagyatkozni. Ezeket a kiadványokat,
vagy ki nem adott írásokat összevetettem a Sokol könyvében foglaltakkal, s azokat a
források megjelölésével dolgoztam bele tanulmányomba, amely mint ebből kitűnik,
nem a Sokol-mű rövidített fordítása, kivonatolása, hanem ugyanolyan önálló tanul
mány, mint amilyeneket e témáról a külföldi, elsősorban osztrák szakírók is közre
adnak. Ezért olvastam meglepődve Kopeczky Győző sorait, t.i. azt, hogy „...emelte
volna azonban publikációja értékét, ha jelzi, hogy ez a nemzetközileg jól ismert és
nagyrabecsült Sokol-mű első kötetének rövidített fordítása, mely néhány (lényeg
telen) dologgal (sajnos) kiegészítésre került..."
Hogy valami lényegtelen-e, vagy sem, azt nehéz eldönteni, mert itt nincs határo
zott és kötelezően követendő mérce. Ami azonban kellemetlenül érintett, sőt mellbe
vágott, az nem egyéb, mint hogy Kopeczky Győző sajnálatosnak mondja kiegészí
téseimet.
Nem tudom konkrétan, mely kiegészítéseim devalválják írásomat, de azt tudom,
hogy én mindig örülök, ha kutatási területemen új tényekről, vagy körülményekről
szerzek tudomást, mert ez árnyaltabbá teheti a dolgokról alkotott képet, netán új
megvilágításba kerül, esetleg revideálni kell az addig vallottakat.
Ezután rátérek a határozottan megjelölt kifogásokra. Bojana valóban nem
város, de ezt nem is állítottam. Elismerem, hogy a kikötővárosok közötti említése
félreérthető, de ez mégis Bojana kikötője volt. Talán így pontosabb lett volna:
a Bojana folyó torkolatánál létesített ideiglenes kikötő.
A Dringolf leírásánál viszont hibáztam, felületes voltam, amit azonban csak a ta
nulmány megjelenése után vettem észre, s a következőben kijavítottam: Drinöbölre.
A TEGETTHOFF-osztályról szólva Kopeczky Győző azt állítja, hogy ezen osztály
tagjai jellemzésének két mondatában egyetlen állításom sem helytálló (HK 1985/2.
297. oldal, a címet követő első bekezdés utolsó három sora). Ez bizony kemény
kritika !
A kifogásolt mondatok lényege, hogy a TEGETTHOFF-osztály egységeinek tűz
ereje nagyobb volt a szokásosnál, mert ezeknél raktak a hadihajóépítés történetében
először három lövegcsövet egyetlen toronyba. Erről a következőket írja „A TENGER
Tudományos és társadalmi tengerészeti és közgazdasági havi folyóirat", a Magyar
Adria Egyesület Közlönye 1912. évi IV. füzetében. „A TEGETTHOFF csatahajó
vízrebocsátása" című írás a 206. oldalon: „...A cs. és kir. haditengerészet gépszer
kesztési osztálya az új csatahajó-típus megteremtésével nagy eltéréseket hozott be a
többi haditengerészet Dreadnought-haj óitól, mert ezeknél a csatakolosszusoknál első
ízben jut .megvalósulásra az úgynevezett hármas toronyrendszer. Ahelyett, hogy mint a
többi hatalmak hajóin, a nehéz tüzérség két-két ágyús tornyokban helyeztetnék el,
a kisebb mennyiségű tornyok mellett az azokban elhelyezett ütegek száma háromra
volt emelhető. E rendszer előnye abban is van, hogy a védőkészülékek páncélsúlya
csökkenthető volt, anélkül azonban, hogy a harcképességnek ártott volna. E meg
takarításon felül pedig a hármas toronyrendszer mellett az ellenséges hajóknak nyúj
tott célfelület a kettős toronyrendszerrel szemben lényegesen csökkent..."
Ugyanez a folyóirat, ugyancsak az 1912. évfolyamában a 491. oldalon, táblázatos
összehasonlítást tesz a 19 000—23 000 tonna vízkiszorítású csatahajók között abból
a szempontból, hogy melyik hajónak a legnagyobb a tűzereje teljes oldaltüzelés
esetén, mégpedig a kilőtt lövedékek összsúlya szerint. A táblázat szerint a VIRIBUS
UNITIS által kilőtt lövedékek súlya a legnagyobb: 5400 kg, utána következik a
DANTE ALIGHIERI 5004 kg-al, majd a JEAN BART 4400 kg-al stb.
A másik forrásom már az újabb időkből származik. A kis könyv „Kurze Geschichte
der k.u.k Marine" címmel jelent meg 1970-ben Hertfordban a Koehlers kiadóválla
latnál. Paul Schmalenbach a szerző. E munka 52. oldalán a következőt írja: „A VI
RIBUS UNITIS-t, mint a világ első háromlöveges tornyokkal felszerelt nagy csata
hajóját 1912. X. 16-án állították szolgálatba..." (A próbajáratokat 1912. augusztus
23-án kezdte el). Egyébként a DANTE ALIGHIERI 1913-ban állt szolgálatba.
— 327 —

A szokásosnál nagyobb tűzerőre vonatkozó kitételemmel kapcsolatban már emlí
tettem a táblázatban talált adatokat. Itt azonban hangsúlyozom, elsősorban arra
gondoltam, hogy a Monarchia korábbi hajóinál volt nagyobb a TEGETTHOFF
osztály egységeinek tűzereje. Lehet, hogy fogalmazásom félreérthető volt. Ennek
ellenére idézem magát H. H. Sokolt „Des Kaisers Seemacht" című könyvének 329.
oldaláról, ahol a következőket írta a TEGETTHOFF osztály hajóinak túzerejéről:
„A hajók 20 000 t vízkiszorítás mellett túlságosan erősen voltak felfegyverezve...''''
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(Amalthea Kiadó, Bécs—München, 1980.). Tehát a szokásosnál jobban, akár kül
földi hasonló vízkiszorítású egységekhez képest is.
Ugyanezt írja Ulrich Schön dorfer „Der österreichische Kriegsschiffbau von 1848bis 1914" című tanulmányának 39. oldalán. (Megjelent 1980-ban a bécsi Hadtörté
neti Múzeum és Hadtörténeti Intézet kiadásában közzétett könyvsorozat 8. köteté
ben (Österreich zur See).
Ha e hajók fegyverzete túl erős volt, az valóban nem dicséretes, mert bizonyos
aránytalanságot sejtet. De hogy miért nem lehet elismerni és megbecsülni azt a
törekvést, amely a cs. és kir. flottát a többi európai hajóhaddal akarta egyvonalba
állítani, azt nem értem.
Visszatérve a háromlöveges tornyok elsőbbségére, még a következőt kell meg
jegyeznem. Bonckés alá vett tanulmányomban az adriai hadműveleteket akartam
feleveníteni. Nem szándékoztam belemélyedni a hajóépítés történetébe s elfogadtam
a tekintélyes folyóirat és a német szakíró közlését. De miután ilyen élesen vetődött
föl a hármas lövegtorony elsőbbségének kérdése, összeszedtem a fellelhető és erre
vonatkozó adatokat, amelyek a Marine—Gestern, Heute című osztrák folyóirat
1984. évi 4. számában a 109. oldaltól a 156. oldalig terjedően tárgyalják a TEGETTHOFF-osztály tervezését és építését a fellelhető eredeti iratok alapján.
Ezek szerint az olasz parlament által jóváhagyott csatahajó — a DANTE ALIGHIERI-ről van szó — gerincfektetését a hiányos tervek miatt 1908-ban nem tudták
elkezdeni. 1909 januárjában is még csak arról ad hírt a Marinerundschau, hogy a
csatahajó gerincfektetését hamarosan megkezdik. Hogy ez pontosan melyik hónap
ban következett be, arról nincs adatunk. Tehát az olaszok 1909-ben döntötték el,
hogy három löveg kerül egy toronyba. Ám nagyjából ugyanebben az időben, tehát
1909 első negyedében készült el a TEGETTHOFF osztály első tagjának a tervrajza
is, mert 1909. április 27-án már készen állt a hármas ikerlöveggel ellátott csatahajó
terv is, amint ezt a ráírt dáturn bizonyítja. (L. a 328. oldalon/) Egy hajóterv elké
szítése, különösen ha ily merészen újat hoz, hónapokba kerül! Ennek gerincfekteté
sére valóban az olaszokénál később, 1910. július 23-án került sor. 1911. június 24-én
bocsátották vízre, ám a DANTE-nál egy évvel előbb állították szolgálatba, a CONTE
DI CAVOUR osztály egységeit tehát mindenképpen megelőzte a TEGETTHOFF.
A DANTE-val kapcsolatban tehát meg kell állapítanunk, hogy az olaszok és a cs.
és kir. haditengerészet szakemberei ugyanabban az évben, 1909-ben tervezték és
döntötték el a hármas lövegtorony beépítését, de az olasz tervezők : Vittorio Cuniberti és Édoardo Masdea 2—3 hónappal talán megelőzték Siegfried Popper hajó
építő mérnöktábornokot.Bár az olaszok lázas gyorsasággal építették meg a DANTE-t,
s ennek következtében előbb bocsátották vízre, mint a TEGETTHOFF-ot, a szolgá
latba állítással már lemaradtak. Hogy ezután kié az elsőbbség dicsősége, nem tudom.
Talán az „egyidejűség" fejezhetné ki leginkább az igazságot.
A másik lényeges észrevétel a ZENTA cirkáló elsüllyedését megelőző csatára vo
natkozik. Itt ismét néhány forrásnak használt munkából való citátummal kezdem.
A már hivatkozott, „A TENGER" című folyóirat 1915. évi évfolyamának 152. ol
dalán a következő olvasható: „...a ZENTA parancsnoka elrendelte, hogy a 12 centi
méteres ütegek kezdjék meg a tüzelést. Az első, amelyet a ZENTA leadott, rövid
volt, a többi talált." És lejjebb, a 153. oldalon: „...Dacára annak, hogy a ZENTA az
oly óriási túlerőben levő ellenségnek a vele folytatott egyenlőtlen harcban aligha oko
zott nevezetesebb kárt..." Ezt a fogalmazást mindenképpen úgy kell értelmezni,
hogy ha nevezetesebb kárt nem is okozott, kisebbeket igen.
Heinrich Bayer von Bayersburg „Unter der k.u.k Kriegsflagge" című, a bécsi
Bergland kiadónál 1959-ben megjelent könyvében, az 52. oldalon ezt írja: „...őfel
sége ZENTA hajója mégsem akart értelmetlenül meghalni és hevesen tüzelt az
ellenségre, de elavult ágyúival nem tudott érzékeny sérüléseket okozni az ellenség
erősen páncélozott hajóiban..." Ezt sem lehet úgy értelmezni, hogy nem érték el a
ZENTA lövedékei a francia hajókat, ellenkezőleg, elérték, csak találataik nem
okoztak komolyabb károkat.
A flottaparancsnokság által kiadott hivatalos jelentés szerint: „...Az első sortűz,
amelyet őfelsége ZENTA hajója leadott, rövid volt, a következők azonban már jól
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ültek (...die folgenden fielen gut...)" Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy talál
tak. Ez utóbbi jelentés — az ULAN parancsnokának, Panfilli korvettkapitánynak
augusztus 18-án kelt jelentésével együtt — a MARINE—Gestern, Heute 1982. évi
4. számában található a 146—150. oldalakon. Az ULAN jelentése szerint az általa
leadott 348 lövés is jól ült, és a találatok nincsenek kizárva. A két cs. és kir. egység és
az ellenséges hajók közötti távolság ugyanis egyre csökkent. A ZENTA 9000—10 000
méterről, az ULAN 7000 méterről kezdett tüzelni. A ZENTA és az ellenség közötti
távolság még tovább csökkent, hiszen a cirkáló hamar mozgásképtelenné — de nem
tüzelésre képtelenné — vált. Egyébként az ULAN és a francia zászlóshajó közötti
legkisebb távolság 5000 méter volt, a találatokat pedig azért nem tudták jól meg
figyelni, mert a romboló körüli becsapódások vízzuhatagjaitól — ezek egyike lerom
bolta a parancsnoki hidat is — egyszerűen nem láttak. Az ULAN 7/45-ös lövegjei
mindenesetre elérhették az ellenséget.
Elismerem, nem teljes értékű bizonyító erővel rendelkezik dr. Kalmár Gusztáv:
Lángoló tengerek című, inkább szépirodalmi jellegűnek, mint hadtörténelemnek
tekinthető könyve, amely a harmincas években jelent meg, mégis hivatkozom rá,
mert olvasmányosan előadott történetei hitelesek, pontosak, tényszerűek. A könyv
271. oldalán ez olvasható: „...Mikor a távolság tíz kilométernél kisebbre csökkent,
Pachner kapitány is megszólaltatta ágyúit. Csak egy lövést hibázott, a többi talált..."
Amikor tanulmányomat írtam, nem vizsgáltam minden forrás hitelességét, de ezt
az eredeti források hiányában nem is tehettem volna. Elfogadtam azokat, hiszen
tekintélyes szakemberektől származtak, tehát nem légből kapottak. Ha a tüzetesebb
vizsgálódás tévedést mutat ki, meghajolok a tények előtt. Senkit sem akartam meg
téveszteni, félrevezetni, s amikor tanulmányomat írtam — és írom —, azt hittem, jó
szolgálatot teszek a németül nem tudó hazai érdeklődőknek és a hadtörténelem mű
velőinek, illetve azoknak, akik számára hozzáférhetetlen a cs. és kir. haditengerészet
múltját feldolgozó irodalom.
Végezetül hadd térjek ki még egy gondolat erejéig az írott források kérdésére.
Magyarországon a hadihajózás múltjával-történetével foglalkozó nagyon kevés hi
teles írott anyaggal találkozik. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik az 1918 előtti
és utáni időszakra. Ezért nem nélkülözhetőek a visszaemlékezések, vag}7 elbeszé
lések, mint olyan ismeretforrások, amelyek kiegészítik a papírra vetetteket. Itt van
például egy eset a ZENTA elsüllyedésével kapcsolatban. Egyetlen írott, publikált
anyagban, vagy jelentésben sem olvastam arról az önfeláldozó cselekedetről, amelyet
a ZENTA egyik fiatal tisztje, Déry Ernő tengerészzászlós hajtott végre, pedig meg
történt, olyannyira, hogy Déry ezért megkapta az akkori rangjában adományozható
legmagasabb kitüntetést, az arany vitézségi érmet. Déry ugyanis, miután a cirkáló
elsüllyedt és a hajótöröttek úszni kezdtek a közel 7—8 kilométerre fekvő part felé,
észrevett egy sebesültet, s azt kimentve, azzal úszott addig, míg partot nem ért. így
mondták el nekem azok, akik ismerték Déryt, együtt szolgáltak vele később a folyami
erőknél. Csakhogy ugyanezt az esetet a Déry-családban úgy ismerik, hogy a fiatal
tiszt az idősebb — 44 éves — és kimerült parancsnokát, Pachner Pál fregattkapitányt
mentette meg és úszott vele a partig.
Melyiket fogadjuk el valóságnak ? És miért nem említik ezt az olyannyira pontos
és aprólékos osztrák szerzők ? Még Pachner életrajzában sem szerepel. Tehát mégis a
fűtőt mentette volna ki Déry ?
Mindezt annak a dilemmának az illusztrálására mondtam el, amely előtt akkor
áll az ember, ha talál egy új tényt, amely közelebb hozhatja a történetet, s amelyről
kár lenne mindörökre elfeledkezni, de amely bizonyos mértékig hibaforrás is lehet.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

VASHEGYI E N D R E

HAZÁTÓL HAZÁIG
Kalandozó magyar honvédek 1944—1945-ben
Visszaemlékezés a várpalotai karpaszományos kiképző zászlóaljjal
1944 őszétől 1945. június 3-ig átéltekre
Az én ifjúságom idején hétköznapi ember nem vezetett naplót. Üvegházi elzárt
ságban serdülő leányoknak volt szokásuk jobb híján naplójukkal közölni kisebbnagyobb titkaikat.
Rendkívüli, háborús időket éltünk, katona voltam, többnyire századparancs
nok. A hadseregben háborúban, békében egyaránt kötelező volt az alosztálynapló
vezetése. Legtöbb helyen ez az írnok dolga volt. Nem volt helye benne véleménynek,
állásfoglalásnak. Ezért fordítottam minden nap kis időt azoknak az élményeimnek a
rögzítésére, melyek összefonódtak a katonatársak sorsával.
Az elmúlt negyven év alatt nem szívesen lapozgattam feljegyzéseimet, de a ko
rábbi legyőzöttség érzése fokozatosan oldódott. Ma azt vallom, hogy a vesztesek
oldalán sem szenvedett mindenki vereséget. Az események átélése után jó ideig ezt
nem is érzékeltük igazán, vagy sommás előítéletek miatt inkább hallgattunk róla.
Történetünket az akkori idők át- vagy túlélői bizonyára velünk együtt rendhagyó
nak ítélik. Talán helyesebb lett volna, ha csak az események közlésére szorítkozom,
magánvéleményemet pedig elhallgatom. Némi szubjektivitás azonban talán nem
árt a napló őszinteségének, bízom benne, hogy ettől még hitelessége és tárgyilagos
sága nem szenved majd csorbát.
1985 december
I.
Egy eltévedt Mustang és egy Messerschmidt Me—109-es csetepatéjából néhány be
csapódás a mi házunknak is jutott 1944 augusztusában kis húgom nagy rémületé
re. A Duna menti kisvárosban addig senki sem vette észre, hogy hadszíntér vagyunk.
Újdonsült hadnagyként pár napja gondtalanul élveztem a szabadságomat a szülői
házban. Augusztus 25-én éjjel az ágyból keltett fel gyermekkortól jó pajtásom és ba
rátom, ezredtársam:
— Búcsúzni jöttem. Most kaptam az értesítést, hogy azonnal be kell vonulnom.
(Véletlenül ő is akkoriban volt szabadságon.) Szívvel-lélekkel katona volt, örülni
látszott. Kicsit szégyelltem is magam, amikor megöleltük egymást: hát rám nincs
is szükség ? !
Nem kellett sokáig restellkednem. Másnap éjjel erélyes zörgetés az ablakomon.
A helyőrség küldönce nekem is meghozta a Hughes-parancsot : azonnal vonuljak be.
Másnap reggel már Szekszárdon voltam. (...)
A laktanyában nagy volt a nyüzsgés. Már megint mi jövünk, a szerencsétlen 12.
hadosztály, amely 42 augusztusától oly sokat vérzett, legjobb embereinek a felét
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már az első ütközetben elveszítette Korotojaknal. Az udvaron felsorakozó bevonulók
között egyre-másra ismertem fel a régi bajtársakat, akikkel együtt szolgáltam, ami
kor 1941-ben itt újonc voltam. Ők bizony egy cseppet sem örültek. Elegük volt a
háborúból ; megtették a magukét a Dontól mostanáig. Jogosan vélték hát : jöjjenek
most már a többiek !
A háború hatodik évébe léptünk. Az országban uralkodó viszonylagos konszoli
dált állapotok mögött valójában vihar előtti csend lappangott. (...) Kevesen voltak
elszántak, akik kilépve a tömegből, szembe mertek szállni az árral. A német irányí
tás alatt működő, egyre harapósabb rendőri gépezet csírájában elfojtott minden
„defetista" kezdeményezést.
Nagyon rossz volt a közhangulat, az összeomlás küszöbén éreztük magunkat.
A Szövetségesek a partraszállás után szilárdan megvetették a lábukat a kontinensen,
lassan de biztosan közeledtek a Rajna felé. Nem sikerült a Hitler elleni merénylet.
A Vörös Hadsereg az ország keleti felét bekerítette. Csapataink tér veszteségeiről, a
,,sikeres elszakadó hadműveletekről" szólt minden nap a hivatalos hadijelentés.
A vidék zsidóságát liquidálták. A gazdasági élet megbénult. Áruhiány, jegyrendszer,
feketepiac, infláció, rekvirálás keserítette az életet. A bombázások egyre nagyobb
csapást jelentettek elsősorban a főváros üzemeire és lakosságára, de az ország közle
kedésére is. Az egész ország várta, hogy valamiképpen kiláboljunk a mindenki által
elveszettnek tartott háborúból.
A román kiugrást követő napokban voltunk. Az újabb hadtörténeti állásfoglalá
sok is egyre inkább hangsúlyozzák, hogy ez volt az utolsó történelmi pillanat, amelyet
a vezetés megragadhatott volna a háború gyors befejezése érdekében, ha meglett
volna benne a helyzetfelismerés tehetsége és a gyors cselekvés bátorsága. (...)
Igazi vezetésről azonban többé nem lehetett szó. Felelőtlen kapkodás kezdődött.
Utolsó tartalékainkat áldoztuk fel a dilettáns hitleri „stratégia" oltárán. Póthadosz
tályok felállítását rendelték el. (...) A meglévő hadrendet felforgatva átszervezéseket
és átcsoportosításokat hajtottak végre azzal a teljesen illuzórikus stratégiai céllal,
hogy a gyengének feltételezett (de kellően fel nem derített...) román ellenállást
leküzdve gyorsan elérik az Al-duna és a Déli Kárpátok vonalát, ahol majd sikeresen
meg fogják állítani a 2. Ukrán Front előretörését.
Ezért kellett nekünk annyira sebtében bevonulnunk. Szekszárdra. A riasztás
nem csak a mi ezredünket érintette, hanem valamennyi alakulatot az egész ország
ban, riadalmat okozva nemcsak a katonák között, hanem a polgári lakosságban is.
Tőlünk két századnyi „erősítés" jutott el Makó—Battonya térségébe. (...) A szep
tember 13-án megindult támadás mindössze néhány kilométeres tért nyert. (...)
Néhány napig tartott a „dicsőség"... A háború során a szovjet csapatok lendületét
feltartani többé nem lehetett, legfeljebb helyenként lassítani. (...)
*
Szeptember közepén újabb két menetszázad indult Szekszárdról a frontra, de
nem jutottak messzire. A bajai Duna-hidat ért bombatámadáskor a szerelvényt is
megszórták. A hasznavehetetlenné vált hídtól sebesültekkel, sokkolt emberekkel
tért vissza a megtépázott szállítmány Szekszárdra. A még használható embereket
más csapattestekhez irányították, miután újabb behívottakkal már nem lehetett az
egységeket feltölteni. A laktanyában csak a pótkeret maradt, én feleslegessé váltam.
Várpalotára vezényeltek a Gyalogsági Központi Lőiskolához.
Ami a tüzéreknek Hajmáskér, az volt a gyalogságnak Várpalota: „Mekka..."
Jól ismertem, hisz az itteni éles harcászati gyakorlatok kiképzésünk jelentős állo
másai voltak. Az ott uralkodó „légiós" bakaszellem, a kietlen, barátságtalan, lakat
lan, élettelen, köves, kopár hegyvidék sivársága ellenszenvet váltott ki mindenkiből,
aki ott valaha is megfordult.
A Bakony délkeleti lejtőjén létesített számos katonai tábort (Várpalota, Hajmás
kér, Jutás ill. Újdörögd) szeptember közepétől arra használták fel, hogy itt ún. Ki
képző és Felállító Központokat létesítsenek. (,,Kikfek"-ek.) Ide irányították a pót
keretek az ország minden részéből a behívott tartalékosokat, ahol alosztályokba
szervezték őket. Ezeket az alakulatokat 10—14 napi kiképzéssel kellett volna hadra
foghatóvá varázsolni. Egy-két hét alatt még a legjobban kiképzett emberekből álló
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egység sem válik csapattá.,,Legyünk csak túl a Dunán, tudjuk majd már, hogy merre
kell menni!" — egyre többet, egyre nyíltabban lehetett hallani az emberektől.
A Lőiskola Major Ottó ezredes parancsnoksága alatt működött. Volt egy törzs
zászlóalja, amelynek az volt a feladata, hogy a különböző tiszti tanfolyamok, iskolák
számára bemutassa a gyalogsági fegyverek használatát, illetve az egyes tanfolyamok ál
tal tervezett, néha több fegyvernemre is kiterjedő gyakorlatot éles lőszerrel, harcszerű
körülmények közt végrehajtsa. Ez nehezebb feladat volt, mint az ártatlan, vaktöl
ténnyel való gyakorlatozás. A jó végrehajtás itt vezetőktől, vezetettektől egyaránt
fokozott figyelmet, fegyelmet, pontosságot kívánt. így is előfordultak, sajnos, halá
los balesetek.
Odaérkezésemkor Mátékovics Endre őrnagy volt a törzszászlóalj parancsnoka.
Tanárom volt az akadémián, az aknavető lövéstana legkiválóbb hazai ismerőjének,
specialistájának tartották. Noha közelebbről ismert, mint az átlagos növendéket, ez
számomra semmi olyan előnnyel nem járt, hogy akár ő, akár a nálam rangban idő
sebb törzsbeli tiszttársai oldottabban álltak volna szóba velem, mint ha vadidegen
fiatal tiszt lettem volna. Ennek több oka lehetett:
— a várpalotai szellem ;
— Mátékovics sértődöttsége, hogy akadémiai tanári beosztásából számos társával
együtt leváltotta az új parancsnok, az erősen jobboldali beállítottságú Sáska Elemér
ezredes, és helyükre frontot járt, de nem tanárnak való csapatembereket állított ;
— a bizalmatlansággal és az óvatossággal párosult félelem nem engedte meg a bi
zalmas eszmecserét még régebbi jóismerősök közt sem.
A horthysta tiszteket sommásan elmarasztaló bírálatokban nem kapott elég hangsútyt a tisztikaron belüli rétegeződés, amely a testület ideológiai, politikai egységét
lehetetlenné tette. Az egyenruha viselése, az ,,arany kardbojt becsülete" a civilekkel
szemben biztosított különbözőségen, halvány előnyön kívül nem jelentett nagyobb
eszmei egységet. 2—3 évnél senki sem maradt hosszabb ideig egy intézménynél, vagy
esapattestnél. Akit mégis ott felejtettek, az már félt, hogy mellőzött emberré vált.
A fegyvernemi különbségek voltak talán a legélesebbek, ezt még akkor is számon
tartották egymásról az emberek, ha a vezérkarhoz, vagy éppen a tábornoki karba
sikerült bekerülniök. A régi k.u.k. időkben nevelkedett öregek aszerint is különböz
tek egymástól, hogy közös, vagy honvéd alakulatban szolgáltak, 19-ben a vörösök,
vagy a fehérek oldalára álltak-e, stb. Más volt a „státus" a dzsentri, vagy plebejus
származás szerint is, bár ez a különbség 44-ben már kezdett elmosódni. Az ifjabb
korosztályokban a ludovikások, a „bezupált" továbbszolgáló próbaszolgálatosok,
(tsz-psz-ek), a tartalékosok mind külön kategóriának számítottak.
Nehezményeztem, hogy noha a Lőiskola törzsében teljesítettem szolgálatot, mint
„vezényeltet" a törzs külön tiszti étkezdéjéből átirányítottak az átvonuló tisztek
étkezdéjébe, ami azt jelentette, hogy nem vettek be a ,,brancs"-ba. Az már kevéssé
zavart, hogy az új helyen lényegében legénységi ellátást kaptunk ugyanazért a térí
tési díjért.
A beosztásom változatlan maradt : a lőtértisztnek voltam a helyettese. A Kikfek.
századainak gyorsított kiképzése éles lövészettel fejeződött be, amelyeknek én vol
tam a gyakorlatvezetője. Örülnöm kellett volna a fiatal tiszt számára kitüntető be
osztásnak, ha nem 1944 októberében lettünk volna... Minden nap volt lövészet.
Gyakorlatvezetői harcálláspontomról gyakran megszemlélte az egységek felkészült
ségét László Dezső altábornagy, aki mindig váratlanul szállt le Storch gépével az
alig fél hektárnyi viszonylag sík térségen. Inkább csalódott rezignációt, mint lelke
sedést lehetett arcáról leolvasni, valami cinkos egyetértést abban, hogy nem sokra
megyünk már ezzel az egésszel — kár a lőszerért. (...)
Október közepétől a „Kikfek." már nem tudott új alakulatokat felállítani. A Lő
iskola törzszászlóalja volt talán az utolsó alakulat, amely Mátékovics őrnagy pa
rancsnoksága alatt tőlünk ment a frontra. Néhány hét múlva arról értesültünk, hogy
az alakulat parancsnokával együtt harc nélkül átvonult a szovjet csapatokhoz. Nem
csak meglepetést okozott a hír, de kit így, kit úgy gondolkodóba is ejtett. (Máté
kovics Endre mint a Magyar Néphadsereg altábornagya fejezte be pályafutását,
néhány éve hunyt el.)
A „Kikfek." tehát megszűnt, Karpaszományos Kiképző Központ néven helyette
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új intézmény alakult, ahova a kiegészítő parancsnokságok az ország minden részéből
újonc karpaszományosokat irányítottak.
A tisztjelölteknek karpaszománnyal való megkülönböztetését tudtommal csak a
magyar honvédség vette át a Monarchia hadseregétől. A zubbony ujján a fegyvernem
színének megfelelő sujtás az úriemberség szupremáciájának volt a kifejezője. A kö
zépiskolák tanárai a rossz tanulókat azzal is próbálták ösztökélni, hogy ha nem
szerzik meg az érettségit, csak közlegények lehetnek a honvédségnél. A karpaszományos a közlegénnyel szemben rangidősnek számított, nem karpaszományos társai ré
széről az „úr" megszólítás illette meg. Piszkos, szolgálati munkára: folyosó, W C ,
mosdó felmosására, stb. nem lehetett beosztani. A szobában is csak a körletét (ágya
környékét) kellett takarítania, de azért „tanácsos" volt időnként a seprőt, rongyot a
közös használatú részek tisztogatására is „önként" igénybe vennie. A karpaszomány
egyúttal a párbaj képességet is jelentette, szolgálaton kívül a tiszti társaságban való
megjelenésre jogosított. Kimenő öltözete a tisztek társasági öltözetéhez hasonlóan
kamgarn zubbony, fekete nadrág és könnyű „cúgos" cipő volt, de ezen sarkantyút,
vagy táncpántot nem viselhetett. Ezeket a kiváltságokat számukra a Szolgálati
Szabályzat biztosította. 3 hónappal a bevonulás után megkapta az első csillagot,
majd további 3—4 hónap múlva a karpaszományos, a tartalékos tiszti tanfolyam
elvégzése után, tizedessé lépett elő, majd egy évre a bevonulástól hadapród őrmeste
ri (1942-től szakasz vezetői) rendfokozatot kapott. A gyors előrehaladást a legény
ségi állományú tisztesek, tiszthelyettesek irigységgel vegyes ellenszenvvel nézték.
Hagyomány volt, hogy a karpaszományost az újonckiképzés alatt megkülönbözte
tett testi-lelki gyötrelmeknek vessék alá, nehogy megszolgálatlanul kapják azokat
a csillagokat, amelyekért a kiképzőknek évekig kellett szenvedniök.
Altalános volt a nézet, hogy a karpaszományos rossz katona. Ebben volt is igazság :
a tanult ember számára sértő és gyötrelmes volt, hogy műveletlen emberek parancsai
szerint kell reggeltől estig élnie, engedelmeskednie. Az újonckiképzés alatt egy-egy
alosztálynál 3—4 karpaszományos volt, akiknek a beilleszkedése nem okozott
gondot. De amikor már egy-két csillaggal a hajtókájukon a tartalékos tiszti tanfolya
mokra vonták össze őket, a már némi katonai tapasztalattal rendelkező társaság
azon törte a fejét, hogyan lehetne a kellemetlen parancsokat a legkönnyebben telje
síteni, kijátszani. Az öntudatos, sokszor magas polgári képzettséggel rendelkező
emberekből hiányzott az igazi „vas"- (vak?)-fegyelemhez szükséges szolgai alázat.
A gondolkodó, mérlegelő, óvatos, kritikus, okosabbnál okosabb emberekből, akik
számára a katonaság nem hivatás, hanem kényszer, fegyelmezett, engedelmeskedni
tudó, katonás formáció nem áll össze soha. Ilyen beosztottakból álló egység vezető
jének lenni nehéz és hálátlan feladat minden parancsnok számára, olyan „kitüntető"
megbízatás, amelyre nem vágyott senki.
2000 karpaszományost vártak Várpalotára, megérkezett belőlük 800. Ilyen hatal
mas karpaszományos egység létrehozásának gondolata csak a végelkeseredésnek, kap
kodásnak lehetett a szüleménye. Hogy mi volt a célja, velünk nem közölték, csak
sejteni lehetett: megpróbáltak gyorsan kiképezni raj- és szakaszparancsnokokat, de
valószínűbb, hogy így akarták a fiatal értelmiséget, a leendő tartalékos tiszti állo
mányt „jobb időkre" átmenteni. A keleti-délkeleti országrészt kivéve mindenhonnan
érkeztek emberek jobb-rosszabb felszereléssel. Akadt köztük zsidó, (legbiztosabb
menedéket az egyenruha nyújtott), volt aki SS-uniformisban érkezett, volt aki behívó
nélkül jelentkezett szolgálatra — nem utasítottunk vissza senkit. A birtokomban
levő alosztály-névjegyzék tanúsága szerint a szolgálat kezdete a legtöbb embernél
október 20, tehát a náci-nyilas puccs utáni időre esik. Én azt a feladatom kaptam,
hogy a bevonulókat megfelelő arányban osszam be lövész, aknavető, páncéltörő és
páncélromboló egységekbe. Elsőnek páncélrombolókat választottam. Ha nem volt
önként jelentkező, akkor a jó testi felépítésű, sportos, talpraesettnek látszó embereket
osztottam be ebbe a századba. Nem sokkal korábban jelent meg az a rendelet, hogy
minden kilőtt harckocsiért 15 hold föld illeti majd meg a harcost a háború után. Nem
vettem észre, hogy a kilátásba helyezett jutalom bárkiben is felkeltette volna a
gyors meggazdagodás vágyát, amelynek az lett volna a feltétele, hogy a katona 15 —
20 m-re hidegvérrel bevárja a T—34-est, hogy az egyedül hatásos, reaktív hajtóműves
páncélököllel ki tudja lőni.
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Október végén már csak szállingóztak az emberek, nem volt már egy tiszt elfog
laltságát kitöltő feladat az elosztásuk, így ismét új beosztást kaptam: nagy meglepe
tésemre nekem kellett átvennem a magam válogatta „nehéz fiúkkal" megtűzdelt
páncélromboló karpaszományos század parancsnokságát. Szelídebb társaságot szán
tam volna magamnak, de a parancs ellen nem volt apelláta.
Az emberek sem örültek az ifjú és ügybuzgó hivatásos tisztnek, jobb dolguk volt
az idősebb tartalékos tisztek parancsnoksága alatt, akik számára a szolgálat éppen
olyan kényszer volt, mint nekik. Néhány szóban tisztáztam a századdal : ahogyan ők
nem örülnek nekem, én sem nekik, de majd megszokjuk egymást. Ez részükről igé
nyel több erőfeszítést, mint tőlem. Két dolgot kell tudomásul venniök: háború van,
sok jót nem várhatunk. Ahhoz, hogy az előre nem látható megpróbáltatásokat el
tudják viselni, elsősorban fizikailag kell megerősödniök. Nem lesz könnyű, de ez a
döntő. Az újoncéletet csak úgy lehet kibírni, ha a nehéz foglalkozásokat sportnak,
edzésnek és nem értelmetlen kitolásnak fogják tekinteni. A gyalogos ellenállóképes
ség nélkül elveszett ember, ezt pedig csak kemény gyakorlatozással lehet megsze
rezni. (...)
Elkezdődött a kiképzés. Nem szívesen csinálták az emberek a katonásdit. Csaló
dottak voltak, hiszen már elkönyvelték, hogy megússzák a háborút katonáskodás
nélkül. Sokan közülük már beérkezett emberek voltak a polgári életben : bírák, mező
gazdászok, pedagógusok, egyetemi oktatók stb., — másoknak főiskolai, vagy egye
temi tanulmányaikat kellett megszakítaniuk. A legidősebb újonc 34, a legfiatalabb
18 éves volt, a többség 21—22 éves, néhányan voltak csak nálam fiatalabbak. A csa
ládtól való elszakadás, a viszontlátás bizonytalansága valamennyiünk életét keser
vessé tette, különösen azokét, akik feleségüket, gyermekeiket hagyták magukra.
A katonák kezdtek hozzáedződni az egyre növekvő terepfutásadagokhoz. Belátták,
nincs jobb választásuk, mint beletörődni abba, hogy mások gondolkodnak helyettük,
nincs más dolguk, mint a parancsok végrehajtása. Az egyre nehezebb feladatok telje
sítését kedvezményekkel jutalmaztam. Egy-egy pihentető gyakorlat, játék, kimenő
a katonává formálódás sokkal hatásosabb eszköze, mint a hagyományos örökös
alakizás, amellyel korábban olyan sokat gyötörték az újoncokat. Pihenők alkalmá
val mindig akadtak jó humorú emberek, akik viccekkel, vidám történetekkel el
tudták oszlatni a cseppet sem bíztató közhangulat komor felhőit. A katonákkal
való állandó együttlétem során oldott hangulat kezdett kialakulni, ennek ápolására
és fejlesztésére — persze a „három lépés" szabályának keretein belül — tudatosan
törekedtem is. Lassan, fokozatosan kezdett a század közösséggé kovácsolódni.
Egységünk az akkoriban önálló Inota községhez tartozó Hajagos-pusztai barakk
táborban volt elhelyezve. Vérszomjas poloskák, a padozat alatt randalírozó egerek,
patkányok zavarták az emberek éjjeli pihenését. Rajtunk kívül egy szakasznyi törzs
legénység és egy zsidó munkaszolgálatos század volt még a táborban. Ez utóbbinak
a feladata volt a lőtérberendezéssel járó trógermunka: céltáblák ki- és behordása,
felállítása, fedezékekből való kezelése az éleslövészetek alatt. Lőtértiszti beosztásom
alkalmával észrevettem, hogy egy altiszt jókora husánggal „ösztökéli" az embereket
gyorsabb, pontosabb munkára. Nagyon legorombítottam :
— Ha maga kanász vagy marhahajcsár akar lenni, menjen az állatok közé! Ezek
itt emberek !
Egy muszos orvos látta el a tábor gyengélkedőinek a vizsgálatát. Egészségügyi
szempontból teljhatalommal rendelkezett, így nem volt mit tennem ama rossz szo
kásával szemben, hogy egy-egy gyengélkedőnek kiírt karpaszományossal biztosította
magának a mindennapi sakkpartnert és szórakozást. Különben lelkiismeretesen és
jól látta el a feladatát.
November elején egy szép napon négy ember megszökött a századból. A zászlóalj
parancsnok századossal (Bartal Béla) együtt iskola-kihallgatásra rendeltek, ahol
Major Ottó ezredes tiszthez nem illő, tiszteket nem illethető durva hangon lehordott
bennünket. Nem sok kihallgatáson hallottam magas rangú tisztet ennyire magából
kikelten ordítozni. (Magamban csodálkoztam, hogy csak ennek a négy embernek
jutott eddig eszébe megszökni; igazán felesleges volt egy ezredesnek ezért ennyire
felháborodnia.) Az lett a fenyítésem, hogy azonnal ki kellett költöznöm a táborba,
amelynek területét engedély nélkül nem hagyhattam el, ha csak elő nem kerítem a
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szökevényeket. (?) Magyarán :'örökös laktanyafogságra lettem ítélve, amely nem
szerepelt a tisztekre kiszabható fenyítések listáján. De ugyan hova mentem volna
panaszra ? Nem volt mit tennem, Csórról, ahol eddig egy magánházban laktam, be
költöztem az egyik barakk szobaparancsnoki fülkéjébe. (...)
A szökevények persze nem kerültek elő, így az én büntetésem — együtt maradni
az emberekkel — érvényben maradt mindvégig, amíg a század létezett. Ahogy az
események igazolták, „örökös" fenyítésem a beosztottaknak is, nekem is egyaránt
hasznomra szolgált.
A szökések után az iskolaparancsnok Praznovszky századost rendelte hozzánk
azzal a feladattal, hogy rendet és „szellemet" teremtsen a fegyelmezetlen társaság
ban. A százados a „jól bevált" kincstári receptek és módszerek szerint el is kezdte a
nevelést. Rajtam kezdte : bármit rendeltem el, azonnal kifogásolta, semmi sem volt
jó. A század kiképzési foka nulla, majd ő megmutatja. Állandóan kifogásolta a fel
szerelési hiányosságokat :
— Hogy lehet, hogy az embereknek nincs válldugójuk ?
— Nadrágjuk és bakancsuk sincs. Hiszen rongyosak ! — vágtam vissza nem valami
illedelmesen, talán még a kötelező „alázatosan jeletem"-ről is megfeledkezve. Ha el
fogott a „harctéri" indulat, nem voltam választékos senkivel szemben, megvolt ez a
javíthatatlan rossz szokásom.
A százados fölényeskedéséből az emberek levonták a megfelelő következtetéseket
és — már csak betyárbecsületből is — a jelenlétükben is nyíltan és igazságtalanul
megdorgált parancsnokuk mellé álltak, még szorosabban, mint eddig. Nem tulajdo
nítom ezt dicsőségnek, csupán bizonyságnak, hogy a kincstári módszer emberség
nélkül semmire sem vezet.
Novembertől az országnak ebben a huzatos zugában egyre többet szenvedtünk a
rossz időjárástól. A füthetetlen barakkokban sokszor elfújta a gyertyákat a szél.
A hónap végén betelepült a század Várpalotára egy újonnan épült, félig kész bá
nyászházba. Itt is hideg volt, az ajtók, ablakok egy része hiányzott. De legalább az
élősdiektől nyugton lehettünk. Természetesen nekem is ott kellett laknom, noha
Várpalotán volt egy modern tiszti szálló, ahol bárki fillérekért kaphatott lakást, akit
balsorsa hosszabb-rövidebb időre ide vezérelt.
November végén német ezredesek kezdtek tájékozódni a karpaszományosok ki
képzéséről.
December 3-án reggelre berendeltek az iskolaparancsnokságra, ahol közölték
velem, hogy együtt-tartást rendeltek el, áttelepülés következik. Ez azt jelentette,
hogy a körletet senki sem hagyhatja el semmiféle címen. Praznovszky százados kö
zölte velem, hogy az indulás már 4-én lehetséges, a századból pedig alakítsak mintegy
12 részleget a tiszti családok hurcolkodásához segítségül.
— És a katonák mikor fognak csomagolni ? — kérdezem.
— Majd erre is kapsz parancsot. Lényeg, hogj^ a rakodó részlegek meglegyenek.
És tudod — suttogta mosolygó rókaképpel — fontos, hogy Radnay ezredes úrnak
(a várpalotai Karpaszományos Kiképző Központ parancsnoka) ne a legügyetlenebb
emberek jussanak, mert akkor alaposan elvághatod magad Németországban!
— Igenis ! (...)
Az emberek vártak a körletben, érezték, hogy rendkívüli esemény következik.
Sorakozó a ház előtt ! Közöltem a katonákkal az együtt-tartásra vonatkozó parancsot,
és hogy a század kitelepül Németországba. Nincs jobb választásunk, mint a paran
csot végrehajtani. Statárium van (az alosztály-névjegyzék „Egyéb" rovatában a
„Rögtönbíráskodás kiterjesztését ismerem" c. szöveget mindenkinek aláírással
kellett tudomásul vennie), a katonaszökevényeket felkoncolják. ígéretet tettem, hogy
a továbbiakban a róluk való gondoskodást még fokozottabban hivatásomból eredő
feladatnak fogom tekinteni, mint eddig. (...)
Senki sem szökött meg.
Másnap reggel elfásultan, kókadtan cammogtam be kerékpáromon a parancsnok
ságra. A falu olyan volt, mint a megbolygatott méhkas: az utca tele csapatokkal,
német autókkal, menekülők lovaskocsival, harckocsikkal, — mindenféle nyüzsgő
népség összevisszasága. Velem szemben jött, ugyancsak kerékpáron egy bőrkabátos
tiszt és már messziről vigyorgott. „Ez meg ugyan mit mosolyog ilyenkor ?" — tünőd— 336 —

tem magamban, s csak ahogy közelebb érünk egymáshoz, akkor tértem magamhoz :
„Apám!" Egymás nyakába borultunk és nehezen találtunk szavakat. Augusztus
végén találkoztunk utoljára, még otthon. Valahogyan sikerült nyomomra bukkannia.
Beültünk az étkezdébe egy feketére. Nehezen indul ilyenkor a beszélgetés. Ő előző
nap érkezett egy munkás zászlóaljjal Inotára. Lepsényt el kellett hagyniok, mert vé
szesen közeledett a front. Pár szót váltottunk, majd azzal váltunk el, hogy meg
próbálunk együtt vacsorázni.
A várpalotai rakodásra, mint katonaéletem egyik legsötétebb napjára emlékezem.
Délelőtt még csak néhány vagont kaptunk. A rakodótiszt az én Praznovszky száza
dosom volt, teljhatalommal rendelkezett az állomáson. Egy zsidó munkásszázadot
is kirendeltek ugyan segédkezni, de a legfontosabb feladat: a tiszti családok hol
mijainak a berakása, a karpaszományosokra várt. A rámpa tele volt bútorral, cso
magokkal, mindenféle lim-lommal. Minden kupacot egy-egy családtag, cselédlány,
tisztiszolga, vagy egy karpaszományos őrzött. Egyik halmazban még káposztáskövek
is voltak. Nem állhattam meg szó nélkül: ilyesmi azért talán Németországban, vagy
bárhol a világban is akad... A hisztérika asszony férje megjegyzésemért visszacsípett
âz utazás alatt: igen gyakran került rám a sor az éjjeli ügyeletes tiszti beosztásban.
Délután a katonák is hozzáláthattak holmijaink kiszállításához, melyhez két
lovaskocsi (hivatalos nevén „országos jármű") állt a század rendelkezésére. A hölgyek
is kezdtek kiszállingózni az állomásra. Nagy vita volt a helyért és a sorrendért : há
nyan rakodjanak egy vagonba, stb.
Radnay ezredes is megszemlélte az előkészületeket a rámpán.
— Csak a legszükségesebbeket hozni, mert kevés a hely ! — adta ki az ukázt az őt
követő sleppnek. — Persze, amikor egy tiszti család annyi hetyet foglal el, amennyi 25
közkatonának jut, akkor kevés a hely — morfondíroztam magamban.
— Ki volt az az ökör, aki szalmazsákokat meg kályhákat hozatott ide ? — kér
dezte nemes egyszerűséggel a parancsnok.
— Parancs! —jelentkezem.
— Nahát majd figyeld meg: olyan mosolyogva foglak kinn 30 napra bezárni, mint
amilyen duzzogva Te majd tudomásul fogod venni. Minek ez a sok vacak?
— Azért, hogy a legénységnek a bizonytalan hosszú úton ne a vagonok hideg
padlóján kelljen feküdnie. — Radnay sajnált ennyi kényelmet.
Végre hát megkezdődhetett a berakodás az asszonyok vezetésével. Rendes körül
mények között három zászlóalj is berakodhatott volna ennyi idő alatt. Természe
tesen a katonák csak akkor foghattak hozzá a maguk homijainak a betárolásához,
amikor a tiszti családok ingóságai már a helyükön voltak. Praznovszky százados a
váróteremben melegedett, engem, legfőbb fullajtárját űzött, hajszolt, hogy a rámpán
minden rendben menjen. Megkockáztattam a kérést: engedjen el egy órára, a sors
különös kegye folytán válthatnék pár szót az apámmal.
— Hát nem látod, kérlek, hogy mennyi dolgom van ? ! Ilyen időkben háttérbe
szorul minden a szolgálat és a munka mellett.
— Köszönöm, százados úr !
Soha nem fogom neki megbocsátani. Apám várt egy darabig, aztán megüzente,
hogy visszamegy Inotára. Nem így képzelte a fia jövőjét. Jobb is, hogy nem búcsúz
tunk. Abban már korábban megállapodtunk: nem hősködöm, önként nem jelentke
zem sehova. Némileg vigasztalódtam, hogy még délelőtt sikerült eljuttatnom neki
egy üveg kisüstit. Erre kért reggel. Akkoriban nehezen lehetett ilyesmihez hozzá
jutni.
Este lett, mire a katonák is vagonba rakhatták kis motyójukat, ládikáikat. (...)
1944. december 5-én ködös, nyirkos téli reggelen elindult velünk a vonat a bi
zonytalanságba. Olyan volt ez az indulás, mint valami haláltusáját vívó állat utolsó
vergődése. Milliméterről-milliméterre, lépésben vánszorogtunk előre. A vonat sze
mélyzetét nehezen lehetett rávenni az indulásra. Nem voltak biztosak, hogy haza
tudnak-e jönni. A szovjet csapatok állítólag Polgárdi—Lepsény körzetéig törtek
már előre.
Élelmes embereink közül minden megállásnál leszálltak néhányan tájékozódni,
nincs-e valahol valamilyen hasznosítható anyag, amellyel részint kényelmüket, ré
szint felszereltségüket gyarapíthatnák. Veszprém-Külsőnél pl. a Duna Repülőgép— 337 —

gyár vagyonjaiból „kimentett", a vasúti kocsi szélességének megfelelő pallókból
emeletes ágyakat eszkábáltak, mindjárt kényelmesebben, tágasabban voltunk. Cell
dömölknél egy őrzött német szerelvény pullmann-kocsijaiból akkumulátorokat és
égőket szereltek ki az élelmes ezermesterek. De a villanyvilágításhoz kábel is kell
még ! Lesz az is mindjárt ! Csakhamar egy dobnyi német távbeszélő vezetékkel tért
vissza az egyik ember, „kapta a kamerádoktól." Nem ellenőriztem, higgyük el neki.
Amit csak lehetett, „vételeztek" a katonák a talpbőrtől a szappanig mindent. Az
ilyen cikkek a későbbiek során igen fontos valutának bizonyultak. — Nem lett volna
szabad szemet hunynom az efféle „beszerző" tevékenység felett ? — lehet. Ma, ami
kor ismert, hogy 15 ezer vagon honvédségi és összesen kb. 60 000 vagonnyi anya
got raboltak ki a németek az országból, végképp nincs lelkiismeretfurdalásom, hogy
nem akadályoztam meg a harácsolást. A magunkéból loptunk vissza a magunk ja
vára a veszett fejsze nyelénél is kevesebbet.
A parancsnokság viszont már nem jó szemmel nézte az emberek ősellenségét.
A páncéltörő ágyús század parancsnoka, a zászlóaljparancsnok helyettese, a nyílt
nyilassága miatt közutálatnak örvendő Vasvári főhadnagy az egyik állomáson sora
koztatta a legénységet és kihirdette : aki a vonatról engedély nélkül leszáll, szó nélkül
agyonlövik. Az emberek hitetlenkedve és dörmögve vették a közlést tudomásul.
Vasvári főhadnagy a tiszteket és szakaszparancsnokokat külön összehívta. Naplóm
ban feljegyeztem eligazító szavait: „Radnay ezredes úr parancsára gestápót alakí
tottam. Értik az urak, ugyebár?! En vagyok ennek a felelős főnöke. A vonatról
senki sem szállhat le, mert az embereim lelövik. Ha valaki ...-ni akar, állítsanak az
urak mellé fegyveres őrt, különben az urakat is felelősségre fogom vonni. Megértették,
ugyebár? Végeztem!"
À kiadott parancsnak megfelelően egész éjjel össze-vissza lövöldöztek. Állítólag
Vasvári főhadnagyot is le akarták lőni, a sötétségben nem lehetett tisztázni a lövé
sek eredetét. Egy éjszakai eredménytelen és dicstelen működés után a házi „gestápó"
tevékenykedése véget is ért.
December 7-én Agfalvánál verőfényes napsütésben értük el a határt. A Himnuszt
énekelve, bánatosan búcsúztunk a hazától. A szerelvényen kb. 500 katona hagyta el
az országot. Alig hogy átértünk a határon, légiriadó miatt leállt a vonat. Zavartala
nul húztak a fejünk felett a Liberátorok, hazafelé, dolguk végeztével.
Fogalmunk sem volt, hogy merrefelé tartunk. Utvonalunk Bécs, Brno, Moravská
Ostrava, Wroclaw, majd innen északkelet felé folytatódott a Lodz irányában levő
Lask városkáig. Itt egy kisebb állomáson félreállítottak bennünket.
II.
(...) Feltűnő volt a sziléziai helységek lakosságának irányunkban megnyil
vánuló vendégszeretete. Szívesen kínáltak bennünket egy csésze kávéval, teával, ha
volt idő valamelyik állomás közelében. (...) A híres szénvidéken mindig magasabb
kalóriájú, kitűnő feketeszénre cseréltük korábbi fűtőanyagkészletünket, nem
fáztunk.
A Lask-i kényszerpihenőt a vadászszenvedéllyel megáldott katonák néhány őz
elejtésére használták fel. A vadászatot hallgatólagosan tudomásul vettem, nem fir
tattam, hogy milyen hús került az ételünkbe. A központi — különösen a német
normák szerinti — ellátás igencsak diétás koszt volt a magyar gyomor számára.
A későbbiekben végleges állomáshelyünk környékén is igyekeztünk vadászterüle
teket felkutatni. J. M. karpaszományos, ma kitűnő zoológusunk és egyik egyetemünk
tanára, akkoriban orvostanhallgató volt a „fővadászunk". (...)
Lask-ban havas táj és csípős keleti szél fogadott bennünket. A kényszerpihenő a
személykocsikban lakó tisztek és hozzátartozóik részére azzal a kellemetlenséggel is
járt, hogy miután elment a mozdony, a fűtetlen vagonokban nagyon hideg volt.
Egyszerre megnőtt a mi jól fűtött vagonjaink ázsiója, a fiatal tisztek szívesen vették
volna, ha befogadjuk őket. Hely híján nem nagyon invitáltunk vendéget. Engem
sem sajnált senki, amikor a marhavagonba kellett költöznöm.
A parancsnokságnak nem tetszett, hogy mindössze kb. 100 km-re vagyunk csak a
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fronttól. Radnay ezredes szaladgált is fűhöz-fához, telefonált, hogy valamivel ren
desebb helyre irányítsanak bennünket. Ezúttal nem is hiába, mert a továbbiakban
Frankfurt am Oder—Berlin—Döberitzet jelölték meg úticélként, amivel meg lehet
tünk elégedve. Hogy a németek frontszolgálatra bevethető egységnek gondoltak-e
bennünket, vagy arra számítottak, hogy lengyel területen számukra a legkevesebb
gondot okozva hamarabb megszabadulhatnak majd tőlünk, nem tudom.
Miután Berlinen keresztülhaladtunk, Spandauban légiriadó miatt leállítottak
bennünket. Még „páholyból" is szörnyű élmény volt a közeli szőnyegbombázást
végignézni. Az elsötétítésnek semmi értelme sem volt, a rengeteg „Sztálin-gyertya"
nappali világosságot teremtett. Talán 1000—1500 méterre lehetett tőlünk a leg
közelebbi becsapódás, de így is remegett alattunk a föld, félelmetes volt. Nehéz volt
a számban remegő cigarettát a kezemben másként reszkető gyufalánggal összehozni,
alig tudtam rágyújtani. El is húzódtam az emberektől, nehogy meglássák, hogy a
parancsnokuk fél...
Másnap Döberitzben megtudtuk, hogy az 1936-os olimpiai faluban fog beszállá
solni az iskolaparancsnokság. Itt is a mi századunkra várt a kirakodtatás megtisz
telő feladata. (...)
Az emberek közben egy német élelmiszerraktárra akadtak, ahol sikerült mintegy
40 kg magyar téliszalámit — ezúttal szabályosan — vételezniök. Az ajándékból bú
csúzóul a gh-főnökünket is megkínáltam néhány rúddal, aki ezt egy karton Memphis
cigarettával viszonozta. Csodálkozott, hogy a szemfüles emberek ilyen felséges, otthon
már régen felhajthatatlan csemegéhez jutottak.
Közben utolért bennünket a Karpaszományos Központ másik zászlóalját szállító
szerelvény is. Az emberek megörültek a találkozásnak. A tilalom ellenére nagy csen€selés, zsibvásár kezdődött, amit, mint ügyeletes tiszt, alig tudtam megszüntetni.
A központ tisztjei Döberitzben maradtak. Mint parancsnokság, gyakorlatilag
megszűntek. Én legalábbis többé nem láttam közülük senkit, a kiképzésünkre vonat
kozóan soha egyetlen parancsot sem kaptunk tőlük többé — ha csak a fasiszta mó
don, karlendítéssel történő tiszteletadás elrendelését nem ők továbbították. Az egyik
szerelvényt három karpaszományos lövész századdal Lüneburgba irányították, a mi
vonatunk pedig Ludwigslustnál északnak fordult ós december 15-én reggel megér
keztünk végleges állomáshelyünkre, Wismarba. (A Magyarország Hadtörténete II.
kötetének 404. oldalán levő Weimar, mint a tartalékos tiszti iskola letelepedési helye,
valószínűleg elírás.) Meglepetéssel olvastuk az állomás névtábláján a város neve
előtt a „Seestadt" felírást. A Keleti Tenger mellett vagyunk tehát a Lübecki-öböl
partján. (...)
A 222. sz. német gránátos kiegészítő zászlóalj (Grenadier Ersatz Bataillon 222.)
laktanyájában kaptunk minden eddiginél jobb elhelyezést. Tisztaság és rend ural
kodott, 10—11 ágyasnál nagyobb legénységi szobák nem voltak, ellentétben a mi
laktanyáinkkal, ahol egy-egy hodályszerű helyiségbe emeletes ágyakon gyakran 60 —
70 embert is összezsúfoltak.
A zászlóaljunk egy aknavető, egy páncéltörő ágyús és a mi páncélromboló száza
dunkból állott. Parancsnoka Gótay Géza százados volt. Többnyire helyettesének, a
páncéltörők századparancsnokának adta át a vezetést. Vasvári főhadnaggyal már
az utazás alatt találkoztunk, ő volt a maga csinálta gestapó-főnök. Egyetlen magát
nyíltan nyilasnak valló tiszt volt, akivel találkoztam. (...)
A családos tisztek kinn a városban lettek beszállásolva magánházaknál, nekem a
századirodában volt egy legénységi ágyam.
Wismarba volt még kitelepítve kb. 300 magyar levente, 13—16 éves gyerekek.
ők a légierők egyik légvédelmi tüzéregységének a laktanyájában kaptak menedéket.
Szépen felöltöztették őket a légierők egyenruhájába, mint kisegítő szolgálatosokat.
(Luftwaffeaushelfer.) Fiatal gyomruknak nem ízlett a német élelmezés, mindig éhesek
voltak. Némi fegyelmező gyakorlatokon kívül egyéb kiképzést nem kaptak, gépágyút,
ágyút messziről sem láttak. Felügyeletünk mellett kijöhettek velünk, különben a
városban nem csavaroghattak egyedül. Magyar vezetőik, parancsnokaik nem voltak.
A kapituláció után ezeket az apátlan-anyátlan gyerekeket szélnek eresztették. Cél és
tájókozódóképesség nélkül csavarogtak, jó részük elkallódott. Akiknek szerencséjük
volt, valamilyen magyar egységnél kerestek és kaptak menedéket, így nálunk is.
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A laktanyában berendezkedtünk, majd folytattuk tovább a katonáskodást. A ki
képzés magyar elvek szerint folyt a magunkkal hozott magyar fegyverekkel : puska
mindenkinek jutott, továbbá századonként 2—3 géppisztoly: nehézfegyvereink nem
voltak. Az én századom is csak nevében volt páncélromboló, páncélöklöt a katonák
soha sem láttak, még bemutatón sem. ,, Romboló-gyerek" mivoltukra azonban mind
végig büszkék voltak.
Rajtunk kívül csak a német pótzászlóalj parancsnokság tartózkodott a laktanyá
ban, kevés, pihenőbe helyezett legénységgel, öreg, sebesült és „béna" tartalékosokal.
Volt egy szakasznyi idős, német egyenruhába öltöztetett vend egység is, menetdaluk
jellegzetes, szomorú szláv dallama ma is a fülemben cseng. Fegyverük nem volt,
körlettakarítási munkára osztották be őket.
Minden századhoz kirendeltek egy német tisztet, vagy magasabb rangú tiszt
helyettest és szakaszonként egy tisztest. Ezek az emberek nem szóltak bele dolgaink
ba, udvariasak voltak, nem voltak nagyképűek és barátságtalanok, mint amire a
frontokon való viselkedésük és magyarországi tapasztalataink alapján számítottunk.
A beosztott tiszthelyettesek között volt egy arany közelharcjelvényes (50, személyes
test-test elleni küzdelem után maga a Führer osztott ki néhány ilyen kitüntetést)
tartalékos főtörzsőrmester is. Ha csak 30 valódi közelharcban vett is részt, azt is
borzalom még elgondolni is. Magába roskadt, letört ember volt. Nem lehetett szóra
bírni, élményeiről senkinek sem beszélt. Mint akinek elege van az egészből, arcki
fejezése erről árulkodott. A német tanácsadók közt volt egy fiatal hivatásos hadnagy
is, aki a többiekkel ellentétben a végsőkig, illetve a frontra való indulásunkig tele
szájjal hirdette magyar elvbarátaival egvütt a náci szólamokat : „győzelem vagy
haíál!" (Sieg oder Tod!) (...)
Wismarban nem valami nagy lelkesedéssel csináltuk a kiképzést, nem törekedtünk
arra, hogy jártasságunkat majdan bevetésünkkel kamatoztassák. A nyomott han
gulat, a sötét gondolatok eloszlatására viszont legjobb orvosság a rendszeres moz
gás, a szigorú napirend szerint való élet. A németektől semmi újat sem tanultunk,
fegyvereiket meg sem mutatták, nem hiányoltuk. A magyar vezetés egyetlen újítást
alkalmazott : mint már említettem, januárban elrendelték a német módra, karlendí
téssel való tiszteletadást. (...)
A városban volt a helységharc gyakorlására szolgáló gyakorlótér, egykor 3—4
emeletes házakból, álló de akkor már földig lebombázott városrész, mintegy 2 —3 km2nyi romhalmaz, a „Trümmerfeld", ahol csak a 8—10 méter magas főfalak meredez
tek az égnek. Éles lőgyakorlat egyszer volt Poel szigetén, ami ma a wismariak ked
venc üdülőhelye. A tenger felé lőttünk, csak szárazföldi biztosítás volt, a szárnyakon
egy-egy távcsöves őr figyelte a tengert, nem kerül-e be valami vízi jármű a túzsávunkba, ha igen, „tüzet szüntess"-t rendeltek el, míg keresztülhaladt.
Élelmezésünk a hátországi német gyalogság normáinak megfelelő volt. Magunk
főztünk a vételezett nyersanyagból, melyben a főszerep a burgonyáé volt, változa
tosságot legfeljebb a sárgaborsó, szárított zöldségfélék keveréke, hagymaszár jelen
tett. A heti 300 g húsfejadagból, melybe a kolbászféleségek (krinolin stb.) is bele
számítottak, a magyar gyomor étvágyát bizony nehéz volt kielégíteni. (...) Ciga
retta napi 10 db. Sondermischung, garantáltan nikotinmentes, vacak füstölnivaló,
vagy 3 db szivar, aminek a külső levele talán dohány volt. Csapi vizet inni tilos volt,
szomj úságunkat cukor nélküli, szederlevélből (?) készült, világos színű teával, vagy
pótkávéból készült, ugyancsak halványbarna, keserű itallal tudtuk csillapítani.
A laktanyában két kantin is működött, egy tiszti és egy legénységi. Inkább az utóbbit
látogattam jobb választékáért, alkoholmentes világos, vagy barna sört quantum
satis lehetett vásárolni. A tiszti kantinba inkább csak az ócska pianinó kedvéért
mentem, zenei igényeim kielégítésére az is több volt a semminél, ha kicsit gyakorol
hattam.
Abban az időben Németországban minden áruféleséget csak jegyre lehetett kapni
— ha egyáltalán volt készlet. Bőráruhoz még jeggyel sem lehetett hozzájutni. (...)
Feketepiac, ahol a hatósági ár sokszorosáért lehetett volna valamit is kapni, nem
létezett. A márkának nem volt vásárlóereje, a zsoldot nehéz volt elkölteni. Nekem
szinte minden fizetésem megmaradt, összesen kb. 2500 birodalmi márka, amíg az
úton hazafelé ládámmal együtt el nem elemték a nyitott vagonból. (...)
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Szórakozásra a mozi kínált szinte kizárólagos lehetőséget. Többnyire vígjátékokat,
revüket, „limonádét" adtak mákony gyanánt a népnek, de meg kell hagyni, hogy ki
tűnő művészekkel, mint Heinz Rühmann, Ilse Werner, Rökk Marika, Zarah Lean
der, Theo Lingen, Hans Albers és másokkal. Volt világi és egyházi énekkarunk,
hangszeres szólistáink, kisegyüttesünk, népi táncosaink. De nem hiányoztak a ki
tűnő versmondók és alkalmi mókamesterek sem, akik produkcióikkal elviselhetőbbé,
otthonosabbá tették a kinti sanyarú létet.
Sportolásra is adódott néha lehetőség. Akinek a délelőtti gyaloglás, terepfutás
után maradt még ereje és kedve, focizhatott; sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Né
hányszor tisztek, tiszthelyettesek részére kedélyes lövészversenyeket rendeztek a
németek. Nem vallottunk szégyent, valaki közülünk mindig az élen végzett. (...)
Teltek, múltak a hetek különös esemény nélkül. Kíváncsian hallgattuk az idegen
nyelvű rádióhíreket. A Birodalom határai egyre zsugorodtak. Fogalmunk sem volt a
kibontakozásról. Maguk a németek is csalódottak és tanácstalanok voltak. Néhány
náci és nyilas propagandistán kívül már senki sem beszélt a végső győzelemről. Ha
zulról is, a nyugati országrészből, egyre kevesebb posta érkezett, azok sem bíztattak
semmi jóval. (...)
Márciusban megszemlélte a gyakorlatunkat egy német generális. Nagyon meg volt
elégedve, amikor látta, hogy az eredményes rejtőzés érdekében néhány ember az
arcát még sárral is bekente.
1945. március 27-én azt a német parancsot kaptuk, hogy minden épkézláb, egyen
ruhát viselő embernek irány a Keleti Front. Wismarból jó két heti gyaloglással már
oda lehetett érni...
Március 28-án fel is kerekedtünk. Századunk két hatalmas mecklenburgi lóval
vontatott kocsit kapott, amely a század konyháját és irodáját szállította, meg azo
kat a gyengélkedőket, akik menni sem tudtak. A személyi felszerelését mindenki a
hátán vitte. A német oktató személyzet is velünk jött Grossala hadnagyot kivéve,
aki felkötött karral jelent meg a sorakozó alkalmával, és „csakhamar ott leszek én
is" szavakkal búcsúzott. Biztos voltam benne, hogy — amint az már lenni szokott —
a hátországban nagyhangú alakok a fronton ugyan nem fognak tündökölni. Nem is
láttuk többet.
Maga a menet sok érdekességet nem tartalmazott. Güstrow-ban egy kíváncsiskodó
gyerek megkérdezi tőlünk: „Hová mentek?" — „Gerade nach Budapest!" — jópofáskodott az egyik német tizedes. „Óh, hogy a próféta szólna belőled!" — sóhaj
tottam magamban. A lakosság nem valami kitörő örömmel fogadott bennünket,
néhány kivételtől eltekintve kényszeredetten adtak csak szállást, élelmet. Sokan le
alacsonyító dolognak tarthatták az áruló, gyáva, megbízhatatlan „szövetségesek" be
fogadását. (...)
Április 4-én értük el Wolgastot. Kb. 165 km-t meneteltünk, elég kényelmes tempó,
még ha a három napos Neu Pansdorf-i tétlenséget is beleszámítjuk. Engem előre
küldtek Peenemünde-be szállást csinálni. Peenemünde mint település nem létezett,
lebombázták. A szomszédos Karlshagenben találtam egy hatalmas, viszonylag ép és
üres, hodályszerű vasúti raktárhelyiséget, ahol kényelmesen elfért az egész század.
Akkor mi nem tudtuk még, hogy Usedom szigete (nemcsak Peenemünde) volt a
német rakétagyártásnak (von Braunnak) a fellegvára. A hadiüzem méretei grandió
zusak voltak, kb. 15—20 km hosszan és egy km szélességben húzódott végig a
sziget északnyugati részén, egyes üzemrészek a föld alá voltak telepítve. A szigetnek
erre a részére bevezető szárazföldi út a wolgasti hídon ment keresztül, amelyet szi
gorúan őriztek. Az ilyen hatalmas létesítményhez munkáskezet csak foglyokból,
deportáltakból lehetett biztosítani. Hiába volt a szigorú titoktartás, a szövetségesek
hírszerzése számára sem az üzem, sem a ,,V"-kilövőhelyek nem maradhattak titok
ban. Amint a terület a korszerű bombázók hatósugarába jutott, (...) nem is késle
kedtek a lerombolásával. 43 augusztusában emberek ezrei, főként a szögesdrótokkal
körülvett táborokban lakó idegen kényszermunkások: hollandok, franciák, olaszok,
szovjet hadifoglyok, délszlávok lelték itt halálukat, az üzem pedig, a kilövőhelyekkel
együtt, gyakorlatilag megsemmisült. Amikor mi odaértünk, már csak a peenemündei repülőtér működött, ahol az akkor újdonságnak számító sugárhajtású vadász
gépek startoltak rövid útjukra, ha az időjárás engedte. A hajtómű iszonyatos sustor— 342 —

gással, robajjal lépett működésbe. A gép imponáló sebességgel röppent fel meredeken
a magasba, de kb. 5 perc után elfogyott az üzemanyaga, és a starttól számított 15—20
perc múlva vitorlázva landolt.
Velünk egyidőben ugyancsak a szigetre érkezett az 1. lovas tüzérosztály nem karpaszományos újoncokkal. Devecserből 1944. december 31-én indultak gyalogmenet
ben St. Pöltenbe, majd onnan tovább vasúton Rostockba települtek. (Parancsnokuk
kezdetben Wilhelms Uldin, majd Szerdahelyi Győző százados.) Ugyancsak a szi
getre vezényelték a 9. magyar hegyi-határvadász zászlóaljat. Ezzel a tőlünk legtá
volabb elhelyezett egységgel alig volt kapcsolatunk. Wehrmacht-egyenruhát visel
tek, a bal karon nemzetiszínű pajzs jelezte, hogy magyarok. Ugyancsak a szigeten
volt még a 7. híradó század, mehynek egy hozzám hasonló korú fiatal hadnagy volt a
parancsnoka. Összesen tehát mintegy 1500 magyar érkezett a szigetre. Még legalább
kétszer ennyien tartózkodtak itt a fentebb már említett idegen nációbeli foglyok,
munkások. (...)
Valamennyi magyar alakulat a sziget német parancsnokságának lett alárendelve.
Azt a feladatot kaptuk, hogy a katonailag fontos terület parti részén, a töltéseken,
védőállásokat építsünk. Az ilyen munkák közvetlen felügyelete a Todt-Szervezet
(OT) hatáskörébe tartozott.
A szigeten csak a Peene folyó kacskaringós partjain épültek a védőállások, a ten
ger felé eső részén nem. Csak a gyalogsági védelemben szokásos futóárkokkal össze
kötött támaszpontot építettünk, ahol legfeljebb egy géppuska foglalhatott volna
tüzelőállást, nehezebb fegyver, löveg már nem. A tenger szintjénél alig magasabb
állásokból csak a keskeny túlparti szakaszt lehetett áttekinteni, távolabbi részekre
kilövés nem volt. Bármilyen fontos stratégiai szerepe lett volna a szigetnek, a véde
lemnek ilyen módon való felépítése nagyfokú dilettantizmusra vall. Olyan katonai
analfabetizmust feltételezni a Vörös Hadseregrőlv hogy egy folyón keresztül majd
frontális támadást fog indítani, korlátoltság. (...) Április elején már világosan kiraj
zolódott, hogy a szovjet támadás főiránya Poznan—Berlin, ezzel párhuzamosan vi
szonylag csak kisebb erők mozogtak kelet—nyugati irányban, ezek szinte akadály
talanul tért nyertek. De bizonyosra volt vehető, hogy az oderai átkelés kierőszako
lása után a hídfőnői igyekezni fognak a legrövidebb úton kijutni a Keleti-tengerhez
Stralsundnál, Rostocknál, vagy Wismarnál, hogy hátába kerüljenek az Odera bal
partján felvonult német erőknek — ahogyan történt is később lényegében. A szovjet
támadás gyorsaságának minden bizonnyal csak az utánpótlás megszervezése
szabott ekkor már egyedül határt. Németország stratégiailag teljesen verve volt,
sem embere, sem élelme, sem üzemanyaga nem volt már a hadviseléshez. Hogy Use
dom tartása annyira fontos lett volna, hogy még egy Odera bal parti támadással
szemben is szükség lett volna a védőállások kiépíttetésére, nem valószínű. Inkább
ürügynek volt jó, hogy néhány ezer megbízhatatlan idegent alibi-hadviselésükhöz le
kössenek, a hátországtól elzárjanak, kikapcsoljanak.
Eleinte azt hittük, hogy magunk számára ássuk a parti védőállásokat. Nem így
volt ; erre először abból következtettünk, hogy a németek alosztályonként osztották
szét az egyes partszakaszokat. Gondosan ügyeltek arra, hogy két azonos nemzetbeli
egység közé egy idegen kb. századnyi egységet iktassanak: ezzel megbontották a
zászlóaljak egységét és megnehezítették egyúttal az adott esetben ellenálló, vagy
lázadó alakulatok nagyobb egységekbe tömörülését. Az igénybevétel embertelen
volt, napi 12 óra kubikosmunka. Április 8-i naplómban ez szerepel: „Állítólag fel
leszünk fegyverezve. Kíváncsi vagyok! — Ásunk, ásunk, bunkert építünk. Az élel
mezés gyalázatos, nem kapunk cigarettát". Április 15-től kezdve reggel 6-tól este 8-ig
az állásokban kellett dolgozni. Áz oda- és visszamenet az állásokig még 1 1/2 óra.
Nagy meglepetést vártak a Führer április 20-i születésnapjára. Lett is: a szovjet
csapatok elérték Fürstenwaldét, Berlin kapujában voltak. — Lefegyvereztek bennün
ket, néhán}^ puskát hagytak csak a tisztek, tiszthelyettesek pisztolyain kívül. A gép
pisztolyokat elrejtettük. Ezzel alakulatunk katonai jellege teljesen megszűnt, a to
vábbiakban teljesen a Todt-szervezet rendelkezett felettünk, mint a többi deportál
tak felett is. Naplóm kommentárja: „fegyver helyett ásó, de jobb is ez így!"
A Todt-szervezethez való beosztásunkkal tehát a német katonai- és államgépezet
legaljára kerültünk. Lefegyverzésünk nem ért egészen váratlanul bennünket. Híre
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járt, hogy Dániában két magyar ezred fellázadt, a németek bizalmatlanságát ennek is
tulajdonítottuk. Kenyérfej adagunk napi 250 g-ra (!) csökkent, ehhez mérten a többi
korlátozást még úgy-ahogy elviseltük. TNT hatalmas mennyiségben volt a szigeten,
ebből tudtuk a vízi robbantásainkhoz szükséges mennyiséget biztosítani. A Peenetorkolat közelében ugyanis az édes és a sós víz találkozásánál nagy volt a halbőség,
hiányos ellátásunkat egyedül az ilyen módon megszerzett hallal tudtuk pótolni.
Sónk nem volt. Inkább nyersen fogyasztottuk az apróbb halakat, mint sütve. Talán
a szervezet vitamin- és mikroanyagéhsége tette jól élvezhetővé ezt a fajta táplál
kozást. Hering volt a legtöbb a sok ismeretlen hal között. A legízletesebb a fenéklakó
lepényhal volt. (...)
A szigetre érkezésünk után katonai kiképzés többé nem volt. Az emberek a ki
merítő munkában lesoványodtak, lerongyolódtak. Kellő tisztálkodási lehetőség híján
a tetvesség egyre jobban elharapódzott. Német egyenruhákba akartak öltöztetni
bennünket, de ez ellen minden magyar egység egyöntetűen tiltakozott. A mégoly
rongyos, de magyar egyenruha jelentette a németektől való különbözőségünk egyet
len — mint később tapasztalhattuk: nem is lényegtelen - látható jelét. (...)
Egyre jobban foglalkoztattak bennünket a kibontakozás gondolatai. Az volt a
benyomásunk, a németek mindent meg fognak próbálni, hogy az Odera termé
szetes védővonalának segítségével feltartóztassák a Vörös Hadsereget. Számunkra
ez nem volt bíztató. A legénység amúgy sem nagyon katonás szelleme a kilátástalan
ságban egyre romlott. Csak a minimális fegyelmet lehetett megtartani. Az éhes
gyomor a legnagyobb lázító. Élelempótlásra egyedül a halrobbantás adott némi
nyersanyagot. Megkezdődött az élelmiszerek, főleg a kenyér lopása, amelynél na
gyobb gaztettet ebben a helyzetben el sem lehetett képzelni. A nyilas bizalmira rá
bizonyosodott, hogy míg gyengélkedőként az elhagyott körletben lézengett, társai
otthon hagyott kis élelmiszertartalékait dézsmálta. Kilátásba helyeztem, ha még
egyszer bajtársi lopáson érjük, ki fogom köttetni. A fogadkozás ellenére is néhány
nap múlva, figyelőnek visszahagyott „álgyengélkedők" segítségével, ismét rábizo
nyosodott a kenyérlopás. ígéretemet kénytelen voltam beváltani — a német kiképző
személyzet nagy megrökönyödésére. Bár nem invitáltam őket, de a négyszögbe fel
sorakoztatott századdal együtt végignézték ezt a nem valami felemelő látványossá
got, ők „humánusabban" oldják meg az ilyesmit: az élelmiszertolvajt egyszerűen
agyonlövik. Egyetlen eset volt, amikor ezt a durva, embertelen fenyítést kellett
alkalmaznom. A kiszabott 11/2 óra helyett egy óra elteltével véget vetettem a viszszataszító, drasztikus procedúrának, nem bírtam tovább elviselni a fegyelmezésnek
ezt a szadista módját. Amikor megszabadultunk a náci-nyilas uralomtól, ezt az
embert — Zsigmond László karp. honvédet — eltávolítottam a századból: keressen
az elvbarátainál menedéket, de velünk nem maradhat.
Április 20-án hallottuk először a közeledő front hangjait. Eddigi körletünkből,
ahol a munkálatokat befejeztük, a Wolgasttal szemben levő partszakaszra irányí
tottak bennünket. Megjelentek a Szövetségesek fegyverletételre felszólító röpcédulái
Mi pedig ástunk és ástunk tovább rendületlenül. Április 25-én az ágyúzás elhallga
tott. A németek állítólag 4 nap fegyverszünetet kértek. Este bevonulás után szol
gálatvezető őrmesterünk következő — máig őrzött — írásos üzenete fogadott:
„Jelentem, holnap 3 órakor van ébresztő és 4 órakor jelentésbeadásra készen kell
állni. Elmegyünk, de nem tudom hová." Április 26-án reggel a Wolgast-i révnél vala
mennyi magyar kompon távozott a szigetről. A komp vezetője, a mahlzowi bürgermeister minősíthetetlen hangon szidott bennünket, amiért ilyen alja néppel (Scheissvolk) kell ilyenkor bajlódnia. (...) De akkorra már nekünk is elfogyott a türel
münk. (...) és néhány keresetlen szóval lecsillapítottuk a dühöngő révészt.
Kinn a parton Mittelhofban egy német paraszt sehogyan sem akart számunkra
szállást adni, engem pedig végképp nem akart a házába beengedni és megtűrni.
Félt ? De nem volt mit tennie... Büszkén mutatta öreg mauzerét, hogy éjszakánként,
mint a Werwolf-szervezet tagja, azzal teljesít figyelő- és őrszolgálatot... Később
megjuhászodott. (...)
Az áthajózás napján a nyilas Vasvári főhadnagy valamilyen zagyva buzdító
beszédet tartott az embereknek, amin mosolyogni már senkinek sem volt kedve,
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bosszankodni annál inkább. Nines rosszabb az olyan elöljárónál, akit csak a hatalom
tesz valakivé, tudás és intelligencia nélkül. (...)
A mi századunk maradt a fronthoz legközelebb eső részen, a zászlóaljparancsnok
ság a tőlünk északra 7—8 km-re levő Kröslinbe települt. Berendezkedtünk nagyon
is ideiglenesnek mutatkozó szállásunkon, majd folytattuk tovább az ásást Wolgast
környékén a fejetlenül, kapkodva kiadott parancsok szerint. Az ágyúzás egyre erő
södött. Hírek szerint a szovjet csapatok április 26-án már a szigeten voltak. Április
29-ére virradó éjjel már annyira erősen hallatszott az ágyútűz, hogy nem lehetett
tőle aludni. Kora reggel kerékpárra ültem és a zászlóaljparancsnokságra hajtottam.
Röviden közöltem velük, hogy vészesen közeledik a front, mi lesz ? A többségükben
nyilas, illetve jobboldali tisztek első pillanatban azt hitték, hogy meg akarom őket
tréfálni a korai ébresztővel. Miután hidegvérrel néhány szóban vázoltam a helyze
tet, többen közülök remegni kezdtek és gyorsan csomagoláshoz láttak.
— De mi legyen az emberekkel, a csapattal ? — álltam elő nyíltan a farba val.
— Maradunk vagy megyünk? (...) Jó volna határozni valamit, mielőtt szétszéledné
nek az emberek ! A csapat hangulata feszült, nincs idő a tétovázásra ! (...)
— Irány Rostock! — hangzott végre a parancs. Ott volt valamilyen magyar
parancsnokság. Felkerekedtünk és elindultunk. (...)
A 9. hegyi-határ vadász zászlóalj úgy határozott, hogy maradnak Kröslin közelé
ben, egy tapodtat sem mennek sehova. Sorsukról pontos értesüléseim nincsenek.
Német ruhájuk eredetét nem tudván eléggé megindokolni, állítólag valamennyien
fogságba estek.
A tüzérek és a híradósok ugyancsak útra keltek. Néhány órai menet után a Greifs
wald felé vezető úton utolért bennünket zászlóaljparancsnokságunk és a tüzérosztály
parancsnokának gépkocsija, tele tisztekkel. A motorokat le sem állították, közölték
velünk, hogy mennek előre szállást csinálni. Megadtak egy Greifswald környéki
helyet, mint úticélt. Gyanítottam, hogy ezeket az urakat is akkor látom utoljára.
Bármennyire szégyenletes, nem tagadhatom le, hogy valamennyien hivatásos tisz
tek voltak, közöttük a másik két gyalogos század parancsnokai. Nem tartott egy
percnél tovább a találkozás, robogtak tovább. (...)
Búcsúzás nélküli távozásukat nem sajnáltam. De hogy egyetlen hivatásos tiszt
ne lett volna az 5—6 között, akiknél az embereikkel való együttmaradás kötelezett
sége felülmúlta volna a gyáva önzést, a saját bőrük mentését, erre nem számítottam.
(...) Csak viselték az egyenruhát, de nem voltak katonák!
Április 29-én déltől kezdve nem volt többé felsőbb parancsnokságunk, magunkra
maradtunk. Megkezdődött kalandos vándorlásunk, a mi háborúnk utolsó fejezete.
III.
Meneteltünk tovább a megadott cél felé. Az én századom volt az élen, a többiek
néhány km-es távközökkel mögöttünk. Szerettem volna a két gazdátlanul maradt
századdal összeköttetést teremteni, ezért visszafordultam. Egy tábori csendőrjárőr
azonban utamat állta, nem engedtek visszafelé, keletnek kerékpározni. Ok voltak az
utolsó német katonák, akikkel a háború alatt találkoztam. Napnyugtakor elértük
Greifswaldot, ezt a csodálatosan szép, középkori jellegét megtartott német városkát.
(...)
Erőltetett menetben értük el kijelölt szálláshelyünket, Poggendorfot, ahol meg
próbáltunk egy majorban éjszakázni. 2—3 órai felületes alvás után a gyalogsági tűz
fegyverek egyre közeledő hangja ébresztett bennünket. Jelszónknak megfelelően:
„itt lőnek, gyerünk innen emberek" felkerekedtünk és odébb álltunk. Nem voltunk
gyávák, de nyilván semmi értelme sem lett volna valamilyen csetepatéba még paszszív résztvevőként sem belekeveredni.
Akkorra már a másik két század is utolért bennünket, a továbbiakban együtt
meneteltünk. A három századnyi csoportban én voltam a rangidős, alig fél éve had
nagy. Nem örültem a nyakamba szakadt magas beosztás kétes dicsőségével járó
gondoknak, nyomott a felelősség.
Április 30-án a reggeli órákban Grimmenen vonultunk keresztül. Eddig úgy láttuk,
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hogy a németek még tönkremenni is vezényszóra, szervezetten fognak. De Greifswaldtól nyugattá az utak képe már egyre inkább a fejvesztett menekülés, az összeomlással
járó rendetlenség képét mutatta. Egyre több volt a nyugatra menekülő. Az árokparton
rengeteg eldobált kacat : fegyverek, feleslegessé vált polgári, katonai felszerelési tár
gyak, gázálarc, géppuska, gyerekkocsi, vaskereszt, lerobbant járművek összevissza
sága. Az út szélén fekvő, utolsókat sóhajtó, haldokló öregre senki rá sem hederített,
ment az áradat harmonikázva, lassan nyugat felé. A ,,der Ivan kommt!" rémületé
ben tolongott a sok ember az út teljes szélességét lefoglalva, ki gyalog, ki valamilyen
járművel, de mindenképpen lassú haladásban. Rendről szó sem lehetett többé.
Amennyire lehetett, mi nem tolongtunk, hanem igyekeztünk a tömeg elvonulását
bevárva, pihenőket közbeiktatva folyamatosan gyalogolni. Egy alacsonyan szálló
Rata talán inkább szórakozásból (?) az utat egyszer végiggéppuskázta — elvégre még
háború volt —-, de közülünk nem sérült meg szerencsére senki. Ez volt az egyetlen
tűz, ami a háború alatt ért bennünket.
Már csökkent a forgalom az úton, amikor Grimmentől kb. 6 km-re nyugatra az út
közelében levő egyik majorban magyar katonákat fedeztem fel. Gondoltam, hogy
ezek csak a mi usedomi tüzéreink lehetnek. Pihenőt rendeltem el és bementem a
pusztába. Valóban ők voltak. Egy nagyobb szobában tanácskozott a tisztikar.
Meglehetősen komor ábrázattal vették tudomásul, amikor beállítottam, szemmel
láthatóan megzavartam fontos diskurzusukat. A hivatásos tisztekről, főleg a gyalo
gosokról a szigeten nem sok jó tapasztalatot szereztek, nem volt mit csodálkozni,
hogy nem fogadtak szívesen, rosszkor érkeztem. Amikor megkérdeztem tőlük: mi a
tervük, mit csináljunk, csak hümmögtek, nem nyilatkoztak. Végül egy tartalékos
hadnagy, az osztály segédtisztje törte meg a kínos hallgatást: „Menjetek csak to
vább, majd mi is megyünk!" Ňem esett jól, de kénytelen voltam tudomásul venni,
hogy nem szívesen tárgyalnak velem tovább, nincs több mondanivalójuk. (...)
Visszamentem hát a zászlóaljhoz, és folytattuk tovább a menetet. Tribsees városától
keletre néhány km-re megint utolértük a menekülők áradatát és egy, az úthoz közeli
majorban pihenőt rendeltem el. Amúgy is igen fáradtak voltunk már, hiszen az el
múlt 24 óra alatt csaknem 75 km-t tettünk meg éhesen, lerongyolódottan. Ilyen
gyalogos teljesítmény a háború elején még a friss, kitűnő kondíciójú német egységek
előrenyomulásakor is bravúrnak számított. Hogy mi is képesek voltunk erre, abban
a korábbi edzéseken túl bizonyára az is közrejátszott, hogy nem akartunk a hátunk
mögött ropogó fegyverekkel közelebbi érintkezésbe kerülni, senki sem akart a vég
szóra áldozat lenni.
A szakácsok borjúpörkölt készítéséhez láttak (paprika nélküli „gulasch"), én
pedig tájékozódtam a további menet lehetőségeiről : vajon elérhetjük-e az úticélként
megjelölt, tőlünk mintegy 35—40 km-re levő Rostockot. Tribseestől nyugatra az út
még az eddig tapasztaltaknál is rosszabb képet mutatott, a menekülők tömege tel
jesen eltorlaszolta, alig mozdult az oszlop előre. Egy percnyi töprengést nem okozott
annak a felismerése, hogy itt lehetetlen 400—450 fáradt emberrel tovább menetelni.
Visszatértem az egységemhez, ismertettem a helyzetet :
„A korábbi cél megvalósítása, hogy elérjük Rostockot, lehetetlennek látszik, az
úton haladni még magányosan sem lehet a vánszorgó tömegben. Aki haza akar
jutni, annak előbb-utóbb szembe kell néznie az oroszokkal. Én haza törekszem. A cél
megvalósítására pillanatnyilag sem tervem, sem garanciám nincs. Önökre bízom a
döntést : mindannyiunk közös célját, a hazatérést további meneküléssel, kerülő úton
nyugatról, vagy az egyenesebbnek látszó kelet felé fordulással, de mindenképpen
együtt próbáljuk meg elérni. Én a többséggel fogok tartani. 5 perc gondolkodási idő
áll rendelkezésükre. Oszolj, tanácskozás nincs, mindenkinek magának kell határoznia,
ha ugyan van még valaki, aki ezt eddig nem tette még meg magában... 5 perc múlva
tehát szavazunk!"... Feszült várakozás.
„— Tegye fel a kezét, aki a Nyugatot választotta! — Vagy 30 kéz lendül magas
ba. (7—8%.) — Rendben! Ha menni kívánnak, természetesen senki sem fogja
Önöket eme szándékukban meggátolni. Akik maradnak, azok számára a fasizmus
ezzel a perccel véget ért. Ennek külső jelét, a karlendítéssel való tiszteletadást pedig
felejtsék el mindörökre. Együttes hazatérésünk a fegyelem önkéntes vállalásával
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képzelhető csak el. (...) — Jó étvágyat a vacsorához, aztán pihenjék ki magukat,
nem tudjuk, mit hoz a holnap. A továbbmenőknek jó utat kívánok."
(14-en kerekedtek fel, úgy hírlik, el is jutottak a nyugati övezetbe.) (...)
Ez volt katonapályámnak egyetlen olyan helyzete, amikor magamnak kellett el
határozásra jutnom. Ott álltam egyedül 450 hazájától elszakított ember élén, akik a
helyes döntést tőlem várták : irány kelet ! Ma, utólag, ez kézenfekvő, de akkor nem
volt olyan egyszerű és magától értetődő elhatározás, amelyhez — kár volna ta
gadni —, az orosz fogságtól való félelem érzésétől előbb mindenképpen meg kellett
szabadulni. (...)
Jót vacsoráztunk a borjúpörköltből. Egész éjjel csend volt, a környéken semmi
mozgás, semmi harci zaj. Május 1. reggele derűs napsütéssel köszöntött ránk. Hajnal
ban lovas kordéval egy vállalkozó katona kíséretében elindultam visszafelé kettős
céllal: megpróbálok valamilyen szovjet parancsnoksággal kapcsolatba lépni és továb
bi sorsunkra vonatkozóan útbaigazítást kérni, és ha lehet, megkeresni a tüzéreket,
hogy a továbbiakban együtt meneteljünk. A tőlünk kb. 10 km-re levő majorban
(Leyersdorf ?) hűlt helyüket találtam, még előző nap délután útra keltek visszafelé.
Grimmenig kellett hát mennem, ahol a város szélén egyetlen szovjet páncéltörő ágyú
árválkodott nyugatnak meredő csővel. A kezelő személyzet a legszélső házban regge
lizett. Barátságosan fogadtak. Békés szándékom jeléül felajánlottam nekik szolgálati
pisztolyomat, de nem sokat hederítettek rá. „Malinki nyet?" — kérdezték. Az ún.
„Baby-Erommer", ez a 6 mm-es „játékszer"-pisztoly volt az egyik legnépszerűbb há
borús emléktárgy. Nagyon kedvesen megvendégeltek mindjárt, „szerb" rizseshús
szerű, jó ízű, jól elkészített étellel. A fogadtatás közvetlensége, az evés feloldotta a
bennem le vő feszültséget. Előkerült valami alkalmi német—orosz tolmács is, aki nem
sokat tudott többet oroszul, mint én, vagyis semmit; nem sok segítséget jelentett.
Inkább kézzel-lábbal, mint a tolmács közreműködésével értettük meg egymást, hogy
én a parancsnokságukkal szeretnék érintkezésbe lépni: innen 10—15 km-re 400 békés
emberünk vár eligazításra, hogy mi lesz a sorsuk.
A parancsnokságot felesleges keresnem, „nyet kommandant" —, de mehetek nyu
godtan arra, amerre csak akarok, a szélrózsa minden irányában, akár visszafelé is —
mutatta legyintésük, és útnak engedtek.
Ez volt az én első szabad május 1-i élményem: megvendégeltek a szovjet kato
nák. .. A várt útbaigazítás ugyan elmaradt, de legalább nem remélt, kellemes impreszsziókkal térhettem vissza a csapatomhoz. Azt is sikerült felderítenem, hogy a tüzérek,
miután díszmenetben elvonultak egy szovjet tábornok előtt, Demmin irányában
mentek tovább. Az útirány egybevágott az én elképzeléseimmel.
Visszatérve beszámoltam tapasztalataimról, melyek közül a legfontosabb a szabad
mozgás lehetősége, a tüzérek szabad elvonulásának a híre volt. Reméltem, ez lesz a mi
sorsunk is. (...) A zsákmányolt élelmiszer szűkösen mintegy 8—10 napra fedezte szük
ségleteinket.
Közben megérkezett a majorba mintegy szakasznyi szovjet gyalogos egy fiatal
tiszt vezetésével. Ők kevésbé voltak előzékenyek, mint a grimmeniek reggel. Érthető,
hisz a legelső vonalban levőkre, a felderítőkre állandóan leselkedő veszélyhelyzet ide
gességet, feszültséget szül az emberekben. Végül megnyugodtak, hogy csak fegyver
telen, békés magyarokkal hozta össze őket a sors. (...)
A szovjet egység csakhamar indult tovább nyugatnak, mi pedig elindultunk vissza
felé, hátha sikerül utolérni a tüzéreket. Menetvonalukat a lakosságtól szerzett infor
mációkból próbáltam rekonstruálni. Kb. fél napos előnyük volt velünk szemben, de
bármennyire siettünk, napokig nem tudtuk őket utolérni, ő k természetesen nem sej
tették, hogy követjük őket, hogy a nyomukban vagyunk. Akkorra már az egész egy
ségünk — nagyképűség volna zászlóaljnak titulálnom a 400 fegyvertelen embert —
fogatolta magát. Lovat könnyen lehetett szerezni az elhagyott német tanyákon,
udvarokon, kocsi is akadt. A lószerszámmal már sokkal több gondunk volt. Hogy a
legénység az elhagyott javakból ne szerelkezzen fel, ne könnyítsen magán, hiába
próbáltam volna megtiltani. Rablásról nem szereztem tudomást. Egy-egy csoport
szerzett magának egy igáskocsit vagy taligát, és ha mindannyian nem is fértek fel
a járműre, legalább a málnájukat nem kellett a hátukon cipelni. (...)
Állandóan mellettem volt egy Munkácson végzett, ruténföldi karpaszományos, aki
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anyanyelvi fokon beszélt oroszul. Könnyű elképzelni, hogy csapatunk semmi katonás
formációt nem mutatott. Együtt tartottunk, a napirendünk, menetvonalunk egy
forma volt, nem szakadozott le senki, az egyenruhát mindenki megtartotta, ez jelezet
együvé tartozásunkat. (...)
Minden sanyarúságunk közül az éhezés volt a legkeservesebb. Tisztálkodni sem
tudtunk rendesen. Ha fehérneműink mosására jutott is idő néha, a szárítás már csak
a mozgó kocsi oldalán vagy tetején volt lehetséges. Szaporodtak a tetvek, féltem na
gyon a tífusztól, a véres hasmenéstől, (dizentériától.) Szerencsére járványos megbete
gedés nem lépett fel, talán annak köszönhetően, hogy a sok ember hosszabb ideig soha
sem volt egy helyben összezsúfolva. Ha nem találtunk üres csűrre, istállóra, sokszor a
szabadban éjszakáztunk. Olyanok voltunk, mint valami ősmagyar szekértábor,
a kocsikból zárt gyűrűt alkottunk, amelynek közepén a lovak őrzés nélkül sem tudtak
elkóborolni, legelészhettek, mi pedig a kocsikon vagy azok alatt találtunk némi mene
déket a májusi éjszakák hűvösségével szemben. (...)
Egyszer egy épségben maradt, emeletes kastélyra találtunk. A konyhában sok
összetört edény, pohár, cserép, ablaküveg jelezte, hogy előttünk már mások is jártak
ott... A lakás többi berendezése teljesen érintetlen volt, talán még ágynemű is volt
a szekrényekben, jelezvén, hogy a tulajdonosok az utolsó percben szánták rá magukat
a menekülésre. A tanyában volt még állat is, sütöttünk főztünk. (...)
Négy napi barangolás után 8—10 emberünk meggondolta magát, búcsút vett tő
lünk, hogy maguk próbáljanak szerencsét a hazafelé vezető úton. Miután hatalmam
nem volt, legfeljebb némi szerzett tekintélyem, nem marasztaltam őket. Akik viszont
relém tartottak, többségükben megértették, hogy irányításra, rendre és fegyelemre
szükség van. Az olyan társaság, ahol mindenki azt csinál, amit akar, nem csapat többé,
előbb-utóbb felbomlik. Az egyéni utak — különösen nyelvismeret nélkül — igen koc
kázatosak voltak. A lemaradók között, akik a kezdeti erőltetett menetet nem bírták,
egyesek fogságba kerültek, és csak 1947—48-ban kerültek haza. (...)
Május 5-én reggel jelentik, hogy az út mellett egy majorban magyar katonákat
látnak. Pár száz méterre voltak. Ezek csak a mi tüzéreink lehetnek! Odalovagoltam.
Nagy volt a meglepetésük, amikor beállítottam: én, a baka lóháton, ők, a lovas tüzé
rek ló nélkül, gyalog... Éppen az induláshoz készültek katonás rendben. Fegyelmezet
tebbek voltak, mint mi. Nem mondhatom, hogy részükről is olyan túláradó és köl
csönös lett volna az öröm, mint részemről, de egy fokkal azért megértőbbek voltak,
mint Grimmennél 5 nappal korábban a senki földjén.
Előadtam, hogy szeretnék hozzájuk csatlakozni, amibe a parancsnok, dr. Simon
Ruszinkó Gábor tartalékos főhadnagy azzal a feltétellel egyezett bele, ha magamat is,
egységemet is teljesen az ő utasításainak rendelem alá. Természetesen sem ellenveté
sem, sem fenntartásom nem volt. (Megtudtam, hogy nekik orosz papírjuk is van a
szabad elvonulásról és a tisztek oldalfegyverviselési jogáról. Aki ismerte a harcoló
Vörös Hadseregben a szokásokat, tudja, hogy nemigen osztogattak igazoló írásokat.
Ez a jegyzetlapnyi pár sor (...) az egész csoport legértékesebb dokumentje volt.
Pecsét nem volt rajta, de soha, senki sem kételkedett valódiságában és hitelességé
ben.) (...)
Naponta meg fogunk állapodni az uticélban, menetvonalban és tisztes távközökkel
követjük majd egymást. Élelmezésről, szállásról az alegységek maguk gondoskodnak.
Egyetértettünk a mellékutak használatában is. Menetcélunk egyelőre Stettin. Fel
lelkesülten vittem egységemnek az örömhírt.
Az együtt-menetelés azonban korántsem volt olyan egyszerű, mint ahogyan elkép
zeltük. Hiába néztünk ki egy helyet a térképen, foglalt is lehetett, vagy beszállásolásra alkalmatlan. Már az első nap estéjén sem sikerült a találkozás a kitűzött uticélnál.
Bíztam benne, hogy utolérjük őket, hiszen fogatoltságunk nagyobb teljesítményekre
kvalifikált bennünket, mint a gyaloglás.
Felvetődhet: hogy lehet, hogy a szovjet csapatokat nem érdekelte, hova,
miért, milyen alapon menetelünk. A háborúnak még nem volt vége, ők minden bi
zonnyal a mielőbbi gyors befejezésre koncentráltak. A Vörös Hadseregben igen jó
hangulat uralkodott akkor, tudták, hogy már csak néhány nap lehet hátra a háború
ból. Mi nem a fő előrenyomulási irányukkal szemben, hanem arra majdnem merőle
gesen, már jócskán hátul, a front mögött észak-déli irányban mozogtunk. Velünk
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szemben haladó szovjet egységekkel alig találkoztunk. Ők abban a térségben a Rostock-Stralsund irányában előretört páncélos és gyorsanmozgó seregtestj eikkel elér
ték a Keleti tengert, és így csaknem az egész Mecklenburgot lekapcsolták. A benn
szorult csapatokkal, amelyeknek már semmi esélyük sem maradt a nyugat fele való
kibúvásra, nem törődtek, ráértek... Az elfoglalt területeken az új katonai és helyi
polgári közigazgatás megszervezése, a megszálló erők biztosítása, az utánpótlás
megszervezése nagy feladat volt, melynek megoldásához időre és csapatokra volt
szükség. (...)
Már két nap telt el találkozásunk óta, és nem találtuk a tüzéreket. A lakosságtól
azért annyit megtudtunk, hogy nem sokkal előttünk járnak. Közben május 6-án át
haladtunk Pasewalkon. Anklamnál is nagyobb volt itt a pusztulás, kiégett romhalmaz
volt a város, ép ház még mutatóban is alig akadt. A hivatalos (későbbi) adatok sze
rint a város 80%-ban megsemmisült. (...)
Május 7-én délután Pasewalktól keletre, kb. 20 km-re Löcknitz körzetében egy
szép, veretes díszkarddal a kezében leállít bennünket egy szovjet őrnagy :
— Sztoj ! Mik vagytok ?
— Magyarok.
— Hová mentek ?
— Haza szeretnénk menni.
— Jó-jó, de előbb minden magyarnak „malinki robot!" Hol a parancsnok?
Erre begyulladtam. Ha most itt leállítanak bennünket, végképp el fogom veszíteni
a tüzéreket. Gondolkodtam, hogyan magyarázzam meg, hogy leszakadtam csapataink
tól és éppen azokat és a parancsnokot keresem, amikor észreveszem, hogy az útmenti
bokrok közül egy sötétkék hajtókás híradós katona figyeli a jelenetet köztem és az
őrnagy közt, leselkedik. Deus ex machina,.. ! Hogy ezt a jóembert pont ebben a pilla
natban hozta ide a kíváncsisága és a véletlen !
— A tüzérek is itt vannak ? — kérdem tőle.
— Igen, itt vagyunk valamennyien.
— A parancsnokság is itt van ?
— Igen, itt vannak a közeli majorban.
— Vezessen oda bennünket !
Elindultunk. Hát ennél alkalmasabb pillanatban nem hozhatott össze a sors az el
vesztett társakkal. Ha robot, hát legyen robot, 1100-an biztosan hamarabb végzünk
vele, mint 400-an. Ezúttal sem fogadott valami kitörő lelkesedés, amikor beállítottam
váratlanul a szovjet őrnagy kíséretében. Rövid ismerkedés után megállapodtunk,
hogy holnap megkezdjük a közeli vasúti töltés krátereinek a betemetését. Volt vagy
8—10 kb. tíz m átmérőjű és hasonló mélységű gödör, amelyeket a németek robban
tottak szokás szerint, végelkeseredésükben egyéb borsot nem tudván törni az ellenség
orra alá.
Már aznap este, és utána minden nap baráti vacsorára jöttünk össze a vasutat hely
reállító szovjet műszaki alakulat tisztjeivel. Ételről mi gondoskodtunk, italról a ven
dégek. Vodka helyett tiszta alkoholt ittunk. Volt aki hígította, volt aki nem.
Május 9-én estefelé a Győzelem Napjának örömére minden tűzfegyverből eltüzelték
a kiadott lőszer nagy részét hatalmas harci zajt keltve utoljára. Igen emelkedett
hangulatban folyt az ünneplés a fehér asztalnál is. Borjúpörkölt volt a vacsora, amiből
persze szokás szerint hiányzott a paprika, és kenyér sem volt, de kitűnően ízlett.
A Himnuszok és az Internacionálé éneklése közben bizony könnyeztünk. Nem a
maradéktalan öröm könnyei voltak ezek ott távol a hazától, inkább a meghatódottságé, hisz olyan hihetetlennek tűnt a béke valósága. A háború befejeződése sebeinket
mindkét részről enyhítette, de egy csapásra nem feledtette. Még őszintébbé vált a ba
rátságos hangulat, mely addig is uralkodott közöttünk.
Három napig tartott a kráterek betemetése, majd a talpfák, vágányok lefektetése
és a krampácsolás. Bár minden lyuknál egy-két orosz műszaki katona vigyázott,
hogy az összehordott föld le is legyen döngölve, de ha félrenéztek, a mi katonáink siet
tek, hogy hamarabb befejeződjék a munka. A jószemű vasútépítő műszakiakat azon
ban nem lehetett becsapni. „Ügy dolgozzatok, hogy a Ti vonatotok fog először ezen a
vágányon végigmenni... !" — biztattak bennünket. Hazautazásunknak a precízen el
végzett munka volt a feltétele, — mondták. Meg voltak velünk elégedve. Az önként
_
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vállalt és hathatós segítségért pedig egy újabb „papír" lett a jutalmunk, amely ugyan
csak hathatós segítséget jelentett a továbbiakban.
Május 11-én pihenőnap volt, majd nagy búcsúvacsora, véget érni nem akaró öle
lésekkel, tósztokkal. Egyik kapitány, akinek anyja magyar volt, különösen barátsá
gos volt velünk. Éjjel 2-kor indultunk volna a Stettin—Altdamm-i (Szczecin—Dabje)
berakodáshoz, amikor egyik épületünknek az első emeletén, ahol a leventéink voltak
elszállásolva, tűz ütött ki. Ezen a mi eddig annyira kedves kapitányunk rettenetesen
felháborodott ; pisztolyt is rántott, hol engemet, hol a tolmácsomat fenyegette mond
ván: Te gyújtottad fel a házat ! (...) Aztán lecsillapodván ránk kiabált: „Addig nincs
indulás, míg el nem oltjátok a tüzet !" Ez persze felszerelés híján nem nagyon sikerült,
de miután másfél óra alatt a lángok alábbhagytak, a tüzet „lokalizáltuk", magyarán
az épület gyakorlatilag leégett. (...)
A tüzérek már úton voltak, amikor a ház kigyulladt. Szovjet barátaink megígérték,
hogy segítségünkre lesznek, hogy vagonokat kapjunk a berakodáshoz. Be is tartották
szavukat. A tüzérosztály, illetve most már az egész magyar csoport parancsnoka nem
tudta mire vélni késlekedésünket, és a következő, némi aggodalomról tanúskodó
parancsot továbbította számomra egy küldönccel: „V. hdgy. úr! A gyalogos rész
külön zárkózzék fel és a küldött eligazító val egy oszlopban vonuljon be az állomásra.
Waggon van! — SRG. fhdgy. — V. 12." Megőriztem a talpig ember, katona, derék,
igazi bajtárs és jóbarát emlékével együtt, aki nem érhette meg felszabadulásunk 40.
évfordulóját, két évvel korábban elhunyt.
Eáradtan, elcsigázottan, kisebb gyomor- és alkoholmérgezéssel bajlódva, betegen
érkeztem Altdammba a gyalogos részleggel. Három éjjel voltam talpon, alig aludtam
néhány órát. (...)
Május 13-án elindult velünk a vonat. Irányítás : Bromberg (Bydgoszcz)—Warszava —
Breszt-Litovszk. Hogy onnan hova vezet majd utunk, nem lehetett tudni. A keleti
irányt azzal indokolták, hogy az észak-déli irányú vasútvonalak nem használhatók.
Biztató volt, hogy őrség nem volt a vonaton, nyitott vagonokban utaztunk.
Toruňnál, ennél a fekvésében a fővárosunkhoz némileg hasonló szép városnál halad
tunk keresztül a Visztulán egy szükséghídon — némi izgalommal. Ahogy az ember
kitekintett a vagonból, a sima víztükröt látta maga alatt. Bizonyára nem mi voltunk
sem az elsők, sem az utolsók, akik ezen a hadihídon átkeltek, bátorítottuk magunkat,
míg lassan, lépésben, elértük a túlsó partot. (...)
A. vasúti forgalmi szolgálat némi túlzással — abból állt, hogy a „forgalmista" az
állomás kijáratánál kinézett, nem jön-e szembe valamilyen vonat, ha nem: — „me
het..." Csak Varsó környékén vált a helyzet rendezettebbé.
Május 20-án értünk a lengyel főváros körzetében levő Nasielskbe. Egy hét alatt tettük
meg az eddigikb. 600 km-es utat sok ténfergéssel, várakozással, hiszen velünk szemben
minden más szerelvény elsőbbséget élvezett. A vasútállomás peronján 8—10 magyar
zsidónő várta, mikor jön valami vonat, amire felkapaszkodhatnak. Amikor megláttak
bennünket, kérték, hogy velünk utazhassanak tovább. Hazáig velünk tartottak. (...)
Május 24-én hűvös, esős hajnalban egy folyón keltünk át, majd megállt a vonat egy
állomáson, amelyről kiderült, hogy Malkinia. A folyó pedig, amelyet átszeltünk, csak
a Bug lehetett. Tehát nem Breszt—Litovszkba, hanem Bialysztokba tartunk. Nem
valami biztató ez az inkább leningrádi, mint budapesti irány... Bialysztokban nem
sokat időztünk, sietett a vonatunk tovább most már Délnek, valóban Breszt-Litovszk
irányában. Átléptünk a szovjet határt, és Viszokojeban a zöld hajtókás-szalagos tá
nyérsapkás határőrök névjegyzékbe foglaltak bennünket. 3 pár lovunkat meghagy
tak, a többit tiltakozásunk ellenére kivezették a vagonokból. Meglepő volt, hogy a
magyar neveket első hallásra, tolmácsaink szerint kifogástalan cirill ortográfia val
tudták leírni. így az egész akció órákon belül lezajlott, és néhány emberből álló
szovjet határőr-kíséret mellett 25-én hajnalban Breszt—Litovszkba értünk, nem
túlságosan bizakodó hangulatban.
A város nagyforgalmú vasúti csomópont volt, ahol a miénken kívül több szerelvény
is várt irányításra. Némi reményt adott, hogy míg a német hadifoglyokat őrzött és
zárt szerelvényekben (vagonokban) szállították, mi még szabadok voltunk. Olyan
hírek is jöttek, hogy itt egy át menesztő hadifogolytábor „üzemel", ennek semmikép
pen sem szerettünk volna a lakói lenni. Egy ezredes volt a pályaudvar parancsnoka,
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akinél három óránként kilincseltünk irányításért. Éjjel-nappal talpon volt, rejtély,
hogy mikor pihent. Kórdezősködésünkre mindig az volt a válasza: türelem, Moszkva
még nem rendelkezett rólunk. Hittük is, nem is — hogy mi volt az igazság, nem tu
dom. Annyi biztos : nem voltunk eddig hadifoglyok, amint azt a birtokunkban levő
igazolások is bizonyították. Elképzelhető, hogy valóban olyan „eset" voltunk, amelylyel az ezredes a saját szakállára nem tudott mit kezdeni. De azt sem lehetett kizárni,
hogv csak a sorunkra vártunk, hogy bennünket is egv fogolytáborba irányítsanak
(•••)

Május 26-án a véletlen Jakubov elvtárshoz vezetett bennünket. (...) Érdeklődés
sel hallgatta a rövid beszámolót az 1100 magyar sorsáról a kitelepítéstől és a német
munkaszolgálattól kezdve a vasútépítésen át egész a határátlépésig. (...) 45 —50 év kö
rüli, szakállas, nyílt tekintetű, puritán és egyenes ember benyomását keltette ben
nünk. Átnézte a papírjainkat, egy-két percig összehúzta a szemöldökét, majd nemes
egyszerűséggel kijelentette :
_ Maguk haza fognak menni.
Hogy-hogy, csak ilyen egyszerű lenne ez az egész ? — hitetlenkedtünk kicsit ma
gunkban. Rögtön intézkedett. Találkozásunk délután 4 körül zajlott le. Ahhoz az
ezredeshez, akinél mi két napja hiába kilincseltünk, kopogtatás nélkül nyitott be.
Néhány percet időzött, majd közölte velünk: a szerelvényünk irányítása Lvov—
Sztrij—La vocsne—Munkács. Mindez olyan gyorsan történt, hogy fel sem ocsúdhat
tunk. (...) Intézkedett, hogy haladéktalanul három napi hideg élelemmel lássanak el
bennünket. (...)
A szerelvényünket is meglátogatta, pár szólt váltott velünk a parancsnoki vagon
nál. Sajnálkoztunk, hogy semmink sincs, amivel megvendégelhetnénk. Szeretnénk,
mondtuk, ha elárulná nevét és beosztását, hogy tudjuk, kinek tartozunk hálával és
köszönettel. Kimondhatatlanul boldogok vagyunk !
Elhárította, kevés beszédű ember volt :
— Egyszerűen Jakubov elvtárs vagyok, semmi több. (...)
Néhány órán belül megkaptuk a 3 napi élelmet : húsos konzerveket és kétszersültet.
Éjfél tájban elindult velünk a vonat most már valóban hazafelé. Nem zavart bennün
ket, hogy ezúttal Kővel felé kellett egy kis kitérőt tenni. A háború éppen hogy véget
ért, az utak, vasutak igen rossz állapotban voltak. Megtanultuk már, hogy Á és B
pont között a legrövidebb út vasúton nem mindig az egyenes. Az emberek jókedve le
írhatatlan volt.
A Pripjaty-mocsarakon keresztül vezetett az utunk. A szerelvény elején és végén
egy-egy géppuskával felszerelt vagon biztosított ezen a vidéken még akkoriban is.
Számunkra ez furcsa volt, nem tudtuk másra vélni, mint hogy számolni kellett még
mindig törvényen kívüli banditák diverziós vagy szabotázsakcióival. (...)
Koveltól már igen jó ütemben haladt velünk a vonat. 28-án elértük Lvovot, 29-én
pedig Sztrijt. (...) 30-ára virradó éjjel áthaladtunk a Kárpátokon és hajnalban Mun
kácsra értünk, majd a kora délutáni órákban Csapra.
A vagonok zölddel voltak feldíszítve, a katonák nótáztak. A peron bekerített
része zsúfolásig volt emberekkel. Eltartott vagy egy percig, mire felfogták : magyar
katonák érkeztek a legkülső, kb. hatodik vágányra. Akkoriban ilyesmi nagyon szo
katlan esemény volt. A vágányok között géppisztolyos szovjet katonák vigyáztak
a rendre. Ők is meglepetten és értetlenül bámultak bennünket : hogy lehet, hogy egy
ilyen alakulat érkezik a Szovjetunióból? A felocsúdó közönség egyszer csak áttört
a korlátokon, és a szerelvényünkhöz rohant. Abban az időben mindenki mindenkitől
eltűnt, elveszett ismerőse, hozzátartozója után érdeklődött. Az egész ország — a pá
lvaudvarok váróinak hirdetőtábláitól, ajtóitól a ligeti padokig, fákig — tele volt
kitűzött vagy kiragasztott cédulákkal: „ K I TUD RÓLA?" (...)
Másnap reggel, május 31-én Sátoraljaújhelyen léptünk először hazai földre. Össze
szorult szívvel énekeltük el a Himnuszt. Sokan könnyezve borultak a földre. Ritka
boldog pillanat egy ember életében a háborútól megszabadultan — ha nem is győzte
sen és diadalittasan, — de a sok megpróbáltatás és reménytelenség után békében,
egészségben hazatérni. Feledhetetlen, megható percek voltak !
Tudták, hogy jövünk. Meleg levessel fogadtak bennünket. Hogy milyen szervezet,
hogyan, miből rögtönözte ezt a megvendégelést, sajnos nem jegyeztem fel, nem tu— 351 —

dom. Köszönettel és meghatottsággal emlékezem az újhelyiek figyelmességére és
szeretetére, amellyel fogadtak bennünket.
Az út további része már meglehetős rendetlenségben zajlott. Az otthonaik közelébe
érkező embereket nem lehetett tovább visszatartani, kezdtek elszállingózni a szabol
csiak, hajdúságiak, erdélyiek, felvidékiek. Elköszönésüket kénytelen-kelletlen, vagy
még annál is ridegebben vettem tudomásul, mert ha lélekben meg is értettem őket.
szerettem volna, ha mindnyájan szabályos, kétnyelvű leszerelési jeggyel térnek
vissza otthonukba. (...)
Másnap, július 1-én este értünk Hatvanba. A „foglyok" az eddigieknél is nagyobb
ütemben kezdtek elszivárogni; vízvételezés és egyéb célból a leszállási tilalmat
ugyanis nem lehetett megtartani.
Gödöllőn a szovjet őrségnek kellett beavatkoznia, mert nagyon sokan döntöttek
iigy, hogy vonat helyett most már HÉV-vel folytatják az utat, vagy másként önálló
sítják magukat. Bennem félelem nem volt, de az emberek nem osztották a bizalma
mat. Az egységemnek kevesebb, mint a fele: 180—190 ember érkezett csak meg dél
tájban a Keleti Pályaudvar csarnok 1. vágányára, — némi kerülővel ugyan, de „gera
de nach Budapest" — mint ahogy azt Güstrow-nál Heinz tizedes megjósolta. (...)
A Keletiből szovjet kísérőinkkel öten-hatan, tisztek, az Andrássy út 61. sz. házban
székelő szovjet parancsnokságra mentünk, zsúfolt villamoson. (...) Egy szovjet ezre
des hallgatta meg történetünket, sok mindenről, sokáig faggatott bennünket. Egy
szovjet alhadnagy tolmácsolt neki, akinek gyakori fordítási hibáit a mi tolmácsunk
helyesbítette. Elég kínos volt a mintegy másfél órás diskurzus, nem volt könnyű
a nem mindennapi históriánk körüli hitetlenkedést eloszlatni. A hosszas faggatás
után az ezredes tökéletes magyarsággal közölte velünk : „Rendben van ! Egységüket
átadjuk a Honvédelmi Minisztériumnak. A továbbiakban ők intézkednek sorsuk
ról." (...)
Délután teljesen kimerülten érkeztünk vissza a Keletibe. A közlésen túl, hogy
szabadok vagyunk, egyebet nem tudtam mondani, összeroppantam.
Június 3-án reggel megjelent nálunk a Honvédelmi Minisztériumból egy huszár
ezredes (Isáky), aki rövid beszédben üdvözölt bennünket, és közölte velünk, hogy a
Mária Terézia (Kilián) laktanyában leszünk elszállásolva, míg további beosztásunkról
nem intézkednek. (...)
Nótaszóval vonultunk végig a Eiumei (Mező Imre) —, majd az Üllői úton. A Ludovika Nagyvárad téri kapujában fegyverbe lépett a szovjet őrség, nem tudta mire vélni
a furcsa alakulatot. (...) Hányattatásaink, nélkülözéseink véget értek. A várpalotai
induláskor kitűzött célunk: együttes hazatérésünk megvalósult. Nem maradhat el
köszönetünk azoknak a szovjet párt- és katonai szerveknek sem, amelyek a hadmű
veleti területen és a vasúti szállításunknál egyaránt figyelemre méltó megértéssel se
gítették elcsigázott, lerongyolódott egységeinket a haza vezető 2000 km-es utunk
gyors megtételében. Tudtommal a miénk volt az egyetlen a Németországba hurcolt
csapatok közül, amely szovjet segítséggel, zárt rendben, gyorsan és szabadon tért
haza ugyanabban a formációban, mint amelyben evakuálták.
Némi huzavona volt leszerelésünkkel kapcsolatosan az I. kerületi parancsnokságon.
Végül belátták, hogy nincs jobb megoldás, mint feloszlatni az alakulatot. Június 6-án
kiosztottuk a kétnyelvű leszerelő jegyeket néhány pengő zsold kíséretében. Baráti
kézszorítással és személyes jókívánságaimmal búcsúztam minden katonától, akik
jóban — de főleg rosszban — mindvégig kitartottak bajtársi kötelékké kovácsolódott
alakulatuknál és végre egy új élet teremtésének és a boldog viszontlátás reményében
térhetnek vissza családjukhoz. (...)
Én az I. hadosztályhoz kerültem Pápára, majd június 14-én megkezdtem (foly
tattam?) a szolgálatot az új haza új hadseregében. (...)
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SZEMLE

JOACHIM GÖBBELS

DAS MILITÄRWESEN IM KÖNIGREICH SILIZIEN ZUR ZEIT
KARLS I. VON ANJOU (1265—1285)
Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 29.
(Hiersemann,

Stuttgart, 1984. 335 o.)

Anjou I. Károly, I X . Lajos francia király
fivére fegyverrel hajtotta uralma alá a nápolyiszicíliai királyságot, s népszerűtlen hatalmának
támaszául mindvégig hivatalnokait és had
seregét érezhette csak, amiben az itáliai elem
csak igen szűk korlátok között érvényesült, sőt
a tisztségek döntő részét csak „ultramontani"
tölthették be. Róla is, miként I I . Frigyesről, a
„viperafaj zatról", meglehetősen ellentétesek
a kortársi vélemények. A modern kor törté
nészei azonban mindenekelőtt a nagyszerű
államszervezőt tisztelik benne, aki megtartotta
és sikerrel fejlesztette tovább I I . Frigyes nor
mann alapokon nyugvó központosított, szak
szerű államigazgatását.
A trónkövetelő Konradin legyőzése, a híres
tagliacozzoi ütközet (1268) csak egyik állo
mása volt Károly dédelgetett, de ábrándosnak
bizonyult Földközi-tengeri birodalmának ter
veiben. Az 1282-es év végül nem csak a Palailogoszok elleni ambiciózus hadseregépítésnek és
diplomáciai aktivitásnak vetett véget, de
Szicília birtoklásában is végleg megingatta
Károlyt.
Az ismert történész, Peter Herde tanítványa,
Joachim Göbbels a középkori hadtörténelem
egyik valóban lényeges fejezetének összegző
megírására vállalkozott, meghaladva és tovább
fejlesztve számos korábbi előzményt (E. Sthamer, A. Haseloff, W. Cohn stb.). Tematikus
elrendezésben m u t a t j a be a sereg tagolódását,
a flotta- és várszervezetet. Ezen belül tér ki
a seregszervezet hierarchiájára, tisztségviselői
re. A sereg élén a „magister comestabulus"
állott, ki így az állami ünnepségeken nem vé
letlenül foglalt a király jobbján helyet. Már
alárendelve találjuk a marsallt, a főkapitányo
k a t („capitaneus generalis"), helyetteseiket, az
őrgrófokat („magister passum") le egészen az
egyes seregrészek élén álló tisztekig. Károly
hadseregének alapja a hűbéri kötelezettségek
kel terhelt adománybirtok és a zsoldosság volt.

Mint ismeretes, a birtokosoknak — comités,
barones — birtokaik alapján minden 20 uncia
jövedelem után kellett egy jól felfegyverzett
(nehéz fegyverzetű) vitézt („miles decenter
armatus") állítaniuk három hónapra, 4 lovai,
közülük egy csataménnel, egy pajzshordóval
(„scutifer") — kinek tiltva volt a lándzsával
való harc — és két segéddel („garciones"),
A sereget rendszeresen ellenőrizték, a m u s t r á t
(„monstra") vagy a marsall vagy a magister
iustitiarius végezte. Mindazok, akiknek birto
kuk alapján nem kellett katonát állítaniuk, illet
ve hadba vonulniuk, valamint a nők, betegek,
egyháziak, távolmaradók váltságot
fizettek
(„adohamentum"), amely azonban időnként
adó jelleget öltött. Azok a vitézek, akik lekés
tek a görög földre, vagy Albániába induló
csapatszállító hajókat, dupla váltságra voltak
kötelezve.
A királyi sereg magvát, megmutatva az
európai hadügyi fejlődés útját, a zsoldosok
(„stipendiarii") alkották. Károly felismerte,
hogy a sokszor elhúzódó harcokban a néhány
hónapra kiállított hűbéres csapatok nem alkal
mazhatóak megfelelően. A zsoldosság szerveze
ti keretéül a Staufok által megreformált vár
szervezet szolgált, ahol a király pénzén, „servientes" elnevezéssel helyezték el őket. Az ek
kor egyre terjedő nagyhatású fegyver, a szám
szeríj („balista") alkalmazása is begyakorlott
katonákat követelt meg, amiben egyébként
genovai, pisai és a szaracén, lucerai zsoldosok
t ű n t e k ki. A sereg elitkatonáinak természetesen
i t t is a nehéz fegyverzetű lovagok számítottak,
főleg ha francia, vagy provanszál zsoldosok
közül kerültek ki. E lovagokat kis számban is
akcióképesnek tekintették, egy 1279-es kato
nai expedícióban mindössze harmincan vettek
részt. Legnagyobb számban a sereget a lándzsá
val, számszeríjjal felszerelt gyalogos zsoldosok
alkották („pedites").
I. Károly nápolyi-szicíliai államának számos
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magyar vonatkozása is van. Károly, a későbbi
Károly Róbert magyar király dédapja, 1277
augusztus közepén 600 lovast küldött veje,
IV. László megsegítésére. Az ismert katonai
akció élén Brindisi kikötőparancsnoka (,,prothontius"), Pasquale Guarino állt. A Manfredoniából Dalmáciába áthajózott sereg említésre
méltó harcok nélkül 1278 júliusában Guarino
vezetése a l a t t haza is tért.
A magyar történeti szakirodalom a magyar—
nápolyi—szicíliai kapcsolatok vizsgálatára szá
mos alkalommal visszatért. E z t leghatározot
tabban Miskolczy István képviselte pl. Száza
dok, 1932). Megjegyezzük, hogy Miskolczy
még az eredeti Anjou nápolyi levéltárat hasz
nálhatta, amely 1943-ban elpusztult, s azóta —
Göbbelshez hasonlóan — a regesztákra, Riccardo Fiiangieri monumentális levéltár-rekons
trukciójára hagyatkozhatunk. Bónis György
e kapcsolatok érdekes tárgyi emlékét m u t a t t a
be (Filológiai Közlöny, 1958), I I . Frigyes ta
nácsadójának Petrus de Vineának és a pápai
kamara írnokának, Richardus de Profisnak a le
veleskönyveit. Richardusé külön is érdekes,
mert éppen az I. Károly katonai győzelmeivel
foglalkozó pápai levelek találhatók benne. A
kapcsolatok intenzitásának problémájából most
csak a hadszervezet kérdését emeljük ki. A ko-

rabbi kutatással egyetértve — Deér József,
stb. — megállapíthatjuk, hogy a nápolyi—
szicíliai hadszervezet strukturális átvételéről
valóban nincsen szó a magyarországi Anjouk
idején, azt a középkori, merőben eltérő gyökerű
magyar viszonyokban nem lehetett alkalmazni,
ám az valószínűsíthető, hogy a zsoldosság
fokozatos hazai terjedésének elméleti ösztönzői,
előképei között számon tarthatjuk.
A magyar k u t a t ó irigykedve állapíthatja
meg, hogy a nápolyi—szicíliai állam húsz évé
ről több a d a t t a l rendelkezünk, mint az egész
Árpád-kori magyar hadtörténelemről. Ennek
oka persze jórészt a zsoldosságnak az írásbeli
ügyintézés bővülésére gyakorolt hatásában,
illetve általában a fejlett államigazgatási gya
korlatban keresendő. Ennek segítségével egyegy katonai akció, várostrom létszámadatai,
különböző felszereltségű csapatai meglepő
pontossággal rekonstruálhatók. Utalva a ko
rábbi elismerő recenziókra (Historische Zeit
schrift, 1985. 415—, American
Historical
Review, 1985. 1176—), a szerző monográfiája
az egyetemes hadtörténetírás maradandó ér
tékű alkotásaként ajánlható.
Veszprémy László

RUDOLF KROPF—WOLFGANG MAYER
ANDREAS BAUMKIRCHER UND SEINE ZEIT
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 67. k.
(Burgenländisches

Landesmuseum,

A Burgenlandi Tartományi Múzeum dicsé
retes módon közreadta az 1982-es első „Szalónaki beszélgetések" (Schlaininger Gespräche)
elnevezésű osztrák—jugoszláv—magyar szim
póziumon elhangzott és a tudományos vita
alapján kiegészített—kibővített—átdolgozott
előadásszövegeket. Mind a 13 írás — más-más
szempontból — azzal a történelmi személyiség
gel foglalkozik, aki a kötet társszerkesztője,
Rudolf Kropf szavaival „Szalónak várát kiépí
tette, a várost megalapította, valamint a kolos
t o r t és a templomot létesítette" és ezzel „ezt
a tájat és a sorsát a történelem látómezejébe
helyezte". E2 a táj pedig a mai osztrák Várvidék, az egykori nyugat-magyarországi vár
megyék nyugati sávja, amely egyebek között
Andreas Baumkircher, „a stájer Teli Vilmos"
haditénykedésére is tekintettel, feltétlenül mél
tó a magyar hadtörténettudomány figyelmére is.

Eisenstadt,

1983. 367 0.)

,,A középkori osztrák—magyar kapcsolatok
a XV. század kezdetéig" címmel a történelmi
hátteret és előzményeket közleményében Heide
Dienst vázolja fel. Hangsúlyozza, hogy sem az
állam születésének, sem az állam fogalmának
meghatározása nem olyan egyszerű Ausztria
esetében, mint Magyarország vonatkozásában.
Ez magában foglalja egyúttal az osztrák—
magyar határ kezdeti bizonytalanságát és az
ebből eredő határvillongásokat is. A Lajta és a
Morva folyót határvonalként végül is a Német
Nemzet Szent Római Birodalma részéről hatá
rozták meg, ám az országhatár nem volt egyút
t a l etnikai határ. A német elem magyarországi
megtelepedése irányában hatott, hogy az or
szág a keresztesháborúk útvonalát jelentette, az
uralkodó dinasztiák pedig számos házassági
kötelékkel kapcsolódtak egymáshoz. Éppen
ennek alapján viszont a magyar királyok nem
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egyszer megkísérelték a stájer, osztrák, morva
területekkel gyarapítani birodalmukat, bele
avatkozva a német és cseh uralkodó fegyveres
küzdelmeibe. Ezek közül a szerző részletesen
I. Rudolf és II. Ottokár háborúskodását idézi
fel, mivel a Przemýsl-házbeli uralkodó feletti
diadal eredményezte a Habsburg-dinasztia
tartóssá vált ausztriai uralmát. E z t követően
az Anjou—-Habsburg örökösödési megállapo
dásokat ismerteti, amelyek a Magyar Király
ság és az osztrák tartományok egybekapcsolá
sát célozták, egyúttal tartósan véget vetettek a
Németújvári grófok fegyveres fellépéseiből
fakadó osztrák—magyar határvillongásoknak.
Befejezésül Heide Dienst ezeket a XIV. századi
határharcokat részletezi.
Ernst Bruckmüller közleményének témája
„Urak és közemberek" címmel a későközépkor
válságperiódusa alatti társadalmi átalakulás.
Mondanivalóját h a t részre tagoltan, világosan
fejti ki, miután röviden ismerteti a válságfoga
lommal kapcsolatos különböző történettudosi
nézeteket. Először a demográfiai változásokat
tekinti át, és ezzel kapcsolatosan megállapítja :
Miközben egész Európában általában erősen
csökkent a népességszám, az osztrák tartomá
nyokban legfeljebb csak stagnált, a lakosság
megoszlásában pedig a falusi és városi/mező
városi arány az utóbbi települések javára vál
tozott. A második részben a szerző az osztrák
területek vonatkozásában a kereskedő-kéz
műves elein, a városi kézműves ipar és a mező
gazdaságban is a piacorientáltság súlyának
növekedését részletezi. A változások okaként
a XIV. századi nagy pestisjárványt, a gabona
termelési válságot és a földesúri függéseknek
a gyors lazulását, a nemesség társadalmi ha
nyatlását sorolja elő. Ezzel kapcsolatosan
kitér a nemesek növekvő zsoldosvezér-szolgálatvállalására, és példaként a kötet főszereplő
jét, Andreas Baumkirchert említi. Ezzel pedig
már át is tér a hadügy válságára, a lovagi
hadviselés túlhaladottságára. A továbbiakban
a városfejlődési folyamatot tekinti át. A negye
dik részben a felfokozódó emancipációs jelen
ségeket részletezi. E z t követően a megváltozott
körülmények közötti ,,úr" és „közember"
fogalmat elemzi. Az utolsó részben az uralmi
területek integrációs folyamatának jellemzőit
mutatja be Ernst Bruckmüller.
A két tulajdonképpen bevezetést jelentő
dolgozat után következik az első érdemi tanul
mány Brigitte Haller-Reif f enstein tollából „ I I I
Frigyes császár és Andreas Baumkircher"
címmel. A Habsburg-uralkodó életútjának be
mutatásakor hangsúlyozza, hogy a család úgy
nevezett belsőosztrák ágából származott,
amelynek tulajdonképpeni felségterülete Stá
jerország, Karinthia és Krajná volt, vagyis
éppen Andreas Baumkircher szűkebb szülő
földje is. A számos magyar vonatkozás közül
a szerző különös hangsúllyal arról szól, hogy
1440-ben Fraknó, 1441-ben pedig Sopron I I I .

Frigyes zálogbirtoka lett, és ekkortól politiká
jában meghatározó szerepet játszott a nyugat
magyarországi határháború I. Ulászló híveivel.
A hadiesemények részletezése következik ez
után, amelyek eredményeként 1445-ben egyéb
várak mellett Kőszeg, Rohonc, Borostyán,
Kertes, Petőfalva, Dévény és Szalónak I I I .
Frigyes birtokába került. A hódítások meg
tartása érdekében azután a Habsburg uralkodó
megbízható hívei kezére adta ezeket a várakat,
nyomatékosan azonban, mint V. (Postumus)
László, az általa elismert magyar király gyám
ja. E folyamat során lett 1446-ban Andreas
Baumkircher Szalónak ura. E z t követően
ismerteti a szerző a valószínűleg 1420-ban
született krajnai lovag származását, ifjúkorát.
Szalónaki berendezkedésével kapcsolatosan
bővebben szól Hunyadi János kormányzó1446-os stájerországi és ausztriai betöréséről*
amely az I. Ulászló halála után trónra emelt
kiskorú V. László és Szent István koronája ki
szolgáltatásának I I I . Frigyestől való kikény
szerítését célozta volna, azonban sem ezt, sem
Győrön kívül más elrabolt magyar terület, így
a fent említettek mellett még Szarvkő, Kis
marton, Óvár, Rákos és Lánzsér tervezett viszszaszerzését nem t u d t a elérni. Ezért a határ men
ti háborúskodás a következő években tovább fo
lyt, és éppen ezáltal az új várurak, köztük And
reas Baumkircher helyzete megszilárdult. Az
újabb hadiesemények közül a szerző különös
hangsúllyalrészletezi, miként hárította el Baum
kircher Szalónak 1452-es magyar ostromát, és
t e t t e ezáltal lehetővé, hogy I I I . Frigyes V.
Lászlót a magyar rendek helyett az uralma
ellen fellázadt és ugyancsak a magyar ellen
király kiadatását követelő osztrák rendeknek
szolgáltassa ki. Az 1453-as megállapodás elle
nére a korábban elfoglalt nyugat-magyarorszá
gi területeken I I I . Frigyes immár nem V.
László, hanem a saját nevében igyekezett a ha
t a l m a t gyakorolni. Ám a fegyveres küzdelmek
megint tovább folytak. Ezekben azonban,
ahogyan a szerző bemutatja, 1455-től Andreas
Baumkircher már a magyar király zsoldos
vezéreként a császár ellen harcolt, ós egyenesen
az uralkodói székvárost, Bécsújhelyt vette
ostrom alá. Újabb hadiérdemeiért t ö b b más
vár birtokába is jutott, sőt elnyerte a Pozsony
vármegye főispánja méltóságot is. Ujabb
fordulatként azután 1459-ben azok között
volt, akik Németújváron Hunyadi Mátyás
ellenében I I I . Frigyes császárt magyar ki
rállyá választották. í g y az azévi körmendi
csatában Andreas Baumkircher éppen Mátyás
seregei ellen t ű n t ki vitézségével. A következő
években is császári ura érdekeit védte, akkor
már főleg az örökös tartományokban mutatko
zó lázadások elleni fellépéseivel. Érdemeiért
osztrák területeken újabb birtokokat k a p o t t
és elnyerte a birodalmi bárói méltóságot is
Befejezésül Brigitte Haller-Reiffenstein
a
zsoldosvezér 1468-as legutolsó pálfordulását
részletezi, amikor Szalónak ura, maga mögött
t u d v a Mátyás királyt, akinek hűségére m á r
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1463-ban átállt, egyenesen a császárnak üzent
hadat, e küzdelemben azonban elbukott, sőt
életét vesztette.
„Fegyverzet és haditechnika" címmel Wolf
gang Meyer tanulmányában a zsoldosvezér
haderejének felszereltségét elemzi a szalónaki
ásatások során előkerült tárgyi emlékek tükré
ben. Típusonként veszi sorra előbb a fegyvere
ket és ismerteti ezek főbb jellemzőit, majd vár
építészeti megközelítéssel a megfelelő védelmet
szolgáló, feltárt XV. századi átépítéseket mu
tatja be. Mondanivalóját rendkívül gazdag
képanyag teszi szemléletessé.
Roland Schaf jer külön tanulmányban elemzi
Andreas Baumkircher 1469—1471 közötti
utolsó — császárellenes — magánháborúját,
amelyet a stájer nemesi szövetség ólén vívott,
és amely végül bukásához, sőt kínos halálához
vezetett. A szerző kimutatja, hogy Szalónak
volt a fő bázisa, és elsődleges célja az volt,
hogy a nyugat-magyarországi császári foglalá
sokat megszerezze a maga számára. Ezért
elsőként Kőszeg ostromához kezdett. A háború
legnagyobb ütközetére 1469. július 21-én a
h a t á r menti stájerországi Radkersburg (a ma
gyar történetírásban: Regede) mellett került
sor; ez Baumkircher diadalát eredményezte,
a császár fegyverszünetre kényszerült. Ezzel
kapcsolatosan a szerző kifejti, hogy Szalónak
urának háborúja mögött, nagystílű terveivel,
Mátyás király húzódott meg, ezért is igyeke
zett egy Baumkircher számára kedvező béke
érdekében közvetíteni. Ennek kudarca után,
mivel Mátyást a cseh háború kötötte le,
Szalónak ura magára maradt a császárral szem
ben. Ennek ellenére továbbra is ő t á m a d o t t rá
Stájerországra, és vonult előre pusztítva. Ezzel
pedig újabb tárgyalásokat kényszerített ki,
amelyek, kisebb-nagyobb összecsapásokkal
meg-megszakítva, egészen 1471 tavaszáig el
húzódtak. Akkor a Grazban a császárral köz
vetlenül tárgyaló Baumkirchert a merénylettől
t a r t ó I I I . Frigyes április 23-án váratlanul el
fogatta, és bírói ítélet nélkül, törvénytelen
módon lefejeztette, így vetett véget az ellene
folytatott magánháborúnak — zárja le tanul
m á n y á t Roland Schäffer.
Gerald Ganser dolgozatának témája „And
reas Baumkircher idejének tartományúri hiva
talnokai". Miután rögzíti, hogy tulajdonképpen
a közigazgatási, katonai és gazdasági méltósá
gokat érti e fogalom alatt, leszögezi, hogy ezek
majdnem kizárólag a tartományi rendekből
kerültek ki. Ezek után sorra veszi Szalónak
urának I I I . Frigyes szolgálatában állt kortár
sait.
Rudolf Kropf Andreas Baumkircher talán
legkevésbé feltárt földesúri és gazdálkodói
tevékenységét tárgyalja tanulmányában. Ma
gyar szempontból figyelemre méltó, miként
formálódott ki Szalónak urának birtoka annak

függvényében, hogy zsoldos vezérként éppea
a magyar királyt, vagy a Habsburg-uralkodót
szolgálta-e. Magyar területen I I I . Frigyes aka
ratából Szakmákkal együtt Drumoly, Kéthely,
Németszentmihály, Velege, Sámfáivá, Alap,
Beleznek, Incéd ura lett. Átállása után V.
László Pinkaóvár, Pöszöny, Pinkaújfalu, Csa
tár, Csejke falut egészben, Mérem, Szabar,
Kukmér, Nagynárda falut részben, később
még a h a t faluból álló Gerolt-birtokot adomá
nyozta neki a nyugati határvidéken, továbbá
Dobronya váruradalmat Zólyom vármegyében,
még később Kaiserberg váruradalmat Szlavó
niában és Samobor uradalmat Horvátország
ban. I I I . Frigyeshez visszapártolva nemcsak
valamennyi birtokában megerősítette régi-új
uralkodója, hanem a Cilleiek megszerzett tekin
télyes horvátországi ós szlavóniai birtokainak
jelentős részét neki a d t a zálogba és engedélyez
t e neki a magyarországi pénzverést. Újabb
pálfordulása után Mátyás király hasonlóképpen
megerősítette szalónaki uradalmában és vala
mennyi Vas vármegyei birtokában, sőt zálogba,
a d t a neki Pozsony és Dobronya várát. Szalónakkal kapcsolatosan befejezésül a szerző
kiemelte, hogy városalapítási engedélyt I I I .
Frigyestől 1462-ben, bányanyitási engedélyt
Mátyástól 1469-ben kapott Andreas Baum
kircher.
Andreas Baumkirchert, a szalónaki kolostor
és templom építtetőjét Gerhard Seebach közle
ménye mutatja be, s eközben elsősorban a datálási kérdéseket elemzi.
Engel Pál közleménye az Andreas Baumkircherre vonatkozó magyarországi forrásokat
ismerteti. Az 1446—1471 közti magyar okleve
lek megerősítik az osztrák kutatók által koráb
ban közölt magyar vonatkozásokat.
Az Andreas Baumkircherről a magyar törté
netírásban szereplő képet Fügedi Erik dol
gozata mutatja be. Hangsúlyozza, hogy mivel
a magyar történetírás mindig is Mátyás-köz
pontú volt, alig említi a vele szemben álló zsol
dosvezért. Objektíve ebben az irányban hat,
hogy magyar főnemessége ellenére Baumkircher
maga is a stájer arisztokráciához közeledett,
így magyar kapcsolatai nem csak kortársai,
hanem a történetírók számára is kevésbé tűn
tek fontosaknak.
Andreas Baumkirchernek a krajnai törté
nelemben játszott szerepét Sergij Vilfan tár
gyalja. Bemutatja az ősei által szerzett kis bir
tokot, amelyet a kötet névadója csak 1466-ban
örökölt, így alig öt évig volt a tulajdonában.
E z t követően a Baumkircher-nevet őrző
Wippach/Vipava és Billichgratz/Polhov Gra
dée melletti toronnyal foglalkozik. Végül fel
idézi a krajnai Baumkircher-mondát, továbbá
a főhősnek a krajnai ós szlovéniai történetírás
ban való szerepeltetését.
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A német nyelvű irodalomban továbbélő
Andreas Baumkireher-képet Erika
Kaiser
tanulmánya részletezi, a kortárs művektől
napjainkig áttekintve valamennyi műfajt.
Annak bizonyságaként, mennyire eleven
máig él egykori uradalma helyszínén Andreas
Baumkircher emléke, záróközleményként sze

repel a kötetben Eugen Habe visszaemlékezése
az 1949—1953 közötti szalónaki várjátókokra,
amikor évről-évre előadták Johann Nepomuk
Ritter von Kalchberg (1765—1827) „Andreas
Baumkircher" című ötfelvonásos szomorújá
tékát.
Zachar József

GYÖRKÉI JENŐ

LEGENDA — VALÓSÁG — TRAGÉDIA
A nemzetközi brigádok történetéből
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 252 o.)

Kubista ihletésíí-stílusú Picasso-rajz — elő
t a n u l m á n y a Guernicához — uralja a borítót:
fájdalmában fehér kendőjét tépő-harapó aszszony sikoltja: Socorre! Socorre! ... Segítség!
Segítsetek ! A balra döntött kép hamleti : a ki
billent valóságot kellett volna helyreállítani.
Nem sikerült, de a próba igaz embereket kí
vánt, olyanokat akik meggyőződésből vállalták
a kijutás nehézségeit, a sebesülést vagy a halált.
Olyanokat, mint Auth István, meg Bona Vil
mos, akik az első csatában, a Manzanaresp a r t i ütközetben estek el, vagy Weiszbrunn
György — a magyar zászlóalj egy időben komisszári feladatokat ellátó önkéntese — aki a
leridai harcokban 1938 április másodikán halt
hősi halált, aki meggyőződéssel írta nem sokkal
Spanyolországba való megérkezése után, hogy
„Magyarország legjobb követei vagyunk."
Különös követek voltak ők. Kezükben nem
fehér zászlót, hanem fegyvert szorongattak,
mert a lázadó ezredek is fegyverrel akarták
megdönteni a törvényes népfront-kormányt.
A spanyol ügy nemzetközivé vált. A lázadókat
a fasiszta Németország és Olaszország techni
kával, reguláris egységekkel segítette, a Köz
társaság katonáival pedig mintegy hatvanezer
internacionalista vett részt vállvetve a harcok
ban. Az utóbbiakról szól Györkéi Jenő könyve.
A hősök — akiket legenda kísért — hazatér
tek, vagy tovább menekültek a világ távoli
zugaiba. Hallgattak tetteikről, s így a valóság
hosszú évek homályába veszett. Évtizedek
múltak el, s a feledós fátyla alól előtűnt a
tragédia.
E három szó együtt : legenda, valóság, tragé
dia, ezek adják az igazság magvát a spanyolok
I I . Függetlenségi Háborújáról szóló tanulmány
kötetben. Találó cím, ha nem is szívderítő.
A k ö n w kettős bevezetővel indul. Gömöri

Endre a háborút megelőző tíz évet tekinti át,
s ad képet nem csak Spanyolországról, de a
spanyol valóságot meghatározó, nemzetközi
körülményekről is. A másodikkal — „A pol
gárháború kezdeti időszaka" — mutatkozik
be a szerző. Szemléletesen tárja elénk az 1936
nyarán történt eseményeket.Egy-egy villanás
nyira magunk elé képzeljük az első csatákat,
az első rohamokat, az első sikereket, s pár
oldal után m á r tiszta a kép előttünk, mert
„... Július utolsó napjaira kialakultak az arc
vonalak." (Ide kívánkozik az 1936 július végét
bemutató térkép a 32. oldalról!) K á r hogy le
íródott egy történelmietlen kijelentés: „ H a
a lázadók csak a saját erejükre támaszkodnak,
valószínűleg csupán néhány napig, ... t a r t 
h a t t á k volna . . . " , annál is inkább mert a kö
vetkező oldalon a szerző idézi Schwendemannt,
a madridi német követség tanácsosát, aki azt
jelenti Berlinbe, hogy „ H a csak nem történik
valami előre nem látható dolog, a hadihelyzet
alapján nehéz volna feltételezni, hogy a fel
kelők győznek." Györkéi az „előre nem látható
dolog"-ról ír, érvel, cáfol, bizonyít. „Az egész
haladó emberiség ügye" c. fejezettel — propa
gandisztikus címe ellenére, mert szerencsésebb
lett volna ha erre a gondolatra az olvasók éb
rednek r á — azt bizonyítja, milyen széles körű
volt az a szolidaritás, amit m á r a kezdeti idő
szakban Ibarruriék kaptak. Ez a támogatás
öltött testet azokban az első grupok, centuriók,
columnák és batallonok képében, melyek már
a július 17-i lázadást követő napokban-hetekben megalakultak. (Az internacionalizmus
olyan megnyilvánulása volt ez, amit szerény
véleményem szerint nem aknázunk ki kellő
képpen.)
A szerző, a továbbiakban váltja be, amit cí
mében ígért. Hűen követi a nemzetközi brigá-
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dok életét, szervezésüktől harcaikon, és pihe
nők rövid szakaszain át kivonásukig, illetve
tragikus megsemmisülésükig.
Elsőnek a 11. brigádot mutatja be, ahol a
magyar század is átesett a tűzkeresztségen.
A szerző átvette a Sziklai Sándortól eredő,
Szalvay Mihály századparancsnokságát elme
sélő legendát. A valóság az, hogy a későbbi szá
zad- és zászlóaljparancsnok 1936. november
9-én csak Keszőcze Endrének volt a „felettese",
lévén ő géppuskás, a barátja pedig lőszeres.
A 12. brigádnak is van magyar vonatkozása.
Nem csak azért, mert alárendelt Thälmann
zászlóaljában magyar szakasz is szolgált, de
i t t volt segédtiszt Cséby Lajos, és parancsnok
a hősi halált halt Zalka Máté is. A forradalmi
időszakot szemléletesen igazolja a „Biguiz"sztori is: a kémek, ellenkémek harca 1936
novemberében halálosan komoly volt!
A tragédia szó — mint jeleztem — joggal
szerepel a címlapon. A „Madrid védelme" című
fejezet egy-egy sora is mélyen elgondolkod
t a t ó : „... 900 hősi halottat és sebesültet vesz
t e t t . . . " a 11. brigád; „A harcokban 700 kato
nája esett el az 1500-ből" — írja a 12. brigádról
a szerző. A parancsnok-tisztek és az egyszerű
katonák kiképzettsége-képzetlensége helyre
hozhatatlan veszteséget okozott. Igazat adunk
Képes Imrének, a nemrég elhunyt veteránnak,
aki — éppen Szalvay előtt — megbízott pa
rancsnoka is volt a magyaroknak, amikor ezt
írja: „Voltak egységeink, amelyek Madrid
első frontján a november 7-i (!) védelemben
vettek részt az egyetemi városnál a Manzanares-partján, amelynek tagjai életükben akkor
fogtak először fegyvert. Azt sem t u d t á k , ho
gyan kell megtölteni a puskát. Ezeknek nagy
része elesett, azt sem tudjuk kik voltak. (...)
... olyan értékei a magyar munkásmozgalom
nak, mint bárki, aki életben m a r a d t . "
Tömörségében is megrendítő fejezet a Terű
éit támadó — közvetve Madridot védő — 13.,
és az emberfeletti küzdelmet vívó, Cordobát
oltalmazó 14. brigád tragikus sorsa.
Az 1937—38-as évek nagy csatáit — a jaramait, a guadalaj arait, a bruneteit és az Ebrómenti támadást — elemző leírásból hadászati
áttekintést kapunk, de Györkéi nem csak a lö
vészárkok életét mutatja be. Megelevenedik
előttünk a légierő, az egészségügyi szolgálat,
sőt a káderesek munkáját is vizsgálat tárgyává

teszi. Ez utóbbiban sejteti a koncepciós perek
egyik okát. Különös érdeklődésre t a r t h a t szá
mot a „Szovjetunió és népei a Spanyol Köz
társaságért" c. fejezet, amely eddig •— kötet
ben — még nem publikált adatokkal teszi tel
jesebbé ismereteinket.
A kötetet számtalan kis epizód teszi olvas
mányossá, pl. : egy francia pilóta esete, aki
Párizsban tudomást szerezvén bajtársainak
ellenséges gyűrűbe kerüléséről, sportgépet sze
rez, és elindul é r t ü k ; vagy a Szalvay legenda,
leírása, amint egymaga öt fegyveres lovast
megszalaszt...
A számtalan adat, név, esemény leírása, az e
témával foglalkozóknak ad — sehol máshol el
nem érhető — információkat, de aki először
találkozik a spanyolok I I . Függetlenségi Hábo
rújával, minden bizonnyal szintén elégedetten
forgatja majd a kiadványt.
A mellékelt fotók önállóan is megállnák a
helyüket. Találóan mutatják be a forradalmi
időszakot egészen a kényszerű-szomorú internálótáborig. Apróbb kiegészítések: (Számozás
híján...) A „Rákosi zászlóalj önkénteseinek
csoportja..." c. képhez: Szalvaytól balra,
fekete sapkában a zászlóalj komisszári tisztét
időlegesen ellátó Weiszbrunn György áll, magát
a felvételt Dr. Beck János — Szalvay tolmácsa
— készítette; ugyanezen az oldalon az alsó
képen a név helyesen Kerznár Károly, ő az,
aki a zászlót t a r t j a ; az „1881-ben gyártott
155 mm-es ágyú" orosz gyártmányú, és a mad
ridi Hadtörténeti Múzeum előtt látható.
A szerző öt évvel ezelőtt a Spanyol Külügy
minisztérium ösztöndíjasaként három hónapot
t ö l t ö t t Madridban, ahol a Vezérkar Hadtörté
neti Levéltárában „szinte mindenhez" hozzá
j u t o t t . E t é n y jelentőségét emeli az, hogy a szo
cialista országok kutatói közül elsőnek őt fo
gadták, aki most, huszonötéves kutatómunká
jára e könyvvel téve fel a koronát, a Zrínyi
Kiadó segítségével méltó művel emlékezik
meg a küzdelem ötven éves évfordulójáról.
Tovább emelte volna a kiadvány színvonalát,
ha színes technikát alkalmaznak — különösen
a kitüntetések ismertetésénél — s az adatokat
gondosabban ellenőrzik. A bő jegyzetapparátu»
növeli, a mutatók hiánya csökkenti az egyéb
ként szép kiállítású könyv értékét.
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Pap

András

BOHUŠ C H Ň O U P E K

FELTÖRT PECSÉTEK
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budaj)est, 1986. 362 o.)

A weidenaui hadifogolytáborból 1942. július
6-án megszökött két francia tiszt: de la
Roncière főhadnagy és de Lannurien hadnagy.
Illegálisan átlépték a szlovák h a t á r t , ahonnan
Magyarországra, majd tovább Franciaországba
akartak eljutni; Szered község határában
azonban szlovák csendőrök letartóztatták őket.
A hét napos elzárás letöltése után a pozsonyi
Központi Állambiztonsági Hivatal, nem kis
meglepetésre, menedéket adott a két franciá
nak, és lakóhelyükül Nagyszombatot jelölte ki.
1942. november 27-én, félve egy esetleges le
tartóztatástól megszöktek Nagyszombatból.
Magyarországról azonban nem sikerült tovább
jutniuk, internálták őket.
A Magyarországot fenyegető német megszál
lás elől a két francia tiszt szeretett volna vissza
térni Szlovákiába ; ám már nem csak róluk volt
szó: a magyarországi táborokban, üzemekben
dolgozó franciák tucatjai akartak velük tar
tani. Ekkorra, 1944 nyarára, a szlovák bábállam
lakosságának és hadseregének nagy része torkig
volt a nacionalista elképzelésekkel. A Szovjet
unióban szervezett és a hegyekben ledobott
partizánok népszerűsége és befolyása egyre
nőtt. A pozsonyi ellenálló csoportok tudomást
szereztek a franciák szándékáról, és segítettek
nekik átjutni Szlovákiába, ahol csatlakoztak
A. P. A. Velicsko partizándandárához. A fran
ciák száma gyorsan emelkedett, és mikor 1944
augusztusában kirobbant a Szlovák Nemzeti
Felkelés, a dandáron belül már önálló századot
alkottak de Lannurien százados vezetésével.
E maroknyi francia — katonák és civilek
vegyesen — küzdelmének, helytállásának,
szenvedéseinek állít emléket Chňoupek könyve,
tükrözve egy új kor új szemléletét. Az író nem
törekszik maximális történelmi hűségre; ezt
egyrészt a föllelhető (levéltári és egyéb) anya
gok, források meglehetősen csekély száma,
másrészt az író céljai is megmagyarázzák. Az
„így t ö r t é n t " helyett az „így is t ö r t é n h e t e t t "
az igazibb megállapítás. Chňoupek nem doku
mentumok alapján kíséri végig napról napra,
hétről hétre a franciák sorsát és harcait, nem
fűzi láncra gondos történészként az eseménye
ket a kezdettől a menekülésig. Olyan szlovák
partizánok, ellenállók sorsán és tevékenysé
gén keresztül m u t a t j a be a franciákat, akik
egykor valamilyen kapcsolatba kerültek velük.
Az elbeszélés formáit állandóan váltogatja:
interjúk a még élő tanúkkal, levelek, doku
mentumokra támaszkodó leírások követik egy
mást. Az egyes részek önállóan, „novellaként"
is megállnák a helyüket, ami összekapcsolja
őket, az a franciák személye. A beszámolók

visszaemlékezések természetesen szubjektívak,
de éppen ez a szubjektivitás az, ami nagyban
hozzájárul a könyv objektivitásához. Hiszen a
szerző célja nem az idealizálás: „Szerepüket,
mint a szlovák néppel együtt küzdőket, amikor
az fegyvert emelt a fasizmusra, sem felnagyíta
ni, sem elhallgatni nem szabad. Fel kell jegyez
ni tetteiket, lettek légyen akár a történelem
hősi jelene felfokozott eseményeinek a formálói,
akár a főcselekmények peremén lejátszódó,
talán örökre felejtve maradó történések isme
retlen szereplői" mondja Chňoupek az Utó
szóban. És valóban: a második világháború
más gigantikus ütközeteihez, Sztálingrádhoz,
Kurszkhoz, Normandiához, El-Alameinhez,
Monte Cassinóhoz képest valóban halvány
pontocska a maroknyi francia helytállása a szlo
vák nemzeti felkelésben. De az ilyen tette
ket nem is világtörténelmi mércével kell vizs
gálni, csupán emberivel. Miért vállalták ezek
az emberek a szenvedést, a megpróbáltatást,
a fájdalmat, a halált? Miért hagyták o t t a
magyarországi internálótáborok viszonylagos
békéjét és csöndjét, ahol talán nyugodtan ki
v á r h a t t á k volna a háború végét ? Miért vállal
t á k a harcot egy idegen ország szabadságáért,
mikor hazájuk földjén már a győztes fölszaba
dító hadseregek meneteltek? E kérdések alap
ján lehet és kell megítélnünk a francia partizá
nok t e t t é t .
A szlovák nemzeti felkelést végül Loepner
altábornagy csapatai fölszámolták, a partizá
nok, köztük a megmaradt franciák, vissza
húzódtak a hegyekbe, hogy o t t várják be (a
reméltnél lassabban) előretörő szovjet csapa
t o k a t . A német repülőgépekkel és Tigrisekkel
szemben a partizánok bátorsága és könnyű
kézifegyverei végül kevésnek bizonyultak. Az
ellenállás azonban nem szakadt meg: állandó
bátor akciókkal továbbra is hozzájárultak a
fasiszta német hadsereg agóniájának gyorsítá
sához. A franciák is folytatták az egyenlőtlen
küzdelmet, mindaddig, míg éhesen, lerongyo
lódva, félig megfagyva Losoncnál meglátták
az első szovjet katonákat. A szovjet katonákat,
akik a megmenekülést és a szabadságot jelen
tették.
Ez a könyv eredetileg nem könyvnek készült.
A felkelés tizedik évfordulójára, 1954-ben je
lent volna meg riportsorozatként egy folyóirat
ban. É s úgy talán jobban megállta volna a he
lyét. Mert így, könyvben, kissé erőszakosan
összegyúrva, nem igazán meggyőző. Stílusával
szerzője egész biztosan nem kerül be az irodal
mi Pantheonba. Ami mégis széppé és olvasásra
érdemessé teszi az a szándék: a pecsétek föltö-
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résének szándéka. A riportsorozatból ugyan
is csak töredékek jelentek meg végül 1954-ben;
az idő akkor még nem érett meg rá. „Ami tabu
volt, egyelőre t a b u maradt. A szuvjektív még
nem hátrált meg az objektív elől. A pecséteket
a levéltárakban még nem törték föl." Nos,
mára talán elérkezett a pecsétek föltörésének
ideje, u t a t tört magának egy nyitottabb, őszin-

tébb szemlélet. Chňoupek könyve legalábbis
ezt bizonyítja. A múlt szépítés (és befeketítés)
nélküli föltárása a történészek kötelessége né
pükkel és a szomszéd népekkel szemben. És ez
itt, Közép-Európában, talán kétszeresen is
érvényes.
Pálosfalvi

Tamás

G E R É B SÁNDOR—HAJDÚ PÁL

AZ ELLENFORRADALOM UTÓVÉDHARCAI
1956. XI—1957. III.
(Kossuth Könyvkiadó,

A szerzők az Előszóban megfogalmazzák,
hogy bár október 23-ának kezdő jelszava:
„Lenin útján előre!" volt, az események
mégis ellenforradalomba torkolltak. A revizio
nisták tevékenysége, illetve az MDP egykori
vezetőinek politikai hibái, a törvénysértések
olyan helyzetet teremtettek, amely kedvezett
a szocializmus külső és belső ellenségeinek:
lehetségessé vált az „aki magyar, velünk
t a r t ! " agresszív jelszóval jelentős tömegek
sikeres megtévesztése. A letűnt világ vissza
téréséről ábrándozok most jutottak először
fegyverhez.
Az újjáéledt koalíciós- és a gombamódra
szaporodó egyéb pártok illetve szervezetek a
polgári demokrácia különféle irányzatait kép
viselték. Megjelent Mindszenty is. Éles harc
folyt a hatalomért, az irányvonal meghatáro
zásáért.
Fegyveres harc t ö r t ki.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
m á n y azonban, amely mögött azonnal felzár
kóztak a népköztársasághoz hű erők — a Szov
jetunió internacionalista segítségével — energi
kusan látott hozzá az ellenforradalom felszá
molásához.
A szerzők szűkebb időszakok szerint halad
nak az események kronologikus sorrendjére
támaszkodva. Az első fejezetben az ellenforra
dalom fegyveres erejét taglalják. Ügyes tollal
mutatják be a fegyveres csoportok kialakulá
sát, szervezkedését, majd az „embrionális
állapotban" már meglévő válságot, amely a
forradalmi erők eszmélésével egyidőben szülte
meg robbanásszerűen e csoportokat, s okozott
az ellenforradalomra oly jellemző eszmei zűr
zavart. Ezután elemzik az ellenforradalmi cso
portok erejét és szerepét november elején.
Megállapítják: „Csupán katonai szempontból

Budapest, 1986. 232 o.)

vizsgálva az ellenforradalmi fegyveresek lét
számát, szervezettségét és fegyverzetét, könynyen belátható, hogy létezésük csúcspontján,
november 3-án sem voltak alkalmasak egy
nagyobb reguláris erő feltartóztatására." Hoz
záteszi azonban, hogy — a budapesti körül
ményeket figyelembe véve — a legkorszerűbb
csapatoknak is igen kellemetlen ellenfelei lehet
tek volna ezek az „alakulatok", ha a lakosság
támogatását élvezik. Kitérnek a továbbiakban
a SZER-hez fűződő kapcsolataikra, valamint
az érintkezés felvételére a magyar emigrációval,
különös tekintettel a Magyar Harcosok Bajtár
si Közösségére. Nagy Imre és társai győztesnek
kiáltották ki az ellenforradalmárokat és be
engedték őket — hivatalosan is — a hatalom
sáncaiba. Ezután — s ez az ellenforradalmárok
részéről logikus lépésnek t u d h a t ó be — meg
próbálták fegyveres erőiket konszolidálni. A
következő lépés már nem volt logikus, de annál
jellemzőbb! A katonai vezetők, pl. Király Béla
és Maiéter Pál, harcot indítottak egymás ellen
az elérhető beosztásokért. Tették mindezt a
hamis nemzeti egység illúziójának hátterében.
A második fejezetben a szerzők az ellentá
madás kezdetéről, a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról és
első intézkedéseiről írnak. Ez a fejezet mu
tatja be, hogyan j u t o t t csődbe a „Nemzetőr
Főparancsnokság". Körképet rajzolnak arról
is, hogyan cselekedtek az üzemi őrségek s az
egyetemi nemzetőrségek. Igaz, kevesen fordí
t o t t á k fegyverüket az első percekben az ellenforradalmárok ellen, viszont az is kétségtelen,
hogy zömükben passzívak maradtak. Vagy
szétszéledtek — s ez nagyon jellemző volt —,
vagy a kommunisták bántalmazásának meg
akadályozása u t á n vonultak el. A szovjet ala
kulatok ezekben a napokban éjjel nem harcol-
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tak, így ezzel hozzájárultak a csoportok felosz
lásához, „felszívódásához".
A harmadik fejezet a budapesti ellenforradal
mi csoportok felszámolásának folyamatát mu
t a t j a be. Bár i t t is alapvető a kronologikus
módszer, a szerzők mégis többször kénytelenek
szakítani ezzel. S ez érthető is! H a szigorúan
ragaszkodnak az egyes napok — sőt órák —
időrendiségéhez, az a fejezetet rendkívül szét
forgácsolta volna, így azonban logikusan átte
kinthető képet kapunk az egyes egységek fel
morzsolásáról. Külön érdekessége és erénye a
fejezetnek, hogy rendszeresen kitér a gócok
egymás közti kapcsolatára, s a szinte törvény
szerűen jelentkező sorozatos dezinformálásra.
A fejezet befejező része kitekintést nyújt egyes
vidéki központokra is — így pl. Pécsre és Duna
újvárosra.
A negyedik fejezet a fegyveres ellenforra
dalmi szervezkedésekről, politikai provoká
ciókról és terrorakciókról beszél. Kiemeli a
november 23-i „néma t ü n t e t é s " sikertelenségét,
a december 4-i nőtüntetést és az illegális „Ifjú
sági P á r t " problémakörét. Beszámol olyan
terrorakciókról, mint pl. Böjti Imre őrnagy
meggyilkolása. A sorok mögött egyre inkább
tapintható, hogy az MSZMP és a MFMPK
napról-napra szilárdítja helyzetét.
Az ötödik fejezet a munkástanácsok novem
ber 4. utáni tevékenységével foglalkozik.
Röviden felvillantja jobbratolódásuk folyama
t á t , amely annak a tetszetős jelszónak a jegyé
ben zajlott, hogy ki kell önmagukból söpörni
a „szabadságharctól idegen elemeket" — azaz
a kommunistákat és a szocializmushoz hű erő
ket. Elemző módon szól e szervek november
4. utáni működéséről. Kimutatja, hogyan lo
vagolták meg a munkásság jogos elégedetlen
ségét, s hogyan váltak az ellenforradalom utóvédharcainak bázisaivá. Bemutatja azt a szere
pet, amelynek következtében pl. Miskolcon,
Salgótarjánban és Csepelen ellenforradalmi
provokációk zavarták meg a konszolidációt,
s amelynek következtében — sajnos — vér is
folyt. Ezután szól a Nagy Imre-csoportról,
illetve a „Magyar Demokratikus Függetlenségi
Mozgalomról".
A hatodik fejezet a MUK (Márciusban Újra
Kezdjük) eleve bukásra ítélt szervezkedéséről
szól, beszél a nyugati hírszerző szervezetek
Bécs és Budapest között kiépített és nagyon
hamar felgöngyölített futárszolgálatáról, majd
bemutatja 1957. március 15-ének eseményeit,
s mintegy epilógusként bepillantást nyújt a
konszolidáció felgyorsulásának folyamatába.
A könyv olvasásakor az első pillanatban ta
lán nem tűnik ki, viszont rendkívül fontosnak
tartom, hogy tárgyilagos, tudományosan meg
alapozott, igen sokoldalú k u t a t á s t bizonyító
müvet vesz kézbe az olvasó. S az említett
tárgyilagosság mögött csak annyi indulat feszül,
amennyi nélkül nem is lehet e rendkívüli ősz
eseményeiről beszélni.
Az olvasó az ellenforradalom utóvédharcainak pártos krónikáját forgatja. S hogy a kró

nika ebben a vonatkozásban hézagot pótol,
az sem kétséges. Sok olyan, látszólag talán
apró részletet ír le, amelyeket eddig — tudo
másom szerint —- még nem publikáltak.
A tanulmányozott források az ellenforrada
lomról megjelent irodalom széles skáláját re
prezentálják. Külön érdeme a szerzőpárosnak
a nyugaton megjelent munkák sokoldalú tanul
mányozása, kritikus felhasználása A külön
böző intézmények archívumaiban fellelhető
forrásanyag áttekintése és feldolgozása nagy
mértékben hozzájárul a fentiekhez. Mindez
a munka igen jelentős értéke, egyben jellegének
meghatározója. Mivel a szerzők gondolat
menetüket főként ezekre fűzik fel, ezek tükré
ben és vonzatában tárgyalják a történelmi ese
ményeket, folyamatokat, a művet igen értékes
nek tartom. Vélem, nemcsak a szakember szá
mára élvezetes és tanulságos, hanem az érdek
lődő laikus olvasónak is.
Mint középiskolai tanár, örömmel látom,
hogy a könyvet diákjaim előszeretettel for
gatják. Megítélésem szerint ez a munka néhány
vonatkozásban egyenesen fehér foltokat t ü n t e t
el. Nevezetesen: A negyedik osztályban a kö
zépiskolások történelemből tanulják az ellen
forradalom négy okát, megismerkednek az
események történetével, azonban többek kö
zött a feszített tanterv sem teszi lehetővé,
hogy a kijelölt óraszámon felül foglalkozzunk
az időszakkal. Kétségtelen, hogy a 14—18 éves
tanulók e témában egyéb ismeretekkel is ren
delkeznek. Sokat hallanak például egykori
szemtanúktól. Kellő tényanyag ismerete nélkül
azonban nem biztos, hogy mindezt helyesen is
értékelik! E szempontból engedtessék meg a
gyakorló történelemtanárnak megemlíteni azt
a rendkívül fontos tényt, hogy a művel a kö
zépiskolás korosztály számára igen olvasmá
nyos, életkori sajátosságaiknak megfelelően is
könnyen érthető alkotással gazdagodott az
ellenforradalmi időszak irodalma.
Ugyancsak nagy érdeme a munkának, hogy
nem csupán a budapesti eseményekkel, hanem
a vidéken lezajlottakkal is foglalkozik. í g y
sikerült a szerzőpárosnak az események lánco
latát, a dialektikus összefüggéseket és ellent
mondásokat jól megragadnia. Nem érzi az ol
vasó, hogy bárhol is jelentősebb hézag maradt
volna.
A k u t a t o t t dokumentumok gondos áttanul
mányozása, feldolgozása és tudományos igényű
értékelése tehát alapvető érdeme a munkának,
ezzel együtt úgy vélem, többet s — t ö b b eset
ben — egész mondatokat, szövegrészeket
idézhettek volna. Kétségtelen, hogy azokat a
forrásokat, amelyekből idéznek, következete
sen elemezték. Mégis, a fentiek figyelembe véte
lével a mű plasztikusabba válhatott volna a
nem szakmai olvasóközönség számára.
A 47. oldalon olvashatjuk, hogy nógrádi
bányászok ,,... egy 83 főből álló brigádja ...
visszafoglalta az ellenforradalmároktól Salgó
tarjánban a tanács- és pártházat." Anélkül,
hogy a szocialista rend védelmében fegyveresen
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fellépő munkások érdemeit elvitatnám, vagy
megkérdőjelezném, ebben a pontban nem értek
egyet a szerzőkkel: a Nógrád Megyei Tanács
épületét fegyveres ellenforradalmárok egyetlen
pillanatig sem szállták meg, következésképpen
nem is kellett tőlük azt visszafoglalni.
A kérdéses időszakban a K S H megyei Igaz
gatósága művelődés-statisztikai előadójaként
a megyei tanács épülete 2. emeletének északi
szárnyában dolgoztam. Az egész tisztviselői
kar mindvégig bejárt. Igaz, a legfelsőbb tanácsi
vezetőket nem láttam, így hát nem állíthatom,
hogy bent voltak, de azt sem, hogy nem. Konk
rét tennivalónk azonban igencsak kevés volt.
A megszokott „menetrendet" mindössze két
tényező zavarta: 1. A „Megyei Munkástanács"
többször ülésezett az épületben. Idegen arcot
ekkor már többször láttam. 2. A Tanács és a
K S H dolgozói között is megkezdődött az
SZDP, F K g P és egyéb pártok szervezése. Ez
volt, illetve ennyi történt az épületben, amit
soha senki nem foglalt el. E z t a leghatározot
tabban állítom, hiszen akkoriban o t t dolgoz
tam.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a munka
utolsó fejezetében kitérnek a szerzők az eleve
kudarcra ítélt „MUK"-ra, illetve kifejezetten
jól áttekintik annak elvetélt voltát. Ma már

— harminc év távlatából — kevesen emlékez
nek erre a jelszóra. Ez egy érdekes aspektust
kínál: azért nem emlékeznek, mert akkoriban
sem tartották jelentősnek. Mégis, az utóvédharcok bemutatásakor rendkívüli fontosságot
nyert ez a jelszó. Éppen feledésbe merülésével
bizonyítja ugyanis, hogy az ellenforradalomnak
korántsem volt akkora tömegbázisa — ha
tömegbázisról 1957 elején egyáltalán beszél
hetünk — amekkorát annak idején és azóta
egyes nyugati orgánumok emlegettek és emle
getnek.
Az ellenforradalom utóvédharcaival az olva
só olyan munkát vesz kezébe, amely nagymenynyiségű forrásanyagra támaszkodva eddig pub
likálatlan forrásokat is feldolgozva mutatja
be 1956 őszének és 1957 tavaszának esemé
nyeit, s ha a mű nem alapvető is — hiszen
szándéka szerint sem lehetett az — a korszak
tanulmányozásában új vonásokkal, sok, eddig
közkézen nem forgó összefüggéssel gazdagította
az ellenforradalomról szóló irodalmat
Mindezek alapján a mű a szakemberek,
a korszak iránt érdeklődők, illetve a közép
iskolák negyedéves tanulói számára is fontos
olvasmányként ajánlható.
Ravasz Dezső

VOENNO—ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL
(Szovjetunió)
1986. 7—12. sz.

A félév számainak tanulmányai közül első
ként olyat emelünk ki, amely a folyóiratban
ritkán szereplő kérdéssel foglalkozik: V. N.
Csernyavin:
„A tengeralattjárók harctevé
kenységének tapasztalatai a nagy honvédő
háború különféle tengeri hadszínterein" c.
írását (1986. 7. sz., 11—21. o.) A Haditengeré
szeti Flotta harcainak fontos részét t e t t e ki
a tengeralattjárók tevékenysége. Az olyan
specifikus tulajdonságok, mint a nagyfokú
önállóság, a nagy hatósugár, a rejtett tevékeny
ség, képessé t e t t é k őket arra, hogy hosszú idő
szak folyamán olyan területeken hajtsanak
végre harcfeladatokat, amelyek a flotta más
fegyvernemei számára elérhetetlenek voltak.
A háború kezdetekor a tengeralattjárók a
következőképpen oszlottak meg: az Északi
Flottának volt 15 tengeralattjárója, a Baltinak
71, a Fekete-tengerinek 44. A tengeralattjárók
a háború első napján kapták meg a parancsot
Németország, Románia és Olaszország hajói

elleni fellépésre. Ugyanakkor előírták számuk
ra azt, hogy nem szabad érinteniük Törökország
és Bulgária területi vizeit. A későbbiekben, a
katonapolitikai helyzet változásával parancsot
kaptak, hogy augusztus 10-től kezdve a harcterületükön semmisítsenek meg minden hajót
a törökökön kívül, október 14-től kezdve ez a
tilalom a török hajókra sem vonatkozott.
A tengeralattjárók fő feladata az ellenség
tengeri összeköttetéseinek zavarása volt, ezen
kívül közreműködtek a saját kommunikációk
védelmében, a felderítésben, az őrjáratozásban,
a felszíni hajók hadműveleteinek navigációshidrograíikai biztosításában, deszantok partraszállításában, emberek és anyagok szállításá
ban stb. Ezen feladatok, különösen a főfeladat
maradéktalan megoldásához nem mindig volt
elég erő. Az Északi Flottánál például a tenger
alattjárók száma a háború egész ideje alatt
nem haladta meg a 18-—22-t. A sérülések, a ko
pások, hibák kijavítása a szűkös lehetőségek
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mellett sokáig t a r t o t t , ezért az északi kommu
nikációs vonalakon egyszerre csak 2—7 tenger
alattjáró tevékenykedett.
A déli szárnyon elszenvedett kudarcok káro
san befolyásolták a háború első szakaszában
a Fekete-tengeri Flotta tengeralattjáróinak
tevékenységét. Míg a háború első négy hónapja
a l a t t a Fekete-tengeren 12—13 tengeralattjáró
tevékenykedett, amelyek 110 napot töltöttek
el harci kifutásokkal, addig 1942 első felében
számuk 9-re, a kifutásokban eltöltött napok
száma 85-re csökkent. A tengeralattjárók a
súlyos helyzet ellenére 1941—42 folyamán k b .
460 harci kifutást hajtottak végre, megsemmi
sítettek több mint 100 hajót és hadihajót.
Az ellenséget fokozott védelemre késztették,
de tengeri összeköttetési vonalait a kis szá
muk m i a t t csak zavarni t u d t á k , használhatat
lanná tenni nem voltak képesek.
A haditengerészeti népbiztos 1943. február
7-i parancsában elemezte a tengeralattjárók
harctevékenységét, értékelte eredményeiket, de
ugyanakkor arra is r á m u t a t o t t , hogy hiányos
ságok mutatkoztak alkalmazásuk megszerve
zésében és a tevékenységük biztosításában, ami
•csökkentette hatékonyságukat. Az egyedülálló
tengeralattjárók bevetése egy adott körzetben
általános séma alapján lehetővé t e t t e az ellen
ségnek más útvonalak kiválasztását.
A tengeralattjárók felhasználásának javítá
sában fontos szerepet játszott az, hogy 1943
januárjában létrehozták a flotta Tengeralatt
járó Parancsnokságát, és az egyes flották ten
geralattjáró osztályait. A kommunikációs
-vonalak ellen intézett támadások hatékony
ságát a következőkkel emelték: különböző tö
kéletesítések végrehajtása, a tengeralattjárók
új technikával való felszerelése, új harcászati
módszerek alkalmazása. 1943—44-ben a haté
konyságot jelentősen növelte a kidugható an
tenna, a vízalatti figyelés ultrahangos módsze
re, a nyom nélkül haladó „ E T — 8 0 " elektromos
torpedó.
A flotta más fegyvernemeivel való együtt
működés biztosítására létrehozták az összekötő
tisztek intézményét. 1944-ben az alkalmazá
sukban az volt az ú j , hogy a hadműveletekben
együtt alkalmazták őket a flotta más fegyver
nemeivel.
A Fekete-tengeri F l o t t a tengeralattjáróinak
alkalmazásában 1944 április—májusa jelen
t e t t e a kulminációs pontot, amikor a flotta
•erői a 17. német hadsereget szállító hajókat
támadták. A kommunikációs vonalat teljes
hosszúságában egyidejűleg t á m a d t á k : a Szevasztopolhoz közeli szakaszon a torpedórom
bolók, távolabb a tengeralattjárók, az ú t
• egész hosszában pedig a tengeralattjárókról
irányított repülőgépek. A hadművelet 28 napja
alatt a tengeralattjárók a jó együttműködés
-eredményeként elsüllyesztettek 16 hajót, 31 770
tonna űrtartalommal és megrongáltak egy
szállítóhajót.
A tengeralattjárók által rakott aknák, ha
fnem is t u d t a k nagy mennyiséget telepíteni,

szintén zavarták a hajózást, összesen 1749
aknát r a k t a k ki meghatározott területekre,
amelyeken t ö b b mint 50 hajó robbant fel.
Mikor a németek aktivizálták erőiket a sarki
vizeken, a tengeralattjárókat bevonták a saját
kommunikációs vonalak védelmébe. Először
a ,,PQ—12"-es konvoj védelmében vettek
részt 1942 márciusában. A „PQ—13"-as kon
vojtól kezdve rendszeresen részt vettek a
flotta védelmi hadműveleteiben.
Bizonyos esetekben részt vettek emberek és
anyagok szállításában. Ez különös jelentőséget
kapott Szevasztopol védelme idején, 1942
májusában—júniusában. Az ellenséges tenger
alattjárók és repülőgépek, az ellenséges parti
tüzérség állandó támadásai közepette, amikor
fennállt az a veszély, hogy a szállított benzin
gőze megmérgezi az embereket, vagy felrobban
a szállítmány, 23 tengeralattjáró 77 u t a t t e t t
meg, átszállított Szevasztopolba 574 tonna
üzemanyagot a repülők és harckocsik számára,
valamint 1169 tonna élelmiszert, 2264 tonna
lőszert, a kaukázusi kikötőkbe viszont kiszál
lítottak 1411 embert, főként sebesülteket és
2,8 tonna értéket.
A tengeralattjárók, sikeresen alkalmazva
a torpedókat, aknákat és a fedélzeti lövegeket,
a repülők mellett azt az erőt képviselték, amely
a legnagyobb károkat okozta a tengeren az
ellenségnek. Az ellenség tengeri veszteségeinek
22,7%-át okozták a Balti-tengeren, 34,2%-át
a Fekete-tengeren és 37,4%-át a Barentstengeren.
A partizánok tevékenységének egyik érdekes
területével foglalkozik V. N.
Andrianov:
„Partizánfelderítés a nagy honvédő háború
idején" c. tanulmánya (1986. 8. sz., 44—52. o.)
A partizánok a háború éveiben a saját maguk
számára és a szovjet hadsereg parancsnoksága
számára végeztek felderítést. Adatokat szol
g á l t a t t a k az ellenség védelmének jellegéről,
a csapatok elhelyezkedéséről, az ellenség álcázó
és más tevékenységéről. A partizánoknak ez a
tevékenysége különösen aktív volt a támadó
hadműveletek előkészítése és folytatása idején.
A szerző példaként említi meg a l l . partizánbrigád tevékenységét a leningrádi területen
1943 novembere és 1944 januárja között.
A brigád bázisa Lugától észak-keletre volt,
alakulatai csaknem az összes falura kiterjedő,
megbízható felderítő hálózattal rendelkezett.
A felderítésbe bevonták a helyi lakosságot is.
A támadás előkészítése idején megfigyelték az
összes vasutakat és közutakat és az adatokat
azonnal továbbították a Partizánmozgalom
Leningrádi Törzséhez, amely a Volhovi Front
mellett működött. A támadás kezdetére az
illegális felderítők közreműködésével megsze
rezték egy sor körzetből a helyőrségek elhelyez
kedésének és a védelmi pontoknak a tervrajzát,
és Luga védelmi tervének fotókópiáját. A fel
derítők megállapították a csapatok számát, el
helyezkedését, a parancsnokok nevét, a tör
zsek helyét, valamint négy repülőtér helyét m
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A felderítők gyakran elvezették a támadó
csapatokat az ellenség szárnyaira és hátába.
Az ellenség félrevezető és álcázó tevékeny
ségéről rendszerint a partizán-felderítőktől ér
keztek a legpontosabb adatok.
A partizánfelderítés gyakran igen fontos
katonai és politikai jelentőségű adatokat j u t t a 
t o t t el a Nagy Földre. Pl. megbízható adatokat
szereztek arról, hogy hol van Hitler főhadiszál
lása Vinnyica körzetében. A híres felderítő,
Kuznyecov csoportja fogta el az „Ukrajna"
birodalmi bizottság osztályvezetőjét, H a h n t ,
valamint Reist, a Berlinből érkezett híradó
tanácsost. Ez utóbbinál egy térkép is volt
Ukrajna, Lengyelország és Németország terüle
tén lévő közlekedési és hírközlési vonalakkal.
1943 tavaszán a „Kolja bácsi" nevű parti
zánbrigád felderítői elfogtak — és eljuttattak
a Nagy Földre egy tisztet a „Közép" hadsereg
csoport törzsétől, aki értékes adatokat közölt
az 1943 nyarán Kurszk alatt indítandó táma
dás előkészületeiről. Ugyanezt megerősítették
egy másik brigád felderítői is. A partizán-felderítők közöltek adatokat a főparancsnokság
gal arra vonatkozóan is, hogy milyen terrorista
akciókat készítenek elő Teheránban a konfe
rencia idejére. 1943 decemberében a belorusz
partizánok fontos adatokat szereztek a rakéta
lövedékekről, ezek szerkezetéről, harcászati
tulajdonságaikról, a kutatások szintjéről, ame
lyeket fél évvel később kezdtek London ellen
küldeni.
A partizánfelderítés nagy segítséget nyúj
t o t t a szovjet hadsereg elhárításának is az
ellenséges felderítők, diverziós csoportok fel
számolásában. 1942 nyarán pl. az „Aleszja"
nevű brigád a mogiljovi területen elfogta von
Feuth német felderítő rezidenst, aki aztán fel
fedte az illegalitásba és a partizáncsoportokba
beépített ügynökök neveit. A szerző még több
hasonló esetet ismertet.
A partizánfelderítés azonban nem kezdettől
fogva volt ilyen sikeres. Kezdetben sok brigád
ban kevés figyelmet fordítottak a hadsereg ér
dekében végzett felderítő munkára. Ezenkívül
nem voltak képzett felderítőik, nem vonták be
a helyi lakosságot. A jelentések néha nem vol
tak pontosak, nem t u d t á k megadni a koordi
nátákat, elavultak az adatok. Fordulatot
jelentett ezen a téren a honvédelmi népbiztos
1942. október ö-i, „A partizánmozgalom fel
adatairól" című parancsa, és a Legfelsőbb
Parancsnok 1943. április 19-i, „A partizán
osztagokban végzett munka megjavításáról" c.
utasítása. 1943 elejétől a különböző törzsek
a brigádok, osztagok parancsnokai mellé
speciálisan kiképzett felderítő-helyetteseket
küldtek. Öt hónap múlva már 300 osztagban
volt ilyen helyettes. A partizán törzseknél
1942. július 15. és 1944. február 15. között.
1744 felderítőt képeztek ki. 1943 nyarára már
csaknem minden parancsnok mellett volt felderítő-helyettes. A brigádoknál felderítő rajokat, szakaszokat, századokat hoztak létre.

A frontok felderítési terveiben kezdték szere
peltetni a partizán-felderítést.
A szerző részletesen ismertet egy esetet,,
hogy hogyan építettek be felderítőt egy német
felderítő iskolába, amely Novo-Boriszovtól
nem messze, egy Pécsi nevű faluban működött
félrevezető név alatt. A felderítő hamarosan
részletes adatokat kezdett szolgáltatni az iskola
résztvevőiről.
A partizánok sok segítséget adtak a hadsereg
azon felderítőinek, akiket az ellenség hátában
dobtak be. Ezek egyébként a földetéréstől
mindig több időt töltöttek az objektumok meg
közelítésére, mint a helyismerettel rendelkező
partizánok.
A partizánfelderítés aktívan részt vett a
frontok olyan tevékenységében is, amelyet az
ellenség félrevezetése céljából folytattak. A
szerző a következő esetet ismerteti. 1942-ben
a krími partizánok kapták azt a feladatot,,
hogy félrevezessék von Mannsteint. A szovjet
csapatok tevékenysége a Kercs-félszigeten si
kertelen volt. Az i t t felszabadult csapatokat be
lehetett vetni az ostromlott Szevasztopol ellen.
A tengermelléki hadsereg parancsnoka, hogy
ezt legalább is elhalássza, hamis parancsokat
készített egy légi és három tengeri deszant vég
rehajtásáról. A parancsnokról szóló a d a t o k a t
úgy kellett eljuttatni Mannsteinhez, hogy az ne
fogjon gyanút. Létrehoztak egy osztagot a jevpatóriai partizánokból, amelybe bevettek egy
Miszjura nevű partizánt, akiről a parancsnok
ság már biztosan t u d t a , hogy a németek beépí
t e t t embere. A kabátjába belevarratták vele
a félrevezető adatokat, majd a csoport egy
teljesen valós támadást hajtott végre a Szimferopol — Alusta autóúton katonákat szállító
teherautó ellen. A harc idején Miszjura igyeke
zett elrejtőzni, és akkor lőtték le, amikor át
szaladt az úton, ahol intenzív lövöldözés folyt.
A partizánok visszavonultak ós a „postaládát"^
otthagyták az úton. A megfigyelők hamarosan
élénk csapatmozgásokról adtak hírt, Szevasz
topol körzetében csak a tüzérség ós a repülők
maradtak. A Kercs-félszigeten felszabadult
páncélosokat és a gyalogságot átcsoportosítot
ták a várt deszantok helyére.
A második világháború utáni időszak leg
jelentősebb helyi háborúinak tapasztalatait
ismerteti V. P. Sipovalov: „Harc a páncélosok
k a l " c. tanulmánya (1986. 9. sz., 41—47.
o.) A nyugati szakértők ezekből a háborúkból
azt a következtetést vonták le, hogy a páncélo
sok továbbra is a fegyveres harc legfontosabb
eszközei maradtak.
A koreai háborúban (1950—1953) összesen
1500 páncélos v e t t részt, ellenük különféle
elhárító fegyvereket használtak. A Koreai Nép
hadsereg tüzérséget, harckocsikat, és önjáró
lövegeket alkalmazott összekapcsolva a gyalog
sági lőfegyverek tüzével és aknákkal. Az ameri
kaiak repülőket, páncélosokat, tüzérséget és
harckocsi-aknákat alkalmaztak.
A Koreai Néphadsereg páncéloselhárító vé-
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delme a hegyi terepeket és az elárasztott rizs
földeket figyelembe véve az u t a k és páncélosok
által járható völgyek elzárására épült. Az első
vonalban és a közeli mélységben zászlóaljpáncéloselhárító szakaszokat építettek ki,
10—12 löveggel 1 arcvonalkilométerre. A pán
céltörő lövegeket az u t a k két oldalán állították
fel, és ezekbe a sajátos utcákba berohant pán
célosokat közvetlen irányzású oldaltűzzel sem
misítették meg.
Védelemben a lövegek a páncélosokra rejtett
állásokból tüzeltek. Amikor a páncélosok elér
ték a figyelt terület határvonalát, akkor kez
dődött a mozgó zárótűz. Ennek legtávolabbi
határa 1,5—2 k m volt, a legközelebbi pedig a
közvetlen irányzás lehetséges határa. Mivel
kevés volt a 122 mm-es löveg, a nagyobb
kaliberűek pedig hiányoztak, ez a harci forma
nem volt elég hatékony.
Hegyes vidékeken a páncélosok elleni harcra
hatékonyan használták a néphadsereg harc
kocsijait és önjáró lövegeit.
A védelmi vonal előtt, esetenként a hadmű
veleti mélység páncélosok által veszélyeztetett
helyein aknamezőket telepítettek.
Harc közben az ellenséges páncélosokat el
hárító fegyverekkel és gránátokkal semmisítet
ték meg.
Az amerikai parancsnokság a szárazföldi csa
patoknak mind a szervezetszerű, mind a kiadott
fegyvereit védelmi pontokban összpontosította,
amelyeket szakasz-, század- és zászlóaljmére
tekben szerveztek. A néphadsereg harckocsi
jainak leküzdésére a légierőt, páncélosokat és
a gyalogság elhárító fegyvereit alkalmazták.
A légierő a harckocsik ellen robbanó- és
repeszbombákat, reaktív lövedékeket és gyűj
tőeszközöket — napalmot — alkalmazott. A re
pülők először robbanó- és repeszbombákkal
mértek csapást, majd napalmbombákkal, és
amikor a kigyulladt harckocsik legénysége el
hagyta a helyét és a kigyulladt jármüvek oltá
sához kezdett, géppuskatüzet zúdítottak rájuk.
Az amerikaiak védelemben a páncélosaikat
tűzeszközként használták, amelyek a gyalogos
egységek elhárító rendszerét erősítették. A pán
célosok az első vonalban rendszerint nyílt
tüzelőállást foglaltak el és közvetlen irányzás
sal tüzeltek. Ezenkívül alkalmazták a gyalog
sági elhárító fegyvert, amely 280 mm-es pán
célzatot is á t ü t ö t t .
A vietnami háborúban (1964—1975), ahol
páncélosokat korlátozott mennyiségben hasz
náltak, a dél-vietnami hazafiak harckocsijai
ellen az amerikaiak repülőket, páncélosokat,
hátrasiklás nélküli lövegeket és reaktív gránát
vetőket használtak. A 70-es évek elején az
amerikai szakemberek harci körülmények
között próbálták ki a páncéloselhárító irá
nyítható rakétákat. Ezek mind a földről, mind
a levegőből kilőve igen hatékonyak voltak.
A vietnami tapasztalatok alapján az ilyen
rakétákkal felszerelt helikoptereket a harc
kocsik elleni olyan fegyverként határozták
meg, amely előtt a legnagyobb jövő áll.

A háború kezdetén, amikor az amerikai és
a saigoni csapatok nyomasztó túlerőben voltak,
a dél-vietnami hazafiak rendszerint kis egysé
gekben, lesből tevékenykedtek. Ekkor a páncóloselhárító védelem rendszerint hátrasiklás
nélküli fegyverekből, közeiharci páncélelhárító
fegyverekből és telepített aknákból állt.
Az amerikai-saigoni csapatok, mivel a haza
fiaknak ekkor még nem volt páncélos techniká
juk, nem hoztak létre harckocsielhárító védel
met. A páncéltörő tüzérséget főként a föld
es beton tűzfészkek rombolására használták.
Később, amikor a hazafiak harckocsikat kezd
tek alkalmazni, erősítették a harckocsielhárí
tást, alkalmazni kezdték a helikopterekről ki
lőtt irányítható páncéltörő raktákat.
A legjelentősebb tapasztalatokkal az 1967-es
és 1973-as közel-keleti háborúk szolgáltak. Az
1967-es háborúban Izraelnek 1100 páncélosa
és rohamlövegje volt. Az izraeliek új elhárító
fegyvereket ebben a háborúban nem használ
tak. Alapjában véve idejétmúlt páncéltörő
lövegekkel, SS—10 és SS—11 „ K o b r a " típusú
páncéltörő irányítható rakétákkal és napalm
bombákkal rendelkeztek.
Egyiptomnak, Szíriának és Jordániának
1950 harckocsija és önjáró lövegje volt. Az
arab országok páncéloselhárító védelmét rend
szerint a harcászati övezetben építették ki.
A fő védelmi övben három védelmi vonalat
alakítottak ki. Az első a peremvonal előtti
műszaki akadályokból állt és magában foglalta
az első lépcső zászlóaljainak védelmi körzeteit.
Ennek a feladata volt az izraeli páncélosok
rohamának elhárítása a peremvonal előtt. A fő
szerepet i t t a közvetlen irányzással tüzelő,
páncéltörő tüzérség kapta. A második vonalat
a második lépcső és a tartalék gyalogos dandá
rok vonalán építették. Ennek az volt a feladata
hogy ne engedje meg a páncélosok áttörését a
védelem mélységébe. H á t r á b b , a második lép
cső és a gépkocsizó hadosztályok h a t á r á n volt a
harmadik vonal. A harcászati védelem mély
sége 6—8 km volt. Az arab országok csapatai
nak gyenge kiképzése csökkentette a védelem
hatékonyságát.
Az izraeliek ebben a háborúban főként
támadó hadműveleteket folytattak. Az arab
harckocsik ellen széles körben alkalmazták,
a légierőt.
A páncélosokat legnagyobb számban az
1973-as háborúban alkalmazták. A háború
kezdetekor Izraelnek volt 1700 harci gépe,
mind modernizáltak és hatékonyak. Az EAKnak 2200, Szíriának pedig 1350 harckocsija volt.
Mindkét fél tömegesen alkalmazta az új,
vagy tökéletesített harceszközöket : az irányít
ható páncéltörő rakétákat, a páncéltörő és ön
járó tüzérséget, a rakétákkal felszerelt heli
koptereket.
Az 1973-as háború u t á n a nyugati sajtó sokat
írt az automatikus irányítású „levegő-föld"
rakéták hatékonyságáról. A szakemberek ada
tai szerint 58 ilyen rakétával 62 arab harckocsit
lőttek ki.
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A leghatékonyabb eszköznek az irányítható
rakétákkal felszerelt helikopterek bizonyultak.
Minden irányból képesek voltak váratlanul
megjelenni, a rakétákat 25—50, néha 100 m
magasbői lőtték ki.
Az egyiptomi és a szíriai tüzérség mind a tá
madások előkészítésénél, mind pedig védelem
ben nem célzott, hanem területtüzet lőtt, és
így rendszerint nem t u d t a maradéktalanul
megoldani a páncélosok megsemmisítését és a
tűzfészkek elfojtását.
Az izraeli csapatok a támadás folyamán a
harckocsikat hátrasiklás nélküli lövegekkel,
irányítható rakétákkal és a páncélosok tüzével
semmisítették meg. A védelemben a harckocsi
k a t a felvonulás alatt repülőkkel, messzehordó
tüzérséggel, a megközelítés alatt és a perem
vonal előtt a páncélosok és a páncéltörő ágyúk
tüzével, irányítható rakétákkal (támogató
helikopterekről indítva), valamint a gyalogság
elhárító fegyvereivel semmisítették meg. A
harckocsik elleni védelemhez az izraeli had
seregben 10—12 páncélost és 4—5 páncéltörő
fegyvert összpontosítottak 1 arcvonalkilo
méterre.
Az 1973-as arab—izraeli háborúban a csa
patok harctevékenységének alapvető formáját
a páncélosokkal folytatott harc képezte. Ebben
a háborúban rendkívül megnőtt a speciális
páncéloselhárító fegyverek,
mindenekelőtt
mind a szárazföldi csapatok által használt,
mind a helikopterekről indított irányítható
rakéták jelentősége.
A harcászat érdekes kérdésével foglalkozik
I. N. Venkov : „Az ellenség ellentámadásainak
elhárítása a nagy honvédő háború tapasz
talatai alapján" c. tanulmánya (1986. 10. sz.,
29—36. o.) A folyamatos támadást biztosító
ténykedések rendszerében az egyik központi
helyet az ellentámadások elhárítása foglalta
el. Ezeknek az volt a céljuk, hogy szétzúzzák
az ellentámadást végrehajtó
csoportokat,
megakadályozzák betörésüket a támadó csapa
tok hadrendjébe és kedvező feltételeket teremt
senek a támadás folytatásához.
Az ellentámadások elhárítása gyakori ese
mény volt. Az ellenség minden védekezésre
alkalmas vonalhoz ragaszkodott, és ha lehet
séges volt, azonnal ellentámadásba ment át.
1943. augusztus 7-én pl., amikor a Dnyeperhez
vezető u t a t védte Novgorod—Szeversz irány
ban, csupán egy nap alatt 12-szer indítottak
ellentámadást a Központi Front 65. és 2. harckocsihadseregónek támadó magasabbegységei
ellen. A kelet-poroszországi hadműveletben
naponta 10—30 század-ezred méretű ellen
lökés és ellentámadás zajlott le. Különösen el
keseredett harcok folytak a harcászati szem
pontból fontos objektumokért: uralgó magas
latokért, átkelőhelyekért, csomópontokért.
Az ellentámadó csoportokkal folytatott harc
nagy művészetet követelt a parancsnokoktól.
Attól függetlenül, hogy minden ellentámadás
nak mások voltak a körülményei, a harcoknak

voltak közös vonásaik is: a védekező ellenség
szándékának feltárása az ellentámadással
kapcsolatban; az elhárítás legcélszerűbb mód
jának kiválasztása; a támadó erők tűzzel való
biztos megsemmisítése; a résztvevő egységek
és alakulatok nagyfokú aktivitása és határo
zottsága.
A védekező ellenség szándékának feltárása
az ellentámadással kapcsolatban azt jelentette,
hogy a parancsnokok gondosan tanulmányoz
t á k az ellenség védelmét és más kérdések eldön
tése mellett igyekeztek megállapítani azt is,
hogy honnan, milyen vonalról és milyen irány
ban indíthat ellentámadást. A feladat megol
dását elősegítette az is, hogy ismerték az ellen
ség harcászati módszereit, fogásait.
Az ellenség ellentámadásainak többségét a fő
védelmi övezet második és harmadik védelmi
vonalának megtartása céljából indították. A
szovjet csapatok az első vonalért folytatott
harcban hárították el az ellenlökések 11,3%-át,
a második vonalért folytatott harcban az ellen
támadások 58,4%-át, a harmadikért folytatott
harcban az ellentámadások 30,3%-át. Az ellen
ség rendszerint a szárnyakra mérte a csapást,
ezért a parancsnokok ezeket előre megerősí
tették.
A parancsnokok, miután tanulmányozták az
ellenséget, igyekeztek megállapítani azt, hogy
mikor elképzelhető a csapatok összpontosítása
a megindulási körletekben, melyek a lehetséges
útvonalak, milyen azok felszereltsége. Ezek
ismerete lehetővé t e t t e , hogy a légierőt és a
tüzérséget bevessék ellenük, még mielőtt létre
jött volna a harci érintkezés. Az ismertetett
példák közül megemlítjük azt, amikor 1944.
szeptember 17-én az ellenség ellentámadást
készített elő a visszavonuló 207. és az újonnan
beérkezett 77. gyalogos hadosztály erőivel.
A felderítés a szándékot feltárta. Az ellenség
elhelyezkedési körleteire előkészítették h a t
csöves és egy reaktív tüzérezred tüzét. Ezek
egyszerre zúdítottak az ellenségre tömeg- és
zárótüzet. A megindulás kezdetétől a tüzérségi
tűz erősödött, az ellenséges gyalogság nagy
veszteségeket szenvedett. Amint az ellentáma
dás elérte a közvetlen tűz határát, közvetlen
irányzással kezdték lőni őket. Az ellentámadás
lefulladt, nem ért el sikert. A tüzérség lefogta
az ellentámadó csapatok maradványait és ha
marosan gyakorlatilag szünet nélkül folytató
dott a 128. és 134. gárda-lövészhadosztályok
támadása.
Az elhárítás legcélszerűbb módjának kivá
lasztása volt az elhárítás megszervezésének legfelelősségteljesebb momentuma. A módszerek
egyre tökéletesebbek lettek. A legjellemzőbbek
a következők voltak : átmenet védelembe és az
ellentámadás elhárítása állásból folytatott
tűzzel, az ellentámadó ellenség szétzúzása
menetből és végül az ellentámadás elárítása az
erők egészével állásból folytatott tűzzel,
ugyanakkor a főerőkkel a szárnyra (szárnyak
ra) mért csapás.
A védelembe való átmenésre akkor került
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sor, amikor az ellenség túlerőben volt, vagy
azokban az esetekben, amikor kedvezőbb volt
előbb állásból lőtt tűzzel megsemmisíteni az
ellenséget és aztán befejezni a szétzúzást.
1945. április 16-án pl. a berlini hadművelet
ben az 52. hadsereg 50. lövészhadosztálya 17
órára á t t ö r t e az ellenség fő védelmi övezetét
és sikeresen fejlesztette ki a támadást. Az ellen
ség ebben az irányban felvonultatta a „Her
m a n n Göring" páncéloshadosztályt. Az ellent á m a d ő túlerőt (öt gyalogezred és kb. 100
páncélos) menetből elhárítani nem látszott
lehetségesnek. Ezért a 73. lövészhadtest pa
rancsnoka megparancsolta a hadosztály pa
rancsnokának, hogy foglaljon el védelmet az
elért vonalon, az összes eszközök állásból foly
t a t o t t tüzével semmisítse meg az ellenséget és
ne engedje meg, hogy áttörjön a Neisséhez.
A hadtestparancsnok a hadosztály erősítésére
rendelte a 8. önjáró tüzérdandárt, a 124.
harckocsiezredet és a hadtestközvetlen tüzérosztályt. Ezen kívül létrehozta a saját második
lépcsőjét a támadókra mért oldalcsapás céljá
ból.
Az ellentámadás menetből való elhárítása (ha
•nem nagy erőkről volt szó) rendszerint találko
zóharccá vált. Ezeket a harcokat az jellemezte,
hogy gyorsan és jelentősen változtak a körül
mények, az események gyorsan folytak és
mindkét fél igyekezett kezébe venni a kezdemé
nyezést.
Találkozóharc az ellentámadó ellenséggel
esetenként azért alakult ki, mert rossz volt a
felderítés, és ezért rosszul is végződött. A szerző
konkrét esetet is ismertet 1942-ből.
A háború első szakaszában a támadó csapatok
és magasabbegységek az ellenség élőerejét és
tűzeszközeit főként közelharcban semmisítet
ték meg. Az ilyen harc előnye abban volt, hogy
a tűz következményeit azonnal kihasználták
a harckocsikkal és a gyalogsággal való előrenyo
muláshoz. Ennek következtében az ellenség
nem t u d t a helyreállítani szétzilált tűzrendszerét, ami biztosította a támadás sikerét.
Ugyanakkor az ellenség megsemmisítő tűz
eszközei, második lépcsői és tartalékai, ame
lyek az ellentámadást szolgálták, rendszerint
a támadók tűzhatásának határain kívül marad
tak. Ez lehetőséget adott a védőknek, hogy a
védelem mélységéből csaknem akadálytalanul
manőverezzenek az erőkkel és eszközökkel az
ellencsapások méréséhez.
Ennek következtében megnőtt a távolsági
t ű z h a r c jelentősége és megnőtt a védelem mély
ségi tűzeszközei és különösen a létrehozott
ellentámadó csoportok egyidejű megsemmisí
tésének jelentősége. 1941—42-ben a tüzérség
tömegtüzével az ellenség védelmét 1,5—2,5
k m mélységben zúzták szét, 1943-ban 3—4 km
mélységben. Ez a távolság 1944—45-ben 6—8
km-re, a háború befejező hadműveleteiben pe
dig gyakran 8—10 km-re nőtt. A berlini had
műveletben a 8. gárdahadsereg támadó sávjá
ban az ellenség védelmét 17—18 k m mélység
ben zúzták szét.

A tüzérségi tűz hatókörön kívül eső, vagy
földről nem megfigyelhető objektumokra (20-—•
30 k m mélységig) a hadtest- és hadosztály
parancsnokok kérése alapján a csatarepülők
mértek csapást.
Az ellentámadás és ennek elhárítása — két
egymást kizáró harctevékenység. Amikor
az ellenség úgy döntött, hogy ellentáma
dást kezd, mindent megtett annak érdekében,
hogy megállítsa a támadót, a támadó pedig
azért, hogy megtörje a védő ellenállását és
folytassa a támadást. Ez m á r eleve meghatá
rozta a harc rendkívül elkeseredett jellegét
és megkövetelte a maximális kitartást, hősies
séget, aktivitást és határozottságot a harcban
mind a parancsnokok, mind pedig a személyi
állomány részéről.
A következő számból V. A. Csernyuhin: „A
tüzérség harci alkalmazása hegyek k ö z ö t t " c.
cikkét (1986. 11. sz., 28—34. o.) emeljük ki,
A háború a l a t t a tüzérség hegyi terepen való
alkalmazásának mind támadásban, mind vé
delemben megvoltak a sajátos vonásai.
A felderítést a hegyi terepen sok minden za
varta, még akkor is, ha az ellenség peremvonala ról volt szó. Ezért ezeken a helyeken, különö
sen a Kárpátokban, mozgó megfigyelő pontokat
hoztak létre, amelyekről akár az összes célok
65%-át is fel lehetett deríteni. A támadások
előkészítése és folytatása idején csoportokat
küldtek az ellenség hátába, amelyek korrigál
t á k a tüzérség tüzét.
A hegyi körülmények megkövetelték, hogy
a tüzérségi fegyverek könnyebb, mozgéko
nyabb, az utaktól kevésbé függő, meredek
röppályájú fajtáit alkalmazzák, elsősorban
a hegyi tüzérségi eszközöket és az aknavetőket.
Ezért pl. amikor támadást készítettek elő a
Kárpátokban, az 1. és 4. Ukrán Frontnál a
tüzérezredekben egy-egy 76 mm-es ágyús üte
get 120 mm-es aknavetőkkel láttak el. Egyes
lövészhadosztályoknál a páncéltörő dandárok
egy-egy ütegét 107 mm-es málházott akna
vetőkkel szerelték fel.
Használták a hegyek között a reaktív tüzér
séget is. A Kaukázusért folyó harcok idején pl.
létrehozták az M—8-as speciális, málházható
állványzatot. A Kárpátokban a málházható
aknavetők és lövegek mellett sikerrel alkalmaz
t á k az 1944-ben konstruált BM—8—8 reaktív
tüzérségi hegyi állványzatokat, amelyeket
mozgékony „Willis" vagy GAZ—67 típusú
gépkocsikra szereltek. Ezeket az állványokat
néha szétszerelt formában kézben kellett
tüzelőállásba szállítani.
A tüzérségi t ű z irányítása a hegyek között
nehézségekbe ütközött. A tűzvezetés tábláza
t a i t korrigálni kellett, mert néha igen nagy
szintbeli különbségek voltak a tüzelőállások,
a célok és a megfigyelő pontok között.
Nehéz volt a lőszerrel való ellátás is. A szállí
tóeszközök hiánya m i a t t a lőszert gyakran kéz
ben kellett szállítani.
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1944-re kidolgozták a hegyek között folyta
t o t t harc harcszabályzatait és instrukcióit is.
A támadó hadműveletekben gyakran került
sor átcsoportosításra. A támadás rendszerint
járható irányokban folyt, ahol az ellen
ség szilárd, mélyen tagolt védelemmel rendel
kezett. Ez szükségessé tette azt, hogy a táma
dások kezdetére jelentős mennyiségű tüzérségi
lűzeszközt összpontosítsanak ezekre a helyek
re. E z t a hegyek között sokkal nehezebb volt
megvalósítani, mint sík terepen és az eredmény
is később mutatkozott. Ezért célszerű volt rö
vid távon következetes belső átcsoportosítást
végrehajtani. Ez lényegesen lerövidítette az át
csoportosítás idejét. A kelet-kárpáti hadműve
let átcsoportosításai idején a legnagyobb napi
átlagtávolságot a hegyi-málházott aknavető
ezredek tették meg, amelyek csaknem 50 km-t
haladtak naponta. Nagy mozgékonyságról
tettek tanúbizonyságot a BM—8—8 állvány
zatokkal felszerelt reaktív tüzéralakulatok is.
PI. a Kárpátokban 1944. szeptember 16-án
a 3. önálló gárda-aknavető dandár 11 óra alatt
300 km-t t e t t meg a 17. gárda-lövószhadtesttől
az 1. gárdahadsereg támadási sávjáig.
Az idejében végrehajtott átcsoportosítás
jelentős szerepet játszott a tüzérségnek a leg
fontosabb irányokban való összpontosításában.
Pl. az 1. Ukrán Front 38. hadseregében a duklai hadműveletben az összpontosítás és hozzá
értő elhelyezés következtében az ellenség védel
mének 8 km-es áttörési szakaszán a tüzérségi
tűzeszközök sűrűsége elérte az arcvonalkilo
méterenkénti 144 löveget és aknavetőt, egyes
dandárok sávjában pedig a 164,5 egységet.
Ez tökéletesen elég volt, mivel a Kárpátokban
az ellenség megerődített védelmének áttörésé
hez 100, vagy ennél esetleg t ö b b egység szük
ségeltetett egy arcvonalkilométerre. Ezek közül
18—20 közvetlen irányzású egységet számol
tak 1 km-re.
A hegyi terepen a támadások előkészítésénél al
kalmazták mind arövid tűzcsapást, mind a hoszszú, módszeres előkészítést, időnként a kettőt
váltogatták. A felsorolt példák közül megemlít
jük a duklai hadműveletet, ahol 1944 szeptem
berében a 38. hadsereg támadási sávjában a
tüzérségi előkészítés 2 óra 5 percig t a r t o t t :
10 perc tűzcsapás a védelem egész mélységé
ben; 45 perc módszeres elfojtás és rombolás;
10 perc tűzcsapás a lövegek és aknavetők
nagy részéből az ellenség összes lövegeire; 45
perc módszeres elfojtás ós rombolás; az utolsó
15 perc tűzcsapás az első és a második árokra
azzal a céllal, hogy megbízhatóan lefogják az élő
erőt és elfojtsák a tűzeszközöket a peremvona
lon és a védelem első részében a roham idejére.
A hegyek között a tüzérség előrehaladása
úgy történt, hogy egyharmad előrehaladt, két
harmad folytatta a tüzelést. A támadások ta
pasztalata azt m u t a t t a , hogy a 82 mm-es és
a 107 mm-es málházott aknavetők és a BM—88-as reaktív lövegek különösebb nehézségek
nélkül előrenyomultak a gyalogság harcrendjé
ben.

A gépi vontatású tüzérség rendszerint le
maradt és nagy távolságról folytatta a tüze
lést.
Nagy volt a tüzérség jelentősége a hegyi te
repen folytatott védelemben. A Kaukázusban
pl., mivel minden lövészhadosztály széles arc
vonalat (20—35 km) védett, néhány helyen*
magas hegyek között 90 km-t is, a tüzérség
irányítása a lövész-magasabbegységek eseté
ben rendszerint csak a várható főcsapás irányá
ban összpontosult. H a a védelem mögött vol
t a k kiépített utak, a hadosztályközvetlen tü
zérség egyes lövegeivel manővert hajtottak
végre, de ehelyett gyakrabban alkalmazták
a tűzzel való manőverezést. A tüzérdandárok,
ütegek és egyes lövegek néha 180—240 fokostüzelési szektorokat kaptak.
A védelemben nagy jelentőségű volt a tüzér
ség összpontosított alkalmazása az ellenség ál
tal elérhető irányokban. A tüzelőállásokat az
u t a k mentén, az enyhe lejtőjű hegygerincek*
szakadékok, ösvények mentén foglalták el.
A védelemben a tüzérséget gyakran vonták
be az ellencsapások és ellentámadások támo
gatásába. 1942 novemberében pl. az ellenség
gizeli csoportosulása ellen indított ellentáma
dáshoz (10 km-rel nyugatra Ordzsonikidzótől)
1305 löveget és aknavetőt összpontosítottak,
ami azt jelentette, hogy 86 löveg és aknavető
j u t o t t 1 arcvonalkilométeriv.
A decemberi szám egyik legjelentősebb írása
AT. G. Andronyikov: „A nagy győzelem hajnala'*
c. cikke (1986. 12. sz., 11—21. o.), amely a
moszkvai csata 45. évfordulójára jelent meg.
A sok fényes győzelem között a moszkvai
csata különös jelentősége abban rejlik, hogy a
németek, akik leigázták csaknem az egész
Európát, Moszkva alatt szenvedték el az első
nagy vereségüket. Elkeződött a döntő fordu
lat a háború menetében.
A Moszkva alatti csata több mint 6 hónapig
(1941. szeptember 30—1942. április 20.) tar
t o t t . A két fél részéről több mint 3 millió
ember, több mint 22 ezer löveg és aknavető,
kb. 3000 páncélos, több mint 2000 repülőgép
vett részt benne. A csata kb. 1000 km széles
arcvonalon folyt elkeseredetten és rendkívüli
hevességgel.
A szovjet csapatok a Moszkvához vezető tá
voli és közeli megközelítési utakon szótmor
zsolták és kivéreztették a támadó német csapa
tokat, időt nyertek tartalékok összpontosításá
hoz és az ellentámadáshoz szükséges feltételek
kialakításához. Az ellentámadást abban a fe
szült helyzetben készítették elő és kezdték el,,
amikor a helyzet Moszkva alatt még nem stabi
lizálódott és a német parancsnokság elkesere
detten próbálkozott Moszkva elfoglalásával..
Az ellenség, amely addig is súlyos vesztesége
ket szenvedett, még mindig fenyegető erővel
rendelkezett. A „Közép" hadseregcsoport 1941
december elején 1 708 000 emberrel (a had
seregcsoportot támogató légierőkkel együtt)»
kb. 13 500 löveggel és aknavetővel, 1170>
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páncélossal és 615 repülőgéppel rendelkezett.
A Kalinyini, a Nyugati és a Délnyugati
Front jobbszárnya keretében 1 100 000 ember,
7700 löveg és aknavető, 774 harckocsi (köztük
222 közepes és nehéz harckocsi) és 1000 repülő
gép volt. A németek tehát a repülőgépeket ki
véve minden területen fölényben voltak.
Ugyanakkor a Főhadiszállás a helyzetet ele
mezve arra a következtetésre jutott, hogy a né
metek támadásának lehetőségei kimerültek.
A Főhadiszállás, kihasználva a „Közép" had
seregcsoport csapatainak széles fronton való
széthúzott voltát, a szárnyakon összpontosí
t o t t a a csapásmérő csoportokat és a technika
többségét. Igaz, hogy a főcsapások irányában
nem sikerült erőfölényt biztosítani, de ezt
bizonyos mértékig sikerült ellensúlyozni a vá
ratlanság tényezőjével. E z t úgy sikerült elérni,
hogy a hadászati tartalékokat rejtetten össz
pontosították, és hozzáértőén választották ki
azt az időpontot, amikor a szovjet csapatok
hadműveleti szünet nélkül mentek át védelem
ből ellentámadásba. A váratlanságot elősegí
tette az is, hogy a német parancsnokság alá
becsülte a szovjet erőket, és továbbra is meg
volt győződve arról, hogy a szovjet csapatok
képtelenek nagyobb támadást kezdeni.
Az ellentámadást frontcsoport hadászati
támadó hadműveleteként tervezték. Részt
vettek benne a Kalinyini és a Nyugati Front,
a Délnyugati Front jobbszárnyának erői,
valamint a moszkvai védelmi övezet légierői,
a légvédelem 6. vadászrepülő hadteste, a Fő
parancsnokság tartalékának két repülőcsoport
ja és a távolsági bombázók. A cél a következő
volt: szétzúzni az ellenség csapásmérő cso
portjait, elhárítani a Moszkvát és a moszkvai
ipari területet fenyegető veszélyt, kiragadni
az ellenség kezéből a hadászati kezdeményezést
és kedvező körülményeket teremteni a további
támadáshoz.
A főszerep a Nyugati Frontnak jutott,
amelynek G. K. Zsukov volt a parancsnoka.
A Kalinyini Front I. Sz. Konyev, a Délnyugati
Front Sz. K. Tyimosenko parancsnoksága alatt
harcolt.
Bonyolult feladat volt a hadászati tartalékok
és a csapásmérő csoportok létrehozása. A fővá
ros felé az ország minden részéből özönlöttek

a vonatszerelvények csapatokkal, harci techni
kával, fegyverrel, lőszerrel, téli ruházattal.
1941. december elején bekövetkezett a fordu
lat a moszkvai csatában. A Moszkva alá vont
tartalékhadseregek és a védekező csapatok
ellencsapásokat mértek az ellenségre, amelyek
kezdtek átnőni általános ellentámadásba.
December 5-én reggel a Kalinyini Front csapa
tai váratlanul csapást mértek az ellenségre.
A következő nap ellentámadásba mentek á t
a Nyugati Front és a Délnyugati Front jobbszárnyának csapásmérő csoportjai. Elkesere
dett harc bontakozott ki a Kalinyintól Jelecig
húzódó széles arcvonalon. Az első napokban a
szovjet csapatok a kalinyini, klin-szolnyecnogorszki, tulai és jeleci t á m a d ó hadműveletben
magukhoz ragadták a kezdeményezést.
Az ellentámadás zavarba hozta a német
hadvezetést. 1941. december 8-án Hitler kény
telen volt aláírni a 39. sz. direktívát arról, hogy
a német fegyveres erők az egész keleti fronton
menjenek át védelembe.
A továbbiakban a szerző részletesen ismer
teti a harci eseményeket egészen hadseregekig
lebontva. Április közepére a szovjet csapatok,
amelyek komoly veszteségeket szenvedtek
a hosszú, súlyos harcokban, nem voltak képe
sek tovább támadni. A kitűzött célokat nem
sikerült mind elérni. A Főhadiszállás 1942.
április 20-án úgy határozott, hogy a nyugati
irányban szüntessék be a támadást és az elért
vonalon menjenek á t védelembe.
A támadás folyamán a szovjet csapatok
súlyos vereséget mértek a német csapatokra.
Több mint 16 hadosztály dőlt ki a sorból.
A „Közép" hadseregcsoport 1942. január 1-től
március 31-ig t ö b b mint 334 ezer embert vesz
t e t t halottakban, sebesültekben és foglyokban.
A németeket a Nyugat-Európából átdobott
12 hadosztály mentette meg a szétzúzástól.
A szovjet csapatok Moszkva alatt történelmi
jelentőségű győzelmet arattak. Teljes egészében
felszabadították a moszkvai és tulai területet,
a kalinyini, szmolenszki, arjoli és kurszki
terület sok kerületét.
A Moszkva alatti győzelem előidézte a német
„villámháborús" stratégia teljes csődjét, és ez
hatalmas nemzetközi jelentőséggel járt. A győ
zelem igen nagy szerepet játszott az antifasiszta
koalíció megerősödésében.
Lengyel István
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BENCZE ZOLTÁN

ELŐZETES JELENTÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS
MŰZEUM UDVARÁN FOLYÓ ÁSATÁSRÓL

A terület olyan pontja a budai Várnak, ahol régészeti feltárás eddig még nem folyt,
ezért fokozott figyelmet érdemel. Mindössze egy 1970-es leletmentés során sikerült
az udvaron egy kis területet megfigyelnie Bertalan Vilmosnénak. Ekkor két falmarad
vány került elő.
1986 decemberében új irodaház építésének előmunkálatai kezdődtek meg. Az elő
került leletek hordereje azonban akkora, hogy a tervezett irodaház megépülése kér
désessé vált. Felépülésével ugyanis a magyar középkor pótolhatatlan emlékei sem
misültek volna meg. Az első építési időszakban az udvar több pontján különböző
irányú, csekély mélységű közműárkokat ástak az építők. Az első lelet egy XX. századi
bronz dombormű volt. Később néhány török pipatöredék és néhány — ugyancsak
török — zöld mázas edénytöredék került felszínre az udvar több pontjáról.
A bástyasétány felől is megkezdődtek a munkálatok, közben pedig az udvar keleti
oldalán, közvetlenül a házfal mellett, több kelet-nyugati irányú árkot ástak. Ezek
egyikében kelet-nyugati irányú, valószínűleg középkori falra bukkantunk. Sajnos,
a nagy fagy miatt nem tudtunk a helyszínen dolgozni, később pedig betemették az
árkot. Egy későbbi időpontban majd tisztázni kell azt a területet is. Ugyanitt a másik
árokból néhány, valószínűleg török fémtöredék került elő, de találtunk egy, az 1849-es
ostromból származó repeszdarabot is.
1987 februárjában az építők egy hosszanti, megközelítőleg észak-déli irányú árok
kal szelték át az udvart, hogy szennyvízcsatornát fektessenek. Ez az árok mintegy
3 m széles, 4 méter mély és kb. 36 méter hosszúságú volt. A továbbiakban szintadatok
kal fogom érzékeltetni a magassági különbségeket. Az adatok az Adriai tenger feletti
magasságot adják meg. Az udvar mai szintje az udvar déli oldalán 168,26 m, az északi
oldalon pedig 168,07 m. Az árokban első pillanatra több dolgot lehetett megfigyelni.
1. Előkerült egy megközelítőleg észak-déli irányú fal, mely az árokban futott,
ezért elbontották, mivel azonban iránya kissé eltért az árokétól, északi végéből egy
szakasz megmaradt. E szakaszon a falkorona magassága 166,54 m volt, a sziklafel
szín pedig, amely egyben a fal alja is, 164,49 m. A déli oldalon 164,75 m mélységig
tudtuk követni a falat, de az alja még nem volt meg. Később az árkot déli irányban
csaknem a ház faláig folytatták, s az árokban a fal is folytatódott. Megállapíthattuk,
hogy ez a fal legalább 36 méter hosszú volt. Később sikerült ráásni a fal ÉK-i sarkára,
mely armírozott — kváderkövekből rakott — falsaroknak bizonyult.
2. Az árok keleti metszetfalában már 166,37 m magasságban jelentkezett a szikla,
a nyugati oldalon ugyanez 165,25 m volt, teháťa szikla nyugati irányban lejt.
3. Az árok keleti metszetfalában, a mai szint alatt mintegy 0,80 m mélységben,
kövezett udvart, vagy utcaszintet lehetett megfigyelni, amely talán a török korból
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származik. Ezt a szintet mintegy 10 méter hosszan tudtuk követni északi irányban.
Alatta még legalább két egykorú járószintet lehetett felismerni.
Az árok keleti oldalán, az árok déli végétől mintegy 7 méterrel északra, egy kb.
3 méter hosszan északi irányba tartó, majd pedig keleti irányba forduló falsarok került
elő. A fal északi-déli szakasza 0,8 m, kelet-nyugati szakasza 1,2 m szélességű, a fal
korona pedig 166,58 m magasságban található. Ez a derékszögben beforduló falsarok
véleményem szerint egy korai ház sarka lehetett. Korát építési technikája és az itt
talált leletek adják meg. A sárga színű fal elég kezdetleges. A falkorona, valamint
a szikla közötti mintegy 0,20 m szélességű rétegekből — négy réteget lehetett
elkülöníteni — XIII. századi vonaldíszes kerámiatöredókek kerültek elő, a közvetle
nül a szikla fölött található faszenes barna földből pedig egy rossz állapotban meg
maradt, a XIII. század második felére keltezhető bécsi dénár került napvilágra.
A faszenes, barna föld fölött habarcsréteg volt megfigyelhető, ez a ház építési rétege
lehetett. A fal sziklára épült, ez egyébként sokszor előfordul a XIII. századi házaknál ;
ilyenkor a sziklafelszín volt egyben az épülethez tartozó járószint is1. Fontos lenne
keleti irányban tovább kutatni, hogy rekonstruálni lehessen a korai házak elhelyez
kedését ezen a területen.
Érdemes itt megemlíteni, hogy a tatárjárás utáni tervszerű városalaprajzi építkezés
a kissé délebbre található Szombathely térről vezethető le2 és valószínűleg időben
ezzel hozható kapcsolatba az itt talált házsarok is.
Az árok déli végétől 2 méterre, északi irányban, egy boltív került elő, melyet elbon
tottak, de a nyugati metszetfalban látható maradt. A boltívtől északra négy, meg1 H. Gyürky K.: A Szent Márton kápolna régészeti maradványai Budán. Archaeologiai Értesítő (a továbbiakban:
Arch. Ért.) 111. 1984. 35. o.
2 Budapest története, I. k. Bp., 1973. 301. o.
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!| XIII.

századi házmaradvány

az árokban

közelítőleg kelet-nyugati irányú fal jelentkezett az árok nyugati metszetfalában.
Ezek a falak befuthattak a hosszanti észak-déli irányú falba, ezt azonban csak a dél
felől számított 3. és 4. fal esetében tudtam megfigyelni. Itt valaha egymás mellett
elhelyezett pincék álltak, tehát egy pincesor. Mind a négy fal közvetlenül a sziklára
épült. A szikla magassága ezen az oldalon, mely egyben a falak alját is jelenti, délről
északra : az első falnál 165,25 m, a másodiknál 164, 56 m, a harmadiknál 164,56, a ne
gyediknél pedig 164,55 m. Megfigyelhető, hogy az 1. és 2. fal közötti mintegy 5 méter
hosszú szakaszon a sziklafelszín 0,70 métert esik, innen viszont egyenletes magasság
ban fut északi irányba. A negyedik fal vége ugyanott található, ahol a hosszanti
észak-déli irányú fal véget ér. Az 1. és 2. fal közötti pince tele van török betöltéssel,
még a legalsó rétegből is török pipa került elő. Valószínűsíthető, hogy ezt a pincét
használták a legtovább. Az első falhoz déli irányból csatlakozó metszetfalon három
építési réteget is megfigyeltünk. A mai szint alatt 3,20 méterrel, felülről számolva a
harmadik építési szint tetején, II. Ulászló 1523-ban vert ezüst dénárja került elő.3
Nem messze ettől az építési rétegtől, 0,60 méterrel mélyebben, egy törmelékes réteg
ből grafitos osztrák importedény peremtöredékére leltünk. A peremre egymás alá
egy „ + " és ,, —" jelet pecsételtek.
Mind a négy fal, valamint a hosszanti észak-déli irányú fal megmaradt szakasza
egyfajta építésű volt. Valószínűleg — a habarcs alapján — egykorúak. Az építési ré
tegen talált pénz valószínűsíti, hogy itt a XVI. században valamilyen építkezés volt,
talán a pincesor is ekkor épült, bár erre egyértelmű feleletet csak a pincék feltárása
adhat. Minthogy a pénz belső szintről származik, nem feltétlenül határozza meg a pin
cék korát. Ugyanúgy egy esetleges későbbi feltárás tisztázhatja a pincék nagyságát is.

3 Huszár L.: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 846.
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A sziklára épült pincesor keleti vége a hosszanti észak-déli fal lehetett. Érdekesség
kent említem meg, hogy az árok déli végéből egy kb. 0,60 m átmérőjű kőgolyó került
™ £ l e ? . f ľ d í e S ^ T é s fegfontosabk falmaradványok a pincéktől északra találhatók.
ü okerult, itt a XIII. századi, IV. Béla kori városfal, valamint egv patkótorony, amely
e korai városfalhoz csatlakozik. A városfal azon szakaszát, mely a hosszanti árokban
iutott, elbontottak, itt a fal csak metszetben maradt meg. A nyugati metszetfalnál
a mai szint 168,07 m, a falkorona a mai szint alatt 1 méterrel jelentkezik, a sziklafelszm magassága ugyanitt, amely egyben a városfal alja is, 164,47 m. Az elbontott
varosíal helyen a sziklába vágva boltív került elő, ez valószínűleg egy pincének a kele
ti vege lehetett. Hogy nyugat felé meddig mehet, azt eleddig nem lehetett kideríteni
A varosíal kulso oldalán igen vastag köves, törmelékes pusztulási réteg figyelhető
meg Ez alatt is találtunk egy boltívet. E boltív mellett 0,60 m vastag vörös színű,
égett réteg volt található, tele zöld mázas török kályhaszemekkel. Feltehetőleg vala
mikor egy torok kályha maradványait dobálták ide. A városfal koronájánál meg
figyelhető yolt a metszetfalban, hogy lejtősen pusztult el, délen valamivel magasab
ban maradt meg, mmt az északi, külső oldalon. A fal vastagsága 2,60 méter 4z építési
törmelékes rész nyilvánvalóan a Buda visszafoglalásáért folvtatott ostrom eredmé
nyekent keletkezett.
Megpróbálom röviden felvázolni, hogy mit tudunk a korai városfalról és annak
tornyairól Patkotorony es hozzá csatlakozó IV. Béla kori fal került elő a palota terü
leten* Ezt a tornyot később szögletessé alakították át és a II. Szárazárok kaputornya
lett*. A torony helyreállítva ma is látható Stróbl Alajos Szép Ilonka-kútjától keletre
4 Gerevich L.: A budai Vár feltárása. Bp., 1986 29—32 o
5 Uo.
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Északabbra Zolnay László találta meg a IV. Béla kori városfalat, itt négyzetes torony
csatlakozott hozzá6. A palota területén talált mindkét toronynál gerendavázas szer
kezet nyomait lehetett megfigyelni7. A Fehérvári rondellában Zolnay László tárt fel
egy félköríves tornyot.
A legtöbb adatot a korai városfalról és annak tornyairól a budai Vár nyugati olda
lán folytatott kutatások szolgáltatták8. Ezen a szakaszon három négyzetes és két pat
kó alakú torony került napvilágra9. Ezek közül az egyik patkótorony a Hadtörténeti
Múzeum délnyugati sarkánál, az egyik négyzetes torony pedig a múzeum bejáratával
szemben került elő10. A korai városfal valahol az Esztergomi bástya táján keleti
irányba fordult11.
Salamon Ferenc említi, hogy a nyomda építésekor előkerült egy középkori torony 12 .
A Petermann bíró utca 5—7. szám alatt sikerült a XIII. századi városfal egy rövid
szakaszát megtalálni, a gerenda vázas építési módot itt is meg lehetett figyelni13.
A Vár keleti oldalának korai városfaláról jóval kevesebbet tudunk. Ezen a szaka
szon egy patkótornyot ismerünk biztosan14. A Táncsics Mihály u. 9. szám alatt került
elő a korai városfal egy kapuja, az ún. Szombatkapu, valamint egy hosszú falszakasz
és egy ahhoz kanyarodó falrészlet15. Felmerült az a vélemény, hogy itt futhatott a
XIII. századi városfal és egy patkótorony is állt ezen a helyen16. Az ásató véleménye
szerint a fal a XV. századra keltezhető17. A fal 1,35 méter vastagságú18.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kérdéses helyszínen 1986-ban meg
kezdett és jelenleg is folyó rekonstrukciós munkákat én kísérhettem figyelemmel.
A kérdéses szakaszon 3 méter mélyre ástak le, amikor a jelenlegi várfalat megerősí
tették, de a kanyarodó falszakasz még ekkor sem került felszínre, így nem tudok a
kérdésben érdemben állást foglalni. A IV. Béla korában épült városfal a Várhegy
sziklaperemén áll. A korai városfallal kapcsolatban azonban meg kell említenem H.
Gyürky Katalinnak azt a megfigyelését, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor a fal
nem a sziklafelszínen található, hanem a lejtőn leereszkedik, hogy egy, a hegyoldal
ban felfelé tartó utat védjen, illetőleg a hegyre vezető utat kapuval zárja le.19 A do
monkos kolostornál is előkerült a korai városfal20.
E rövid áttekintés után szenteljük figyelmünket a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum udvarán talált patkótoronynak. A torony kanyarodó falrészletére először északi
irányból figyeltünk fel, ekkor merült fel az a gondolat, hogy tornyot találtunk. Meg
kezdve a tisztítási munkákat, a torony északi oldalánál egy 1587-ben vert II. Rudolf
pénzre bukkantunk 21 . Miután sikerült a falkorona fölötti földet eltávolítanunk, két
fontos dolgot figyeltünk meg. Egy korábbi étpítkezés során a tornyot szennyvízelve
zető csatornával átvágták, mégpedig úgy, hogy a torony északi falából is elbontottak
egy részt, hogy átvigyék rajta a csatornát. Ez a csatorna Hetes Tibor, a Hadtörténe
ti Múzeum igazgatója közlése szerint 1950 előtt épült, valószínűleg a két világháború
között. Tehát már ekkor előkerült, előkerülhetett volna a torony, ha kicsit jobban
odafigyelnek az építők és jelentik felfedezésüket az illetékes múzeumnak. Mivel ez
nem történt meg, újabb évtizedeknek kellett ahhoz eltelniük, hogy napvilágra kerül
hessen.
,
6 Zolnay L.: Az 1967—-75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Ep., Rég. XX.1V/3.
1977. 25. skk. o. E torony és még fel nem tárt környéke területén Magyar Károly végez kutatásokat.
7 Zolnay L.: i. ni. 1977. 31. o. A patkótoronynál ezt 1984-ben lehetett megfigyelni.
8 H. Gyürky K.: Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. Arch. Ért. 105. 1978. 30. skk. o.
9 H. Gyürky E. : i. m. 1978. 33. o., 3. kép, 41. o. 10. kép és 47. o., 17. kép. Gerendaváz figyelhető meg a Tóth Árpád
sétánv 4. és 8. szám alatt talált négvzetes tornyoknál.
10 H. Györky K.: i. m. 1978. 47. o., 17. kép.
11 H. Gyürky K.: i. m. 1978. 47. o.
12 Salamon F.: Budapest története. III. k. 1885. 294. o. ő kapunak vélte.
13 H. Gyürky K.: Buda középkori városfalai. I., Bp., Bég. XXIV/1., Bp., 1976. 381. skk. o.
14 Zolnay L.: Középkori zsinagógák a budai Várban. Bp., Bég. X X I I . 1971. 271. o.
15 Zolnay L. : Ásatások a budai I., Táncsics Mihály utca 9. területén. Arch. Ért. 94. 1967. 39. skk. o. és Arch. Ért..
95. 1968. 40. skk. o. A kapuról: Zolnay L.: Az elátkozott Buda—Buda aranykora. Bp., 1982. 342. o.
16 H. Gyürky K.: Buda településének kezdete a régészeti adatok alapján. Arch. Ért. 99. 1972. 35. o.
17 Zolnay L.: i. ni. 1968. 55. o.
18 Zolnay L.: i. m. 1968. 44. o.
19 H. Gyürky K.: i. m. 1972. 36. o.
20 H. Gyürky K.: i. m. 1972. 34—35. o. és 1., 2. kép.
21 Huszár L.: i. m. 1979. kat. sz. 1055.
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Másik fontos megfigyelésünk az volt, hogy a torony p a t k ó alakú. Miután felszínre
kerültek a falak, a méretet is meg lehetett határozni. A torony belső szélessége 4,2
méter, falai majdnem 2 méter vastagok. Először a belső oldalon kezdtük el a mélyítést.
Megállapítható volt, hogy egy bizonyos mélységig a legbelső kősor kövei között agvag
található. E n n e k oka, hogy ezt a legbelső kősort agyagba rakták, azaz habarcs he
lyett agyagot használtak kötőanyagnak. A torony északi belső oldalánál a falat tisz
títva a kövek közötti agyagból egy XV. századi vörös kerámiapohár töredékei kerül
tek elő. Lehet, hogy valamiért gyorsan ki kellett a fal belső oldalát javítani, ezért
használtak habarcs helyett agyagot. Az agyagba rakott kősor mögött és a mélyebben
fekvő falszakasznál a külső kősor köveit is sárgás, erősen sóderes habarcs fogja össze,
ez ugyanaz a kötőanyag, amit a városfalnál alkalmaztak és amit mi is megfigyeltünk
a városfal kövei között.
A tornyot átvágó csatorna vonalában elkezdtük a mélyítést a nyugati belső oldalon
és megtaláltuk a bejárati kaput, majd további mélyítés után a küszöb is előkerült.
Az egykori bejáratnak a nyugati keretköve m a r a d t meg, a keletit éppen levágta a
rajta átvezetett csatorna, A nyugati keretkő és a megmaradt keleti faldarab közötti
távolság 1,33 méter. Feltéve, hogy a keleti oldalon is ugyanolyan széles volt a ke
retkő, mint a nyugati oldalon, a kapu szélességét 0,80 méterre becsülhetjük. A meg
m a r a d t keretkő X V . századi faragású, tehát a X I I I . századi bejáratot később
valószínűleg átalakították, de az is elképzelhető, hogy ezt a k a p u t csak később építet
ték a toronyhoz. A torony falkoronáját t ö b b ponton mértük, az adatok 166,25 m és
167,05 m közötti értéket adnak. A kapu küszöbének magassága 165,94 méter és
nagyon kicsit lejt keletről nyugat felé, a keretkő koronája pedig 167,04 méter.
A küszöbtől északra a torony belsejébe vezető lépcsőket nem találtuk. Előkerült
viszont 165,42 méter magasságban a korai városfal, melynek külső falsíkja mellett és
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attól északra folytattuk a mélyítést és érdekes dologra bukkantunk. A torony nyugati
falán ugyanis hatalmas nyílás tátong. Erre a nyílásra még visszatérek. Tovább mé
lyítve a torony belsejében 164,75 m mélységben előkerült a fal zoklija — alapozási
padkája —, ez alatt átlag 0,65 méterrel megtaláltuk a városfal külső oldalának alját,
amely a sziklán nyugodott. A hosszanti észak-déli árkot folytatták az építők és
elbontották a torony nyugati külső oldala mellett a földet, így a fal ezen az oldalon
egészen a szikláig láthatóvá vált. Megfigyeltünk egy körbefutó alapozási padkát,
melynek magassága 165,47 méter. A torony belsejében talált nyílás a fal külső oldalán
is megfigyelhető, teteje az alapozási padka magasságában található. A falon egy csík
is előkerült, magassága 163,85 m; az alapozási gödör szintjét jelezheti. Szabad szem
mel is világosan kivehető a szikla északi irányú lejtése. A hosszanti észak-déli árok
nyugati metszetfalában a városfal alatt a szikla magassága 164,47 méter, ami itt kb.
a falba vágott nyílás alsó széle magasságának felel meg. Ott, ahol a torony a városfal
hoz csatlakozik, a szikla magassága: 163,80 méter, majd észak felé tovább 163,57 m
és 163,26 méter. A szikla fölött sárga márga található, majd fekete humusz, e réteg
fölött pedig sárga, kőtörmelékes agyag. Az agyag fölött szürkés, erősen apró kavicsos
réteg figyelhető meg, mely egyben a legalsó olyan réteg, amelyből még leletek kerül
tek elő, mégpedig XIII—XIV. századi kerámiatöredékek.
Visszatérve a falon található nyíláshoz, a következőket lehet megállapítani:
A nyílás a belső oldalon szélesebb, mint a külső oldalon. A nyílás teteje a belső olda
lon 165,93 m, alja pedig 164,70 m, külső oldalán teteje 165,51 m, az alja 164,72 m, a
nyílás szélessége belül 1,30 m, kívül viszont csak 0,80 m. Űgy látszik, mintha belül
szabályosan kezdték volna kiépíteni, hiszen egy vízszintesen futó aljrészt alakítottak
ki. Rendeltetésére két elmélet is született, bár mindkét nézet elég valószínűtlen. Az
egyik elképzelés szerint a nyílás oldalazó lőrés lehetett. Véleményem szerint ahhoz
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túl alacsonyan található, hiszen a torony külső oldalán a nyílás teteje az alapozási
padka magasságában húzódott és így nagyon valószínű, hogy az a rész már ere
detileg is a föld alatt volt. A másik nézet szerint, melyet Magyar Károly kollégám
vetett fel, a torony külső oldala már valamikor feltöltődött, vagy feltöltötték, de
belsejét még használták és így a belsejéből egy ostrom alkalmával, a torony falát
átvágva, alagutat ástak, hogy abban aknát helyezzenek el. A nyílás eredeti alakja fel
tehetően sokszögű volt, ez külső oldalán még most is megfigyelhető.
A torony nyugati falába délről egy 50 cm vastag fal fut be, melynek falkoronája
167,65 m magasságban található, a fal alját is megtaláltuk a fal keleti oldala mellett
húzott kutatóárokban. E kutatóárok keleti metszetfalában — mely a városfal belső
oldalához csatlakozik — látható a városfal pusztulási rétege, csaknem a falkorona
magasságában, és megfigyelhető volt a fal építési rétege is. A küszöbtől délre is meg
találtuk a városfalat, melynek falkoronájára sárga agyagréteg tapadt fel a küszöb
magasságáig, ez lehetett itt az egykori járószint. Keletebbre is kutatóárkot nyitot
tunk a városfaltól délre. Itt megfigyelhető volt egy járószint, mely alatt egy szürke,
faszenes rétegből nagyon sok XIII. sz-i kerámia került elő. Találtunk itt egy göd
röt is, amelyből néhány korai, XII-XIII. századi kerámiatöredék bukkant elő. A ren
delkezésre álló eddigi adatok alapján azt állapítottam meg, hogy a patkótorony egy
időben készült a XIII. századi városfallal.
A torony nyugati falába délről csatlakozó fal nyugati oldalán 166,75 méter magas
ságában kőládás csatorna került napvilágra. A csatorna fedőlapja 0,50 m széles és 60
mm vastag, belső szélessége 0,22 m, mélysége 166,42 m. Elképzelhető, hogy valamikor
itt utca futott. A csatorna jóval magasabban húzódik, mint a küszöb, tehát való
színűleg később is építették, mint a kaput; feltehetőleg akkorra a kora középkori
szinthez képest már magasabb volt a talajszint.
A torony keleti külső fala mellett szép középkori üvegtöredékeket találtunk, de
ugyanitt került elő egy 1690-ben vert Lipót-dénár is22.
A patkótoronyról összegzésül a következőket lehet elmondani. A IV. Béla-kori
városfallal egyszerre építik. Védelmi jelentőségét a későbbi, északabbra megépített
városfalak elkészültével elveszíti és valamikor a XVI—XVII. században megszün
tetik. Az 1684-es Hallart-Wening féle rézmetszet a Bécsi kaputól keletre négyzetes
tornyokat ábrázol23, Fallet 1686-ban készült rézmetszetén sem látható patkótorony
ezen a területen24. Meg kell említeni Marsigli térképeit, melyek jelölik a belső falat
is.25 A Buda visszafoglalása után, 1687-ben készített J. de Haüy-féle térkép a XIII.
századi városfalat még ábrázolja, de patkótornyunkat már nem. Szaggatott vonallal
jelöl kb. erre a területre egy téglalap alakú falmaradványt, talán tornyot. Matthey
XVIII. század közepén készült térképe szögletes toronymaradványt ábrázol ezen a
részen.
A feltárási munkák folytatódnak a helyszínen, több középkori ház előkerülésére
lehet még számítani.26 Mivel a budai Vár északi végének betelepüléséről, település
történetéről ma még ilyen keveset tudunk, a kérdéses területen folytatott kutatások
jelentősen gyarapítani fogják ezirányú ismereteinket.

22 Huszár L.: i. m. 1979. kat. sz. 1509.
23 Közli: Rózsa Gy.: Budapest régi látképei (1493—1800). Bp., 1963., kat. sz. 77., XXX. tábla.
24 Rózsa Gy.: i. m. 1963., kat. sz.: 38., LIV. tábla.
25 Veress E.: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentése és térképei Budavár 1684—1686-iki ost
romairól. Bp., Bég IX., 1906., 112—115. o. és 148-149. o. található térképek.
26 Pataki V.: A budai vár középkori helyrajza. Bp., Rég. XV., 1950., 264. és 266. o., 9. kép.
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TANULMÁNYOK

B E R T É N Y I IVÁN

A CÍMEREK KATONAI FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON
A XIII—XIV. SZÁZADBAN*

Az újabban publikált nagy nyugat-európai heraldikai kézikönyvek különböző
képpen közelítik ugyan meg a címerek megjelenésének, elterjedésének bonyolult
problematikáját, abban azonban egyetértenek, hogy a címerhasználat meghonoso
dása, elterjedése idején e jelvények katonai felhasználásának igen fontos, meghatá
rozó jelentősége volt. 1
Magyarország a középkori európai címer viselés keleti határán feküdt. Az első
itteni címeres emlékek a nyugat-európaiakat követően csak a XII. század legvégén,
a XIII. század elején jelennek meg a királyi pénzeken, pecséteken.2 így az a fejlő
dési folyamat, amely a címerek elterjedéséhez, s a társadalom egésze által való hasz
nálatához vezetett, a nyugat-európaihoz viszonyítva kisebb késéssel zajlott le.
A XIII. és a XIV. századból azonban már maradt ránk annyi heraldikai szempont
ból jól értékelhető forrás, hogy a címerek katonai felhasználását a magyar címervise
lés első két évszázadában nyomon követhessük.
A magyar régészek és hadtörténészek véleménye nem egységes abban, mekkora
lehetett a — címerviselés elsődleges katonai bázisának tekinthető — nehézfegyver
zetű lovasság száma, s a könnyűfegyverzetű harcosokhoz mért aránya a korabeli
hadseregen belül. Azt azonban a kevesebb nehézfegyverzetű lovagot feltételező szer
zők is vallják, hogy — főként a magyar uralkodó osztály vezető (elit) rétegében —
voltak ilyen harcosok, s az 1241—1242-es tatárjárást követően a királyi politika
ezek számának a gyarapítására törekedett. 3 Márpedig a nehézfegyverzetű lovasok
léte azzal járt Európa-szerte, hogy felismerhetővé tételük igénye magával vonta a
címeres jelvények (címerpajzsok, zászlók, sisakdíszek) megjelenését. Egyes címeres
jelvényekre a csapatok irányításához is nagy szükség volt, így például a kor hadmű
vészete a zászlóknak kiemelt jelentőséget tulajdonított a harcmezőn. így érthetővé
válik, hogy az egyes csaták leírásánál a középkori magyar krónikák szerzői is igen
gyakran emlegetik az egyes magyar királyok, hadvezérek zászlait. Amint ezt a ma* A XVII. ^Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson e témában Lisszabonban 1986. szeptember 9-én
tartott előadás magyar változata.
1 Ottfried Neubecker: Heraldik, Wappen, Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Frankfurt am Main, 1976. 6. o.; D. L.
Galbreath- Léon Jéquier: Manuel du blason. Lausanne, 1977. 21. o. ; Michel Pastoureau: Traité d'Héraldique. Paris,
1979. 37. o.; « J : L'origine militaire des armoiries. I n : 101. Congrès national des Sociétés savantes. Lille, 1976.
Archéologie, 107-118. o.
2 Bertényilván: Kis magyar címertan. Budapest, 1983. 59. és 67. o.
3 Az eltérő nézeteket összefoglalja Borosy András: A lovagi haditechnika és lovagság Magyarországon az Árpád
korban. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér Emlékkönyv. (Szerk. H. Balázs E v a ,
Fügedi Erik, Maksay Ferenc) Budapest, 1981. 47—57. o.; Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: Liptai Ervin)
Budapest, 1984. 46—47. o.
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gyár zászlótörténeti kutatás kimutatta, a honfoglalás történetének leírásakor Béla
király névtelen jegyzője (Anonymus) jó néhány hadiesemény megörökítésekor ad a
magyar csapatok vezetőinek a kezébe zászlót: így a görögök ellen indulva Bogát
fia Bulcsú a zászlót ragadja meg, („elevato vexillo"), míg Tosu fia Léi a harci kürtöt
fújja („tuba cecinit"). Zalán ellen indulva szerepet cserélnek: Léi tartja a zászlót,
s Bulcsú szólaltatja meg a kürtöt (,,Lelu filius Tosu elevato vexillo sui signi et
Bulcsú filius Bogát tubas bellicas sonando"). Más helyen Bulgáriába és Macedó
niába Zuard és Cadusa seregei nyomulnak be jelvényes zászlók alatt (,,elevatis
vexillis signiferis"), miként zászlaját emelve („elevato vexillo") indul Veszprémbe
Usubu is.4
Anonymus személyének a kiléte azonban máig vitatott, s a magyar krónikakutatók
nem tudnak megegyezni, melyik Béla király jegyzője lehetett. A tudomány mai
állása szerint a legvalószínűbbnek III. Béla (1172—1196) személyét tartják, s mint
hogy krónikájában „a néhai, igen dicsőséges B. király jegyzője" minőségében nevezi
meg magát, több kutató megalapozott feltevése szerint munkáját a XIII. század
első évtizedeiben írhatta. 5 Amennyiben elfogadjuk Anonymust III. Béla király
egykori jegyzőjének, azt is fel kell tennünk, hogy bármennyire is saját korának a
szokásait vetítette vissza általában a három évszázaddal korábbi időszakra, arra
gondolnia kellett, hogy az ő korában a magyarországi címer használat még oly fiatal,
hogy nem hihető a honfoglalás korában. így nagyon valószínű, hogy Léi, Zuard és
Cadusa jelvényes zászlain még nem címeres zászlókat, hanem olyan típusú zászlókat
kell értenünk, amelyek jelvényei a zászlórudakról „leszállva" hamarosan a címerpaj
zsokra is rákerülhettek, s elősegíthették egyrészt a királyi címerhasználat terjedését,
másrészt annak a — más XIII. századi forrás által is dokumentált — szokásnak a
meghonosodását, hogy az egyes kisebb seregtestek parancsnokai saját (címerükkel
díszített) zászló alatt indultak harcba.
Minthogy a címerhasználat a XIII. század közepén már eléggé ismert volt Magyar
országon, valószínűsíthetjük, hogy címeres ispáni (magyar) zászlót örökít meg a
magyarországi tatárjárás történetírója, Rogerius, aki megírja, hogy a tatárok elől
menekülő Bertalan pécsi püspök útközben László somogyi ispán sok kibontott zászló
alatt a királyhoz vonuló seregével találkozik, s miután a magyar zászlókról megismeri
őket, hozzájuk csatlakozik. Látva a nagyobb csapatot, a tatárok vissza is fordulnak,
s így a püspök megmenekül.6 Lévén a somogyi ispán az uralkodó egyik seregtestének
a parancsnoka, elképzelhető, hogy seregének a zászlain a király (és egyben Magyar
ország) címerét lobogtatta a szél. Ugyancsak könnyen lehet, de nem bizonyítható,
hogy a Körmend számára 1244-ben kelt királyi privilégium az uralkodó személyes
hadbaszállása esetére a nagybirtokos bárók csapatteste helyett a királyi címeres
zászló alá rendelte a frissen kiváltságolt település által kiállítandó, lándzsával, pán
céllal, sisakkal, két lóval és egyéb felszerelési tárgyakkal ellátott nehézfegyverzetű
katonákat. Minthogy azonban az oklevél latin szövege csak a király (saját) zászlaját

4 P . Magistri, qui Anonymus dicitur Gesta Hungarorum. c. 39., c. 41., c. 45., e. 48. I n : Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Buda
pestini, I. MCMXXXVII. (a továbbiakban: SRH I.) 82. o., 86. o., 92. o., 97. o. Idézi: Kumorovitz L. Bernát: A magyar
zászló és nemzeti színeink múltja. Hadtörténelmi Közlemények, Űj folyam, I. (1954) (a továbbiakban: Kumorovitz:
H K 1954.) 22. o., 37. Íj.
5 „P. dictus magister ac quondam bone memoriegloriosissimi Bele regis Hungarie nótárius." SRH I. 33. o. Ano
nymus személyére és működése idejére v. ö.: Ifj. Horváth János: P mester és műve. Irodalomtörténeti Közlemények,
LXX. (1966) 445. skk. o.; Sólyom Károly: Űj szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. Irodalomtörténeti
Közlemények, LXX. (1966) 83—84. o.; Györjfy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. Iro
dalomtörténeti Közlemények, LXXIV. (1970) 1—26. o. A probléma azonban még ezek után is vitatott. V.o. : Csapodi
Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Budapest, 1978. (Gyorsuló idő) 142—145. o. (A kérdést nyitottnak tartja.)
6 „...Ladislaus comes, qui ad regem multis vexillis extensis cum sua militia veniebat... supervenit. Episcopus Hungarica vexilla cognoscens ad comitem declinavit, Tartari verő multitudinem advertentes abirent retrorsum et alios
insequi curaverunt, et sic ipse comes cum episcopo abeuntes ab ipsorum manibus evaserunt." — Epištola magistri
Eogerii in Miserabile Carmen super destructione regni Hungáriáé per Tartaros facta, c. 29. SRH I I . 571. o.
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említi, ezt is csupán valószínűsíteni lehet.7 Azt azonban már bizonyosan tudjuk, hogy
az egyik nagybirtokos, Csák nemzetségbeli Péter saját (nemzetségi) címeres zászlaja
alatt harcolt. 1274-ben egy IV. László király (1272—1290) nevében kiállított oklevél
ugyanis birtokadományban részesítette Pétert, s érdemei közt előadja, hogy midőn
a király apja — V. István király (1270—1272) — egyes határsérelmek miatt Bulgá
riába betört, Péter, „megvetve a fenyegető halált, az ellenséges bolgárok sorai közt
ahhoz a nagyon erős oroszlánhoz hasonlóan harcolva, amelynek a jeleit zászlaján
viselte, csodálatos győzelemmel tért vissza." Később, a cseh király ellen, az annak
váratlan pozsonyi betörése idején kitört harcokban Péter mester,,,oroszlánszí vet vi
selve", szintén kitüntette magát. 8 Az 1274. évi oklevél állítását alátámasztja Csák
Péter rokonának, Csák nembeli Ugrin nádornak a pecsétje is, amelyet egy Rudolf
osztrák herceggel kötött szövetségről kiállított oklevélre függesztettek, s amely
— többek közt — címerpajzsban ágaskodó oroszlánt ábrázol.9
IV. László király történetírójáról, Kézai Simonról a krónikakutató szakirodalom
újabban valószínűsíti, hogj7 követként végigutazta Itáliát, s itt a zászlók sokféle
fajtájával találkozott. 10 így könnyen érthető, hogy munkájában előszeretettel ír a
különböző neveken (vexillum, banerium) említett zászlókról, s katonai alkalmazá
sukról. A magyar nép korábbi történetét megörökítve leírja, hogy a honfoglaló ma
gyarok harcaik során felemelt zászlókkal, feleségüket, gyermekeiket és marháikat
magukkal vive keltek át a Dunán Pestnél és a szobi révnél. 11 A későbbi eseményekről
írva elmondja Aba Sámuel (1041—1044) és a német császártól támogatott Péter
(1038—1041, 1044—1046) királyok ménfői csatáját (1044) is, amelyet Aba Sámuel
már-már megnyert volna, a seregében lévő egyes magyarok azonban megőrizték
Péter iránti rokonszenvüket, a döntő pillanatban zászlaikat a földre dobták, s
megszöktek.12
Tán a zászlón és a pajzson alkalmazni szokott címer egybeesésének a szokása
alapján nevezi meg Kézai „banerium" szóval azt az általa elképzelt, turulmadaras
címerképet, amelyet Attila hun király (434—453) pajzsára helyez, s amelyet, fején
koronával, a hunok (illetve a velük szerinte azonos magyarok) a X. század második
felében élt Géza fejedelem koráig hadi j el vényként viselni szoktak.13 Ugyancsak, a
múltba, Kálmán király (1095—1116) Velence elleni háborújának a korába vissza
vetítve említi ismét a baneriumot, ezúttal mint a magyar király zászlaját, amelyet
Kálmán magyarjai a tengeren át Dalmáciába visszatérve magyar kapitánnyal és

7 A körmendi hospesek kötelezettsége: „Item tempore expedicionis quo nos personaliter profieisci oportuerit,
quindecim mansiones ex eisdem dabunt nobis unum panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram cum
duobus equis, qui nulli baronum nostrorum in societate adiunctus sub nostra tantum vexillo equitabit et de mandato
nostra speciali ibit ibi iusserimus et faciei, quod volumus." Ipolyi Arnold—Nagy Imre—Véghely Dezső: Hazai okmány
tár (a továbbiakban: HO) VI. Budapest, 1876. 29. sz., 43. o.
8 „...cum pater noster in Bulgáriám propulsandis iniuriis confina regni sui insultum facérét, idem magister Petrus,
u t leo fortissimus, cuius indicia gessit in vexillo, postposito timoré mortis inminentis, in adversa Bulgarorum acie
militans victoriam miriûcam reportavit... cum idem pater noster contra repentinum insultum regis Boemorum sub
castra Posonionis dimicaturus progredietur, ipse magister Petrus pectus gerens leoninum magnam de imminenti facie
partem stravit nece et funera interemptorum rostris volucrum prebuit laceranda". Wenzel Gusztáv: Ärpádkori új
okmánytár, IX. Pest, 1871. 40. sz., 71—72. o.
9 Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. A jászóvári premontrei kanonokrend
Gödöllői Szent Norbert Gimnáziumának és Szent Norbert Nevelőintézetének Évkönyve az 1943—44 iskolaévről.
(Szerk.: Dr. Szopek Loránd igazgató) Gödöllő, 1944. (a továbbiakban: Kumorovitz: Pecséthasználat) 40. ábra.
10 Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában.
Századok, CVII. (1973) (a továbbiakban: Szűcs, 1973) 858. o.
11 „Egressi ergo vexillis erectis cum uxoribus, liberis et armentis Danubium in Pest étin portu Zub transierunt".
Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 26. SUH I. 165. o.
12
ut dicitur, Aba rex victoriam habuisset, nisi quia Hungari quidam amicitiam Petro reservantes super terram
sua vexilla proiocissent et fugissent." Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 50. SBH I. 176. o.
13 „Banerium quoque regis Ethelae, quod in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis (más szöveg
változatban: asturis) habebat, quae Hungarice turul dicitur, in capite cum corona. Is tud enim banerium Hunni usque
tempóra ducis Geichae dum se regerent pro communi, in exercitu semper secum gestare". Simonis de Keza: Gesta
Hungarorum, c. 10. SRH I. 152. o.
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velenceiekkel hátrahagytak. 14 Egymás mellett szerepelteti a baneriumot és a vexillurnot, amikor saját korának eseményeit megörökítve elmondja IV. László királynak
Ottokár cseh király (1253—1278) ellen Marchegg mellett vívott csatáját. I t t a ma
gyar uralkodó „a királyi felség zászlaját felegyenesítve" egyesül a német sereggel.
Ezután értesít az Ottokár legyőzésével és halálával végződő morvamezei csata (1278)
részletes lefolyásáról, majd arról is szól, hogy a magyar seregben „Renold fia Renold
dicsőségesen és erősen tartotta a király zászlaját" (baneriumát), és a király mellett
küzdöttek testvérei és Magyarország más nemesei oly számosan, mint égen a csillag.
A győzelem örök emlékére —• tudatja büszkén a krónikás — és a legyőzöttek örök
szégyenére a zsákmányolt pajzsokat és vexillumokat a király székhelyén, a székes
fehérvári egyház falaira függesztették fel megőrzésre.15 A bemutatott források alap
ján nagyon nehéz eldönteni a kérdést, hogy megfigyelhető-e következetes szóhasz
nálat Kézai krónikájában az egyes zászlófajták megkülönböztetésére, azaz más tí
pusú zászlót jelent-e a banerium, mint a vexillum. Van kutató, aki a lovagi zászló
két különböző válfaját feltételezi e szavak mögött.16 Ez könnyen lehetséges, de nem
biztos. A vizsgált krónikarószletek alapján úgy tűnik, a banerium a rangosabb, ebből
esetenként csak egyet említ a krónikás, az is a seregét vezető királyé, míg a vexillum
többször is többes számban fordul elő, e zászlófajtából így egyszerre több van, a
seregtestót vezető főúrnak is lehet egy-egy példánya. Az eddig bemutatott források
alapján elképzelhető, hogy a XIII. század második felében már mindkét zászlófaj
tára címer került. Bizonyosnak azonban csak azt mondhatjuk, hogy a XIII. század
magyar hadviselésében a csaták forgatagában fontos szerepet játszottak a — szá
zad második felében már valószínűleg címeres — zászlók, csakúgy, mint az egyes
seregtestek élén küzdő főurak zászlai. Győztes csata után pedig a — legyőzött, el
esett — ellenségtől zsákmányolt zászlókat, pajzsokat megbecsült, a katonai dicső
séget tanúsító hadizsákmánynak számították.
A címeres zászlóknak a XIII. század második fele csatamezőin játszott fontos
szerepét egyes korabeli ötvösművészeti emlékek ábrázolásai is alátámasztják.
A több kutató által a XIII. század második felére keltezett kígyóspusztai övcsat
olyan csatajelenetet ábrázol, ahol két-két teljes fegyverzetű lovag karddal támad
egymásra. Az egyik mögött fegyvernöke zászlós kopját tart ugyanazon pólyás
címerrel, amely ura pajzsát is ékesíti.17
Címeres zászlót ábrázol István herceg (a későbbi V. István király) lovaspecsétje
is, amely tulajdonosát előretartott, sokszalagos lobogójú lándzsával mutatja be,
mintha éppen rohamra indulna. A zászlón Stíria párduca látható (István e tarto
mány hercege is volt). Van kutató, aki a szalagokról úgy vélekedik, hogy azok nem

14 „Cumque easdem civitates ad tenendum Venetis reliquissent, concitatis cursibus planum Apuliae in quibusdam
locis dévastantes, tribusmensibus in ea permansere. Tandemque ad naves redeuntes per mare in Dalmatiam revertentur capitaneo Hungaro et regis Hungáriáé banerio ibidem cum Venetis derelictis." Simonis de Keza: Gesta Hungaror u m . c . 64, S R H I . 183. o.
15 „Ladislaus Hungarorum rex... erecto banerio regiae maiestatis Rudolphum in Marhec coniunxit cum exercitu,
qui ipsius adventum et auxilium sicut Dei expectabat. Facta igitur hac victoria rex Germanus Ladislao regi égit
grates, quod per eum Austria et Stiria sibi fuit restituta illo die... In quo quidem exercitu ipso die Renoldus filius
Renoldi banerium regis tenuit viriliter et potenter de génère Bastech oriundus, adstantes domino regi fratres eiusdem
Andreas, Salomon, Ladislaus et alii regni Hungáriáé nobiles, sicut stellae caeli absque numero. Ut igitur in memoriam
redeat regis Ladislai tam glorio3a triumphalisque victoria, in obproprium sempiternumque dedecus Boemorum, Polonorum, Morawumque, scuta et vexilla in Albsnsi ecclesia, sede regni ac solio in pariete suspensa in aeternum persévérant." Simonis de Keza: G33ta Hungarorum, c. 74., SRH I. 185—186. o. Hivatkozik rá: Kumorovitz, H K 1954.
23. o. 37. lj.
16 Szűcs, 1973. 858. o.
17 Tóth Zoltán: A kígyóspusztai csata jelentősége. Turul, XLVII. (1933) 11—13. o.; Éri István: Adatok a kígyós
pusztai csat értékeléséhez Folia Archaeologica, VIII. (1956) 137—151. o. ; H. Kolba Judit: Epigráfiai adatok a kígyós
pusztai öv kormeghatározásához. Folia Archaeolojica XV. (1963) 77—85. o.; Kovács Éva: Arpádkori ötvösség. 1974.
50—51. o. Ábrája: uo. 47. ábra. V. ö. Pálóczi Horváth András eltérő véleményét is: Régészeti adatok a kunok visele
téhez. ArchaelógiaiÉrtesítő, CHI. (1982) 95. o.
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A kigyóspusztai

övcsat csatajelenete

csupán díszül szolgálnak, hanem egyben az Árpádok címerének a vágásai is18,
minthogy azonban csak színtelen pecsétábra áll a rendelkezésünkre, a kérdés nem
dönthető el egyértelműen.
Forrásainkból kitűnik, hogy a XIII. század második felének magyar hadviseléséBen a zászlók mellett a címeres pajzsoknak, sőt már az egyes lovagok fején látható
sisakdíszes sisakoknak is fontos szerep jutott. Sisakdísz látható Mihály zólyomi ispán
í 272—1273. évi pecsétjein19. Egyes heraldikai szokások külföldről jutottak be az
országba. Kézai Simon már bemutatott krónikájában részletesen leírja egy Hispá
niából Magyarországra beköltözött főúri család címermondáját, amely elmondja:
a Bojótiak korábbi hazájukban azzal érdemelték ki, hogy addig vörös tarpajzsukat
sast ábrázolóra változtathassák, mert Maiorca és Minorca szigeteiről kiűzték a tuniszi
szultán seregét.20
Sisakra került sisakdíszt, köpenyre rákerült heraldikai színt és fémet örökít meg
Johann Ennenkel bécsi kanonok Világkrónikája, amikor részletes leírást ad Preussel
Henrik osztrák lovagról, Buda-Pest első rektoráról. Henrik úr ugyanis Mária királyné
kérésére lovagi fegyverzetet öltött, hogy a magyar trónviszályokba beleavatkozva
István herceg ellen vonuljon. Fekete-arany köpenyt öltött, sisakjára is fekete-arany
tollakat tűzött. Lándzsája végén kis zászlócskát lobogtatott a szél. Nehéz fegyverze
tében két csatlósa emelte hatalmas, erős paripája nyergébe. Mindez azonban nem
segített: a rektor a győzelmesen Buda felé vonuló István herceg fogságába esett, aki
nagyon haragudott rá és maga szúrta le. 21 Még ha feltételezzük is, hogy a Bécsben
élő szerző a részletek megörökítésénél tévedett, Henrik lovag fegyverzetének esete
jól példázza a nyugat-európai heraldikai szokások Magyarországra történő beáramlá
sának egyik fontos útját. Elmondhatjuk tehát, hogy egyrészt a nyugat-európai kö18. Ábrája: Bárezay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 193. o. 480. ábra. V.o. Donászy Ferenc:
te Árpádok címerei. Budapest, 1937. 14. o. és Kumorovitz: H K 1954. 26—27. o.
19 Kumorovitz: Pecséthasználat, 53. ábra.
20 Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 91. SBH I. 191. o. V.o.: Iván Bertényi: Quelques problèmes du droit
héraldique hongrois au moyen âge. Communicaciones al XV. Congreso Internacionál de las Ciencias Genealogica v
Heraldica. T. I. Madrid, 1983. 257—258. o.
21 Címeres fegyverzetének leírása: „do wâpent er sich ritterlich: I ein wâfenroc rich I fourt er schwarz und goltvar I
aas er shôn an im erhal, I einen heim er dô fuort, I den er degenlich ruort, I der was von vedern als main seit, / michel,
wîtunde breit, / ein veder swarz, diu ander golt; I im was zwar diu königin holt I da. mit er zuo dem rosse gie... etc.
Johannes Ennenkel: Weltchronik sive TJniversalkronik. Appendix. (Bd.: Franciscus Albinus Gombos) Catalogu3
lontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. Budapestini, 1937. I I . 1327. o.,
1398—1402. sor.
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herceg címerpajzzsal

és zászlóval,

lovaspecsétjén

vetjárások, a királyi és fűúri családok házasságkötéseivel járó érintkezések révén,
másrészt a szomszédos osztrák—német területekkel fennálló kapcsolatok útján a
XIII. század második felére a címeres zászlók, pajzsok, köpenyek, sisakdíszek katonai
alkalmazásának szokása Magyarországon is meghonosodott.
1301-ben kihalt az Árpád-ház. Magyarország trónjáért több dinasztia is versengett.
A magyar nagybirtokosok megoszlottak a különböző jelöltek között, sőt, a leghatalmasabbak megpróbálták kihasználni a lehetőséget, s igyekeztek saját hatalmukat
teljesen függetleníteni. A hosszú harcokból végül az Anjou családból származó, a
pápa támogatását is élvező királyjelölt, Károly Róbert (1308—1342) került ki
győztesen.
Amikor a pártharcokra visszaemlékezve birtokadományban részesíti egyik hívét,
Lőrincz fia Istvánt, a király nevében kelt oklevél elmondja a megadományozott
egyik nagy érdemét, hogy a korábbi véres harcok idején dicsőséggel harcolt, sőt,
meg is sebesült az ő oldalán egy Kassa város közelében lezajlott összecsapásban, amely
város „lakói akkoriban a cseh király fia (azaz Károly Róbert riválisa) pártján álltak,
s az ő zászlaját emelték" az Anjou trónkövetelő ellen.22
1312 nyarán ugyancsak Kassa közelében, Rozgonynál került sor arra a fegyveres
összecsapásra, amelyben Károly Róbert a vele szemben álló nagybirtokos erők feletti
legnagyobb győzelmét aratta. Az 1358 után a királyi udvarban írt és festett Képes
Krónika nemcsak elbeszéli, hanem festménnyel is illusztrálja a fontos összecsapást.
A csataleírás minket érdeklő része szerint amikor a harc válságosra fordult, Gurkét,
a király zászlótartóját a királyi zászló alatt ölték meg. A királyi zászló lehanyatlott,

22 „...revocantes in memoriam fidelitatum ipsius obsequia, que nobis idem eo tempore, quo Alius Regis Boemye, se
nobis Kegnum nostrum intrando opponebat, iuxta civitatem Cassa, cuius habitatores tunc eidem filio regis Boemye
favebant, et vexillum eiusdem contra nos erexerunt sic viriliter dimicaverit, quod pro nostri honoris incremento
letaliter extitit wlneratus. HO VII. Budapest, 1880. 348. sz. 374. o.
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A rozgonyi csata a kettős keresztes és a sávozott — liliomos zászlókkal a Képes

Krónikában

az uralkodó a keresztesek zászlaja alatt harcolt tovább. 23 A krónika vonatkozó
miniatúráján a kép előterében a földön fekszik az eltört nyelű, kis halmon kettős
keresztet ábrázoló banerium, az elesett zászlótartó még holtan is markolja a zászló
rudat. Fölötte a harcolók csoportjában a zászló címeréhez hasonló ábrájú ruhában
küzd a király, sisakján arany koronával, azon patkót harapó struccos sisakdísszel.
Hasított pajzsának első fele vörössel és ezüsttel hétszer vágott, hátsó, kék mezeje
arany liliomokkal van behintve. A kép hátterében Károly Róbert pajzsának címer
ábrájához hasonló másik zászló alatt a (kassai) városfalak közül kivonuló friss erők
éppen megérkeznek a csata színhelyére.24
Nem a király, hanem az esztergomi érsek (saját) zászlaja alatt küzdve szerzett
harci érdemeket később Vásári Miklós esztergomi érsek fivére, Tamás, amiért 1355ben királyi birtokadományban is részesült.25 De nemcsak a síkságon vívott csaták
23 „Gurke sub vexillo regis vexilliarius existens occisus vexillo regis cadente sub vexillo cruciferorum rege pugnant e " . Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 196. SRH I. 489. o.
24 Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Budapest, 1964. (a továbbiakban: Képes Krónika) íolio 69 a, 137. o. Az ábra
és a krónikaszöveg egybevetéséből megállapítható, hogy a kép előterében látható, eltört rúdú kettős keresztes zászló
nem a tartományuraké, hanem a királyé. Más felfogásban v. ö. : Györffy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig,
a törzstől az országig. Századok, XCII. (1958) 54. o.
25 „...domino Nicolao iam dudum in archiepiscopatum Strigoniensem sublimato, nobiscum cum magna sue gentis
armigere comitiva et exercituali existente, magister Thomas, fráter eiusdem imacum aliis suis consanguiiieis et propinquis, vexillo eiusdem domini archiepiscopi fratris sui erecto, ipsiusque armigeris et familiar ibus... secum sumptis,
nostri genti (!) se associando... laudabiliter studuit decertare..." Fraknói Vilmos: Genealógiai kérdések. Turul, X V I I .
(1899)137.0.
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zajában irányították zászlók a magyar haderőt. A Dubnici Krónikához csatolt, a
Névtelen Minoritának tulajdonított krónikarészek elmondják a XIV. század dere
kának azokat a hadjáratait, amelyeket a Nagy Lajos király (1342—1382) öccse meg
gyilkolásának a megbosszulására Nápolyba indított, ill. nagybátyjával, a lengyel ki
rállyal szövetségben a litvánok ellen viselt. Ricardo megerősített olasz város alá ér
kezve a magyar sereg néhány vezetője, Lackfi István és öccse, Endre, valamint
a Sósnak mondott László és a Mórocok, a többiek tudtán kívül, felhágtak a város főtornyába, kitűzték ott István fehér sárkányos zászlaját, majd a magyar királyt él
tették. Embereik ezen felbuzdulva szintén betörtek a városba, s miután nagy öldök
lést vittek végbe, el is foglalták.26 Ujabban egyes kutatók kétségbe vonták a leírás
hitelét azt állítván, hogy a vállalkozás egyik résztvevője nem Lackfi Endre, hanem
Lackfi Miklós volt27, a magyar vezér zászlajának a kitűzése azonban nem vitatott,
miként az sem, hogy e merész haditett döntő szerepet kapott a város bevételében.
A litvánok elleni hadjárat során (1352-ben) Nagy Lajos és a lengyel király Belz
várát ostromolták. A krónika előadása szerint Bebek István, a király zászlótartója a
legválságosabb helyzetben, sebesülten is kitartott, s úgy állta a harcolók csapásait,
hogy három zászlót törtek össze a kezében, mégis a helyén maradt, s csak akkor
vonult vissza, amikor már a negyedik zászlaja is szétrongyolódott. Ekkor sem azért
—- szépítgeti a kudarcot a krónikás —, mert az ellenségtől, vagy a haláltól félt
volna, hanem azért, mert nem volt ötödik zászlaja, s nem volt segítőtársa sem. Belz
mindkét oldalról nagy veszteségekkel járó ostroma azzal a kompromisszummal vég
ződött, hogy a vár litván parancsnoka, Drozge, megegyezett a magyar királlyal, levé
tette a tornyokról a litván hadijelvényeket, a fekete hajú emberi fejeket, s helyettük
mindenki szeme láttára kitűzték a magyar király zászlaját. Miután így az ostromlók
„tekintélyén" nem esett csorba, elvonultak a vár alól, amely így természetesen litván
kézen maradt. 28 A királyi zászlótartó körül tomboló harc hevességét az magyarázza,
hogy a zászlózsákmány a XIII. századhoz hasonlóan a XIV. században is nagy dicső
séget jelentett. Lackfi István 1350-ben az itáliai hadjáratban szerzett érdemeiért
Csáktornya várát kapta adományba. Adománylevele érdemei között kiemeli, hogy
több ellenséges hadvezér zászlaját zsákmányolta.29
A századvégen Zsigmond király (1387—1437) ismét fegyveresen került szembe
belső és külső politikai ellenfeleivel. E harcok idején fogták el a király hívei a „hűt
len" János bán pártjára állt Ragusai Nixát, azért, mert János bán zászlaját viselte.
Hasonló sorsa jutottak kíséretének (ugyanazon zászló alatt vonuló) tagjai is.30 Egy
26 „Die autem sequenti rex movit exercitum ad unam civitatem in aurora nomine Ricardoch fortissimam, quam
Stephanus Alius Laczk et Andreas fráter eius nemine sciente conscenderent, et Ladislaus dictus Soos cura Moroczok
spsos sequens turrim civitatis principalem ascenderunt et vexillum Stephani draconem album erexerunt et fortissime
clamantes : Viva rex de Hungária, viva, viva I Famuli autem ipsorum super scalam humanam, id est scandendo super
scapulas alterius et portám civitatis succenderunt. Quo facto omnes irruentes hungari totam civitatem occupaverunt, et
eiusdem habitatores usque ad parvuios in ore glady peremerunt." Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci
Acephalo et Vaticano cronicisque Vindobonensi Picto et Budensi accurate collatum. c. 166. M. Florianus: Históriáé
Hungaricae Fontes Domestici. Lipsiae III. Pars I. 1884. (a továbbiakban: Fontes Domestici) 157—158. o.
27 Díkáni Kálmán: János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. Középkori Krónikások, X I . Budapest,
1910. 72. o. : Trencs&nyi Waldapfel Imre: A névtelen minorita krónikája. I n : Küküllei János és a névtelen minorita
krónikája. Budapest, 1960.118. o. 11. Íj.
28 Nicolaum de Zech, Blasium ac Stephanum Bubek regis vexillarium fortissime pugnantes horribiliter wlnerarunt.
Nam idem Stephanus instantum stetit sub vexillo et propugnancium ictus sustinendo, quod tria vexilla regia in eius
manibus fuerint contracta successive. Bt cum quartum penitus fuisset conquassatum, et omnes aly de parte regis de
sub Castro recessisssnt, ipse tandem neque habens vexillum quintum, nec aliquem sibi adstantem ad suum descensum
declínavit non timoré inimicorum, neque mortis formidine, sed carencia sibi assistancium sociorum. Sic igitur sub
dicto castro usque ad meridiem pugnaverunt... Exivit autem dictus Drozge et regi fecit omagium insignia Li tthwanorum de cacumine turrium scilicet capita humana cum nigris pilys deposuit, vexillum regis Hungarie loco eorum cunctis
videntibus apposuit. Quod vidente3 hungari clamaverunt: Beeke, beeke, i.e. pax." — Chronicon Dubnicense c. 170.
Fontes Domestici I I I . P. I. 163. o.
29 „...eundem Lodovicum de... civitate Troye cum sua gente cum banderiis seu vexillis explicatis... invasit, in quo
prelio... vexilla ducis Vernely, domini Nicolai de Acherolis, domini Philippi dicti malispiritus, domini Johannis de
Surgonia et alia tria conestabulorum caporalium seu nobilium aportavit. Magyar Országos Levéltár, Mohács Előtti
Gyűjtemény (Diplomatarium, a továbbiakban: 0LD1) 4751. Idézi: Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Íj.
30 1390-ben, ill. korábban „...Nixam Ragusanam in sua lancea arma Johannis Bani notory infidelis regie maiestatis
in signum inimicicie deferentem... captivassent..." — HO VII. 426. o.
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1397-ben kelt oklevél pedig arról tudósít, hogy a Zsigmond ellen fordult záraiak fel
emelt zászló alatt az uralkodóhoz hűséges Pago szigetére törtek, ott gyújtogattak, a
király védelemként ott lévő zászlaját letépték és meggyalázták. A király és tanácsa
kiállt a megtámadott Pago mellett, a záraiakról pedig megállapította, hogy gonoszul
és hűtlenül jártak el.31
A zászlók nagy katonai jelentősége mellett azt sem csodálhatjuk, hogy nagy
figyelemben és megbecsülésben részesültek a zászlótartók is. Amint láthattuk, a ko
rábbi időszakban többnyire a sereg vezetőjével együtt említik a források a zászló
tartót, később inkább az lett a szokás, hogy a sereg legfőbb parancsnoka helyett a
sereg felső vezetéséhez tartozó, de másodrangú személy tartotta (pl. Rozgonynál
Gurke, Beiz alatt Bebek István, holott mindkét helyen jelen volt a király is). A zászló
tartót nem lehetett magára hagyni. Amellett, hogy a sereg minden harcosának
kötelessége volt a zászlók körül tömörülni, azokat védeni, külön segítők is állhattak
a zászlótartók mellett. Belz ostrománál Bebek István nyilván nem tartotta egyszerre
kezében mind a négy, a krónikás elbeszélés szerint nála eltört, szétrongyolódott
zászlót, azokat egymás után adták a kezébe. Akár igaz a róla megírt vitéz magatar
tás, akár nem, az elbeszélésből kitűnik, hogy a zászlótartónak több zászló is a ren
delkezésére állt,] hogy a harc hevében tönkrementeket újjal pótolhassa. Saját (főúri,
főpapi) zászlókra nyilván a vezér saját katonai kísérete vigyázott. A források adatai
ból úgy tűnik, hogy a királyi zászlók kezelésére, őrzésére, tartására külön e célra
rendszeresített zászlóvivők, zászlótartók is rendelkezésre álltak. Valószínűleg] az ő
nyomukra bukkanunk egyes oklevelekben : 1330-ban Gyge fia János fia Lőrinc mes
ter, a király zászlóvivőinek a mestere, (fivéreivel együtt) bírói kiváltságban része
sül,32 a következő évben pedig valószínűleg ugyanazon Lőrinc mester, „a király úr
jelvényvivője", semptei várnagy arra utasítja officialisait, hogy egy szomszédos
birtokos jobbágyait ne zaklassák.33 De más oklevelekben is többször találkozunk
vexillifer-rel.34 Érdekes, hogy egy 1357-ben kelt oklevél (Bebek) Györgyöt és az öt
évvel korábban magát Belz alatt kitüntető (Bebek) Istvánt, liptói ispánokat említi
királyi zászlótartókként,35 s még 1387-ben is e család egyik tagja, Bebek Detre sze
repel —• most már mind Zsigmond király zászlótartója.36
A Képes Krónika nem csak a XIV. század első harmadának az eseményeiről tudó
sítja olvasóját, hanem — magába olvasztva egyes korábbi magyarországi krónika
szerkesztéseket — a magyar nép egész addigi történetét elmondja, s színes rajzokkal
illusztrálja is. E képek azonban természetesen nem arra források elsődlegesen, ho
gyan zajlottak le valójában a korábbi események, sokkal inkább arról tanúskodnak,
hogy a krónika miniátora (miniátorai) milyennek képzelte (képzelték) el a magyar
történelem régebbi eseményeit a XIV. század hatvanas évei táján. Ebből követke
zik, hogy a címeres ábrákat, címereket mutató csatajeleneteket is főként a XIV.
századi heraldikai szokások vissza vetítésének kell tekintenünk. így vonulhatnak
harcba fekete turulmadarat mutató vörös gonfanon, majd arany zászló alatt a kró31 A záraiak, .vexilo eorum introtemptum troni regalis nostreque serenitatis fastidium sursum erecto et sub
eodem perperam plerisque consanguineis fautoribus et complicibus condam Johannis prioris nostri notorii infldelis
ac incolis Regni Bozne pro tune nostris et regnorum nostrorum... emulis armis potenter suffultis"... „megtámadták
Pagót, amelynek lakói „nostrum regium vexilum in medio et pro tuitione uberiori eorum extollere insignite non
ceasaTunt"...A záraiak „nostrum penultimum vexillum a prefatis nostris fidelibus subditis iam devictis violenter
ablatum telluris in scenum proiciendo fedo pedum accessu maculare veriti non fuissent... contra sacrum dyadema et
dedeeus nostre maiestatis"... Wien, Staatsarchiv, Ungarische Urkunden. 25. I I . 1397. Regestája kiadva: Mályusz
Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár I. Budapest, 1951. 4647. sz. Az oklevelet idézi és más vonatkozásban elemzi : Eckhart
Ferenc: A szentkorona eszme története Budapest, 1941. 139—140. o.
32
magister Laurentius Alius Johannis fily Gyge magister vexilliferorum nostrorum..." Nagy Imre—Nagy Gyula:
Aniou-kori okmánytár. I—VII. Budapest, 1879—1920 (a továbbiakban: Anj. O.) I I . 463—464. o.
33 Anj. O. II. 553. o.
34 1350. HO VII. 408. o.; 1381: Fejér, Georgius: Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasiticus et civilis. T.: IX.
Vol: V. Budae, 1834. 477. o.
35 OLDl 4669.
36 Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Ij.
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A Héder nemzetség címeres pajzsa és zászlaja a Képes

Krónikában

nika miniátora szerint a magyarokkal azonos hunok37 a magyar honfoglalás táján
ill. ezt nem sokkal követően, így adhat hosszú farokban (fanonban) végződő, arany
csillagos és félholdas vörös zászlót a Hédervári ősök38, hasonló vörös mezőben ezüst
kutyafejet ábrázoló zászlót Hunt vitéz39, s további hasonló zászlókat más fegyveres
vitézek kezébe40 a megfelelő krónikahelyek festője. A harcba induló magyar király
általában vörös (fanonban végződő) zászlón és pajzson a zöld halmon álló ezüst
kettős keresztet viseli,41 de előfordul vörössel és ezüsttel hétszer vágott magyar
királyi zászló is.42 A magyar belviszályokba beavatkozó német sereg (ugyancsak
fanonban végződő) fekete sast ábrázoló, banniere-típusú arany zászló alatt küzd.43
Ha a magyar királyi család különböző tagjai harcolnak egymással, egyikük serege
vörös, kettős keresztet ábrázoló, másikuké vörössel és ezüsttel hétszer vágott bannière
alatt látható. 44 Miután az Anjouk is megjelennek a magyar történelem szereplői

37
38
39
40
41
42
43
44

Képes
Képes
Képes
Képes
Képes
Képes
Képes
Képes

Krónika,
Krónika,
Krónika,
Krónika,
Krónika,
Krónika,
Krónika,
Krónika,

4 a, ill. 5 a folio, 7., ill. 9. o.
14 b folio, 28. o.
15 a folio, 29. o.
15 a és 18 b folio, 19. és 36. o.
20 a, 21 a, 35 a, 36 b és 62 b folio, 39., 41., 69., 72. és 124. o.
25 b és 61 b folio, 50. és 122. o.
25 b és 35 a folio, 50. és 69. o.
73 a folio, 85. o.
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Hunt

lovag és a Poth nemzetség

öse címeres

tárcsapajzzsal

és zászlóval

a Képes

Krónikában

közt, a hasított, első mezejében vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a másodikban
arany liliomokkal behintett zászló is megjelenik a Képes Krónika vonatkozó illuszt
rációján.45
A címeres zászlókhoz hasonló jelvények szerepelnek a Krónika miniatúram meg
örökített, harci díszben ábrázolt uralkodók, vezérek, nevesebb harcosok pajzsain is.
így láthatunk fekete turulmadarat Attila,46 majd más vezérek pajzsán.47 Míg más
szereplőket tárcsapajzsukon és zászlajukon azonos ábrával örökített meg a miniátor, 48 a Héder nemzetség ősét bemutató „ P " iniciálé hurkában vörös mezejű zászló,
ill. vörös öltözék mellett fehér (ezüst) mezejű pajzson látható az arany csillag és a
félhold.49
A honfoglaláskori harcok más résztvevői harci díszben is zászló nélkül, csak tárcsa
pajzsra festett címerrel szerepelnek.50 E csoportból a legérdekesebb Olivér és Rátolt
egymás mellett ábrázolt alakja : a két azonos nemzetségből származó vitéz ugyanis
eltérő (ezüst, arany pajzsfővel, illetve vörös) mezejű pajzsba helyezett arany hársfalevéllel jelenik meg.51 A későbbi harci események illusztrálására a történelmi magyar
címer különböző ábrázolásai, a vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező52 és a zöld
mezőben halmon álló ezüst kettős kereszt is előfordulnak53, esetenként úgy, hogy
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Képes Krónika, 69 a folio, 137. o.
Képes Krónika, 7 b folio, 14. o.
Képes Krónika, 11 a és 12 a folio, 21. és 23. o.
Képes Krónika, 15 a folio, 29. o.
Képes Krónika, 14 b folio, 28. o.
A németországi Herman nemzetség és a Búzád nemzetség ősei. Képes Krónika, 15 b folio 30 o
Képes Krónika, 15 b folio, 30. o.
.
Képes Kronika, 49 b folio, 98. o.
Képes Krónika, 72 a folio, 143. o.
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I. (Szent) István király vörössel és ezüsttel hétszer vágott
ruhában, hármos halmon kettős keresztet
mutató tárcsapajzzsal és zászlóval

Szent László és a kun küzdelme, a háttérben a magyar
hadrend, fölötte kettős keresztes zászlóval

Olivér és Rátolt, valamint a Hermann nemzetség elképzelt őse a Képes Krónika díszes

iniciáléiban

(a zászlóknál megfígyeltekhez hasonlóan) a trónviszályok egymás ellen küzdő részt
vevői közül az egyik az egyikkel, a másik a másikkal jelenik meg.54 Vörössel és
ezüsttel hétszer vágott (címeres) ruhát, kettős keresztes címerü pajzsot visel Szent
István király (1000—1038),55 vörös rutapajzsban látható az ezüst kettős kereszt a
kunok ellen csatázó Salamon tárcsapajzsának a közepén, miközben a király felett
ugyancsak kettős keresztet ábrázoló, bannière típusú vörös zászló leng.56 Arany
mezejû pajzsán fekete sassal örökíti meg a miniátor a Magyarországon át Jeruzsálembe vonuló III. Konrád német császárt (1138—1152).57 Végül Károly Róbert
— zászlajához hasonlóan — pajzsán is együtt viseli a vörössel és ezüsttel hétszer
vágott mezőt, valamint az arany liliomokkal behintett kék mezőt.58
Már a régebbi szakirodalom felfigyelt arra, hogy a Képes Krónika pajzsábrázolásai
a díszítő cél miatt nem mindig élethűek. Nem csak azt kifogásolták, hogy a XIV.
században használatos tárcsák szerepelnek a régebbi korok szereplőinek a kezében,
hanem azt is, hogy a XIV. században hadipajzsként használatos tárcsákra nem volt
szokás közvetlenül címert festeni: főleg címer nélkül használták őket, de ha mégis
54
55
56
57
58

Képes Krónika, 46 a folio, 91. o.
Képes Krónika, 20 a folio, 39. o.
Képes Krónika, 36 b folio, 72 o.
Képes Krónika, 60 a folio, 119. o.
Képes Krónika, 69 a és b folio, 137—138. o.
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Aba Sámuel és a német császár csatája, címeres zászlókkal

címert festettek rájuk, külön festették fel a címert pajzsával, néha sisakdíszével és
sisaktakaróival.59 A Képes Krónikában ilyen, helyesen festett, ruta alakú címer
pajzs látható például Károly Róbert tárcsája közepén a Kassa melletti (rozgonyi)
csatát ábrázoló, már tárgyalt jelenetben.60
A pajzsokra, zászlókra rákerültekhez részben hasonló, részben azoktól esetenként
valamelyest eltérő heraldikai ábrájú ruhákról már többször megemlékeztünk. Bár
nem szerepeltek a harc közben, de a hadviselés folyamán gyakori tábori élet során
a könnyebb tájékozódást szolgálták, emellett díszítő, reprezentatív szerepet is ját
szottak a sátrakra helyezett címerek. A vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező és
a vörös mezőben zöld halmon álló ezüst kettős kereszt egyaránt díszíti IV. László
király sátrát azon a „ P " iniciáléba helyezett színes ábrán, amely a király meggyilko
lásáról írt krónikarészt illusztrálja.61
A XIV. században a sisakdíszek a korábbinál jóval fontosabb szerepet töltöttek be
a csatamezőkön. Nagyon tanulságos, s a sisakdíszek fontosságát mutatja, hogy a
legkorábbi magyar címeradományok voltaképpen sisakdísz-adományok.62 Hogy a
XIV. században a sisakdíszek egy-egy családon belül általában azonosak voltak,
öröklődtek, s a csatamezőn azonosításra is használták őket, Szepesi Jakab országbíró
egy 1376-ban kelt oklevelével bizonyítható. Ebből ugyanis kitűnik, hogy egy, az
országbíró előtt folyó perben az alperesek egyebek mellett azzal bizonyították a fel
peressel fennálló rokonságukat, hogy őseik, s következésképpen ők is, mint nemzet
ségi rokonok, az ország összes háborújában a felperes őseivel egyazon sisakdísz
59
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61
62

Csorna József: A magyar heraldika első két százada. Turul, XVI. (1909) 7. o.
Képes Krónika, 69 a folio, 137. o.
Képes Krónika, 65 a folio, 129. o.
Fejérpataky László: A XIV. századi czimer-adomány. Turul, X I X . (1901) 97—104. o.
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IV.

(Kun)

László király címerekkel díszített sátra a Képes Krónikának
bemutató ábráján

a király

meggyilkolását

jelvényt viseltek.63 Sisakdísz-adomány mellett témánk szempontjából további
érdekes engedélyt adott 1327-ben az a királyi oklevél, amely Donch zólyomi ispánt
feljogosította arra, valahányszor a király személyesen hadba száll, Donch mester
aranyos címert, jelvényeket, sisakdíszt és zászlót viselhessen.64 A mindent „beara
nyozó" királyi kegy voltaképpen egy igen veszélyes kiváltságot tartalmazott. A Ké
pes Krónikából kiolvashatóan már a XI. században alkalmazott hadicsel volt ha
zánkban a harci jelvények felcserélésével az ellenséget megtéveszteni a sereg vezéré
nek a hollétét és kilétét illetően. A krónikás leírás szerint az 1074-es mogyoródi csa
tában László herceg cserélte meg jelvényeit bátyjával, Gézával, hogy az ellenséges
Salamon királyt (1063—1074) félrevezesse, s elhitesse vele, hogy azzal a hadrenddel
áll szemben, amelyet egy korábbi összecsapásban már legyőzött, s neki, magának
legyen alkalma Salamonnal megütközni.65 Könnyen lehet, hogy Donch mester szá63 „Avi etiam et predecessores ipsorum et prenotati Stephani fily Apay et per consequens ipsi unius criste Signum
velud generacionales fratres in cunctis regni expedicionibus gessissent et portassent." OLDl 96 505.
64
quocienscunque nos ( = a király) cum nostris hostibus personale inimus conflictum, tu tue persone arma et
aratorain quelibet insignibus detectiva atque cristam et vexillum habeas et induas deaurata et sive pure per omnia
accendas in auro." Anj. O. I . 336. o.
65 „Ladislaus autem dux commutaverat signa sua cum vexillo ducis Geyse ea intentione, quod Salomon audacius
invaderet illud agmen, in quo signa Geyse gestabantur, putans esse agmen Geyse, quem nuper devicerat. Dux autem
Ladislaus affectabat custodire fratrem suum Geysam ducem ab insultu Salomonis et ideo primos impetus belli in se
maluit expediri..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 121. SAH I . 390. o.
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Dénes fia, Dezső hősi halála a király
sisakdiszével, a Bazarába elleni csatában,
a Képes Krónika
illusztrációján

A menekülő Károly Róbert a Képes
illusztrációján

Krónika

mára is hasonló hadicsel alkalmazásának a megkönnyítésére engedélyezték az arany
heraldikai elemeket a király személyes hadbaszállásának az esetére.66 Mindenesetre
tény, hogy alig három évvel később, amikor a Bazarad elleni hadjárat során Károly
Róbert seregét egy szűk völgykatlanban a románok tőrbecsalták, s jó részét megöl
ték, a királynak úgy sikerült megmenekülnie a súlyos veszedelemből, hogy Dénes fia
Dezső címert cserélt vele, azaz ő öltötte magára királya címerét, mire a románok
— őt gondolva Károly Róbertnak — meg is ölték.67 Nagyon tanulságos, hogy a kró
nika szövege név szerint megemlíti Donch mestert azok között a magyar urak kö
zött, akik a király menekülését hősies, mintegy „kőfalként" való helytállásukkal biz
tosították, arról azonban nem szól a Képes Krónika, hogy Donch mester aranyos
címere, sisakdísze vagy zászlaja részt kapott volna a románok megtévesztésében,
így lehetségesnek mondható, de nem biztos, hogy az ő aranyos címeres jelvényei is
elősegítették a címercserére alapozott mentőakció sikerét.
A Képes Krónika illusztrációinak megfestésekor még alig egy emberöltő telt el
a királyi sereg katasztrófája óta, érthető hát, hogy két miniatúra is megörökítette
a magyar királyi udvart és politikai elitet megrázó eseményt.68 Az első miniatúra
a király öltözékében ábrázolt Dezsőt már a völgyszorosban fekvő halottak közt,
a földön fekve mutatja, fején királyi koronával, struccos sisakdísszel. A szoros feletti
magaslatokról a gubába öltözött románok még mindig nyilaznak, köveket hajigálnak
66 „Világos a célzat, a csillogó, aranyos felszerelés magára vonja, a király személyétől eltereli az ellenség támadását."
Ghyczy Pál: Danes mester az aranyos vitéz. Turul, XLVIII. (1934) 77.o.
67 „Rex autem mutaverat armorum suorum insignia, quibus induerat Desev fllium Dyonisii, quem putantes ease
regem crudeliter occiderunt. Hex verő ipse cum paucis pro tuitione suorum aliquorum fldelium vi x evasit. Stabant
enim in circuitu eius quasi muri lapidei magister Donch cum Ladizlao Alio suo et cum militibus aliis de íamilia regis
et magister Martinus Alius Berend, qui omnes ictus gladiorum et sagittarum super se reeipiebant, velud ymbres pluviarum, u t regis vita a mortis impetu servaretur..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 209., SRH
500. o.
68 Képes Krónika, 72 a és 73 b folio, 143. és 146. o.
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a völgybe. A kép jobb sarkában a megmenekült király látható lóháton, két kísérője
között, fején koronával, pajzsán a vörös mezőben ezüst kettős keresztet ábrázoló
címerrel. Nyilvánvaló, hogy a kép e része annak dokumentálására készülhetett csak
ebben a formában, hogy a király szerencsésen megmenekült a nagy veszedelemből.
Ilyen közel az öldöklés színhelyéhez valójában még aligha viselhette volna címerét,
hiszen ezzel menekülése sikerét kockáztatja. Ami a koronát illeti, a Képes Krónika
miniatúrái — a többi szereplőtől való megkülönböztetésül — az uralkodókat álta
lában koronával ábrázolják, még olyankor is, amikor azok (pl. betegen, ágyban
fekve69) nyilvánvalóan nem viselhették azt. így ez a korona is csak a Krónika
olvasójának a tájékoztatására készült, voltaképpen nem volt ott a király fején
menekülése közben. A hasonló, második miniatúrán Dénes fia, Dezső már nem
ismerhető fel a halottak között, a románok és a menekülő Károly Róbert hasonlóan
szerepelnek, mint az első képen, de most a király pajzsán nem látható a kettős
kereszt. Minthogy az azonos jelenetet megörökítő két miniatúra különböző öltözé
kekben, felszereléssel örökíti meg a menekülő királyt, részletekbe menő élethűségük
ről szó sem lehet, de az adott körülmények mérlegelésével — a miniatúrák és a Kró
nika szövege alapján — valószínűsíthető, hogy Károly Róbert pajzsát, sisakdíszét,
címeres ruháját, felszerelésének egyéb árulkodó jelvényeit egyaránt levetette mene
külése érdekében, azaz minden olyan heraldikai (és esetleges egyéb) jelvényt letett,
amelyek segítségével a románok felismerhették volna.
Végső összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy a XIII—XIV. században Ma
gyarországon a címerek a hadi felszerelés különböző tárgyain szerepelhettek, s ren
deltetésüknek megfelelve alkalmasak voltak arra, hogy tulajdonosukat azonosítha
tóvá tegyék a harcmezőkön — és a mindennapi életben is.

Иван Бертеньи
ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБОВ В ВЕНГРИИ В XIII—XIV. ВЕКАХ
Резюме
Венгрия находилась на восточном рубеже средневекового европейского гербописания,
поэтому здесь гербы распространились несколько позже, чем в Западной Европе. Однако из
XIII—XIV века до нас дошли такие хроникальные записи и грамоты, изображение печатей,
ювелирных изделий и другие изображения, которые свидетельствуют о военном использо
вании гербовых знамен, щитов, украшений шлемов.
Необходимость опознавания воинов в тяжелых доспехах (рыцарей), а также руководство
отдельными войсковыми частями потребовало применения гербовых и военных знаков, чему
многократные свидетельства имеются уже начиная со второй половины XIII столетия. Наряду
с гербовым знаменем короля отдельные военачальники воевали под своими гербовыми зна
менами, и начиная с 1270 года свои знамена имели различные венгерские войска. Хроникаль
ные записи того времени часто упоминают гербовое знамя в руках предводителя данного
войска, а позднее в охранении какого-либо второстепенного, но также высокопоставленного
вельможи. Захваченные у противника щиты и знамена с гербами считались почетными воен
ными трофеями. Гербы на шатрах служили ориентировке в лагере, но наряду с этим играли
также роль и репрезентации.
В XIV веке отправившиеся в поход члены одного рода демонстрировали свою общность
не только одинаковыми гербами на щитах, но и одинаковыми украшениями на шлемах.
69 Кёрея Кгбшка, 22 Ь ёв 53 Ь М ю , 44. ее 106. о.
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О возросшем значении шлемовых знаков в XIV веке свидетельствует тот факт, что первые
пожалования гербов в Венгрии представляли собой пожалования шлемовых знаков: мастер
Донч в 1327 году получил прямое разрешение на то, чтобы как только король лично отправ
лялся в поход, он мог носить позолоченный герб, знаки отличия, племовые украшения и
знамя.
Гербы можно было использовать и для военных хитростей. Смена герба правителя, шлемового знака и украшенного гербом платья предводителя войска в 1830 году дали возможность
королю Карлу Роберту спастись из той узкой котловины, куда в западню заманили его ру
мыны, однако сын Денеша Дежё, облачившийся в гербовое платье короля, погиб смертью
храбрых.

Iván

Bertényi

D I E MILITÄRISCHE ANWENDUNG D E R W A P P E N I N UNGARN
I N D E N 13-TEN U N D 14-TEN J A H R H U N D E R T E N
Resümee
Ungarn lag a n der östlichen Grenze der mittelalterlichen europäischen Wappentrageung,
so verbreiteten sich hier die Wappen im Verhältnis zu Europa mit einer kürzeren Verspätung.
Aus der 13-ten u n d 14-ten Jahrhunderten sind aber zahlreiche Hinweise von Urkunden u n d
Chroniken, Abbildungen von Siegeln und Goldschmiedarbeiten verblieben, die von der militäri
schen Anwendung der m i t Wappen versehenen Fahnen, Schilde, Zimiere zeugen.
Ähnlicherweise wie im Ausland erforderte die Erkennbarmachung der schwerbewaffneten
Soldaten (Ritter) u n d die Führung der Truppen die Anwendung von -seit dem zweiten Hälfte
des 13-ten Jahrhunderts oft beweisbar m i t Wappen versehenen — Feldzeihen. Seit dem Anfang
des 1270-er J a h r e n haben die verschiedenen ungarischen Heereskörper neben der mit Wappen
versehenen F a h n e des Königs unter den mit Wappen versehenen Fahnen der einzelnen Heer
führer gekämpft. Die mit Wappen versehenen F a h n e n sind in den die Geschichte der Schlachten
beschreibenden zeitgenössischen Quellenmaterialen oft in den Händen der heeresführer später
unter Bewahrung eines zweitrangigen aber vornehmen Hochadeligen erwähnt. Die von dem
Feind erbeuteten, mit Wappen versehenen F a h n e n und Schilde zählten zu ausgezeichneter
Kriegsbeute. Die auf die Zelten gesetzten Wappen haben die Orientierung im Lager erleichtert
und dabei haben sie auch eine representative Zierrolle gespielt.
I m 14-ten Jahrhundert unterscheideten die selben Wappen auf den Schilden und die selben
Zimiere auf den Helmen die als Mitglieder der selben Familie ins Feld ziehende Soldaten von der
anderen Familien. Die zugenommene Bedeutung der Helmziere im 14-ten Jahrhundert ist
auch dadurch gezeigt, d a ß die erste ungarische Wappenverleihungen eigentlich Verleihungen
von Zimiere waren: Meister Donch wurde 1327 genehmigt, jemals der König selbst ins Feld
zieht, kann der Meister goldene Wappen, Insignien, Helmziere und F a h n e tragen.
Die Wappen konnten auch für Kriegslist gebraucht werden. Der Wappen-, Zimier-, u n d
Bekleidungwechsel des Heeresführers ermöglichte 1330, daß König Karl Robert aus dem engen
Kesseltal heil davonkam, in dem er von dem Rumänen in die Fall gelockt wurde. Dezső, der
Sohn von Dénes, der die Bekleidung mit den Wappen des Königs anzog, h a t aber den Heldentot
gefunden.
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V. MOLNÁR LÁSZLÓ

ADALÉKOK A KANIZSAI-CSALÁD
ÉS NÉVADÓ VÁRUK MOHÁCS ELŐTTI TÖRTÉNETÉHEZ

Kanizsa nevéről és a vár keletkezéséről1
Kanizsa, vagy Canissa — ahogyan a középkori források írják —• várának neve a
korábbi, ma már elavult feltételezések szerint a latin canis ( = kutya) szóra vezethető
vissza, mivel a környéket övező hatalmas nád- és láprengetegben sok kutyára emlé
keztető nádifarkas élt a rómaiak idején. Ezt a nézetet képviselték Balogh János 2 és
Barbarits Lajos3 monográfiáikban, melyek szerint a Canissa név annak a telepü
lésnek a jelölésére szolgált, amelyet a kelta cimberek alapítottak és ,,Corrhudum"nak (jelentése: „Ebhely") neveztek. Kniezsa István 4 , Kiss Lajos5, Markó Imre Lehel 6 ,
Bárczi Géza7 és Kálmán Béla8 nyelvészek véleménye alapján reálisabbnak tűnik az
az etimológiai magyarázat, amely szerint a település elnevezése a nyugati szláv
(szlovén) knéz (jelentése : fejedelem, herceg, úr) — s ebből Kenése, majd a nyelvtör
téneti fejlődés eredményeképpen : Kanizsa — szóval hozható összefüggésbe.
Valószínűnek látszik, hogy a korai középkorban a Kanizsa név nemcsak egyfajta
földrajzi objektumot, hanem inkább komplexumot, egy kisebb vidéket jelölt: mo
csarat, patakot, erdőt ós mesterséges erődítményt együtt, ahol a birtoklási jog a
„knóz"-t illette. Éppen ez az azonosítási bizonytalanság mutatkozik meg a név
későbbi okleveles adataiban is, amikor silva (erdő), fluvius (folyó), lacus (tó), castrum
(vár), majd civitas (város) jelölésére használják.9
1 A kanizsai vár régészeti feltárását mintegy három évtizeddel ezelőtt Méri István végezte el, de ásatásának ered
ményeiről kéziratunk leadásának időpontjáig közlemény nem jelent meg. I t t szeretnék köszönetet mondani KovalovszM Júliának, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársának, aki, mint a Méri-hagyaték örököse, lehe
tővé tette számomra a vár régészeti feltárására vonatkozó tudományos dokumentáció áttanulmányozását a nagykani
zsai Thury György Múzeumhan.
E helyen ismételten kötelességemnek tartom köszönetemet kifejezni mindazoknak — köztük az időközben elha
lálozott Unger Mátyásnak, Nagy Lászlónak, Rázsó Gyulának, valamint Horváth László és Vándor László régészek
nek —, akik hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel elősegítették a tanulmány megírását.
2 Balogh János: Nagykanizsa és vidékének hadtörténelmi múltja. Nagykanizsa, 1897.
3 Barbarits Lajos: Nagykanizsa (Magyar városok 4.) Budapest, 1929.
4 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. Budapest, 1955. 226—263. o. ; uô. : Helyesírásunk törté
nete a könyvnyomtatás koráig. Budapest, 1952. 41., 140. o. ; uő. : A magyar „zs" hang eredete. Magyar Nyelv, X X I X .
évf 94. o.
5 Kiss Lajos: A magyar nyelv történeti—etimológiai szótára. I I . Budapest, 1970. 442—443. o.
6 Markó Imre Lehel: Zalai helynévfej tési problémák (Kanizsa, Tűrje, Egerszeg). Zalai Gyűjtemény 11. (Szerk.:
Degré Alajos). Zalaegerszeg, 1974. 3—16. o.
7 Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2. kiadás, Budapest, 1958. 156. o.
8 Kálmán Béla: A nevek világa. Budapest, 1967. 170. o.
9 Benkő Lóránd: Víz- és helységneveink viszonyához. Magyar Nyelv, X L I I I . évf. 259—263. o. ; Markó Imre Lehel:
i. m. 5—9. o.;Melich János: Szláv jövevényszavaink. 1/1. Budapest, 1903—1905. 115. o.; uő.: A honfoglaláskori Ma
gyarország. Budapest, 1925—1929. 130—134. o.; Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a X I I I . század végéig.
Budapest, 1882. 413. o. Idevonatkozó okleveles forrásanyag: 1255: silva Kenesa {Wenzel Gusztáv: Árpádkori Űj Ok
mánytár. I—XII. Budapest, 1860—1874. VII. 479.0.); 1260: ad lacum Ganyssa (Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy
Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár I. Budapest, 1886.36. o.); 1321: castrum Ganisa (Nagy Imre—Tasnádv
Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár. I . Budapest, 1879. 626. o.)
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A nyelvészek véleménye alapján Kanizsa nevének eredetét felettébb nehéz egy
értelműen valamilyen földrajzi objektumhoz kötni és inkább csak logikai úton
rekonstruálható kialakulásának folyamata. E szerint: a vidék stratégiailag minden
kor (a kelták, a rómaiak, az avarok ós a szlávok idején is) fontos terület volt, s a
Dráva, valamint a Mura összefolyásának természetes határára támaszkodott a ki
alakuló egyházi közigazatás is, amikor a IX. században az aquileai és salzburgi
érsekség közti vonalat a Drávánál húzta meg. Később — az észak-itáliai kalandozá
sok kudarca után — a magyarok is a Dráva folyót használták fel gyepűvonalnak,
amelyen túl az ún. gyepűelve húzódott. A vidék stratégiai fontossága miatt tehát a
fejedelem, vagy valamelyik jelentősebb méltóság viselője (knéz) különös igényt tar
tott rá, s ezt a tényt a hely elnevezésével is érzékeltetni akarta. Egyes feltételezések
szerint a környéken — stratégiai jelentősége miatt — már a honfoglalást megelőző
időszakban különböző védőműveket (esetleg mocsár várat) építettek. 10
Balogh János és Barbarits Lajos munkáiban arról olvashatunk, hogy a korai kö
zépkori kanizsai földvár a honfoglalás után előbb Előd vezér unokája, Csák, majd
Zsolt fejedelem tulajdonát képezte. 11 Ma már ezek az állítások aligha tűnhetnek
helvtállóaknak — amit a régészeti ásatások is egyértelműen bizonyítanak —, mivel
a vár felépítését a tatárjárást követő időszakra, megítélésem szerint az 1290-es
évekre tehetjük. A Héder nembeli Kőszegi Henrik fia Miklós — a korszak egyik
legnagyobb feudális oligarchája — ugyanis ez idő tájt kaphatott engedélyt az uralko
dótól a kanizsai castrum felépítésére.
Az ekkor épített mintegy 36X38 m kiterjedésű, úgynevezett szabályos alaprajzú,
belsőtornyos épülettömb — amely erős kőalapozással, mészkőlapokból készült —
leghitelesebb ábrázolását az 1560-as évek végéről fennmaradt Giulio Turco-féle fel
mérés őrizte meg. A neves itáliai hadmérnök által készített rajz tanúsága szerint a
vár magját kőből emelt, négyszögletes épület alkotta. A mai szeszgyár alatt elhe
lyezkedett egykori vár ablakait és kapuját faragott kövekkel keretezték. Az erősséget
boronautak kötötték össze a tőle keletre, mintegy 5—600 méterre fekvő település
sel.12 A vár legfőbb előnye marékkor abban rejlett, hogy szinte áthatolhatatlan, ha
talmas mocsár vette körül, amely annyira széles volt, hogy még a tűzfegyverek el
terjedését követően sem tudták az erősség falait közelről, hatékonyan lőni.
Károly Róbert (1308—1342) a hozzá hűtlenné vált Kőszegiek kanizsai erősségét
1321-ben a Sopron megyei Osl családnak adományozta, amelynek egyik tagja,
Lőrinc ekkor felvette a Kanizsai nevet. 13
A Kanizsaiak ősei: az Osl nemzetség
Az Osl nemzetség eredetét illetően szakirodalmunkban rendkívül ellentmondásos
adatokkal találkozunk. Nagy Géza14 a nemzetségnek délszláv, Pór Antal 15 besenyő,
Horvát István 16 pedig egyértelműen magyar eredetet tulajdonít. Szopori Nagy
Imre szerint e nemzetség egyike azoknak, amelyek őseink letelepedésekor már az

10 A kora középkori Kanizsa stratégiai jelentőségéhez: Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs,
1929. 29—33. o.
11 Barbarits Lajos i. m. 5—6. o.
12 Nagykanizsa. í r t a : Oseke Ferenc—Horváth László—Kerecsényi Edit—Tóth Kálmánné. Budapest, Panoráma.
1984. 33—35. o.
13 Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: ZO). I. Buda
pest, 1886. 165. o.
14 Nagy Géza: Árpád-kori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 49—57, 112—130. o.
15 Pór Antal: Az Osl-nemzetség története a X I I I . és XIV. században. Turul, 1890. 153—200. o. (A nemzetség
nevei [Súr, Beled stb.] után valóban a besenyő eredet tűnik a legvalószínűbbnek — V. M. L.)
16 Horvát István: Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről. Pest, 1820. 75—76. o.
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országban éltek és birtokaikat a későbbiek során is megtarthatták. 17 Nagy Iván 18
és Karácsonyi János 19 a honfoglaló 108 nemzetség egyikének tartják az Oslokat,
akik a honfoglalást követően az ország nyugati peremén, főként Sopron vármegyében
telepedtek le és szereztek birtokokat. 20
Az Osl nemzetségre vonatkozóan csak a XIII. század elejétől vannak megbízható
adataink. így II. Endre (1205—1235) király egyik oklevelében I. Osl ispánnak két
fiát említi, Beledet (Belud, néha Belyd) és II. Oslt, akik uralkodójukat nem csak az
országhatáron belül szolgálták híven, hanem hadjárataiban külföldre is követték.
Ezért nekik jelentős birtokokat adományozott Csorna környékén, de később az
országnagyok tanácsára ezeket visszavonta, s helyettük a soproni vár tartozékai
közül kiszakított „Mugurch" és „Boborcha" (Maglócsa és Barbacs) nevű falvakat
adta 1220-ban.21 Az Osl-család tagjai a királyi adományokon kívül természetesen
vásároltak is birtokokat, köztük Beled és II. Osl a Sopron vármegyei Vicán (a Rábca
folyó mellett) két ízben is vettek — összesen öt ekényi — földet, ahol Beled fiai ké
sőbb lakóházat és templomot építtettek. 22
I. Osl ispán említett két fia —• az oklevelek tanúbizonysága szerint — II. Endre
és IV. Béla (1235—1270) kegyét élvezték, amit az is bizonyít, hogy többször mint
,,homo regius"-t (királyi ember) említik őket,23 Beled pedig az uralkodó főpincemestere volt.2* 1238. december 17-én IV. Béla király II. Osl mestert hűségéért megerősí
tette harminc ekényi birtokában. 25
II. Osl utolsónak maradt életben testvérei (Beled, Móric, Benedek, Súr) közül, bár
a XIII. század közepét már aligha érhette meg. Felesége azonban — akit IV. Béla
egyik oklevelében „nemes matróná"-nak nevez — kétséget kizáróan túlélte őt, mivel
1250 körül még hosszantartóan pereskedett rokonaival.26 Unokái, II. Tamás és Imre,
1264 végén osztoztak meg atyai örökségükön. Ennek értelmében Tamásé maradt
Isobor falu egészen, míg a csornai, beledi, móroci és széplaki birtokok, Halászi-sziget
(a Fertő-tó mellett), valamint a Somogy vármegyei Nágacs (Nágocs) Imrének jutott. 27
Ez utóbbi fiai közül egy 1308-as oklevél Gergelyt, Lőrincet, Lászlót, Mihályt és Dé
nest (vagy Dezsőt) említi, akik ekkor közeli rokonuknak, Herbordnak és fiának,
Istvánnak átengedték Beled falu birtokát. 28
Imre fiai közül a legfényesebb karriert Lőrinc érte el, aki a Kanizsaiak közvetlen
ősének tekinthető. Pályája kezdetén — többi testvérével együtt — a Kőszegiek
szolgálatában állott és hosszú időn keresztül azok várnagyaként szerepelt. Kitűnik
ez Károly Róbert okleveléből, aki Lőrinc első érdemeként a Kőszegiektől való el
szakadást említi. Ezért az uralkodó 1314-ben neki ítélte a Rába melletti Isobor bir
tokot, amelyet családjától a Héder nembeli (annak Wolfer ágából származó) Kőszegi
Kakas Miklós jogtalanul bitorolt.29
A nagyhatalmú Kőszegi-család nem tartozott a 108 honfoglaláskori nemzetség
közé, mivel első tagjai — Héder és Wolfer — a XII. század közepén valószínűleg
Karintiából jöttek Magyarországra. A letelepedésüket követő másfél évszázadban
17 Szopori Nagy Imre, Turul, 1883. 7. o.
18 Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VI. Pest, 1860. 64. o.
19 Karácsonyi János : A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, 1901. 401—418. o.
20 Az Osl nemzetség történetéhez: Sopron vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: SO). (Szerk.: Nagy
Imre) I—II. Sopron, 1889—1891; Csorna József: Magyar nemzetségi címerek. Pest, 1863. 133—139. o.; Nagy Géza:
Az Osl,nemzetség eredete. Turul, 1892. 75—83. o.
21 Árpád-kori Űj Okmánytár (a továbbiakban: ÁUO) VI. 157; O. Fejér:Codex diplomaticusHungáriáé ecclesiasticus et civitis (a továbbiakban: CD) I—IX. Budae, 1829—1844. I I I / l . 300. o., VII/1. 203. o.
22 ÁUO VI.; 449.; Fejér CD. VII/1. 621. o.
23 Fejér: CD. V/3. 500. o.
24 ÁUO I. 309., IV. 275., VI. 524., VII. 54., X I . 175. o.; Fejér: CD. I I I / l . 465. o.
25 Fejér: CD. VII/1. 621. o.
26 SO I. 21. o.; ÁUO VII. 306., 542. o.; Kubinyi Ferenc: Árpád-kori Oklevelek. Pest 1867. I. 39. o.
27 ZO I . 46. o.

28 Nagy Imre—Tasnády
29 AO I. 335. o.

Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár (a továbbiakban: AO) I. Budapest, 1879. 154. o.
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főként Vas vármegyében szereztek maguknak birtokokat, ahol Kristó Gyula szerint
legalább tizenegy váruk volt, s ezek zöme a X I I I . század során épült.30 Közéjük
tartozott: Kőszeg, Szentvid, Szalónak, Borostyánkő, Kertes, Rohonc, Léka, Sárvár,
Egervár, Vasvár és fő központjuk, Németújvár. Zala vármegyében a XIII. században
a Kőszegiek legalább nyolc várral rendelkeztek, olyanokkal mint Sztrigó, Pölöske,
Szigliget, Nempti (Lenti), Lind va, Reznek, Kanizsa és valószínűleg Buzád-sziget.
A család óriási Zala vármegyei vagyonát jelzi, hogy a XIII—XIV. század fordulóján
30 Kristó Gyula: A Kőszegiek kiskirálysága: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983. 243. o.
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csak a kanizsai várhoz tizenhat helység tartozott: Kanizsa, Lasnok, Pamlin, Reese,
Lean, Boksa, Csákány, Kerektó, Szákafölde, Molnári, Szentmihály, Vente, Libolca,
Dobolnok, Iglic és Venéce falvak. Ugyancsak Zala vármegyében birtokolták még a Kő
szegiek Kehidát, Pozvát, Fancsikát, Pölöskeszeget és Egerszeget.31 A fentieken kívül
a Kőszegiek hatalmas birtokokat mondhattak magukénak Somogy (Somogyvár,
Mórochely, Déshida), Tolna (Nyék, Tamási, Döbrököz, Tolna, Dombóvár), Baranya
(Pécs, Kernend, Szekcső, Héder, Olasz, Belvárd, Pétre, Gerőc, Szentlászló), valamint
31 Uo. 244. o.
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a Dráván túl (Szlavóniában) Várasd, Kőrös és Verőce vármegyékben is.32 Kristó
Gyula szerint a XIII—XIV. század fordulóján a Kőszegiek várainak száma meg
haladta a félszázat, név szerint ismert birtokaiké pedig a száztizet, bár valójában fal
vaik száma ötszázra becsülhető.33
A Kőszegi-család gazdasági és politikai hatalmának súlyát jelzi köznemesi fami
liárisaik száma, akik közül a somogyi Bő, a zalai Hahót (vagy Búzád) és Szalók,
a vasi Geregye, a győri Péc, a veszprémi Ajka és a soproni Osl nemzetséget kell
megemlítenünk. Ezen kívül a család familiárisainak számítottak a veszprémi Szörcsökiek, a vasi Súriak, a somogyi Kutasiak, a soproni Nagymartoniak, a tolnai
Sándor fia Moys és a zalai Máliak is.34 E familiárisok katonai, vagy gazdasági (bir
tokkezelő) szolgálattal tartoztak a Kőszegieknek, amiért azok cserében társadalmi
jogállásuk biztonságát garantálták.
A Kőszegiek a XII. század közepétől magas tisztségeket viseltek, ami hatalmas
vagyon megteremtését tette lehetővé. Már Wolfer is magát II. Géza király kegyel
méből „comes"-nek nevezte, testvére, Héder pedig III. István nádora volt. Kristó
Gyula hozzávetőleges számításai szerint a nádori méltóságot három családtag tíz
alkalommal mintegy tizenöt évig, a szlavón báni tisztet négy családtag tíz alka
lommal tizenhat esztendeig, a tárnokmesterséget hárman hat alkalommal kb. hét
évig gyakorolták. Ezekkel az országos méltóságokkal párhuzamosan a Kőszegiek
több vármegye ispáni tisztét is viselték.35 Nem véletlen tehát, hogy a Kőszegiek tar
tományúri hatalma azon alapult, hogy hosszú időn át gyakorolni tudták a közjogi
hatalmat mindazokban a vármegyékben, amelyekben birtokaik nagysága és váraik
ereje folytán magánjogi fennhatóságuknak már önmagában is érvényesülnie kellett.
A család igazi hatalmát megalapozó Kőszegi Henriket az 1240—1260-as években
IV. Béla király bárói, tanácsosai között találjuk, s az ő oldalán vett részt fiaival, Já
nossal és Miklóssal együtt az István ifjabb király elleni isaszegi ütközetben.36 Szol
gálatai fejében az uralkodó engedélyezte számára, hogy birtokain új várakat építtet
hessen. Mint ismeretes, váraink elsősorban a tatárjárást követő időszakban épültek
nagyobb ütemben, s ez főként IV. Béla politikájának volt köszönhető, ő rendelte el
ugyanis 1248—1260 között több oklevélben, hogy az egész ország területén, az arra
alkalmas helyeken várakat emeljenek, akaratlanul is elősegítve ezzel a tartományuraságok kialakulását és a feudális oligarchák politikai súlyának túlburjánzását.
A Kőszegiek a XIII. század utolsó harmadában mind gyakrabban léptek fel a
gyengülő királyi hatalommal szemben, így V. István (1270—1272) uralkodása alatt
a cseh uralkodó szolgálatába álltak és csak IV. (Kun) László (1272—1290) idején tér
tek vissza Magyarországra. De tartományúri helyzetükből és a feudális oligarchák
alapállásából következően IV. Lászlóval is képtelenek voltak együttműködni, ezért
öt alkalommal fel is lázadtak ellene. Előbb 1274-ben az uralkodó öccsét, András
herceget, majd 1278-ban és 1287-ben a későbbi III. Andrást (1290—1301) játszották
ki ellene.37
A Kőszegiek számottevő katonai erejét jelzi, hogy 1274-ben magát az uralkodót,
IV. Lászlót is fogságba ejtették, sőt két évvel korábban Árpád-házi Béla macsói és
boszniai herceget is megölették.38 Ezt követően 1278-ban szolgálataikat Rudolf
32 Uo. 244—246. o.
33 Uo. 249. o.
34 Uo. 257. o.
35 Uo. 250. o.
36 Fejér: CD IV/3. 346—347. o.
37 A Kőszegiek XIII. századi történetéhez: Karácsonyi János: Kőszegiek s nem Németújváriak. Századok, 1903.
371—375. o.; uő.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. II. Budapest, 1901. 144—164. o.; Pór Antal:
A Német-Ujvári grófok elnevezése. Századok, 1888. 252—255. o.; uő.: Lehet-e Volfer nemzetségét „Kőszegi"-nek
neveznünk? Századok, 1903. 566—567. o.; uő. — Karácsonyi János: Kőszegiek vagy Küsziniek? Századok, 1903.
475—477. o. ; Révész Ferenc: Németújvári Iván. Erdélyi Múzeum, 1891. 49—71., 133—148., 222—246. o. ; Stessel József :
A Németújváriak és a Héderváriak leszármazásához (Családtörténeti jegyzetek) Századok, 1896. 429—437. o.; Wertner
Mór: A Güssingiek. Századok, 1895. 42—64., 136—154.
38 Kristó Gyula: i. m. 264. o.
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német királynak, majd 1285-ben II. Károly nápolyi uralkodónak ajánlották fel.39
Ezután rövid ideig III. Andrást is támogatták, de 1291-től nyíltan a nápolyi Anjouk
(II. Károly és Martell Károly) híveinek vallották magukat. Még ugyanebben az év
ben foglyul ejtették III. Andrást, aki kiszabadulása után eredménytelenül ostromolta
váraikat. Rendkívül furcsa ugyanakkor, hogy amikor a trónkövetelő Károly Róbert
1300-ban Dalmáciában partra szállt, a Kőszegiek az utolsó Árpád-házi király hűsé
gére esküdtek fel. III. András halála (1301 január) után a Kőszegiek — más oli
garchákkal együtt — Csehországba mentek, hogy Vencelt ültessék a magyar trónra.
Rövid idő múlva azonban, amikor Vencel lemondott magyar trónjáról és Wittelsbach
Ottót tette meg örökösévé, ez utóbbi szolgálatába álltak, és őt szerették volna az
ország királyává koronázni.
A fentiekből is jól kitűnik, hogy a Kőszegiek — más oligarchákhoz hasonlóan —
csak addig maradtak egy-egy uralkodó oldalán, amíg attól — csatlakozásuk fejé
ben — jelentős hasznot remélhettek. Károly Róbert uralkodása első évtizedének
végétől azonban nekik is észre kellett venniük, hogy immár nem egy hatalom nélküli
árnyékkirállyal állnak szemben, hanem olyan uralkodóval, aki a rendelkezésére
álló minden eszközzel a központi hatalom megerősítésére, s ezzel egyidejűleg a tartományuraságok túlburjánzó hatalmának visszaszorítására törekszik.40 Az uralkodó
politikájának sikerét elősegítette az is, hogy a Kőszegiek ,,nagy" generációja (Iván
és Miklós) meghalt, a család ifjabb tagjainak pedig még fel kellett cseperedniük.
Amikor Károly Róbert központosítási törekvéseit a Dunántúlon a Köcskiek,
Nádasdiak, Nagymartoniak, Reznekiek, Koppányiak, Bogár István és mások támo
gatni kezdték, Osl Lőrinc is áttért az uralkodó hűségére. Természetesen a Kőszegiek
dühe nyomban ellene fordult, és kegyetlenül pusztítani kezdték birtokait. Lőrinc
azonban — királyi támogatással — bátran felvette a harcot és a Kőszegiek csapa
tait, amelyeket páncélos német vitézek is erősítettek, több diadalmas ütközetben
szétverte. Különösen kitűnt Kanizsa — vagy ahogyan akkortájt nevezték: Kanizsa
szeg —- várának bevételekor, amelyet Kőszegi Kakas Miklóstól foglalt el. Jelentős
érdeme volt ezen kívül Kapronca várának elfoglalásában is, amit Károly Róbert
egyik adománylevele is bizonyít.41 Világosan kell látnunk, hogy ezeket a katonai
sikereket Lőrinc egymaga aligha érhette volna el és csak rokonainak, valamint
servienseinek tekintélyes csapatával arathatott diadalt.
Ezekért a szolgálataiért Károly Róbert szinte elárasztotta adományaival Lőrin
cet, így neki adta a Sopron vármegyei Garablyánt (Salamonfa része), Gyalókát, Dicsket, 42 Iglicet,43 Nimiget44 (Fertőszentmiklós), Pereszteget,45 Somogyban Kisasszondot, valamint Zalában Kehidát 46 és Récsét.47 Ezen kívül az uralkodó 1322-ben szi
gorúan utasította a bíróságokat, hogy Lőrincet — ekkor már zalai ispánt — semmi
féle korábbi kártétele miatt felelősségre vonni ne merészeljék.48
Hogy miért részesítette Károly Róbert olyan jelentős királyi adományokban Osl
Lőrincet, ezt az uralkodó a következőképpen indokolta: „Mivel figyelemmel voltunk
39 Fejér: CD V/2. 456—457. o.
40 A tartományúri hatalom jellegéhez és sajátosságaihoz : Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon.
Budapest, 1979. ; uő.: Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyhen. Történelmi Szemle, 1977. 53—72. o.;
uő.: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében. Soproni Szemle, 1966. 331—340. o. ; uő. : Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest, 1973. ; uő. : Kun László és Erdély. Valóság, 1978/11. 83—96. o. ; uő. : Az Aranybullák évszázada.
Budapest, 1976; uő.: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983.; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az
Árpád-házi királyok alatt. I I . 2. kiadás, Budapest, 1899.; Szabó Károly: Kun László, 1272—1290. Budapest, 1886.;
Szentpélery Imre: V. István ifjabbkirálysága. Századok, 1921. 77—87. o.
41 AO I. 626. o.; ZO I. 164. o.; SO I. 84., 108. o.
42 SO I. 84. o.
43 ZO I. 161. o.
44 SO L 99. o.
45 SO I. 108. o.
46 AO II. 165. o.
47 ZO I. 160. o.
48 ZO I. 309. o.
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Lőrinc mester hűségére, valamint nagy és szívesen fogadott, érdemes szolgálataira,
amelyeket ő nekünk és országunk számára különböző vállalkozásainkban más és
más helyen uralmunk és tekintélyünk felmagasztalására, országunk egysége és nö
velése, valamint az országon belüli béke megteremtése érdekében elsősorban a hűt
lenek és ellenünk lázadók leverésében nagy fáradsággal, a saját és övéi élete kockákáztatásával és vérének hullásával dicséretre méltóan tett. Kőszegi Gergely fia And
rást és Kakasnak nevezett Miklóst ugyanis hatalmunk alá rendelte, azok számtalan
várát elfoglalta és felségünknek átadta. E tettek közül némelyiket, mivel mindegyiket
egyenként hosszú lenne elmesélni és unalmas, ezen oklevélben feljegyeztettük. Midőn
fegyveres sereget küldtünk és annak kapitányává téve a jó emlékezetű Amadé fia
Miklóst, az akkori soproni ispánt, majd egész Szlavónia bánját, hogy említett hoz
zánk hűtlen és ellenünk lázadó Kőszegi Gergely fia Andrást ostrom alá vegyék, ezek
a híveink, noha hallották, hogy nem egy hatalmas német bán fegyveres sereggel az
említett András megsegítésére Kőszegre sietett, mégis csak ellene vonultak az égi
védelemben bízó virtussal, miután az ellenséggel kemény csatát vívtak, emlékezetes
győzelmet arattak. Ebben a csatában Lőrinc mester buzgó hűséggel és irántunk való
hódolattal férfiasan küzdött, az ellenség közül egy hatalmas bárót, Stadenker nevűt
elfogott és őt a mi fogságunkba vetette, noha életveszélyesen megsebesült és övéi
közül ott sokan elestek. Ráadásul nemrég és ismét, amidőn Kapronca várát (amelyet
az irántunk hűtlen Kőszegi Henrik fia ellenünkre a kezében tartott) Miklóssal, egész
Szlavónia bánjával, kedves hívünkkel megostromoltattuk, Lőrinc mestert a bán
segítségére küldtük, aki szolgáival együtt az alatt a vár alatt tekintélyünk növelé
sére serényen harcolt, ott mind ő, mind övéi életveszélyes sérülést szenvedtek, sőt
egyik szolgája, Burdeznek nevezett Pál meg is halt." 49
Károly Róbert legszámottevőbb adománya azonban a kanizsai vár és a hozzá
tartozó uradalom volt, amelyet Lőrinc — mint már említettük — Kőszegi Kakas
Miklóstól foglalt el.50 A későbbiekben ez a nagy kiterjedésű uradalom, amelyet to
vábbi vásárlások útján igyekeztek megnövelni, lett Osl Lőrinc leszármazottainak
legfőbb központja. Ezt követően családi nevüket is Kanizsaira változtatták, bár
egyes források még évtizedekig Osloknak, vagy Csornaiaknak nevezik őket.
A királyi adományokon kívül Lőrinc más módon is igyekezett növelni birtokai
nagyságát. így például Bés bán fia László, akit Lőrinc a Kőszegiek fogságából ki
szabadított, a Fertő partján levő, Sopron vármegyei Bóz nevű birtokát adta neki
zálogba.51 A Koppányiak pedig, amiért őket a zavaros időkben az Oslok segítették,
Lőrinc javára lemondtak Kehida tulajdonjogáról.52 Hasonlóképpen mondtak le
Póka fiai Iglic nevű birtokukról, amiért Lőrinc korábban többször is segített raj
tuk. 53 Ezen kívül saját nemzetségének tagjai is jelentős javadalmakban részesí
tették Lőrincet, aki e birtokok jövedelméből számottevő katonai erőt tartott fenn.54
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Osl Lőrinc időnként tisz
tességtelen módszerekkel igyekezett vagyonát növelni, amit jól szemléltet a győri
káptalan előtt 1324. március 28-án kiállított oklevél, amelyben rokonait birtokaik
elidegenítésétől tiltotta, mert azok elővételi jogát saját magának tartotta fenn.55

49 Sárvár monográfiája (Szerk.: Horváth Ferenc). Szombathely, 1978. 101—102. o. (A középkori fejezet Érszegi
Géza munkája, 77—243. o.)
50 AO I. 626. o.; Z 0 I. 164. o.
51 SO I. 86. o.
52 ZO L 160. o.
53 ZO I . 161. o.
54 SO I. 102. o.
55 SO I. 98. o.
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A Kanizsaiak felemelkedése
1321-től tehát Lőrinc és fiai kezébe került a kanizsai vár, amely fontos csomópont
ban feküdt, hiszen a mocsáron átvezető Muraszombat—Lendva—Hídvég—Keszt
hely út, valamint a Pécsről és Zágrábból Zalaegerszeg felé menő utak itt keresztezték
egymást. 56
I Kanizsai Lőrinc tevékenységével a vár történetében is új szakasz kezdődött el,
mivel az erősséget a keleti oldalon, a Kanizsa patak jobb partján egy elővárral
egészítette ki. Ezáltal a patak vize immár a váron keresztül folyt át kb. négy öl
(megközelítően nyolc méter) szélességben. A patak partjait Kanizsai Lőrinc kétsoros,
a víz színe felett mintegy két méternyire kiálló, hegyes végű cölöpsorral verette ki,
valamint a patak régi medrét feltöltette, s ezáltal a vár udvara jelentősen megna
gyobbodott. Az így kettéosztott várat oly módon kötötte össze, hogy a patak vár
beli részének közepén egy magas és erős fatornyot építtetett, amelyen át — mindkét
oldalról egyszerre felvonható — híd tette lehetővé a közlekedést.57 A várparancs
nok az eredeti falak vonalában őr- és védőtornyokat emeltetett. Az alsóvárból a fel
sőbe való bejutást ellenőrző toronyba pedig őrséget állíttatott, hogy az átjárást
szigorúan szemmel tartsák. Ez a torony olyan magas volt, hogy erkélyéről az egész
vidéket könnyen beláthatták, s ha valami gyanúsat észleltek, azonnal kürtj éllel
figyelmeztették a várbelieket.
Kanizsai Lőrinc sokat tett azért, hogy a várőrség létszámát állandóan emelje,
s ezáltal a védelem hatékonyságát növelje. Rendszeresen gondoskodott familiárisai
ról, akikben így mindenkor megbízható támogatókra talált. Sokat tett azért, hogy a
környező falvak lerombolt templomait helyreállítsa és a várföldek népességét
növelje.
1330 szeptemberében Kanizsai Lőrinc — három fiával együtt — egy kisebb
banderiális csapatot vezetett Károly Róbert oldalán a Szörény várát megszállva
tartó Basaráb havasalföldi vajda ellen. E harcokban többször kitüntette magát, de
Posadánál a november 9. és 12. közötti ütközetben — amikor a havasalföldiek a
szinte járhatatlan hegyszorosokban tőrbe csalták a sereget és fentről hatalmas
köveket, sziklákat gördítettek Károly Róbert katonáira — Kanizsai Lőrinc is el
esett három fiával (III. Benedek, Lökös, II. Miklós) együtt. 58 Halála után a kanizsai
várparancsnoki tisztség II. János nevű fiára szállt, mivel annak öccse, István, papi
pályára lépett. 59
Kanizsai István 1343-ban, már Károly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos (1342—1382)
uralkodása idején lett a pécsi káptalan kanonokja, 1347-től pedig mint budai pré
post a király káplánjaként és diplomatájaként tevékenykedett. 60 Az uralkodó teljes
bizalmát élvezve gyakran utazott külföldi követségbe, így például Itáliába is, hogy
I. Lajos öccse, a Nápolyban a felesége — Johanna királynő — beleegyezésével meg
gyilkolt Endre herceg ügyében eljárjon. Miután a tárgyalások nem vezettek ered
ményre, I. Lajos 1347 novemberében seregével Budáról a Nápolyi Királyság ellen
vonult, hogy megbosszulja öccse meggyilkolását. Kanizsai II. János mintegy száz
főnyi bandériumával csatlakozott a király hadához, amellyel — Stájerországon és
Udinén keresztül — december 3-án értek Vicenzába, majd innen Veronát, Bolognát,
Riminit érintve 1348 elején Nápoly alá. Rövid harcok után I. Lajos átmenetileg
56 Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII—XIV. századi Magyarországon. (Értekezések a történeti tudományok
köréből. TJj sorozat, 82.) Budapest, 1977.148. o. A vár pontos helyét illetően : Vártúrák kalauza. (Szerk. : Dely Károly).
I I . Budapest, 1973. 313. o.
57 A korabeli várépítészet sajátosságaihoz: Gerő László: Várépítészetünk. Budapest, 1975.; uő.: Magyar várak.
Budapest, 1968.; uő.: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955.
58 SO I. 264. o.
59 ZO I. 572. o.; SO I. 335. o.
60 SO I. 173., 295. o.
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— Johanna királynőt menekülésre kényszerítve — Nápolyt is elfoglalta, majd hely
tartót (a Herman nemzetségbeli Lackfi Istvánt) kinevezve hazaindult. Kanizsai
Jánost, aki az egész hadjáratban bátorságával és vitézségével tűnt ki, az uralkodó
ismételten megerősítette Kanizsa, Kőszeg és Fraknó várainak, illetve az ezekhez
tartozó uradalmak, valamint Reese és Szentkereszt birtokjogában, továbbá neki ado
mányozta a Sopron vármegyei Szovátot. 61
1350-ben Nagy Lajos újból hadjáratot indított a VI. Kelemen pápa által támoga
tott nápolyi királynő ellen, amelyben a Kanizsai testvérek banderiális csapatukkal
ismét részt vettek. Szolgálataikért a király Jánost — 1350. június 4-én kelt okleve
lében — főudvarnokká, Istvánt pedig zágrábbi püspökké nevezte ki.62 1356-ban a
Velence ellen készülő hadjárat ügyében a két testvér VI. Ince pápánál, Avignonban
járt követségben, s mivel eredményesen tértek haza (öt hónapos fegyverszünetet
kötöttek a „tengerek királynőjének" nevezett Velencével), a király november 4-én
a szlavóniai kormányzósággal jutalmazta őket.63
Kanizsai János és István — az országbíróval együtt — 1358-ban a király megbí
zásából újból Itáliába, Velencébe utaztak, hogy ,,a köztársaság első polgárával",
a dózséval szerződést írjanak alá, ami február 18-án Zárában meg is történt. E szer
ződés értelmében Trau, Spalato, Ragusa, Zára, Scardona és Sebenico városait, vala
mint Arbe, Brazza és más dalmáciai szigeteket a magyar kirátysághoz csatolták,
továbbá a dózse ünnepélyesen lemondott a dalmáciai és horvátországi területekkel
kapcsolatos jogairól.
Az eredményes velencei tárgyalások befejezése után Kanizsai János I. Lajostól
az 1340-ben épült Szarvkő várát kapta adományként. 64 Ezenkívül az uralkodó lehe
tővé tette számára, hogy rendkívül szétszórt uradalmait a Kanizsa körüli kincstári
birtokokra elcserélje, amelyek egyébként jóval többet értek az övénél.65 Miután ez
megtörtént, hatalmas jövedelmeiből Kanizsai János a vár újabb megerősítéséhez
fogott, figyelembe véve a lőfegyverek alkalmazási lehetőségeit. Ezért a falakon
— amelyeket földtöltéssel erősíttetett meg — lőréseket alakíttatott ki, majd pedig
élete végén (az 1380-as években) Lübeckből és Linzből lőport, puskákat hozatott.
Várának megerősítésével egyidejűleg fogott Kanizsai János a már különben is
jelentős kiterjedésű birtokainak gyarapításához. Ennek során gyakran tisztesség
telen eszközökkel élt, s nem riadt vissza a rablástól, a gyilkosságtól, vagy az erőszakos
birtokfoglalástól sem. Amikor az uralkodó is értesült ezekről a túlkapásokról, kegy
vesztettnek nyilvánította Kanizsait, akinek hamarosan tárnokmesteri tisztségéről
is le kellett mondania és csak püspök öccsének köszönhette, hogy a „Várasd és
Zágráb ispánja" címet megtarthatta. 66 A történtek után öt évvel, 1386-ban halt meg.
Vagyonát két feleségétől — Pozsegai Miklós leányától, Margittól, illetve Lipótzi
Demeter tárnokmester leányától, Klárától — született fiai, III. Miklós, III. János
és II. István fiai örökölték,67 mivel II. Lőrinc és György nevű gyermekei még fia
talon elhaltak. 68
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65
66
67
68

SO I. 212., 264. o.
Nagy Géza: Árpádkori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 118. o.
Uo. 118—120. o.
SO I. 399. o.
SO I. 395. o.
SO I. 350. o.; Fejér: CD IX/3. 560. o.
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A Kanizsaiak Zsigmond uralkodása alatt
„Lajos király uralma véget érvén, fiúsarjat nem hagyott maga után, csak két
lányt. Egyiküket, a születés rendjében az idősebbet, akit Máriának neveztek, bár
még nem volt kiházasítható korú, házassági szerződésben a serdületlen gyermeket
Zsigmondnak, Brandenburg őrgrófjának ígérte — Károly római császár és cseh
király fiának, még atyja életében —, azzal a kikötéssel, hogy amikor a hajadon eléri
a házasulandó kort, hozzámegy feleségül és hitvesét teszi meg királynak. Az ország
összes nemeseinek tetszett ez a feltétel... Ennek a lánynak élt még az anyja, név
szerint Erzsébet, egy éles eszű, tehetséges és nem kis ítélőerővel rendelkező asszony.
O töltötte be asszonyi érettségével leánya feladatkörét az uralomban és kormány
zásban. Mellettük volt Garai Miklós, az ország legtekintélyesebb embere... Mihelyt
a gyöngébb nemet, ezt a hiszékeny asszonyt kívánsága szerint irányíthatta, kicsikarta
tőle az engedélyt, és ő gyakorolta kényére-kedvére a királyi hatalmat. A királynő, a
gonosz sugallatoktól megrontva, titkos gyűlölettel viseltetett a főemberek ellen és
az ország jogrendje megrendült.
Amikor az ország főemberei észrevették ezt, kegyetlen viszály tört ki, hiszen az
egyenlőség elve megbomlott, a félelem egymással szemben álló rosszindulatú pár
tokra osztotta a bárókat, és az egész nép megoszlott: teljes erővel marcangolják az
országot, lázongó hadak lepik el a földeket, megvetik a hajadon uralmát, és keresik
módját, hogyan foszthatnák meg a hajadon fejét a koronától." 69
A Thuróczy János ítélőmester által ,,A magyarok krónikájá"-ban ezekről az
évekről festett kép nem túloz, hiszen a hatalom gyakorlása I. Lajos 1382-ben bekö
vetkezett halála után valóban megnehezült. Mária királynő és anyja kormányzása
ellen fellázadtak a délvidék urai és nyíltan az Anjou-házból származó Durazzói
(Kis) Károly nápolyi király — Lajos egykori szövetségese — mellé álltak, aki 1385ben el is foglalta az országot, s királlyá koronáztatta magát Luxemburgi Zsigmond
ellenében. Ám 1386. február 7-én a királynők budai palotájában Garai Miklós
sugallatára orvul meggyilkolták (Forgách Balázs pohárnokmester halálosan meg
sebesítette), s Mária királynő és az özvegy Erzsébet újból átvette a kormányzást.
A Horvátországban és Dalmáciában fellángolt elégedetlenség lecsillapítására a királyi
hölgyek az ország déli tartományaiba indultak, de a Valpó vármegyei Gara vára kö
zelében elfogták őket, s Erzsébetet hamarosan megfojtották.70 Mária királynő kísé
retében került fogságba Kanizsai II. István, akit tömlöcbe vetettek és csak hosszas
alkudozások után, nagy váltságdíj lefizetése fejében bocsátottak szabadon. Ez azután
következett be, hogy Luxemburgi Zsigmond hadai élén bevonult Magyarországra,
kiszabadította csaknem egy éve raboskodó feleségét, majd 1387. március 31-én
Székesfehérvárott királlyá koronáztatta magát. 71 A Luxemburgi-ház címerének
aranyozott hársfalevelekkel díszített sasmadara tehát győztesként került ki a hatalmi
összecsapásból, ám hamarosan hatalmasabb ellenfele támadt a Kanizsai-címerben
ábrázolt, fenyegetően kiterjesztett szárnyú és karmú fekete sas képében. Az újabb
küzdelem erővonalai már a koronázás előtt kirajzolódtak : Zsigmondnak ahhoz, hogy
a koronát elnyerje, el kellett fogadnia az országnagyok diktátumát. ígéretet tett,
hogy az ország ősi szabadságát megtartja, a királyi tanácsba idegeneket nem vesz
be és birtokokat nem adományoz nekik, az őt támogató főurakkal pedig ligára lép,
s felhatalmazza őket, hogy erővel is kényszerítsék ígéretei teljesítésére.
A koronázás után megkötött liga vezetője a páduai egyetemen tanult Kanizsai
III. János lett, aki a Zsigmond-kori Magyarországon talán a legfényesebb karriert
69 Thuróczy János: A magyarok krónikája. (Fordította: Horváth János) 2. kiadás. Budapest, 1980. 272—274. o.
70 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984. 17—19. o.
71 Uo. 22. o.
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A Kanizsaiak áttol a,XW~XVLsx,.9ûmti uralt tnrtotook,
Sopron vármegye: 1 Csorna, 2 Maglóca, 3 Barbacs, 4 Vica (a Rábca folyó mellett), 5 Agyagos, 6 Nyüved (Neweg)
(ma: Fertőszentmiklós), 7 Széplak, 8 Beled, 9 Isobor (Sobor), 10 Móroc (a Fertő-tó mellett), 11 Halászi-sziget (a Fertő
tó mellett), 12 Garablyán (Salamonfa része), 13 Gyalóka, 14 Pereszteg, 15 Bóz (a Fertő-tó partján), 16 Szovát, 17 Fraknó, 18 Kapuvár, 19 Pordány, 20 Horpács, 21 Rov, 22 Sárkány, 23 Csepreg, 24 Kövesd (Giessing), 25 Borostyánkő
(Burnstein), 26 Szarvkő (Hornstein), 27 Höíflein, 28 Bodonhely, 29 Kismarton (Eisenstadt), 30 Zaszlop (Oszlop),
31 Fertő, 32 Örs (Csorna mellett [?]), 33 Farad, 34 Szárföld, 35 Mihályfölde (Mihályfa), 36 Locsmánd, 37 Csáva,
38 Vásárosfalu, 39 Enyed (Kapuvár közelében), 40 Jánóc (Johannsdorf); Zala vármegye: 41 Kanizsa, 42 Vadas (azono
síthatatlan), 43 Igrice, 44 Kehida, 45 Reese, 46 Bille (Kanizsa szomszédságában), 47 Szentkereszt (Perlak), 48 Gelse,
49 Lak, 50 Sziget, 51 Becsehely, 52 Egerszeg, 53 Bakónak, 54 Újudvar, 55 Ság, 56 Űjnép, 57 Szepetnek, 58 Szent
györgy, 59 Szentmiklós, 60 Basfalva (Bazsi), 61 Csoronfölde (Csornoha), 62 Sármás, 63 Eszteregnye, 64 Ormándhida,
65 Venéce (Vente), 66 Tóti, 67 ötvös, 68 Szentgyörgyvár, 69 Szécsi-sziget, 70 Szombathely; Vas vármegye: 71 Család
(Vámoscsalád), 72 Kőszeg, 73 Sárvár, 74 Léka, 75 Vasmegyericse (azonosíthatatlan), 76 Geréce, 77 Perenye; Somogy
vármegye: 78 Nágocs, 79 Kisasszond, 80 Korpád, 81 Pál (Szentpál), 82 Varászló, 83 Gárdos, 84 Mindszent, 85 Kislak,
86 Szentbenedek, 87 Csákány; Veszprém vármegye: 88 Szék, 89 Tótréde, 90 Bánkfalva, 91 Pápa, 92 Szeglak, 93 Karácsfa, 94 Leányfalu; Esztergom vármegye: 95 Dorog, 96 Nyergesújfalu, 97 Bajót, 98 Rab, 99 Csenke, 100 Pél, 101 Berény;
Tolna vármegye: 102 Simon tornya, 103 Döbrente, 104 Tamási; Győr vármegye: 105 Baráti, 106 Bika (Ma: Rábaszent
miklós); Pozsony vármegye: 107 Zsigárd; Fejér vármegye: 108 Csókakő; Kőrös vármegye: 109 Raszina (a Dráván túl),
110 Veliká, 111 Szenté (azonosíthatatlan); Heves vármegye: 112 Debrő; Nyitra vármegye: 113 Sempte, 114 Dicske;
Bihar (Temes) vármegye: 115 Cseri (azonosíthatatlan), 116 Almaszeg, 117 Szaka; Ausztria: 118 Neuburg.
Nem lokalizált helységei: 119 Azár (Veszprém vm.), 120 Bennek (Somogy vm.), 121 Pamlén, 122 Libolca, 123 Váró,
124 Bikkalja, 125 Nagykomár (Zalakomár?!)

érte el : 1368 végétől a zágrábi káptalan papja, 1376. május 28-tól egri, 1377. december
21-től esztergomi prépost, 1384. augusztus 27-től egri püspök, 1387. augusztus 3-tól
főkancellár, majd 1387. október 9-től esztergomi érsek.72 1394. április 24-én IX.
Bonifác pápa Kanizsai Jánost a római Szentszék követévé (legátus natus) és Magyar
ország prímásává nevezte ki. 1392. november 19-től Esztergom vármegye örökös fő
ispánja, 1414. január 6-tól — Zsigmond távollétében — az uralkodó helytartója
(vikáriusa).73 Mindezen tisztségek megszerzésével évekre állandósította mind a liga,
72 Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. Turul, 1941. 24. o.
73 Fejér: CD X/5. 634. o.
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mind saját vezető szerepét, családja hatalmát. 74 Bátyját, Kanizsai III. Miklóst
— aki udvari vitézként kezdte szolgálatát75 és 1385-től Magyaróvár várnagyaként
szerepelt70 — 1387-ben, húszévesen, Sopron, Vas és Zala vármegyék főispánjává77,
majd 1388-ban tárnokmesterré 78 léptette elő, s diplomáciai szerepet is adatott neki:
1395-ben követségbe küldték VI. Károly francia királyhoz, Merész Fülöp burgundiai
herceghez és több itáliai udvarhoz azzal a céllal, hogy rábeszélje őket a következő év
törökellenes hadjáratában való részvételre. Öccsét, Kanizsai II. Istvánt — miután
kiszabadult a délvidéki lázadók börtönéből — az érsek előbb a székely ispáni,79 majd
1395. február 18-án a főajtónállómesteri,80 1395. szeptember 29-én a Somogy vár
megyei főispáni, a következő év első felétől ismét a főajtónállói, 1398. október 11-én
a főudvarmesteri tisztséghez juttatta. 8 1
Zsigmond uralkodásának kezdetén a Kanizsai-testvérek mindhárman részt vettek
a Magyarországgal közvetlen érintkezésbe jutott török elleni jelentősebb katonai
vállalkozásokban, így az 1389-es rigómezei és az 1396-os nikápolyi ütközetben is,82
Nikápolynál az európai lovagsereg súlyos vereséget szenvedett I. Bajezid szultán
hadától, s többen, így például a burgundiai trónörökös és Ilsvai Leusták nádor is
török fogságba estek. A Kanizsai-testvérek azonban szerencsésen megmenekültek
és Zsigmond oldalán tértek haza. A vereség hírére a délvidéki főurak (Csáktornyai
Lackfi István volt nádor; unokaöccse, Simontornyai Lackfi István; Szepesi János
zágrábi püspök; Prodavizi Ördög István) a meggyilkolt Durazzói Károly fiához, a
trónkövetelő László nápolyi királyhoz pártoltak át. Kanizsai János ezt az alkalmat
használta fel, hogy 1397. február 27-én Kőrösön legyilkoltassa a tárgyalások ürügyén
odahívott Lackfit (a liga másik vezetőjét) és társait. 83 Erről Thuróczy János így ír
krónikájában: „Zsigmond király, aki eddig kedves volt nemzetének szemében, népé
nek súlyos veresége (Nikápoly) után gyűlölet tárgyává lett. Ezért, mint valami szö
kevény... Horvátország partvidékére hajózott. Kíséretében voltak az ország legha
talmasabb emberei : János esztergomi érsek úr meg a testvére, Kanizsai István. Kö
vetek útján kipuhatolták az ország főembereinél, mi volna a király számára a leg
előnyösebb. Közben ... Lackfi István vajda meg a másik István, a simontornyai,
régi bűnükben elbizakodva több bűntársukkal egyetemben — akiknek szívügyük
volt, hogy Zsigmond király ne uralkodjak tovább — követeket küldtek a felséges
ifjú Lászlóhoz, a nem sok évvel ezelőtt meggyilkolt Károly király fiához, aki ekkor
Apuliában atyja szerepét töltötte be az ország kormányzásában, és megígérték neki,
hogy Magyarország jogarát a lehető legsimábban átadják neki... Ez alatt az idő
alatt a napok a maguk szokásos körforgásában teltek-múltak, és maga Zsigmond
király másfél évig időzött a tengerparti vidéken: de néhány főúrnak, főként az
esztergomi érseknek s Kanizsa urainak meg Maróti János bánnak a segítségével
visszakerült a királyi székbe."84
A Lackfiak meggyilkoltatását Kanizsai János kancellár tervelte ki, s alig egy hét
elteltével jókora részt (a simontornyai uradalmat) szakított le az elkobzott Lackfi javakból.85 Az érsek vezetésével a Kanizsaiak rendkívüli mohósággal vetették magu
kat a vagyonszerzésre, és a Zsigmondnak tett szolgálataik fejében — 1401-ig —
hatalmas adományokban részesültek.
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Királyi adományként kapták meg a kapuvári uradalmat, 86 1387. augusztus 3-án
a Győr vármegyei Barátit, 87 1388. május 7-én a Zala vármegyei Gelse, Lak és Sziget
nevű javakat, 88 majd ugyanezen év június 20-án a hűtlen Endrédi Szász Mátyás
összes birtokait, 89 amelyekbe a beiktatás hamarosan meg is történt. 1388. november
3-án az uralkodó nekik adta a lázadó Bakónaki András Zala vármegyei birtokát, 90
1390. április 17-én a Sopron vármegyei Rov várát, 91 aztán a Kőrös vármegyei Szen
tét, 92 valamint a Somogy vármegyei Korpádot. 93 Ezenkívül a Zsigmond koronázása
kor tett szolgálataikért a király a Kanizsaiaknak juttatta az esztergomi egyházhoz
tartozó Nyergesújfalu, Bajót, Rab, Csenke, Pél és Berény nevű helységeket, amelyek
korábban a Nagymartoniakéi voltak.94 Rendkívül jelentős adománynak számított
az is, amikor Zsigmond 1397. március 4-én a hűtlen Lackfi István és András simon
tornyai várát és annak tartozékait ugyancsak a Kanizsaiaknak adta, 95 továbbá nekik
juttatta a Sopron vármegyei Barbacs, Sárkány és Kisfalud nevű helységeket.96
A királyi adományokon kívül a Kanizsaiak vagyonuk gyarapítását különböző
birtokvásárlásokkal és zálogba vételekkel is igyekeztek előmozdítani. így például
Kanizsai Miklós tárnokmester bérbe vette a győri püspök locsmándi tizedét,97 ami
ez idő tájt bizonyára nem csekély összeg lehetett. De a család nem szenvedett pénz
hiányban, mivel több adat is azt bizonyítja, hogy gyakran nyújtottak kölcsönt
Zsigmond királynak is, aki ezért cserében a lékai, csepregi, sárvári és szigeti uradal
makat adta nekik zálogba, 1390-ben pedig teljesen rájuk is irattá. 98 Arról is tudo
másunk van, hogy Kanizsai István nem csak Lajos briegi hercegnek,99 hanem 1391ben a Nagymartoniaknak is 1400 bécsi dénárt kölcsönzött, amiért tőlük Kőhídpordányt és Kövesdet kapta zálogba.100 Bazini és Szentgyörgyi Tamás grófnak pedig
6800 aranyforintot adtak, hogy az kiválthassa magát Jodok morva őrgróf (Zsigmond
király unokatestvére) fogságából. A fenti összegért később Szék és Szaka nevű birto
kokat kapták a Szentgyörgyi családtól.101 Ezenkívül a Kanizsaiak megszerezték még
Borostyánkő várát Sopron, Azárt és Tótrédét Veszprém, Becsehelyt, valamint Eger
szeget Zala vármegyében.102
A Kanizsai-testvérek Zsigmond uralkodásának első másfél évtizede alatt tehát
óriási vagyont szereztek, amit az is bizonyít, hogy amíg I. Lajos halálakor, 1382-ben
csak két váruk volt : a Zala vármegyei Kanizsa és a Sopron megyei Szarvkő, addig
egy évtized múlva tizet, 1397-ben és 1407-ben kilencet, 1417-ben, 1427-ben és 1438ban pedig nyolcat mondhattak a magukénak.103 Ezek közül Kanizsa, Szarvkő, Kis
marton, Borostyánkő, Kapu, Rov, Zaszlop (Oszlop), Léka, Simontornya és Sárvár
voltak hosszabb-rövidebb ideig a család kezén.104 A fenti várakon kívül a Kanizsai
család birtokai a XIV—XV. század fordulóján 8 mezővárosra és 187 falura terjedtek
ki. Ha — Fügedi Erik számításai szerint — egy mezővárosban átlagosan 500, egy
86 Hazai Okmánytár (a továbbiakban: HO). (Kiadják: Nagy Imre—Paur Iván—Ráth Károly—Véghely Dezső).
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faluban 115 ember élt, akkor a Kanizsaiak a tárgyalt időszakban mintegy 25 ezer
jobbággyal rendelkeztek.105
A Kanizsaiak számára felettébb jelentős kedvezményt jelentett, hogy amikor
Zsigmond őket valamennyi adományában megerősítette, egyúttal az összes bíróság
nak elrendelte, hogy nevezett hűséges híveit birtokjogaik igazolására ne kénysze
rítsék.106 Rendkívül érdekes az is, hogy amikor az 1397 októberében megtartott
temesvári országgyűlés felhatalmazta Zsigmondot, hogy mindazon adományokat
visszavonhatja, amelyeket korábban nem szabad akaratából tett, ezt a határozatot
a Kanizsaiakra nem terjesztette ki.107
A király és a Kanizsai János vezette liga egyetértése azonban hamarosan megbom
lott, mégpedig egy olyan kérdésben, amelyet a koronázás előtti feltételek kikötöttek :
az idegeneknek a kormányzásból való kizárásában.108 Az európai politikai küzdőtér
re készülő Zsigmond ugyanis több külföldi (Stiborici Stibor erdélyi vajda, Filippo
Scolari temesi ispán, Eberhard zágrábi és Maternus erdélyi püspök, Kon Przibisl sus,
Staszow Jugo stb.) munkatársat vett maga mellé, ami érthetően kiváltotta Kanizsai
János és a liga (Pelsőci Bebek Imre, Csetneki György, Szécsényi Simon, Szécsényi
Frank, Kaplai János, Pásztói János, Bebek Detre, a Losoncziak és mások) rosszallá
sát. S miután a király a liga követelésének nem engedett — bár az 1397. évi 48. tör
vénycikkben kötelezte magát, hogy az idegen világi és egyházi tisztségviselőket le
váltja és a jövőben idegeneket nem fogad szolgálatába —, Kanizsai János érsek és
Bebek Detre nádor vezetésével az országnagyok 1401. április 28-án Budán elfog
ták és Siklós várába zárták. A kormányzást országos tanács vette át, s Kanizsai
szerepét jól mutatja, hogy annak vezetőjeként felvette a Szent Korona kancellárja
címet.109
Zsigmond, miután hosszas tárgyalások eredményeként kiszabadult fogságából,
1401. október 29-én Pápán találkozott a rendekkel, s ott megesküdött arra, hogy
nem áll bosszút azokon, akik börtönbe vetették. Ennek jeléül Kanizsai Miklóst és
Istvánt bízta meg, hogy a Habsburg Vilmos osztrák herceg által fenyegetett nyugati
határszélt megvédelmezzék.110
Ekkor úgy látszott, Kanizsai János és a liga teljes győzelmet aratott: befolyása
az államügyekre tovább erŐ3ödött, az idegenek helyét saját emberei foglalták el.
Ám a küzdelem egyre élesedett, főleg azt követően, hogy a király leváltotta Bebek
Detre nádort, s utódává hűséges hívét, Garai Miklóst nevezte ki. Ezért 1402 végén
az elégedetlen főurak Váradon esküvel fogadták meg, hogy Zsigmondot nem tekintik
királyuknak. Kanizsai János, bátyjával, Miklóssal együtt, Nápolyi László trón
követelő pártjához csatlakozott, majd Zárában 1403. augusztus 5-én — Angelo
Accialuoli bíboros, IX. Bonifác pápa teljhatalmú megbízottja jelenlétében — mint
esztergomi érsek, alkalmi koronával királlyá koronázta. Ez döntő fordulatot hozott
a Kanizsai-liga és a Zsigmond közötti harcban, mert ez utóbbi csapatai hamarosan
fölénybe kerültek, s László nápolyi király még november elején Dalmáciából vissza
tért Itáliába. Zsigmond októberben a budai gyűlésen ugyan kegyelemben részesítette
a felkelőket, köztük a Kanizsai-fivéreket is, ám az érsek addigi vezető szerepe meg
szűnt : letették a főkancellárságból, elvesztette Esztergom, Hrussó és Sárvár várakat,
átmeneti időre megfosztották az érsekségtől, majd amikor visszakapta, a mindenkori
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érseknek járó tized folyósításától.111 A Kanizsaiak hatalmas birtokszerzése 1403
után megszűnt, bár Kanizsai János 1418. május 30-án bekövetkezett haláláig még
újabb fontos tisztségeket látott el: 1411-től, Zsigmond német királlyá választását
követően, a német főkancellárságot,112 majd 1414-től, az uralkodó több évi távolléte
idején, a helytartói (vikárius) teendőket. 113
A Kanizsaiak Zsigmond-kori felemelkedése magának a kanizsai várnak a fejlő
dését is jelentette. A vár előbb, 1386-tól, Kanizsai Miklós tárnokmester tulajdonában
volt, akinek 1404-ben bekövetkezett halálát114 követően János érsek vette át az
erősség irányítását, aki — várnagyai segítségével — nagy eréllyel végezte a teendő
ket, és kötelességének tartotta, hogy a várőrség és a környékbeliek lelki üdvéről is
gondoskodjon. Ezért az 1324-ben épült Margit-templom mellé a Ferenc-rendiek
számára monostort és ispotályt építtetett. A Kanizsaiak még Miklós életében a
királytól jogot nyertek, hogy a vártól keletre levő településen hetivásárokat tartas
sanak, majd János érsek 1409-ben Kanizsát mezővárosi rangra emeltette, így bizto
sítva annak további fejlődését.115
A Kanizsaiak a XV. században
A Kanizsaiak Zsigmond uralkodásának második felében, az 1403-at követő idő
szakban újabb jelentős királyi adományokban, kivételes kedvezményekben már
nem részesültek, s bár a „nápolyi" kalandot ép bőrrel megúszták, korábbi befolyá
sukat sohasem nyerték vissza. János érsek 1418. május 20-i halálát követően a ha
talmas Kanizsai-birtokokat Miklós tárnokmester fiai, IV. János és III. István,
valamint István székely ispán leszármazottja, II. László örökölték. Az előbbi két
testvér első ízben egy 1406. február 14-én keltezett oklevélben szerepelt, amelyben
Zsigmond király ismét nekik adományozta — a családtól 1403-ban elvett — Kapu
vár, Borostyánkő, Léka várakat és Csepreg mezővárost.116 Még ugyanezen év február
24-én az uralkodó megerősítette 1390-ben kiadott oklevelét a Sopron megyei Rov
várára vonatkozóan.117 1410-ben pedig a két testvért az örökösök nélkül elhalt
Platthi Lénárd birtokaiba iktatták be.118 Amikor 1411. november 13-án a bors
monostori apát Kéthely és más birtokai elfoglalása miatt 119 panaszt emelt a Kanizsai
család tagjai ellen, Miklós fia, III. István még szerepelt az oklevélben, de egy 1412.
január 27-i irat szerint már nem élt.120
Testvére, IV. János nevének említése elsősorban birtokügyekben fordult elő, így
például 1415-ben, amikor nagybátyjával, II. István volt királyi főajtónállómesterrel
együtt birtokrészeket és egy malmot vett Siebenhutter Ulrichtól.121 Tudjuk róla, hogy
még ugyanebben az évben nagybátyját, János érseket elkísérte a konstanzi zsinatra,122
ahol feltehetően hosszabb ideig maradt. 1421-ben Zsigmond királytól három csalló
közi birtokot és Höffleint kapta adományként, 123 majd 1424-ben az uralkodó meg
erősítette Ozorai Pipo (Filippo Scolari) temesi ispánnal kötött birtokcseréjét, amely
nek értelmében Simontornya váráért a Kanizsaiak Sárvár birtokába jutottak. 124
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Mályusz Elemér: i. m. 51—54. o.
Fejér: CD X/5. 634. o.
ReiszigEde: i. m. 24. o.
Egy 1405. február 16-i oklevél már néhainak említi Kanizsai Miklóst: Fejér: CD X/4. 448. o.
ZsO II/2. 255. o.
SO I. 553. o.
Reiszig Ede: i. m. 25. o.
SO I. 633—635. o.
SO I. 646—647. o.
SO I I . 11. o.
SO II. 21—22. o.
Fejér: CD X/8. 558. o.
SO II. 60—61. o.
SO II. 77—79. o.

— 429 —

Nagybátyja, Kanizsai II. István után ő lett Sopron vármegye főispánja, mely tiszt
séget tőle fia, III. Imre vette át 1428-ban. Amikor 1429. október 22-i ítéletével Zsig
mond király véget vetett a Kanizsaiak és Sopron városa között folyó határpernek,
IV. János már nem élt, s így a fenti ügyben fia, III. Imre, és testvérének utóda,
III. László képviselték.125 Kanizsai III. Imre azonban ezekben az években minden
bizonnyal még kiskorú lehetett, mivel birtokait Csornai Péter és Hídvégi Miklós
kezelték.126 Unokatestvére, Kanizsai II. László (István székely ispán fia) főispán
1434. február 15-én bekövetkezett halála után a családnak egyetlen nagykorú férfi
tagja sem volt, amit az is bizonyít, hogy ugyanez év augusztus 26-án Zsigmond uta
sította Molnári Kelemen győri püspököt, hogy a kiskorú Imre ellen folytatott perét
halassza el.127
Habsburg Albert (1437—1439) király halála után Kanizsai Imre, az elhunyt
Kanizsai II. László felesége, Garai Dorottya, valamint ennek fiai, IV. Miklós és
IV. László az özvegy Erzsébet királyné (Luxemburgi Zsigmond leánya) pártjához
csatlakoztak. Ezzel magyarázható, hogy I. (Jagelló) Ulászló (1440—1444) király
hűtlennek nyilvánította Kanizsai III. Imrét és II. László fiait. Az uralkodó leg
hűségesebb hívei, a Rozgonyiak pedig 1443 nyarán, miután Kapuvárt és Sárvárt el
foglalták, továbbá Kanizsai III. Imrét is fogságba ejtették, megkísérelték a kanizsai
vár elfoglalását is.128 A Rozgonyi István, Rajmund és Sebestyén vezette csapatok
ellen Kanizsát ekkor Bakónaki Török László és Nádasdy Oszvald várnagyok védték.
Kanizsát 1443 nyarán az ostromló csapatoknak könnyű volt megközelíteniük,
mivel a szokatlan nyári hőség következtében a várat övező mocsár és ingovány
szinte teljesen kiszáradt. így a Rozgonyiak csapatai egészen közel férkőzhettek a
várfalakhoz, amelyek ellen az első időben főleg éjszaka indítottak támadást. A Roz
gonyiak csellel és a várőrség megvesztegetésével egyaránt megpróbálkoztak, hogy
a várat mihamarabb elfoglalják. Mivel három heti ilyen irányú kísérleteik kudarccal
végződtek, a nyílt ostrom mellett döntöttek. Egy heti állandó lövetés után a vár
falak már annyira megrongálódtak, hogy az őrség reménytelenül nehéz helyzetbe
került. Ezért a védők két küldöttet szöktettek ki a várból, s azokat segítségért az
alsólendvai vár uraihoz, Bánffy Istvánhoz és Pálhoz küldték. A megbeszélés során
hosszas alkudozás kezdődött a segítségnyújtás feltételeiről, ezért a Kanizsaiak kép
viselői megígérték, hogy ha a Bánffyak támogatásával sikerül Kanizsát a Rozgo
nyiak ostroma alól felszabadítani, akkor a várat zálogba adják nekik mindaddig,
ameddig a katonai akció minden költségét számukra meg nem térítik. Ezenkívül a
szerződésben a Bánffyak még azt is követelték, hogy a segítségnyújtás fejében a
Kanizsai fiúk egyike vegye feleségül Bánffy István leányát, Dorottyát. 129
Mivel az idő rendkívül sürgetett, a Kanizsaiak képviselői — szorult helyzetükben —
mindent megígértek. Erre a Bánffy testvérek gyorsan mozgósították csapataikat és
Kanizsa felmentésére siettek. A várba azonban nem tudtak bejutni, mivel a náluk
létszámban nagyobb ostromlók gyűrűjét képtelenek voltak áttörni. De még aznap
éjjel váratlanul és roppant nagy harci zajjal megtámadták a Rozgonyiak táborát,
s az éj leple alatt ádáz küzdelem kezdődött, amely egészen hajnalig tartott. Ekkor a
várbelieknek is sikerült kitörniük, s így a Rozgonyiak csapatai két tűz közé kerül
tek, majd mindenüket hátrahagyva megfutamodtak. Ezt követően a kanizsai őrség
és a segítségükre sietett Bánffyak katonái üldözőbe vették a Rozgonyiak menekülő
hadát és pár óra leforgása alatt teljesen szétverték azt.130 A Bánffyak segítségével
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azután sikerült kiszabadítani a fogságból Kanizsai III. Imrét, aki ezt követően való
ban feleségül vette Bánffy Dorottyát. Hunyadi János kormányzóvá választása után
pedig az országos tanács erélyes sürgetésére Rozgonyi János még 1446-ban kénytelen
volt visszaadni Kapuvárt és Sárvárt a Kanizsaiaknak. 131
E harcok befejezése után Kanizsai III. Imre, valamint unokatestvérének, II.
Lászlónak fiai (IV. Miklós és IV. László) a vár újjáépítése céljából szakembereket
hozattak, akik az 1443-as ostrom tapasztalatait figyelembe véve igyekeztek a munká
latokat elvégezni. Ekkor ugyanis — mint már szóltunk róla — a rettenetes nyári hőség következtében a mocsarak és az ingoványok teljesen kiszáradtak, a források és a
kutak kiapadtak, a Kanizsa patak vízszintje is nagyon visszaesett, s ezáltal a vár
minden oldalról könnyen megközelíthetővé vált. Mindezeket szem előtt tartva a kö
vetkező évek erődítési munkáiban a régi „előműveket" nem építették újra fel, az
egész várat mély árokkal vették körül, amelyen a Kanizsa patakot is átvezették,
mégpedig úgy, hogy az északról többé nem a várba, hanem ezen árokba ömlött,
s két oldalról az erősséget körülfutva a vár déli részén ismét a rendes medrébe
került vissza. A Kanizsa patak régi, kiszáradt medrét feltöltötték, s ezáltal a ko
rábban két részre tagolt vár egyesült, jelentősen megnagyobbodott, valamint könynyebben védhetővé is vált.132
A vár átépítési munkálatai a XV. század közepén hatalmas költségbe kerültek,
amelyet nem volt könnyű előteremteni. Egy 1446. augusztus 1-i oklevél szerint
Kanizsai III. Imre unokatestvérének, II. Lászlónak fiaival (IV. Miklóssal és IV.
Lászlóval) együtt a védelmi költségekről egyezkedett Thewrek (Török) László kani
zsai várnaggyal, aki saját költségéből 430 aranyforintot fordított a vár fenntartásá
ra. 133 A szükséges összegeket a Kanizsaiak valószínűleg minden áron igyekeztek elő
teremteni, amit az is bizonyít, hogy az 1450-es évek elején sok vitájuk volt Debrenthey
Tamással, a szentmártoni (pannonhalmi) apátság főnökével, akinek panaszára
Hunyadi János kormányzó 1450 szeptemberében a csornai konvent megbízottját
küldte ki vizsgálatra. 1454-ben V. László király ismét kénytelen volt figyelmeztetni
Kanizsai III. Imrét és unokatestvéreit, hogy az egyházi gabona- és bortized beszedé
sét ne akadályozzák, mert különben a károkat kötelesek megfizetni.134
Amikor 1458 kora telén Hunyadi Mátyást királlyá választották, Kanizsai III. Imre
is Budára készült, hogy az uralkodó színe elé járuljon. Az utazás költségeinek fedezé
sére 1458. február 17-én engedélyt kért a soproni polgároktól, hogy városukon át
24 hordó bort szállíthasson Ausztriába. Bár Mátyás megkülönböztetett figyelemmel
fogadta, nem őt, hanem unokatestvérét, IV. Lászlót nevezte ki Zala és Vas vármegyék
főispánjává, s egyúttal udvari főlovászmesterévó.135 Kanizsai III. Imrét a király
Vas, Zala, Sopron és Veszprém vármegyékre kiterjedő hatáskörrel kapitányi címmel
ruházta fel, de ezt a tisztségét csak az év végóig viselte, mivel Garai Lászlóval és
Miklóssal együtt III. Frigyes német-római császár pártjához csatlakozott. Ezért
Mátyás az elégedetlenkedőket 1459. február elején Budára rendelte, és ott hűségesküt
kellett tenniük az uralkodónak.136 A továbbiakban valóban ennek szellemében tevé
kenykedett Kanizsai Imre, mivel 1459 nyarán III. Erigyes császár híveivel szemben
sikerült megvédenie — Csornai István várnagyával — Kapuvárt. A közéletben azon
ban valószínűleg többé nem vett részt és még 1467. május 23-a előtt elhunyt, hiszen
egy akkori leiratában a király a feleségét, Dorottyát már özvegynek címezte és szi-
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gorúan megparancsolta neki, valamint Kanizsai IL László fiainak, hogy a soproni
polgároktól — régi kiváltságuk alapján — vámot ne szedjenek.137
Kanizsai III. Imrének egy fiát, V. Miklóst ismerjük, akinek birtokait — mivel fiú
utóda nem volt — Kanizsai II. László leszármazottai örökölték.138 Egyetlen leánya,
Margit, Pankyrcher Vilmoshoz, az osztrák és magyar történelemben egyaránt jelen
tős szerepet játszott Andreas Baumkirchner testvéréhez ment feleségül. E házasság
is jól mutatja a nyugati határ menti magyar és osztrák arisztokrácia szoros össze
fonódását, évszázados családi kapcsolatait.
Kanizsai III. Imre unokatestvére, II. László gyermekei közül különösen IV. Miklós
és IV. László tevékenysége érdemel figyelmet. IV. Miklósnak — kimagasló szolgála
taiért — Hunyadi Mátyás előbb a Zala vármegyei kamara hasznát (lucrum camerae),
majd a Temes vármegyei Cseri várát (a hozzá tartozó 54 birtokkal egyetemben) ado
mányozta. A III. Frigyes elleni harcokban tanúsított érdemeiért pedig Vas, Sopron
és Zala vármegyék főispánjává nevezte ki az uralkodó.139
A Kanizsai-család tagjai közül talán a legkalandosabb életpálya IV. Lászlónak
jutott, aki Albert király halála után — még gyermekfővel — ugyancsak Erzsébet
királyné híveihez csatlakozott. Ezért I. Ulászló alatt kegyvesztett lett, s ezzel egy
idejűleg fej- és jószágvesztésre ítélték. Rozgonyi Sebestyén közbenjárására azonban
visszakapta birtokainak mindazon részét, amelyet az uralkodó időközben még nem
adományozott el másoknak. I. Ulászlónak a várnai csatában (1444) bekövetkezett
halálát követően Kanizsai IV. László nevelését az országnagyok az 1446-ban kor
mányzónak megválasztott Hunyadi Jánosra bízták. A kiváló hadvezér saját udva
rába fogadta az ifjú Lászlót, aki a következő években a Hunyadi-fiúk, Mátyás és
László apródjaként szolgált.
1456 júniusában a két Hunyadi-fiút apjuk Zimonyba rendelte, mivel I. Mehmed
szultán hatvan-hetvenezerre becsült hadával Nándorfehérvár (a mai Belgrád) ellen
vonult és hamarosan ostrom alá is vette azt. Hunyadi János — mint az ország
kormányzója — Kanizsai IV. Lászlót is zimonyi táborába szólította, aki az utasítás
nak megfelelően június elejére csapatával megjelent a fővezérnél, s vele együtt a negy
venhat napig tartó harcokban hősiesen részt vett. Mint ismeretes, Nándorfehérvár
végül is 1456. július 22-én felszabadult a török ostromzár alól, amelyben főként
Hunyadi csapatainak és Kapisztrán János „népfelkelőinek" volt oroszlánrészük.140
A fővezér azonban csak kevéssel élte túl a török elleni győzelmet és pár hét múlva
Zimonyban halt meg, ahol ez idő tájt Kanizsai IV. László is jelen volt. Ügyeinek ren
dezése végett azonban rövid időre Kanizsára vonult vissza, ahol — várnagya jóvol
tából — mindent a lehető legnagyobb rendben talált. Ezt követően Hunyadi László
hívására Nándorfehérvárra ment, s ott november 9-én részt vett Ciliéi Ulrik meggyil
kolásában. Mint ismeretes, az ugyancsak ott tartózkodó király, V. László ekkor
továbbra is barátságot színlelt a Hunyadi-fiúk iránt, sőt Lászlót az ország főkapi
tányának is kinevezte. Ezen kívül november 23-án Temesvárott esküvel fogadta
meg Szilágyi Erzsébetnek, hogy nem áll bosszút fiain. Később azonban, amikor a
király — Garai nádor és társai körében — teljes biztonságban érezte magát Budán, a
leszámolás tervével foglalkozott. Ezért Hunyadi Lászlót és Mátyást — családjuk
legtekintélyesebb híveivel együtt — Budára hívatta, ahol 1457., március 14-én a vár
ban elfogták őket, a humanista főpap Vitéz Jánossal, Kanizsai Lászlóval, Rozgonyi
Sebestyénnel és Modrar Pál körmöcbanyai patríciussal együtt. 141 A Garai László
nádor vezette, országnagyokból alakult ítélőszék aztán — a soha be nem igazolt
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felségsértési és hűtlenségi vád alapján — valamennyiüket fej- és jószágvesztésre
ítélte, amit Hunyadi Lászlón végre is hajtottak. A kitűzött kivégzés előtti két nappal
azonban Kanizsai László, Rozgonyi Sebestyén, Bánffy Pál — néhány más társukkal
együtt — megszöktek a börtönből és a Kanizsaiak birtokára menekültek. Itt szövet
séget hoztak létre Hunyadi Mátyás királlyá választása érdekében és 1458 január
jában hatezer főnyi fegyveressel csatlakoztak Szilágyi Mihályhoz. Kanizsai László
az elsők között tette le a hűségesküt az új uralkodónak, aki előbb erdélyi vajdává,
később udvari főlovászmesterré, illetve Zala és Vas vármegyék főispánjává nevez
te ki. 142
Kanizsai IV. László egész életében méltán élvezte a király bizalmát, bár 1458—
1459 fordulóján — rövid időre — testvérével együtt ő is III. Frigyes híveihez csatla
kozott. Párt változtatásának okát és mozgató rugóit elsősorban abban kereshetjük,
hogy a család birtokai az ország nyugati részén (főként Vas, Sopron és Zala várme
gyékben) terültek el, s ez „indokolta" az Ausztriához, illetve a Habsburgokhoz fűződő
kapcsolatokat. Néhány hónapig tartó „hűtlensége" után azonban mindvégig részt vett
a III. Frigyes elleni harcokban, ezekért a szolgálataiért Mátyás király Döbrente várát
— a hozzátartozó helységekkel együtt —, a Veszprém vármegyei Pápát, valamint
számos zalai birtokot adományozott neki. 143 Ezen kívül jelentős birtokokhoz jutott
Kanizsai László különböző vásárlások és zálogba vételek útján is. így 1460 elején
testvérével együtt zálogba vette Kanizsai III. Imrétől Újudvar, Ság, Űjnép és Zsigárd nevű helységeket, az év vége felé pedig Tejedi Imre győri és szombathelyi vár
nagytól Jánosgerezsd birtokát vásárolta meg.144 Testvérének, IV. Miklósnak 1478.
január 21-e előtt bekövetkezett halála után Kanizsai László, mint a család feje, az öszszes birtokok tulajdonosa lett. (Érdekességképpen említjük meg, hogy a Kanizsaiak
az 1450-es évek végén 78 faluval és kb. 13 ezer jobbággyal rendelkeztek.145 A család
1494-ben 2213 jobbágyportát mondhatott a magáénak, amelyből mintegy 1460 al
kotta a vagyon központi magját Kanizsa, Sárvár, Léka és Kapuvár uradalmaival.) 146
Kanizsai IV. László kimagasló érdemeket szerzett a délvidéki törökellenes harcok
ban is: 1478-ban a Dunán felhajózott és Vukovár környékén partra szállt, maja az
Eszék, Verőce, Belo vár és Várasd vidékét pusztító ellenséges csapatokat támadta
meg. E harcokban jelentős csapást mért a portyázó törökökre és szinte valamennyi
foglyukat kiszabadította. Amikor Hunyadi Mátyás erről értesült, seregének egy részét
küldte Kanizsai László támogatására, de a török lovasságot csak Jajcánál érték
utói, ahol heves küzdelemben megfutamították azt. Az ütközetben Kanizsai László
is súlyos sebet kapott, s miután visszatért várába, rövid idő múlva meg is halt. Ezt
bizonyítja, hogy amikor az uralkodó a Csupor Demeter győri püspök és a Kanizsai
család között Szovát birtokáért évek óta húzódó perben 1478. december 9-én őket
megidézteti, Kanizsai László már nem ólt.147 A ferencrendiek kanizsai kolostorában
helyezték örök nyugalomra, s ezt követően a vár minden uradalmával együtt leg
idősebb fiára, V. Lászlóra szállt. Ismeretes, hogy őt jó barátság fűzte Kinizsi Pálhoz,
akinek a támogatását és bizalmát élvezve jelentős hivatalokat tölthetett be.
Kanizsai V. László neve a közéletben első ízben 1458. július 4-én tűnt fel, amikor
Mátyás király a bécsi táborból arról értesítette a soproni polgárokat, hogy a város
és környéke védelmével Kanizsai Lászlót bízta meg.148 Az uralkodó halála után
Corvin János híveihez csatlakozott, s bizonyára ezzel magyarázható, hogy annak
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kudarca után Kanizsai László egy időre teljesen visszavonult és a közéletben csak
1494. február 6-tól, mint dalmát-horvát-szlavón bán szerepelt. Ezt a tisztséget
1495. március l-ig viselte, majd még az év június 29-én II. Ulászló (1490—1516)
jajcai (boszniai) bánná nevezte ki. Ez utóbbi rendkívül felelősségteljes méltóságot
Bebek Jánossal együtt töltötte be. Fényes hivatali karrierjét jelzi, hogy egy 1498.
október 11-i oklevél ismét dalmát-horvát-szlavón bánnak tünteti fel. 1500. május
15-én, amikor a király a világi és egyházi országnagyokat Budára hívatta, hogy a
török által szorongatott Jajca várának erődítési munkáira kétezer aranyforint köl
csönt felvehessen, Kanizsai Lászlót a kezesek között találjuk.149
1486-ban és 1501-ben Kanizsai V. László nagyon sokat tett azért, hogy a Kanizsa
környékén pusztító pestis további terjedését megakadályozza. Ezen kívül, hogy
jobbágyain némiképpen segítsen, megnyitotta a várbeli magtárakat és pincéket,
valamint pénzt osztott szét a rászorulók között. A két súlyos járvány a vártartomány
lakosságának csaknem a felét elpusztította, ezért Kanizsai László új telepítésekkel
és különböző kedvezményekkel igyekezett előmozdítani a szükséges munkaerő pót
lását. Jelentős érdeme volt továbbá a vár védelmi rendszerének fokozása is, amely
nek során Ausztriából ágyúkat, szakállas puskákat, nagy mennyiségű lőport, vas
golyókat, illetve tüzéreket hozatott. Ez utóbbiak nem csak az ágyúk kezelését vé
gezték, de kötelesek voltak a várőrség tagjait a tűzfegyverek használatára is meg
tanítani. 150
Egy 1501. december 6-i oklevél szerint — amelyben Tamás szentgyörgyi és bazini
gróf panaszt emelt ellene Sopron vármegyei hatalmaskodásai miatt — Kanizsai
V. László már nem élt, ezért a vizsgálatot testvérei (VI. János és IV. István), vala
mint unokatestvére, II. György ellen tartották meg.151 Halála után a hatalmas birto
kok nagyobb részét testvére, VI. János kapta meg, aki a későbbiek során elsősorban
nem fényes közéleti szereplésével, hanem állandó hatalmaskodása val és birtokpereivel
hívta fel magára a figyelmet. Közismert német barátsága miatt pedig gyakran került
konfliktusba a magyar uralkodókkal. Amikor I. Miksa király (a későbbi német—
római császár) 1490 őszén seregével Székesfehérvárig nyomult előre, Kanizsai János
testvérével, IV. Istvánnal együtt pusztítva, rabolva követte a német hadakat. Bár
II. Ulászló 1492-ben megbocsátotta hűtlenségét, a későbbiek során sem halmozta el
olyan fényes hivatali tisztségekkel, mint testvéreit, annak ellenére, hogy a XVI.
század első éveiben előbb Sopron vármegye főispánjává, később jajcai bánná ne
vezte ki. A Miksa császárhoz fűződő jó kapcsolatait jelzi, hogy a német uralkodó
1498-ban egyik oklevelében leghűségesebb hívei között említi, majd 1510-ben honfiúsította, 1515-ben pedig birodalmi gróffá nevezte ki Kanizsai Jánost. 152
Az 1520-as évek elején Kanizsai János hatalmas összegért megszerezte Neuburg
várát, sőt házat vásárolt Bécsben is. Ettől fogva Neuburg és Kanizsa örökös grófjá
nak, valamint lékai és kapuvári bárónak címeztette magát.153 Mielőtt végképp
Miksa császár hívei közé szegődött, rendezte anyagi ügyeit, azaz 1515-ben unoka
testvérének, II. Györgynek özvegyétől és fiától, VI. Lászlótól tizenötezer forintot vett
fel kölcsön, amelynek fejében Sárvár, Kapuvár, Kanizsa, Szepetnek, Becsehely,
továbbá számos Vas, Zala és Somogy vármegyei helységnek az őt megillető részét el
zálogosította. 1517-ben pedig Léka, Csepreg és Fertő nevű birtokainak a felét adta
zálogba nyolcezer forintért Kanizsai VI. Lászlónak. Bécsben, 1522 tavaszán bekövet
kezett halálát követően birtokain unokatestvérének, II. Györgynek a fia, VI. László

149 Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története, 1450—1527. Budapest, 1915. (Monuraenta Hungáriáé
Historica. Diplomataria, 40.) 107—118., 124., 146. o.
150 Balogh János: i. m. 64. o.
151 Reüzig Ede: i. m. 74. o.
152 Uo.
153 SO I I . 616. o.
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(a Vas vármegyei főispán és királyi kincstartó), unokanővére, Dorottya (Perényilmre
nádor özvegye), valamint felesége (Guthi Ország László leánya, Katalin) osztoztak
meg.154
Kanizsa és birtokosai a XVI. század első harmadában
Mivel Kanizsai V. Lászlónak, VI. Jánosnak és IV. Istvánnak egyaránt nem voltak
utódai, az 1520-as években a család leszármazottai közül már csak IV. Miklós zalai
főispán II. György nevű fia, valamint két leánya, Katalin és Dorottya voltak életben.
Kanizsai Györgyöt, aki Mátyás halálakor, 1490-ben legfeljebb huszonkét éves lehe
tett, a korabeli források Újlaki Lőrinc, Váradi Péter kalocsai érsek, Beriszló Bertalan
vránai perjel és Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök mellett Corvin János leg
hűségesebb hívei között emlegették. Még 1493. január 3. előtt feleségül vette Alsólendvai Bánffy Erzsébetet (Bánffy Pál és Báthori Margit leányát), Rozgonyi László
özvegyét. E házasság révén szerezte meg a Heves megyei debrői uradalmat, amelybe
az egri káptalan 1493. október 8-án iktatta be. Valamivel korábban, 1493. július 4-én
pedig megállapodás jött létre a Kanizsai-család tagjai között, s ennek értelmében
Sárvár, Léka, Kapuvár és Kanizsa várak, továbbá az ezekhez tartozó hatalmas ura
dalmak fele része jutott Györgynek.155 Ujabb birtokokhoz jutott második házassága
révén is, amikor első felesége nővérének (Bánffy Dorottya, Rozgonyi Jánosné)
leányát, Klárát vette el, aki korábban Egervári László dalmát-horvát-szlavón bán
hitvese volt.
Ez az óriási vagyon, valamint kimagasló katonai érdemei tették lehetővé, hogy
Kanizsai György az ország főurai között is előkelő helyet foglaljon el. II. Ulászló
király előbb Zala vármegye főispánjává,156 majd főpohárnokká, nándorfehérvári ka
pitánnyá, dalmát-horvát-szlavón bánná nevezte ki, és Zengg várának parancsnoki
tisztét is rábízta. 157 Hivatala gyakorlása során szinte minden nap részt vett a dél
vidéki törökellenes harcokban, a portyázó-fosztogató ellenséges hadakkal való küz
delemben. Amikor 1509 tavaszán Beriszló János szerb despota val közösen kísérelte
meg visszaverni az előrenyomuló török csapatokat, e harcokban már fia, VI. László is
részt vett. Kanizsai György azonban nem sokáig irányíthatta a délvidéki törökellenes
katonai akciókat, mivel a következő évben, 1510-ben, elragadta a halál.
Nővére, Dorottya először Vingárti Geréb Péterhez (Mátyás király egyik ismert
hadvezére, 1478—1479-ben erdélyi vajda, 1486—1494 között főajtónállómester,
1495—1497-ben országbíró, 1500—1505-ben nádor), a Hunyadi család közeli roko
nához, majd megözvegyülvén Perónyi Imre nádorhoz, Abaúj vármegye örökös főis
pánjához ment feleségül.158 Ez utóbbinak 1519. február 5-én bekövetkezett halála
után azt kérte II. Lajos (1516—1526) királytól, hogy családja ősi címerét első férje
címerével egyesíthesse.159 A Kanizsaiak (illetve az Osl nemzetség) címere egyébként
egy aranypajzson fekete szárnyas saslábat ábrázolt, amelynek pajzs alakú sisak
dísze és fekete-arany takarója volt.100 Az 1519. június 23-án Budán kiállított címeres
levél tanúsága szerint az uralkodó teljesítette az özvegy kérését, „megindíttatva attól
a nagy szerénységtől ós áhítattól, állhatatosságtól, őszinteségtől, hűségtől, vallásos
ságtól s a legszebb erények nagy számától, amikkel Kanizsai Dorottya asszony tün-
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döklik, s amik őt a női nem ékességét illetőleg a letűnt idők nagy alakjaival is össze
hasonlíthatóvá teszik." 161
Kanizsai Dorottya — a kortársak véleménye szerint is — nagy egyéniség és ki
váló szellem volt: több idegen nyelven beszélt, nagyon határozottan kezelte ekkor
már kihalóban lévő familiája birtokait s mint óriási uradalmak tulajdonosát, két
nádor özvegyét, mindenki őt tekintette ,,első asszony "-nak Magyarországon a
XVI. század elején. II. Lajos nővérének, Annának I. Ferdinánddal kötött esküvőjekor a főasszonyok közül övé volt az első hely a menyasszony elé Hamburgba induló
küldöttségben, s Báthori István nádor menyasszonyát, a mazóviai hercegnőt is ő
vezette a lakodalmas házba.162
Kanizsai Dorottya a család hatalmas vagyonából jelentős birtokokat adományo
zott a magyarországi pálosok rendjének, ezért Gergely főperjel 1512-ben a rend
tiszteletbeli tagjává avatta. Nemeslelkûségét jelzi az is, hogy 1525-ben írott
végrendeletében újabb adományokat nyújtott kápolnaépítés céljából a Kanizsa
melletti bajcsai monostornak. Az utókor nagyrabecsülését és tiszteletét váltotta ki
1526-ban tanúsított áldozatvállalása is, amikor a mohácsi csatát követően négyszáz
embert fogadott fel, hogy az ütközetben elesett katonákat eltemettesse. A történet
írók feljegyezték róla, hogy mialatt emberei az elesettek ezreinek ástak sírokat,
azalatt ő mostohafia, Perényi Ferenc váradi püspök holttestét kereste.163
Kanizsai Dorottya halála után a családi birtokok egészét II. György egyetlen fia,
VI. László örökölte, aki tizenhét éves korában, 1513. július 5-én már Vas vármegye
főispánjaként szerepelt. Nagynénjének, Dorottyának pártfogásával ezt a tisztséget
egészen 1524-ig viselte, 1522-ben pedig királyi kincstartónak nevezték ki.164 Tudjuk
róla, hogy 1524. március 11-én Budán II. Lajos jóváhagyásával — fia, Ferenc nevé
ben is — kölcsönös örökbefogadási szerződést kötött Temes vármegye főispánjával,
Bélteky Drágffy Jánossal, s eszerint Kanizsai László ez idő tájt budai házán kívül
Kanizsa, Egervár, Léka, Sárvár, Kapu, Csókakő, Veliké és Vasmegyericse várakat,
valamint Csepreg városát és a Fertő-tó birtokát mondhatta magáénak.165
1524 végén az uralkodó beleegyezésével Kanizsai VI. László Loretóba zarándokolt,
majd hazatérte után a hatvani országgyűlésen — ahol Werbőczy Istvánt válasz
tották meg nádorrá —, 1525. július 6-án a nemesség egy része őt nevezte ki kincs
tartóvá, ám másnap ezt a tisztséget végül is Nagylucsei Dóczy János kapta. 166
Kanizsai László alig élte túl a hatvani országgyűlést, hiszen 1525. szeptember 21én II. Lajos király oklevelében már özvegyét, Drágffy Annát, valamint gyermekeit
említi. Házasságából öt gyermek született, Farkas, Magdolna, II. Katalin, Ferenc és
Orsolya, de az előbbi három nem élt meg hosszabb életkort. Ezt bizonyítja, hogy
Drágffy Anna 1528. március 7-i végrendeletében már csak Ferenc és Orsolya nevű
gyermekeit említi meg. 1532. június elején aztán bekövetkezett Kanizsai Ferenc
halála is, és így a család egyetlen élő örököse Orsolya lett.
Ferenc halálát néhány nappal követően, 1532. június 9-én Szapolyai János (1526—
1540) király oklevelet állíttatott ki, amelyben a még kiskorú, kilencéves Kanizsai
Orsolyát, ekkor már Nádasdy Tamás jegyesét — a család férfiágának kihalása
miatt -— az összes birtok örökösévé tette. E házasság révén a hatalmas Kanizsai
birtokokat a Nádasdyak szerezték meg, s mintegy másfél évszázadon keresztül
rendelkeztek azokkal. (Amikor 1670-ben a Wesselényi-összeesküvésben való rész
vételéért Nádasdy Ferencet fej- és jószágvesztésre ítélték, a birtokok jelentős részét
az Esterházyak kapták, akik közül Pált az uralkodó hercegi rangra emelte.)
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1533. Július 3-i és 24-i oklevelek szerint a székesfehérvári káptalan Szapolyai
János rendeletére Nádasdy Tamást és Kanizsai Orsolyát beiktatta ez utóbbi apja,
Kanizsai VI. László, valamint nem sokkal korábban elhunyt fivére, Ferenc összes bir
tokaiba, így Kanizsa, Egervár, Sárvár, Léka, Kapuvár, továbbá a hozzájuk tartozó
hatalmas uradalmak tulajdonába.167 A következő évben azonban Nádasdy Tamás
visszatért I. Ferdinánd (1526—1564) hívei közé, ami azzal magyarázható, hogy a
hatalmas Kanizsai-birtokok a Habsburg uralkodó fennhatósága alatt levő területen
feküdtek, s így János király korábbi nagylelkű adománya lényegében csak üres
ígéretnek volt tekinthető. 1534-ben — Szalaházy Tamás veszprémi püspök és Thurzó
Elek országbíró, megbízott királyi helytartó közvetítésével — I. Ferdinánd egyez
ményt kötött Nádasdy Tamással, s ebben megerősítette őt és Kanizsai Orsolyát
valamennyi birtokukban. Ezt követően hihetetlen gyorsasággal emelkedett hivatali
pályáján Nádasdy Tamás: 1536-ban királyi tanácsos, 1537-ben tárnokmester,
Î538—1540 között dalmát-horvát-szlavón bán (s ezzel egyidejűleg Vas vármegye fő
ispánja), 1541—42-ben tárnokmester, 1543—45-ben országos főkapitány, 1546-tól
országbíró, 1554. március l-jétől 1562. június 2-ig nádor volt.168
Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya sokat tettek azért, hogy a mohácsi csatavesz
tést követően hadászati fontosságúvá vált kanizsai várat korszerűsítsék és a szüksé
ges karbantartási munkálatokat várnagyaik elvégeztessék. A sövényépítéssel készült
palánkfalak és a földdel töltött bástyák állagának megóvása ugyanis állandó javítást
igényelt, különösen az 1540-es évek elejétől, amikor Kanizsa vára a dél-dunántúli
törökellenes küzdelmek kiemelkedő fontosságú láncszeme, Szigetvár eleste (1566)
után pedig végvári rendszerünk egyik tartópillére lett.
A vár ez idő tájt, az átépítéseket és korszerűsítési munkákat követően, szabályos
ötszöget képezett — mindegyik sarkában jól kiépített, ágyúkkal védett földbás
tyákkal —-, melyet egy négy öl széles és két öl mély árok választott két részre, az
ó- és újvárra. Az óvárban (vagy belső várban) éltek a földesúr tisztjei — család
tagjaikkal együtt — és a várőrség katonái. I t t állt a korabeli inventáriumban to.
ronynak nevezett kastélyépület is, a Kanizsaiak főúri dísszel berendezett lakhelyeAz óvár keleti részében volt a ferencrendiek klastroma, a templom, a fegyver- és
élelmiszerraktárak, a lőportorony, továbbá a tömlöc épülete. Az újvárban (vagy
„közép vár"-ban) laktak a kézművesek, a cselédség, s itt álltak a műhelyek, az is
tállók, a pajták, a mészárszékek, a tűzifarakások, a széna- és szalmakazlak, illetve
itt volt a temető. 169
Nádasdy Tamás 1562-ben, Egervárott bekövetkezett halála után felesége — a vár
egyre növekvő védelmi költségei és az őrség állandó zsoldhátraléka miatt — arra
kényszerült, hogy a család ősi fészkét kincstári tulajdonba adja. Ezért 1567. októ
ber 9-én tárgyalások kezdődtek I. Ferdinánd és Kanizsai Orsolya megbízottjai
között, akik részletesen megállapodtak a vár átadásának feltételeiről. A szerződő
felek a megállapodás végleges szövegét 1568. január 24-én írták alá és ennek meg
felelően Kanizsáért cserébe Nádasdy Tamásné a sokkal jövedelmezőbb Borsmonos
tort (a Sopron megyei ciszterciták egykori birtokát), a Nyitra megyei Csejte várát
— három mezővárosból és tíz faluból álló uradalmával együtt — kapta. 170 A Kanizsai
család utolsó élő tagjának kezében ekkor hét vár, tucatnyi mezőváros és mintegy
százötven falu birtoka összpontosult, s ezzel az ország húsz leggazdagabb arisztok
ratája közé tartozott.
Kanizsai Orsolya azonban már nem sokáig élvezte birtokszerző ősei hatalmas
167 Reüzig Ede: i. m. 80. o.
168 Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda, 1838. 118. o.
169 Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540—1550-es számadásaiból. Kézirat gyanánt. I I . Budapest,
1960. 39—41. o.
170 Balogh János: i. m. 84. o.
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vagyonát, mivel 1571 áprilisában meghalt. 1 7 1 Ezzel leány ágon is kihalt a Kanizsai-család, amelynek néhány tagja méltó helyet érdemel nemzeti nagyjaink panteonjá
ban. A Kanizsaiak családtörténete ugyanis szervesen hozzátartozik X I V — X V I . szá
zadi politika- és hadtörténetünkhöz, ezért ennek ismerete hiányában nemzeti histó
riánk is szegényebb lenne. A X I V . század elején felemelkedő, Luxemburgi Zsigmond
a l a t t meghatározó jelentőségű, később azonban befolyásából vesztő család nyolc
generációja magán hordozta osztályostársaik erényeit és bűneit, a feudális uralkodó
osztály minden jellemzőjét. í g y érthető meg az, miért szerepelnek egymás mellett a
korabeli oklevelekben a Kanizsaiak politikai pálfordulásai, gátlástalan birtokszer-,
zései, erőszakos birtokfoglalásai, gyakori túlkapásai és önkényeskedései, szüntelen
birtokperei, illetve sorozatos katonai érdemeik, helytállásaik, nagylelkű adományaik
és jótékony tetteik. Csak ezeknek az ellentmondásoknak az ismeretében válik vilá
gossá e rendkívüli család nem hétköznapi története, amelynek még részletesebb be
mutatása további kutatások tárgyát képezi.

Ласло В. Мольнар
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РОДА КАНИЖАИ И ОДНОИМЕННОЙ
КРЕПОСТИ ДО МОХАЧСКОЙ БИТВЫ
Резюме
В центре статьи, опирающейся на широкую базу источников, стоит исследование генеологии рода Канижаи в XIV—XVI вв. и его роли в венгерской истории того времени. Автор
приводит имена предков, которые были ранее всего известны из родословного дерева этой
знатной династии с большим прошлым, сатадских членов рода Ошл XII—XIII веков, затем
даёт ответ на то, чем можно объяснить такой внезапный стремительный подъем рода Ка
нижаи и огромное приращение владений во времена правления Карла Роберта, Лайоша I
(Великого) и Сигизмунда Люксембургского. Автор статьи подробно показывает все те ко
ролевские дарственные владения, которые были получены членами рода за выдающиеся
воинские, дипломатические и церковные услуги, благодаря чему род Канижаи на рубеже
XIV—XV веков владел 150 с лишним деревнями, дюжиной сельских городов и 8—10 кре
постями.
Работа позволяет получить четкое представление о наиболее известных общественных
деятелях из рода Канижаи, среди которых фигурируют не только главные жупаны коми
татов, но и архиепископ, главные королевские судьи, придворные конюшие, главные
привратники, королевские стольники, далмато—хорвато—славонские баны, коменданты
нандорфехерварской крепости и другие сановники. Лучшему пониманию чрезвычайно раз
ветвляющих данных истории рода помогает сводная генеологическая таблица и карта
родовых владений. Особое внимание уделяет автор Лёринцу Канижаи, архиепископу Яношу,
Ласло Канижаи — одному из наиболее верных сторонников Матьяша Хуньади; описывает
жизненный путь Оршольи, хоронившей павших в битве при Мохаче, а также такой выдающей
ся личности как Дороттья (жена надора Тамаша Надашди), последний отпрыск рода, и её
роль в венгерской истории.
Как органическую часть истории рода Канижаи анализирует исследователь средневековые
военно—исторические аспекты крепости Канижэ, которая была построена на рубеже XIII—
XIV веков и перешла во владение рода Канижаи. Автор прослеживает историю этой крепости,
работы по её перестройки, модернизации и ремонту, описывает оборудование крепости,
осаду крепости в 1443 году, а также характерные черты правления крепостью и керпостной
вотчиной (около 30—35 деревень).
В заключение автор рассматривает вопрос о том, почему после разгрома у Мохача 29
августа 1526 года крепость Канйжа стала форпостом ключевой важности на юге Задунавья
в борьбе против турок, и сыграла роль одного из надежных устоев системы пограничных
крепостей Венгрии.
171 Вегаггд Ейе: \. т . 81. о.
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László V. Molnár
B E I T R Ä G E ZUB, GESCHICHTE D E R F A M I L I E KANIZSAI
U N D I H R E R N A M E N G E B E N D E N B U R G VOR D E R SCHLACHT VON MOHÁCS
Resümee
I m Mittelpunkt der sich auf einer weiten Quellenbase stützenden Studie steht die Unter
suchung der Geneologie von den 14-ten—16-ten Jahrhunderten der Familie Kanizsai und die
in der zeitgenössischen ungarischen Kriegsgeschichte gespielte Rolle der Familie. Der Verfasser
erinnert sich an die am frühesten erwähnten Mitglieder der Familie von großer Vergangenheit,
die Mitglieder des Geschlechts Osl von dem 12-ten—13-ten Jahrhunderten, dann beantwortet
er die Frage: was erklärt den rapiden Aufstieg und die starke Besitzvergrößerung der Familie
Kanizsai unter der Regierung der Könige Robert Karl, Ludwig der Erste (der Groß) und Sigism u n d von Luxemburg. Der Verfasser der Studie macht uns eingehend bekannt mit allen könig
lichen Gutsschenkungen, die die Mitglieder der Familie für ihre hervorragenden militärischen,
diplomatischen und kirchlichen Dienste erhalten haben und durch die die Familie an der Wende
der 14-ten und 15-ten Jahrhunderten über mehr als 150 Dörfer, ein Dutzend von Marktflecken
und 8—10 Burgen verügten.
Die Studie von László V. Molnár gibt einen klaren Überblick der bekanntesten öffentlichen
Personen der Familie Kanizsai unter denen es nicht nur Obergespane, Erzbischof und Landes
richter sondern auch Hofoberstallmeister, Schatzmeister, königliche Truchseßmeister, H a u p t türhüter, Bane von Dalmatien, Kroatien und Slawonien, Hauptkapitäne von Nándorfehérvár
und andere Kronbeamten und Hofwürdenträger gaben. (Eine zusammenfassende geneologische
Tafel und eine K a r t e der Landgüter der Familie hilft die leichtere Verständigung der weitver
zweigten familiengeschichtlichen Angaben.)
Der Verfasser beschäftigt sich betont mit den Lebenswegen von Lőrinc Kanizsai, den Erzbischof
János, von László Kanizsai, der als einer der treuesten Anhänger von König Matthias H u n y a d i
erwähnt wird, von Orsolya Kanizsai, die Gefallenen der Schlacht von Mohács begraben ließ
u n d von Dorottya (der F r a u vom Palatin Tamás Nádasdy) den letzten Mitglied der Familie
mit ihre auserordentlichen Persöhnlichkeit und mit ihrer in unserer nationalen Geschichte ge
spielten Rolle.
Der Verfasser der Studie erörtert — als organischer Teil der Geschichte der Familie Kanizsai —
die mittelalterlichen kriegsgeschichtlichen Beziehungen der an der Wende der 13-ten und 14-ten
Jahrhunderten gebauten und im Jahre 1321 in den Besitz dieser Familie gelangenen Burg von
Kanizsa, ihre Umbauen, Modernisierungs- und Erhaltungsarbeiten, ihre Ausrüstung, ihre Bela
gerung von 1443 und die Charakteristiken der F ü h r u n g der Burg und des Burgsgebiets (etwa
30—35 Dörfer). Schließlich analysiert der Verfasser, warum die Burg von Kanizsa nach der
Niederlage von Mohács am 29-ten August 1526 einer Festung von Schlüsselstellung in der Kämpfe
gegen der Türken auf dem Süd-Transdanubien und zu einem festen Tragpfeiler unseres System
von Grenzfestungen geworden ist.

ÖLVEDIIGNÁC

A M. KIR. 1. HONVÉD HADSEREG PARANCSNOKSÁGA
ÉS AZ 1944. OKTÓBER 15-1 KORMÁNYZÓI PROKLAMÁCIÓ

Helyzet a délnyugati hadszíntéren a iasi—kisinyovi hadászati fordulat után
A náci hadvezetés Romániának és Bulgáriának a szövetségesek oldalára történt
átállása után gazdasági és hadászati okokból egyaránt rendkívüli fontosságot tulaj
donított Csehszlovákia, Magyarország és Jugoszlávia megtartásának. A Vörös Had
sereg további előretörése a Budapest—Bécs hadászati irányban komoly veszélyt
jelentett Németország nagyfontosságú hadigazdasági bázisaira: a csehországi, az
ausztriai és a dél-németországi központokra. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy
Magyarország hadosztályokat, értékes, pótolhatatlan nyersanyagokat: olajat,
bauxitot és élelmiszert adott a Wehrmachtnak. A román kőolaj elvesztése után
hazánk különösen fontossá vált az üzemanyagellátás vonatkozásában. 1945 őszén
gyakran megtörtént, hogy üzemanyaghiány miatt a tengeralattjárók csak part
közeiben tevékenykedtek, korlátozni kellett a repülőgépek és a harckocsicsapatok
bevetését is.
Az Oberkommando des Heeres (OKH) az új helyzetben a Keleti-, a Déli-Kárpátok
vonulatára és a Kárpát-medence megtartására alapozta elgondolását. A kelet
szerbiai és a szlovákiai védelem között Magyarországon egy több védőövből álló
rendszert terveztek kiépíteni. Elgondolásuknak kedvezett, hogy Horthy Miklós nem
készült követni a román példát. Tervüket jelentősen megzavarta azonban a 2. Ukrán
Front főerőinek gyors átkelése a Deli-Kárpátokon és balszárny-csapatainak nem
várt kijutása Arad-é3zaknyugat körzetébe. A Dél-Erdélyben gyülekező szovjet
és az alárendeltségükbe utalt román hadosztályok 1 előrevetítettek egy új, nagysza
bású támadó hadműveletet Magyarországon. Heinz Guderian vezérezredes, az OKH
vezérkarának főnöke 1944. szeptember 30-án keltezett l/A Nr. 440608/44. Gkdos sz.
utasításában védelemre és támadásra egyaránt intézkedett. A Magyarországon
gyülekező és átszervezés alatt lévő német ,,Dél" hadseregcsoport elé az alábbi fel
adatokat állította: „A Keleti-Kárpátok vonalának megtartása mellett készüljön fel
támadó hadműveletre a Déli-Kárpátokból északnyugat és nyugat felé előrenyomuló
ellenség ellen... Gyors kötelékeit a Tiszától keletre összpontosítsa és Debrecen déli
térségéből lépjen ütközetbe. Először mérjen csapást a Kárpátok kijáratától nyugatra
levő ellenségre, vágja el hátsó összeköttetésétől, majd ezen erők megsemmisítése
után élesen délkeletre fordulva nyomuljon előre a Kárpátokig és vegyen birtokba
1 1944. szeptember 9-én az 1. és 4. román hadsereget, összesen 17 hadosztályt a 2. Ukrán Front hadműveleti alá
rendeltségébe utalták. Lásd: Romania in rasboiul antihitlerist. (23. august 1944.—9. mai 1945.) Bucuresti, 1966.
635., 648. o., Anexa 4., 5.
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olyan terepszakaszt, amelyet a tél folyamán kisebb erőkkel is meg lehet tartani..." 2
Az intézkedés szerint a támadás második üteméhez csatlakoznia kellett az észak
erdélyi csoportnak is. Siker esetén az arcvonalat a Kárpátok hegyláncára alapozva a
kelet-szerbiai hegyekből a Duklai-hágóig szándékoztak stabilizálni. Az Oberkom
mando des Heeres elgondolásának kedvezett, hogy a Magyarországon védekező
„Dél" hadseregcsoport bal szomszédja az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar
hadsereg szilárdan tartotta védelmi állásait az Északi-Kárpátokban, a Beszkidekben
és a Máramarosi havasokban. Guderian vezérezredes külön utasításban követelte
hogy folytassák az állások építését az ország mélységében is. Erre azért van szükség
— hangsúlyozta a parancs —, hogy ,,...az ellenség váratlan áttörése esetére — biz
tosításként — megerődített jellegű hátsóbb felfogó állásunk legyen, amit szlovák föl
dön továbbfejleszthetünk és így összefüggésbe hozzuk ... a felső-sziléziai »A« rend
szerrel." Elrendelte még, hogy a „főváros védelmére Budapesttől keletre szemre
vételezzenek hídfőt és ennek kiépítését szorgalmazzák."3
Az OKH vezérkar főnöke által elrendelt tervek végrehajtására 1944 október ele
jén a bolgár—görög határtól, a Duklai-hágóig az „ F " , a „Dél" és az „A" hadsereg
csoportok készültek. A szovjet—német arcvonalra felvonultatott 207 német—ma
gyar hadosztályból (dandárból) 86, azaz az összerők 41,8%-a a délnyugati hadszínté
ren tevékenykedett. 4 A német hadműveleti vezetés arra számított, hogy szovjet tá
madás esetén manőverezéssel, mindig ott ahol szükséges, létre tudja hozni az erő
fölényt, sőt hadseregcsoportjai megerősítését is így tervezte.
A szovjet hadvezetés terve 1944 szeptember végén, október elején
,Dél"
és az „ F " hadseregcsoportok szétverése és kapunyitás volt az előnyomuláshoz a
Budapest—Bécs hadászati irányban. A délnyugati hadszíntéren kialakult hadászati
hadműveleti helyzet, valamint az ellenség várható tevékenységének tanulmányo
zása és elemzése után úgy döntött, hogy nem ad lélegzetvételnyi szünetet sem, meg
akadályozza sorai rendezését, megvert hadseregcsoportjai újbóli feltöltését. Elhatá
rozta, hogy hadműveleti szünet beiktatása nélkül megkezdi az egységes hadászati
és katonapolitikai célok megvalósítására irányuló hadműveleteket. Megtisztítja a
németektől Szlovákiát, Kárpát-Ukrajnát, Észak-Erdélyt, segítséget nyújt Jugoszlá
via keleti részének ós fővárosának felszabadításához, kilépteti a háborúból Magyar
országot, megnyitja az utat Ausztria és Dél-Németország felé. A szovjet vezérkar
az elhatározás meghozatalánál azt is számításba vette, hogy Magyarország kilép
tetése esetén csapatai könnyen eljuthatnak Csehszlovákiába és innen, délről, támad
hatják Németországot. Arra is utalt az értékelés, ha megvalósulhat a Vörös Hadse
reg gyors előretörése Magyarországon, akkor lehetséges, hogy csapást mérjenek a
a német csapatok hadtápvonalaira és elvágják visszavonulási útvonalaikat. 5 Egy
ilyen manőver nagyon fontos lett volna a háború utolsó szakaszában. Végrehajtását
nagymértékben segíthette volna Magyarország szakítása és szembefordulása Német
országgal. A szovjet hadsereg ehhez minden segítséget kész volt megadni orszá
gunknak.
A szovjet főhadiszállás a feladat meghatározásánál szeptember közepén még a
2. Ukrán Front tevékenységét hozta előre : Kolozsvár—Debrecen—Miskolc általános
irányban követelte a támadást. A front balszárny-csapatainak sikeres tevékenysége

4
2 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Film tár: 1258. sz. tekercs. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Heeresgruppe
Südukraine. (Szeptember 24-től Heeresgruppe Süd) A továbbiakban KTB/H. Gr. Süd. 6742. sz. irat. A hadművelet,
illetve a német ellentámadás a „Zigeunerbaron" (Cigánybáró) fedőnevet kapta. Megindítását október 12-re ter
vezték.
3 Uo. 6619. sz. irat. L. még erre vonatkozóan Ölvedi Ignác: Adalékok a német—magyar katonai viszony alakulá
sához (1944. szeptember 8-a után) és a debreceni hadművelet előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények, (HK),
1969/3. 435—463. o. és 4. sz. 587—603. o.
4 Szbornyik matyerialov po szasztavy grupirovki i peregrupirovki szuhoputnih vojszk fasisztszkoj Germanyii
i vojszkbivsix jejo szatyelitov na szovjetszko-germanszkom frontye 1941—1945. gg. Vipuszk 4. Moszkva, 1956.174—
182. o.
5 Sz. M. Stemenko: A vezérkar a háború éveiben. (Második könyv). Bp., 1975. 252—262. o.
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Arad környékén, váratlan gyors kilépése a hegyek közül kedvező feltételeket létesí
tett a Magyarország belsejébe irányuló döntő csapások végrehajtásához. R. I. Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja — a 2. Ukrán Front parancsnoka —, szeptember
24-i jelentésében rámutatott arra, hogy Eszak-Erdélyben csapatai nem értek el
számottevő eredményt, Arad-északnyugat körzetében viszont nem ütköztek szer
vezett ellenállásba. Javasolta és kérte a főparancsnok hozzájárulását, hogy a fő
erőit átcsoportosítsa Arad-északnyugatra és a főcsapást Nagyvárad—Debrecen—
Nyíregyháza felé mérjék. G. K. Zsukov, a Szovjetunió marsallja is támogatta Malinovszkij javaslatát. A front parancsnoka értékelésénél figyelembe vette, hogy a szov
jet csapatok megjelenése Debrecen és Szolnok alatt érzékenyebben érinti a magyaro
kat, mint az észak-erdélyi előnyomulás. Várható volt, hogy a betörés Magyarország
szívébe tovább fogja élezni a német—magyar viszonyt, és a szovjet sikerek hatására
Horthy Miklós is szakít a németekkel.
A hadműveleti helyzetelemzést folytatva a szovjet vezérkar úgy értékelt, hogy a 2.
Ukrán Front támadása Debrecen—Nyíregyháza—Csap irányában és ezen városok el
foglalása a német—magyar észak-erdélyi erők bekerítését eredményezheti, amit csak
abban az esetben kerülhetnek el, ha még Nyíregyháza elvesztése előtt feladják
észak-erdélyi állásaikat és megkezdik a visszavonulást a Tisza mögé. A Tiszántúl
szerepét az is növelte, hogy ez a vidék — Észak-Erdély erdős, hegyes, dombos tere
pével ellentétben — lehetővé tette valamennyi fegyvernem alkalmazását és manő
verezését. ,,A debreceni irányt rendkívül kedvezőnek, sokat ígérőnek láttuk" —
írja Sz. M. Stemenko hadseregtábornok. Debrecen térségéből könnyen lehet több
irányba támadni keletre és északkeletre a németeknek a Kárpátokban levő hadtáp
területei és erői ellen; az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar hadsereg vissza
vonulási útvonalainak elvágására ; északnyugatra Szlovákiába és nyugatra Budapest
felé. Fokozta még e térség jelentőségét az, hogy Nagyvárad—Szeged között az Arad—
Szolnok—-Budapest hadműveleti irány lezárására nem volt összefüggő, előkészített
védelem és ezen az arcvonalszakaszon alapvetően magyar csapatok tevékenyked
tek. 6
A délnyugati hadszíntéren tervbe vett hadműveleteket a szovjet főhadiszállás
a 3., a 2. és a 4. Ukrán Frontra ruházta. Ezek láncszerű összekapcsolása nagyszerű
példája volt a hadászati és a hadműveleti együttműködésnek. A 2. és a 4. Ukrán
Front összetartó irányokban (Ungvár—Csap) mérik főcsapásukat, eredményeik
és sikereik kölcsönösen hatnak egymásra. Hasonlóan kölcsönös az eg}'üttműködés
a 2. és a 3. Ukrán Front között is, biztosítják egymás szárnyait. Figyelmet érdemel
a főhadiszállás ama döntése is, hogy a frontok a hadműveleteiket pár napos el
téréssel indítják. A 3. Ukrán Front szeptember 28-án, a 4. október l-jén és a 2. pedig
október 6-án kezdi a támadást. Ezzel, úgy vélték, megzavarják az ellenség tájéko
zódását és meghiúsítják saját terveik felfedését; a hadműveletek eltérő kezdésének
időpontja megfosztja a német hadseregcsoportokat a manőverezéstől.
így kapcsolódtak egymáshoz a németek déli szárnyának széttörésére irányuló
front hadmű veletek, amelyek — amellett, hogy önállóak voltak — a délnyugati had
színtéren lévő német csoportosítások egymástól való elvágására és részenkénti meg
semmisítésére irányultak.
Ezekkel a hadászati elgondolásokkal és tervekkel léptek ütközetbe a felek főerői
a szovjet—német arcvonal déli szárnyán 1944 szeptember végén és október elején.
A Baltikumban és Kelet-Lengyelországban szétvert német csoportosítások után
a szovjet hadsereg erőkifejtésének és tevékenységének térsége a Kárpát-medence,
a Duna—Tisza vidéke lett, Budapest—Bécs főiránnyal.
6 Uo. 262—263. o. L. még erre vonatkozóan : Ölvedi Ignác : Katonapolitikai és hadászati elgondolások a kelet-magyar
országi hadműveletekre. Honvédelem, 1984/10. sz., 100—110. o.
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A „Wintersport" hadmozdulat
(Az 1. hadsereg visszavonása a Kárpátok fő hegylánca mögé, az Árpád vonalba)'
Székely László vezérkari ezredes8, az 1. hadsereg hadműveleti osztályának vezetője
1944. szeptember 22-én az alábbiakat jegyezte be naplójába. „Saját véleményem:
kár a harcot tovább folytatni. Ez a háború biztosan elveszett. Minden egyes ember
feleslegesen hal meg. Az 1. hadsereg itt el lesz vágva, Szolnokot az orosz hamarosan
eléri, mi csak Kassa felé vonhatjuk ki magunkat. De mi a célja az egésznek ? Azon
nali fegyverszünet kellene !"9
A 4. Ukrán Front 18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadműveleti
és harcászati sikerei arra kényszerítették az 1. hadsereg parancsnokságát, hogy szor
galmazza a magyar csapatok visszavételének engedélyezését a főhegylánc mögé.
Guderian vezérezredes, szeptember 22-én éjjel engedélyezte, hogy az 1. hadsereg
a jobb szárnyán visszavegye arcvonalát az államhatár mögött húzódó Árpád-vonalba,
a bal szárnyán pedig az ungvári, munkácsi és huszti hadműveleti irányokat lezáró
tábori állásokba. A visszavonulási manővert szeptember 25-ről 26-ra, illetve 26-ról
27-re virradó éjszakán hajtották végre. A hátra vonás biztosítására a Hunyadi-, illetve
a Szent László-állásokban a hágók felé vezető utak lezárására egy-egy tüzérséggel is
megerősített zászlóalj maradt vissza utóvódnek. Ezek csak erős szovjet nyomásra és
külön engedéllyel jöhettek hátra. A hadsereg vezetése a magyar vezérkarral egyetér
tésben abból indult ki, hogy a csapatok az Árpád-vonalban és a bal szárnyon kiépí
tett tábori védőövekben kevesebb erővel eredményesebben védekezhetnek, mint
a Hunyadi- és a Szent László-állásokban (L. a térképvázlatot a 446. oldalon!).
A vázlat azt is szemlélteti, hogy szeptember végére a német csapatok végleg ki
vonásra kerültek az 1. hadsereg arcvonalából.

7 Az Árpád-állások kiépített rendszere Németmokra—Brusztura—Kőrösmező—Tiszabogdány—Havasmezö—
Vasér és Borsa vonalában húzódott. Alapvetően a völgyek lezárására 1943/44-ben épült vasbeton állások rendszere
volt. Ezzel párhuzamosan Borsától délre a Radnai-hágó, illetve a Borgói hegység völgyeinek lezárására az Árpádvonalhoz hasonló erődök épültek Őradnán, Nagyiiván, Tihaházán, Marosborgón, Borgótihán és Borgóbesztercén.
Az ungvári, munkácsi és a huszti hadműveleti irányok lezárására idő-és anyaghiány miatt hasonló rendszerek kiépí
tésére nem került sor, azokat csak kijelölték. Ezekben az irányokban a kor követelményeinek megfelelő tábori jellegű
védelmet igyekeztek létesíteni. Gyakran azonban az egész védelmi rendszerre használták az Arpád-állások megneve
zést.
A szovjet szakirodalomban az ungvári és munkácsi hadműveleti irányok jó műszaki megerődítéséről írnak. „Még
jobban meg volt erődítve az ungvári irány, mivel ez zárta el a kijutást Kárpátalja fontos pontjához, Ungvár város
hoz. Az Uzsoki-hágó előtt az ellenség hatalmas védelmi csomópontot létesített. Az államhatár mentén, a magaslatok
lejtőin keresztül húzódó előretolt perem vonalon futóárkokat és lövészgödröket ástak, sűrű drótakadályok hálózatát
hozták létre. A peremvonal elé négysoros harckocsiakadályt állítottak: sáncfal- és harckocsiárok-vonalat, fatorlaszvonalat, aknamezővonalat, majd megint harckocsiárkokat. Az ellenség a hidakat, az utakat, és a vasúti alagutakat
robbantásra készítette elő. A jobb látás és kilövés biztosítása végett a peremvonal előtt nagy szakaszon kiirtotta az
erdőt. Az Uzsoki-hágón túl, a műút mentén, 40 kilométer mélységig hat tartós jellegű védelmi csomópont zárta el az
átjárókat az Ung folyó völgyében. (A. A. Grecsko: A Kárpátokon át. Bp., 1977. 82. o.)
8 Székely László (1901—1984) vezérkari ezredes, 1944. október 18-ig az 1. hadsereg hadműveleti osztályának
vezetője volt. Miklós Béla vezérezredes és Kéri Kálmán vezérkari ezredes közlés nélküli átmeneteié a 4. Ukrán Front
hoz meglepte és kellemetlenül érintette, amiért bizalmatlanok voltak hozzá. Ennek ellenére Heinrici utasítását, hogy
adjon ki a parancsnokot és a vezérkari főnököt elítélő parancsot, nem teljesítette. Október 18-án, miután tájékoztatta
a Szálasi Ferenc által kinevezett ú] parancsnokot, László Dezső altábornagyot — a hadsereg vezérkari főnöki beosztás
felkínálása ellenére — azonnali felmentését kérte. Budapestre jött, de Szálasi hungarista hadseregébe szolgálattételre
nem jelentkezett és novemberben átszökött a szovjet csapatokhoz. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása után
a 2. Ukrán Front parancsnoksága átadta a honvédelmi minisztériumnak, bekapcsolódott a néphadsereg szervezésébe
Kinevezték a 6. hadosztály parancsnokává. 1945. 09. 15-én — 1944. január 1-i ranggal —előléptették vezérőrnaggyá.
(10. sz. HK. 1945.10.15. 182. o.) 1946-ban a honvédelmi minisztériumba helyezték, a Katonai Csoportfőnökség veze
tésével bízták meg, de 1947. 10. 1-vel 46 éves korában nyugállományba helyezték. Az eljárást igazságtalannak tar
totta, de próbálta megérteni és elment szakmát tanulni. 1948-ban lakásából kitelepítették, vidékre, szükséglakásba.
Ezt nem tudta megérteni, sem elviselni és elhagyta hazáját; az USA-ban telepedett le, mint munkás dolgozott 1963-ig,
nyugdíjba vonulásáig. Hazája ellen rágalmazó kifjelentést soha nem tett és az 1. hadsereggel kapcsolatos feljegyzéseit
készségesen rendelkezésremre bocsátotta. 1984-ben halt meg. Az volt a kívánsága, hogy hamvait hozzák haza és
Tahitótfalu temetőjében helyezzék örök nyugalomra. Temetésén a 6. hadosztály nevében küldöttség vett részt és sír
jára a 45-ösök nevében koszorút helyezett.
9 HL A m. kir. 1. honvéd hadsereg iratai, ölvedi Ignác gyűjteménye. (A továbbiakban: Az 1. m. HDS. iratai, ö . I.
gyűjteménye) Székely László vezérkari ezredes hadműveleti naplója, 15. o.
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A „Wintersport" hadmozdulat befejezése után az 1. hadsereg hadműveleti hely
zete (hadrendje) a következő volt :10
A Lupkow-hágótól az Uzsoki-szorosig a III. hadtest (parancsnoka: Aggteleky
Béla altábornagy, október 10-től Hollósy-Kuty László altábornagy) arcvonalszaka
sza húzódott. Bal szárnyán a 2. hegyidandár (pk.: Rumy Lajos ezredes). A hadtest
jobb szárnyán az Uzsoki-hágó térségében a 6. gyaloghadosztály (pk. : Karátsony
László vezérőrnagy) védett. Uzsoktól délre, zömmel a Vereckei-hágó térségében ÁlgyaPap Zoltán vezérőrnagy parancsnoksága alatt az V. hadtest vonult fel a 13. gyalog
hadosztállyal (pk.: Hankovszky Gyula vezérőrnagy) és az 1. hegyidandárral (pk.:
Loskay Ferenc vezérőrnagy). Végül a Toronyai-, a Pantyr- és a Tatár-hágó tér
ségének védelmét a VI. hadtest (pk. : Farkas Ferenc altábornagy) látta el. Aláren
deltségébe tartoztak a 16. (pk. : Vasváry József vezérőrnagy), a 10. (pk. : Kudriczy
István vezérőrnagy) és a 24. (pk. : Markóczy János vezérőrnagy) gyaloghadosztályok.
A 66. határvédelmi csoport és a 63. határvédelmi portyázó osztály, mint a hadtest
tartaléka, Tiszabogdány területén gyülekezett. A hadsereg az erők-eszközök zömét
jobb szárnyán, az Árpád-vonalban összpontosította. A hadsereg [törzsszállása Huszton maradt. Tartalékában az 1. ejtőernyős ezred volt.
A visszavonulás után a hadsereg vezetése és a csapatok már nagyon elérkezett
nek vélték az időt a fegyverszünetre és bíztak abban, hogy előbb-utóbb Magyarország
is követi a többi volt szövetséges példáját. 1944 szeptember végén már csak Hor
vátország, Magyarország és Szlovákia támogatta Hitlert, a többiek nemcsak kivál
tak a fasiszta blokkból, hanem fegyveresen is szembefordultak a németekkel.
A visszavonulással egyidőben a hadtörténelemben ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az 1. hadseregtől hadifogságba esett 40 tiszt levelet írt Miklós Béla vezér
ezredes11 hadseregparancsnoknak, s azt Gallay Emil páncélos őrnagy, Gyulai Mihály
százados és dr. Neubauer Pál huszár zászlós áthozták az arcvonalon a címzettnek.
A hadifogságba esett tisztek, a háborúról az igazságot megismerve, felkérték a had
sereg parancsnokát a Vörös Hadsereg elleni harc azonnali beszüntetésére, és a német
megszállók elleni fegyveres harc megkezdésére. Arra is utaltak, hogy választ várnak.1Z
Velük párhuzamosan, ugyancsak szeptember 24-én, hasonló feladattal, a Toronyai
hágón átjött Pribojszky Mihály zászlós 14 katonával és Kisbéres Gyula hadapród

10 Az 1. magyar hadsereg pontos létszámát dokumentáló okmányokkal nem rendelkezünk. Hadrendje a vissza
vonulás idején három hadtestből: (III., V., VI); öt hadosztályból: (6., 10., 13., 16. 24.) az 1. és a 2. hegyidandárból, valamint a 66. határvédelmi csoportból, a 63. határvédelmi portyázó osztályból, az 1. ejtőernyős ezredből és
kilenc erődszázadból állt. Utóbbiak az Árpád-vonalba történt visszavonulás után kerültek a hadsereg állományába.
Létszáma a zsidó munkaszolgálatosokkal együtt mintegy 140 ezer körül lehetett. A magasabbegységek és a csapatok
feltöltöttsége 70—80%-os volt. Ebből kiindulva elfogadható adatok a hadsereg létszámára : hadseregtörzs, közvetlenek,
vonat- és hadtápintézmények, stb. = 22 000 fő; a hadtesttörzs-közvetlenek, vonat- és hadtápszervek: 6000x3 =
18 000 fő; hadosztályok: 12 400X5 = 62 000 fő; hegyidandárok 7500X2 = 15 000 fő; 66. hv. csoport = 3000 fő; 6Ü.
hv. portyázó osztály = 1200 fő; 1. ejtőernyős ezred = 2000 fő; erődszázadok: 200X9 = 1800 fő; zsidó munkaszolgálatosok 15 000 fő; összesen 140 000 fő.
p*W*
11 Dalnoki Miklós Béla vezérezredes (1890—1948) 1941-ben mint gyorshadtest-parancsr.ok részt vett a Jugoszlávia
és a Szovjetunió elleni hadjáratban. Ezt követően kinevezték a IX. hadtest parancsnokává. 1942. november 1-től
a kormányzó főhadsegéde, katonai irodájának főnöke. 1944. augusztus 1-től október 16-ig az 1. honvéd hadseregparancsnoka. Személyi biztonságát előtérbe helyezve kitért a feladat elől, hadseregét magára hagyva október 16-án
átment a 4. Ukrán Fronthoz. I t t megértette, hogy milyen mulasztást követett el. Megkísérelte elhagyott csapatain
szembefordítani a németekkel, de ekkor a hadsereg már nem követhette. Intelligens, katonailag nagytudású, harctéri
tapasztalatokkal rendelkező tábornok, politikához azonban érzéketlen, rossz, határozatlan vezető volt. önállótlan,
a helyzetet felismerte, de dönteni nem mert, minden körülmények között felsőbb parancsra várt. Emberileg zárkózott,
nem közlékeny és beosztottaival szemben gyakran durva volt. 1944. december 22-től 1945. november 15-ig az Ideigle
nes. Nemzeti Kormány miniszterelnöke. Ezen a poszton igyekezett eredményesen helyt állni. A népi demokrácia
fejlődésével azonban nem tudott lépést tartani. Pfeiffer Zoltán jobboldali pártjában indult képviselői mandátumért
Végül ő is az amerikaiakat, angolokat várók táborát növelte. (Miklós Béla életére és tevékenységére vonatkozóan:
Korom Mihály: Társadalmi Szemle, 1981/11. sz. és Csécsi Imre naplója. Kritika, 83/8. sz.)
12 A levelet közli: Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanul
mányozásához. Honvédelmi Minisztérium. Központi irattár, 1961. 248. o.
Ese József, aki Pribojszky csoportjához tartozott, a MEASZ-hoz benyújtott felvételei kérelmében nyolc katona
nevére emlékszik: Köböl László, Sifke Mihály, Szabó László, Kovács Pál, Zsűri Lajos, Bodnár Ferenc, Jacsó András
éa Dóra Béla. Valamennyien önként jelentkeztek, hogy átkísérik az arcvonalon Pribojszkyt. Bővebbet ma még nem
tudunk róluk.
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őrmester 13 honvéddal. Ők is ugyanazt a levelet hozták, amit Gallayék. A csoportok
egymásról nem tudtak. A visszajött tiszteket és katonákat Husztra szállították
és őrizetbe vették, a két tisztet a katonáktól elválasztották. Az öt tiszt azonban
a huszti börtönben találkozott. Részletesen kihallgatták őket; Gallay Emil őrnagyot
Miklós Béla is fogadta. A kihallgatások befejezése után a tisztek kijárhattak a börtön
ből a városba. Mázló Ferenc őrnagy és Kisbéres Gyula október 15-én egy cukrászdá
ban ülve, süteményfogyasztás közepette hallgatták a kormányzói szózatot. Neubauer
Pál Bokor Péternek adott nyilatkozatában Mázló Ferenc alezredesre és Szentkirályi
Frigyes főhadnagyra úgy emlékszik, hogy ők is szeptemberben jöttek vissza és
ugyanazt a levelet hozták. Ez tárgyi tévedés. Mázló Ferenc és Szentkirályi Frigyes
október 13-án jöttek át, újabb levelet hoztak Miklós Bélához, amelyben a hadi
foglyok sürgették és követelték a németekkel való fegyveres szembefordulást.
A levéllel együtt I. J. Petrov vezérezredestől — a 4. Ukrán Front parancsnokától
— pár mondatos üdvözlet is érkezett Miklós Bélához. Ebben Petrov tábornok annak
a reményének adott kifejezést, hogy a szovjet és magyar csapatok között az ellen
ségeskedések rövidesen megszűnnek és addig is üdvözli az 1. magyar hadsereg pa
rancsnokát. Miklós Béla válaszolt a tiszteknek és Petrov tábornoknak is. Megköszönte
a hadifogoly tisztek átküldött memorandumát, tudomásukra hozta, hogy arról
jelentést küldött a legilletékesebb helyre és annak a reményének adott kifejezést,
hogy a szükséges lépéseket a hadsereggel is közölni fogják. Majd üdvözletét küldte a
4. Ukrán Front parancsnokának.13
A levélváltást ma pozitív tényként mutatjuk be. Akkor azonban az öt tiszt és
a 27 katona cselekedete hazaárulásnak, esküszegésnek számított. Azt, hogy ezért
a vállalkozásért Magyarországon főbelövés jár, azok is tudták, akik a feladat végre
hajtására jelentkeztek. Tettükkel bizonyították, hogy hazájukért minden áldozatra
készek. Az a tény, hogy Miklós Béla vezérezredes — a különleges esetben — nem
a hadbíróság elé utalta az öt tisztet, hanem az elmondottak szerint járt el, arról tanús
kodik, hogy a hadsereg vezetése is várta már az elvesztett háborúból kivezető egyetlen
megoldást, a fegyverszünetet és a hadifogoly tisztek cselekedetét Magyarország sor
sáért aggódó hazafias tettnek minősítette.
Az események a magyar térségben október elején diplomáciai és katonai vonatko
zásban is nagyon felgyorsultak. Az Arad-északnyugat térségéből Debrecen—Nyíregy
háza—Csap irányban főerőivel támadó 2. Ukrán Front kezdeti eredményei még Hans
Friessner vezérezredest — a német „Dél" hadseregcsoport parancsnokát — is meg
győzték arról, hogy a front csapatainak kijutása Csap körzetébe bekerítéssel fenyegeti
az Észak-Erdélyben és Kárpátalján védekező német—magyar hadosztályokat.14
Végül a magyarországi hadi események hatására Horthy Miklós is tudomásul vette,
hogy a Szovjetunió kikapcsolásával nem köthet fegyverszünetet. Elfogadta Vörös János
vezérezredes értékelését, hogy az angolszászok sem a Balkánon, sem a Duna-mentén
nem előzhetik meg a Vörös Hadsereget, s a Kárpát-medencébe betört ukrán frontok
előnyomulását német segítséggel sem lehet feltartóztatni.15 A fegyverszünet megköté
sénél mindenáron szem előtt kívánták tartani, hogy — ha már elkerülhetetlen —,
addig kell azt megtenni, amíg fegyveres erő felett rendelkeznek. A rémület, hogy
a szovjet frontok októberi hadmozdulatai az 1. és a 2. magyar hadsereg elvesztését

13 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése 23—24. o.
14 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6707. sz. irat.
15 Országos Levéltár (OL) Minisztertanács jkv. 1944. szeptember 8. A szeptember 8-i minisztertanács ülésén
a vezérkar főnöke megállapította: „A keleti arcvonal addig tartja magát, amíg bírja. Viszont a politikai fronton...
meg kell tenni a szükséges előkészületeket." Vörös János vezérezredes szeptember 4-i álláspontját értékelve most
nemcsak árnyaltabban fogalmazott, más lehetőséget is látott, mint a harc folytatását. Az sem lehet vitás, hogy „poli
tikai előkészületeken" a fegyverszünet kérésére utalt. Szeptember 8-a fordulópont Vörös János katonapolitikai tevé
kenységében. Értékelését Hitlerrel történt találkozás után sem változtatta meg. A náci vezér fantasztikus terveire
szeptember 12-én ugyan még bólintott de elhatározásában már nem ingatták meg.
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A itvMit. 1. hoiwecL hadsereg védelmi rcndsxerc Galiciaban, és a

eredményezheti, kikényszerítette a döntő lépést. A kormányzó is megértette, hogy
elérkezett a vég, a 24. óra, tovább várni és manőverezni nem lehet. Elfogadta a Bernből
szeptember 5-én érkezett táviratot, hogy16 Magyarországnak egyidejűleg a három
nagyhatalomtól kell kérnie a fegyverszünetet. Szeptember 28-án Faragho Gábor vezér
ezredes17 vezetésével fegyverszüneti delegációt küldött Moszkvába. A bizottság októ
ber 1-én érkezett meg a szovjet fővárosba.18
Horthy Miklós ezt követően is taktikázott, azaz lassította a folyamatot. A delegá
ciónak sem a tárgyalások folytatására, sem a szerződés aláírására nem adott teljhatal
mat, sem írásos meghatalmazást, holott ennek szükségességét a berni diplomata,
Bakách-Bessenyey György is közölte. A szovjet kormány és a főparancsnokság kép
viselői a szövetségesek nevében ennek ellenére fogadták a Magyar Fegyverszüneti
Bizottságot, tárgyaltak ós lehetővé tették Budapesttel a rádiótávirati összeköttetést.
Horthy manővere, sajnos, eredménnyel járt, emiatt a hadműveletek megindulása előtt
nem sikerült a megállapodás, a megbeszélések október 11-ig húzódtak.
De nem így a németek! Greiffenberg tábornok — a Wehrmacht katonai meghatal
mazottja — szeptember 30-án látogatást tett Lakatos miniszterelnöknél, aki szóvá
tette: hírei szerint a jobboldali pártok a német szervek támogatásával erőszakos
hatalomátvételre készülnek. A másik hír, ami szintén meglepte a német vezetést, hogy
Faragho vezérezredes Horthy megbízásából a fegyverszünet megkötéséről tárgyal
a szovjetekkel.19
A hír arról, hogy a „Panzerfaust" 20 vállalkozás kiszivárgott és Faragho külföldön
fegyverszünetről tárgyal, mozgásba hozta a német szerveket. A politikai, a biztonsági
és a katonai elgondolások egyeztetésére Guderian vezérezredes 1944. október 3-án
Budapestre küldte helyettesét, Walther Wenck tábornokot. Wenck hivatalosan a Bal
kánon lévő német csapatok Magyarországon keresztül vezető utánpótlásának megbaszélósére érkezett ide. Gyakorlatilag azonban kétnapos tartózkodása alatt kizáró
lag a „Panzerfaust" akció részleteivel foglalkozott.

16 1944. szeptember 5-én Bakách-Bessenyey György Bernből újabb sürgönyben a következőket hozta a magyar
kormány tudomására: „Amerikai követ ma este átadta ... kormánya táviratát... Fegyverletételre vonatkozó ajánlat
mindhárom fő szövetséges állam kormányához intézendő, nevezetesen a Szovjetunióhoz, Angliához és az Egyesült
Államokhoz. Amennyiben a fegyverletételre vonatkozó óhaj őszinte... intézkedni kell egy megbízott, vagy egy bizott
ság kiküldésére, amely teljhatalommal van felruházva a fegyverszünet megkötésére." (A Bernből érkezett táviratokat
közli Csima János: HK 1965/4. sz., 730—735. o. Horthyék tehát már szeptember 5-én ismerték a tennivalókat.
17 Faragho Gábor altábornagy. Horthy a megbízással egyidejűleg közölte, hogy kinevezi vezérezredessé. A Moszk
vába küldött meghatalmazáson Faragho mint vezérezredes szerepel. Ott ezt a rendfokozatot viselte, tanulmányunk
ban is így szerepeltetjük.
18 A moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokkal és az október 15-i eseményekkel tanulmányunk nem foglalkozik. Ezt
szakirodalmunk feldolgozta. Erre vonatkozóan: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1941—1945. Bp., 1957.
Második, átdolgozott kiadás, 368—410. o. ; Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyver
szünet (1944—1945). Bp., 1981. 48—192. o.; Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világ
háborús szerepéről. Bp., 1964. 290—301. o.; Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. (Interjúk egy filmsorozathoz).
Bp., 1982., és Zsákutca, 1985.; Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban, II. k. München, 1984.
111—167. o. ; A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 255—306. o. ; A Moszkvai Magyar Bizott
ság történetéből (Dokumentum) Űi Látóhatár, 1971/5. sz. ; Hennyey Gusztáv: Magyar erőfeszítések a második világ
háború befejezésére. Köln, 1965.; Karsai Elek : Moszkva és Budapest közötti táviratváltások. Forrásközlés. Magyar
ország, 1967. április 23., 1972. 41. é3 42. sz., 1973. 41. 42. sz.; Kovács Imre: Kiugrási kísérletek a második világhá
borúban. (Kelet felé). Űj látóhatár, 1963/3. sz.; Macartney, O.A.: Ungarn's Weg aus dem zweiten "Weltkrieg. Viertdjahrshefte für Zeitgeschichte, 1966/1. sz. (Dokumentumok); Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. Bp.,
1974. (Második, átdolgozott kiadás) 158—194. o. ; A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen leválási
kísérlete (1944. október) HK 1975. 1. sz.; Rozsnyói Ágnes : A Szálasi-puccs. Bp., 1977. (Második, átdolgozott kiadás),
43—100. o.; Teleki Géza: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások. Hírünk a világban, Washington. 1955. 1—10. sz.;
Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Bp., 1974; Tóth Sándor: A horthysta klikk 1944. október 15-i kiugrási
kísérletéről. HK 1965/3. sz.; Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp., 1984.; Zinner Tibor—Róna Péter: Szálasiékbilincs
ben. (A Magyar nép nevében, II. k) Bp., 1986.
19 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6779. sz. irat.
20 A Horthy Miklós fegyverszüneti kísérletének megakadályozására és Szálasi hatalomra segítésére készült terv
a ,,'Panzerfaust" (Páncélököl) fedőnevet kapta. A politikai kérdések egyeztetését Veesenmayer meghatalmazott vé
gezte, az SS a Sicherheitsdienst és a Gestapo tevékenységét Winkelmann Obergruppenführer hangolta össze, az akció
katonai oldalát Greiffenberg tábornok dolgozta ki. Az Unternehmen Panzerfaust dokumentumait közli Gosztonyi
PHer: Német katonai okmányok 1944. október 15-e előtörténetéhez. Űj Látóhatár, 1969/9. sz., és Bans Georg Lehmann :
Dar Putsch der SS in Budapest am 15. október 1944. {Ungarn—Jahrbuch, Band 5., 1973, München). A dokumen
tumokat ismerteti Ölvedi Ignác: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen „leválási" kísérlete.
HK 1975/1. sz. 95—98. o.
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Az első tanácskozáson, október 3-án 13 órakor, Wenck, Greiffenberg, Kleemann21
tábornok és Veesenmayer vett részt. A beszélgetés tartalma: a vállalkozást elárulták,
meglepetésre nem lehet számítani, a Vár ellen az akció vérbe kerülhet. ,,A legfontosabb
arról bizonyságot szerezni, miképp viselkedik majd a honvédség, ha a Vár birtokba
vételéért harcba kell bocsátkoznunk." Javaslatuk: a riadókészültséget a német csapa
toknál és a nyilas pártban is be kell szüntetni, a kiszivárgott vállalkozást „rémhírnek"
kell minősíteni, és majd három hét múlva, kedvező katonai eredmény után, gyorsan és
váratlanul cselekedni. A Horthy-féle kiugrásról, melynek — úgy értékelték •— a ve
szélye fennáll, módjuk van legalább 24 órával előbb tudomást szerezni. Űgy véleked
tek, hogy még mindig kétséges és előre ki nem számítható a honvédség magatartása.
Obergruppenführer Winkelmannak — aki 1944. március 19-e óta Magyarországon
a német SS és rendőrcsapatok parancsnoka — és Obersturmbannführer Otto Skorzenynek22 az volt a véleménye, hogy a „Panzerfaust" előkészítése befejeződött, és mivel
a Vár viselkedése bizonytalan, a végrehajtás mihamarabb szükséges.
Figyelmet érdemel az október 3-án 23 órakor tartott tanácskozás, melyen részt vett
Beregfy vezérezredes, Porzezinszky György vezérkari alezredes (a Vezérkar Hadihíra
dás főnöke, Nádas ezredes helyett Savoy ezredes, a párt vezetőhelyettese (Kovarcz
Emil) és több tiszt. „A Panzerfaust vállalkozás keresztülvitele a párt és Beregfy kegyel
mes úr szerint szükséges, mert ha nem cselekszünk, a Vár megelőz bennünket. A Vár
állandóan ellenünk dolgozik (Ultimátum október 5-én?): Budapest katonai megerősí
tése, a kulcspozíciókban levő személyek számunkra megbízhatatlan parancsnokokkal
való felváltása, a mi oldalunkon álló tábornokok következetes eltávolítása stb. stb."
(Sajnos, ez az, amit nem csináltak meg Horthyék — ö. I.) A németek viszont október
8-án elrabolták Bakay Szilárd altábornagyot, aki a fegyverszünet kérdésében szilár
dan a kormányzó mögött állt és tenni is mert ennek érdekében.
„A honvédség magatartása — folytatódik az értékelés — mind a »Panzerfaust« ke
resztülvitelénél, mind a »kiválás« esetén bizonytalan. Ma már igen szükséges olyan
parancsokat előkészíteni, amelyek Horthy aláírását, vagy »az ő megbízásából« alá
írást viselik. A kormányzónak a nép és a hadsereg előtt igen nagy tekintélye van.
így tehát nevét és személyét — ha kell hamisítással is — tovább kell szerepeltetni.
A honvédség előreláthatóan a »Panzerfaust« lebonyolítása esetén is tovább harcol,
de csak akkor, ha időben megfelelő parancsot kap.
A Várból való híradóösszeköttetést előreláthatóan nem fog sikerülni megbénítani,
így szükség esetén fel kell készülni a hírszervek által közölt parancsok visszavonására.
A honvédség magatartására jó hatással lenne valamilyen saját katonai eredmény.
Szükség lenne arra is, hogy a magyar csapatok frontja mögé gyenge német erőket
vonultassunk fel. Ezeket rövidesen beérkező nagyobb erők szálláscsinálóinak tüntet
nénk fel.
összjavaslat : A »Panzerfaust« keresztülvitele szükséges, sürgős és sikerrel kecseg
tető.
Részletek: legalább 36 órával a keresztülvitel előtt szükséges a végleges döntés.
—• Keresztülvitelét lehetőleg feltűnés nélkül kell elvégezni. — Az új kormány proklamációját hanglemezen elő kell készíteni. — A német és magyar katonai és politikai ve
zetést szoros együttműködésre kell ösztökélni."
Wenck tábornok október 4-én 16 óra 30 perckor megbeszéléseiről Guderiannak
a következőket jelentette: „a tábornokok, Eriessner megbízottja és Veesenmayer
is »enyhe« megoldást szorgalmaznak. Az ok: tartanak a magyar csapatok kedvezőt21 Kleemann páncélos tábornok a IV. páncélos hadtest parancsnoka volt. Törzsével együtt szeptember utolsó
napjaiban Budapestre irányították és alárendeltségébe utalták az itt gyülekező német páncélos kötelékeket.
22 SS Obersturmbannführer (SS ejtőernyős alezredes) Otto Skorzeny 1944. szeptember végén dr. Wolff néven,
mint magánember érkezett Budapestre. A katonai és politikai helyzet tanulmányozásával foglalkozott. 1944. október
16-án ejtőernyős különítményével megszállta a budai Várat.
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len reakciójától és nincsenek adataik arra, hogy Horthy valóban tárgyalásban áll-e
az ellenséggel. Remélik, hogy a »Zigeunerbaron« hadművelet sikeres lesz és ez a magyar
helyzetre kedvező hatást gyakorol. Abban az esetben viszont, ha Horthy árulása egy
értelműen beigazolást nyer, akkor az urak is a : »kemény« megoldást szorgalmazzák.
Winkelmann a »kemény« megoldás híve. Veesenmayer követ szerint Winkelmami
».. .csak a budapesti helyzetet veszi figyelembe és nem látja a 'Panzerfaust' vállalkozás
kihatását egész Magyarországra különösen a honvédségre...«
Jómagam egyelőre az »enyhe« megoldás mellett foglalok állást" — fejezte be táv
iratát Wenck tábornok. Egyetértenek viszont abban, hogy a vállalkozás ekkor is siker
relkecsegtet, ha a páncélos dandárok, a 13. páncéloshadosztály, a riadczászlcaljak és a
20. páncéloshadosztály nem állnak rendelkezésükre. Horthy személyére vonatkozót n
döntőnek tartották, hogy a vállalkozás indítása néhány órával előzze meg a honvédség
hadmozdulatait és a kormányzó „...muss bei Aktion unbedingt in deutsche Hände
fallen, da sonst ganze Sache nutzlos." (A kormányzónak feltétlenül német kézre kell
kerülnie. Ellenkező esetben az egész dolog elveszti értelmét).23
Ez a dokumentum jól bizonyítja, hogy míg Horthy Miklós azon meditált, hogyan
kerülheti ki a németek megtámadását és a hadüzenetet, Veesenmayerék terveztek és
nem sokat morfondíroztak a kormányzó személyét illetően. Még meg sem indultak
Budapest és Moszkva között a távirat váltások és a németek már elkészítették a fegy
verszünet meghiúsításának tervét.
Horthyék magatartásában sajnos az idő múlásával sem tapasztalunk vakmi nagy
igyekezetet. Ami különös, hogy részükről jóformán semmi nem történik. Már a tizedik
napja, hogy a Magyar Fegyverszüneti Bizottság Moszkvában tárgyalt, de itthcn sem
politikai, sem katonai vonalon nem történt semmi egy esetleges fegyverszünet végre
hajtásának biztosítására. A fegyverszünet előzetes feltételei október 9-ről 10-re virradó
éjszaka érkeztek meg Budapestre. Ez Horthyék tudomására adta:
— Magyarország kötelezi magát, hogy minden kapcsolatot megszakít Németor
szággal és azonnal hadat üzen neki. A szovjet kormány kész csapataival Magyaror
szágnak segítséget nyújtani a Németország elleni hadműveletekhez,
— Magyarországon a három szövetséges hatalom képviselőiből, a szovjet küldött
elnöklete alatt szövetséges ellenőrző bizottság fog működni.24
A kormányzó október 10-én ezek megvitatására magához kérette a miniszterelnököt,
a külügy- és a honvédelmi minisztert, a vezérkar főnökét, a kabinetiroda főnökét és
főhadsegódét. Hennyey Gusztáv — volt külügyminiszter — írásaiból ismerjük, hogy
Horthy, de különösen a miniszterelnök és a miniszterek is a hadüzenetet Németország
nak és a német csapatok megtámadását ínég ekkor is ellenezték. .Azt indítványozták,
hogy a kormány ne az „előzetes", hanem a „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokat
szorgalmazza, s kérje a szovjet főparancsnokságot, hogy ezek időtartamára szünetel
tesse, illetve — a Duna—Tisza közén — állítsa le csapatainak támadását. Olyan körül
mények között meditáltak azon, hogy megtámadják-e a németeket, vagy sem, amikor
a náci politikai és katonai vezetés Horthy Miklós félreállítását és Szálasi Eerenc ha
talomra tételét, az ún. „Panzerfaust" vállalkozást, már elfogadta.
Október 10-én nem arról vitatkoztak a kormányzóságon összejött miniszterek, mit
tegyenek itthon a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására, hanem hogy
hogyan lehetne „előzetes" helyett „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokkal húzni az
időt. Nem mi állítjuk ezt, Hennyey írja, hogy: „Ez a kérelem az időnyerés biztosítá
sát szolgálta abból a célból, hogy az angolszász hatalmak bevonásával Magyarország
javára kedvezőbb végleges fegyverszüneti feltételeket lehessen elérni, és különösen

23 Gosztonyi Péter: Német katonai okmányok... i. m.
24 Funktelegramme zwischen Moskau und Buda 5—16. október 1944. Közli: Macartney, C. A. i. m. 8S—£0. o.
L. még erre vonatkozóan: Karsai Elek: i. m.
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a Németország elleni hadüzenet elejtésére megoldást lehessen találni." 25 Horthy Miklós
emlékirataiban erről így ír: „Részünkre az önfenntartás parancsa írta elő, hogy bizo
nyos egyetértésre, vagy legalábbis megértésre törekedjünk az ellenséges hatalmakkal...
A háborúnak, ha végleg elvesztettük, véget kell vetnünk!" 26 Ezt Lakatos Géza minisz
terelnök például még október 15-én sem értette meg. Nem ismerte fel, hogy annak
továbbfolytatása már a nemzet és Magyarország létét fenyegeti, hogy ez 1944 őszén
a lenni, vagy nem lenni kérdését jelentette számukra. Ezzel szemben Horthy Miklós
a fegyverszünet kérdésében tovább látott, mint miniszterei, megértette: az időt házni
tovább nem lehet és a fegyverszünet előzetes feltételeit csak együtt fogadhatja el.
Közvetlen tanácsadóira hallgatott és október 11-ón 0 óra 30 perckor Moszkvába megér
kezett VII. sz. rádiótávirata, miszerint „Magyarország a fegyverszünet előzetes felté
teleit elfogadja" és az ehhez szükséges meghatalmazás Kőrösmezőn át megy. A kor
mányzó tehát miniszterei ellenvetését figyelmen kívül hagyta, viszont kérte a ,,.. .vég
leges fegyverszüneti tárgyalások mielőbbi megindítását és a teljes titoktartást addig,
amíg a Budapesten túlerőben lévő németekkel szemben a frontról katonai erőket hoz
hatunk a német puccskísérlet és ezzel kapcsolatban öldöklések, különösen zsidó pog
romok megakadályozása végett. Hogy e pártállást (átállást — Ö. I.) megtehessük és hogy
biztosíthassuk a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, kérjük a Budapest felé nyo
muló orosz csapatokat megállítani."27
Horthy Miklós sürgönyének megérkezése után Molotov külügyi népbiztos úgy dön
tött: elég ha a kormányzó visszaigazolja, hogy megértette a feltételeket, s hogy időt
ne veszítsenek még aznap megtörténhet az aláírás. Budapest az újabb sürgönyre meg
kezdte a feltételek visszaismétleset. Ebben a hadüzenetről ez áll: ,,A magyar államnak
minden kapcsolatot meg kell szakítania Németországgal és azonnal hadat kell üzennie
neki."28 Tetszett Horthy Miklósnak, vagy nem, de csak ezzel együtt lehetett elfogadni a
feltóteleket. Ez nem a Szovjetunió, hanem a szövetségesek követelése volt. Hennyey ál
lításával ellentétben —-igaz, a miniszterelnök és a külügyminiszter ellenében — Horthy
Miklós végül azt is elfogadta, hogy minden kapcsolatot megszakít Németországgal és
hadat üzen neki. A meghatalmazást vivő Nemes József őrnagy még Budapesten volt,
amikor Moszkvában október 11-én 19 óra 57 perckor a szövetséges nagyhatalmak kép
viselői előtt a Magyar Fegyverszüneti Bizottság aláírásával igazolta, hogy Magyaror
szág a fegyverszünet előzetes feltételeit elfogadta. De nemcsak az aláírás történt meg,
hanem az intézkedés is a Tiszán átkelt szovjet csapatok támadásának megállítására.
Malinovszkij marsall október 11-én 16 óra 25 perckor utasította a 46. és az 53. hadse
reg parancsnokát, hogy a Tisza nyugati partján elfoglalt hídfőkben helyzetüket szilár
dítsák meg és menjenek át védelembe. „Semmiféle további előremozgást külön intéz
kedésemig ne folytassanak" — szólt a parancs.29 A 3. hadsereg azonban a szovjet
kezdeményezést nem viszonozta fegyvernyugvással. Ellenkezőleg, állandó ellenlökésekkel zavarták a védelembe átment szovjet csapatokat. Horthyék tehát csak egy
oldalú engedményeket követeltek, de maguk semmit nem tettek.

Audiencián a Kormányzónál
A kérdés, melyet oly sokszor feltettünk és minden bizonnyal még felteszünk: mit
tudott az 1. hadsereg parancsnoka és törzse a fegyverszüneti tárgyalásokról, a hadse
regnek szánt feladatokról, és az ország délkeleti részében megindult szovjet támadásról ?
25
26
27
28
hogy
29

Hennyey Gusztáv: i. m. 28—29. o.
Horthy Miklós: Emlékiratain. Buenos Aires, 1953. 268. o.
Macartney, G. A.: i. m. 91. o.
Uo. 90. o. Nem felel meg a történelmi valóságnak Horthy Miklós 1954-ben Adenauer kancellárhoz írt levele,
ő visszautasította a Szovjetuniónak azt a követelését, hogy Magyarország üzenjen hadat Németországnak...
Archiv Minyisztyerszvo Oboroni (MO) SZSZSZK, fond (f), 240, opisz (op.) 2779, gyelo (gy) 1190, liszt (li.) 51.
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Arról tudomásuk volt, hogy október 6-án az észak-erdélyi német—magyar csapatok
megkerülésére Tiszántúlon megindult a szovjet támadás. Sőt levonták azt a követ
keztetést is, hogy siker esetén ez a hadmozdulat az 1. hadsereg hátát is fenyegeti.
Október 8-án Aggteleky Béla altábornagyot táviratilag a fővárosba rendelték és a
németek által elrabolt Bakay Szilárd altábornagy beosztását bízták rá. Másnap,
október 9-én Miklós Béla vezérezredest Vattay Antal altábornagy Budapestre kérette.
A németek előtt ezt úgy leplezték, hogy három nap szabadságot kapott személyes
ügyeinek rendezésére.
Az 1. hadsereg parancsnokát a kormányzó rendeltette Budapestre, személyesen
kívánta tájékoztatni a Moszkvában folyó fegyverszüneti tárgyalásokról. A Legfel
sőbb Hadúri kihallgatásról dokumentum az utókor számára nem maradt. Horthy
Emlékirataiban meg sem említi ezt. Miklós Béla sem utalt az eligazításra, azaz semmi
féle feljegyzést nem hagyott erre vonatkozóan. A kérdéssel foglalkozó kutató nem
tehet mást, minthogy az események figyelembe vételével hipotézist állít fel az audiencia
valószínű fő kérdéseire.
Először, Horthy Miklós minden bizonnyal arra utalhatott : a háborút elvesztettük és
ezért megértésre kell törekedni az ellenséges nagyhatalmakkal, hogy az országot
a fenyegető katasztrófától megmentsük. Valószínűleg azt is megemlítette, hogy hűséges
németbarátsága ellenére őt félre akarják állítani és a nácik Szálasi Ferencet szándé
koznak hatalomra segíteni. Ezt ekkor már a kormányzó is tudta. E bevezetés után
kerülhetett sor Miklós vezérezredes tájékoztatására arról, hogy fegyverszünetet kért,
Faragho Gábor vezetésével küldöttei Moszkvában tárgyalnak, s hajnalban el
küldte a rádiótáviratot, hogy Magyarország a fegyverszünet előzetes feltételeit elfo
gadja. Az aláíráshoz szükséges államfői meghatalmazás Moszkvába vitelét Nemes
József őrnagy vállalta. Arra utasíthatta a vezérezredest, hogy az őrnagyot vigye magá
val Husztra és gondoskodjon az arcvonalon való áttételéről. Ezt követően arról be
szélhetett még, hogy október 20-ra tervezi30 a fegyverszünet bejelentését. Feltétlenül
hivatkozott arra is, hogy szózatban fordul a nemzethez, s hadparancsban a honvédség
hez és ezeket követi egy jelmondat: „Az 1920. III. 1. rendeletem végrehajtandó",
az ún. kódpirancs, melynek megérkezése után azonnal meg kell szüntetni a harctevé
kenységet az orosz csapatok ellen, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal és megszakítani az együttműködést a németekkel.31
Horthy nem szándékozott elhagyni Budapestet, de nagyon tartott a németektől,
s úgy vélte, hogy parancsára a magyar csapatok megvédik a fővárost. Erre segítséget
csak az 1. hadseregétől várhatott. Még egy gondolat vezérelhette: ha elegendő magyar
katonaság van Budapesten, akkor az nemcsak a németekkel szemben biztosít, hanem

30 Nincs adatunk az október 20-i időpontra. Az látszik valószínűnek, hogy Horthy október 15—16-ra várhatta az
aláírást abból kiindulva, hogy a meghatalmazás 14—15-én érkezik meg Moszkvába. Az audiencia idején nem sejthette,
hogy Moszkvában nem várják meg a meghatalmazás beérkezését és október 11-én este megtörténik az aláírás.
31 „Az 1920. I I I . 1-i rendeletem végrehajtandó" tartalma Vattay Antal altábornagy szerint:
1. A harcot a szovjet hadsereg ellen be kell szüntetni;
2. Fel kell venni az érintkezést a szemben lévő szovjet parancsnokságokkal;
3. A németek ellen harcolni kell ;
4. A rendre és fegyelemre különös súlyt helyezni. A titkos jelmondatot — a főhadsegéd vallomása szerint — Horthy
Miklós is jóváhagyta. A jelmondat a vezérkar kikapcsolására szolgált. Ezt csak Miklós Béla és Veress Lajos vezérezre
des, a 2. magyar hadsereg parancsnoka kapta meg. A főhadsegéd részéről ez a kettős biztosítás teljesen indokolt volt.
Valószínűleg a tétovázó, határozatlan és a fegyverszünetet ellenző miniszterelnök és a vezérkar magatartása késztette
a szervezőket erre. Az elgondolás jó volt, de a végrehajtás itt is csődöt mondott. A kódparancs árulás következében
a németek tudomására jutott, akik azonnal megtették az ellenintézkedéseket. {Vattay Antal: A Legújabbkori Törté
nelmi Múzeum főigazgatójának készült visszaemlékezése, 21. o.) (Másolat a szerző birtokában) és HL A békeelőkészítő
bizottság kat. iratai. Vattay A.at. ir altábornagy vallomása VII/19.
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a szovjet főerőket is arra készteti, hogy elkerüljék a fővárost.32 Az adott hadműveleti
helyzetből kiindulva a kormányzó — minden bizonnyal — az 1. hadsereget Budapestre
várta. Arra is utalhatott, hogy megy a hadsereg visszavonására a parancs, amit a fegy
verszünet aláírása után kell elrendelni. Magyarországnak ki kell ürítenie az 1937.
december 31. után az országhoz csatolt területeket. Vörös János vezérezredes ok
tóber 12-én kiadta az 1. és a 2. hadsereg visszavételére a parancsot, de az soha nem
érkezett meg az 1. hadsereg törzsszállására, valószínű, hogy a vezérkar elszabotálta.33
Miről kellett volna még a kormányzónak informálnia Miklós vezérezredest, amit
nem tett meg ? Feltétlenül arról, hogyan képzeli el az események menetét a proklamá
ciu elhangzása után, s hogy mit tegyen az 1. hadsereg, miután megszüntette a harc
tevékenységet a 4. Ukrán Front ellen és felvette a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal ? Megtámadja-e a németeket, vagy nem ? Mindezekre Miklós Béla vezér
ezredesnek választ kellett volna kapnia. Horthy azonban ezekről október 11-én nem
igen beszélhetett, mert ekkor még nem létezett konkrét, átgondolt terv a fegyverszü
net végrehajtására. Hasonlóan nem adott egyértelmű utasítást a német csapatok
elleni tevékenységre sem, azaz nem követelte, hogy támadja meg az 1. hadsereg
a németeket.
A kormányzó a németek elleni harcot minden áron szerette volna elkerülni. Abban
az illúzióban élt, ha bejelenti Veesenmayernek, hogy fegyverszünetet kötött, itt is
az lesz, mint Finnországban, a Wehrmacht kiüríti Magyarországot. Még október
14-én is ez volt a véleménye. A Malinovszkij marsalltól visszaérkezett Utassy Loránd
vezérkari ezredes azon jelentésére, hogy ,,az oroszok követelik a németek megtáma
dását", a kormányzó így felelt: „az oroszoknak meg kell érteniök, lelkileg nem tudja
összehozni, hogy a németeknek hadat üzenjen." Ugyancsak október 14-én éjfél körül
Vörös János vezérezredesnek arra a javaslatára, hogy ha tenni akar valamit -— ,,az
ügy és személyes biztonsága érdekében" — azonnal hagyja el a Várat, s menjen
Husztra az 1. hadsereghez, Horthy a következő naiv választ adta: „Bízom abban,
ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az állam területét, úgy Ma
gyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban." 34 Nem hitte el Vörösnek,
hogy a németek nem adják fel Magyarországot. Képtelen volt megérteni, hogy or
szágunk 1944 őszén Németország hadászati előterévé vált, s hadszíntérré változ
tatásával a szovjet hadsereget igyekeznek távol tartani a csehországi, az ausztriai
és a dél-németországi hadiipari központoktól.
Horthy naivságát és a németekkel való összecsapás elkerülésére való törekvését
kihangsúlyozva arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Miklós vezérezredesnek
adott direktíváiban a németek elleni harc csírái benne foglaltattak. Akkor járunk el
tárgyilagosan, ha ezeket sem hallgatjuk el. Az a parancs, hogy fel kell venni a kap
csolatot a szovjet parancsnokságokkal, és megszervezni az együttműködést a szovjet
és a magyar szembenálló felek között, németellenes tevékenységre utal. Ugyanez
vonatkozik a hadsereg visszavonására is. A német vezetés egyikkel sem értett volna
egyet, és maga kezdeményezte volna a magyar csapatok megtámadását. Ebben
az esetben Horthy Miklós szükségesnek tartotta a magyar csapatok szembefordí
tását a németekkel. Utasítására október 15-én 03 óra 30 perckor Moszkvába ment
az a távirat, mely a németek Budapest ellen várható támadására utalt. ,,Ez esetben
orosz—magyar csapatok együttes sürgős feladata lesz Budapest felmentése."35

P
32 Antonov, A. I. hadseregtábornok, a szovjet hadsereg vezérkarfőnokének első helyettese, októher 5-ťn Horthy
küldötteivel azt igyekezett megértetni, hogy a Szovjetunió célja nem Budapest elfoglalása, hanem Németország
legyőzése, S ha megegyeznek, a szovjet csapatok a román és bolgár példához hasonlóan csak átvonulnak Magyaror
szágon, (ölvedi Ignác: i. m. HK 1975/1. sz. 92. o.)
33 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs 6919. sz. irat. Vörös János vezérezredes a Nr. 1224/44. Kdos. jelzésű távirata
Guderiannak.
34 Titkos történelmi adatok. Az 1944. okt. 15-i események Sopronkőhidai kihallgatásai. A Magyat Történelmi
Kutató Társaság kiadványa. (USA) és Vörös János vezérezredes : Visszaemlékezés, kézirat (a szerző birtokában) 39. o.
35 Macartney, G. A.: i. m. 95. o.

— 452 —

Ha késve is, október 15-re Horthy Miklós is megértette, hogy a fegyverszünet sikere
érdekében szükséges az orosz—magyar csapatok együttes fellépése, de erről az 1.
hadsereg parancsnokát nem értesítette, holott erre volt lehetőség.
Mit mondhatunk Miklós Béla vezérezredes magatartására vonatkozóan?
A háborúhoz és a németekhez való viszonyulásából kiindulva a kihallgatás során
a fegyverszünet iránt feltétlen megértést tanúsított, az időt erre elérkezettnek ítélte
és nyomatékosan kérte a kormányzót, hogy a végrehajtás idején, hadseregszemle
ürügyén, utazzon Husztra az 1. hadsereg törzsszállására, s onnan jelentse be a fegy
verszünetet, ígéretet tett, hogy a kormányzó biztonságáért felelősséget vállal, és
a csapatokat felvonultatja a fegyverszünet végrehajtásának biztosítására. Horthy
nem adott sem igenlő, sem nemleges választ a hadseregparancsnok javaslatára,
holott ez lett volna az egyetlen olyan lépés, amely biztosítja a fegyverszünetben
vállalt kötelezettségek végrehajtását és a háború mielőbbi eltávolítását hazánk terü
letéről.
A kormányzótól kilépő Miklós vezérezredest a főhadsegéd megkérdezte: megér
tette-e a kapott utasításokat? Az „igen" után Miklós Béla megkérte az altáborna
gyot, hogy a kódparancs pontos tartalmát jegyezze be noteszába.
Ha már megengedtük magunknak azt, hogy hipotézist állítsunk fel Horthy és
Miklós beszélgetésére, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a kormányzó és a fő
hadsegéd részéről komoly mulasztások történtek. Feltétlen tudomására kellett
volna adni az 1. hadsereg parancsnokának, hogy a megbeszélésektől eltérő minden
változásról futárral értesítik és így megkapja a kiegészítő parancsokat is. Ugyanis
október 14-én Horthy Miklós már másképpen gondolkozott, mint a fegyverszünet
aláírása előtt, és ezen a napon határozta el a 15-re tervezett bejelentést is. Erről
Miklós vezérezredest mindenképpen tájékoztatni kellett volna. S hogy ez nem történt
meg, azért a történelem előtt a kormányzó és főhadsegéde a felelős.
Végezetül tegyünk fel még egy kérdést: Szerepelhetett-e más kérdés Horthy és
Miklós megbeszélése során? Találkozunk olyan véleménnyel is, hogy a kormányzó
állítólag ekkor utasította volna Miklóst, hogy ha a fegyverszünet nem sikerül, „Men
jen át az oroszokhoz és képviselje az államfőt ós az országot." Ez a hipotézis ellent
mond a hadműveleti helyzetnek ós Horthy Miklós személyes tervének. Érthetetlen,
miért menjen át Miklós a szovjetekhez hadsereg nélkül ós kit képviseljen, ha már
Horthy fegyverszünete elbukott ? Miklós valóban mondott ilyet a 4. Ukrán Frontra
érkezve, hogy ő a kormányzó megbízásából jött a fegyverszünet végrehajtásának
megvitatására. Ez ellentmond minden politikai és katonai logikának. Csodálkoztak
is a szovjet vezetők, hogy miért a fegyverszünet elbukása után jelentkezett Miklós
Béla ós miért nem október 12-én, vagy 13-án, közvetlenül a fegyverszünet előzetes
feltételeinek elfogadása után?
Önkéntelenül felmerül a kérdés, ha már a kormányzó ilyen feladatot adott, akkor
azt miért nem a „homo regius" megbízatást kapott Dalnoki Veress Lajos vezérezre
desnek adta? Miklós Béla vezérezredes volt személyi segédtisztje —• CsukássyGartner Lajos alezredes — nyilatkozatában félreérthetetlenül arra utal, hogy Miklós
a kormányzói kihallgatáson a következő direktívát kapta: „...ha a proklamáció el
hangzik, lépjen azonnal érintkezésbe az oroszokkal",36 de nem azt, hogy hagyja el a
hadsereget. Horthy Miklós a szóban forgó kérdésről hasonlóan vélekedett. Eszenyi
László — az 1. magyar hadsereg törzsében szolgált — volt vezérkari százados 1948ban a Svájci Magyar Társaság nevében pénzadományt továbbított az akkor Weilheim
ben lakott Horthy Miklósnak. A századost sokat foglalkoztatta az a gondolat : miért
36 Pogány Imre vk. ezredes, a kormányzó katonai irodája főnöke helyettesének nyilatkozatát közli: Gosztonyi
Páter: A magyar honvédség a második világháborúban. I. m., 270. o. 36. jegyzet. L. még erre vonatkozóan: CsukássyGartner Lajos alez. válaszai Gosztonyi Péter 1964-ben hozzá intézett kérdéseire. Másolat a szerző birtokában.
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hagyta ott Miklós Béla vezérezredes a hadsereget ? Ezért kérdést intézett a volt kor
mányzóhoz: „Adott Főméltóságú Uram Miklós vezérezredes úrnak olyan bizalmas
parancsot, hogy menjen át a szovjet oldalra? Kissé megütközve rám nézett és így
válaszolt: — Hát így ismertetek ti engem fiam?"37 Űgy véljük, ehhez nem szüksé
ges további kommentár. A kérdésre a proklamácie elhangzása után még visszatérünk.
Miklós Béla vezérezredest távolléte idején Kéri Kálmán vezérkari ezredes38,
a hadsereg vezérkari főnöke helyettesítette. A hadi események hatására a magyar
és a német parancsnokságok között fokozódtak a súrlódások, nőtt a kölcsönös bizal
matlanság. Miklós Béla vezérezredes távolléte idején az 1. hadsereg törzsszállására
megérkezett a 1376/1 őv. hdm. 44.10. 8-án kiadott intézkedése a 10. gyaloghadosztály
kivonására és Budapestre szállítására. Székely László hadműveleti naplójából ismer
jük, hogy a 10. hadosztály kivonása a kárpátaljai arcvonalból élénk vitát váltott ki.
Erre hivatkozva a hadműveleti csoport (Armeegruppe) parancsnoka — Gotthard
Heinrici vezérezredes — írásban megtiltotta a magyar magasabbegység elszállítását.
Végül október 13-án a hadsereg vezérkari főnöke félreérthetetlen utasítást kért
a magyar vezérkartól a 10. hadosztályra vonatkozóan. A válasz: „szállítani, mert
a vezérkar Guderiannak ellenjavaslatot tett." 39 A 10. hadosztály fővárosba rendelését
követte a 1502/Főv. hdm. sz. 44. 10. 12-i intézkedése a VI. hadtest parancsnokának
és törzsének kivonására, amit a németek szintén elleneztek. Kéri Kálmán vezérkari
ezredes — a német hadműveleti csoport tiltakozása ellenére —• 12-én 16 óra 10 perc
kor a VI. hadtestnek az alábbi parancsot adta: „az elrendelt mozgást megkezdeni."10
Székely László naplójában október 12-i dátummal még egy értékes bejegyzés van :
„10,45 h-kor 1. VKF.-től hívják Kérit, közlik vele, hogy a debreceni csata nem volt
átütő eredményű. Még ma jön inézkedés visszavételre a Bodrog—Tisza vonalra." 41
Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke október 12-én — a fegyver
szünet előzetes feltételeinek megfelelően, mint erre már utaltunk — kiadta a ren
delkezést a visszavonulásra. Német jóváhagyást nem várva a 1496/Föv. hdm.
44. 10. 12. sz. intézkedésében utasította az 1. és a 2. hadsereg parancsnokát: ,,úgy
vezessék hadseregeiket, mintha már ez irányú intézkedések az OKH részéről kiadásra
kerültek volna."42 Az 1. hadsereg törzsszállására sem a rendelet, sem a végrehajtására
vonatkozó parancs nem érkezett meg. Miklós Béla távolléte idején a már elmondot
takon kívül az események közül figyelmet érdemel még Horváth Ferenc vezérőrnagy
látogatása Huszton, aki a 2. hadsereg parancsnokának megbízásából az iránt érdek
lődött, hogy „amennyiben a németeket ott kellene hagyni", milyen álláspontra
helyezkedik az 1. hadsereg parancsnoksága? Kéri Kálmán közölte, hogy teljesen a
37 HL Az 1. m. HDS. iratai: ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László vk. szds. nyilatkozata. Egy hadseregparancsnok
átmenetelénél a szovjet oldalra mindenek előtt az adott hadműveleti helyzetet kell figyelembe venni és annak tükrében
értékelni. Miklós Béla átmenetelét sem a Faragho vezérezredes vezette bizottság, sem a szovjet hadászati-hadműve
leti vezetés nem fogadta kitörő örömmel.
38 Kéri Kálmán kinevezését az 1. hadsereg vezérkari főnöki beosztásba Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi
miniszter kezdeményezte, amit Miklós Béla is támogatott. Képzett, művelt vezérkari tiszt. Értékelését és nézetvál
tozásait a háború menetének hatására így írja le :,,. ..a Szovjetunó, valamint nyugati szövetségeseinek katonai sikerei,
...az angol—amerikai csapatok partraszállása Franciaországban, számos győzelmes csata a Szovjetunió területén
végül a Kárpátok elérése... nem hagytak kétséget azt illetően, hogy a németek ezt a háborút már nem nyerhetilnneg...
Magyarországnak 1944. március 19-én a németek által való megszállása pedig gyógyíthatatlan lelki sebet ütött raj tans...
Olyan helyzetet idézett elő, hogy a szakítást tartottam immáron egyedül célravezetőnek." (HL 264 doboz. 2741. sz.
irat. Kéri K. visszaemlékezése). Magatartása a hadsereg élén megfelelt a leírtaknak.
39 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László hadműveleti naplója, 17. o.
40 TJo. A VI. hadtest parancsnokával és törzsével Vörös János vezérezredes, Horthyval egyetértésben, a Duna—•
Tisza közén tevékenykedő 3. hadsereg parancsnokát, a németbarátság hírében álló Heszlényi József altábor
nagyot és törzsét tervezte felváltani. I t t lett volna a legnagyobb szükség olyan parancsnokra, aki hűen követi a kor
mányzó utasításait a fegyverszünet végrehajtásában. Az arcvonal megnyitása esetén a 2. Ukrán Front csapatai két
nap alatt Budapesten vannak. Ezért volt szinte sorsdöntő, hogy ki áll a 3. hadsereg élén? A németbarát Heszlényit
nem merték semmibe bevonni. Farkas altábornagy sem úgy viszonyult a háborúhoz, mint Vörös János, vagy Miklós
Béla, de ekkor még úgy nyilatkozott, hogy a kormányzó parancsait végrehajtja. Edmund Veesenmayer közbenjárá
sára Lakatos Géza miniszterelnök és Csatay Lajos honvédelmi miniszter Horthynál a váltás ellen tiltakoztak. A kor
mányzó engedett, a 3. hadsereg parancsnoka helyén maradt, aminek következtében a fegyverszünet végrehajtásánál
a Duna—Tisza közére visszavonult csapatokra nem lehetett számítani (Vörös János visszaemlékezése, i. m. 36. o).
41 Uo.
42 A dokumentumokat közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. i. m. 164. o.
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kormányzó utasításához fogják tartani magukat, s azt minden bizonnyal a távollévő
parancsnok is jóváhagyja.43
A hadsereg vezérkari főnökének nemcsak a fővezérségtől és a német parancsnok
ságtól érkező kívánalmakra kellett figyelemmel lennie, hanem az október 6-án meg
indult debreceni hadművelet menetére is. Az eredmények értékeléséből a hadsereg
törzse levonta azt a következtetést, hogy az Észak-Erdélyből visszavonulásra kényszerített német csapatok könnyen az 1. hadsereg hátába juthatnak, túltelítődnek
az útvonalak és mindezek megzavarhatják, megbéníthatják az 1. hadsereg küszöbön
álló, tervszerű visszavételét, amire a parancs érkezését már jelezték. Kéri Kálmán
ezredes, hogy a hadsereg cselekvési szabadságát megőrizhesse, négy zászlóaljjal le
záratta a Técső—-Vencsellő közötti Tisza vonalat és két hegyivadász zászlóaljjal
attól nyugatra Tokajig. Parancsa úgy szólt, hogy senki nem jöhet át a megjelölt
szakaszon a hadsereg engedélye nélkül. Vasváry József és Loskay Ferenc vezérőr
nagyoknak az erre vonatkozó intézkedéseket Kéri Kálmán személyesen adta ki,
figyelmükbe ajánlva, hogy mindez a németek tudta és megkérdezése nélkül történt.
Tócsőnél ebből kifolyólag fegyveres összetűzésre is sor került. Végül is a németek
kénytelenek voltak a magyarok utasításainak engedelmeskedni.44
Az elmondott eseményekből, a német—magyar súrlódásokból, a csapatvissza
vonásokból a hadsereg vezérkari főnöke és közvetlen munkatársai arra a következte
tésre jutottak, hogy a magyar oldalon valami készülőben van. Érthető, hogy izga
lommal várták a fővárosból visszatérő hadseregparancsnokot, hogy teljes tájékozta
tást kapjanak azokról az eseményekről, amelyek végrehajtása során a fő feladat
minden bizonnyal — a létszámában ugyan csökkent — 120 000 embert számláló
1. hadseregre vár.
Október 12-én este megérkezett Miklós Béla fáradtan, nyomott hangulatban.
Mindössze annyit közölt vezérkari főnökével : kilátás van a kormányzó közeli huszti
látogatására, s gondoskodjon különvonatának, a Turánnak a biztosításáról. Majd
bemutatta — név említése nélkül — a Budapestről magával hozott személyt és uta
sította Kéri Kálmánt, hogy szervezze meg az „idegen" biztonságos áttételét az arc
vonalon. Hozzáfűzte, hogy mindezt különösen a németek előtt teljes titokban kell
tartani és a saját csapatok előtt is leplezni kell. Még annyit mondott, hogy a magyar
tiszt egy fontos megbízatást tartalmazó levelet visz a Vörös Hadsereghez.45 Bármeny
nyire paradox, ennél többet Miklós Béla a küszöbön álló fegyverszünetről nem mon
dott vezérkari főnökének. Kéri Kálmán nem kérdezett, mert nem kérdezhetett, ez volt
a szokás. A kormányzó közeli huszti látogatása és egy magyar tisztnek fontos levéllel
való áttétele az arcvonalon viszont megerősítette benne azt a hitet, hogy a fegy
verszünet beérőben van.
Nemes József őrnagy sikeres áttétele az arcvonalon október 13-án délután meg
történt. Ugyancsak október 13-án este a vezérkar 1. osztályától távirat érkezett,
43 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K. visszaemlékezése.
44 Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója, i. m. 17. o.
45 A bemutatott személy Nemes József őrnagy volt, akit a francia nyelvű meghatalmazással át kellett tenni az
arcvonalon. Nemes őrnagy a kormányzói meghatalmazást a moszkvai magyar küldöttség előtt adta át F . F. Kuznyecov
vezérezredesnek. A meghatalmazás francia nyelvű szövege :
„J'autorise par la présente M. Gabriel Faragho, Colonel-Generel hongrois ainsi que M. Domokos Szent-Iványi,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire et le Comte Géza Teleki, Professeur d'Université á signer de la
part du Royaume de Hongrie une convention d'armistice á conclure avec les Puissances Alliées: l'Union des Répub
liques Soviétiques Socialistes, les Etats Unis d'Amérique et l'Empire Britannique.
En foi de quoi j'ai signé la présente en la faisant munir de mon sceau.
Budapest, le 9 octobre 1944.
Horthy"
(Ezennel meghatalmazom Faragho Gábor, magyar vezérezredes urat, valamint Szent-Iványi Domokos rendkívüli
követ s meghatalmazott miniszter urat és gróf Teleki Géza egyetemi tanárt, hogy a Magyar Királyság részéről fegyver
szüneti tárgyalásokat folytathassanak és köthessenek a Szövetséges Hatalmakkal : a Szovjetunióval, az Egyesült Álla
mokkal és a Brit Birodalommal. Jelen irat aláírásának hitelességét pecsétemmel megerősítem.
Budapest, 1944. október 9. Horthy) Közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. Új Látóhatár,
1971/5. sz. 510. o.
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hogy a hadseregparancsnok és a vezérkari főnök 14-én este jelenjen meg Szatmár
németiben, ahol a vezérkar főnöke eligazítást tart. „Űgy sejtem — írja Kéri Kálmán
—, ez alkalommal kellett volna tájékoztatást kapnunk az ideiglenes, (helyesen elő
zetes —• Ö. I.) fegyverszünet megkötéséről és arról, hogy milyen előkészületeket te
hetünk meg, illetve mi lesz a feladatunk a fegyverszünet kihirdetését megelőzően és
utána." 46 Csaknem az indulás előtt azonban lemondó sürgöny érkezett. A kormányzó
14-ére virradóra ugyanis úgy határozott, hogy a vezérkar főnöke ne utazzon Szatmár
németibe. Döntését azzal indokolta, hogy az 1. és 2. hadsereg parancsnoka tájékoz
tatva van és majd ők informálják vezérkari főnökeiket. Horthy intézkedésének oka
— minden bizonnyal — a fegyverszünet bejelentésének október 15-re történő előre
hozása lehetett, amiről 14-én reggel Vattay altábornagy még nem nyilatkozhatott.
A kormányzónak viszont Vörös Jánosra is szüksége lehetett és ezért nem akarta, hogy
elutazzon Budapestről, továbbá a végrehajtás időpontját illetően úgy sem tudott
volna semmit sem mondani, s ez csak fokozta volna a zűrzavart.
Az egymás után érkező intézkedések ellenére a hadsereg vezetésének fő feladata
a váltakozó harcban álló, azaz védő, visszavonuló, ellenlökésekre, ellencsapásokra
készülő, vagy éppen kivonás alatt lévő csapatok irányítása volt. A 4. Ukrán Front
18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadosztályai a harcok során ok
tóber 14—15-re átkeltek a Kárpátok fő hegyláncán, elfoglalták hágóit és 5—18
kilométeres mélységben nyomultak előre Kárpátalján Ungvár, Munkács, Huszt és Rahó felé. A legnagyobb sikert az 1. magyar hadsereg jobbszárnyán érték el, október
lö-án birtokba vették Rahót. Székely László ezredes naplója szerint október 14-én
mindhárom magyar hadtestnek elrendelték a további visszavonulást. A 2. Ukrán
Front csapatai viszont már Debrecen alatt voltak. Olyan nyomás nehezedett helyen
ként az 1. hadseregre, hogy itt-ott az Árpád-vonal feladásával is számolni kellett.
A szovjet erők fokozatos térnyerése arra kényszerítette az 1. hadsereg vezetését, hogy
az Armeegruppe Heinrici tiltakozása ellenére folytassa csapatainak hátra vonását.
A hadsereg parancsnoka és törzse előtt is teljesen világos volt, hogy minél tovább
tartanak ki, különösen a hadsereg jobb szárnyán, annál válságosabbá válik hely
zetük. Gotthard Heinrici vezérezredes azt írta az 1. hadsereggel való kapcsolatáról,
hogy Miklós tábornoknak és vezérkari főnökének minden igyekezete a németek félre
vezetését és becsapását szolgálta. Bár így lett volna! De sajnos, erre a magyar
hadászati vezetés utasítást nem adott. A hadsereg törzse a csapatvezetést mindvégig
a német parancsnokság utasításának szellemében végezve, ügyelve arra, hogy kerülje
a nagy véráldozattal járó összeütközéseket. A hadseregparancsnokság a 10. hadosz
tály, a VI. hadtest törzse és az 1. ejtőernyősezred kivonását a magyar vezérkar
utasítására, német tiltakozás ellenére is végrehajtotta.
A német hadműveleti csoport parancsnoka 1968-ban írt levelében arról panasz
kodott, hogy nem tudott az 1. hadsereg vezetőivel baráti kapcsolatot kiépíteni.
Meglepődött, amikor Miklós Béla október 14-én azt közölte vele, hogy „részére csak
a magyar kormány parancsai mérvadóak, de nem a németeké." Különösen ellen
szenvesnek ítélte Kéri Kálmánt, aki Heinrici szerint „cseh volt, egy áttekinthetetlen
jellemű férfi." Kérit Miklós vezérezredes rossz szellemének nevezte.47 Heinrici is
elismeri: a nézeteltérések ós a súrlódások oka az volt, hogy ,,az 1. hadsereget mindig
hátrább akarták hozni, mint a szükség követelte." Különösen megdöbbent azon,
hogy Miklós Béla a Tisza mögé akarta visszavonni hadseregét. Miklós vezérezredes
unta velük a vitát és ezért gyakran rájuk hagyta a dolgot. Kéri azonban nem enge
dett. Egyik levelében Heinrici az alábbi esetet írta le: „Az V. magyar hadtest javas46 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 26—27. o.
47 Heinrici, G. levelei Gosztonyi Péterhez az 1. hadsereg vezetőivel való kapcsolatairól. Másolat a szerző birtoká
ban.
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latomat teljesen elfogadhatónak tartotta. Miklós is egyetértett vele és csak azután
változtatta meg szándékát, miután vezérkari főnöke, Kéri Kálmán ezredes, a tár
gyalásokba bevonatott és ellentmondott." 48 Valóban, ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az elöljáró német hadműveleti csoport parancsnokának utasítását a hadse
reg vezérkari főnöke — Miklós vezérezredes beleegyezése ellenére — megtagadta.
Kéri minden bizonnyal számolt azokkal a nehézségekkel, anyag- és vérveszteségek
kel, amelyekkel a parancs végrehajtása járt volna, és valószínűleg azokkal a rendsza
bályokkal is, melyeket vele szemben a németek foganatosíthatnak. Heinrici levelei
is arról tanúskodnak, hogy október 13-án és 14-én már pattanásig feszült volt a hely
zet a két seregtest között, a hadsereg törzse az Armeegruppe parancsnokának ren
delkezéseit nem teljesítette. Heinrici viszont tehetetlen volt a magyarokkal szemben.
Azt, hogy a debreceni csata elveszett, a németek is megértették. Guderian vezér
ezredes úgy igyekezett ebből a vereségből a „Dél" hadseregcsoportot kihozni, hogy
visszavonultatni tervezte a Kassa—Bükk-hegység—Budapest—Balaton—Nagyka
nizsa arcvonalra, az ún. „Margarethe Stellung"-ra.49 Ezért volt nagyon fontos, hogy
a Kárpátokban kiépített védelem szilárd maradjon. Kedvezőtlen volt, hogy ezt az 1.
magyar hadsereg 1944 október elejétől nem erősítette, hanem fokozatosan gyöngí
tette. A német terv szem előtt tartotta a magyarországi földrajzi viszonyokat, azaz
hogy a szovjet támadás megállítására alkalmasabb az említett terepszakasz, mint
az Alföld. Vörös János vezérezredes intézkedése az Erdős-Kárpátokban kiépített
állások feladására ellenkezett a német hadműveleti tervekkel, ezért váltotta ki
Guderian vezérezredes éles hangú ultimátumát. 50
Összefoglalva: Az 1. hadsereg parancsnoka — ha nem is mindenről — a készülő
fegyverszünetről olyan tájékoztatást kapott Hor thytói, ami alapul szolgálhatott
csapatai mozgatásához. Vezérkari főnökét azonban semmiről nem informálta, ő maga
nem készített, illetve nem készíttetett tervet a fegyverszünettel összefüggő féladatok végre
hajtására, kapcsolatfelvételre a szembenálló szovjet csapatokkal, holott erre a kormányzó
tól kapott irányélvek már kötelezték. Miklós Béla vezérezredes már itt súlyos mulasz
tást követett el.51
A hadsereg vezérkari főnöke és hadműveleti törzse október 15-én reggel hivata
losan még semmit nem tudott a küszöbön álló fegyverszünetről ós a hadsereg ebből
fakadó feladatairól. Azt a hírt, hogy a kormányzó megbízásából Earagho Gábor vezér
ezredes vezetésével fegyverszüneti bizottság tárgyal Moszkvában, a hadsereg vezér
kari főnöke csak október 15-én délelőtt hallotta, de akkor sem hivatalosan. Ennyire
volt tájékozott az 1. hadsereg két vezetője a várható eseményekről a kormányzói
szózat előtt...
A váratlan kormányzói szózat
Október 14-én a hadsereg törzse megkezdte a törzsszállás áttelepítését Husztról
Beregszászra.
A hadműveleti helyzet október 15-én : a Felső-Tisza, a Vecse ós az Ung völgyeiben
szovjet támadások bontakoztak ki, súllyal Szolyva felé. Székely László naplójában
október 15-ón ilyen bejegyzések olvashatók: „11 h tájban jön Röder, erélyesen lép
fel és követeli, hogy a csapatokat újból rendeljük abba a vonalba, amiben tegnap este
a hadseregparancsnok Heinricivel megegyezett, mert a zöm hátrább ment. Miklós
48 Uo.
49 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs KTB/H. Gr. Süd. 6619. sz. irat.
50 A Guderian és Vörös közötti „sürgönypárbaj" dokumentumait közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni
csata. I. m. 162—168. o.
51 Hennyey G. is elismerte: „...a hadsereg a harcba belefáradt és a háború befejezését várta." (Űj Látóhatár,
1971/2. sz., 29. o.)
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azt mondta nekem, hogy ott csak gyengébb részek maradnak, s legfeljebb az ellenség
visszanyomja őket... Válaszom, én a helyzetet így is biztosítottnak látom, Leordinánál és Hahónál erődszázadok vannak, ezért nem küldöm újból előre a csapatokat.
Ezután Wagener tábornok (az Armeegruppe vezérkari főnöke) felhív ugyanazzal
a követeléssel. Válaszom: tegnap azt a vonalat rendeltük el, nem módosítom...
12.30-kor felhív Kéri, kérdezi mit akart Röder ? Elmondtam. Kérdezi, meg lehet csi
nálni ? Én : a 24. hadosztály nem tudná megcsinálni. Kéri : akkor mondjuk azt, hogy
majd holnap. Én: De hiszen holnap még hátrább akarunk jönni, Kéri: nem baj, azt
mondjuk, hogy holnap toljuk majd a vonalat újból előre."52 így próbálták menteni
a csapatokat és csökkenteni a veszteségeiket.
Kéri Kálmán vezérkari ezredes, az 1. hadsereg vezérkari főnöke 15-ón 11 őm
körül indult Husztról Beregszászra az áttelepítés ellenőrzésére és a hadseregpararicsnok tájékoztatására. Utóbbira, valamivel 13 óra után került sor. Alig tért rá a hely
zet ismertetésére, amikor belépett a személyi segédtiszt és jelentette: a budapesti
rádión érdekes bemondás van. A rádió a kormányzó proklamációját sugározta.
A hadsereg parancsnoka és vezérkari főnöke döbbent csendben, kettesben hallgatták
a rádiót és kérdően vizsgálva néztek egymás szemébe. „Végre! ! — ez volt az első
gondolatom; hogyan tovább? — a második" — írja Kéri Kálmán. (Azon meditált,
hogy ő miért nem tudhatott erről semmit).53 Miklós vezérezredes is döbbent arccal
hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal arra gondolt: miért így és most történt ez és
nem úgy, ahogy a kormányzó október 11-én tájékoztatta? A proklamáció elhang
zása után Kéri törte meg a csendet. „Kegyelmes uram! Alázatosan jelentem, hogy
a hadseregparancsnoksághoz tartozó minden rendű és rangú egyénnel szemben
minden rendelkezésemre álló eszközzel el fogok járni, aki a Kormányzó Úr inten
ciójával szembehelyezkedne."54 Erre a hadseregparancsnok felállt, kezet nyújtott
— mindvégig állva jelentő — vezérkari főnökének és megköszönte szavait.
A józan ész azt követelte volna, hogy ha már eddig nem tette, akkor legalább
most tájékoztassa Kéri Kálmán vezérkari ezredest a kormányzótól kapott infor
mációkról, „az 1920. III. 1-i rendeletem végrehajtandó" jelmondat tartalmáról,
melynek beérkezését ő is várta. Nem, Miklós Béla vezérezredes még mindig hallga
tott, semmit nem mondott. A történelem nem tud határozott választ adni arra,
hogy a hadseregparancsnok miért nem tájékoztatta vezérkari főnökét. Azt a magya
rázatot szoktuk adni, úgy vélhette: 20-áig lesz még erre ideje. 15-én elhangzott
a [szózat, de Miklós vezérezredes ezt követően sem nyilatkozott. Miért ? Feltételezé
sünk szerint, mivel a dolgok nem úgy történtek, ahogy október 11-én Horthy és Vattay
elmondták, Miklós Béla minden bizonnyal kapcsolatot kívánt teremteni a Várral,
azaz ellenőrizni akarta a proklamáció valódiságát, s ezt követően cselekedni.
Kéri Kálmán engedélyt kért arra, hogy visszatérhessen Husztra. Arra számított,
hogy időközben megérkezik oda a legfelsőbb hadúri hadparancs és a vezérkar főnö
kének hadműveleti intézkedése a hadsereg további magatartására és feladataira
vonatkozóan. „Hadseregparancsnokom javaslatomat elfogadta és hozzáfűzte: »Én
addig intézkedem a Beregszászon lévő németek lefegyverzésére és a német összekötő
tisztek bevonultatására. « A vezérkari főnök Miklós vezérezredes — korábban ész
lelt — meglepődéséből arra következtetett, hogy szintén teljesen tájékozatlan. „El
sem tudtam képzelni, hogy előttem, vezérkari főnöke előtt, aki vele egyetemlegesen
voltam felelős a hadseregért, valamit is elhallgasson." Kéri csak a háború után szer
zett tudomást arról Vattay altábornagytól és Pogány Imre vezérkari ezredestől, hogy

52 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója. I. m. 18. o.
53 HL 264. doboz 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 45—46. o.
54 Uo.
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a hadseregparancsnok a szükséges tájékoztatásnak és a kódparancs tartalmának bir
tokában volt.55
Az október 15-i koronatanáccsal és a proklamáció kérdéseivel tanulmányunk nem
foglalkozik.56 Olyan katonapolitikai kérdéseket érintünk csak, melyek ismerete
nélkülözhetetlen az 1. hadsereg törzsében történtek megértéséhez. Arról, hogy októ
ber 11-én megtörtént az előzetes feltételek aláírása, a bizottság még azon éjjel értesí
tette a kormányzót, aki ha előbb nem, de 12-én reggel feltétlen tudomást szerzett
a nagy történelmi eseményről. Ebben a sürgönyben több kérdés van a magyar csa
patokkal kapcsolatban. „Magyar csapatok Budapestre küldéséhez hozzájárultak.
Közölni fogják velem, hogy az arcvonalon mely magyar parancsnokoknak melyik
orosz parancsnokokhoz kell átmenniük részletes megbeszélés céljából" — olvasható
a táviratban... Kérdezték, a csapatok hűek lesznek-e a kormányzóhoz ? Meggyőződés
sel igent mondtunk." 57
Otto Winkelmann SS Obergruppenführer (Höherer SS und Polizeiführer in Un
garn) október 10—12-én Hitler főhadiszállásán járt. Onnan a jóváhagyott puccsterv
módosított változatát hozta magával. Hitler döntött, zöld utat engedett Szálasi
Ferenc hatalomra juttatásának. Az elgondolás az volt, hogy Esztergomba mielőbb
össze kell hívni a nemzetgyűlést, Horthyt a szélsőjobb oldal fossza meg kormányzói
tisztétől és Szálasit nevezze ki államfővé. Veesenmayerhez „...október 13-ról 14-re
forduló éjjel érkeztek meg távirati úton a döntő utasítások."-— írja Horthy. 5&
Erről a kormányzó október 14-én reggel szerezhetett tudomást. Megerősítve látta
a Lakatoshoz és Vörös Jánoshoz befutott híreket, hogy a napokban német segítség
gel indul a nyilas puccs. Proklamációjában erre utalva Horthy a következőket
mondta: 59 „A szövetségi hűséggel ellenkező cselekményeket... a nyílt kihívással is
tetézték... Megbízható értesüléseket kaptam arra nézve, hogy a német politikai
színezetű csapatok erőszakos felfordulás útján saját embereiket szándékoznak ura
lomra segíteni." Ezzel a kormányzó félreérthetetlenül beismerte, hogy a németek
és a nyilasok puccsterve kényszerítette ki október 15-i — nem kellően előkészített —
cselekvését. Ebben a kérdésben a szovjet főparancsnokság ultimátuma : a Budapest
nek október 14-én 23 óra 45 perckor leadott sürgöny, miszerint Magyarország
48 órán belül teljesítse az előzetes fegyverszünetben magára vállalt kötelezettsége
ket, 60 nem játszott szerepet, mert Horthy már október 14-én délelőtt meghozta
elhatározását a fegyverszünet bejelentésére. Váratlanul úgy döntött, hogy megelőzi
a németeket és a nyilasokat, mert — szerinte •— volt még egy lépés előnye és ezt
megpróbálta kihasználni.
A hiba nem abban volt, hogy a fegyverszünet megkezdését október 20-ról előbbre
hozták 15-re, ezt a hamarabbit a 11-én aláírt előzetes feltételek is követelték, hanem
abban, hogy a tennivalókat nem gondolták át, terv nélkül cselekedtek. A végre
hajtásra nem készült ütemterv. A kormányzó elkövette azt az óriási hibát, hogy erről
sem Faragho vezérezredest, sem a Magyar Frontot, sem az 1. hadsereg 'parancsnokát nem
tájékoztatta, holott mindháromra lett volna lehetősége. Minden bizonnyal Miklós Béla
magatartása és a fegyverszünethez való viszonya is másképpen alakul, ha a kormány
zói proklamáció előtt megérkezik egy futártiszt Horthy Miklós külön parancsával,
melyben konkrét feladatokat szab az 1. hadseregnek és elrendeli a szózattal egyidőben a németellenes hadmozdulatok megindítását. S hogy ez nem történt meg, azért
55 TJo.
56 Erre vonatkozóan 1. a 18. sz. jegyzetben megadott szakirodalmat.
57 Macartney, C. A.: i. m. 91. o.
58 HorthyMiklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 270. o.
59 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 37. o. „Október 12-én ...Kocsis János a Standard részvénytársaság igazgatója
közölte velem, hogy a németektől úgy értesült, hogy a napokban Szálasi átveszi a kormányt és közölte velem... a
kormánylistát is."
60 Macartney, CA.: im. 94. o.
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a felelősség a kormányzót terheli. Egy ilyen parancsnak az 1. hadsereghez való el
juttatására október 14-én minden lehetőség megvolt.
Az itt felsorolt súlyos hibák ellenére a Németországról történő leválás még való
színűleg sikerrel járhatott volna, ha Lakatos Géza miniszterelnök nem ellenzi, ha
nem támogatja a fegyverszünetet. „Vállaltam — írja visszaemlékezésében — a kor
mány minden politikai ténykedésének végrehajtását fegyverszüneti kérésünkkel
kapcsolatban, beleszámítva annak belpolitikai és közbiztonsági következményeit...
Ilyenformán szívvel-lélekkel és egész odaadással vállaltam a teljes sötétbe ugrást." 61
Lakatos szerint a fegyverszünet — „sötétbe ugrás". S hogy ne csak az legyen,
hanem teljes katasztrófa, arról a kormány elnöke gondoskodott is.
A kormányzói szózathoz a miniszterelnöknek ellenjegyzési kötelessége volt, ezért
megismertették vele a proklamáció tervezetét. Lakatos nem értett egyet a tarta
lommal és követelte a „Magyarország a mai naptól fogva hadiállapotban lévőnek
tekinti magát Németországgal" mondat törlését és a „fegyverszünetet kötöttem"
szavak helyett a „fegyverszünetet kórek"-re helyesbítését. Ambrózy Gyula nem
közölhette Lakatossal, hogy a valós helyzetnek a tervezett szövegezés felel meg,
hanem azt ígérte, hogy lesz javítás, amire csak másnap kerülhet sor.62 A kihúzott
és átírt mondat volt a fegyverszünet lényege, ezt Horthy Miklós hozzájárulása nélkül
Ambrózy nem tehette meg. A kormányzó tehát engedett Lakatosnak, figyelmen kívül
hagyva azt, hogy az kimerítette a fegyverszünetben vállaltak megszegését is. Még
azt sem hozta nyilvánosságra, amit megtett. A törlés és a módosítás a magyar
csapatparancsnokokat nemcsak megzavarta, hanem várakozó álláspontra állította
és megfosztotta őket az önálló kezdeményezéstől, a németek elleni fellépéstől. A né
meteket és a nyilasokat megelőzve elsőként a miniszterelnök támadta hátba a kiug
rást. Ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szövegezésben érkezik meg
a csapatokhoz, az arcvonalban a parancsnokok jelentős része — valószínűleg —
hadműveleti utasítást nem várva megkezdi az elszakadást a Wehrmachttól. A csapa
tok nagyon várták már a fegyverszünetet. S ha a németek megpróbálják megaka
dályozni a honvédség kötelékeinek elszakadását, azzal maguk kiprovokálják a ma
gyarok fegyveres ellenállását, s meggyorsítják a kapcsolatfelvételét a szovjet pa
rancsnokságokkal .
A német hadvezetés Ottó Winkelmann és Otto Skorzeny támogatására, a „Pan
zerfaust" vállalkozás irányítására Budapestre küldte von Bach-Zelewski SS Ober
gruppenführer^ a varsói felkelés elfojtóját. Veesenmayer megerősítésére Rudolf
Ralin követ érkezett a magyar fővárosba. Ami még e személyeknél is félelmetesebb
volt: megérkezett é3 megkezdte kirakását Budapest környékén a 24. német pán
célos hadosztály ós az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj. Minden készen volt, csak
a parancsot várták az akció megindítására. Ilyen körülmények között mégis megle
petés volt a kormányzó bejelentése, valóban, egy lépéssel sikerült megelőznie a né
meteket. 63 Hennyey szerint október 15-én a koronatanácson a kormányzó a fegyver
szünettel kapcsolatban kihangsúlyozta: „...hogy őt erre a lépésre nemcsak a súlyos
katonapolitikai helyzet készteti, hanem a német csapatok és a Gestapo minősíthe
tetlen magatartása is, mely az ország tervszerű kifosztásában és kirablásában jut
61 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (Visszaemlékezések) München, 1981. 137—140. o.
62 Titkos történelmi adatok. I. m. Hlatky Endre miniszterelnökségi államtitkár vallomása. A javítás Hlatky Endre
államtitkár előtt történt, akit Ambrózy 15-én 10 óra 30-ra kéretett magához. Az államtitkár feladata volt a szózat
kiadása. Amikor a szöveget átvette, szóvá tette, hogy azon nincs miniszterelnöki ellenjegyzés. A kabinetiroda főnöke
azt felelte: „ellenjegyzés nem kell, mert a manifesztumot a Kormányzó úr írta, a fegyveres erő legfelsőbb parancsolója
teszi meg a maga hatáskörében. Ugyanakkor... azt mondta, hogy ezen még lényeges módosítás lesz és ceruzájával...
kihúzott... mintegy három sort."
63 A „Panzerfaust" akció tervezői úgy vélekedtek, hogy akkor számíthatnak 100%-os sikerre, ha Horthy Miklós
fegyverszüneti bejelentéséről legalább 24 órával előbb értesülnek. Ebben az esetben lehetőséget láttak arra, hogy
a hadmozdulatok megindításában megelőzzék a honvédséget. A gyakorlatlan Horthy megelőzte a németeket, de
a nyilasokhoz átállt vezérkar, élén László Dezső altábornaggyal és ííádas Lajos vezérkari ezredessel, megbuktatta
az ország Legfelsőbb Hadurát.
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kifejezésre. Magyarország a háborút elvesztette, tehát le kell vonni a következteté
seket, bármilyen súlyosak legyenek is azok."64 Erre a miniszterelnök képtelen volt.
A katonatömegek, de a tisztikar jelentős része is, annak ellenére, hogy még nincs
tömeges hadifogságba menés, nagyon megelégelte már az elveszett háború folyta
tását. Bátran állíthatjuk, ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szöve
gezésben érkezik meg, azaz hogy fegyverszünetet kötött, s Magyarország a mai nap
tól hadiállapotban lévőnek tekinti magát Németországgal és azt csaknem párhuza
mosan követi a Honvéd Vezérkar főnökének hadműveleti utasítása a németek meg
támadására, az 1. hadsereg csapattesteinek zöme, a kormányzót követve, bizonyos
előkészületek és felvilágosítás után németellenes hadmozdulatokba kezd, s felveszi
a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal. S hogy ez nem következett be, az Laka
tos miniszterelnöknek a proklamáció szövegén végrehajtott korrekciója következ
ménye. Lakatos nem hogy nem támogatta a kormányzót a fegyverszünet kérdésébe^
hanem mindvégig a fék szerepét játszotta és végül tevékenységével jelentősen hoz
zájárult annak megbuktatásához, a nyilas hatalomátvétel elősegítéséhez. A kormány
elnöke ütötte rést nem lehetett helyrehozni. Ennek volt a következménye, hogy a
,,Panzerfaust" vállalkozás megindítását — amitől még a németek is tartottak — a hon
védség kötelékei nem csak nem zavarták, hanem még csak nem, is fenyegették, tudomásul
vették Haduruk német őrizetbe vételét.
A kormányzó október 14-én délután futárral kérette Balatonfüredről vissza Vörös
János vezérezredest.65 23 óra körül érkezett vissza. Horthy a kihallgatáson közölte
a fegyverszünet aláírását és hogy másnap bejelenti a fegyverszünetet. Vörös vezér
ezredes már több ízben felhívta az államfő figyelmét, tanácsolta és kérte, ha tenni
akar valamit a németek ellen, az ügy és személyi biztonsága érdekében azonnal
hagyja el a Várat, s menjen Husztra az 1. magyar hadsereghez. Azt is tudomására
adta, az erőviszonyokból kiindulva, hogy ha Budapesten a németekkel törésre viszi
a dolgot, „két órán belül foglyok vagyunk." Horthy erre a következő naiv választ
adta: „Bízom abban, ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az
állam területét, úgy Magyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban".
Vörös próbálta megértetni, hogy a németek Magyarországot nem fogják feladni. „Ez
esetben ismét felhívtam a kormányzó figyelmét és arra kértem, hogy 15-én korán
reggel induljon Husztra, az 1. magyar hadsereg parancsnokságára és ott jelentse
be a fegyverszünetet."66
A kormányzó erre azt válaszolta, hogy ő tengerésztiszt, nem hagyja el a süllyedő
hajót, s most a legnehezebb óráiban a nemzetet sem hagyja el. Végül is a vita ered
ményeként úgy búcsúzott, hogy megfontolás tárgyává teszi a javaslatot. „Abban
a reményben jöttem el a kormányzótól — írja Vörös János —, hogy talán mégis
sikerül elvinni Budapestről és így kitérhet a német követ fogadása elől, egyben mód
adódik arra, hogy a döntő pillanatban a magyar csapatok feletti parancsnokságot
átvegye." 67 A vezérkar főnöke hazaérkezése után csomagolni kezdett, feleségét is
felköltötte, hogy másnap utaznak Husztra. Az adott történelmi helyzetben ez lett
volna az egyetlen helyes katonapolitikai döntés, amely az aláírt előzetes fegyver
szüneti feltételek végrehajtását lehetővé teszi. Ebben az esetben az 1. hadsereg —
bizonyos előkészületek után — a szovjet csapatokkal együttműködésben azonnal
indulhatott volna Budapestre.
64 HL Az 1. m. HDS. iratai ö . I. gyűjteménye. Eennyey G.: Külügyminiszteri működésem fontosabb eseményei.
1944. VIII. 29—X. 16-ig. Kézirat, 9—11. o.
65 A vezérkar főnöke, miután Horthy parancsára a szatmárnémeti eligazítás elmaradt, október 14-én reggel úgy
döntött, megszemléli a Hadiakadémiát, ezért Balatonfüredre utazott. Előadást tartott a katonapolitikai hel yzetről.
Igyekezett a tisztekkel megértetni, hogy elérkezett a szakítás órája. A hallgatóság zömét megnyerte magának, amiben
természetesen szerepe volt az akadémián dolgozó titkos csoportnak is. Október 15-én tervezte a visszautazást de
14-én a késő délutáni órákban egy futártiszt érkezett, hogy a kormányzó parancsára azonnal jöjjön Pestre.
66 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 38—40. o.
67 Uo.
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Október 15-én a vezérkar főnöke érdeklődött a főhadsegédtől, hogy mikor indul
nak. Vattay altábornagy azt válaszolta: a kormányzó nem utazik, majd közölte,
hogy 10 órakor koronatanács lesz, s azon jelenjék meg. Ez és a vezérkar főnökének
adott előző esti részleges tájékoztató arra utal, hogy Horthy még mindig nem bízott
meg teljesen Vörös vezérezredesben, holott az öt magas rangú tábornok: Lakatos,
Csatay, Hennyey, Vörös és Vattay közül, akik a kormányzót ezekben a napokban
körülvették, Vörös vezérezredes értékelte a legtárgyilagosabban a hadi helyzetet.
Lakatos még október 13-án is az angolok isztriai partraszállásában reménykedett.
A vezérkar főnöke szeptember 8-án úgy értékelt, hogy az angolszászok a Balkánon
és Közép-Európában már nem előzhetik meg a szovjet csapatokat, koncepcióját
ehhez igazította, a fegyverszünet híve volt, elfogadta a Magyar Front kapcsolatát.
Fő hibája, hogy nem mert cselekedni. Vezérkarában képtelen volt olyan törzset ki
alakítani, amelyre adott esetben támaszkodhatott volna. Egyedül maradt.
A kormányzó október 15-én 12 órakor fogadta Veesenmayert, aki ezt már többször
szorgalmazta. Hitler teljhatalmú megbízottja ekkor szerzett tudomást a magyar
államfő döntéséről. Közölte Horthyval, hogy megérkezett Rudolf Rahn követ és
kérte, hogy fogadja. Az audienciára valamivel 13 óra után került sor.68
13 óra 10 perckor a rádió megkezdte a proklamáció beolvasását.69 Vattay csaknem
ezzel egy időben — Horthy parancsára — a vezérkar főnöke elé tette a jelmondatot
kiadványozásra. Vörös János azt habozás nélkül aláírta és átküldte szárnysegédjé
nek, Kapitánffy Albin vezérkari őrnagynak, hogy továbbítsa a vezérkar hírközpont
jába, sürgős leadás céljából. Az őrnagy teljesítette Vörös utasítását. Leadását a csa
patoknak a vezérkar hadihíradás főnöke, Porzezinszky György vezérkari alezredes
tiltotta meg, s ez vonatkozott a hadparancsra is. A hírközpontban dolgozóknak az
alábbi parancsot adta: „...a kormányzóságtól, valamint a Honvédelmi Miniszté
riumból átküldött táviratokat nem szabad továbbítani. A hadseregek részére senkit
nem szabad kötni, azok csak a vezérkar hírközponttal dolgozhatnak. Továbbítani
csak az 1. vkf. osztály által feladott táviratokat szabad. Minden más helyről jövő,
de különösen a kormányzóságról és a HM-ből jövőket át kell adni a 7. önálló híradó
osztálynak, Pálffy vezérkari századosnak.70 A Vattay féle jelmondat elkobzása után,
Szörényi (Reischl) Emil vezérkari százados Nádas Lajos vezérkari ezredes utasítá
sára 14 óra 50 perckor gépbe diktálta az alábbi szöveget :
„1591/Főv. hdm. 44. 10. 15.
Fegyverletétel tb-n.
A rádióban elhangzott »fegyverletétel« (Ez a szó nem hangzott el — Ö. I.)
kifejezés nem jelenti azt, hogy mindenki eldobja a fegyverét. A harc beszüntetésére
parancs nem ment, csak fegyverszüneti kérelem van.
Kapják: 1., 2. 3. hds. stb. (Valamennyi önálló pság. és honvédségi szerv).
Budapest, 1944. évi október hó 15-én.
vitéz nemes Vörös János vezezds. 71
68 Rahn a kormányzónak a múltját érintő legérzékenyebb kérdésekkel hozakodott elő. Megkérdezte, hogy te
hetett ilyet Horthy Miklós, akinek a neve összeforrt a bolsevizmus elleni harccal? Űgy nyilatkozott: ő is egyetértene
a fegyverszünettel, ha azt az angolszászokkal köti meg. Horthy elfogadta az értékelést, de úgy vélekedett, hogy
a történteken már nem változtathat. Megkérdezte viszont a követet, nincs-e lehetőség arra, hogy a német csapatokat
kivonják Magyarországról? Rahn azt válaszolta, hogy ez kormányának döntésétől függ. Kérte, hogy míg ez megér
kezik addig a magyar csapatok ne nyissák meg az arcvonalat. A kormányzó elvben ehhez hozzájárult, de megvalósí
tására semmit nem tett, a kódparancsot nem vonta vissza. Érdekes szituáció alakult ki. Mindkét fél időnyerésre tőre kedett a hadmozdulatok megindítására. Rahn úgy vélte, nyert pár órát, hogy a „Panzerfaust" akció szervezetten
indulhasson. Horthy viszont úgy gondolkozhatott, hogy ezzel megkönnyíti az 1. és 2. hadseregnek kiadott jelmondat
végrehajtását. Csak éppen azt nem tudta még ekkor, hogy a vezérkar sem a hadparancsot, sem a rejtjelzett utasítása t
nem fogja továbbítani. Rahn fogadásának a fegyverszünet meghiúsulásában nem volt szerepe, itt a felek játszadoztak
egymással, hogy időt nyerjenek.
69 Rozsnyói Agnes: i. m. 84—85. o. Idézett munkájában Hennyey G. is 13 óra 10 percre utalt a proklamáció köz
lésével kapcsolatban.
70 H L Az 1. m. HDS. iratai. Csontos Balázs t. főhadnagynak a Vkf. híradóközpont parancsnokának vallomása.
71 A dokumentumot közli: ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. I. m. 181. o.
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Aláírásnak Vörös János nevét adták. Ez is mutatja, milyen jól kihasználták
a Lakatos vezérezredes által nyitott kiskaput. A vezérkar tehát azonnal szembefor
dult Horthyval és a fegyverszünettel. Szálasi jóslata, hogy a vezérkar minden fegy
verszünetre és békekötésre ellenállással válaszol, beteljesedett.
Feladtak egy táviratot, mely mind a három hadseregparancsnoknak volt címezve.
Ebben felszólították őket, hogy sürgősen tegyenek hűségnyilatkozatot Szálasira és a
harc folytatására. Erre azonban csak a 3. hadseregparancsnok, Heszlényi József
altábornagy válaszolt.72
Vörös János a koronatanácsról — délután 3 óra után — hivatalába ment. A hírre
helyettese, László Dezső altábornagy és a vezérkar osztályvezetői azonnal főnökük
höz siettek, hogy felvilágosítást kapjanak a történtekről. Vörös vezérezredes hiva
tali helyiségében drámai jelenetek játszódtak le. A vezérkar magas beosztású tiszt
jei magukból kikelve árulásnak nevezték mindazt, ami történt. Főnökük tudomá
sára adták, hogy nemcsak rezignáltán félreállnak, hanem szembefordulnak a fegy
verszünettel, Hadurukkal, és teljesen átallnak a németek, helyesebben a Hitler uta
sítására hatalomra ültetett Szálasi oldalára. Vörös János, akit beosztottai sarokba
szorítottak, nem mert állást foglalni, kijelentette : a proklamáció és mindaz ami tör
tént, őt magát is meglepte és hogy előzetesen sem ő, sem a miniszterek nem tudtak
semmiről. Javasolták, hogy a hadsereg megmentésére, a bizonytalanság eloszlatá
sára azonnal hadműveleti intézkedést kell kiadni. Vörös vezérezredes rábólintott,
amit Nádas Lajos a Vkf. hadműveleti osztály vezetője gyorsan megszerkesztett
és kiadványoztatott a katonai ügymenet szabályainak megfelelően. A háború után
Vörös azzal mentette magát, hogy beleszúrt egy mondatot. A bemutatott szöveg
megfontoltabb, mint az első és stilizált volt. „A Kormányzó Ür rádiószózatában el
hangzottakat senki sem értelmezze úgy, hogy a magyar hadsereg letette a fegyvert.
Mjndezideig csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó. Ennek kimenetele még
bizonytalan, ezért a hadseregparancsnokok intézkedései szerint a bármely oldalról jövő
támadással szemben (az aláhúzott részt Vörös János szúrta be — Ö. I.) minden ma
gyar katona és egység változatlan erővel folytassa a harcot." 73
A Vörös János vezérezredes által beszúrt mondatot a vezérkar nem továbbította.
Nádas Lajos vezérkari ezredes Vörös szobájából kilépve mutatta az ott várakozó
Csettkey László vezérkari ezredesnek a beszúrást, de mindjárt nevetve hozzá is tette :
„sajnálja, de ez már nem kerülhet bele az intézkedésbe, mert a harc folytatására
a parancs röviddel a kormányzó rádiószózata után kiment." 74 17 óra 20 perckor ezt az
utasítást mégis a rádió is sugározta, de Vörös vezérezredes kiegészítésének elhagyásá
val.
Á Honvéd Vezérkar tehát a proklamáció ellensúlyozására 15-én délután két ízben
is sürgönyt adott a csapatoknak a Vörös Hadsereg elleni harc folytatására. A kor
mányzó környezete viszont a fegyverszünet érdekében egyet sem tudott eljuttatni
a csapatokhoz. A történtek bizonyítják, hogy a kormányzó és a vezérkar főnöke
részéről sem politikailag, sem katonailag nem történtek meg a szükséges intézkedé
sek. A másik oldalon viszont a fegyverszünet meghiúsítására precízen kidolgozott
német—nyilas terv készült, amelyet összehangoltak a vezérkar hadműveleti osztá
lyával és a hadihíradás főnökével.

72 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Csontos Balázs vallomása.
73 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/2. László Dezső vezérezredes vallomása., HL Tanulmányok: 262/2597.
sz. irat. Hadácsy Rezső visszaemlékezése. A kérdésre vonatkozóan lásd még: Vörös János vezérezredes: Visszaemlé
kezése. I. m. 41—44. o.
74 Archiv P. Gosztonyi, Bern: Gsettkey László vk. ezds.: Az 1944. október 15-i események és annak előzményei
ahogy én Budapesten a „központban" átéltem. 21—22. o. (Másolat a szerző birtokában).
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Események az 1. hadsereg törzsszállásán a
kormányzói proklamácia után
A budapesti tragikus és nem a kormányzó elgondolása szerint alakuló események
után térjünk vissza Beregszászra, illetve Husztra ! Utaltunk már rá, hogy a szózat
a hadseregparancsnokot és a vezérkari főnököt is meglepte.
Miklós Béla vezérezredes is döbbent arccal hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal
arra gondolhatott, miért az van a proklamációban, hogy „...fegyverszünetet kérünk
ellenfeleinktől és megszüntetjük az ellenségeskedést velük szemben"? 75 Miért nem
az van, amit a kormányzó október 11-én az audiencián elmondott ? Idézzük fel, mi is
lehetett annak a lényege? Először, az államfő arról informálta az 1. hadsereg pa
rancsnokát, hogy elfogadta a fegyverszünet előzetes feltételeit. Másodszor, hogy az
aláíráshoz már csak a meghatalmazás szükséges, amit Nemes József őrnagy visz
Moszkvába. Harmadszor, hogy vigye magával az őrnagyot Husztra és gondoskod
jék az arcvonalon való áttételéről. Negyedszer, rádiószózatban fordul az ország népé
hez,, s hadparancsban a honvédséghez és bejelenti, hogy fegyverszünetet kötött.
Ezt követően érkezik egy jelmondat „Az 1920. III. i. rendeletem végrehajtandó."
Ha ez megérkezett, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal és
velük együttműködésben tevékenykedni. Ez sem érkezett meg, okát ma már tudjuk.
Miklós vezérezredes értetlenül állt és nem tudott magának magyarázatot adni,
miért az jelent meg, hogy „fegyverszünetet kérünk"; s még csak nem is az, hogy
kértünk. Ebből az esetből világosan látható, hogy a Lakatos Géza miniszterelnök
fegyverszünet-ellenes tevékenysége, a proklamáció lényegének megváltoztatására
irányuló követelései még azokat a katonai vezetőket is megzavarták, akik készek
voltak a kormányzó utasításait teljesíteni. Végső soron a proklamáció lényegének
a megváltoztatásáért nem csak Lakatos miniszterelnök a felelős, aki azt kezdeményezte,
hanem Horthy Miklós is, aki azt megengedte, függetlenül attól, hogy október 15-én
már maga is akarta a fegyverszünetet. Továbbá a közvetlen szervezők: Ambrózy.
Gyula, a kabinetiroda főnöke és Vattay Antal altábornagy, főhadsegéd gyengeségét
és könnyelműségét mutatja, hogy nem vették észre : a Lakatos-javaslattal a fegyver
szünet elvetélését hagyták jóvá, azaz segítettek a németeknek és a nyilasoknak,
hogy ledolgozzák hátrányukat, amit a váratlan bejelentés okozott.
A keletkezett ellentmondások miatt Miklós Béla vezérezredes Kéri vezérkari ezre
des távozása után igyekezett kapcsolatot létesíteni a budai Várral. Ez 16 óra körül
sikerült. Vattay altábornagyot kereste. Nevezett nem lévén a szobájában, Pogány
Imre vezérkari ezredes vette fel a telefont. „Mi van nálatok Pogány"? A rádión
kiadott utasítások mind ellentmondanak." (Annak mondanak ellent, amit Miklós
október 11-én a Kormányzótól hallott — ö. I.) Pogány ezredes válaszolni nem tudott,
megérkezett Vattay és átvette a kagylót. A főhadsegéd nem bocsátkozhatott magya
rázatokba, hogy miért nem úgy történt a rádiószózat, ahogy Horthy elgondolta.
De a leghatározottabban megerősítette, hogy a proklamáció hiteles és kérte Miklóst,
hogy a kormányzótól kapott intenciók szellemében és jelmondatnak megfelelően jár
jon el. A hadseregparancsnok így válaszolt: „Kérlek, jelentsd a Főméltóságú úrnak
hűségemet és tudom kötelességemet."76
75 Horthy Miklós: i. m. 312. o.,
76 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/19. sz. Vattay A. vallomása és Vaaay A. visszaemlékezése: i. m. 'ÓI. O.
L. még: HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I. gyűjteménye. Pogány Imre levele Kéri Kálmánhoz 1980. 05. 25-én.
Az altábornagy az esetet így írja le: jjPogány ezds. ...jelentette, itt van a készüléknél Miklós Béla és érdeklődik,
érvényes-e a jelmondat, a proklamáció. Átvettem a telefont és a leghatározottabban megerősítettem annak érvényes
ségét és közöltem, hogy a jelmondatnak megfelelően kell cselekedni." Miklós hűségmegerősítő nyilatkozata meg
nyugtatta a főhadsegédet, Horthynak is úgy jelentett, hogy az 1. hadseregnél minden rendben van. Október 15-éii
a késő délutáni órákban dalnoki Veress Lajos vezérezredes, a 2. hadsereg parancsnoka, Vattay altábornagyot kérette
a távírőgéphez. Helyette Pogány Imre vk. ezredes ment át a hírközpontba és mindenről tájékoztatta Veress vezérez
redest, azaz megerősítette: a proklamáció hiteles és Horthy nevében kérte, hogy a jelmondat szellemében járjon el.
A 2. hadsereg parancsnok így válaszolt: „Hódolatteljes tiszteletem a kormányzó úrnak, úgy a magam, mint a csapa-
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Ez a határozott felelet azt jelentette, hogy Miklós Béla vezérezredes megértette
az 1. hadsereg feladatát és hűséges lesz a kormányzóhoz. Vattay altábornagy meg
nyugvással fogadta a hadseregparancsnok egyértelmű válaszát és így is jelentette
Horthynak. Amire a történelem még mindig nem tud választ adni, hogy miért ezt
követően állt be Miklós Bélánál egy „mirelit" magatartás az egész ügyhöz viszonyítva ?
A kormányzósággal történt telefonbeszélgetés mindent tisztázott, a feladatot megér
tette, de nem tett érte semmit. Minden akadály elhárult a vezérkari főnök tájékoz
tatása elől, de ő még csak kísérletet sem tett rá. Viselkedését enyhén szólva a teljes
közömbösség jellemezte a hadurától kapott feladat és a hadsereg törzsében zajló
események iránt. Semmire nem intézkedett, nem vezetett, nem készíttetett hadműveleti
tervet a jegyverszünet végrehajtására. A hadsereg felkészítését a szovjetekkel való kap
csolatfelvételre és a németekkel való szembefordításra még elméletben sem kísérelte
meg. Holott október 15-én a Kárpátokban a hadműveleti helyzet és a hadsereg er
kölcsi állapota ehhez megfelelt.
A német hadműveleti vezetés ennek meghiúsítására tartalékokkal nem rendelke
zett. „A szomszédos (német) páncéloshadseregtől, mely a duklai horpadásban igen
súlyos harcokban állt, elöljáró német parancsnokunk, Heinrici vezérezredes még
alárendelt erőket sem tudott volna ellenünk átiránj'ítani." 77 Annyira nem volt német
erő, hogy a „Panzerfaust" akció végrehajtásának támogatására a Szlovákiából
kivont 24. páncélos hadosztályt irányították Budapestre, hogy erőfölénnyel rendel
kezzenek. A 2. Ukrán Front főerői Debrecen alatt sejtetni engedték, hogy a támadást
Nyíregyháza—Csap felé folytatják és bekerítéssel fenyegetik a 8. német és a 2. magyar
hadsereg Észak-Erdélyben rekedt egységeit. A Tiszán Szegednél átkelt 37. hadtest
tovább mélyítette hídfőjét, sikereit Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Baja irá
nyába fejlesztette tovább, megteremtve a feltételeket a Budapest elleni támadáshoz.
A Pesti Hírlap október 11-én helyzetértékelést adott. Elismerték, hogy a Tiszánál és
Debrecennél zajló ütközet „...a szovjet hadvezetőségnek arra a szándékára vall,
hogy a dél felől előretörő csapatait egyesíteni akarja a Duklai-hágónál harcoló kö
telékekkel. Ennek a törekvésnek hadászati célja az volna, hogy az Arad—DebrecenKassa vonalon elvágja az ettől keletre állomásozó német—magyar erőket." 78 Eriessner vezérezredes a „Dél" hadseregcsoport parancsnoka azt írja, hogy kénytelenek
voltak eltűrni a szovjet csapatok átkelését a Tiszán, mert nem volt mit ütközetbe
vetni ellenük. A hadműveleti helyzetet súlyosnak ítélte. A 2. Ukrán Eront „...nyil
vánvaló szándéka, hogy hadműveleti súlypontjának a Tisztától keletre történő át
meneti áthelyezésével először északi irányba nyomul előre azzal a céllal, hogy a
Beszkideken át támadó erőkkel együttműködésben a hadseregcsoport hátába jusson
és elvágja hátsó összeköttetéseit."79 Csapatokat követelt és sürgette a Wöhler had
műveleti csoport visszavételét. Csapatokat nem kapott, az Oberkommando des
Heeres nem tudott hadosztályokat küldeni Magyarországra.
Eigyelmet érdemel Veesenmayer 1946. június 17-én e kérdéssel kapcsolatban tett
tok nevében hűségemről biztosítom." Meglepő, hogy a vezérezredes az általa szerkesztett Magyarország Honvédelme
c. trilógiában erről teljesen elfelejtett megemlékezni. Amikor Vattay altábornagy jelentette a kormányzónak, hogy
a 2. hadsereg parancsnokával is sikerült telefonon beszélnie, Horthy megjegyezte : „Most már tájékoztatva van mindkét
hadseregparancsnok, tudják feladatukat, és ha helyesen cselekszenek a háborúból való kiválásunk sikerülhet, még ha a palotát
el is foglalják. (L. erre vonatkozóan: HL Az 1. m. HDS. iratai. Pogány Imre levelei, i. m. és uo. Csontos Balázs i. ni. )
Vattay elkövetett egy nagy mulasztást, nem közölte Miklós Béla vezérezredessel, hogy Faraghoék Moszkvában
Horthy megbízásából aláírták a fegyverszünet előzetes feltételeit.
77 A. A. Grecsko: i. m. 77. o. és HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László az 1. hadsereg tör
zsében szolgálatot teljesítő volt vezérkari százados nyilatkozata. Az 1. páncélos hadsereg állományában 44 október
közepén öt leharcolt német hadosztály (a 96., a 168., a 254. gyalogos, és a 100., a 101. könnyűgyalogos hadosztály) volt,
továbbá néhány önálló zászlóalj, valamint három tüzérezred, öt tüzérosztály, egy rohamlöveg zászlóalj és négy pán
céltörő tüzér osztály. Egyetlen páncélos hadosztályát kivonták a budapesti „Panzerfaust" akcióhoz. Figyelmet érde
mel az 1. páncélos hadseregről az alábbi szovjet jelentés : „Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Főként a lába
dozó sebesültek sorából töltötte fel alakulatait." Az állomány feltöltöttsége 60%-os volt. Ezeket a hadosztályokat az
1. gárdahadsereg lekötötte. Heinrici semmit nem tudott volna innen elvonni az 1. magyar hadsereg ellen.
78 Pesti Hírlap, 1944. október 11.
79 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6854. sz. h a t
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vallomása. Beismerte, hogy a németeknek nem voltak tartalékaik és ha a magyarok
határozottan cselekszenek, a fasiszta szövetségből való kiválásukat nem tudták
volna megakadályozni. „Azonkívül Lakatosnak, mint tapasztalt tisztnek — vallotta
— tudnia kellett volna, milyen gyenge lábon állnak a német tartalékok és az egész
utánpótlás. Egy kis előkészített frontszakasz, amelyet az oroszok áttörnek, elegen
dő lett volna, hogy az egész magyar keleti frontot veszélybe döntse." Ezért volt
fő követelmény, hogy a „Panzerfaust" akció legalább 24 órával megelőzze a magyar
honvédség hadmozdulatait. Hitler volt teljhatalmú megbízottja így folytatta: „Ha
Horthy... bátran és határozottan akciójának élére lépett volna, ha saját maga beszélt
volna a rádióban, és ha kinyilvánította volna elhatározottságát, akár törik, akár
szakad, úgy az ő személyére letett eskünek jelentősége és súlya egész másképpen
jutott volna érvényre... Egy későbbi történelemírás feladata lesz, hogy 1944. októ
ber 15-e felett értékítéletet mondjon. Egy azonban biztos, hogy Horthy neve ezen
a napon elvesztette utolsó csengését is és egyidejűleg ez a Horthy volt az, aki vég
eredményben a régi feudális-kapitalista uralmi rendszer első ápolója és védője volt,
aki ezen a napon saját múltjának felszámolója lett." 80 A hadi helyzettel és a Horthy
val kapcsolatban mondott véleményével csak egyetérthetünk.
Az idézett néhány példa is bizonyítja, hogy a német hadműveleti vezetés a Kárpátmedencében tartalékokkal nem rendelkezett és október 15-ón csak más arcvonalról
hozhatott volna hadosztályokat Magyarországra, amihez több napra lett volna szük
ség. Jellemző a „Dél" hadseregcsoport helyzetére, hogy a proklamáció elhangzása
után az arcvonalban semmit nem tettek a „Denevér" fedőnevű akció végrehajtásá
ra. 81 Ezért tartjuk helytállónak azt a következtetésünket: ha Miklós Béla vezérezre
des a kormányzó nevében hadseregének határozott parancsot ad a 4. Ukrán Front
előtti út megnyitására, némi előkészület után a szovjet csapatokkal együttműkö
désben hadserege élén indulhatott volna Budapestre. Az előnyomulásukat akadályozó
német egységeket a szovjet—magyar csapatok könnyen szétverhették volna, de
ilyenekkel jóformán nem kellett számolni, mert a németeknek nem volt mit ütközetbe
vetniük, ha a magyarok cselekvésre szánják magukat és a 4. Ukrán Front megindul
az Alföld felé.
A történelem számára talán örök titok marad, hogy Miklós Béla vezérezredes
miért nem élt a felkínált lehetőséggel, miért hagyta ő is cserben hadurát ? A köteles
ségteljesítés, amit Vattaynak is megígért, elmaradt. Horthy nagyon bízott Miklós
Béla hűségében és abban, hogy parancsait teljesíteni fogja, ő azonban a várakozás
álláspontjára helyezkedett a kormányzósággal történt telefonkapcsolat után is.
Megvárta, míg Budapesten a hatalom kérdése eldőlt, s utána, annak figyelembe véte
lével cselekedett.
Miklós Lajos (Miklós Béla fia) próbál választ adni a vezérezredes „ódzkodására",
s igyekszik megmagyarázni apja magatartását is :
„Létezett-e bármiféle nyílt, vagy titkos katonai terv a németek megtámadására
és egy németek elleni háborúra a szövetségesek oldalán?" 82 Nem volt ilyen terv,
nem is lehetett, ilyen előkészítésére a vezérkar alkalmatlan volt. De nem is volt
rá szükség, mert nem Budapesten kellett volna kezdeni a fordulatot, hanem a csa
patoknál. Ott meg a parancsnoki döntésen van a lényeg. Aki a parancsot meg80 Zinner Tibor—Róna Péter : Szálasiék bilincsben. Bp., 1986. I I . k. 190—191. o.
81 HL Film tár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6788. és 6790. sz. irat. A „Dél" hadseregcsoport parancsnokság a
október 3-án egy esetleges magyarországi szükségállapot idejére hadműveleti tervet készített. A művelet „Fleder maus" (Denevér) fedőnevet kapta. A német hadtest- és hadosztályparancsnokok felhatalmazást kaptak, hogy német
ellenes megmozdulások feltételezése esetén az alárendeltségükben, vagy szomszédságukban lévő magyar alakulatoka t
azonnal lefegyverezzék.
82 HL Az 1. m. HDS. iratai. Miklós Latos: Észrevételek és kiegészítések Vígh Károly: Ugrás a sötétbe című köny
véhez. Kézirat. 18—20. o.

— 466 —

tagadja, azt hadbíróság elé állítják és agyonlövik. Horthy Miklós is az 1. és a 2. had
seregre építette a kiugrást, de elkövetett egy nagy hibát : nem utazott Husztra. Úgy
vélte elég lesz a parancs kiadása. Arra nem is gondolt, hogy utasítása nem jut el
a csapatokhoz. Létezett ugyanis egy titkos utasítás, az ún. kódparancs a németek
elleni fordulatra és ezt az 1. és 2. hadsereg parancsnoka megkapta. Sőt Miklós Béla
személyesen Horthytól. Október 15-én pedig, amikor Miklós vezérezredes felhívta
a Várat, Vattay megerősítette: úgy járjon el, ahogy Budapesten a kormányzóval
megbeszélték.
Veress Lajos vezérezredes bevallja, hogy az átállás végrehajtására a németek elleni
szembefordulásra semmit nem tett. Miklós Béla azzal magyarázta mulasztását, hogy
„a kormányzó által szándékolt átállás sem előkészítve nem volt, sem nem szabályozta
senki az összhangot (feladatok, időpontok, előkészítés, stb.) az egyes hadseregek és
Budapest között." 83 Arról hallgatott Miklós Béla is, hogy 120 000 ember várta a paran
csot és ha jó az előkészítés, ha a parancsnok az események élére áll, minden bizonnyal tel
jesítik is a legfelsőbb Hadúr iránti esküjüket.
Nem felel meg a valóságnak Miklós Lajos azon állítása sem, hogy miután atyjának
nem sikerült telefonösszeköttetést létesíteni a Várral, „Kérivei közölte, hogy a
kormányzó szózata valódi, fegyverszünetet kért és a németek elleni fordulás küszö
bön áll." Mint korábban ugyanis már utaltunk rá, Miklós vezérezredes 16 óra körül
beszélt Vattay altábornaggyal, Kéri vezérkari ezredes viszont 13,30 után Husztra
indult.
Miklós Lajos szerint a jelmondatról azért nem tett említést, mert attól tartott,
hogy „a vezérkariak húzódozni fognak a végrehajtástól". Rendelkezéseit „pontrólpontra kiadta, anélkül, hogy a parancsot vevőknek fogalmuk lett volna, hogy
Miklós már előzőleg kapott utasítás alapján intézkedett." 84 Tárgyi tévedés, hiszen
ilyen parancs kiadására nem került sor. Nem utal arra sem, hogy Miklós Béla mind
ezeket mikor közölte és kikkel ? Az események menete szerint ezt csak azután tehette,
miután visszatért Husztra. Ez, mint később látni fogjuk, 15-én éjfél körül történt.
Miklós Bélától sem Kéri Kálmán, sem Székely László nem kapott olyan parancsot,
hogy a németek ellen meg kell indítani a harcot és be kell szüntetni a támadást
a szovjet hadsereg ellen.
A hadseregparancsnok bemutatása után térjünk át a vezérkari főnök tevékenysé
gének, intézkedéseinek értékelésére. Kéri Kálmán vezérkari ezredes 13 óra 30 után
indult vissza gépkocsival a hadsereg törzsszállására. Úgy véljük, senki számára nem
meglepő, hogy Beregszásztól Husztig végig a proklamációról és az ezzel kapcsolatos
tennivalókról elmélkedett. A kutató munkáját megkönnyíti, hogy Kéri Kálmán
maga mondja el, milyen gondolatok, problémák foglalkoztatták a közel másfél órás
úton. Mindenekelőtt próbálta megérteni, miért hozták nyilvánosságra az ügyet,
ha még csak „fegyverszünetet kérünk" van? Gondolatai gyorsan peregtek, de egyre
csak azt súgták: eredményesebb lett volna a fegyverszünet megkötésének bejelen
tése, amit szinte párhuzamosan követ a hadparancs ós a vezérkar főnökének had
műveleti intézkedése. Itt sok volt az ismeretlen, nem tudott elfogadható választ adni
magának arra, hogy miért így történt és nem úgy, ahogyan az eredményesebb lett
volna? Ezért áttért a németek (a leendő ellenség) hadműveleti helyzetének elem
zésére és értékelésére. Megvillant agyában az a gondolat is, vajon a németek Finnor
szághoz hasonlóan kivonulnak-e Magyarországról ? Arra a következtetésre jutott : ez
nem valószínű. Magyarországot nem fogják feladni. Ezért a hadseregnek fel kell
készülnie esetleges német támadások elhárítására is. Amíg a fegyverszünet ügye
83 Vígh Károly: i. m. 325. o.
84 HL Az 1. m. HDS. iratcii; Miklós Lajos: i. m. 20. o.
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nem oldódott meg, addig tartózkodni kell a velük való fegyveres összecsapásoktól.
Kedvezőnek minősítette viszont, hogy az ,,A" és a „Dél" hadseregcsoport nem
rendelkezik azonnal alkalmazható hadműveleti tartalékokkal, sem Debrecentől, sem
Duklától nem tudnak erőket elvonni az 1. hadsereg elleni csapáshoz. S mivel a közeli
térségben német tartalékok nincsenek, figyelmet érdemlő erők mintegy 4—5 nap
múlva zavarhatják csak meg az 1. hadsereg tevékenységét. Végkövetkeztetése:
a hadműveleti helyzet alkalmas a fegyverszünetre, a német tartalékok hiánya
lehetővé teszi a hadsereg átállításának előkészítését.
Ezt követően felidézte a szózat azon mondatát, hogy ellenfeleinkkel szemben
megszüntetjük az ellenségeskedést. Ezt úgy magyarázta, hogy azonnal, még ma, el
kell rendelni — és a vezérkar főnökének direktívája minden bizonnyal erre utalni is
fog — a Vörös Hadsereggel szembeni támadás beszüntetését, valamint minden pro
vokáció kerülését. Továbbá az is felötlött benne, hogy meg kell tenni az előkészü
leteket a közeli kapcsolatok felvételére. Ebben már konkrét feladatot szabott magá
nak és arról elmélkedett, könnyen lehet, hogy őt bízzák meg ennek a lebonyolításá
val. Igyekezett a gondolatot megszokni, ami nem is mutatkozott olyan egyszerűnek.
Végezetül utolsó kérdésként a hadsereget értékelte. Itt az volt a következtetése,
hogy a hadsereg egységét, fegyelmét minden eszközzel fenn kell tartani, mert a kö
zeli napokban arra nagy szükség lesz. Már az úton megerősödött és meggyökerezett
benne az a vélemény, hogy a hadsereg csak akkor jelent értéket a fegyverszünet esetérc,
ha fegyelmezett, egységes és alkalmas hadműveleti feladatokra.^ A hadsereg fegyelmét,
a szüntelen visszavonulások ellenére, kielégítőnek tartotta. A tisztek, de a katonák
zöme is, az életveszély ellenére teljesítették a kapott feladatokat, a parancsok telje
sítését kötelességüknek érezték. A vezérkari főnök ezt úgy értékelte, ha ezek a kato
nák képesek vert helyzetben is helytállni, akkor még inkább megteszik ezt és enge
delmeskedni fognak, ha a megunt háború befejezését kell megvédeni a németekkel
szemben. A helyzetelemzésen, a következtetéseken érződik, hogy azokat képzett
vezérkari tiszt végezte, aki már ekkor megértette azt is, hogy a fegyverszünet nem
a hadsereg leszerelését, hanem újszerű módon való alkalmazását jelenti, mégpedig
az eddigi szövetséges ellen, együttműködésben volt ellenfeleinkkel. Kéri Kálmán
magatartását az úton többszörösen elemzett és értékelt kérdések október 15-ének
délutánjára és éjszakájára nem csak befolyásolták, hanem gyökeresen meghatározták.
A hadsereg vezérkari főnöke 15 óra után érkezett vissza Husztra. Elsőnek Kováts
Eerenc vezérkari százados jelentkezett és a kocsiból kiszálló Kéri Kálmán vezérkari
ezredesnek átnyújtotta — a vezérkar főnökének hadműveleti utasítása helyett —
a vezérkar hadműveleti osztályáról érkezett táviratot. Ebben az 1591/föv. hdm. 44.
10. 15. sz., 14 óra 50 perckor leadott sürgönyben a harc továbbfolytatására intéz
kedtek. Külön kihangsúlyozva, hogy csak fegyverszüneti kérelem van, aminek ki
menetele még ismeretlen. A távirat alá Vörös János vezérezredes nevét írták.
Teljesen érthető módon az elolvasott távirat izgalmat és megdöbbenést váltott
ki az 1. hadsereg vezérkari főnökéből. Kéri Kálmán vezérkari ezredes hadműveleti
intézkedést várt a hadsereg alkalmazására az előtte még ismeretlen fegyverszüneti
feltételeknek megfelelően, s helyette azt olvashatta, hogy a harcot a németek oldalán
folytatni kell. De a történelem sok időt nem adott a meditálásra. Ahogy a hír szét
futott a vezérkari főnök megérkezéséről, a Huszton maradt vezérkari tisztek hívást
nem várva eligazításra jelentkeztek. Kéri Kálmán így emlékszik vissza ezekre a
percekre: „Katonai pályám talán legválságosabb pillanatát éltem át. Kezdtem
érezni, hogy Budapesten valami nincs rendben, s ha nem tudok higgadt maradni, el
lentmondó intézkedések útvesztőjébe kerülök és a hadsereg felbomlik: először szel-

85 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek.
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lemileg, azután szervezetileg is. De töprengésre nem volt idő. Intézkedni kellett álta
lánosságban és tisztázni a helyzetet a további parancsok alapjának megteremtésé
hez."86 Most mutatkozott meg, hogy mennyire hiányzott az az ismeret, aminek Miklós
Béla birtokában volt, de magában tartotta. Kéri Kálmán, 'parancsnoka hibájából és
mulasztásából, magára maradt, csak a saját és törzse józan mérlegelésére, értékelésére
támaszkodhatott és arra a feltétlen helyes törekvésre, hogy a fegyverszünet végrehajtásához
hadseregre van szükség, ezért mindenáron meg kell őrizni a hadsereg egységét, nyugalmát
és fegyelmét, míg beérkeznek a hadműveleti utasítások. Ezek kiadásában ekkor még
bízott.
A hadműveleti osztály tisztjei nem csak a távirattal várták főnöküket, hanem
Székely László vk. ezredes és Eszenyi László vk. százados (a hadműveleti osztály
beosztott vezérkari tisztje) megszerkesztették az 1. számú intézkedést is a csapatok
részére. „Fegyverszünetet kértünk, de még nem kötöttünk. A csapatok tartózkod
janak minden támadó hadmüvelettől, de bármilyen irányból jövő támadást erélyesen
utasítsanak vissza. Részletes intézkedés következik."87 — írja Eszenyi László. Kéri
vezérkari ezredes az intézkedést a távol lévő hadseregparancsnok jóváhagyása nélkül
kiadta, amit továbbítottak is a csapatokhoz, hadosztályparancsnokságokig be
zárólag. Úgy emlékszik, annyival egészítette ki az intézkedést, hogy minden provo
katív magatartást kerüljenek a Vörös Hadsereg csapataival szemben. Az utasítás,
amely a hadseregparancsnokság 1. számú intézkedése lett, 16 óra előtt került kiadás
ra. Az 1. hadseregnél a vezérkartól érkezett parancsokat a harc folytatására nem
továbbították, a másodikat sem. De maga a vezérkar hadtesttel bezárólag adta le a
parancsokat.
Ezt követően a vezérkari főnök intézkedett, hogy teremtsenek telefonösszekötte
tést a vezérkarral. Utasította Röder ezredest, a német összekötő törzs vezetőjét,
hogy elhelyezési körleteiket nem hagyhatják el, s elrendelte a távbeszélővonalaik
megszakítását. Ezt követően irodájába kérette a hadsereg törzsszállásán dolgozó
magasabb parancsnokokat és beosztott vezérkari tiszteket, hogy emlékeztesse őket
a kormányzó proklamációjára, de egyben felhívja figyelmüket a vezérkar 1. osztályá
tól érkezett parancsra is. Tudni akarta, hogy kiben mi lakozik azok értelmezését
illetően. ,,Kéri vezérkari főnök — írja Eszenyi László —• utalt arra, hogy történelmi
időket élünk, vezetni csak úgy tud, ha ismeri, hogy ebben a kritikus helyzetben kiben
mi lakozik. Kérte, hogy az események ismeretében nyilatkozzunk követendő maga
tartásunkat illetően éspedig ősi honvédségi szokás szerint a rangban legfiatalabbal
kezdve, hogy véleményét az idősebbek ne befolyásolják. Rám mutatott, mert én vol
tam a legfiatalabb..., a következőket válaszoltam: Katona vagyok. Esküm szerint
fogok cselekedni. Ez világosan utalt arra, hogy a kormányzóra tett eskümet értem
alatta. Csekély változtatásokkal az ott állók mindegyike ugyanígy nyilatkozott,
tehát vezérkari főnökünk egy, a honvédség történetében talán egyedülálló hűség
nyilatkozat birtokában volt." 88
Székely László válasza volt a legbátrabb: „Mi esküt tettünk a kormányzóra, aki
a legfelsőbb Hadurunk. Számunkra teljesen mindegy kell legyen, mit mondott a rá
dióban Szálasi... Eskünkből kifolyólag ós az alkotmány szerint is amire szintén
esküt tettünk, csak egy parancs lehet érvényes : a kormányzó hadparancsa. Miután
a proklamációban csak annyi volt, hogy fegyverszünetet kért, nem pedig, hogy kö
tött, magatartásunkat ehhez kell szabnunk... Amíg a fegyverszünet életbelépteté
sének időpontját nem tudjuk, addig..! állásainkat továbbra is tartanunk kell, de
86 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése: i. m.
87 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László nyilatkozata.
88 Uo. Jelen voltak: Záray Emil vezérőrnagy, műszaki parancsnok; Lehóczky Lajos ezredes, tüzérparancsnok,
dr. Uhlyarik Jenő ezredes, légvédelmi parancsnok; Csabai Károly ezredes, híradóparancsnok; Székely László vk;
ezredes, hadműveleti o. vezető. ; Molnár Károly vk. őrnagy 1/b. vezető : Kováts Ferenc és Eszenyi László beosztott vk.
századosok.
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tartózkodnunk kell bármiféle támadólagos részlet-harccselekményektől. Minthogy
a németeknek e lépésünk valószínűleg nem fog tetszeni, és ellenrendszabályokat fog
nak megpróbálni, ilyenekkel is számolnunk kell és meg kell akadályoznunk, hogy le
fegyverezzenek bennünket. " 89
Az 1. hadsereg vezérkari főnökének irodájában lefolyt tiszti gyűlés valóban sors
döntő történelmi jelentőségű értekezlet volt. Először is bizonyította, hogy az 1. had
sereg vezetése a kormányzó mellett van. Másodszor, megerősítette azt a korábbi követ
keztetésünket, hogy amennyiben a proklamáció az eredeti megfogalmazásban hang
zik el („fegyverszünetet kötöttem" és „Magyarország a mai naptól Németországgal
hadiállapotban lévőnek tekinti magát") az 1. hadsereg parancsnoksága hadparancs
és jelmondat nélkül is szembefordult volna a németekkel. Ez az eset bizonyítja,
hogy Lakatos miniszterelnök nem mulasztást, hanem megbocsáthatatlan bűnt kö
vetett el a magyar hazával és a nemzettel szemben, amikor az idézett mondatot
kihúzatta. Sőt minden bizonnyal az önállótlan, dönteni nem merő Miklós Béla vezér
ezredes magatartása is másképpen alakul. Mivel a seregekhez más parancsok nem
érkeztek, helyesebben a proklamációt támadó és semmisnek nyilvánító intézkedé
sekkel szemben a vezetés minden szinten teljesen magára maradt, a parancsnokok
politikai magatartásától függött, hogy mi történik a csapatoknál. Harmadszor, az
összehívottak véleményéből arra kell következtetnünk, hogy az 1. hadsereg tisztikarának
többsége valószínűleg követi hadurát a fegyverszünet végrehajtásában, ha erre parancsot
kap.
Azt is igazolja ez a kis tanácskozás, hogy a fegyverszünet előzetes feltételeinek
végrehajtását az 1. hadseregnél nem a németek buktatták meg, hanem az, hogy a
hadsereg nem kapott hadműveleti intézkedést tevékenységére és Miklós Béla vezér
ezredes nem mert önállóan cselekedni. Vörös János vezérezredes a Szálasi-perben
tett vallomásában beismerte, hogy az egyik oldalon pontos terv, megszervezett erők
— németek, nyilasok — álltak, a másik oldalon, a fegyverszünet oldalán semmi
sem volt. A fővárosban az erőt valóban a németek és a nyilasok képviselték. Mindezt
Horthyék is tudták. A Budapestről bejelentett fegyverszünet ezért elhibázott volt
és eleve bukásra ítélt. Horthy Miklós elrendelte a gépezet beindítását, csak a gépezet
nem indult be, a vezérkar meghiúsította azt. Horthy Miklós és a fegyverszünet meg
buktatását a volt vezérkar tagjai ma is büszkén vállalják.
A katonapolitikai és a hadműveleti helyzetből kiindulva a fegyverszünet sikerére
csak abban az esetben lehetett számítani, ha Horthy Husztra megy és ott jelenti
be a szakítást a németekkel, ha ott adja ki hadparancsát. Ekkor Miklós Béla is
mert volna cselekedni. A háború végét pedig nemcsak a katonák, hanemja tisztek is
várták. Erre vonatkozó kérdéseimre Székely László a következőket válaszolta
„Már IX. hó. 22-én bejegyeztem, hogy az azonnali fegyverszünetet tartottam szük
ségesnek. Ezt a felfogásomat az befolyásolta akkor és ma is, hogy a tisztikar több
sége szeretné már a háború befejezését. Ugyanígy a legénység is, ha másért nem,
már csak a létfenntartási ösztönétől, az életben maradás vágyától vezérelve."90 Ezt
a csapatok erkölcsi, harci szelleme, az átállások, a dezertálások és az október 15.
után bekövetkezett rohamos széthullás — amelyet sem a német, sem a nyilas terror
nem tudott megfékezni — ékesen bizonyítja. A magyar csapatok tömeges fogságba
menése általában — amit a szovjet dokumentumok is bizonyítanak — október
közepétől válik általánossá. Eddig csak fogságba „esésről" beszélhetünk, ettől az
időtől „fogságba menésről". Kéri Kálmán — október 15-re emlékezve —kijelentette,
hogy: ,,...a kormányzói proklamáció — a meglepetés és a közeljövő eseményeire vonat-

89 Uo. Székely László Miklós Lajoshoz 1968. 01. 28-án írt leveleiből.
90 Uo.
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kozó ideges bizonytalanság ellenére — megnyugtatóan, sok helyen bizalmat gerjesztően
hatott.'''' Elmondta még, hogy a hadseregnél nem fogadták ellenszenvesen, bár nem
értett mindenki egyet vele, de amíg a parancsnokság a helyén volt, nem nyilatkozott
senki ellene. „Miután az átállás lelkileg nem volt előkészítve, meglepetés, tanácsta
lanság uralkodott, de a proklamációval való szemhehelyezkedésre még utalások sem
történtek és egyetlen ilyen tartalmú jelentés sem érkezett a hadseregparancsnok
ságra... A hadsereg tisztikarának fegyelme (az 1. hadseregről van szó — Ö. I.) —
hangsúlyozta a vezérkari főnök —, még kifogástalan volt. A parancsok feltétlen
teljesítésére voltak nevelve és bizonyos, hogy azok mellé, akik értelmi okokból
kifolyólag készek voltak teljesíteni a hadseregparancsnok utasításait, a szokatlan és
bonyolult helyzetben felsorakozik a tisztikarnak az a része is, amelynek az eddigi
szövetségessel való szembefordulás érzelmileg idegen lett volna. így azokat, akik
megkísérlik a parancsok nem teljesítését, számban messze meghaladták volna." 91
A csapatok és a kormányzói szózat
Hogyan viszonyultak a csapatok a proklamációhoz ? Veress Lajos vezérezredes
Magyarország honvédelme II. kötetének 242. oldalán azt írja: „A csapatok legna
gyobb része a proklamációt nem hallotta, mert azok az ellenséggel voltak elfoglalva."
A katonatömegek sokkal érzékenyebben reagáltak a fegyverszüneti zörejekre, mint
a tölgyfalombosok. A háború végét, befejezését nemcsak a katonák, hanem a tisztek
is várták, a fegyverszünetben reménykedtek, csaknem ez tartotta még állásaikban a
csapatokat.
A 2. hegyizászlóalj 2. százada volt parancsnokának, Móricz Lajos főhadnagynak —
(ma néphadseregünk nyugállományú ezredese) naplója szerint a kormányzói proklamáció után tartott zászlóalj tiszti gyűlésen csak egyetlen tisztnek volt ellenvéle
ménye. A döntő többség boldogan köszöntötte a „háború végét."92
Karátsony József (néphadseregünk nyugállományú ezredese) 1944 októberében
századosi rendfokozatban a 11. hajdú gyalogezred III. zászlóaljának volt parancs
noka, a proklamáció hatását így írja le: ,,1944. október 14-én a l l / I I I . zászlóalj
éjszakai menetet hajtott végre és 15-én hajnalban beért a kijelölt szálláskörletébe
Hársfalvára (Szolyvától északra 4 km), 14 órára tiszti gyűlést hívattam össze, ahol
ismertetni akartam a feladatot... Tiszti gyűlésre készültem, amikor a segédtisztem
lélekszakadva jött: Százados Űr!, Százados Úr! tetszett hallani? Béke van! Békét
kötöttünk a ruszkikkal !... Bekapcsoltam a rádiót és én is végighallgattam a beolva
sott közleményt. Meghallgatása után kimentem az utcára és az ott elém táruló látványt
a mai napig sem felejtettem el!... Az utcán volt a falu apraja-nagyja és önfeledt
boldogsággal ugrált, ölelkezett, csókolózott a zászlóalj katonáival... Katonákon és
civileken, öregeken és fiatalokon, mindenkin a fenntartás nélküli boldogság öröme
látszott! Mindenki beszélt és mindenki megértett mindent szót, pedig a ruszinok
nem tudtak magyarul, a katonák nem tudtak ruszinul. Ott és azokban a percekben
mindenki boldog volt. Velem együtt mindenki úgy érezte, hogy megszabadultunk
egy szörnyű lidércnyomástól és most már minden szép és jó lesz... Ott csak nevető,
mosolygó arcok és szemek voltak, akik semmi másra nem gondoltak, csak arra, hogy
vége a háborúnak és ezért végtelenül boldogok voltak. Ezt a boldogságot nem lehet
leírni: ezt csak átélni lehetett!... Számomra ez az élmény azt is eredményezte, hogy
erkölcsi erőt és támaszt adott a feladat végrehajtásának megtagadásához. A más
napra, október 16-án 06.00-ra tervezett Buzsora elleni támadás elmaradt." 93
91 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek.
92 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Móricz Lajos ny. ezds. nyilatkozata.
93 Uo. Karátsony József ny. ezds. nyilatkozata.
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Figyelmet érdemel Berkó István vezérkari alezredesnek, a III. hadtest vezérkari
főnökének vallomása is : „A kiáltvány elhangzása után — írja — a velem szemben
ebédelő Hollósy-Kuthy László altábornagyot kihívtam az udvarra és ott négyszem
közt tárgyaltunk... Felkértem parancsnokomat, hogy javaslatomat meghallgatva
intézkedjék... Az altábornagy kijelentette, hogy egy jottányival nem tud többet,
mint amit a rádióban hallottunk. Én ugyanezt jelentettem neki és hogy távbeszélőn
érdeklődni fogok »szervezetszerű magyar elöljárónál« az 1. hds. pságnál... Mentem
mindjárt a hadműveleti irodába, felhívtam... Kéri Kálmán ezredest, hogy megtud
jam: van-e fegyverszünet és mi a teendő? Azt mondták még Beregszászon van.
Kérem a helyettesét, ... ő is azt a választ adta, hogy semmit sem tud. Megígérte:
mihelyt tudnak valamit, továbbítják ide, Perecsénybe is. Én még hozzáfűztem:
vedd a jelentkezésemet hűségnyilatkozatnak, a parancsnokom részéről is — így je
lentsd. (A csapatparancsnokságok zöme így viszonyult a proklamációhoz — Ö. I.)
Vártunk még vagy másfél-két órát, nem bírtam idegekkel, Hollósy—Kuthy bele
egyezésével autóba vágtam magam, elindultam Beregszászra... Miklós Bélát ide
gesen, egészen magából kivetkőzve találtam ...Feltettem neki a kérdést: — Van-e
fegyverszünet? »Nincs fegyverszünet« —- válaszolta Miklós. (A Várral történt tele
fonbeszélgetés után volt — Ö. I.) Kell-e harctevékenységet folytatni? »Nem kell«.
— Mi a teendő, ha a Vörös Hadsereg támad ? »Akkor védekezni kell, de mi tartóz
kodjunk a támadástól.« Azt megígérte —- nagyon hangsúlyozott kérésemre —, hogy
mihelyt lehet, azonnal intézkedik, ha máskép nem, futárral. Megjegyezte: »most
beszélt telefonon a Várral és ő is intézkedést vár«. Kölcsönösen kissé megnyugodva
elbocsátott és legnagyobb meglepetésemre, mikor a kezem a kilincsen volt, utánam
szólt. »Azt sem bánom, ha Ti kiküldtök parlamentereket«. (Ez jól jellemzi Miklós
Béla hozzáállását a kérdéshez —• ö. I.) Erre nem feleltem és távoztam, mert tudtam
a hadikövet kiküldésének előfeltételeit."94
„Már sötét volt — folytatja Berkó — amikor visszaérkeztem a III. hadtestpa
rancsnokság törzsszállására, Perecsénybe, ahol közöltem a hadműveleti irodában
levő parancsnokommal és Lovász Olivér vezérkari őrnagy helyettesemmel, hogy
amint lehet, konkrét intézkedést kapunk, ő k keserűen mosolyogva közölték, hogy
amíg én visszafelé utaztam, megérkezett a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen
parancsa a harc tovább folytatására." 95
Karlóczy Ferenc vezérkari ezredes — aki Hadácsy Rezsőn keresztül kapcsolatban
volt a Magyar Fronttal — így emlékszik vissza a proklamáció fogadtatására a 24.
gyalogos hadosztálynál: ,,...1944. október 12-én reggel útbaindultam Királymezőre
(a 24. gyalogoshadosztály parancsnoki teendőinek átvételére — ö. I.). Ekkor már
tudomásom volt az október 11-én Moszkvában megkötött fegyverszünetről és a ter
vezett átállásról. Bemutatkozásom alkalmából (15-én délután volt —• Ö. I.) ebben
a szellemben beszéltem a tisztikarral és azt a meggyőződést szereztem, hogy mindenki
boldogan az átállás mellett van." 98
Ezeket erősítette meg Szende László százados is, aki a 24. hadosztály gyalogsági
parancsnokának, Czech Vilmos vezérkari ezredesnek volt a vezérkari tisztje. „A csa
patok legénysége — nyilatkozta —, de a tisztek is reménykedtek, hogy fegyverszü
net, fegyverletétel lesz, s vége lesz a meddő küzdelemnek, a szovjetekkel szembeni
harcnak... Kevés rádióvevő készülék dacára futótűzként terjedt el a várt fegyver
szünet híre, még a legkisebb alegységnél is... Minden rádiót bekapcsolva vártuk
a további híreket Budapestről. Sajnos, hamarosan megkaptuk Vörös János vezérez
redes parancsát, hogy csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó... kimenetele
94 Bolcor Péter: Zsákutca. I. m. 111—112. o.
95 HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I. gyűjteménye. Berkó István vk. ezredes nyilatkozata. 1944. október 15-én még
.alezredes volt.
96 XJo. Karlóczy Ferenc vk. ezds. nyilatkozata.
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még bizonytalan, ezért változatlan erővel folytatni kell a harcot !... Parancsnokom
szinte teljesen összeroppant, könnyezve ült mellettem." 97 Az elmondottak bizonyít
ják, hogy a tisztek és a legénység döntő többsége fegyverszünetet várt, magatartá
suk azonos volt. A katonai fegyelem azonban megakadályozta, hogy mellette állást
fogalaljanak, vagy véleményt nyilvánítsanak.
S végül adjuk át a szót Mocsár Gábor neves írónak, nézzük meg, ő hogyan élte át
ezeket a boldog perceket.
„De mi, ott, kint a fronton, Huszton! Mit tudhattunk a hátunk mögött kavargó,
s a kulisszák mögött zajló manőverekről ? Mi csak a sipkáinkat dobáltuk az égnek,
minthogy rádiósok lévén híradás a kötelességünk, beszaladgáltuk a közeli utcákat,
bekiabáltunk a katonák szállásaira fegyverszünet ! Fegyverszünet. Vége a háborúnak !
... Hazamegyünk! Fegyverszünet! Vége a háborúnak!"...
„Kirohantunk a városon áthaladó országútra, a Fő utcára. A szemtanú hitelessé
gével állítom, amit mondok: a proklamáció elhangzása után két-három órával
a huszti főutcán német teherautók dübörögtek — visszafelé. Rakva katonákkal.
Minden gépkocsin befűzött géppuska, jobbra-balra, hátra irányzott csővel. A német
katonák — ha nagyritkán láttuk őket — ezelőtt sapka nélkül, lezser, eleresztett
tartással, vidáman integetve haladtak el a magyar alakulatok között. Azért mon
dom, hogy ritkán láttuk őket, mert a Duklai-hágótól a Keleti-Kárpátok arcvonalán
voltaképpen összefüggő magyar seregtestek tartották a frontot, német főparancs
noknak alárendelten, s német alakulatokkal itt-ott megerősítve, de a frontvonal, a
magyaroké volt. Ezek a most szemünk előtt hátrafelé tartó német gépkocsik valami
féle parancsnoki törzs járművei lehettek, s a katonák, akik rajtuk ültek, teljes harci
készültségben, fejükön sisak — döbbenten és zavart, dühös tekintettel méregettek
minket, vidám magyarokat. Vonulásuk — a szemtanú hitelességével állítom — ha
tározottan a visszavonulás, majdnem a menekülés képét mutatta: észre veszi az
ilyet egy visszavonulás látványát már megrögzítő és őrző katonaszem." 98
Még odaát, a 4. Ukrán Frontnál is észrevették, hogy valami rendkívüli dolog tör
tént a magyaroknál: „érthetetlen vigalomnak voltunk a fültanúi" — nyilatkozta
Herencsár Lajos volt frontpropagandista.99
Szükséges azonban megjegyezni, hogy az öröm, a vigalom a „fegyverszünetnek
a háború végének, a hazamegyünknek" szólt. Arra, hogy mindez csak akkor valósul
hat meg, ha kiverik az országból a németeket, az első percekben nagyon kevesen
gondoltak. Ezért bizonyos katonapolitikai előkészületekre lett volna szükség annak
megértetésére, hogy a fegyverszünet csak a németek elleni fegyveres fellépéssel válhat
valóra, amelyhez jelentős segítséget nyújt a Vörös Hadsereg.
Az 1. hadsereg több részéből vett példák bizonyítják, hogy a katonák és a tisztek
zöme is nagyon várta már a fegyverszünetet, a vesztett háború befejezését, nem
viselkedtek közömbösen a proklamáció iránt és megértették volna a németek elleni
fellépés szükségességét is. A nyilasok által megtépázott kormányzói tekintélyt a rádió
szózat a hadsereg állománya előtt megnövelte. De mi van akkor, ha a kiáltvány őszintén
elmondja, hogy a fegyverszünetet már aláírták és a különböző szintű parancsnokok is
megkapják ugyanazt a parancsol, amit Miklós vezérezredes? Válaszunk, iigy véljük,
csak egy lehet : a hadsereg minden bizonnyal teljesíti a hadúr iránti kötelességét. A kato
nák és a tisztek is parancsot vártak a fegyverszünet végrehajtására. De az ennek ki
adásával felruházott és megbízott Miklós Béla vezérezredesnek nem volt bátorsága
a németek elleni harcra, vezetni a hadseregét, hiába feleltek meg ennek az erőviszonyok és
u katonapolitikai helyzet is. Ennél a kérdésnél nem szabad megfeledkezni arról a se97 TJo. Szende László volt százados nyilatkozata.
98 Mocsár Gábor: ...Eleitől fogva. Irodalmi önéletírás. Bp., 1986. 468—469. o. Első történelmet adó irodalmi írás
az 1. magyar hadseregről.
99 Herencsár Lajos ny. ezds. nyilatkozat a szerzőnek.
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gítségről, amelyet a 4. Ukrán Front nyújtott volna az 1. hadseregnek, ha a kapott
feladat végrehajtását megkezdi. A hadsereg egységét, fegyelmét is csak a németek
elleni fellépéssel lehetett volna megtartani, ezt igazolják az október 15-ét követő
események.
Térjünk vissza a hadsereg törzsszállására! Kéri Kálmán így foglalta össze véle
ményét: „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk szemben állókat le
tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert úgy érzem, hogy a fejlemé
nyek és az eredmények igazolni fognak bennünket." 100 Ehhez azonban parancsot
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására az új katonapolitikai
helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ez sajnos nem jött meg.
A parancsnok valamit kapott, de ő meg mindvégig magában tartotta azt. Ezért
nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem, ame
lyet alkalmazni lehetett volna a fegyverszünet előzetes feltételeinek megvalósítására.
A Honvéd Vezérkar főnökének felhívása telefonon nem járt eredménnyel. Ezt
követően Kéri Pogány Imre vezérkari ezredes hívásával kísérletezett. Ez október
15-én úgy 17—18.00 óra között sikerült. Kérdésére Pogány ezredes úgy nyilatkozott,
hogy a legilletékesebb személy válaszol és átadta a kagylót Vattay altábornagynak.
A főhadsegéd ezeket mondta: „A kormányzói szózat hiteles és érvényben van, a néme
tekkel az érintkezést meg kell szakítani, az oroszokkal pedig felvenni. A főhadsegéd
a Miklós vezérezredessel történt beszélgetéshez hasonlóan a lényeges kérdést itt is
elhallgatta. Nem nyilatkozott arról, hogy a fegyverszünet meg van-e kötve és mi
annak feltétele, s melyek a hadsereg hadműveleti feladatai. A további felvilágosítást
elhárította azzal, hogy „nincs időm veled tovább beszélni, mert itt zajlanak az esemé
nyek." 101 Innen már kapott valamit, de ezt cselekvésre, arra, hogy több mint 120 000
embert elindítson valamerre, még mindig kevésnek tartotta. Kérinek ebben a vonat
kozásban teljesen igaza volt. Kikövetkeztette viszont azt, hogy a kormányzóság és a
vezérkar külön hajón eveznek. A ,,.. .beszélgetés — írja Kéri Kálmán — megerősített
abban, hogy ne Szálasiék, hanem Horthy proklamációjának szellemében járjak el
ebben a rendkívüli és kritikus helyzetben.. ." 102
Az este is leszállt, de még mindig nem jött hadműveleti feladat. A kora esti
órákban a munkácsi hírközpont parancsnoka jelentette, hogy egy kisebb német csa
pat jelent meg és a hírközpont átadását követelik. Kéri Kálmán kérdése: „Kellően
biztosítva van-e a központ?" Az „igen" után: „Akkor tagadd meg felszólításukat és
ha kell, tűzzel verd vissza őket" — volt az utasítás. A hírközpont parancsnoka riasztó
lövést adatott le, mire a németek eltávoztak.
Egy másik incidens a németekkel Huszton történt. Még 15-én délután a városba
visszaérkezve a vezérkari főnök egy légvédelmi gépágyús osztályt és a hadsereg
parancsnokság törzsének még itt maradt részeit a városba vezető utak lezárására
utasította. A késő esti órákban egy tehergépkocsikból álló német oszlopra, mely
az előőrsöknél a megállási felszólításnak nem tett eleget, Uhlyarik ezredes parancsára
tüzet nyitottak, mire a németek Beregszász felé visszafordultak.103
Ezt követően — Budapesten keresztül — Kéri ezredest felhívta Wagener tábor
nok, Heinrici vezérkari főnöke és felelősségre vonta a történetekért. „»Milyen alapon
nem engedélyezte az oszlopnak a német összekötő törzshöz való menetét?« Kéri
válasza: »Nem volt jelezve«! »ön is az árulók közé állt?« — volt a második kérdés:
»Én mindenkor a kormányzói utasításhoz tartom magamat« — felelte. Majd arról
érdeklődött, hogy »Bízik-e Miklós vezérezredes Horthy iránti hűségében?« Kéri
100 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek.
101 HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m.
102 Uo. : Vattay annyira nem tartotta sorsdöntőnek a Kérivel való beszélgetést, hogy még a háború után írt vissza
emlékezésében sem utal erre. Szűkszavúságát a háború után azzal magyarázta, hogy biztos volt abban: a pa
rancsnok mindenről informálta vezérkari főnökét.
103 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László vk. szds. nyilatkozata.
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válasza rövid volt ! »megingathatatlanul« (unerschütterlich) »Ennek súlyos következ
ményei lehetnek« fejezte be a beszélgetést Wagener."104 A volt tábornok 1984. július
16-án Kéri Kálmánhoz írt levelében az 1944. október 15-i helyzetre utalva a követ
kezőket írta: „Természetes, hogy Heinrici vezérezredes és én is a dolgok ilyetén fejlő
dését a katonai fegyelem megtagadásának és húségtörésnek tekintettük." 105 Valóban
azért hívták mindkettőjüket (Miklóst és Kérit) Szobráncra, hogy letartóztassák őket,
amit Heinrici is beismert. „Miklós harcászatilag alá volt nekem rendelve, de fegyelmileg nem. Hogy mi történjen majd vele, erről tehát nem én, hanem az ő elöljáró
hatósága Budapesten kell döntsön. Oda akartam én Miklóst egy német kocsiban útba
indítani." 106 — nyilatkozta a már idézett levélben.
A vezérkari főnök megértette, hogy a kapcsolatmegszakítás a németekkel, amire
a főhadsegéd is utalt, bekövetkezett. Ekkor gondolt konkrét formában először Vattay
altábornagy azon megjegyzésére, hogy ezzel párhuzamosan fel kell venni az érint
kezést az „oroszokkal". De hogyan, mit tegyen ennek érdekében ? — tette fel a kérdést
magának. Még mielőtt választ talált volna a hogyanra, újra telefonhoz nyúlt. Min
den áron kapcsolatot akart teremteni a vezérkarral. Vörös Jánostól akarta hallani az
1. hadsereg feladatát. Miután ez nem járt eredménnyel, Pogány Imre ezredes fel
hívásával kísérletezett újra. De itt is eredménytelenül. Budapest 15-én este nem adott,
nem fogadott telefonhívásokat.
Jogos annak a kérdésnek a felvetése, hogy ennyi kudarc és bizonytalanság után,
miért nem hívta fel a vezérkari főnök a Beregszászon tartózkodó hadseregparancs
nokot, miért nem kérte intézkedéseit, utasításait a tragikus helyzetben ? De fordítva
is feltehetjük a kérdést. Mivel magyarázható az, hogy a hadsereg parancsnokát nem
érdekelte, hogy az adott drámai helyzetben a vezérkari főnök milyen intézkedéseket
ad a csapatoknak, a nyilas hatalomátvételt segíti-e, vagy a kormányzói proklamáció végrehajtását ? A kérdőjelek sokaságát sorolhatjuk, de megérteni és megmagya
rázni — a magyar nemzet, állam és a hadsereg drámai óráiban — a parancsnok és a
vezérkari főnök egymáshoz való viszonyát, nem tudjuk. Arról nem szabad megfeled
kezni, hogy Kéri vk. ezredes valamennyi intézkedését a parancsnok, szolgálati úton,
megkapta. De groteszk, hogy a válságos helyzetben Miklós vezérezredes elmulasztotta
vezérkari főnökének kötelező tájákoztatását és még csak érdeklődést sem tanúsí
tott rendelkezései iránt. Ilyen felelőtlenséget egy hadseregparancsnoknak nem lehet
megbocsátani.
Kéri Kálmán magatartásának megítélésében fontos az a körülmény, hogy abban
a biztos tudatban volt, parancsnoka sem tud többet, mint ami a proklamációban el
hangzott. Azt, hogy Miklós Béla vezérezredes mindenbe be volt avatva és Vattay
altábornagytól az utasításokat, ha hézagosan is, a cselekvésre megkapta, csak jóval
a háború befejezése után tudta meg. A vezérkari főnök visszaemlékezésében csak
ennyit mondott erről: „valószínűleg nem hitt szavaim és tetteim őszinteségében."107
Az eseményeket kutató következtetése, hogy sok kár származott a parancsnok és
a vezérkari főnök kimért, rideg együttműködéséből, pedig úgy indultak, hogy
mindvégig egy hullámhosszon játszanak, és a hadsereget úgy vezetik, hogy mind
végig a kormányzó mögött álljon. Mivel a „mit kell tenni?" — a kormányzói szózat
után — Miklós vezérezredes birtokában volt, így a felelősség őt terheli, és nem lehet
50—50%-ra megosztani a két vezető között. Nem marasztalható el a vezérkari főnök
azért, aminek végrehajtására nem kapott utasítást.
Eszenyi László volt vezérkari százados nyilatkozatában világosan leszögezte:
„A parancsnok... és a vezérkari főnök is a huszti hadseregparancsnokságon tökélete104
105
106
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HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m.
Wagener tábornok 1984. 07. 16-i levele Kéri K-hoz. Másolat a szerző birtokában.
HL 264. doboz.; Kéri Kálmán : i. ni. Uo. Heinrici levelei Gosztonyi Péterhez. (Svájc)
üo.
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sen biztonságban volt. A hadsereg csapatai a kiadott intézkedéseket pontosan és
fegyelmezetten hajtották végre, beleértve a németek elleni harcot is. (Lásd: Técső,
Huszt-Nyugat, Munkács)"108 Eszenyi százados nyilatkozata ismételten megerősíti
azt a korábban már levont következtetésünket, hogy az 1. hadsereget, vagy annak
zömét, ha a parancsnok az élére áll, Horthy mögé fel lehetett volna sorakoztatni.
Miklós vezérezredes mintha csak a kivárás álláspontjára helyezkedett volna; vezér
kari főnökét teljesen magára hagyta gondjaival, problémáival. Kérinek sem volt
azonban bátorsága, hogy Székely László vezérkari ezredessel, helyettesével őszintén
kicserélje nézeteit. Olyan kérdés ez, melyre egyikük sem tudott választ adni. Jelen
esetben Kéri vk. ezredest kell elmarasztalnunk, hogy helyettesét nem vonta be
a tervébe.
A hadi helyzet kedvező volt 15-én, jelentős események nem voltak az arcvonalon,
mintha a szovjet fél is a várakozás álláspontjára helyezkedett volna, nagyobb mérvű
támadást nem indított. Reggel mindezek ellenére a csapatoknak utasítást kellett
adni, tovább várni nem lehetett. A parancsnokságnak is állást kellett foglalnia és
ennek szellemében parancsokat kiadnia. Ebben a helyzetelemzésben jutott Kéri vk.
ezredes arra a következtetésre, hogy a magyar fővezérségtől észszerű parancsot már
nem várhat, ezért a legcélszerűbb, ha Vattay altábornagy felhívásának eleget téve,
azokkal tisztázza a helyzetet, akikkel eddig szemben állott, „azaz az oroszokkal".
„Ekkor fogalmazódott meg bennem a szándék — írja —, hogy a világosság beálltával,
azaz október 16-án reggel a Huszthoz legközelebbi arcvonalrészen átmegyek és fel
veszem az érintkezést a 4. Ukrán Front parancsnokságával." 109
Kéri Kálmán megértette tehát, hogy a fegy verszünetet Magyarország érdeke, léte,
további fennmaradása követeli, és hogy ebben a hadműveleti helyzetben az csakis
a szovjet hadsereggel együttműködésben lehet eredményes. Az elhatározással pár
huzamosan a vezérkari főnök feladta a „finn változat"-ot, amely eddig őt is foglal
koztatta. Meggyőzte önmagát is arról, hogy a németek Magyarországot nem adják
fel és csak harc árán lehet tőlük megszabadulni.
Már hozzálátott a terv előkészítéséhez, amikor valamivel éjfél előtt Miklós Béla
váratlanul visszatért Husztra. Kéri vk. ezredes jelentette a foganatosított intézke
déseket, a Vattay altábornaggyal folytatott beszélgetés lényegét, a vezérkartól érke
zett táviratok tartalmát, az incidenst a németekkel, majd hozzáfűzte: „szükségét
látom, hogy a helyzet tisztázása és az esetleges együttműködés érdekében az oroszok
kal az érintkezést felvegyem." Miklós vezérezredes közömbös jóváhagyással tudo
másul vette vezérkari főnökének intézkedéseit és jelentését, a 4. Ukrán Fronthoz való
átmeneteire azonban nem reflektált. „Az volt a benyomásom — írja Kéri ezredes
-—, hogy mérlegeli a tervezett lépésemet, töpreng javaslatomon." 110
Október 16-án hajnalban az 1. hadsereg két vezetője között megbeszélés kezdődött,
de még most is csak kizárólag az átmenetre tett javaslatot vitatták meg. Megszületett
a döntés : Kéri vk. ezredes átmegy a 4. Ukrán Fronthoz, tájékozódik, majd mielőbb
visszatér. Ez mind helyes, de újra nem a lényeggel kapcsolatos intézkedés.
Kéri vk. ezredes helyzetismerete alapján ez volt az egyetlen helyes döntés, amit
hozhatott. Feltétlenül egyetérthetünk vele. Viszont a hadseregparancsnok újra, meg
bocsáthatatlan mulasztást, hibát követett el. Nem ismertette a Vattay altábornagytól kapott
feladatot, és nem ennek a tervnek a konkretizálására, a németek elleni fellépés részleteinek
a megvitatására küldte át vezérkari főnökét. Kéri Kálmánnak a részletes helyzetet
felölelő térképpel, hadműveleti tervvel kellett volna átmennie, amely tartalmazza
a magyar csapatok részletes csoportosítását, a németek elleni fellépés elgondolását,
108 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi L. vk. szds. nyilatkozata.
109 HL 264. doboz. ; Kéri K. : i. m.
110 Uo.
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és hogy melyik útvonalakat tervezik szabaddá tenni a Kárpátokon át támadó szov
jet 18. hadsereg és a 17. hadtest számára, stb. S hogy ez nem így történt, az kizárólag
Miklós Béla magatartásán múlott, és azon, hogy még mindig nem volt döntése a had
műveleti tevékenységre. A tárgyalást azzal fejezte be: ,,Az ökörmezői völgyzárnál
menj át. Indulj mielőbb." 111
Ezt követően hozzálátott a készülődéshez. Közben 16-án 07 óra körül váratlanul
a Honvéd Vezérkar főnöke jelentkezett, akit Kéri Kálmán Miklós Bélához kapcsol
tatott, de ő is fültanúja volt a beszélgetésnek. Erről visszaemlékezésében azt írja,
hogy Miklós Béla ingerülten először azt kérdezte, hogy 14-én este miért nem jött el
Szatmárnémetibe a tervezett megbeszélésre (már utaltunk rá, hogy ezt Horthy uta
sítására leállították), majd hogy mi a hadsereg feladata. A vezérkar főnöke a had
seregparancsnokot ekkor arról tájékoztatta, hogy irodáját nem hagyhatja el, elő
szobájában németek vannak. (Ez igaz volt). Majd úgy intézkedett, hogy a hadsereg
nek a harcot a németek oldalán kell folytatni, különösen ügyelve bal szárnyára, ne
hogy az 1. német páncélos hadseregnek a duklai horpadásnál küzdő részei veszélyes
helyzetbe kerüljenek. Felhívta továbbá figyelmét arra, hogy Heinrici vezérezredes
meghívásának tegyen eleget és jelentkezzen nála Szobráncon.
Váratlan fordulat. Ezekben október 15-e nagyon gazdag volt Huszton is. Kéri
ezredes a megbeszélés után engedélyt kért, hogy elindulhasson. „Kegyelmes Uram!
Itt az utolsó perc, hogy elinduljak." Miklós Béla erre még így válaszolt: „rendben".
Mindez valamivel 08.00 óra előtt történt. Pár perc múlva jelentkezett Röder ezredes,
a német összekötő, aki szóban közvetítette Heinrici meghívását. Ezt a vezérkari főnök
tudomásul vétellel nyugtázta, megemlítve, hogy erre már Budapestről is megkapták
az utasítást. Kéri Kálmán indulásra készült, amikor irodájába feldúltan betoppan
Miklós Béla és közli : „.. .a 4. Ukrán Fronttal a tárgyalást és érintkezésfel vételt a saját
személyemre nézve is szükségesnek tartom és perceken belül indulhatunk." 112 Erre
a valóban váratlan fordulatra nemcsak Miklós Bélánál, de Kéri Kálmánnál is rövid
zárlat következett. Miklós Béla vezérezredes a rádióban előző este elhangzott Szálasi-hadparancsból, a vezérkar főnökétől kapott feladatból megértette, hogy Horthy
Budapestről bejelentett fegyverszüneti kísérlete elbukott, s a „zöld ár" elöntötte
a fővárost és így országosan a németek és a nyilasok parancsolnak. Továbbá, hogy
Heinricinél színt kell vallani. Bár eddig semmit nem tett, de ha nem áll Szálasi mellé,
mindkettőjüket letartóztatják. Mint ismeretes, Heinrici ezt is akarta. Két út volt
Miklós Béla előtt. Az egyik : a hadsereg élére áll, hű marad a kormányzóhoz, s megnyit
ja az átjárókat a 4. Ukrán Front 18. hadserege és 17. hadteste előtt, s mögöttük
hadseregével ő is Budapestre vonul. Az adott történelmi helyzetben ez lett volna
az egyetlen helyes — a haza és a nemzet érdekét szolgáló — tett. A másik, hogy ő is
az árulók sorába lép ós csatlakozik a nyilasokhoz. Az elsőhöz nem volt bátorsága,
hiába kínálta a történelem tálcán a fordulathoz a kiváló hadi helyzetet, viszont áruló
sem akart lenni. Ezért őrhelyének elhagyását választotta, abban a reményben, hogy
a 4. Ukrán Fronttal való együttműködés tisztázása után tovább rendelkezik hadsere
gével. Figyelmen kívül hagyta az időtényezőt, hogy az időveszteség a harctéren nem
pótolható és nemcsak ő, hanem a németek és a nyilasok is dolgoznak. A 4. Ukrán
Frontnál nem volt szükség a személyére, mert az együttműködést a vezérkari
főnök megszervezi. Ez teljesen felesleges, hibás lépés volt. A hadseregjmrancsnok
111 Uo. Miklós vezérezredes utasítást adott, hogy a 4. Ukrán Front és az 1. hadsereg között létre kell hozni a rádió
kapcsolatot. Molnár Károly vk. őrnagy az 1/b. oszt. vezetője megbízatást kapott arra, hogy rádióval és a szükséges
szakszemélyekkel, tolmáccsal menjen át a 4. Ukrán Front parancsnokságára. A hadseregnél Burits őrgy.-ot, Molnár
helyettesét bízták meg a rádióállomás működtetésével. Molnár túl sokáig készülődött. Miklós Béla és törzse jóval
előtte ment át. Molnár, amikor erről a 16. ho. törzsénél tudomást szerzett, félve attól, hogy a senki földjére kiküldött
magyar járőrökbe ütközik, visszafordult. Ezért nem volt Miklós Bélának rádióösszeköttetése hadseregével. Oly hírek
is terjedtek, hogy Molnár őrgy. először bejelentkezett Budapestre és csak utána indult el. Nem valószínű, ő intézte
el a parancsnoki változás után az átjött tisztek elhelyezését, hogy László altábornagy hadbíróság elé ne állítsa őket.
112 Uo.
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maradása nem járt életveszéllyel. Székely ezredes 16-án reggel megnyugtatta Miklós
Bélát, hogy Huszton biztonságban van. Fel sem villant előtte az a szabály, hogy
a parancsnok nem hagyhatja el a hadsereget, mert az közönséges „szökés". Továbbá
az sem, hogy az adott szituációban a nyilasok azonnal ráteszik kezüket a hadseregre
és megindul a nyilas propaganda a csapatoknál is. Szinte hihetetlen, hogy ezt egyikük
sem ismerte fel.
A parancsnoki döntéstől a vezérkari főnök csak lassan tért magához. Jelentette,
hogy akkor a parancsnokságot át kell adni az itt tartózkodó Vasváry József vezér
őrnagynak és tájékoztatni kell őt az átmenet céljáról. Ez is szabálytalan volt.
Vasváry vezérőrnagy tiltakozott is ellene, nem is vette át a parancsnokságot. „Had
seregparancsnokom utasítására egy hadseregparancsot kellett megfogalmaznom, hogy
azt Vasváry vezérőrnagy hirdeti ki, amint arra a Burits századosnál levő rádióállo
más útján parancsot kap. Ennek lényege az volt, hogy az 1. hadseregnek a rádión
közölt részletintézkedések alapján a Vörös Hadsereggel együttműködve, a németek
ellen kell fordulnia." Kéri vk. ezredes visszaemlékezése szerint Vasváryval Miklós
Béla tárgyalt négyszemközt és átadta a parancsnokságot.113
Ezzel kapcsolatban szükséges hangsúlyozni : Miklós Bélának minden körülmények
között a hadseregnél kellett volna maradnia. Horthy szózatában az állt, hogy „a
csapatok esküjükhöz híven... az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek
engedelmeskedni." A hadsereg vezérkari főnökét Vörös János nevezte ki. Az adott
helyzetben, a proklamáció értelmében a hadtest- és hadosztályparancsnokok Miklós
vezérezredes eltávozása esetén a vezérkari főnöknek nem tartoztak engedelmesség
gel. A hadműveleti helyzet tehát nem azt követelte, hogy az egyik, vagy másik, ha
nem azt, hogy a hadseregparancsnok maradjon a helyén és intézkedjen.
Figyelmet érdemel a Miklós vezérezredes és Vasváry vezérőrnagy közötti eszme
csere, ami a parancsnokság átadása előtt zajlott le október 16-án reggel. A hadsereg
parancsnoknak arra a kérdésére, hogy elmenjen-e Szobráncra, vagy ne, Vasváry
vezérőrnagy a következőket válaszolta: „Kegyelmes uram, rendelje el a visszavonu
lást a Felső-Tiszára. Én már kiszámítottam, hogy Tokaj—Sátoraljaújhely térségében
8—10 magyar hadosztály lehetne együtt négy nap alatt, addigra tisztázódik a helyzet,
megtudjuk, hogy tulajdonképpen mi is van itt. Ha ezt az erőösszevonást végre
hajtja, akkor kegyelmes úr egészen más pozícióból beszélhetne, mint most, amikor
minden erő szét van szórva." Azt is javasolta még Vasváry, hogy „ne menjen Szob
ráncra", mert ő önálló hadseregparancsnok és neki jogában áll, hogy kizárólag
magyar szempontok szerint járjon el.114 Nyilatkozatában Vasváry is kitért arra, hogy
az 1. hadsereg hadmozdulatait a németek nem tudták volna megakadályozni, mert
nem voltak tartalékaik. Ha Miklós Béla megfogadja a vezérőrnagy javaslatát,
s megkezdi a visszavonulást és erről Kéri vk. ezredes tájékoztatja a 4. Ukrán Front
parancsnokságát, az azonnal megindítja Budapest felé az előnyomulást. Mindez
azért maradt el, mert Miklós vezérezredes nem a katonapolitikai, s nem a hadműveleti
helyzet szükségességének megfelelően cselekedett, nem a 120 000-es hadsereg meg
mentését tartotta elsődlegesnek, hanem a saját biztonságát. Miklós vezérezredes
mindezeket nem mérlegelte. Néhány perc múlva visszatért a hadseregparancsnokság
folyosóján álldogáló Vasváry vezérőrnagyhoz és a következőket mondta: „most
megyek (az oroszokhoz), átadom neked a hatalmat. Válaszom volt: nem fogadhatom
el, mert mások hivatottak a parancsnokságot átvenni... Erre nekem egy proklamációt adott e szavakkal : Ezt délután 5-kor add ki ! Válaszom volt : Tegnap a kormányzó

113 Uo.
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úr adott ki proklamáeiót, ma Kegyelmes Ur. Egy hadseregnek parancs, nem pedig
proklamáció kell! Jó, majd kaptok! — volt a felelet. Ma is még várom..." 115
Miklós Béla könnyelműsége és felületessége, hogy a legkritikusabb napokra a had
seregparancsnokságot olyan tábornokra bízta, aki nem vállalta azt és ő mégis eltá
vozott, ez a hadseregparancsnokság lerázása és nem átadása volt. Meglepő módon
mindketten úgy vélték, hogy rádióüzenettel a hadsereget szembe lehet fordítani
a németekkel. Azzal nem számoltak, hogy a szovjet oldalról kiadni szándékozott pa
rancsot a magára hagyott és tájékozatlan hadsereg fenntartással fogadja és lehet, mire
az megérkezik, már nem ők a parancsnokok. A helyes döntés — az adott hadi helyzet
ben — az lett volna, ha Kéri Kálmán átmegy, de ez is csak úgy lett volna eredményes, ha
Miklós Béla már előzőleg elhatározásra jut és ezt egyeztetik a 4. Ukrán Front parancsnok
ságával. De Miklós Bélának még mindig nem volt elhatározása a hadsereg alkalma
zására. Kéri felelőssége abban áll, hogy nem merte felhívni parancsnokának figyel
mét a következményekre, arra, hogy átmenetelét még azok a tisztek és katonák
is „szökésnek" fogják tekinteni, akik: parancsait várják, hogy a németek ellen for
duljanak, és vezetésével Budapestre vonuljanak.
Miközben Kéri vk. ezredes a parancsot fogalmazta, Röder német vezérkari ezre
des ismét jelentkezett és kérte, hogy ő is, mint kísérő, velük mehessen Heinrici fő
hadiszállására. Kéri közölte, hogy ezt az utasítást a vezérkar főnökétől is megkapták
és rövidesen indulnak. Az indulásra 8 és 9 óra között került sor. Kéri Kálmán így
írja le átmenetelüket :
„Röder német vezérkari ezredest az indulásról értesítettem. Amikor gépkocsijával
megjelent, megkértem, hogy vezessen minket Szobráncra. Röviddel a hadsereg
parancsnokság elhagyása után ő valóban Szobráncra vette az irányt, gépkocsiját erősen
felgyorsítva, mi pedig, egy-két perc késedelemmel indulva, az útról még Huszt bel
területén lekanyarodtunk ökörmező felé...
A völgyzáró erőd parancsnokának segítségével egy gépkocsijaink részére rögtön
zött hídon az akadály- és aknamezőkön át a senki földjére jutottunk, és gépkocsi
jainkra fehér zászlót tűztünk ki. Az orosz előőrsökig az erődparancsnok egy félszázad
erejű különítménnyel kísért el bennünket. Útközben ismeretlen irányból néhány
lövés esett felénk, anélkül, hogy kárt tettek volna bennünk.
Korábbi harcok elesettjei mellett elhaladva végre egy kozák felderítőre bukkan
tunk, aki tovább vezetett Volóc irányába. Közben besötétedett. Az erőd-félszázad
levált rólunk és visszatért ökörmezőre, mi pedig rövidesen beérkeztünk a Volócon
települt orosz hadosztályparancsnoksághoz.
Közölve jövetelünk célját, a hadosztályparancsnok kijelentette, hogy fegyver
szüneti feltótelekről tudomása nincs, érkezésünk meglepetésszerűen érte, de a más
napra elrendelt támadást leállíttatta. Felhívta a hadtestparancsnokát és további
intézkedéseket kért. Éppen vacsoráztunk a hadosztályparancsnokkal és vezérkari
főnökével, amikor egy jó óra múlva a hadtestparancsnok is megjelent egy rendkívül
megnyerő, nyugodt, idősebb tábornok személyében. Közölte, hogy a fegyverszüneti
tárgyalásokról valamit tud, de a fegyverszüneti feltételekről neki sincs tudomása és
ott a helyszínen felhívta a 4. Ukrán Front főparancsnokát."116 E beszélgetés alapján
a hadtestparancsnok Miklós Bélát és Kéri Kálmánt a 4. Ukrán Front parancsnoksá
gára kísérte.
Szinte hihetetlen: hibát hibára halmozott a vezetés. Egyszerre mindkét vezető ide
ges volt és kapkodott, döntésképtelenné vált, ez okozta a drámát. Azt az embert, aki
az adott helyzetben feltétlenül felemelte volna szavát — Székely László ezredest, a
hadműveleti osztály vezetőjét — elengedek, hogy áttelepüljön Beregszászra, de a
115 Uo. és az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László nyilatkozata.
gyar honvédség... I. m. 291—305. o.
116 HL 264. doboz. ; Kéri K. : i. m. 60. o.
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tervről nem tájékoztatták. Ezzel kettős mulasztást követtek el: nem informálták
a törzs legmegbízhatóbb munkatársát szándékukról és megengedték, hogy eltávoz
zon akkor, amikor a legnagyobb szükség volt arra, hogy valaki ott maradjon. A do
kumentumok és a visszaemlékezések tanulmányozása arra enged következtetni, ha
Székely Lászlót a parancsnok és a vezérkari főnök bevonja a tárgyalásokba, terveik
megvitatásába, valószínűleg más döntés születik. Miklós vezérezredestől azzal
búcsúzott Székely vk. ezredes: „ne menjen Heinricihez, a hadsereg törzsében bizton
ságban van." 117 Az értékelés helyénvaló volt. Miklós vezérezredes mégis valószínű
leg ezután határozta el, hogy ő is átmegy. Nem tárgyalta meg Székellyel a problémát,
nem bízott a hadseregben. Ezért, miután Budapesten a hatalom kérdése eldőlt
Szálasi javára, Horthy nevével nem mert a hadsereg élére állni, inkább a menekülést
választotta. Miklós Bélánál nem elégedhetünk meg azzal, hogy nem volt hajlandó
Szálasit és a németeket szolgálni. Hatalom volt a kezében: 120 000 katona és tiszt.
Ő ezt a tömeget nem a haza megmentésére alkalmazta, hanem odadobta őket a nyi
lasoknak és a németeknek, a gondjaira bízott had cserbenhagyáeáért a történelem
nem dicséri, hanem bírálja őt.
A sorsfordító történelmi tragédiáról Székely László vezérkari ezredes mit sem
sejtve, Beregszászról 10 óra körül bejelentkezett Husztra. Ekkor szerzett tudomást
a még ott tartózkodó Vasváiy vezérőrnagytól, hogy Miklós vezérezredes és Kéri vk.
ezredes hidat vertek az oroszok felé. „Székely csak részletesebb magyarázat után ér
tette meg a helyzetet és láthatólag le volt sújtva — írja Eszenyi László. Kétségbe
esetten nézett rám és azt kérdezte, hogy most mit csináljunk?" 118 Eszenyi javasolta,
hogy a legidősebb tábornokot hívja be a parancsnokság ideiglenes átvételére, amíg
felsőbb intézkedés nem történik. így került ideiglenesen a hadsereg élére HollósyKuthy László altábornagy. Tennivalója nem sok akadt. A nyilas hatalom már októ
ber 16-án hazaárulónak bélyegezte Miklós Bélát és Kéri Kálmánt, és október 16-án
László Dezső altábornagy személyében kinevezte az új hadseregparancsnokot, aki
17-én délben megérkezett az 1. hadsereg törzsszállására. Azon a napon, amikor Mik
lós vezérezredesek a 4. Ukrán Eront parancsnokságán megkezdték a tárgyalást,
már nem voltak az 1. hadsereg vezetői. Eszenyi László volt vezérkari százados nyilat
kozatát — amely minden bizonnyal az 1. hadsereg tisztikara zömének véleménye
volt — így fejezi be: „Miklós Bélának a helyén kellett volna maradnia. Kérit egyedül
küldeni át előzetes tájékozódásra nyíltan, s nem szökésszerűen és ugyancsak teljes
nyíltsággal tájékoztatni a parancsnokokat, a csapatokat a helyzetről és szándékáról.
Sok minden másként alakult volna."119 Vas váry József vezérőrnagynak is ez volt
a véleménye.
Miklós vezérezredes is érezhette, hogy az általa is épített katonai rendszer előírt
fegyelmét megszegte. Láttuk a Vasváry vezérőrnaggyal folytatott vitáját, aki nem
vette át a parancsnokságot, a vezérezredes mégis odadobta azt, mit sem törődve
azzal, hogy a vezérőrnagy mit tesz ? Kuznyecov vezérezredes — a Vörös Hadsereg
vezérkara főnökének helyettese — október 16-ról 17-re virradó hajnalban magához
kérette a magyar küldöttséget. Tájékoztatta Faraghoékat a Kárpátokban történtek
ről. „Megérkezett Miklós Béla — az 1. hadsereg parancsnokának vallva magát —,
azt állítja, hogy azért jött, hogy az orosz Vörös Hadsereggel és a Magyar Delegáció
val az összeköttetést megteremtse és a tárgyalásokat... akarja folytatni." E be
jelentés után Kuznyecov tábornok közli, hogy 16-án este László Dezső altábornagyot
kinevezték a vezérkar főnökévé és az 1. hadsereg parancsnokává. Kérdezi: László,
vagy Miklós az 1. hadsereg parancsnoka ? Faragho vezérezredes Miklós mellett foglalt
117 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely L. idézett naplója.
118 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata.
119 Uo.
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állást, hangsúlyozva azt, hogy nem fogja átadni Lászlónak. Kuznyecov, a szovjet
hadsereg felderítő főnöke megérezte, hogy mi van e mögött. „Nem a Gestapo elől
szökött-e meg Miklós, életét kívánva megmenteni?" Faragho erre csak azt mondta:
,,Nem, mert előtte a Kormányzónál volt." 120
Október 17-én délután Kuznyecov vezérezredes Faraghoékat ismét magához
kérette. Tájékoztatta a magyar küldöttséget a Magyarországon lezajlott események
ről. Eközben belépett egy szovjet tiszt, jelentette, hogy Miklós vezérezredes a 4. Uk
rán Front főhadiszállásán tartózkodik és a telefonnál van. Faragho vette fel a ké
szüléket. A két tábornok között a következő párbeszéd hangzott el :121 Itt csak a főbb
kérdésekre utalunk. Faragho Gábor (F. G.) : „Milyen utasításokat kaptál a kormány
zótól?" Miklós Béla (M. B.): „Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést."
Ilyent valóban tartalmazott a kódparancs, de minden bizonnyal nem úgy gondolták
120 Teleki Géza jegyzőkönyve alapján közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. JJj
Látóhatár, 1971/5., 512. o.
121 Uo. 514—515. o. A Faragho Gábor és Miklós Béla vezérezredesek között lezajlott beszélgetést teljesen közöljük.
„Faragho G.: Mit tudsz a kormányzóról?
Miklós B . : Védőőrizetbe vették a németek, azt hiszem tegnapelőtt.
F. G.: Milyen utasításokat kaptál a kormányzótól?
M. B . : Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést. Magyarországon felfordulás van, Szálasi vette át a ha
talmat.
F. G.: Mit tudsz Veress Lajosról?
M. B . : Nem engedi, hogy a németek megtámadják, visszaveri őket. Tasnádon van, tegnapelőtt telefonon beszéltem
vele. Igen jó viszonyban vagyunk. Csapatainkat mindketten kézben tartjuk. Összeköttetésem most nincs vele.
F. G.: Mit tudsz Heszlényiről?
M. B . : Kecskeméttől nyugatra van Fülöpszállás környékén.
F. G.: Van-e összeköttetésed hadosztályaiddal?
M. B . : Igen. Jók.
F. G.: Hol lesz a főhadiszállásod?
M. B. : Még bizonytalan, a körülményektől függ.
F. G.: Csapatok mozgásban vannak?
M. B . : Nem. Állnak.
F. G.: Miután önálló hadmüveleteket nem végezhetünk, az orosz vezérkar utasításai szerint kell eljárnunk. SzentIványi Domokos fel fog keresni, vele minden kérdést letárgyaltok. Fel kell vennetek az összeköttetést Veressel és
Heszlényivel.
M. B. : Sem Heszlényivel, sem Veressel nem tudok összeköttetést felvenni, mert köztünk németek vannak. Könynyebb az összeköttetést az orosz arcvonalon keresztül megteremteni.
F. G.: Igyekezz azért Verestől egy törzstisztet átkérni magadhoz.
M. B . : Megkísérlem.
F. G.: Mennyi időbe került az orosz vonalparancsnoksághoz átjönni?
M B . : 14 órába.
F. G.: Ki a helyettesed?
M. B. : Vasváry József vezérőrnagy.
F. G.: Megbízható szerinted?
M. B . : Igen. Tiszti becsületszavát adta, hogy parancsaimat teljesíti.
F. G: összeköttetésed van vele?
M. B . : Van, rádión keresztül.
F. G: Parancsaidat a Kormányzó nevében add ezentúl.
M. B . : Értem.
F. G.: Vezérkari főnököd hol van?
M. B . : I t t van velem, de a helyettesem Vasváryval van és több megbízható vezérkari tisztem is ott van.
F. G.: Tehát jó kezekben van a hadsereg?
M. B . : Igen.
F. G. : Értesítsd körletedet, hogy ha László Dezső odaérkeznék és át akarná venni az 1. hadsereg parancsnokságát,
tartóztassák le.
M. B . : Meg fog történni.
F . G. : Hol van Farkas Feri?
M. B. : Pár nap előtt Pestre rendelték, azóta nem tudok róla.
F. G. : Állítsátok össze az orosz vezérkarral a harci terveket, maradj ott az orosz parancsnokságon, míg Szent-Iványi
megérkezik, keress összeköttetést Veressel. Szálasiék kinevezték László Dezsőt az 1., Major Jenőt a 2. hadsereg pa
rancsnokának. Mindkettőt le kell tartóztatni.
M. B . : Értem.
F. G. : Tudod-e, Veress Lajos kapott-e írást a Kormányzótól? S mi van benne?
M. B . : Mindkettőt tudom.
F. G. : Milyenek Veress és közted a parancsnoklási viszonyok: hogy van ez szabályozva?
M. B . : Én vagyok a rangidős.
F. G.: Veress a Kormányzó által megbízott miniszterelnök. Beszéld meg vele és tisztázzátok ezt a kérdést. Várd
meg Szent-Iványit s beszéld meg vele a dolgot. Tudod-e, hogy a Kormányzó Veresst helyetteséül jelölte ki?
M. B . : Tudom, hogy Veressnek a Kormányzótól írása van.
F. G.: Ha Szent-Irányi nem érkezne le, akkor is teljesítsd az orosz vezérkar parancsát.
M. B. : Igen.
F. G. : Tiszta-e a helyzet előtted ?
M. B . : Igen. Teljesen tisztában vagyok vele.
F. G.: Befejeztem. Van-e még valami?
M. B . : Nincs, kész."
Kuznyecov engedélyezte, hogy Szent-Iványi Domokos, Nemes József őrnaggyal és egy szovjet tiszttel, október
18-án a 4. Ukrán Front főhadiszállására repüljön, hogy Miklós Bélával személyesen beszélhessenek.
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el, hogy Miklós vezérezredes hagyja el a hadsereget. F. G. : „Mit tudsz Veress Lajos
ról?" M. B.: „Nem engedi, hogy a németek megtámadják..." A valóság az, hogy
október 15-én este már letartóztatták. F. G. : ,,Van-e összeköttetésed hadosztályaid
dal?" M. B.: „Igen jók." Az igazság: semmilyen összeköttetése nem volt. De a leg
érdekesebb a következő volt: F. G.: „Ki a helyettesed?" M. B.: „Vasváry József
vezérőrnagy." F. G. : „Megbízható szerinted?" M. B. : „Tiszti becsületszavát adta,
hogy parancsaimat teljesíti." F. G.: „összeköttetésed van vele?" M. B.: „Van,
rádión keresztül." Ezzel kapcsolatban az igazságot már ismerjük. Vasváry vezér
őrnagy nem vette át a parancsnokságot, a rádió nem érkezett meg. Ennyire voltak
igazak Miklós vezérezredes válaszai.
Az utókor megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy Miklós Béla tábornok a történe
lem adta kiváló lehetőséget a sorsfordulóra elszalasztottá, azaz meg sem kísérelte,
hogy a vezetésére bízott több mint 120 ezres hadsereget harcba vezesse. Vannak,
akik úgy vélekednek, hogy ha megjön a hadparancs és a jelmondat úgy, ahogyan
Miklóst október 11-én tájékoztatták, akkor minden bizonnyal teljesíti feladatát.
Való igaz, hogy szolgálati úton nem érkezett meg egyik sem, erről a vezérkar gondos
kodott. A proklamációból viszont kimaradtak azok a mondatok — Lakatos mi
niszterelnök interveniálására —, amelyek minden rendű és rangú parancsoknak
irányt adtak volna a további tevékenységre.
El kell fogadnunk azt a sokat hangoztatott véleményt: ha a kormányzói kiált
vány az eredeti formában jelenik meg, és a hadparancs, illetve a rejtjeles szöveg
megérkezik, az események minden bizonnyal más fordulatot vesznek. Ezt elismerve
sem vehetjük le Miklós Béla válláról a történelmi felelősséget. Miklós vezérezredes
ugyanis Vattay főhadsegédtől megkapta az utasítást, hogy mindenben úgy járjon el,
amint azt Budapesten megbeszélték, s azt is hozzátette, hogy a jelmondat érvényben
van, teljesítse, ennek alapján ment át a 4. Ukrán Fronthoz. Joggal kérdi az utókor,
hol maradt az eskü, amelyre a magyar királyi tisztek olyan gyakran szoktak hivat
kozni ? Vattay altábornagynak szavakban Miklós vezérezredes is megerősítette Horthy
iránti hűségét, csak tetteiben feledkezett meg esküjéről.
A történtek elemzése arra enged következtetni, hogy az események akkor is ked
vező fordulatot vettek volna, ha az 1. hadsereg parancsnoka — hivatásának és be
osztásának magaslatán állva — teljesíti esküjét és a Vattay altábornagy útján ka
pott feladatokat. Találkozunk olyan véleményekkel is, amelyek azzal mentik Miklós
Bélát, hogy nem ismerte a fegyverszünet előzetes feltételeit és azért nem cselekedett.
Téves ez a megítélés: a hadművelet vezetőjének nem kell a politika döntéseit fel
tétlen ismernie. A parancsnokot nem a fegyverszünet feltételei kellett hogy érdekeljék,
hanem, hogy mi a feladata a hadseregnek és ezt megkapta. Miklós Béla katona volt,
parancsot kapott Horthytól, hogy vegye fel a kapcsolatot az oroszokkal. 0 ezt akkor tette
meg, amikor a hatalom kérdése Budapesten eldőlt, és úgy, hogy a gondjaira bízott
hadsereget magára hagyta. Történeti groteszk, Miklós vezérezredest azért marasztal
juk el, mert nem teljesítette Horthy Miklós parancsát. 1944. október 15-én a nemzet
és a haza léte, becsülete Horthy Miklós parancsainuk a teljesítését követelte, amely
egyet jelentett ekkor a szövetségesekkel kötött fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehaj
tásával, továbbá harcot a németek ellen, együttműködésben a szovjet csapatokkal.
Tétlenségét súlyosbítja, hogy csak az 1. honvéd hadsereg hadműveleti helyzete tette
lehetővé alkalmazását a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására. A németek
csak az 1. hadsereg megfordítását nem tudták volna meghiúsítani, ehhez tartalékok
kal nem rendelkeztek. Nem kívánjuk Veress Lajost a felelősség alól felmenteni, de a
2. hadsereg szét volt darabolva hadosztályokra, ezredekre és a visszavonulás során
annyira összekeveredtek a németekkel, hogy ha a parancsnokot nem tartóztatják
le, akkor sem tudott volna eredményesen szembeszállni a Wehrmacht-erőkkel.
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Az elmúlt 40 év alatt itthon és Nyugaton is sok könyv, tanulmány, cikk, törté
nelmi riport, feljegyzés, visszaemlékezés látott napvilágot, amelyek valamilyen for
mában érintették az 1. honvéd hadseregnél 1944. október 15—16-án lejátszódott
drámai eseményeket. Számos írásban itthon és a nyugati magyar nyelvű irodalomban
is gyakran olvashatunk olyan közléseket, hogy az 1. hadsereg cserben hagyta a kor
mányzót és ezzel jelentősen elősegítette az október 15-i kiugrási kísérlet elvetélését.
Miklós Béla igen, de a hadsereg még október 16-án reggel is parancsot várt, csakhogy
nem kapott.
Arról nem polemizálhatunk, mi lett volna, ha a hadsereg parancsot kap a németek
kel való szembefordulásra, a tisztikar hány százaléka lett volna hű a hadúrhoz és
hányan tagadták volna meg az engedelmességet. Miklós Béla vezérezredes a harc
beszüntetésére, a szovjet csapatokkal való kapcsolatfelvételre, a németek megtáma
dására parancsot nem adott, önállóan cselekedhetett volna hadseregével. Nem volt
hozzá bátorsága. Macartney professzor az „Ungarns Weg aus dem Zweiten Welt
krieg" címen közzétett tanulmányában megrágalmazta az 1. hadsereg tisztikarát.
Azt írja: ,,A magyarok nem támadták meg a németeket, azért mert a hadsereg
tisztjei, néhány kivételtől eltekintve, megtagadták az ilyen akcióban való részvé
telt." 122 Ugyanebben a munkában október 16-án reggelre utalva azt írta, hogy a had
sereg nem ismerte el többé Miklós vezérezredest.
A törzs volt tisztjei, Székely László vk. ezredes, Eszenyi László és Kováts Ferenc
vk. századosok 1966. augusztus 20-án levélben tiltakoztak a professzornál: „Ez az
állítás — írják — az 1. hadseregre vonatkozólag határozottan téves, mert sem a had
sereg vezetési törzse, sem a seregtestparancsnokok (hadosztály, hadtest) Miklós
Béla vezérezredestől, a hadsereg parancsnokától ilyen intézkedést soha nem kaptak.
Márpedig nem lehet vonakodni egy olyan akcióban való részvételtől, melyet az
illetékes parancsnok nem rendelt el." 123 Macartney második állítására a következő
ket írták: „Határozottan állítjuk, hogy az a megállapítás sem felel meg a valóság
nak, hogy Miklós parancsadási jogát a hadsereg nem ismerte el. Ebben az időpont
ban (október 16-án reggel — ö. I.) Miklós vezérezredes még Huszton volt és tetszése
szerint intézkedhetett volna hadseregével, melynek vezetői a honvédségnél addig
ismeretlen, de a sorsdöntő órákkal magyarázható hűségnyilatkozatot tettek csak az
előző napon." 124 A történeti valóságnak a hadsereg volt vezérkari tisztjeinek nyilat
kozata felel meg. Nemhogy nem ismerte el a hadsereg Miklós Béla vezérezredest,
hanem a parancsait várta, vezetést várt, ami sajnos elmaradt. A helyzetre és Miklós
Bélára is nagyon ráillenek Grácián szavai: „Ártalmasabb a határozatlanság, mintha
rosszul viszünk véghez valamit... : :125 De még találóbb Mocsár Gábor neves írónk
értékelése: „...egy-egy politikust, vagy akár hadvezért is ütközet közben nemcsak
az minősíti, amit megtett, hanem az is, amit elmulasztott."
Minden bizonnyal magas rangú tisztek letartóztatására is szükség lett volna, de
a többség követi Miklós Béla vezérezredest, ha a csapatok élére áll. Kéri Kálmán
véleményét így foglalta össze : „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk
szemben állókat le tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert a fejle
mények és az eredmények igazolni fognak bennünket." Ehhez azonban parancsot
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására, az új katonapoliti
kai helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ezt sajnos nem a vezér
kari főnök, hanem a parancsnok kapta meg. 0 meg mindvégig magában tartotta.
Ezért nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem,
122 Macartney, CA.: i. m. 87. o.
123 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely L. vk. ezds. Eszenyi L. és Kováts Ferenc vk. szds-ok nyi
latkozatai Maccartney professzornak.
124 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata.
125 Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. Összeállította: Kristó Nagy István. Bp., 1984. I. k. 252. o.
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amelyet alkalmazni lehetett volna az előzetes fegyverszünet feltételeinek megvaló
sítására.
Nem felel meg a valóságnak az a szintén igen elterjedt állítás, hogy az eltelt 18 óra
alatt a németek sem tétlenkedtek, felkészültek arra, hogy Miklós, illetve az 1. had
sereg ellen forduljanak. A német hadműveleti vezetés azonnal alkalmazható t a r t a l é 
kokkal nem rendelkezett. Sem Debrecentől, sem Duklától nem t u d o t t erőket elvonni.
Még egy ezredet sem t u d o t t volna október 20-a előtt az 1. hadsereg ellen irányítani.
Miklós Bélának t e h á t nem kellett német ellencsapástól, ellentámadástól tartania.

* * *
Röviden összefoglalva : Mindenekelőtt azt kell félreérthetetlenül látnunk, hogy a prok
lamácie» előrehozásából, a bűnösen könnyelmű előkészítésből származó negatívumok elle
nére — 1 9 4 4 . október 16-én és 16-án — az 1. hadsereg hadműveleti helyzete és csapatainak
fegyelme, harci szelleme megfelelő előkészítés esetén alkalmas volt a németek elleni harcra.
Miklós Béla a parancsot arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a 4. Ukrán Fronttal és
támadja meg a németeket, ha nem is direkt formában, de megkapta.
.;
A hadsereg, a tisztek és a katonák is, a proklamációt „Vége a háborúnak!" öröm
teljes jelszavakkal fogadták, az egész ország népe ünnepelt... a szélsőjobboldaliaktól
eltekintve. Az öröm csak 15-én éjfélig t a r t o t t , az előkészületek hiánya, Lakatos .hi
bája, Miklós Béla bátortalansága megbosszulta magát. A vezérkar németbarát és
nyilas tagjainak magatartása igazolta azok előrelátását, akik a vezérkar árulásától
t a r t o t t a k . Ez bekövetkezett: nem t o v á b b í t o t t á k H o r t h y parancsait, a csapatokat
elszakították a Vártól. A rádiót viszont a németek és a nyilasok vették birtokukba.
A németek második fegyveres beavatkozásával hazánkban azonnal megkezdődött,
a nyilas csőcselék felfegyverzése és a fontosabb objektumok megszállása.
Hiba volt, hogy a kormányzó és tanácsadói, akik az egész fegyverszünet ügyét
irányították, nem ismerték fel, hogy azt csak a harctéren küzdő csapatokra építve
lehet eredményesen végrehajtani. Az 1. hadsereg kedvező helyzetét a kormányzó
nem használta ki, a hadsereg vezetőit nem vonta be az előkészületekbe. H a az 1. had
sereg vezetőit bevonják, Kéri K á l m á n vk. ezredes 13-án reggel már kidolgozott t e r v 
vel indulhatott volna a szovjet parancsnokságra az együttműködés megszervezésére.
Ú g y kellett volna összehangolni a dolgokat, hogy a proklamációval egyidejűleg
a németek elleni hadműveletek is meglepetésszerűen megkezdődjenek. A csapat
tiszteknek a háborúból kiábrándult és a helyzetet felismerő része a felső vezetéstől
utasítást várt a cselekvésre, arra azonban nem került sor.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tisztikar tagjai nem önálló emberek, nem olya
nok, akik korlátok nélkül cselekednek szabad akaratuk és meggyőződésük szerint,
hanem benne élnek a katonai hierarchiában. A parancsok közbeeső állomásokon
keresztül érkeznek a legfelsőbb helytől az egyénekhez. Ezért lett volna különleges
jelentősége annak, hogy H o r t h y és a vezérkar főnöke Husztra utazzon és ott adja k i
a parancsot, ebben az esetben az 1. hadsereg teljesíti azt. Hogy mindez elmaradt,
ezért a felelősség a Várat, H o r t h y t és Lakatos miniszterelnököt terheli. Ezzel a m u 
lasztással a kormányzó és környezete azt a hadsereget fosztotta meg a cselekvéstől,
mely a fegyverszünet érdekében H o r t h y bármely parancsát hajlandó lett volna
teljesíteni.
A hadi helyzet háromszor volt Magyarország segítségére, hogy kiléphessen a fa
siszta blokkból. 1944 márciusában, augusztus végén és október közepén. Mindez
azonban csak akkor j á r h a t o t t volna eredménnyel, ha a politikai és katonai vezetés,
Horthyval az élen, nem fél és negyed, hanem egész elhatározásra jut, és ennek követ
kezményekónt megfontoltan, tervszerűen megszervezi és előkészíti a teendőket.
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Improvizált, meggyőződés nélküli, a fegyverszüuetet „sötétbe ugrásnak" nevező
miniszterelnöktől, bátortalan, határozatlan vezérezredestől, akik inkább megszöknek,
vagy hagyják magukat letartóztatni, minthogy cselekedjenek, sorsdöntő eredményt
elvárni nem lehet.
Ennek a tragédiának okait már nem Trianonban, hanem magában az ellenforra
dalmi rendszerben kell keresni. Horthy Miklós és rendszere még önmaga védelmében
sem tudott fegyvert fogni Hitler ellen, így az események lesöpörték a történelem
színpadáról.

Игнац Элъведи
КОМАНДОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 1 ГОНВЕДСКОЙ
АРМИИ И ПРОКЛАМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЯ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА
Резюме
В своей работе автор рассматривает вопрос о том, как реагировало на прокламацию прави
теля, опубликованную 15 октября 1944 года, и что сделало командование 1 венгерской армии.
Статья группируется вокруг четырех вопросов:
Д. Анализируется обстановка, сложившаяся после Яссо-Кишиневского перелома, и решение
Миклоша Хорти просить перемирия. Автор показывает замыслы сторон, их планы, подго
товку немцев сорвать попытку Хорти заключить перемирие и их, действия, содействовавшие
приходу к власти Ференцу Салаши. Автор характеризует совещание, проведенное в связи
с этим 3 октября, которое вынесло решение о том, что как только правитель совершит реша
ющий шаг, необходимо начать акцию «Панцерфауст» («бронированный кулак». Считали
необходимыми, чтобы военные передвижения немецких войск опередили передвижение гонведской армии и что правитель , , . . . т т з Ъег Акдюп ипЪеат§1: т деШяспе Напйе ГаПеп, с!а
еопх! §апге 8аспе пиЫоз", («должен обязательно пасть в действии в немецких руках, иначе это
совершенно бесполезное дело»), ибор в противном случае всё дело потеряет смысл.
2. Во второй группе вопросов — поскольку документами на этот счет мы не располагаем, —
с учетом военно—политических и военных событий, гипотезу относительно содержания
собеседования Хорти генерал-полковника Белы Миклоша.
Исследователь приходит к выводу, что командующих I армией получил от Хорти на случай
заключения перемирия директивы, не обходимые для ведения действий.
3. При рассмотрении третьей группы вопросов автор показывает, как реагировал премьерминистр, министр иностранных дел и Генеральный штаб Гонведекой армии на заявление
просьбы о перемирии. Здесь он говорит о том, что для осуществления перемирия не было
составлено продуманного плане, даже не смогли передать войскам зашифрованный приказ.
Однако генеральный штаб действовал без всякого указания, но против воли верховного
Главнокомандующего и подорвал (торпедировал перемирие. Таким образом чанало акции
«Панцерфауст» смогло предупредить маневр армии.)
4. Основное заключение статьи излагается в разделе, озаглавленном «Событиа, прохо
дившие в ставке I армии после прокламации правителя». Автор дает отдельно характеристику
генерал-полковнику Миклошу и отдельно показывает облик полкавника Кальмана Кери,
начальника генерального штаба. В статье показано й документально подтверждается, что
войска, солдаты и офицеры I армии с удовлетворением, облегчением и надеждой восприняли
заявление о просьбе на заключение перемирия.
В статье делается вывод о том, что 1 армию, если бы её командующий решился на это,
можно было бы ввести в действие для реализаций перемирия и для спасения страны. Генералполковник Бела Миклош выбрал не этот путь. Он бросил 120 000 человек в жертву нилашистам, а сам, ради личного спасения перешел к советским войскам. Его поступок история
не может оценить положительно.
Автор статьи делает попытку дать ответ на эти вопросы, которые вызывают немало споров
и в настоящее время.
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Ignác Ölvedi
DAS K.U. 1. H O N V E D ARMEEKOMMANDO U N D D I E PROKLAMATION
DES R E I C H S V E R W E S E R S VOM 15-TEN O K T O B E R 1944
Resümee
I n seiner Studie erforscht der Verfasser, wie das Kommando der Ersten Ungarischen Armee
auf die Proklamation des Reichsverwesers vom 15-ten Oktober 1944 reagiert hat. Das Inhalt
der Studie gruppiert sich um vier Fragen.
1. Der Verfasser analysiert die Lage nach der strategischen Wendung von Iasi-Kisiniow und
den Beschluß von Miklós H o r t h y für die Bitte um Waffenstillstand. Der Verfasser macht uns
bekannt mit der Vorstellungen und Pläne der Teilen und die Vorbereitungen der Deutschen für
die Vereitelung der Versuch des Waffenstillstands von H o r t h y und für die Unterstützung des
Machtantritts von Ferenc Szálasi. ölvedi stellt die mit der Vorerwähnten im Zusammenhang
stehende Beratung vom 3-ten Oktober dar, die entschloß, gleich nach dem entscheidende Schritt
des Reichsverwesers die Aktion „Panzerfaust" eingeleitet werden muß. E s wurde für wichtig
gehalten, daß die Kampfbewegungen der Deutschen Truppen der der Honvedarmee vorausgehen
sollen und der Reichsverweser „bei Aktion unbedingt in deutsche Hände fallen muß, da sonst
ganze Sache nutzlos".
2. I n der zweiten Fragegruppe stellt der Verfasser eine Hypothese über das Inhalt des geschprächs zwischen H o r t h y und dem generaloberst Béla Miklós aufgrund der militärpolitischen
u n d Kriegsereignisse auf — da uns keine Dokumente zur Verfügung stehen. Die Schlußfolgerung
des Verfassers ist, daß der K o m m a n d a n t der Ersten Armee die Richtlinien für dem Fall eines
Waffenstillstandes von H o r t h y bekommen hat.
3. Der Verfasser stellt in der dritten Fragegruppe dar, wie der Ministerpräsident, der Außenminister, und der Honved Generalstab für die Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand reagierten.
Hier erörtert die Studie, daß kein durchgedachter Plan für die Durchführung des Waffenstillstands gemacht wurde und nicht einmal den Kodbefehl an die Truppen übermittelt werden
konnte. Der Generalstab hat aber ohne Befehl gehandelt und gegen den obersten Kriegsherr den
Waffenstillstand torpedierte. So konnte der Einleitung der Aktion „Panzerfaust" der Kampfbewegungen der Honvedarmee vorausgehen.
4. Die Studie erörtert ihren Hauptgedanken im vierten Teil unter den Titel; „Ereignisse am
Stabsquartier der Ersten Armee nach der Proklamation des Reichsverwesers. Die Studie stellt Generaloberst Béla Miklós und Oberst Kálmán Kéri, den Generalstabschef vor. Der Verfasser erörtert
und beweist durch Dokumente, daß die Truppen der Ersten Armee Soldaten und Offiziere die
Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand mit Freude, erleichtert un Hoffnungsvoll empfangen
haben.
Die Schlußfolgerung der Verfasser ist, die Erste Armee h ä t t e bei der Verwirklichung des
Waffenstillstands und in der Rettung des Heimats angewandt werden, können falls sich der
K o m m a n d a n t für handlung entschlossen hätte. Generaloberst Béla Miklós hat nicht diesen Weg
gewählt. Er h a t 120 000 Leute den Pfeilkreutzlern hingeworfen und er um sich zu retten, übertrat
zu dem Sowietischen Truppen. Die Historie kann seine Tat nicht positiv werten.
Die Studie versucht eine Antwort auf diese auch noch heute vielumstrittenen Fragen zu finden.

OKVÁTH IMRE

ADALÉKOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HADÁSZATI LÉGIEREJÉNEK
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TEVÉKENYSÉGÉHEZ
1941—1945

Az első világháborút követően új katonai elméletek jelentek meg, melyek egyik
csoportja a legfiatalabb fegyvernem, a légierő prioritásán alapult. A légiháborús el
méletek legnevesebb — európai — képviselői az olasz Douhet, a francia Rougeron és
a német Wewer voltak. 1 Felfogásuk szerint a légierő az ellenség gazdasági erőforrá
sainak szétrombolásával, valamint a lakosság erkölcsi erejének megtörésével eldönt
heti a háború sorsát. E nézetek amerikai képviselője William Mitchell tábornok volt,
aki az amerikai haditengerészet hatásosságának kétségbevonásával egy erős és füg
getlen légi haderő megteremtése mellett szállt síkra. Véleménye szerint a légierő az
amerikai világhatalmi törekvések megvalósításának leghatékonyabb eszköze, s ezért
szükségtelennek tartotta az amerikai haderő valamennyi fegyvernemének arányos
fejlesztését. Nézeteivel szemben a haditengerészet vezetői léptek fel a legerélyesebben, s ideiglenes győzelmet aratva, 1925. december 17-én sikerült elérniük Mitchell
tábornok kizárását a hadseregből. Ez a tény azonban nem akadályozta a légiháború
elméletének térhódítását.
Lengyelország megtámadása után (1939. IX. 1.) az Egyesült Államok politikai és
katonai vezetése semlegességi politikát folytatott, s a kivárás álláspontjára helyez
kedve nem fejlesztette hadseregét. A helyzet 1940 második felétől — a német hadi
sikerek következtében — változott meg, mivel az amerikai uralkodó osztály döntő
többsége felismerte, hogy a fasizmus győzelme hatalmi érdekeiket is veszélyezteti.
Ennek következményeként az Egyesült Államok katonapolitikája módosult, melyet
Roosevelt elnök 1940. július 3-i — az 1940—41. évre szóló fegyverkezési programmal
kapcsolatos — döntése is jelzett. A program célja a gazdaság haditermelésre való
átállítása volt. Ebben meghatározták a fegyveres erők számára szükséges fegyver
fajták és felszerelések gyártási mennyiségét, illetve az ehhez szükséges hadászati
és egyéb nyersanyagok felhalmozását.
A haderő általános korszerűsítése, az úgynevezett „Victory" — program, 1941
szeptemberétől kezdődött meg és a tengelyhatalmak feletti győzelemhez szükséges
fejlesztést irányozta elő. Ennek értelmében az Egyesült Államok szárazföldi, tengeri
és légi haderejének összlétszámát 8 759 658 főre kívánták felemelni. A programot
sikerrel valósították meg, az amerikai haderő legnagyobb létszáma 1945-ben
8 266 373 fő volt.2
1 Rázsó Gyula: A légi stratégia fejlődése a II. világháborúban. Honvédelem, 1961. 3. gz., 97. o. (A továbbiakban:
Rázsó: A légi stratégia...)
2 Historical Statistics of the USA. Washington, 1961. 589. o. Idézi: Rázsó Gyula: Az angol—amerikai hadászat
néhány kérdése a I I . világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 2. sz., 279. o.
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A fegyverkezési és fejlesztési programok hatására az Egyesült Államok fegyveres
erői jelentős mértékben megerősödtek. A szárazföldi haderőnem 1941. december
7-re 37 hadosztályból (30 gyalogos-, 5 páncélos-, 2 lovas-) és 664 998 főből, a hadi
tengerészeti flotta pedig 662 hadihajóból és közel 500 000 főből állt. 3 A légierő —
amely a szárazföldi haderő állományába tartozott — szintén nagyarányú fejlődésen
ment keresztül. Létszáma az 1939. évi 23 455-ről 1941. december 7-re tizenkétszere
sére, 296 000 főre4, repülőgépállománya 2473 darabról 10 000, az év végére pedig
12 297-re nőtt. 5 Az amerikai légierő fejlesztése túlszárnyalta mind a német, mind a
japán légierő fejlődésének ütemét. 6 Roosevelt 1940. május 16-i levelében évi 50 000
darab repülőgép gyártását kérte az amerikai Kongresszustól, amely 1 milliárd dollá
ros pót hitelt szavazott meg erre a célra. A repülőgépipar korszerűsítésére, új gyárak
létrehozására7 583, a nehézbombázók gyártására pedig 42 millió dollárt költöttek
1940—41 folyamán. A repülőgépgyárak 1940 júniusától 1941 decemberéig össze
sen 22 077 darab repülőgépet gyártottak, amelyből a légierő 9932, a haditengerészeti
légierő 4034 darabot kapott, míg Nagy-Britanniának 5756 gépet szállítottak. 8
A légierő fejlesztésén belül a bombázók, különösen a nehézbombázók gyártására
fordították a legnagyobb figyelmet. A bombázógépek mennyisége 1941 decemberé
ben 1783—1832 darab volt, a teljes gépállomány 14—15%-a, a nehézbombázók
(B—17 Flying Fortress, B—24 Liberator9) száma pedig 288—313, amely a bombázó
gépek 16—17%-át tette ki. 10
A légierő mennyiségi és technikai fejlesztésével párhuzamosan szervezeti módosí
tásokat is végrehajtottak. A szárazföldi haderő vezérkari főnökségének alárendelt
ségében az addigi Légi Hadtestből 1941. június 20-án létrehozták a Légi Haderőt,
(U.'S. Army Air Forces), melynek vezérkari főnöke (Chief of Army Air Forces) s egy
ben a szárazföldi haderő vezérkari főnökének légügyi helyettese, (Deputy Chief of

3 A nagyarányú létszámemelést a részleges hadkötelezettségről és a katonai kiképzésről szóló 1940. szeptember
16-án elfogadott törtvény tette lehetővé. A létszám az 1939. évi 334 473 főről több mint négyszeresére, 1 460 998-ra
növekedett. A második világháború története 1939—1945. 3. k. Budapest, 1977. 256—261. o.; A második világháború
története 1939—1945. 4 k. Budapest, 1977. 314. o. (a továbbiakban: A második világháború...)
4 A légierő 1939 évi létszámára vonatkozólag Arnold Brophy júniusi 23 455 fős adatát használtuk, mivel ez állt
időben legközelebb a második világháború kitöréséhez. A többi forrás valószínűleg az év végi, illetve a következő év
létszámadatait közli : 26 000 és 48 203 főt. Arnold Brophy : The Air Force. New York, 1956. 86. o. ; James F. Sunderman :
World War II. in the Air. The Pacific. New York, 1962. 8. o.; The Air Officer's Guide. Harrisburg, 1952. 7. o. (a továb
biakban: Officer's Guide...)
5 Brophy: i. m. 84. o.; Garoll V. Glines: The Modern United States Air Force. Toronto, 1963. 11. o.
6 Németország a második világháború kitörése előtt 4000—4100, Japán 3000—3200 darab repülőgéppel rendelke
zett. A Luftwaffe állományába a Szovjetunió megtámadásakor 5516 repülőgép tartozott, az amerikai légierő viszont
erre az időpontra már 6777 repülőgépből állt. Behozta lemaradását Japánnal szemben is, hiszen a Pearl Harbor elleni
támadáskor a japán légierő összállománya 7600 darab gép volt. Ebből a haditengerészeti légierő állományába 3300,
a szárazföldi haderő légierejébe pedig 4300 repülőgép tartozott. Sunderman: i. m. 8. o.; Olaf Groehler: A légi háborúk
története 1910—1980. Budapest, 1983. 119., 197. és 318. o.; Wesley Frank Craven—James Lee Gate: The Air Army
Forces in World War II. I. k. Chicago, 1948. 89. o. ; Bill Yenne: The History of the U.S. Air Force. London, 1984. 7. o.
7 A repülőgépgyártó üzemek és gyárak száma 28-ról 63-ra, a munkások létszáma 53 600-ról 268 000-re növekedett.
A második világháború... 3. k 256. o.
8 Yenne: i. m. 26. o.; Richard G. Kubier: The Strategic Air Command. New York, 1958. 59. o.; Bánki György:
A második világháború története. Budapest, 1976. 80. o.
9 Az Egyesült Államok hadászati légierejének legfontosabb repülőgéptípusai voltak.
Boeing B—17 „Flying Fortress" : a második világháború évei alatt összesen 12 731 darabot állítottak elő. A leg
nagyobb sorozatban az F és G típusokat gyártották, 3405 és 8680 példányban.
A G típus jellemzői: csúcsmagasság: 10 680 méter; bombaterhelés: normál 1800 kg, maximális 6120 kg; hatótávol
ság: normál terheléssel 5440 km, maximális terheléssel 3200 km; fegyverzet: 12 db 12,7 mm-es géppuska.
Consolidated B—24 „Liberator" : a háború alatt a legnagyobb mennyiségben előállított repülőgéptípus volt, összesen
18 190 darab készült belőle. A légierő állományában 1941 júniusában rendszeresítették.
A D típus jellemzői : csúcsmagasság : 9750 méter ; bombaterhelés : normál 2250 kg, maximális 5760 kg ; hatótávolság :
normál terheléssel 5760 km, maximális terheléssel 3360 k m ; fegyverzet: 10 db 12,7 mm-es géppuska.
Roger A. Freeman: American Bombers of World War Two. Chichester, 1973. 29. o. ; Enzo Angelucci: Weltenzyklopä
die der Flugzeuge. Band I. Militärflugzeuge von 1914 bis heute. München, 1981. 269. o.; Sunderman: i. m. 290. o.
10 Brophy szerint a légierő 288 nehézbombázót, 745 közepes és 799 könnyűbombázót számlált, Irving B. Holley
viszont 313 nehézbombázót, 459 közepes és 1011 könnyűbombázót adott meg erre az időpontra. Brophy: i. m. 84. o..
Irving B. Holley: Buying Aircraft: Material Procurement for the Army Air Forces. Washington, 1964. 550—551. o;
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Staff for Air) Henry H. Arnold tábornok lett. 11 Arnold a légierő vezérkarán (Air
Staff) keresztül irányította a légierő tevékenységét. A vezérkart a személyügyi,
(Personnel A—1), a hírszerzési és kémelhárító, (Intelligence and Counter Intelli
gence A—2), a kiképző (Training A—3), az ellátó (Supply A—4), a hadműveleti
tervező (Plans) osztályok, valamint a légierő felügyelőjének hivatala (Air Inspector)
alkotta. A vezérkar fennhatósága alá a Légierő Harci Parancsnokság (Air Force
Combat Command), valamint a Légi Hadtest Vezérkari Főnöksége (Chief of Air
Corps) tartozott. A Harci Parancsnokság állománya az 1941 márciusában létreho
zott 1., 2., 3. és a 4. légi hadseregekből és az 5. Kisegítő Légi Parancsnokságból (Air
Support Command) tevődött össze. A Légi Hadtest Vezérkari Főnöksége felügyelt a
Karbantartó (Air Service Command), a Szállító (Ferrying Command), a Műszaki
Kiképző Parancsnokságok (Technical Training Command), valamint az Anyagi
Osztály (Material Division) munkájára, illetve irányította a légierővel kapcsolatos
egyéb tevékenységeket: a jogi, egészségügyi, építési és pénzügyi ügyeket. (1. sz.
melléklet, 489. o.)12
Az Egyesült Államok területének védelmére és a távol-keleti amerikai érdekelt
ségek oltalmazására 1941 november végéig három légi hadsereget hoztak létre.
A hadászati fontosságú Panama-csatorna és a dél-amerikai pozíciók megvédésére
1940 októberében felállították a Panama-csatorna Légi Hadsereget (Panama Canal
Air Force), amely az 1941 augusztusi átszervezés után a Karibi Légi Hadsereg elne
vezést kapta (Caribbean Air Force). A hadsereg állománya 1941 november végén
16 086 fő volt, amelyből 11 000 a csatorna-övezetben, 4191 Puerto Ricóban és 895
Trinidadon állomásozott. A légi hadsereg a 13. és 19. wingből (ezred) szerveződött és a
Karibi Védelmi Parancsnokság (Caribbean Defense Command) alárendeltségébe tar
tozott. 13 A csatornaövezetbe települt 19. wing a 6. és 9. bombázó-, valamint a 16.
és 32. vadászcsoportból állt. Repülőgépállománya: 79 bombázó, 107 vadász-, vala
mint 19 szállító repülőgép volt. A 13. winget két vadászcsoport (hadrendi számuk
nem ismert), valamint a 25. és a 40. bombázócsoport alkotta Puerto Rico szigetén.
A bombázócsoportok 57 közepes bombázóval, a vadászok pedig 97 repülőgéppel
rendelkeztek. A karib-tengeri térség katonai támaszpontjai közül14 egyedül Trini
dadon voltak légi egységek, mintegy 895 fő és 86 repülőgép.151940 végén (november
ben) Hawaü—Oahu-szigetén egy újabb légi hadsereg felállítására került sor (Hawaiian
Air Force). A légi hadsereg két nehézbombázó (5., 11.), két vadászcsoportból (15., 18.}.

11 Henry Harley Arnold: 1886. június 25-én Gladwyn-ban (Pennsylvannia) született. A West Point-i katonai aka
démiát 1907. június 14-én fejezte be és szolgálattételre a Fülöp-szigeteken állomásozó 29. gyalogezredhez osztották
be. 1911 áprilisában a Híradó Hadtest Légi Osztályához (Aeronautical Division of the Signal Corps) vezényelték én.
repülős átképzésre Daytonba (Ohio) küldték. A tanfolyam befejezése után instruktor a repülőkiképző iskolában, majd
1913—1916 között ismét a Fülöp-szigeteken teljesít szolgálatot. 1917 februártól a Panama-csatorna övezetben vadász
repülő századokat szervez. Az első világháború után az amerikai szárazföldi hadsereg Légi Szolgálatának felügyelője
(Supervisor of the U. S. Army Air Service) Kaliforniában, s közben 1920. június 30-án századossá léptetik elő. 1926.
július 2-án a Légi Hadtest (U. S. Army Air Corps) megalakulásakor vadászkülönítmény-parancsnok Marshall Fielden,
(Kansas). 1936. január 11-től a Légi Hadtest vezérkarifőnök-helyettese, majd 1938. szeptember 29-től vezérkari főnöke,
ideiglenes vezérőrnagyi ranggal. A Légi Haderő létrehozásakor vezérkari főnök. Beosztásának elnevezése 1942. már
cius 9-től a Légi Haderő Főparancsnoka. (Commanding General Army Air Forces) A második világháború alatt, mint
a légierő főparancsnoka, tagja a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának, (Joint Chiefs of Staff) és 1944. december
21-től a légierő első ötcsillagos tábornoka. A háború befejezése után a légierő függetlenségéért és fejlesztéséért vívott
harc elindítója, de megromlott egészségi állapota miatt 1946. február 28-án nyugdíjba vonul. 1950. január 15-én hal
meg Sonoma County-ban (California.)
Yenné: i. m. 30. o. ; John Keegan: Who was Who in the World War II. London, 1978. 32. o. ; Forrest C. Pogue : The
Supreme Command. Washington, 1954. 1. o.
12 Mark S. Watson: Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations. Washington, 1950. 65. o.
13 Az Egyesült Államok területén kívül állomásozó légi hadseregek irányítása a hadszíntérparancsnokok és nem
a Légierő Harci Parancsnokság kezében volt.
14 A Jamaicán, Saint-Lucián, a Bahama-szigeteken, Antiguán és Brit-Guayanában levő támaszpontokon csak szá
razföldi és haditengerészeti alakulatok voltak. Ezeket a támaszpontokat az Egyesült Államok a Nagy-Britanniával
kötött 1940 szeptemberi egyezmény értelmében használhatta, az ötven torpedóromboló ellenében. Eánki: i. m. 80. o. ;
Világtörténet, 1945—1949. Budapest, 1984. 219. o.
15 Craven-Oate, I'.: i. m. 160—163. o.; Watson: i. m. 459—465. o.; Maurice Matloff—Edwin M. Snell: Strategic
Planning for Coalition Warfare 1941—1942. Washington, 1953. 456. o.
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és mintegy 7460 főből állt. A repülőgépek száma 231 volt,16 amelyből harci gép
209, futár és kiképző pedig 22 darab. A harci gépállományt 123 modern és 86 kor
szerűtlen repülőgép alkotta. 17 Az Atlanti-óceán északi körzetének védelmére 1941
elejétől fokozatosan telepítettek légi egységeket Űj-Foundland, Alaszka, Izland
és Grönland katonai támaszpontjaira, s 1941 végére a légierő e térségben 5861 főt
és 119 repülőgépet számlált. Űj-Foundlandon, a Gander Lake-i légi támaszponthoz
39 repülőgép (köztük 8 B—17-es) és 2383 fő tartozott. 1941 végén Alaszkán 2200 fő
és 32 repülőgép, Izlandon 357 fő és 48 db repülőgép, Grönlandon 921 fő volt. 18
A Japánnal való érdekellentétek kiéleződése miatt 1941. november 16-án a Fülöp
szigeteken megalakították az Egyesült Államok harmadik tengerentúli légi sereg
testét, a Távol-keleti Légi Hadsereget (Far East Air Force). E kötelék, melynek pa
rancsnoka Lewis H. Brereton19 vezérőrnagy lett, az V. Bombázó (Bomber Command)
és az V. Elfogóvadász Parancsnokságokból (Interceptor Command), valamint a Távol
keleti Légi Hadsereg Karbantartó Parancsnokságból (Far East Air Service Command)
szerveződött, s személyi állománya 5609 fő volt. A Bombázó Parancsnokság20 a 19.
nehézbombázó és a 27. könnyűbombázó, az Elfogóvadász Parancsnokság pedig a 24.
és 35. vadászcsoportból állt. Rendszeresített repülőgépállományuk 300 darab volt,
ebből 265 harci repülő21, valamint 35 futár és felderítő repülőgép. A légi hadsereg
feladata háború esetén a japán flottamozdulatok és csapatszállítások megakadályo
zása, valamint az amerikai haditengerészeti erők helyettesítése volt a Dél-kínai
tenger térségében.
Az Egyesült Államok hadbalópésének idejére az amerikai légierő honi területen
kívüli egységei 35 016 főből, 18 harci és 3 földi kiszolgáló csoportból, valamint 1095
repülőgépből álltak. Ezek a légierő összlétszámának 11%-át, harci repülőcsoportjai
nak 26%-át, repülőgépállományának pedig 10%-át tették ki. A bombázók22 19%-a
(349), a vadászok 30%-a (670) állomásozott tengeren túli támaszpontokon. (2. sz.
16 A haditengerészeti légierő és a parti őrség 169 repülőgépével együtt 1941. december 7-én a Hawaii-szigeteken
összesen 400 repülőgép állomásozott. Sunderman: i. ni. 10. o.
17 A modern és a korszerűtlen repülőgépek megoszlása a következőképpen alakult: modern bombázó 24, (12 B—17,
12 A—20) vadász 99 darab (P—40 B), korszerűtlen 33 B—18 A típusú bombázó és 39 P—36 A, ill. P—24-es vadász
repülőgép.
Craven-Cate, I.: i. m. 170—171. o. ; Watson: i. m. 474. o.
Douglas A—20: e repülőgéptípusból 1941 decemberéig az A, B és C sorozatok kerültek legyártásra, összesen 143,
999 és 948 darabban. 1942-ben kezdték meg a G sorozat gyártását, amelyből 2850 készült el. Ezen kívül a háború be
fejezéséig 412 darab H, 450 J és 413 K típust gyártottak. A B típus jellemzői: csúcsmagasság: 8580 méter, bombater
helés: normál 540 kg, maximális 1170 kg; hatótávolság: normál terheléssel 3680 km, maximális terheléssel 1320 k m ;
fegyverzet: 2 db 7,62 mm-es és 3 vagy 5 darab 12,7 mm-es géppuska. A G típus jellemzői: csúcsmagasság: 7110 méter,
bombaterhelés: normál 900 kg, maximális 1800 kg; hatótávolság: normál terheléssel 3360 km, maximális terheléssel
1600 km; fegyverzet: 9 db 12,7 mm-es géppuska. Freeman: i. m. 62. o.
Curtiss P—40 B „Warhawk": 1940-ben összesen 778 darabot gyártottak. Jellemzői: csúcsmagasság: 9875 méter,
maximális sebesség: 4500 méteren: 566 km/h.; hatótávolság: 1200 km., fegyverzet: 4 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 194. o.; HoUey: i. m. 550—551. o.
Douglas B—18 A : csúcsmagasság : 8275 méter, maximális bombateher : 2925 kg, hatótávolság maximális terheléssel
1104 km, fegyverzet: 3 db 7,62 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 143. o.; Holley: i. m. 77. o.
Curtiss P—36: az 1939-ben gyártott 0 típus jellemzői: csúcsmagasság: 10 300 méter, maximális sebesség 3000 méte
ren 518 km/h.; hatótávolság: 1320 km, fegyverzet: 3 db 7,62 mm-es és 1 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m.
193 o.; Nagyváradi Sándor—Varsányi Ernő: Katonai repülőgépek. Típuskönyv. Budapest, 1976. 160. o.
18 Craven-Cate, I.: i. m. 155—159., 166. o.
19 Lewis H. Brereton vezérőrnagy kinevezése előtt a 3. légi hadsereg parancsnoka volt. 1942 február elejétől a
Távol-keleti Szövetséges Légierők (Far Bast Allied Air Forces) parancsnokának Wavel tábornoknak helyettese és egy
ben a Távol-keleti Légi Hadsereg egységeiből Ausztráliában és Űj-Guineában újjászervezett 5. légi hadsereg parancs
noka. Február végén Ceylon szigetére érkezett és megalakította a 10. légi hadsereget, mint az amerikai légierő hadmű
veleti parancsnokságát a Kína-Burma—India hadszíntéren. 1943 februártól a közel-keleti amerikai légierő (U.S.
Army Air Forces in the Middle East), majd a Nagy-Britanniába irányított 9. légi hadsereg parancsnoka. 1944. augusz
tusában az 1. Szövetséges Légideszant Hadsereg (Allied Airborne Army) élére nevezték ki. Yenné: i. m. 28. o.; Pogue:
i.m. 2—3.O.
20 A Bombázó Parancsnokságnak alárendelt harmadik nehézbombázó csoport, (a 7.) áttelepítése 1941 december
elején még folyamatban volt.
21 A harci repülőgépek megoszlása : 35 B—17-es, 107 P—40-es, 52 A—20-as, 19 B—18-as, 52 P—35-ös repülőgép.
Craven-Cate, I.: i. m. 175—183. .o: Sunderman: i. m. 10. o.
Seversky P—35: 1937-től gyártott vadászrepülőgép típus. Csúcsmagassága: 9330 méter, hatótávolsága: 1850 km,
maximális sebessége 3000 méteren 453 km/h, fegyverzet: 2 db az orrban felszerelt géppuska és 136 kg-os bomba.
Angelucci; i. m. 193. o.
22 A bombázók 17,7%-a új, modern típusú B—17-es repülőgép volt, amelyből 35 a Fülöp-szigeteken, 12 Hawaiiban,
8 Űj-Foundlandon, 7 pedig a Panama-csatorna övezetben tartózkodott.
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melléklet, 491. o. J 23 A légierő fejlesztése összhangban állt az Egyesült Államok általános
politikai és katonai célkitűzéseivel. Ennek megfelelően egyrészt a fasiszta államok
elleni katonai felkészülést, másrészt a légierő felfejlesztését tekintették fő feladatuk
nak, világhatalmi pozíciójuk kiépítésének érdekében.
Az Egyesült Államok hadbalépésével a megkezdett folyamat felgyorsult : módosí
tották a szervezeti felépítést, újjászervezték a meglevő légi hadseregeket, valamint
újakat hoztak létre. 1942. március 9-én a légierő vezető szervei négy új igazgatóval :
a katonai felszerelések (Director of Military Requirements), a műszaki szolgálatok
(Director of Technical Services), a személyügy (Director of Personnel) és az ügyviteli
ellenőrzés igazgatójával (Director of Management Control) egészültek ki. A meglevő
parancsnokságokat a továbbiakban a Műszaki Kiképző (Technical Training Com
mand), a Repülő Kiképző (Flying Training Command), a Fejlesztő (Proving Ground
Command) és az Anyagi Parancsnoksággal (Material Command) bővítették. A „Légi
erő Vezérkari Főnöke" elnevezést a „Légierő Főparancsnoka" (Commanding General
Army Air Forces) váltotta fel, s ezt a tisztséget továbbra is Arnold tábornok töltötte
be. (3. sz. melléklet, 493. o.)u
A háború kezdeti időszakában a légierő vezetői a háborús célok elérése és a légi
uralom megszerzése fő eszközének a hadászati légierőt tartották. Elgondolásuk szerint
a repülőgépgyártó és egyéb repülőtechnikai eszközöket előállító üzemek szétrombo
lásával meggyengíthető az ellenség légiereje és légvédelme, s így biztosítható a légi
uralom. Ennek kivívása után a hadászati bombázásokkal szétrombolhatják a hadi
gazdaságot, s az így beálló fegyver- és felszereléshiány, kiegészülve a lakosság er
kölcsi megrendülésével, az ellenség kapitulációjához vezethet.
A légierő parancsnokságnak álláspontja az volt, hogy a jól felfegyverzett hadá
szati bombázók tömör harcrendbe rendeződve önállóan is felvehetik a harcot az
ellenséges vadászrepülőkkel, leküzdhetik a légvédelmet. A Németország elleni
hadászati bombázások végrehajtására 1942. január 28-án megszervezték a 8. légi
hadsereget, majd február 5-én — a távol-keleti hadszíntér hadműveleti feladatainak
teljesítésére — (a Távol-keleti Légi Hadseregből)
Hawaii Légi Hadseregből
pedig a 7. légi hadsereget. Az Alaszkán levő légi egységekből létrehozták a 11. légi
hadsereget, melynek feladata az Egyesült Államok és Kanada védelmén kívül Japán
támadása volt. Űj légi hadseregként került felállításra Kína—Burma—India had
színtéren a 10. légi hadsereg, Brereton vezérőrnagy parancsnoksága alatt, 1942. feb
ruár 12-én, Ceylon szigetén.
A Panama-csatorna övezetben levő Karibi Légi Hadsereget 6. légi hadseregként
szervezték újjá. Feladata a csatorna és a dél-amerikai érdekeltségek védelme, vala
mint a német tengeralattjárók elleni küzdelem volt. 1942 második felében három
további légi hadsereget hoztak létre, ebből a 12. és a 9. a Közel-Keleten, míg a 13.
a Salamon-szigeteken állomásozott.25
A légierő szervezetében a legmagasabb seregtest a légi hadsereg volt, amely vadász,
bombázó, szállító, karbantartó és más — a feladattól függő — parancsnokságokból,
egységekből szerveződött. A vadász, a bombázó, a szállító parancsnokságok úgyne
vezett ,,wing"-ekből (repülőezred), ezek csoportokból (group), a csoportok pedig
századokból tevődtek össze. A wingek és a csoportok számát mindig az adott hely
zet szükségletei határozták meg. A wing általában két-három csoportból, a bom
bázó csoport négy, a vadász pedig három századból állt. A bombázó századok között
a létszám és a repülőgépek számát illetően különbségek voltak a nehéz, a közepes
és a könnyűbombázó egységek tekintetében.
23 Watson: i. m. 65. o.
24 Holley: i. m. 487. o.
25 Yenne: i. m. 26—30. o.
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A háború kezdeti időszakában egy nehézbombázó század általában 8 repülőgép
ből (B—17; B—24) és 268 főből, a közepes 13 gépből (B—25; B—26)26, illetve 297
főből, a könnyű pedig 13 repülőből (A—20) és 236 főből állt. (A létszámokba a nem
hajózó [földi] személyzet is beleértendő; egyébként a B—17 hajózóállománya 9,
aB—24-é6fővolt.)
A vadászszázadok rendszerint 25 repülőgépből szerveződtek, a létszám pedig
aszerint alakult, hogy egy-, vagy kétmotoros repülőgépek alkották-e a századot.
Egymotoros vadászszázadoknál 250, kétmotorosoknál (P—38)27 300 fő teljesített
szolgálatot28
Az Egyesült Államok hadvezetése 1942 folyamán csak kisebb hadászati légi akció
kat szervezett a tengelyhatalmak ellen. Az első támadás, 1942. április 18-án, Japánra
irányult, a japán partokat 1120 km-re megközelítő HORNET repülőgépanyahajó
ról felszálló, 16 B—25-ös bombázó repülőgép bevetésével. A James H. Doolittle
alezredes vezette kötelék nyolc repülőgépe Tokiót bombázta, a többi Yokohamát,
Nagoyát, Yokosukát és Köbét. 29 A támadás pusztító hatása ugyan jelentéktelen
volt, de a fél éve tartó japán győzelmek hangulatában váratlan csapást és erkölcsi
vereséget jelentett a japánok számára.
A 8. hadászati légi hadsereget a nyugat-európai és a németországi célpontok bom
bázására szervezték meg, melynek felállítására a Hadügyminisztérium (Depart
ment of War) 1942. január 19-én adta ki a parancsot a Légierő Harci Parancsnoksá
gának. A hadsereg parancsnoksága a Georgia-i Savannah légibázison kezdte meg
működését január 28-án.
Az új seregtest személyi állományát a 3., bombázó- és vadászegységeit pedig az
3. légi hadseregből kapta. A VIII. Bombázó Parancsnokság a Virginia-i Langley,
a VIII. Vadász Parancsnokság pedig a Michigan-i Selfridge repülőbázison állomáso
zott. A parancsnokságok felállítása után egy kis létszámú törzs Ira C. Eaker dandár
tábornokkal 30 , a Bombázó Parancsnokság vezetőjével Nagy-Britanniába utazott,
hogy a légi hadsereg egységeinek fogadását és elhelyezését előkészítse. Az alakulatok
fokozatos áttelepítése 1942 májusától augusztus végéig tartott.

20 A North American B—21 „Mächeil": bombázó repülőgépet Mitchell tábornokról nevezték el, s összesen 9816
'Urab készült ebből a típusból. Az 1941-ben kibocsátott A sorozat jellemzői: csúcsmagasság: 8230 méter, hatótávolság
2170 km, bombaterhelés: 1360 kg, fegyverzet: 5 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 265. o.
Martin B—26 „Marauder": az első példány pályázat eredményeként 1939. január 25-én készült el.
A repülőgép a prototípus próbája nélkül, azonnal sorozatgyártásra került, ezért alkalmazásakor számtalan szeren
csétlenség fordult elő. 1945-ig 5157 darab készült belőle. A legnagyobb mennyiségbgn a B, majd a C, G és F típuso
kat gyártottak 1883, 1235, 893 és 300 darabban. A B típus jellemzői: csúcsmagasság: 7050 méter, bombaterhelés:
normál 1800 kg, maximális 1800 kg; hatótávolság 1840—4480 k m ; fegyverzet: 2 db 7,62 mm-es és 4 db 12,7 mm-es
géppuska. Freeman: i. m. 47. o.
27 Lockheed P—38 „Lightning" : együléses vadász, vadász-bombázó és éjjeli vadász repülőgép. 1945-ig összesen
9536 db-ot gyártottak belőle. Az L típus jellemzői: csúcsmagasság: 11 700 méter, hatótávolság: 640 km, maximális
sebessége 7600 méteren 630 km/h; fegyverzet: 1 db 20 mm-es gépágyú, 4 db 12,7 mm-es géppuska, 2 db 450 kg-os
bomba. Holley: i. m. : 550—551. o.; Alan W. Hall: American Fighters of World War 2. London, 1976. 26. o.
28 Oraven-Cate, I. : i. m. 764. o. Ezek az adatok 1943-tól a következőképpen módosultak : egy nehézbombázó csoport
72 repülőgépből és 2261 főből, a közepes 96 gépből és 1759 főből, a könnyű 96 repülőgépből és 1304 főből állt. Az egymotoros vadászszázadok 111—126 db repülőgépből és 994 főből, a kétmotorosok 111—126 repülőgépből és 1081 főből
szerveződtek. Brophy: i. m. 80. o.
29 A hadműveleti terv szerint az akció után a repülőgépanyahaj óra visszatérni nem képes bombázóknak kínai
repülőterekre kellett vona leszállniuk. A kijelölt repülőterekre azonban a repülőgépek üzemanyaghiány miatt nem
jutottak el, s az éjszakai kényszerleszállások közben szétzúzódtak. Csupán egyetlen gépnek sikerült szovjet területen,
Piimorszkij körzetében földet érnie. Officer's Guide: i. m. 8. o. ; A második világháború... 11. k. Budapest, 1982.181. o.
30 Ira O. Eaker: a VIII. bombázó parancsnokság és egyben a 8. légi hadsereg parancsnoka 1942 májusáig. Spaatz
tábornok Észak-Afrikába való áthelyezése után, 1942 decemberétől , ismét a légi hadsereg parancsnoka, egészen 1943
végéig. Ezután a Földközi-tengeri Szövetséges Hadászati Légierő hadászati bombázó erőinek, majd 1944 augusztusá
tól a dél-franciaországi inváziós légi erők parancsnoka volt. Keegan: i. m. 71. o.
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A 8. légi hadsereg parancsnoka — 1942. május 2-tól — Cari A. Spaatz tábornok 31
lett, aki London délnyugati elővárosában, Teddingtonban, Bushy Park-ban rendez
kedett be. A 8. légi hadsereg 1942 augusztus végére Bombázó-, Vadász-, Földikiszolgáló (Ground Air Support), Karbantartó és Vegyes Parancsnokságból (Compo
site Command) állt. A Bombázó parancsnokság •— amely Spaatz törzsével együtt
települt — az 1. és 2. bombázó wingre, valamint a 15. önálló könnyűbombázó századra
tagolódott. Az 1. wing — parancsnoka Claude E. Duncan, később Newton Longfellow
ezredes — a 92., 97. és a 301. B—17-es nehézbombázó csoportból állt. A 2. wing —
pk. James P. Hodges ezredes — egységei szervezés, illetve átszállítás alatt voltak.
A Vadászparancsnokság (melynek élén Frank O' D. Hunter dandártábornok állt)
a 6. vadász wingre, valamint az 1. (P—38), 14. (P—38), 31. (P—39)32 és 52. (Spitfire)
csoportra tagolódott. A Földi Kiszolgáló Parancsnokság Robert C. Candee dandár
tábornok vezetése alatt a 61. csapatszállító wingből (Troop Carrier Wing), a Karban
tartó Parancsnokság pedig az 1., 3. hadtápbázisokból és a 12. javító-ellenőrző részleg
ből tevődött össze. (4. sz. melléklet, 497. o j 3 3 A légi hadsereg augusztus végéig 399
darab repülőgépet kapott, amelyből 119 B—17-es, 13 A—20-as, 164 P—38-as és
p_39-es, valamint 103 C ^ 7 - e s volt.34
Az európai célpontok elleni első bevetésre 1942. július 4-én került sor. A 15. önálló
könnyűbombázó század 6 db A—20-as gépe a Royal Air Force bombázóegységeivel
együtt négy hollandiai repülőtérre mért csapást. Július 12-én a század újabb 6 db
repülőgépe támadta az Abbeville—Drucat-i repülőteret. Ennél nagyobb arányú
akciót első ízben 1942. augusztus 17-én indítottak, amikor az 1. bombázó wing 97.
csoportjának 12 db B—17-es gépe a franciaországi Rouen—Sotteville-i rendező
pályaudvart rombolta. 1942 végéig a légi hadsereg 2453 harci bevetéséből a nehéz
bombázók mindössze 26-ot hajtottak végre, 35 különböző célpont ellen. Ennek so
rán 1442 repülőgép szállt fel az angliai repülőterekről, de csak 754 (53%) jutott el
a bombázandó célpontok fölé, a többi 688 (47%) meghibásodások következtében
kénytelen volt visszafordulni. A támadások leggyakrabban repülőterek (Abbeville
—Drucat, St. Orner—Longuenesse, Cherbourg—Maupertuis) és tengeralattjáró
támaszpontok ellen irányultak. (St. Nazaire, Lorient, Brest, La Pallice). Eközben 35
repülőgép zuhant le, a támadó gépek 4,6%-a.35
1942 második felétől a kis légi kötelékekkel végrehajtott támadások nagyrészt
kísérleti jellegűek voltak. Tevékenységük a bombázók önálló harcképességének el31 Carl Arthur Spaatz 1891. június 28-án Boyertown-ban (Pennsylvania) született. 1914 júniusában elvégezte a West
Point-i katonai akadémiát, és ejső beosztása a Hawaii-szigeten állomásozó 25. gyalogezredhez szólt. Két évvel később,
a repülőkiképzés befejezése után az 1. légi századhoz osztották be, amely John J. Pershing tábornok parancsnoksága
alatt Mexikóban harcolt. Az Egyesült Államok első világháborúba való belépésekor Spaatz Franciaországba került,
mint a 131. légiszázad parancsnoka. Az első világháborút követően különböző beosztásokban szolgált, majd 1933 jú
niustól a vadászoktól a bombázókhoz került. Először a 7. bombázó csoport, majd az 1. bombázó osztály parancsnoka
lett. 1936 júniusban — a vezérkari akadémia elvégzése után — alezredessé léptették elő. 1939 novemberében, mint
„ideiglenesen" kinevezett ezredes Nagy-Britanniába érkezett, speciális katonai megfigyelőként. 1942 elején, ideiglenes
vezérőrnagyként, a Harci Parancsnokság vezetője lett, majd májustól december elejéig a 8. légi hadsereg parancsnoka
volt. 1942. december 1-től az Észak-Afrikában levő 12. légi hadsereg, 1943 márciusától pedig az északnyugat-afrikai
légi hadsereg élén állt, ideglenes altábornagyi ranggal. 1944 januárban visszatért Fagy-Britanniába, mint az Egyesült
Államok európai hadászati légierőinek parancsnoka. 1945 júniusban a távol-keleti hadszíntér hadászati légierőinek
parancsnoka és a Japán elleni atomtámadás egyik előkészítője volt.
A második világháború befejezése után, 1945 októberében tért vissza az Egyesült Államokba, a légierő főparancsnok
ságára. 1946. március 1-től a légierő főparancsnoka, majd az önálló haderőnemmé vált légierő első vezérkari főnöke lett,
1947. szeptember 26-tól 1948. április 29-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1974. július 14-én halt meg. Spaatz egyike volt azon
keveseknek, akik a második világháború minden kapitulációs okmányát aláírták. Yenné: i. m. 33. o.; Keegan: i. m.
192. o.; David Mason: Who's Who in World War II. London, 1978. 292. o.
32 Bell P—39 „Airacobra" az 1941-ben gyártásra kerülő D típus jellemzői: csúcsmagasság: 9785 méter, hatótávol
ság: 225 kg-os bombateherrel 1280 km, anélkül 2552 k m ; maximális sebesség 4200 méteren 592 km/h; fegyverzet:
1 db 37 mm-es gépágyú az orrban, a légcsavarnál, 4 db 7,62 mm-es és 2 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 193
o. ; Sunderman: i. m. 290. o.
Supermarine Spitfire MK. V. B.: e típust 1941-ben kezdte el gyártani az angol Vickers—Armstrongs repülőgép
gyár. Jellemzői : csúcsmagasság : 11 280 méter, hatótávolság : 1500 km. ; maximális sebesség : 4000 méteren 602 km/óra. ;
fegyverzet: 2 db 20 mm-es gépágyú, 4 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 185. o.
33 Craven—Cate, I.:\. m. 647. o.
34 TJo. 645. o. ; A második világháború... 5. k. Budapest, 1978. 536. o.
35 W. F. Craven—J. L. Cate: The Army Air Forces in World War I I . k. Chicago, 1949. 841—843. o.
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lenőrzésére és a nappali precíziós légitámadások harcászatának kidolgozására irá
nyult.
A nagyobb méretű hadászati bombázások megszervezését akadályozta az a körül
mény, hogy a 8. légi hadsereg feltöltése 1942 novemberétől szünetelt. Emellett két
nehézbombázó — 97., 301. — és négy vadászcsoportot — 1., 14., 31., 52. — ÉszakAfrikába irányítottak át az 1942. augusztus 20-án létrehozott 12. légi hadsereg meg
erősítésére.36
Az amerikai légierő hadászati egységei 1943-tól kezdve kapcsolódtak be aktívan
a Németország elleni bombatámadások végrehajtásába, az 1943. január 14—16-i
Casablancái konferencia határozata értelmében. Az angolszász hatalmak vezetői
ezen a konferencián döntöttek a Németország elleni közös légi háború megindításá
ról, amelynek célja a német hadiipar fokozatos szétrombolása, valamint a lakosság
erkölcsi erejének megtörése volt. Az amerikai és angol vezérkarok kidolgozták a közös
hadászati légitámadások tervét, melyet 1943. május 18-án hagyták jóvá és a „Pointblank" fedőnevet kapta. A 8. légi hadseregre hárult a német légierő és tengeralatt
járó flotta, illetve az ezeket előállító ipari üzemek szétbombázása. Az amerikaiak,
a bombázások új — az angolokétól eltérő — módszerét dolgozták ki. A repülőgépek
erős fegyverzetében és nagy repülési magasságában bízva a német célpontok nappali
támadását irányozták elő. A hadműveletek megkezdése előtt elemző csoportot szer
veztek, amely a német gazdaság alapvető ágainak tanulmányozása alapján arra
a következtetésre jutott, hogy körülbelül hatvan fontos létesítmény lerombolása,
illetve tartós üzemképtelenné tétele meggyengítheti Németország katonai poten
ciálját. Ezeket a létesítményeket hat célpontcsoportba osztották: tengeralattjáró
építő üzemek és tengeralattjáró támaszpontok, repülőgépipar, golyóscsapágygyárak,
olajfinomítók, szintetikus üzemanyag- és műgumigyárak, katonai szállítóeszközöket
előállító üzemek.37
A támadások első szakaszában — 1943 júliusáig — 28 alkalommal támadták
a tengeralattjáró-építő üzemeket és támaszpontokat. Legtöbbször a wilhelmshafeni, kiéli és hamburgi hajógyártó üzemeket és a St. Nazaire-i, Brest-i, La
Pallice-i támaszpontokat. 38 A támadásokban összesen 706 repülőgép vett részt,
s ebből 35-öt vesztettek.
A hadműveletek második szakaszában (augusztus—szeptember) a légi uralom meg
szerzése érdekében 29 alkalommal bombázták a repülőtereket, 16-szor pedig repülő
gépgyárak ellen indítottak támadást 2915 repülőgép részvételével. Ennek során
a gépek 3,8%-a, (113 darab repülőgép) zuhant le.39 A repülőgépek 1943 szeptembe
réig vadászfedezet nélkül, fegyvereik erejében bízva támadták az ellenséges cél
pontokat. Kihasználva a német légvédelem gyengeségeit, zárt harcrendben — ún.
Bomberpulk Combat Box —- lépcsőzött harci kötelékben hajtották végre akciójukat.
Ez a harcrend alkalmas volt arra, hogy — a vódőfegyverek holttereit megszüntetve
— egymást kölcsönösen védelmezzék. Egy lépcsőzött harci kötelék hadrendjében
három — egyenként 18 bombázó repülőgépből álló — csoport alkotott egy Combat
winget.40 A korábbi gyakorlattól eltérően, amikor a bombázók meghatározott távol
ságban, vízszintes harcrendben, azonos magasságban követték egymást, most mind
egyik csoport és az egész wing is függőleges harcrendbe tagozódott. A parancsnoki
repülőcsoport középen, általában 8300 méteren, a második fölötte, 8700 méteren,
a harmadik pedig alatta, 8000 méteren repült, így a wingek magassági lépcsőzése
700—1000, a csoportoké pedig 250—330 méter volt. Az első winget hat kilométerre
36 Edward Jabiomki: Air1 War. IT. k., 2. rész. New York, 1971. 11. o. ; A második világháború... 5. k. i. m. 537. o.
37 M. M. Kirjctn (szerk. ): A váratlanság szerope az USA íegvveres erői hadműveleteiben. Budapest—Uzsgorod,
1986. 270. o.
38 Graven-Gate, II.: i. m. 845—847. o.
39 Uo. 847—849. o.
40 Grohler: i. m. 255—256. o.
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követte a második, azt a harmadik, és így tovább. Az új módszer lehetővé tette, hogy
az ellenséges légvédelmi körzetet rövid idő alatt oly sok bombázó szelje át, amellyel
sem a rádiólokátor-állomások, sem pedig a légvédelmi tüzéregységek nem birkóz
hattak meg. A rádiólokátor-állomások ugyanis egyszerre csak egy cél befogására
voltak képesek és tíz perc kellett ahhoz, hogy az elfogó vadászgépeket a célra ráve
zessék. A nehéz légvédelmi tüzérütegek egyetlen bombázóra vezethettek célzott
tüzet és felkészülésükhöz legalább két percre volt szükség. Az új eljárással a bombázók
sűrű harcrendben, különböző magasságokban repülték át a német légvédelmi kör
zeteket, s ezáltal olyan „célpontbőség" keletkezett, amellyel szemben a német lég
védelem tehetetlennek bizonyult.41 A német légvédelem hatásfoka 1943 nyarára vala
melyest megerősödött, amit a vadászrepülők összpontosításával42 és a Focke Wulf
FW—190 vadászgép új fegyverrel való felszerelésével érték el.43 Ennek következté
ben júliusban az 1615 támadó amerikai repülőgépből 109-et (6,7%), augusztusban
pedig 1637-ből 107-et (6,5%) semmisítettek meg. A legnagyobb veszteségek július
26-án és 28-án érték az amerikai támadó egységeket, amikor is a Hamburgot és
Hannovert támadó 199 repülőgépből |24-et (12%), a kasseli és oscherslebeni
repülőgépgyártó üzemek ellen bevetett 95 gépből pedig 22-t (23%) lőttek le.
Augusztus 17-én a schweinfurti golyóscsapágygyárakat 183, a regensburgi repülő
gépgyártó üzemeket 127, Frankfurtot pedig 5 bombázó támadta. A német vadász
repülők nem bocsátkoztak azonnal harcba, hanem megvárták, amíg a kísérő amerikai
vadászgépek korlátozott hatósugaruk miatt a Rajna vonalától visszafordultak és
ezután kezdték csak meg rohamukat a repülőerődök ellen. A légi harc eredményeként
60 amerikai és 25 német repülőgép semmisült meg.44
A havonkénti bevetési veszteségek 1943 januártól—augusztusig 5,5% és 8,8%
között mozogtak. Ezek a számok már azt jelezték, hogy nem igazolódtak be azok az
amerikai elképzelések, miszerint a nehézbombázók önállóan is képesek harcolni
a német légvédelem repülőegységei ellen. Szükségessé vált a bombázók állandó va
dászkíséretének megszervezése. Az első, vadászkíséret mellett végrehajtott hadmű
veletre 1943. szeptember 27-ón került sor Emden észak-németországi város ellen.
A 244 db bombázót P—47 „Thunderbolt" 45 gépekből álló vadászcsoport kísérte.
A támadás, a német légvédelem heves ellentevékenysége ellenére, kielégítő eredmény
nyel végződött. Az amerikai veszteség: 21 német vadászgép ellenében, 7 bombázó
és 2 vadászrepülőgép volt. A P—47-es vadászgépek hatótávolsága46 még póttartályok
felszerelésével sem tette lehetővé a Németország középső és keleti részén bevetett
bombázók vadászoltalmazását, ez csak 1943 decemberétől a P—51 „Mustang" 47
vadászgép rendszerbe állításával valósult meg.
A szövetségesek bombázó hadműveletében a hadászati légi hadseregeken kívül
a Közel-Keleten állomásozó 9. amerikai légi hadsereg is részt vett, a délkelet-európai
államok támadásával. A hadsereg 98. és 376. bombázócsoportjai elsősorban Románia
kőolajtelepeit és -finomítóit bombázták. Ezek hatékonysága azonban igen alacsony
volt, így a 8. légi hadsereg állományából Líbiába vezényelték a B—24-ekből álló
41 Kirjan: i. m. 271—272. o.
42 A német vadászrepülők 60%-a Nyugat-Európa és Németország nyugati részének védelmére összpontosult.
22% a szovjet—német, 18% pedig a déli arcvonalon harcolt. Target: Germany. The U. S. Army Air Forces' Official
Story of the VIII. Bomber Command's First Year over Europe. London, 1944. 116. o. (a továbbiakban: Target: Ger
many...)
43 A vadászgépet négy darab Mauser—151 típusú 20 mm-es, elektromos célzókészülékkel ellátott gépágyúval
szerelték fel. Kirjan: i. m. 273. o.
44 Graven-Cate, II.: i. m. 846—848. o.; Target: Germany: i. m. 113. o.
45 Republic P—47 „Thunderbolt": a típusból 1945-ig 15 683 darab készült el. A D sorozat főbb jellemzői : csúcs
magasság: 12 000 méter; hatótávolság: külső tartályok nélkül 1520 kilométer; maximális sebesség: 9000 méteren 686
km/h. Fegyverzet: 8 darab 12,7 mm-es géppuska és 1125 kg bomba. Hall: i. m. 41. o.; Eolley: i. m. 550—551. o.
46 A hatósugár a célpontig tartó távolságot, a hatótávolság az oda- és visszautat foglalta magába.
47 North American P—51 „Mustang": nagy hatótávolságú kísérővadász, amelyből összesen 14 686 db készült
a második világháború befejezéséig. A D típus jellemzői: csúcsmagasság: 12 000 méter; hatótávolság: külső tar
tályok felszerelésével 3328 km; maximális sebesség: 7500 méteren 699 km/h. Fegyverzet: 6 db 12,7 mm-es géppuska,
bombateher: 2 db. 450 kg-os bomba. Hall.: i. m. 33. o.
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44., 93. és 389. csoportokat. Ebből az öt csoportból szervezték meg az 1943. július
3-tól — szeptember végéig fennálló 201. ideiglenes bombázókülönítményt, melynek
bevetésére augusztus 1-én került sor (178 B—24-es Ploiesti kőolajtelepeit bombázta).
A különítmény második támadása a Wiener Neustadt közelében fekvő Messerschmitt
repülőgépgyár ellen irányult, 1943. augusztus 13-án. Az amerikai légierő részéről ez
volt az első alkalom, hogy gépei berepültek Magyarország légterébe. Az élkötelék
13.03-kor lépett be az ország délnyugati része felett és — visszarepüléskor — az
utolsó gép 15.25-kor hagyta el az országot.48 A délkelet-európai csatlós országok
hatásosabb és rendszeresebb bombázása végett 1943. november 1-én megszervezték
a 15. légi hadsereget. A személyi állomány és a felszerelés a 12. légi hadseregtől szár
mazott, a parancsnokság Tuniszban, Lycée Carnot-ban székelt. A hadsereg megala
kulásakor 3 wingből (5., 42., 47.) állt. Ezek szervezete a következő volt: az 5. wing
négy B—17-es (2., 97., 99., 301.), két B—24-es (98., 376.) és két vadász-, (14., 325.);
a 42. wing három B—26-os (17., 319., 320.) és egy vadász (1.) ; a 47. wing két B—25-ös
(310., 321.) és egy vadászcsoport (82.). A négy vadászcsoportból három (1., 14., 82.)
P—38-as, a negyedik (325.) P—47-es gépekkel rendelkezett.49
^
A „Pointblank" hadművelet harmadik — októbertől decemberig tartó — perió
dusában, a szövetséges hadászati bombázóerők támadásai a Luftwaffe harci erejének
megtörésére és a német hadigazdaság megbénítására irányultak. Ezért a német
légierő repülőtereit és raktárait öt, a repülőgépgyártó üzemeket három, az ipari
körzeteket pedig tizenegy alkalommal bombázták. A német repülőgépgyártás meg
semmisítésére 1943. november 3-án, a „Pointblank" hadművelet folytatásaként
elfogadták az un. „Argument" tervet. Ez volt az első olyan légi hadműveleti terv,
amelyben a szövetségesek légiereje összehangoltan tevékenykedett a kitűzött fela
datok megvalósításának érdekében. így az angol éjszakai támadásokat az amerikai
légierő nappali bombázásai követték azonos célpontok ellen. A célkitűzéseket az
egyesített vezérkar direktívája a következőkben határozta meg: „...Németország
hadiipari és gazdasági rendszerének állandóan fokozódó rombolása és bénítása, vala
mennyi erre alkalmas támaszpontról végrehajtott egyesített bombatámadásokkal
rombolni az ellenség létfontosságú közlekedési vonalait és lényegesen gyengíteni
a német légierő harci erejét..." 50 Ezenkívül előirányozták a vadászrepülőgépeket
és golyóscsapágyakat gyártó üzemeknek, a német rakétafegyver-kísérleti telepeknek
a szétrombolását, az ipari körzeteknek és a nagyobb városoknak a bombázását.
A terv végrehajtására 1944 január elején Carl Spaatz altábornagy főparancsnok
sága alatt a 8. és 15. légi hadseregek állományából létrehozták az Egyesült Államok
Európai Hadászati Légierejét (U. S. Strategie Air Forces in Europe). 51 Az összevont
hadseregek parancsnokai James H. Doolittle és Nathan E. Twining vezérőrnagyok
lettek. 52
Az „Argument" hadművelet megindítására 1944. február 20—25-én került sor, a
8., 15. légi hadseregek, valamint az angol Bombázó Parancsnokság (Bomber Com
mand) egységeinek részvételével. A főcsapást a 8. légi hadsereg 3300 bombázó
repülőgépe (melyet 3260 vadászgép kísért) mérte a braunschweigi, a lipcsei, az
48 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 240. o.
49 1943 november végétől az egész légi hadsereg Dél-Olaszországba és Szardínia szigetére települt. Az 5. wing négy
B—17-es és két vadászcsoportja Foggia körzetében, a 42. wing B—26-os csoportjai Szardínia szigetén, míg a többi
egvség Dél-Olaszországban állomásozott. Craven-Cate, II.: i. m. 567—570. o.
50 A második világháború... 8. k. Budapest, 1980. 361. o.
51 Second Report of the Commanding General of the Army Air Forces to the Secretary of War. 1945. február 27.
7. o. (a továbbiakban: Second Report...)
52 James H. Doolittre a Tokió elleni 1942. április 18-i támadás vezetője, majd szeptembertől a 12. légi hadsereg
parancsnoka. 1943 márciusától az északnyugat-afrikai hadászati légierők, november 1-től a 15., 1944 januártól
a 8. légi hadsereg vezetője.
Nathan F. Twininget 1943 januárban az újonnan megalakított 13. légi hadsereg élére nevezték ki. Július 25-től
a Csendes-óceáni Szövetséges Légierők, 1944 januártól a 15. légi hadsereg parancsnoka volt. Pogue: i. m. 7. o.; Tenne:
i. ni. 56. o.

— 500 —

A szövetséges fopara^wmoksaß szervezető (i9Hrk.juniu& ff.)
Szövetséges Főparancsnokság Főparancsnoka.
Eisenhower tábornok,

5. sz. melléklet

Egyesített Szövetséges
Hadászati, Légierők,

Főparancsnok, "helyettes
Tedder iégif&mars^Âb

Szâm&fâidi
Erők
Montgomery
tábűrtmgy

Tengerészeti
Erők
Ramsey
tengernagy

Szövetséges Harca,sxaU Légierők
CeigkMailory
tégifomarsatb

9. amerikai
tegihadsereg
Vandenberg
VOrgy.

Z. angol
Ugi hadsereg
CuniUngh4Wu
légi niarsaiJb

Egyesült Államok
Európai Hadászati
Cégierok
Spaatz oútbgy.

S.légi
hadsereg
PooUttles
vörgy.

Bomhtczé
Pártütés*

itoksdg
Harris
íégimatsaU,

15. tégù
hadsereg
Twining
vörgy.

oscherslebeni, bernburgi repülőgépgyárra, valamint a schweinfurti golyóscsapágy
gyárakra. A 15. légi hadsereg 500 bombázó és 413 vadászgépe olaszországi támasz
pontjairól a Messerschmitt (dél-németországi) steyri és regensburgi üzemeit támadta.
A 3800 bombázó — 244 gép elvesztése mellett — összesen 10 000 tonna bombát
dobott le a különböző célpontokra. Az angol Bombázó Parancsnokság 2351 repülője
ezalatt öt éjszakai szőnyegbombázást hajtott végre Lipcse, Stuttgart, Steyer és
Augsburg ellen, 9198 tonna bomba kioldásával.53 A német repülőgépgyárakra
megközelítőleg 4000 tonna bomba hullott, melynek következtében a gjrártás 60%-kal
csökkent.54
A hatnapos légi tevékenység a Németország elleni légi hadműveletek fordulópont
ját jelentette, amennyiben végleg bebizonyosodott, hogy a Luftwaffe már nem képes
sikerrel harcolni a berepülő szövetséges bombázókötelékek ellen. Az „Argument"
hadművelet befejezésekor — 1944. április 1-én — a német légierőnek okozott nagy
veszteségek eredményeként a szövetségesek kivívták az abszolút légi fölényt, amely a
közelgő partraszállás elengedhetetlen feltétele volt. Április közepétől — a deszanthadmúvelet légi biztosítására — az angol Bombázó Parancsnokságot — heves tiltakozása
ellenére — az Egyesült Államok 8. és 15. légi hadseregével együtt a szövetséges főpa
rancsnok, Eisenhower tábornok alárendeltségébe helyezték. (5. sz. melléklet, 501. o.)55
Az „Overlord" hadművelet megindulása előtt a légierő fő tevékenysége Norman
dia elszigetelésére irányult. (Ezzel akarták a német tartalék erők és eszközök össze
vonását megakadályozni). 1944 április közepétől — június 6-ig 51 célpontra 71 000
tonna bombát dobtak, s ezzel jelentős károkat okoztak, pl. a francia vasúthálózat
62%-át rongálták meg.5G A partraszállás légi előkészítése mellett tovább folytatód
tak a hadászati bombázások, főleg a német, valamint román olajfinomítók és üzemanyagelőállító gyárak ellen. A német szintetikus feldolgozókat célba vevő első táma
dási hullám 1944. május 12-én indult meg, amikor a 8. légi hadsereg 935 nehézbom
bázója Merseburgot, Böhlent, Brüxt és Leitzt-et bombázta. A május 28—29-i újbóli
támadás a német termelést már a felére csökkentette. A hajtóanyaggyártás elleni
támadássorozat 1944. szeptember 11—19-e között érte el a tetőpontját, amikor is
a repülőbenzin-termelés pl. 5,5%-ra csökkent. A termeléskiesések a repülő- és egyéb
hajtóanyagtartalékok legnagyobb részét felemésztették, aminek következtében
súlyos üzemanyaghiány lépett fel. A tragikus következmények elkerülése érdekében
Albert Speer német fegyverkezési és haditermelési miniszter mindent megtett:
„Legfontosabb eszközként teljhatalmat javasoltam Hitlernek minden erő totális
mozgósítására a támadások pusztításai ellen. Javasoltam, hogy Edmund Geilenberg,
muníciógyártásunk eredményes irányítója minden lehetőséget kapjon meg arra,
hogy a hajtóanyagtermelés emelésére korlátlanul elkobozzon nyersanyagot, korlátoz
zon egyéb termelési folyamatokat és igénybe vegyen szakmunkásokat. Hitler ezt
gondolkodás nélkül elvetette. ...A helyzet komolyságát láthatóan még mindig
nem fogta fel, jóllehet a fenyegető fejleményekről időközben épp elég gyakran be
széltünk... " 57
1944—45 fordulóján a német légierő a termeléscsökkenés és üzemanyaghiány
következtében már csak lényegesen kisebb ellenállás kifejtésére volt képes, s teljesen
alárendelt szerepet játszott, mind a nyugati, mind a keleti arcvonalon. A Németor
szággal szembeni légi háborút az ún. „Clarion" hadművelet fejezte be, amely a szövet
séges csapatok németországi behatolását a német közlekedési hálózat teljes szétrom
bolásával segítette. így 1945 januárjában többezer kilométer vasúti sínt szakítottak
53 A német légvédelem 157 angol repülőgépet semmisített meg.
54 A második világháború... 8. k. 361—362.; Second Report: i. m. 8. o.; Hubler: i. m. 60—61. o.
55 Yenné: i. m. 34. o.
56 Groehler: i. m. 280—281. o.
57 Albert Speer: Az amerikai—angol bombatámadások hatásától 1944-ben. Részlet A. Speer emlékiratából. Vi
lágtörténet, 1979. 3. sz., 108. o.
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fel, közel 1000 mozdonyt és több tízezer vasúti kocsit rongáltak meg.58 A szövetsé
ges bombázóerők tevékenységük színterét 1945 februártól Németország keleti felére
helyezték át azzal a céllal, hogy — a német csapatmozgásokat akadályozva — segít
sék a szovjet fegyveres erők hadműveleteit.
A Luftwaffe harci erejének megtörésével, egyes iparágak (pl. a hajtóanyagterme
lés) szétzúzásával az amerikai hadászati bombázások jelentős mértékben hozzájárul
tak Németország legyőzéséhez.59 A szövetséges légierő európai célpontokra 2 700 000
tonna bombát dobott le, amelyből Németországra 1 360 000 tonna hullott. A bomba
támadásoknak 500 000 halottja és 600 000 súlyos sebesültje volt, ezenkívül 3 600 000
lakás (az ossz lakásállomány 30%-a) pusztult el.60
A Németország ellen folytatott amerikai hadászati bombázásokról megállapít
hatjuk, hogy — a politikai és katonai vezetés által — a hadászati légierő elé kitűzött
fő feladatot, Németország bombázásokkal való legyőzését, a szükséges erő hiányában
— mert ilyen célt megfogalmazni eleve irreális — nem sikerült megvalósítaniuk.
Nem tudták végrehajtani a kiemelt célpontcsoportok nagy bombázókötelékekkel
történő állandó bombázását, így időt és lehetőséget hagytak az ellenségnek az okozott
károk újbóli helyreállítására. A hadászati bombázások megszervezését ennek elle
nére mégis olyan tevékenységnek tekinthetjük, amely lényeges szerepet játszott
Németország legyőzésében, gyengítve annak ellenállóképességét.
A távol-keleti hadszíntéren a japánok elleni hadviselésben a légierő az európainál
szerteágazóbb feladatot hajtott végre: a 7. légi hadsereg légi felderítéseket végzett
a haditengerészet számára, támadta a szigeterődöket és ellátta a japán flottát támadó
repülőgépanyahajók védelmét. Az 5. és 13. légi hadsereg a délnyugat csendes-óceáni
térségben, a 10., 14.61 légi hadsereg pedig Burmában, illetve Kínában támogatta a
szárazföldi erők hadműveleteit. A hadászati bombázások megindításának szükséges
sége 1943 márciusában, a vezérkari főnök által kidolgozott hadászati haditervben
szerepelt első ízben. A légierő főparancsnokságán pontosított bombázási terv a
„Matterhom" fedőnevet kapta, amely B—29 „Superfortress" repülőgépekkel végre
hajtott bombatámadásokat irányzott elő különböző japán, északkelet-kínai repülő
gépgyártó üzemek, hajógyárak, kohászati létesítmények, nagyobb kikötők és vá
rosok ellen.62 A feladatok végrehajtására 1943 novemberében Kenneth B. Wolfe
dandártábornok vezetésével létrehozták a XX. Bombázó Parancsnokságot. Aláren
deltségébe az 58. bombázó wing tartozott (pk. La Verne G. Saunders dandártábor
nok), amely a 40., 444., 462., 468. bombázócsoportokból állt. Az egységek fogadására
1944 januártól a 853. légi műszaki zászlóalj és a 383. építő zászlóalj Indiában öt,
Kínában négy repülőbázist épített. Ezekre április elején 112 db B—29-es63 repülőgép
és 20 000 fő érkezett. A XX. Bombázó Parancsnokság Kínában, Kunmingben
települt. 64 Az amerikai légierő vezetői — az 1944. február 20—25-i németországi
támadások tapasztalatai alapján — a Japán elleni tömeges bombázások kiterjesz
tése céljából 1944. április 4-én felállították a 20. hadászati légi hadsereget. Ennek
jelentőségét és fontosságát az mutatta, hogy közvetlenül a Vezérkari Főnökök Egye58 Rânki:\. m. 283.OJ
59 A 8. légi hadsereg bombázó kötelékei 1942—1945 között nyugat-európai és németországi célpontokra össze
sen 1 554 463 tonna bombát dobtak le. Évi eloszlásuk a következőképpen alakult: 1942-ben 6123 t, 1943-ban 154
117 t, 1944-ben 938 952 t és 1945-ben 455 271 t. Brophy: i. m. 77. o.
60 Rázsó: A légi stratégia...: i. m. 107—108. o.
61 A 14. légi hadsereg —parancsnoka Claire Chennault tábornok —megalakítására 1943. március 10-én került sor,
a 10. légi hadsereg állományába tartozó un. Kínai Légi Különítmény (China Air Task Force) és az Amerikai Önkéntes
Csoport (American Volunteer Group) egyesítésével. Yenné: i. m. 30. o.
62 A tervet a kairói konferencián (1943. november 22—26.) a politikai vezetők is jóváhagyták. Ránki: i. m. 366.
o.; Sunderrnan: i. m. 237—238. o.
63 Boeing B—29 „Superfortress":
1945-ig 3898 darabot gyártottak. Főbb jellemzői: csúcsmagasság: 9900 ni.
bombaterhelés: normál 4500 kg, maximális 9000 kg., hatótávolság: 9000 kg-os bombaterheléssel 5200 km, maxi
mális hatótávolsága 8960 km. Fegyverzete: 12 db 12,7 mm-es géppuska, 1 db 20 mm-es gépágyú. Sunderrnan: i. m.
289. o.
64 Second Report: i. m. 64—68. o,; Jablonski: i. m. 130. o.
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sített Bizottságának alárendeltségébe helyezték, s tevékenységének irányítója a légi
erő főparancsnoka, Arnold tábornok lett. A 20. légi hadsereg — amely egyelőre a
XX. Bombázó Parancsnokság állományára épült — első hadászati támadására 1944.
június 5-én került sor. A 40. és a 462. csoport 100 db B—29-es repülőgépe — Leonard
F. Harmon ezredesnek, a 40. csoport parancsnokának vezetésével — Kharagpurból
(India) felszállva, ötórás repülőút után, Bangkok közlekedési csomópontjait bom
bázta. 65
Tíz nap múlva hajtották végre a Japán anyaország elleni első támadást, a Kyushu
-szigeten fekvő Yawata-i acélmű ellen. A kínai Csengtu környékén létesített repülő
terekről 68 B—29-es szállt fel, de a támadás váratlanságát nem sikerült biztosítaniuk.
A japán hadvezetés —• ügynöki hírszerzés útján — már a légitámadás kezdete előtt
értesült arról, hogy amerikai hadászati bombázók gyülekeznek Csengtu körzetében.
A légi figyelőpontok azonnal észlelték a repülőerődök irányvonalát s riasztották
a japán légvédelmi csapatokat, amelyek heves tűzzel fogadták a támadó gépeket.
A bombázásra felhős időben, éjszaka került sor, s ennek eredményeképp a cél fölé
érkezett 47 gépből csak 15 bombázott szabad szemmel, a többi rádiólokációs célzó
készüléket használt. A kohászati üzem nem szenvedett lényeges károkat: a ledobott
94 tonnából,66 mindössze egyetlen telitalálat érte, de az is több mint egy kilométerre
csapódott be az olvasztókemencétől.67
A Csengtu környéki repülőterekről 1945 január végéig váltakozó erőbevetéssel
folytatták a „Matterhorn" hadművelet feladatainak végrehajtását. A Japán Császár
ság „belső övezeteinek" leghevesebb bombázására 1944 július—szeptember között
került sor, összesen 470 alkalommal támadták a kijelölt célpontokat.68 A bombázá
sok ereje októbertől fokozatosan alábbhagyott, aminek oka elsősorban az volt, hogy
a gépek hatótávolsága csupán Kyushu kisebb részére terjedt ki, a japán hadiipar
zöme viszont Honshu szigetén helyezkedett el. E központok elérését 1944 november
től a Mariana-szigeteken kiépített repülőterek már lehetővé tették. Az első repülő
egység, a 73. bombázó wing, Emmett O'Donnell dandártábornok parancsnoksága
alatt, október 20-án érkezett meg Saipan szigetére. A XXI. Bombázó Parancsnokság
melynek élén Haywood S. Hanaell dandártábornok állt, november elején érkezett
Guam szigetére.
Az első bevetésre 1944. november 24-én, Nagoya ellen került sor 111 repülőgép
részvételével. Az időjárás nehézségei miatt a bombázókötelékek kénytelenek voltak
letérni az eredeti útvonalról és Tokió felé fordultak. Az időjárás azonban Tokió
fölött is rendkívül rossz volt, ami a célzott bombavetést rendkívüli mértékben meg
nehezítette. A város fölé érkezett 101 repülőgépből69 mindössze 24 érte el a fő cél
pontot, a Mushashi-repülőgépgyárat. 64 bombázó kénytelen volt a dokkok és a város
lakónegyedei felett kioldani bombáit. A tokiói légvédelmi parancsnokságnak sikerült
a levegőbe emelnie 125 vadászrepülőgépet, melyek két B—29-est lelőttek, nyolcat
pedig megrongáltak. További három bombázógép a saját repülői tüzétől sérült meg.
A gyár területére összesen 62,4 tonna 70 bomba hullott, ami az épületek 1%-át,
a gépi berendezésnek pedig 2,4%-át rombolta szét. Az akció sikertelenségét döntően
a légi felderítés elégtelensége okozta, amely képtelennek bizonyult az időjárás pon
tos megállapítására.71
65 Bangkokot 98 gép érte el, két B—29-es műszaki hiba következtében kényszerleszállást hajtott végre. Jablonski:
i. m. 131. o.
66 A kínai légitámaszpontokról felszálló B—29-esek a Japán elleni légitámadásaik alkalmából mindössze 2 tonna
bombát tudtak magukkal vinni. Kirjan: i. m. 282. o.
67 Jablonski: i. m. 133. o.; Kirjan: i. m. 281. o.
68 Groehler: i. m. 327—328. o.
69 Tíz repülőgép nemsokkal a felszállás után, meghibásodás miatt, kénytelen volt visszafordulni.
70 A Mariana-szigetekről induló repülőgépek 2,6 tonna bombateher szállítására váltak alkalmassá az üzemanyag
tartályok csökkentése következtében.
71 Kirjan: i. m. 282. o.
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A japán repülőgépgyárak elleni támadások 1945 január végéig folytatódtak mint
egy 833 repülőgép részvételével. A támadásokban már részt vettek a január elején
érkezett 313. és 314. wingek repülőgépei is. A XXI. Bombázó Parancsnokság (mely
nek új parancsnoka 1945. január 19-től Curtis Le May tábornok volt) ezzel három
(73., 313., 314.) wingből állt. Mindegyik 180 B—29-es repülőgépet és 12 000 főt
számlált.72
A Mariana-szigetekről kiinduló támadások következtében 1944 november és
1945 február között összesen 8000 tonna bomba hullott különböző japán célpontok
ra. 73 1945 márciusától, a japán háborús gépezet összeomlásának meggyorsítására
a célkiválasztás és a támadási módszer megváltoztatásával a hadászati légierő a cél
zott csapásokról a terület —• szőnyeg — bombázásokra tért át. A városok elleni tö
megbombázásokat a vasútvonalak elleni támadások és a kikötők, tengerszorosok
aknákkal történő elárasztásával egészítették ki. Ezzel a japán szigeteket az egyetlen
nyersanyag-utánpótlási vonaltól, Mandzsúriától és Kínától is elvágták. Az új bom
bázási forma alkalmazását a Mariana-szigetek és Japán között félúton levő Iwo
Jinia-sziget elfoglalása tette lehetővé. Erről a szigetről a P—5l-es vadászgépek is
megtehették az utat Japánig és vissza, s ezáltal megbízható védelmet biztosítottak
a B—29-eseknek.74 A P—51-ek nemcsak a vadászgépek elleni harcra voltak képesek,
hanem csatarepülőkként is sikerrel alkalmazhatták őket az ellenséges légvédelemellen. Ennek következtében a B—29-ek fegyvereinek egy részét és egyes berendezé
seit leszerelhették, miáltal a kis és közepes magasságokból történő bombázásokra
áttérő gépek lényegesen nagyobb bombaterhet (maximálisan 7—9 tonnát) vihettek
magukkal.
A második világháború legpusztítóbb légitámadására 1945. március 9-éről 10-ére
virradó éjjel került sor Í a XXI. Bombázó Parancsnokság 324 gépe 1667 tonna gyújtó
bombát dobott le Tokióra. Ennek következtében 84 000 lakos pusztult el, s 41 ezren
szenvedtek égési, valamint más sérüléseket.75 A tűzvészek következtében a város épü
leteinek 25%-a, ipari körzeteinek pedig 63%-a dőlt romba.76 Az ezt követő tíz nap
folyamán Nagoyára, Osakára, Kobéra mértek csapásokat 1595 repülőgép bevetésé
vel, összesen 9373 tonna ledobásával. Veszteségük mindössze 22 bombázó volt.77
A Németország elleni háború befejezése után a csendes-óceáni légierő átszervezé
sére és megerősítésére került sor az Egyesült Államok legfelsőbb politikai és katonai
vezetői által jóváhagyott „Downfall" hadászati célkitűzéseknek megfelelően. A hadi
terv szerint Okinawa elfoglalása után, az újonnan adódó lehetőségek kihasználásával,
fokozni kellett Japán blokádját és bombázását, hogy ezáltal kedvező feltételek nyílja
nak a Kyushu sziget elleni invázióhoz. Ennek célja az volt, hogy az ellenség fő erőinek
lekötésével és megsemmisítésével, valamint a bombázások fokozásával tovább gyen
gítsék Japán katonai potenciálját és megteremtsék a feltételeket az ipari központok
felé irányuló döntő behatoláshoz. Az Egyesült Államok haderejének — a japán

72 A 313. wing John H. Davies dandártábornok parancsnoksága alatt Tinian szigetén, a 314. wing Thomas S.
Powers dandártábornokkal az élén Guam szigetén települt. Sunderman: i. m. 229. o.; Jablonski: i. m. 163 és 168. o.
73 P. M. S. Blackett: Az atomerő politikai és katonai következményei. Budapest, 1951. 50. o.
74 A légitámadások addigi eseményei azt bizonyították, hogy a támaszpontokról a célterületekig tartó 16 órás
repülőút elegendő idő a japán légvédelmi egységek riasztására. A vadászoltalom nélkül repülő bombázókötelékek ellen
bevetett japán vadászgépek megnehezítették a bombázók célmegközelítését, a légvédelmi egységek pedig erős tűzzel
fogadták a célterületeket mégis elérő gépeket. A japán légierő számos esetben, így pl. 1945. január 2-án megelőző tá
madással érzékeny veszteséget okozott a Mariana-szigeteken települt nehézbombázóknak. Az Iwo Jimáról felszállt
japán gépek a Saipan-szigeten állomásozó 73. wing állományából 11 B—29-est megsemmisítettek, 95 repülőgépet át
menetileg, 6-ot pedig súlyosan megrongáltak. Ezzel a wing gépállományának 62%-át sikerült kikapcsolniuk a támadá
sokból. Kirjam: i. m. 283. o. : A második világháború... 11. k., 181. o.
75 A Drezda elleni támadásban 50 212 volt a halottak és a sebesültek száma. Groehler: i. m. 305—307. o.
76 Sunderman: i. m. 230. o.; Hubler: i. m. 64. o.; Jablonski: i. m. 170. o.
77 United States Strategic Bombing Survey. Summary Report. Pacific War. Washington, 1946. július 1. 16. o.
(A továbbiakban: Summary Report...)
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anyaország szigeteire tervezett — partraszállását két ütemben kívánták végrehajtani :
először Kyushu sziget déli részén az „Olympic", majd Honshu szigetén a „Coronet**
— hadműveletekkel. Az elsőt 1945. november l-re, a másodikat pedig 1946. március
l-re tervezték.78
A légierő vezetői a tervek végrehajtására harcászati és hadászati légi csoportokat
hoztak létre.
Az 5., 13., 7., 14., 9. és 15. harcászati légi hadsereg Okinawa szigetén összpontosult.
A hadászati légierő átszervezésére 1945. július 15-én került sor, az Egyesült Államok
Csendes-óceáni Hadászati Légierejének létrehozásával. (U. S. Army Strategic Air
Forces in the Pacific),79 Alárendeltségébe a 8. és 20. légi hadsereg tartozott, melynek
egységei Okinawán és a Mariana-szigeteken állomásoztak.80 A hadászati csoporto
sítás irányítása továbbra is a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának a kezé
ben maradt. A légi csoportosítás parancsnokává Spaatz, vezérkari főnökévé pedig
Le May tábornokot nevezték ki. A hadászati csoportosítás 83 000 főből és 1000
B—29-es repülőgépből állt. 81
A szövetséges légierő repülőgépei, az atombomba bevetéséig, 160 800 tonna bom
bát dobtak le Japán szigeteire, s ebből 147 000 tonnát szállítottak B—29-es gépek.82
Az össztonnasúlyból mintegy 104 000 tonna hullott 66 város területére (városonként
1575,7 tonna), míg kb. 53127 tonnát ipari és katonai célpontokra dobtak le. A bombák
célpontonkénti eloszlásából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a támadások
elsősorban a polgári lakosság erkölcsi ellenállóképességének megtörésére irányul
tak és csak másodlagosan törekedtek a hadiipari körzetek szétzúzására. Ennek oka
az általános nyersanyaghiány volt, amely az ipari termelést 1945 nyarára már tel
jesen megbénította. A bombázások következtében kb. 200—220 000 polgári lakos
halt meg (tonnánként átlagosan 1,3 fő) és mintegy 3 millió ház dőlt romba. A belső
népvándorlás, a kitelepítések, 8,5 millió főt érintettek. 83
1945. augusztus 6-án Hirosimára lehullott az első atombomba, majd három nap
múlva Nagaszakira a második.84 Mindkét atombombát a levegőben, 500—600 méter
közötti magasságban robbantották, hogy maximálisan kihasználják pusztító hatá
sukat. Az atombomba pusztító ereje mind hatásában, mind jellegében eltért a ha
gyományos bombákétól. A robbanás során felszabaduló óriási energiának 50%-a a
hagyományos lövedékek robbanásához hasonló légnyomáshullámot okozott, amely
lerombolta az útjába eső épületeket, hidakat és egyéb építményeket. Az energia
35%-a intenzív fény- és hősugárzás formájában szabadult fel, lángra lobbantva
a gyúlékony, megperzselve vagy megolvasztva a nem éghető anyagokat. Az ener
giának kb. 15%-át tette ki a korábban soha nem észlelt, teljesen új pusztító tényező,
a nagy energiájú és nagy áthatoló képességű ionizáló sugárzás. Mindkét város pusztu
lását elsősorban alégnyomáshullám, a fény és hősugárzás, valamint az ennek nyomán
támadt tűzvész okozta. Hirosimában 13 km2, Nagaszakiban 7 km2 nagyságú terület

78 A második világháború... 11. k., 195. o.
79 Uo. 39. o.; Groehler: i. m. 329. o. ; George Marshall: így győztünk. Franklin Társulat, é. n. 137. o.
80 A X X I . bombázó parancsnokság három wingje a 20. légi hadsereg, a XX. bombázó parancsnokság 58. és 315.
wingje pedig a 8. légi hadsereg állományába került. Ezek 1945 márciusban, illetve áprilisban érkeztek be a hadszín
térre Kínából és Európából. A 20. légi hadsereg parancsnoka Twining, a 8.-é Doolittle tábornok lett. Jablonski: i. ni.
163. o. ; Marshall: i. m. 137. o.
81 Japán kapitulációjakor a E—29-es repülőgépek száma 2400—2800 db. volt, amely a gyártott összmennyiség
(3898) 61,5—71,8%-át jelentette. Sunderman: i. m. 243. o.; Holley: i. m. 350—351. o. ; Kirjan: i. m. 268. o. u (•,
82 A harcászati légierő 7000, a haditengerészeti légierő pedig 6800 tonna bombát szórt a japán célpontokra. Sum
mary Eeport: i. m. 16. o.: Eubbler: i. m. 66. o.
83 Blackett: i. m. 50—5Í. o.
84 Az akciót a 20. légi hadsereghez tartozó különleges rendeltetésű 509. csoport hajtotta végre, amely 1945. július
közepén érkezett meg Tinian-szigetére. A Hirosima ellen támadó gép személyzetét Tibbets ezredes (parancsnok).
Eerebee őrnagy (bombakioldó), Parsons ezredes (becélzó) és Jepson főhadnagy (műszerkezelő) alkotta, míg a Nagaszaki
elleni bombázást Sweeney őrnagy parancsnoksága alatt Beahan százados bombakioldó, Asworth alezredes becélzó
Barnes hadnagy műszerkezelő hajtotta végre. Leslie R. Groves: Az atombomba születése. Budapest, 1966. 238—241.
209. és 288. o.
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vált percek alatt rommá és hamuvá, az épületek 92%-a (Hirosima), illetve 36%-a
(Nagaszaki) teljesen megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott. A polgári lakos
ság vesztesége az első nap végére Hirosimában 45 000 halott és 91 000 sebesült,
összesen 136 000 ezer, Nagaszakiban 22 000 halott és 42 000 sebesült, összesen 64 000
fő volt. A sérültek közül a következő négy hónap alatt Hirosimában további 19 000,
Nagaszakiban. 17 000 ember halt meg. A japán szakértők által feltárt legújabb
adatok a halottak számát Hirosimában legalább 140 000-re, Nagaszakiban 75 000-re
becsülik.85
Az Egj^esült Államok hadászati légiereje által végrehajtott bombázások eredmé
nyei azt bizonyították, hogy a célpontcsoportok szakaszos támadásával az ellenség
kapitulációját nem lehet kikényszeríteni. Ennek ellenére az amerikai hadászati légi
erő mind a németországi, mind a Japán elleni légi háborúban jelentős részsikereket
és eredményeket ért el. Ilyennek tekinthetjük az ellenséges államok repülőgép
gyártó iparának, közlekedési és utánpótlási vonalainak szétrombolását, egyes — a
haderő ellátását alapvetően befolyásoló — iparágak megsemmisítését (kohászat,
üzemanyagtermelés). A bombázások ugyanakkor — bár sok szenvedést és rettegést
okoztak a polgári lakosságnak — mégsem járultak hozzá az ellenállóképesség jelentős
csökkenéséhez. Sem a német, nem a japán nép nem fordult szembe kormányával.
A légierő hatalmas erővé fejlődése azonban,86 kiegészülve az atommonopóliummal,
ismét megerősítette azt a nézetet, miszerint a légierő képes eldönteni egy új háború
sorsát. Mindezek alapján hitték az amerikai vezetők, hogy rendelkeznek a Szovjetunió
határa mentén zajló események amerikai érdekeknek megfelelő befolyásolásához
szükséges erővel. Az atombombát bizonyos fokig a szovjet szárazföldi erők kiegyen
lítőjének tartották, olyan hatásos és fékentartó eszköznek, amellyel nem járna együtt
nagy tengerentúli katonai lekötöttség. Az atomfegyver bevetése — bár kétségtele
nül hozzájárult a második világháború gyorsabb befejezéséhez, az amerikai katonai
veszteségek kíméléséhez — egyben a szovjet kormány „megpuhítását", engedmé
nyekre kényszerítését célozta. így jelentősen hozzájárult a szovjet—amerikai kap
csolatok fokozatos megromlásához, a hidegháborús légkör kialakulásához. Az ameri
kai légierő vezetői — az atombomba birtokában — a második világháború legfon
tosabb tanulságát hagyták figyelmen kívül, amikor az atomfegyverekkel felszerelt
hadászati légierőt képesnek tartották a háború eldöntésére. A második világháború
eseményei azt bizonyították, hogy a győzelemhez, az ellenség kapitulációjához az
összes haderő- és fegyvernem együttes alkalmazása szükséges.

85 Ezek a számok nem foglalják magukban a katonai és a félkatonai alakulatok veszteségeit. Sztanyik B. László:
A nukleáris háború következményei. Külpolitika, 1983. 3. sz., 87. o.
86 Az amerikai légierő 1945. augusztus 31-én 2 253 000 főből és 64 000 repülőgépből állt. Glines: i. m. 14. o.
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Имре Окват
МАТЕРИАЛЫ О ДЕЙСТВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПЕРИОД 1941—1945 ГГ.
Резюме
Когда разразилась вторая мировая война политическое и военное руководство Соединен
ных Штатов вело политику нейтралитета, и назяв выжидательную позицию не развивало
свою армию. Обстановка изменилась в результате военных успехов Германии со второй
половины 1940 года, о чем свидетельствует также и решение президента Рузвельта от 3 июля
1940 года, связанное с программой вооружения на 1940—1941 годы. Под воздействием этой
программы вооруженные силы Соединенных Штатов в зачительной степени окрепли е де
кабрю 1941 года. Особенно крупного масштаба развитие прошли военно—воздушные силы,
численный состав которых увеличился в 12 раз, а самолетный парк возрос в шесть раз. В рам
ках развития военно—воздушных сил самое большое внимание уделялось производству
бомбардировщиков. Параллельно с количественным и техническим развитием была произ
ведена также и организационная перестройка ВВС. 20 июня 1941 года были сформированы
Военно—Воздушные Силы, подчинявшиеся управлению генерального штаба сухопутной
армии, начальником генерального штаба ВВС и одновременно заместителем НГШ сухопут
ной армии по авиации стал генерал Генри X. Арнольд. Под его управлением и руководством
для обороны территории США и охраны американских интересов на Дальнем Востоке до
конш ноября 1941 года было сформировано три воздушных армии в районе Панамского
канала, на островах Гавайя—Оаху и на Филиппинских островах.
Со вступлением Соединенных Штатов совершенствование ВВС ускорьлось: была моди
фицирована штатно—организационная структура, переформированы уже имевшиеся воз
душные армии, а также были сформированы новые воздушные армии.
Американские политики и руководство ВВС главным средством достижения военных
целей и завоевания господства в воздухе считали стратегическую авиацию. Согласно их
замысль в ходе бомбардировки стратегических объектов можно разрушить военную эконо
мику враждебных государств, что в результате возникшего таким образом недостатка вооружени и обмундирования в сочетании с моральным потрясением населения, должно было
привести к капутуляции. Для проведения бомбардировок Германии 10 января 1942 года была
сформирована 8 Воздушная Армия, которая впервые была введене в бой 4 июля. Более круп
ного масштаба бомбардировки начались с 1943 года против баз подводных лодок, аеродромов, военно—промышленных объектов. Для подкрепления и умножения результатов, а так
же для воздушной подготовки высадки десанта были сформированы в начале января 1944
года (путем сосредоточения 8 и 15 Воздушный Армий) Европейские Стратегические ВВС
Соединенных Штатов. В целях распространения стратегических бомбардировок против
Японии 4 апреля 1944 года была сформирована 20 Воздушная Армия, в состав которой входи
ли бомбардировщики Б—29 с большим радиусом действия.
Результаты бомбардировок, проведенных стратегическими ВВС Соединенных Штатов,
свидетельствовали о том, что посредством поэтапного налета на группы целей нельзя было
вынудить противника к капитуляции. Несмотря на это американские стратегические ВВС
достигли занчительных частичных успехов в воздушной войне как против Германии, так и
против Японии.

Imre

OIcvátk

B E I T R Ä G E ZUR T Ä T I G K E I T D E R STRATEGISCHEN L U F T W A F F E
D E R U.S.A. IM Z W E I T E N W E L T K R I E G
(1941—1945)
Resümee
Zur Zeit der Ausbruch des zweiten Weltkrieges führte die politische und militärische Leitung
der U.S.A. eine Neutralitätspolitik und h a t sich auf eine abwartende Standpunkt gestellt und
ihre Armee nicht entwickelt. Die Lage hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1940 wegen der
deutschen Kriegserfolge verändert, was auch durch der Entscheidung von Präsident Roosevelt
vom 3-ten Juli 1940 über das Rüstungsprogramm für die J a h r e n 1940—41 gekennzeichnet war.
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Durch das Programm veranlaßt, ist die Wehrmacht der U.S.A. bis zum Dezember 1941 i n bedeutendem Maß kräftig geworden. Die Entwicklung der Luftwaffe war von besonders großem
Maß, deren Gesamtstärke aufs zwölffachste, derer Flugzeugbestand aufs sechsfachste gestiegen ist.
Unter der Entwicklung der Luftwaffe wurde der Erzeugung der Bomben werfer, besonders der
Sehwerbombenwerfer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Gleichzeitig mit derquantitativen
und technischen Entwicklung wurde die Luftwaffe auch organisatorisch umgestaltet. Am 20-ten
J u n i , 1941 wurden die Luftstreitkräfte zustande gebracht, die dem Generalstabsvorstand der
Landesstreitkräfte untergeordnet waren und deren Generalstabschef und gleichzeitig der Flugwesensstellvertretender des Generalstabschefs der Landesstreitkräfte General H e n r y H . Arnold
geworden ist. Unter seiner Leitung wurden für die Verteidigung des Gebiets der U.S.A. u n d für
den Schutz der amerikanischer Interessen im Fernen Osten drei Luftheere bis zum E n d e November 1941 zustande gebracht. Ein in der Zone des Panama-Kanals, ein auf dem Insel Oahu
des Staates Hawaii und ein auf den Philippinen. Mit dem E i n t r i t t der U.S.A. in den Krieg Wurde
die Entwicklung der Luftwaffe beschleunigt; die organisatorische Aufbau wurde verändert,
die schon existierenden Luftheere wurden umorganisiert und neue Luftheere wurden zustande
gebracht. Die amerikanischen Politiker und die Leiter der Luftwaffe haben die strategische
Luftwaffe für das Hauptmittel für die Erlangung der Kriegs ziele und für die Verschaffung der
Luftherrschaft gehalten. Nach ihrer Vorstellung könnten sie die Kriegswirtschaft der feindlichen
Staaten durch strategischen Bombardierungen zerstören und die erfolgende Mangel a n Waffen
und Ausrüstungen gepaart mit der moralischen Erschütterung der Bevölkerung zur Kapitulation
führen könnte. Das 8-te Luftheer wurde am 8-ten J a n u a r 1944 für die Durchführung der Bombardierungen gegen Deutschland aufgestellt. Sein erster Einsatz erfolgte am 4-ten Juli. Die großangelegten Bombardierungen begannen erst am Anfang 1943 gegen die U-Boot Basen, Flughäfen und Kriegsindustriebetriebe. U m die Erfolge zu steigern und die Landung in Europa zu
vorbereiten hat m a n die Europäische Strategische Luftwaffe der Vereinigten Staaten durch die
Zusammenziehung der 8-ten und 15-ten luftheere am Anfang J a n u a r 1944 zustande gebracht.
Zwecks der Vorbereitung der strategischen Bombardierungen gegen J a p a n wurde das 20-te
Luftheer am 4-ten April 1944 aufgestellt, zu dessen Stand die B—29 Flugzeuge von großer
Flugweite gehörten.
Die Ergebnisse der von der amerikanischen strategischen Luftwaffe durchgeführten Bombardierungen haben beweist, daß die Kapitulation der Feinde durch periodische Angriffe der Zielpunktgruppen nicht erzwingt werden kann. Trotz diesen hat die amerikanische strategische
Luftwaffe im Luftkrieg sowohl gegen Deutschland als auch gegen J a p a n bedeutende Teilerfolge
erzielt.

MŰHELY

P A P P JÁNOS

AZ AMERIKAI INGABOMBÁZÁSOK NYITÓNAPJA
Adalékok az 1944. június 2-i stratégiai légitámadások eseménytörténetéhez

Az amerikai és angol légierők támadásai — a Magyarországra vonatkozó bombá
zási tilalom, valamint az angliai és észak-afrikai támaszpontok jelentős távolsága
miatt — 1944 tavaszáig nem, illetőleg alig fenyegették hazánkat.
Alapjaiban megváltozott a helyzet a bombázási tilalom 1944 februárjában tör
tént feloldásával.1 Kedvező feltételeket teremtettek a magyarországi célpontok
támadásához a nyugati szövetségesek által elfoglalt dél-olaszországi területeken
— Foggia környékén — ekkorra megépült légitámaszpontok is. További segítséget
jelentett az amerikai légierő számára az ún. ingabombázás lehetőségének biztosítása.
Ennek értelmében a Szovjetunió 3 repülőteret (Poltava, Mirgorod, Pirjatyin) fel
használásra az amerikai légierő rendelkezésére bocsátott. így a támadó kötelékek
gépeinek nem kellett visszatérniük az olaszországi bázisokra, hanem a jóval köze
lebb fekvő ukrajnai repülőtereken leszállva — üzemanyag, lőszer és bombák fel
vételezése után — visszafelé is támadhattak stratégiai célokat.
Az első ingaakcióra — a „Frantic Joe" fedőnevű hadművelet (Operation Fran
tic Joe) nyitányaként — 1944. június 2-án került sor. A támadás napjának meg
választása, valamint a célpontok kijelölése összefüggött a közeli napokra tervezett
atlanti partraszállással. A magyarországi vasúti csomópontok rombolásával a német
erőknek a keleti frontról a nyugati frontra történő átcsoportosítását kívánták ne
hezíteni, lassítani.
A reggel 6 óra 55 perckor kezdődő2 akció keretében az amerikai 15. hadászati légi
hadsereg mintegy 6—700 repülőgépe (bombázók és vadászok) szállt fel a Foggia
környéki repülőterekről. A bevetésen — a Debrecent támadó B—17 kötelék veze
tőjeként — Eaker tábornok, az MAAF (Mediterranean Allied Force = Földközi
tengeri Szövetséges Légierő) parancsnoka is részt vett.
Magyarország déli határán az első kötelékeket 7,55-kor észlelték.3 A több hullám
ban érkező gépek Szeged fölött átrepülve É—ÉK-i irányban haladtak. 4 Később
kisebb-nagyobb egységekre tagozódva a kijelölt célpontoknak megfelelő irányban
folytatták útjukat.
Majdnem egyidőben került sor a Szolnok (8,29), Nagyvárad (8,59), Debrecen (9,00),
Miskolc (9,10) és Kolozsvár (9,15) elleni légitámadásra, míg valamivel később, utolsó1 A határozatot megerősíti az amerikai vezérkar Washingtonban, 1944. március 25-én 22 óra 43 perckor keltezett
távirati utasítása, melynek szövegét Karsai Elek: Elképzelések és tervek Magyarország bombázására 1944-ben című
tanulmányának dokumentumaként közli. I n : Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 16. Kaposvár, 1985.
522—524. o.
2 Kenn G. Rust: Fifteenth Air Force Story in World War II. Temple City, California (USA), 1976. 26. o.
3 Figyelembe véve a Foggia—magyar országhatár távolságot, valamint a kötelékek lehetséges haladási sebességét,
a 6,55-ös indulási időpont és a 7,55-ös észlelési időpont helyi időszámítást (H
1 óra) jelent.
4 Nem helytálló az a megállapítás, amely szerint „...elsőnek Szegedet támadta meg egy 38 db gépből álló bombázó
kötelék..." (Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés története 207. o.), mivel a gépek ekkor csak átrepültek
a város felett, a támadásra mintegy 2 órával később, utolsóként került sor.
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ként a Szeged (10,20) elleni akcióra. (Ugyanekkor egy kötelék támadta a romániai
Simeria (Piskitelep) vasúti csomópontot is.)5
A stratégiai támadássorozat súlyos károkat okozott a vasúti létesítményekben
(Szolnok, Debrecen, Miskolc), jelentős veszteségek keletkeztek a polgári objektu
mokban és igen magas volt a halottak és sebesültek száma is.
Az 1944. június

2-i légitámadások

idő- és

veszteségadatai*

Szolnok

Miskolc

Debrecen

Nagy
várad

Kolozs
vár

Szeged

A légiriadó kezdete

8,22

8,45

8,46

8,48

9,05

—

A bombázás kezdete

8,29

9,10

9,00

8,58

9,15

10,20

A bombázó gépek száma

105

kb.100

130

27

73

38

A ledobott bombák száma *

870

680

1030

260

1

218

A polgári h a l o t t a k száma

159

177

1194

97

362

30

A katonai halottak száma

177

29

V

8

97

12

A sebesültek száma

1450

420

673

kb.100

kb.150

30

A megsemmisült épületek
száma

346

160

k b . 280

159

?

59

V

600

kb.380

840

385

212

A könnyebben megrongált
épületek száma

206

?

kb.800

?

860

?

A bombázás által okozott
k á r (millió P.)

45

?

V

?

31—33

4,5

A súlyosan megrongált
épületek száma

Egészen a legutóbbi időkig bizonytalan volt a támadás utáni ingaakcióban részt
vevő repülőgépek száma. Ezt pontosította a Moszkvai Amerikai Katonai Misszió
közzétett jelentése.7
„1944. június 2-án... egy mintegy 120légierődből és 60 Mustangból álló légi egység
kiindulva Olaszországból bombázta a balkáni célpontokat, majd utána az orosz
támaszpontokra repült, ahová pontosan a megadott időpontban érkezett..." Ezzel
dokumentált bizonyossággá vált, hogy a kötelékek többsége az olaszországi támasz
pontokra tért vissza.8 A támadások során az amerikai légierő vesztesége mindössze
2 repülőgép volt. E feltűnően alacsony szám oka az ország keleti felének gyenge lég
védelme, valamint a vadászrepülők tévedésen alapuló elirányítása volt.
5 A simeriai támadásról semmilyen adat sem áll rendelkezésünkre
6 A táblázatban szereplő adatok forrásai : Szolnok : Borús József : A szolnoki pályaudvar bombázása 1944. június 2-án.
I n : Jászkunság, 1980/1—2. sz. 73—80. o.; Miskolc: Hivatalos városi jelentés. I n : Magyar Élet, 1944. június 2 3 . ;
Debrecen: a városi közigazgatási bizottság jelentése. In : Debreceni Újság, 1944. június 6. és július 6. ; Debrecen története
4. 1919—1944. Debrecen, 1986. 442.; Nagyvárad: a polgármesterhelyettes hivatalos jelentése. I n : Nagyvárad, 1944.
június 15.; Kolozsvár: hivatalos városi jelentés. I n : Keleti Magyar Újság, 1944. július 8.; Szeged: Kanyó Ferenc: Sze
ged stratégiai légibombázásai 1944-ben. I n : MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve.
Szeged, 1983. 153—159. o. Néhány adatot az OLP 1953-as összesítéséből vettünk át.
7 Közli Karsai Elek Lm. 530—531. o.
8 Az egyik változat szerint csak a Debrecent támadó egységek, egy másik szerint a Debrecent valamint a Nagy
váradot támadó bombázók (103 + 27) szálltak le az ukrajnai szovjet repülőterekre
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Az 1944. június 2-i stratégiai akciósorozat végeredményben nem érte el elsőd
legesen kitűzött célját: a szállítási csomópontok, pályaudvarok rombolásával a köz
lekedés megbénítását. A vasúti forgalom — mivel a hidak épen maradtak s az öszszekötő vonalhálózat is eléggé sűrű volt — egy napra sem szakadt meg, a vonatok
kikerülték a bombázott állomásokat.
A nap eseménytörténetéhez tartozó adatok bemutatásával és összegzésével érzé
keltetni kívántuk, hogy a hazánkat 1944/45-ben ért stratégiai légitámadások közül
az 1944. június 2-i a legsúlyosabbak közé tartozott, emellett rá kívántunk mutatni
a később is folytatott ingaakció — mint lehetőség — jelentőségére.9

9 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Sárhidai Gyulán&k a közölt adatokért és értékes tanácsaiért.
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SÁRHIDAI GYULA

A TÉNYEK MAKACS DOLGOK...
Válasz Kopeczky Győzőnek
A Hadtörténelmi Közlemények 1986/2. sz.-ban közreadott kiegészítéseimre érkezett hozzá
szólásokat olvasva látnom kell, a problémák egy része abból adódik, hogy számos tényt ismert
nek feltételeztem, s nem fejtettem ki elég részletesen. Mivel igen fontosnak tartom, hogy a
flotta működésével kapcsolatban ne maradjon kétség, a különböző részadatokat az alábbiak
ban közlöm.
A Lovcen sokat vitatott lövetéséröl
A mellékelt 1. ábra német szövege és a 2. ábra térképe Nikolaus von Martiny: Bilddokumente
aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918 e. (Graz, 1939) munkájának 1. kötetéből szár
mazik. Világosan közli a hajók pozícióját, a lővonalakat, a célokat, és a magassági adatokat is.
A K A I S E R K A R L VI. páncélos cirkáló már 1914. augusztus 10-én is oldalra döntött módon
tüzelt. E z t igazolja a 3. ábra szövegének fotókópiája és a 4. ábra fotója a hajóról. Ugyancsak
von Martiny közli említett műve 14—15. oldalán a R A D E T Z K Y sorhajó fotóját, tatján az
éppen levont megfigyelő ballonnal, mely közeli srapnell-lövésektől megsérült, ezért alakja
szabálytalan.
A ballont 2—300 m-re fel lehetett engedni a becsapódási pontok figyelésére, hogy az mennyire
hatékony az vitatható, de használták. Végül a „Magyar Tüzér" — 1939 — Bp. (Szerk. : vitéz
Felszeghy Ferenc) c. kötet 376. oldala említi, hogy a közvetett lövés gyakorlata ismert és ma
gától értetődő dolog volt. Többszáz tonna tengervíznek a hajó trimmtankjaiba engedésével a
szükséges 6—8° dőlés létrehozható volt. Az előre kiszámított és meglevő „kiegészítő lőtáblázatok" rendelkezésre álltak, a többi a tüzérek dolga volt.
A flottaépítési

programról

Engedtessék meg bizonyos hadigazdasági kitérő. A Monarchiának már a háború előtt, 1910—
1911-ben lefektetett gazdaságmozgósítási terve — amelyet a fő katonai vezetők természetesen
ismertek — leszögezte, hogy a vas, acél és ötvöző fémek szűk gyártási és bányászati kapacitása
m i a t t az elsőbbség a szárazföldi haderő lőszer-, kézifegyver- és löveggyártásáé. H a a háború
,,R" (Russland) esetre is vonatkozik, a flotta csak minimális mennyiségű építőanyagot kaphat,
ebből nagy egységek nem építhetők.
Mivel a háború anyagszükséglete már 1914/1915 fordulóján minden tervet felülmúlt, a ke
retek tovább csökkentek. í g y a háború alatt lényegében azon hadihajók voltak befejezhetők,
amelyek acélanyagát és gépészeti részeit már 1914 őszéig legyártották. A Tb. naszádokat így
fejezték be 1915-ben, meglevő anyagokból.
Csonkaréti kollégám rosszul értelmezi a költségvetési tételt, mivel a haditengerészet rendes
költségei az éves katonai költségvetésben benne foglaltatnak. Az említett 1913-as 101 millió
koronás program egy 4 éves építési keret volt ezen felül, amely a 4 db Ersatz MONARCH
osztályú dreadnought, 3 db Ersatz ZENTA osztályú gyorscirkáló, 6 db TATRA osztályú rom
boló (2. csoport) és 6 db javított TÁTRA osztályú romboló (3. csoport) építését tartalmazta.
Az 1914 augusztusa u t á n életbe lépő hadiköltségvetés megemelt összegeit először a folyamat
ban lévő hitelek felhasználásával töltötték ki. A következő időben annyit szavaztak meg, amenynyi a szükséglet volt, s azt is átlépték. A gyártásnak, vagy megrendelésnek nem a pénzhiány
volt az akadálya, hanem az anyag-, munkaerő- és kapacitáshiány.
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Ezeken kívül a monfalconei hajógyár építette a 4800 t-s „kínai-cirkálót", a 2 db 1800 t-s
„kínai cirkálót" és 2 utasszállító gőzöst, a K A I S E R FRANZ J O S E P H - e t és a K A I S E R I N
ELIZABETH-et.
Ebből a programból 1914 augusztus végén azonnal törölték a 4 dreadnoughtot, a 3 cirkálót
és az első 6 rombolót — anyaghiány m i a t t , függetlenül a költségektől. Az 1916-os év elején a
3. csoport 6 db TÁTRA osztályú rombolójából munkába vettek négyet, ezek 1917/1918-ban
elkészültek, az utolsó kettőt el sem kezdték.
A flottaparancsnokság 1917-es tervét 8 db erősített TÁTRA osztályú (4. csoport) romboló
és 12 db 1900 t-s romboló építésére már a beterjesztéskor törölték. A tengeralattjáró-program
acél- és ötvözőanyagát részben azzal teremtették elő, hogy 1917-ben 6 db, 1918-ban 10 db régi
hajót kivontak és lebontottak beolvasztásra. 1
A Monarchia vezérkari főnöke, Arz Artúr vezérezredes írja a visszatekintése során (Zur Ge
schichte des Grossen Krieges 1914—1918, Wien, 1924) az „Anyagi helyzetünk" c. fejezetben:
... „a háború kezdetén 2790 löveg és k b . 20 nehéz tarack állt rendelkezésre, ez 1917 végén a
veszteségek ellenére 7000 lövegre emelkedett a fronton és 1300 volt tartalékban. Ezen kívül
1088 nehéz löveg és tarack, illetve 172 legnehezebb tarack (30,5; 38,0; 42,0 cm) képezte az állo
mányt. A tüzérség lőszerfogyasztása 1914 szeptemberében 300 000 db volt, az 1917 végén
2,0—2,5 millió db-ra n ő t t " (havonta — S. Gy.).
Ezen viszonyok közepette a vas-, acél-, szén-, stb. termelés csak a front szükségletekre ment
el, a flotta ezért nem folytathatta a hajóépítési programot, nem pénzhiány m i a t t .
Ezért állítottam, hogy a Monarchia flottájának egyetlen reális hajóépítési lehetősége a 3 kínai
rendelésű hajó gyors befejezése lett volna. Ennek anyagából k b . 400 t volt az üzemben, amely
1916-ban az olasz csapatok kezére került. Ennek anyagi része nem jelenthetett semmi akadályt.
H a a Monarchia győz, vagy elfogadható módon befejezi a háborút, k b . 30 millió korona kifize
tése Kínának nem tétel. H a elveszti a háborút, már nem lesz aki fizessen.
A jogi aggályok sem elfogadhatóak, mert pl.: Nagy-Britannia a háború első napján lefoglalt
az ellenséges és semleges államok részére épülő minden hajót. í g y Chile 2 db, Brazília 1 db,
Törökország 2 db dreadnought-ját és egyéb cirkálók sorát. Valamennyit besorozta a flottába
— fizetés majd a békekötés u t á n —, de soha nem fizette ki ezeket az összegeket.
Ugyanezt t e t t e Franciaország és Olaszország is, semmi sem indokolja, hogy a létéért küzdő
Monarchia másként járjon el.
A cattarói erődök és a flotta
Egyszerű tény az alábbiak szerint, hogy Pola kiépítése messze a reális veszélyen felüli volt, és
terület szerint meghaladta a Monarchia legnagyobb övvárát, Krakkót, pedig az még két tábori
hadsereg tartalékait is tárolta.
,,Pola erőd tüzérsége 1915. V. 10-én.
Tengeri front: 1 db 42 cm tarack; 6 db 30,5 cm ágyú, 2 db 30,5 cm tarack; 16 db 28 cm
ágyú (4 db új); 3 db 24 cm ágyú, 4 db 24 cm tarack; 36 db 21 cm tarack; 2 db 19 cm
á.gyú; 34 db 15 cm ágyú. Ez 104 db nehéz; + 1 5 2 db fel nem sorolt könnyű löveget jelent
12,0—4,7 cm kaliberig, azaz 261 db.
Szárazföldi front: 8 db 21 cm tarack; 75 db 15 cm ágyú, 8 db 15 cm tarack; 22 db 12 cm
Agyú. Ez 110 db közepes és nehéz löveg + 1 4 0 db fel nem sorolt könnyű löveg 10,5—4,7 cm
kaliberig. Összesen 250 db löveg + tartalék 68 db régi ágyú. Mindösszesen 511 löveg és 86
db géppuska." 2
Hatalmas erő, de minek? Reális partraszállási veszély Pola földrajzi és vízrajzi viszonyai m i a t t
soha nem volt. Ezenkívül a védő aknazár 900-nál több tengeri aknát tartalmazott, a Polában
álló flotta önmagában 147 db nehézlöveggel rendelkezett, a hajók állóhelyből is tüzelhettek.
H a ennek az erőnek csak 10%-át átadják Cattarónak, nincs az ottani probléma. H a 1914-ben
már 4—5 db 30,5 cm tarack áll a szárazföldi front felé, a Lovčenen semmiféle tüzérség nem
t u d o t t volna állásba menni. A tengeri erődök lövegeiről szóltam korábban is, ez egyértelmű,
a rövid lőtávolságú régi tarackok egyszerűen nem voltak képesek az ellenséges hadihajók tá
voltartására.
Hogy mennyire így van, mutatja az AOK (Armee Oberkommando) késői döntése, amely a
helyzetet megváltoztatta, de már csak 1915 végén. A gorlicei áttörés előtt, 1915 elején pa
rancsot a d t a k a Polát védő 42 cm-es tarack lebontására és mozgathatóvá tételére. Ezzel egyidőben elrendelték a 24 cm-es ós 21 cm-es tarackok, a 15 cm-es ágyúk nagy részének leszerelését
Polánál és a szárazföldi csapatok rendelkezésére bocsátását. Ennek során a 16M/17M mintájú
42 cm-es tarackok és a 16 M 35,5 cm-es L/45-ös lövegekből 2 db a szárazföldi erők tüzérségéhez
1 R. Greger: Austro—Hungarian Warships of World War—I. London, 1976. 11—58. o.
2 H. E. Sokol: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Graz, II. k. Beilage II, 6. o.
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1. ábra, A Lovöen lövetéséről: N. von Martiny: BilddoJcumente..., 10. o.
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Bilddokumente...)
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az 1914. augusztus 10-i bevetésről.
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KARL VI. páncélos cirkáló az 1914. augusztus 10-i tűzharcban.
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került. (Ezek: az Ersatz MONARCH osztály első hajójához legyártott 5 db Skoda lövegből
2 db). 3
Ehhez a kérdéshez nincs elegendő osztrák iratanyag számunkra elérhetően, így csak való
színűsíteni lehet, hogy Cattaro lövegei ebből az anyagból lettek cserélve. A nehéz tarackok az
1916 januári támadáshoz érkeztek oda, továbbiakban nem volt rájuk szükség.
I t t jegyzem meg Kopeczky Győző kiegészítéseihez (1986/4. sz., 763. o.) hogy a haditengeré
szet, illetve a flotta nem rendelkezett a tengeri erődítések felett a háború kitörésétől kezdve.
A vártüzérségi csapatok az AOK alárendeltségében működtek, Anton H a u s ekkor már nem
rendelkezett parancsnoklási jogkörrel ezek felett.
Cattaro esetében a fő probléma az volt, hogy az erődök kiegészítése modern ágyúkkal nem
történt meg a háború kitörése előtt, pedig erre mód és lehetőség volt, ha Polát nem erődítik agyon.
Az 1904/1905-ös orosz—japán háború tapasztalatai megmutatták, hogy régebbi erődök is jól
megállják helyüket, ha kellő tüzérség v a n beépítve és a legénység kitartóan harcol. Ugyanez
ismétlődött meg a Dardanelláknál 1915-ben.
Mivel Montenegro magatartása korábban sem volt egyértelmű és a két Balkán-háborúban
Szerbia magatartása m u t a t t a , hogy ellenséges oldalra fog állni, Cattaro védelmére preventív
intézkedéseket kellett volna tenni, akár megvalósul a szövetség Olaszországgal, akár nem.
H a megvalósul, az Adria lezárásához van szükség az erős kikötőre, mert az osztrák—magyar
flotta Tarantóból és Palermóból operál a Földközi-tengeren, ha nem valósul meg, az olasz erők
sakkbantartására kell, amelyek csak dél felől nyomulhatnak be az Adriára.
Az az indoklás, hogy a flotta nem támaszkodhat Cattaróra, mert o t t nincs raktár, műhely,
készlet stb., arra hivatkozik, hogy azért nincs, mert fenyegetett pozícióban van. Miért van
fenyegetett pozícióban ? — mert nincs megerősítve, és a körforgás t a r t tovább, de ez nem tengeri
stratégia és nem haditerv. Ez a kincstári bürokrácia útja, amely arra vezetett, ami 1914 augusz
tusában volt. Egyébként egy szárazföld és tenger felé is ütőképes bázis erős visszatartó hatással
lett volna Montenegróra, és főleg uralkodójára, aki ez esetben talán nem a d t a volna fel a semle
gességét, amire éppen a francia ígéretek és a könnyen elfoglalhatónak h i t t kikötő vitte rá.
A partvédelem jellege
Kopeczky Győző az 1986/4. sz. számban (762. o.) kifejtett elméleti tézisei a partvédelemről
helyesek, de a gyakorlat pár dologban mást m u t a t . A Monarchia igen tagolt, t ö b b mint 160
szigettel rendelkező tengerpartjának védelmét erőd-csomópontok l á t t á k el, összefüggő védelem
a tenger felé nem is volt lehetséges. A 8. ábrán látható, hogy erősebb védelem csak Trieszt,
Pola, Sebenico, Gravosa, Cattaro körzetében, illetve elfoglalása u t á n Durazzónál volt. A szi
geteket külön nem védték, mert nagy partraszálló művelet reménytelen vállalkozás volt ezen
a terepen, ahol a hegyek meredeken esnek a tengerbe, s alig vannak utak, nincs part menti,
vasút, folyóvölgy alig található.
A probléma az, hogy Trieszt és Pola körzete túlzottan, a déli rész igen gyengén volt védve,
pedig ezt a tengeri viszonyok sem indokolták. Az Adria északi részén sekély a víz és igen jelentős
védő aknamezők is voltak (annyira, hogy még saját hajónk is pusztult el ott), amelyek m i a t t
a kikötő megközelítése öngyilkosság lett volna. Nem is volt egyetlen felszíni kísérlet sem a
háború alatt, míg délen a mély víz lehetővé t e t t e a part szoros megközelítését, amit csak kellő
tüzérség h á r í t h a t o t t volna el.
1914 nyarán Sebenico, Buccari, Gravosa nem rendelkezett partvédelmi lövegekkel, csak
Cattaro, azzal a kevéssel ami volt. Nem fektették le azonnal a védő aknamezőt, mert nem volt
elegendő anyag, nem csoda, hogy a déli front objektumait megtámadták. Négy támadást vezet
tek Cattaro, kettőt Gravosa, és vagy féltucatot a szigetek ellen a francia, majd olasz hajók
1914—1915-ben, de ezekre sem kerülhetett volna sor, ha a polai körzet anyagának csak 1/3-a
délen van.
Nem érthető viszont, mire céloz a szerző azzal, hogy „Később azután kijött a flotta Polából
és minden kijövetele után egy-egy csatahajóval kevesebb t é r t haza". Ez ebben a formában nem
támasztható alá semmivel. 1917 októberétől Triesztbe helyezték á t a MONARCH osztály 3
hajóját, hogy 24 cm-es lövegeikkel lőjék az olasz erők jobbszárnyát és parti ütegeit. Ehhez a
B U D A P E S T mellső lövegtornya helyére egy 38,0 cm-es tarackot szereltek fel.
E z t a feladatot régi kiscirkálók és torpedónaszádok részvételével végezték, a hajók egymást
váltották, a flotta többi része, főleg a nehéz egységek, nem futottak ki.
Tény, hogy a kötelékparancsnok és a hajó kapitánya a W I E N esetében nem gondoskodott a
Muggia-öbölben a part mellett álló hajó torpedóvédelméről. Nem fektettek ki védőhálókat
és barikádot, az öböl védelme őrhajókkal nem volt kiépítve, a W I E N m á r nem használta saját
torpedó elleni védőhálóját s t b . í g y nem csoda, hogy a sötét éjszakán a MAS—15 befutott az
3 (Szerk.) a. D. Hujo Kerchmwe: Ehrenbuch Unserer Artillerie. Wien, 1935.1. Band ; 193. o. ; II. Band, 206—208. o.
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öbölbe és az álló hajóra két torpedót lőtt ki, majd távozott. A parancsnokokat a hadbíróság
ugyan elmarasztalta és leváltották őket, ez azonban a W I E N helyzetén és a kötelességmulasztá
son nem változtatott. Viszont ennek az ügynek a flotta kifutásaihoz semmi köze nem volt.
A 12. Isonzó-csata sikerének elősegítése elsőrendű fontosságú feladat volt, amelynek során a
flotta távolról sem t e t t meg mindent, ami elvárható lett volna.
A „fleet in being" elve igen szép, de háborút egy hatalom sem nyert meg azzal, hogy a hajók
horgonyon álltak. A brit Grand Fleet esetében dokumentálható, hogy Jellicoe, majd B e a t t y
parancsnoksága a l a t t majd 50 esetben futottak ki, h a volt értelme, ha nem, pusztán az állandó
harckészültség fenntartása és legénység háborús stresszben tartása m i a t t . 1917 nyarától az
amerikai flotta 25%-a is angol vizeken hajózott és állandóan szántották az Északi-tenger és
Atlanti-óceán vizeit, ütközetre készen, holott a parancsnokok jól t u d t á k , hogy a német Hoch
seeflotte nem futott ki Wilhelmshafenből. A bevetések alkalmával pár hajó mindig elveszett
aknárafutás és német tengeralattjárók torpedói miatt, a háború végére a brit flotta 254 első
vonalbeli és 815 segédhajót vesztett el, legnagyobbrészt ezen akciók közben, a flotta 30%-a a
tenger fenekére vándorolt, de a háborút megnyerték. 4 A francia tengerészet kisebb mértékben,
de ugyanezt t e t t e , a német flotta 1914—1916 között szintén. A horgonyon álló hadiflotta „ered
ményességével" nem lehet egyetérteni.
E g y megállapítás H . H . Sokol műveiről. Csonkaréti Károly és Kopeczky Győző is Sokol
ica őzetekre hivatkozik A. H a u s tengernagy tevékenységének megítélésénél, csakhogy ez nem
minden. Szakkörökben köztudott, hogy Sokol annak az elvnek képviselője volt, hogy az a töké
letes amit Haus t e t t , minden későbbi dolog kontármunka volt, s ezért az ebbe a vonalba nem
tartozó tényeket, eseményeket le sem írta. Pedig volt jó pár.
Ezért nem véletlen, hogy Sokol alapvető munkáját (de másikat sem), az 1920-as és 1930-as
években nem fordították le magyarra és nem adták ki, pedig semmi akadálya nem volt; a túl
élők és résztvevők nem értettek egyet ezzel a felfogással, már akkor sem.
1955 után jó pár újabb munka íródott, nem is beszélve a „Marine, Gestern—Heute" c. folyó
iratban megjelent számos cikkről, amelyek bátorkodtak ízekre szedni a korábbi anyagokat és
kritika tárgyává tenni Sokol, Gogg és Breyer munkáit — újabb adatok alapján és birodalmi
nosztalgia nélkül. Ezeket mindenesetre figyelembe kéne venni. 6
Mit kockáztatott Anton

Haus?

Számomra nyilvánvaló, hogy alapvetően nem értünk egyet az előbb említett szerzőkkel a
tengeri stratégia megítélésében, de a tényeken ez nem sokat változtat. Engedtessék meg egy pár
stxatégiai kérdés felidézése. 1914 végén már nyilvánvaló volt, hogy a Monarchia a létéért harcol,
mivel az Antant hadicéljai nyilvánvalóvá tették, a „status q u o " nem lesz elfogadható, az ellen
felek a felosztására törekednek. Olaszország ós Románia hadbalépésével a Monarchia feldara
bolási szándéka egyértelművé vált.
Már 1914-ben minden magas katonai vezető előtt ismert volt Szerbia és a mögötte álló cári
Oroszország célkitűzése Ausztria—Magyarországgal szemben, így Haus előtt is. Mivel a Köz
ponti Hatalmak a belső fronton vívták a háborút, ellenségeiket gyors átcsoportosítással egyen
ként verhették csak meg, az erőviszonyok más megoldást nem is adtak. A haditervek 1914-ben
erre is épültek, előbb a nyugati front, majd a keleti front vonatkozásában. A Monarchia flottája
nem önállóan működött, a döntés a szárazföldi frontokon volt, a haditengerészet feladata ennek
maximális támogatása, mivel önmagában semmiféle döntést elérni nem t u d o t t .
1914-ben a számszerű erőviszonyok még a legkedvezőbbek voltak, mert csak a francia egy
ségekkel kellett számolni, az olaszokkal még nem. Ezért ha Cattaro használható lett volna,
mindjárt a háború elején csapást lehetett volna mérni a francia flottára, később ez m á r remény
telen volt. E z t a lehetőséget nem használták ki, pedig az ellenfél flottájának csak egy részével
álltak szemben, a francia flotta alig 1/4-ét lehetett csak bevetni az Adrián.
1915-ben a Déli Front döntő kérdéssé vált. Törökország igen kevés hadianyaggal harcolt, a
Dardanellák ostroma a Központi H a t a l m a k számára létfontosságúvá vált. H a elesik, Török
ország kilép a háborúból, vagy kormányváltozás u t á n az Antant oldalára áll. Ez esetben a hadi
anyagszállítás a Fekete-tengerre zavartalan, a szerb erők és orosz erők bevetése akadálytalan
lesz, ezzel az erővel a Monarchia erői nem tudják felvenni a harcot. Ebben a szituációban Romá
nia és Görögország már 1915-ben belép a háborúba az Antant oldalán, ami a front összeomlásában
ugyanazt jelenti, ami 1918 szeptemberében bekövetkezett Bulgáriában.
4 British Vessels Lost at Sea 1914—18. (Reprint) Cambridge, 1979. Közli minden brit hajó elsüllyedési körülmé
nyeit, 254 hadihajóra 815 segédhajóra, 2479 kereskedelmi és 675 egyéb hajóra vonatkozólag.
5 Pl: Paul Schmalenbach; Ernst Legahn; von Bardolff; Bayer von Bayersburg ; Nikolaus von Martinu; Friedrich
Wattisch; Bodo Herzog; René Greger; Wladimir Aichelburg; Peter Schupita; Lothar Bdumgartner; Matti E. Makela;
Peter Meyer; Reinhard Keiméi munkáira kívánok utalni, de lehetne sorolni tovább is, pl. a folyóiratokban megjelent
számos cikk szerzőjét is.
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sorhajó bevetéséről.

$. ábra. A RADETZKY

a levonat — sérült — megfigyelő ballonnal. A 24 cm-es tornyok felelt álló ágyú helyzetéből látható,
hogy a hajó a kép jobb oldala felé van döntve.

1915 tavaszán a hadihelyzet igen kritikusan állt, s ez ügyben von Falkenhayn gyalogsági
tábornok az ObH. és báró Conrad gyalogsági tábornok az AOK főnöke teljesen egyetértett,
ami — ismerve nem felhőtlen viszonyokat — nagy jelentőségű. A vezérkari főnökök jóval
messzebbre láttak mint a tengernagyok, képletesen is és szó szerint is. A szárazföldi segítség
nyújtására nem volt mód, a Dunán történő kísérlet eredménytelen volt, a monitoroknak vissza
kellett fordulniok, a B E L G R Á D csavargőzös Ritopeknél felrobbant, a Románián át történő
szállítás nem volt lehetséges. Csak az 1915. október 6-i dunai átkelés u t á n lehetett elindítani
Bulgária felé az első lőszerszállítmányt: egy német vonta 2 uszályában 2000 gránátot és 40
torpedót a GOEBEN, a BRESLAU és a tengeralattjárók részére. E z t követte még 4 uszály 15,
18, 21 és 28 cm-es lőszerrel a Dardanellák erődéi részére, majd 1915. november 2-án Orsováról
indulva egy magyar vonta a K.u.K. No. 9-os 24 cm-es tarackos üteggel Philip alezredes parancs
noksága a l a t t . Ez a szállítmány Ruszcsukig ment a Dunán, majd vasúton november 15-én érke
zett Konstantinápolyba, ahonnan azonnal indult az Anafortai frontra és k b . december 15-én
érkezett állásba. Ekkor a brit visszavonulás megkezdődött. Pár nap múlva indult Orsováról
a K.u.K. No. 36. sz. 15 cm-es tarackos üteg, amely k b . december 20-án érkezett a Galippoli
frontra. Első lövéseit már a menekülő angol csapatokra adta le. A brit admiralitás gyorsan
tudomást szerzett az erősítésről, s azonnal megkezdte Hamilton tábornok csapatainak kivonását
Galippoliról 1915. december 15. és 28. között. 6
A brit erők kb. 40 000 t anyag és összes nehéz felszerelésük hátrahagyásával menekülhettek
a hajóikra. Az ostrom során az antant erők 143 000 főt, a török csapatok 166 000 főt vesztettek
el, erre az iszonyú véráldozatra azért került sor, mert 1915 február körül nem lehetett feltölteni
a. török lőszer- és fegyverkészletet. Ez csábította a brit—francia vezérkart egy partraszállási
akcióra, mivel t u d t a k a fegyverzetben levő hiányokról. H a a védelem teljes és a védő tenger
alattjáró nem május 20-án ér oda, hanem jóval előbb, az ostrom részletei másként alakulnak.
A Déli Front helyzetéhez képest teljesen alárendelt kérdés volt, hogy a flotta hány hajót veszít
a műveletek során. A stratégia kérdésében a többfrontos háború hadműveletei, a szövetségesek
kitartásának elősegítése, az a n t a n t lehetőségeinek meghiúsítása mind sokkal fontosabb és alap
vető kérdés volt m i n t az, hogy a Monarchia flottája hány hajóval rendelkezik és hogy A.Haus
azokat a kikötőben őrizgeti.

A Monarchia stratégiája és a flotta
Köztudomású, hogy Ausztria—Magyarország szárazföldi hatalomként volt európai nagy
hatalom, katonai stratégiája is szárazföldi jellegű volt. Ennek nem mond ellent az, hogy befo
lyását a Földközi-tengeren és a Balkánon elsősorban a flotta révén fejthette ki, mert ezen álla
mokban bázisai nem voltak.
A Hármasszövetség révén is szárazföldi fronton kellett keresnie a döntést, vagy Oroszország
gal, vagy Franciaországgal szemben. A flotta műveletei a Földközi-tengeren optimális esetben
is csak a francia szállítások Afrikától való elvágására és Málta blokádjára szorítkoztak.
Mivel a háború a tervezettnél korábban és kedvezőtlenül t ö r t ki, a flotta a tervezettnél is
lassabban mozgósított, emiatt nem t u d o t t idejében segítséget adni a német köteléknek, majd
készületlenül állt a francia kötelék Dél-Adriára való betörésével szemben. Az AOK haditervei
nem valósultak meg, mivel a feltartóztató háború a Keleti Fronton, és a gyors csapás Szerbia
ellen az erők elégtelensége m i a t t nem volt megoldható. Keleten a túlerő nagyobb volt, az 1—4.
hadsereg nem volt elegendő a cári seregek feltartóztatására, délen a gyenge 5. és 6. hadsereg
nem volt elegendő Szerbia ellen komoly eredmény elérésére. Az elhúzódó nyugati háború m i a t t
nem valósult meg a német erők jelentős részének átdobása keletre, így a háború folyamata
megváltozott.
Az AOK erről csak részben tehetett, a nyugati hadjárat alakulását nem volt módja befolyásolni
sem, bár ami segítséget adhatott, azt megadta 5 üteg 30,5 cm-es motoros tarack átadásával,
amelyek a belga várakat terv szerint le is küzdöttek. Az első hadászati hiba a Déli Front önálló
sága volt az AOK műveleteitől. Potiorek táborszernagy, aki a front és a 6. hadsereg parancs
noka is volt, az uralkodó I . Ferenc József császár és király kifejezett kívánságára t a r t h a t t a meg
önálló hadvezetési jogkörét, amit Conrad gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke, látva a keleti
front helyzetét, határozottan ellenzett.
Potiorek a korábban kidolgozott tervet rosszul és sablonosán hajtotta végre, változott hely
zetben. Nem az előzetes támadása volt helytelen, hanem annak iránya, módja és kivitelezése.
H a némi egyszerűsítéssel élünk, azt kell mondani, hogy ez két öreg hadvezér helytelen hadveze
tése volt, amelybe Potierek és lovag Liborius Frank gyalogsági tábornok belebukott, s ezután
valósult meg az AOK teljhatalmú, egységes hadvezetése, 1914 novemberében.
E t t ő l kezdve a Monarchia katonai vezetése számára, az erőforrások ismeretében, csak az a
6 Magyar Tüzér. 1939. Budapest. (Szerk. : vitéz Felszegliy Ferenc) szállítási fejezete.
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7. ábra. Vázlat a tengerpartok támadhatóságáról Handell—Mazzeti nyomán.
A vastag vonal a partok elleni támadás lehetséges sávja 10 m vízmélységnél. .

lehetőség maradt, hogy a belső fronton harcolva, az erőket összevonva, valamelyik ellenfelet
döntően megverve különbékére kényszerítsék. E z t a döntést is csak német erőkkel együttműköd
ve lehet elérni — bár Conrad tábornok mindent megtett, hogy presztizs-okból ezt elkerülje — ,
mert az osztrák—magyar erő ehhez is elégtelen volt. Ezen a kereten belül a haditengerészet
feladata a tengeri uralom fenntartása volt az Adrián — és a szárazföldi front maximális 4 támogatása. 1915 elejétől nem is szerepelt a tervben nagy tengeri csata megvívása, mert nem
volt kivel. A francia erők nem működtek az Adrián, Olaszország háborúba lépése csak hetek
kérdése volt, de a felderítés t u d t a , hogy az olasz flotta nem fog tengeri csatát vívni az Adrián,
nagy egységeit délre és a nyugati oldalra vonja vissza. Ez 1915. május 24-e u t á n teljesen iga
zolódott: a partok elleni támadás után az utolsó páncélos cirkálók is elhagyták Velencét; Brindisitől északra nagyobb hajó nem maradt. Az olasz flotta nagy egységei a Tarantó—Valona
vonal fölé nem futottak ki, csak 1918 szeptemberében (!) jelent meg az első két olasz sorhajó
Durazzo előtt és 1918. november 2-án Pola előtt, már a fegyverszünet után.
Ilyen körülmények között tengeri csatára őrizgetni a flottát, amely nem is következhet be,
nagy luxus, az erők pazarlása. Az olasz hadbalépés alapjaiban a flotta létalapját veszélyeztette,
a tengerparti területre t á m a s z t o t t hadicélokkal. A flotta hadműveleteit ettől kezdve a száraz
földi erők stratégiája határozhatta meg csak, mivel a döntés csak a szárazföldi fronton történhet.
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Vagy Észak-Olaszországban, a Piave mentén, és (vagy) délen Valona elfoglalásával, ahol fel
lehet göngyölíteni az Albániai frontot. Olaszország háborús morálja nem állt szilárd alapon, s
nagyarányú vereség esetén remélhető volt fegyverszünetre kényszerítése és a háborús párt
megbuktatása.
Az 1917. októberi 12-i Isonzo-csata eredményei közel hozták ezt a lehetőséget, csak 14 angol—
francia hadosztály átdobásával t u d t á k megállítani a válságos helyzet terjedését és stabilizálni
a frontot. Görögországban további 6 hadosztály kellett az olasz erők segítségére Valonánál, s
frontra vitték a szerb haderő átszervezés u t á n meglévő 6 hadosztályát is.
A flotta stratégiája 1917-ben több alkalommal is elszakadt a reális igényektől. Az olasz part
vidék állandó támadására lett volna szükség, hogy az Isonzo-front helyzetét könnyítsék — nem
t ö r t é n t meg. 1917 májusban az otrantói záróvonal ellen jóval nagyobb erővel kellett volna
támadni, hogy az őrhajók közül minél többet süllyesszenek el a speciális felszereléseikkel együtt.
Njegovan tengernagy nem engedélyezte a kellő erők bevetését és nem t a r t o t t Cattaróban távol
fedezetre szolgáló sorhajókat.
A támadást még 1917 nyarán meg kellett volna ismételni, de csak elégtelen erőkkel került
rá sor. 1917 októberében támadni kellett volna az olasz keleti partvidéket: nem került rá sor.
Ezeket a kérdéseket nem lehet azzal megoldani, sem megválaszolni, hogy fő az óvatos had
vezetés, mindent óvni kell — csak közben a háború vész el. Alapvetően nem fogadható el pl.
Kopeczky Győzőnek a 1986/4. sz. 763. o.-on írott Bayer idézete: „de, ha Polában áll (a W I E N )
tétlenül, és az óvatos Haus tengernagy még él, mindez nem történt volna meg. Mint ahogy az
sem, hogy a W I E N elsüllyesztése u t á n pontosan fél évvel — anélkül, hogy a hasonló MAS
támadások biztonságos elhárításának módszerét kidolgozták volna — az offenzív szellemű
fiatalok kihozták a flottát Pólából és a SZENT ISTVAN-t j u t t a t t á k hasonló sorsra". Ezek a
megállapítások egyszerűen nem felelnek meg a tényeknek.
A. Haus 1851-től 1917. I I . 8-ig élt, 66 éves korában tüdőgyulladásban halt meg Pólában.
Utódja Maximilian Njegovan altengernagy 1917. I I . 8-án v e t t e á t a Flottaparancsnokságot,
I I . 23-án nevezték ki tengernagynak, IV. 30-án Marinekommandant und Chef des Kriegsminis
terium—Marinesektion lett. 1858-as születésű, 1918. I I . 27-én legfelsőbb felkérésre beadta
nyugdíjazási kérelmét — magyarul belebukott a Cattarói felkelés ügyébe; ekkor 60 éves volt.
A MAS naszádok alkalmazása 1916-ban indult, 1917-ben lett veszélyes méretű, ekkor volt a
Buccari-öbölbeli és a Trieszt melletti támadás is. Ez mindenesetre azt mutatja, hogy ,,az öregek"
nem hoztak megfelelő ellenintézkedéseket, nem dolgoztattak ki új módszereket, vagyis nem
t e t t é k meg azt, amit egyes szerzők az utód szemére vetnek.
Nagybányai H o r t h y Miklós sorhajókapitányt 1918. I I . 27-én nevezte ki az uralkodó Flotta
parancsnokká, egyben előléptette ellentengernaggyá, ekkor 50 éves volt. Az utódoknak —
vagyis H o r t h y Miklósnak és a törzskar főnökének, norwalli Kőnek Emil ellentengernagynak —
mindössze 3 hónapjuk volt arra, amit az elődök 2 éven át nem t e t t e k meg.
E z a l a t t meggyorsították a Szombathy-típusú Gleitboot-sorozat építését, amelynek I—Vl-ig
számozott egységeit 1917. I I I . és 1918. VI. között kezdték építeni, az első kettő 1918 szeptem
ber—októberben lett kész.
Az Eckert von Labin-típusú páncélmotorcsónakok építését gyorsították, az Mb. 107—Mb.
115 számú egységek voltak munkába véve.
Német anyagból vették á t az LM típusú motoros torpedócsónakokat, LM 7—-10-ig 4 egység
épült meg 1917 decemberéig, de csak 1918 elején érkezett vasúton Polába. 7
Ezek nem hozhattak teljes értékű megoldást, a gyorstüzelő fegyverek számának növelésével
együtt sem. Egyébként az adott időpontban a MAS támadás megbízható elhárításának fegyver
technikai lehetőségei nem is voltak meg, nem csak az osztrák—magyar flottában, m á s u t t sem.
Az 1918. június 8-án indult bevetés, a második otrantói zárrombolási támadás időpontját
az AOK-val egyeztetett terv szabta meg, a csapatok piavei offenzívájának időpontja. A háborús
helyzet már annyira rossz volt, hogy a műveletet mindenképpen el kellett indítani, a kockázat
ellenére is. Ennek taglalása külön t a n u l m á n y t igényelne, ezt nem is kívánjuk végezni.
Végül le kell szögeznünk, hogy a Habsburg-birodalom, majd Ausztria—Magyarország hadi
flottája 1786-tól 1918-ig t e h á t 132 éven át hordozta a tengerek felett a piros-fehér piros hadi
lobogót. H a az előzményeket is figyelembe vesszük, VI. Károly alatt, 1711 és 1716 között vezették
be elődjét, tehát 207 éves múlttal rendelkező flottáról volt szó, amely hagyományai ós a biro
dalom érdekei m i a t t sem térhetett ki a kockázat elől. Nem hisszük, hogy azért kellett volna
óvni, hogy 1918 végén sértetlenül adják át az ellenségnek.

7 R. Greger: i. m. 65—67. o.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

CSATÁRI J Ó Z S E F

RAJK LÁSZLÓ
ÉS A „RAJK-ÜGY" A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚBAN

Csatári József, a Magyar Néphadsereg ezredese, a magyar és a nemzetközi munkás
mozgalom harcosa, a Vas megyei Felsőcsatáron 1909-ben, szegény paraszti családból
született. Eredeti neve Kálcsics volt, melyet 1954-ig használt. Apja korai halála miatt gyer
mekként cselédnek kellett állnia és nehéz fizikai munkával keresnie kenyerét. Később
a szíjgyártó mesterséget tanulta ki. 1929-től Budapesten helyezkedett el és itt került kap
csolatba a munlcásmozgalomml. 1930-ban a munkanélküliség emigrációba kényszerí
tette. Belgiumban telepedett le, ahol tevékenyen részt vett az emigráns magyarok munkás
mozgalmában. A szociáldemokrata „Világosság" szervezetének előbb tagja, majd titkára
lett.
1936 októberétől 1938 szeptember végéig Spanyolországban, a Köztársaságért harcolt.
1937-től a spanyol KP tagja. Először a magyar században, majd a zászlóaljban harcolt.
Tiszti iskolát végzett ; volt századparancsnok, zászlóalj-hadműveleti tiszt, végül zászlóalj
parancsnok-helyettes. Az ebrói csatában tanúsított magatartásáért, helytállásáért soron
kívül léptették elő századossá. 1939-ben Franciaországban internálták, majd sikerült
visszatérnie Belgiumba, ahol részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban. A bel
giumi Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik alapítója; a brüsszeli magyar partizán
század egyik vezetője, harcosa.
1947 végén települt vissza, Magyarországra. Előbb a SZOT-ban, majd — mint tartalé
kos őrnagy — az MKP Rendező Gárdájában dolgozott. 1948 tavaszától a Magyar Nép
hadseregben zászlóalj-, majd ezredparancsnok. 1949. július 6-án, a törvénysértések
során, a Rajk-per kapcsán letartóztatták, 13 évi szabadságvesztésre ítélték. 1954-ben reha
bilitálták. 1956 novemberétől a budai karhatalmi ezredben teljesített szolgálatot, majd
haláláig — 1970-ig — a Honvédelmi Minisztérium Központi Irattárának volt a vezetője.
A Rajk Lászlóról szóló visszaemlékezését korabeli naplójegyzetei, hiteles okmányok és
harcostársai emlékeinek felhasználásával a, halála előtti években írta. Amikor tollat raga
dott, az a cél vezette, hogy barátja, harcostársa, elvtársa, a mártírhalált halt Rajk László
emlékének adózzon, mert még ma is több körülmény tisztázatlan. Rajk Lászlót a part
es Miami szervek rehabilitálták, de körülötte még sok mindent homály fed. Ezt a „ködöt"
igyekezett Csatári József oszlatni, hogy emlékét megtisztítsa azoktól a rágalmaktól,
mellyel ellenségei még Spanyolországban bemocskolták.
Hirtelen bekövetkezett halála megakadályozta, hogy visszaemlékezését megjelentesse,
így írása „dobozba zárva" több mint tizenöt esztendőt váratott magára. A trockizmus
azonban ma már nem „ügy" és nem szabad, hogy „fehér foltok" legyenek történelmünk
ben. Kézirata semmiféle politikai érdeke nem sért. Csatári József jó és hű korrajzot
nyújt a spanyol polgárháborúról, Haászról, Gerőről, Rajkról és a többi spanyol harcosról.
Visszaemlékezésének közlésével tartozunk a koncepciós perek áldozatai emlékének;
de az utókornak is, hogy a jövő nemzedéke tisztábban lásson.
Györkéi Jenő
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A MAGYAR ZÁSZLÓALJ 1938-BAN

Heteket töltöttünk már a keleti hadsereg tartalékában Aragonban, jórészt Binaced községben, amikor 1938 január közepén brigádunk felkerekedett és nagyrészt
gyalogmenetben a terueli keleti hadműveleti körzetbe érkezett. Csaknem egy hó
napja ez volt Spanyolország legaktívabb frontszakasza. Éjjel-nappal véres harcok
dúltak itt. Biztosra vettük, hogy a brigádunkat itt vetik harcba.
Az utóbbi időkben a hangulat egyre nyomóttabbá vált közöttünk. Sokan úgy vél
ték, hogy a nemzetközieket mellőzni akarják, s kivonják a frontról. Utoljára szep
temberben vettünk részt komolyabb harcokban a zaragozai belchitei arcvonalon.
Az emberek lépten-nyomon az elmúlt „nagy idők"-ről beszélgettek: a Casa del
Campónál két hónapig tartó ütközetről, ahol a (kiszolgáló személyzettel együtt)
2560 főt számláló XI. brigád 700 halottat és 1200 sebesültet vesztett; a négy hetes
nagy februári jaramai ütközetről, ahol a század létszámának 10%-a maradt csak
valamennyire épségben, azaz pontosan 18 fő... 4—5 napi átszervezés után a brigá
dok, csekély kiegészítéssel, újabb ütközetben vettek részt az olasz expedíciós had
sereg ellen a guadalajarai frontszakaszon. Itt a két hétig tartó harcokban a spanyol
néphadsereg egyik legnagyobb diadalát aratta...; a huescai és a brunetei nagy üt
közetekről...
1938 januárjában úgy véltük tehát, hogy brigádunkat Terűéinél vetik harcba.
Már nagyon untuk a napok óta tartó menetelést, minden nap 50—60 km, teljes fel
szereléssel. A legnagyobb meglepetésünkre azonban egy szép napon a fronttal ellen
kező irányba irányítottak bennünket. Az alcanizi vasútállomásra érkeztünk, ahol
már vártak az üres szerelvények. Riadólépésben bevagoníroztunk. Irány Tortosa-Valencia! Űt közben izgatottan találgattuk, hogy déli, vagy nyugati irányból haj
tunk-e végre ellentámadást a terueli kiszögellés ellen. Múltak a nappalok, az éj
szakák, de mi csak görnyedve rostokoltunk a vagonokban. Napról napra nőtt a
titokzatosság. Valenciát is elhagytuk, egyre távolodtunk Teruel nyugati hadműveleti
területétől, majd Madrid irányába tartottunk.
Egy alkalommal, amikor felébredtem, észrevettem, hogy vonatunk újra áll. Le
mentem a peronra, ahol a legnagyobb meglepetésemre megtudtam, hogy Albaceteben vagyunk. Ott találtam Haász Lászlót, a magyarok káderfőnökét is. Sok ember
vette körül, különösen zászlóaljtörzs-béliek. Már unottan beszélgettek, úgy látszik,
kifogytak a témából. Haász hozzám lépett, kölcsönösen üdvözöltük egymást, majd
karon ragadott és sétálgatva, kettesben beszélgettünk, ami kedvenc szokása volt.
Exkuzálta magát és látszólag nagyon meglepődve fogadott, megjegyezve, hogy
már régen keres, de senki sem tudta megmondani, hová lettem. Majd hízelkedve
folytatta: „Te vagy a zászlóalj, sőt az egész nemzetközi brigád egyik büszkesége.
írtam rólad egy brilliáns jelentést Moszkvába." Elpirultan hallgattam szavait és
ahogy ismertem, meg voltam győződve, hogy már legalább egy tucat embernek
mondott aznap este hasonló szöveget. Különben is, a vonat már legalább három
órája az állomáson tartózkodott, ha annyira érdekelném már régen megtalálhatott
volna.
Vonatunk tovább haladt Madrid irányába, de meglepetésünkre az Alcazar de San
Juan-i vasúti elágazásnál délnyugat felé fordult, így hát a Madrid—Lisszabon vasút
vonalon haladtunk. Az öt napos utazás alatt közel 900 km-t tettünk meg. Február
10-én Cabeza del Buey-ba érkeztünk, ahol kivagoníroztunk, izgatottan forgattuk a
térképet s kíváncsian nézegettük az ismeretlen vidéket. Megállapítottuk, hogy
mindössze 160 km-re vagyunk a portugál határtól és alig 40 km-re az arcvonaltói.
Kezdtük a rejtvényt megoldani. A portugál határ és az arcvonal között Francóék
életfontosságú ütőere húzódott, mely összekötötte az általuk megszállt északi és
déli területeket. Úgy látszik, ezt az ütőeret akarja a köztársasági hadvezetőség most
megcsapolni.
Extremadurában folytatódott aragoni életünk, ismét cikcakkban meneteltünk,
hol a front felé, hol ellenkező irányba. Szóval nagy csapatmozgás látványát és hírét
— 528 —

igyekeztünk kelteni, ami egy csomó hólj-ag keletkezésével és véresre dörzsölt lá
bakkal járt.
Egy szép napon arról értesültünk, hogy a Casas Ibafiez-i kiképző táborból a régóta
várt pótszázad végre csatlakozik zászlóaljunkhoz. Belalcazar községben értek utol
minket. A század politikai biztosa január első napjai óta, amikor is befejezte a két
hónapos tiszthelyettesi tanfolyamot, őrmesteri rendfokozatban, Rajk László volt.
Nagy érdeklődéssel vártuk az érkezőket, ők is kíváncsian érdeklődtek életünk felől.
Rögtön beszélgetni kezdtünk az ismertebb új bajtársakról, a két Sebes testvérről,
Imréről és Gyuriról ; Zsinkó Vilmosról, a KIMSZ egyik vezetőjéről és természetesen
Rajk Lászlóról, az 1935-ös nagy építőipari sztrájk egyik vezetőjéről.
A találkozás hajnalban történt egy erdőben, s az érkezett századdal még aznap
megerősítettük a zászlóalj összes alakulatait. Szereztünk fegyvereket, de sajnos nem
jutott mindenkinek; kézigránátot azonban mindenki kapott tetszés szerint. Másnap
hajnalban, 40—50 km-es gyaloglás után, még sötétben, kúszva, csendesen megköze
lítettük az ellenséget, s kézigránátzuhataggal, szuronyrohammal sikerült állásait
megsemmisítenünk. Bunkerekben próbáltak védekezni, de a nagy lendületnek nem
sikerült ellenállniuk. A századnyi fasiszta erőből csak néhánynak sikerült elmene
külnie, a többi vagy elesett, vagy fogságba ejtettük. A fasiszták fő ellenállási vonalát
áttörtük. Sajnos azonban a jobbszárnyon lévő lengyel zászlóaljnak nem sikerült
annyira a meglepetésszerű támadás, mint nekünk. Ily módon az első árkokban ellen
támadást kaptak, pokoli nagy gyalogsági, tüzérségi tűzzel és légi támogatással.
Az újonnan érkezettek izgatottak, de állhatatosak voltak, noha soraikban is ko
moly veszteséggel járt a tűzkeresztség. Nagy lendülettel rohamoztak, most már
mindenki fegyverhez jutott az elesettek és sebesültek fegyvereiből. Tovább szerettek
volna rohamozni. Minket, ,,veteránokat", kérdésekkel ostromoltak: miért nem
megyünk tovább, hiszen teljesen szabad az út ? Én, mint Szalvay zászlóaljparancs
nok helyettese, az ellenség megerősített állásainak elfoglalása után rögtön intéz
kedtem, hogy az elfoglalt terepszakaszt megerősítsük. Igyekeztünk meggyőzni őket,
hogy az most a legfontosabb. Érdeklődtem a szakasz- és századparancsnokaiknál,
politikai tisztjeiknél, hogy hogyan állták meg helyüket az újoncok. A veteránok ál
talános megelégedésére az „újoncok" kitűnően vizsgáztak. Egyiket-másikat meg is
szólítottam, hogy meggyőzzem őket a sürgős erődítési munkák fontosságáról. Rajk
László, aki egyébként a kiképző táborban élénken érdeklődött a harcászat iránt,
szintén értetlenül figyelte az eseményeket.
— Miért nem törünk előre — kérdezte ő is —, hiszen az előttünk álló síkság tel
jesen szabad, még csak nyúl sem mozog rajta?
— A jobbszárnyon harcoló zászlóaljak támadása megrekedt — magyaráztam —,
amint azt a csatazaj is bizonyítja. Tőlünk balra egy kilométerre egy Somlóhegy
szerű kúp emelkedik, azt már nem foglaltuk el. Ilyen körülmények között további
előrenyomulásunkat nem akadályozná ugyan semmi és senki, de vakon belefut
nánk egy igen előnytelen harapófogóba.
Jóslásom igaznak is bizonyult, sűrű rajvonalak jelentek meg a láthatáron. A teknőhát-szerű magaslatról könnyen el tudtunk bánni velük.
Úgy látszik azonban, hogy a köztársasági hadvezetőség mégis lemondott arról,
hogy a már közel másfél éve megmerevedett extremadurai front aktivizálásaival
Francóékat rákényszerítse az aragoni fronton készülőben lévő támadásra összpon
tosított csapatok kivonására és Extremadurában való bevetésére. Később világosan
kiderült a köztársasági hadvezetőség terveinek megváltozása. A következő napok
ban semmi jelentősebb dolog nem történt. Járőröztünk, főleg éjszaka, és zaklattuk
az ellenséget.
Újra Aragonhan
Március első napjaiban ismét útra keltünk Extremadurából és 900 km-es utazás
után 7-én visszaérkeztünk a veszélyeztetett aragoni frontra. Hijar mellett Jatielben
szállásoltak el bennünket. Mindkét fél nagy csatára készült. Nehéz lenne az akkori
napok zűrzavaros eseményeiről rövid, átfogó képet adni, ezért inkább átadom a
szót a harctéren írt naplómnak :
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Március 9. Reggel 6.30. Támadnak a fasiszták az Ebrótól délre 60 km-es front
szakaszon, tizenöt hadosztállyal. Belchitével szemben a marokkói hadtest, tőle jobbra
a Valino-hadtest két gyalogos hadosztálya támad, a lovas hadosztályai megerősítve.
Mellette az olasz hadtest, a galíciai hadtest nyomul előre, mindkettő 4—4
hadosztállyal. A felderítők adatai szerint Terűéitől északra a castiliai hadtest vonul
fel, de egyelőre még menetben van.
Március 10. Belchitét a marokkói hadtest elfoglalta. Kora reggel harcba vetették
a 15. és 13. Nemzetközi Brigádot. A 15. Brigádot a 13. Brigád egyes egységeivel meg
erősítették és Leceránál ellenlökést hajtottunk végre.
Zászlóaljunk a brigád balszárnyán a második lépcsőben helyezkedett el. Erős
légitevékenység közepette közelítettük meg Lecerát.
Dél felé támadási parancsot kaptunk. Bombazáporban és géppuskatűzben kel
tünk át a Lecera melletti patakon. A patak túlsó partján nagy volt a keveredés, fel
derítőink majdnem harcba bocsátkoztak saját erőinkkel.
A harc egyre hevesebb lett. Az ellenünk támadó Valino-hadtest egyik hadosztálya
visszavetette brigádunk ellenlökését és folytatta a támadást. Vissza kellett vonul
nunk. Lecera előtt azonban sikerült megkapaszkodnunk és beástuk magunkat. Nem
sokat pihenhettünk, a 15. Brigád jobbszárnya és saját brigádunk több zászlóalja
nem tudott ellenállni a nyomásnak. Éjszaka mi is visszavonultunk, egész éjszaka
mentünk, ástunk és felkészültünk a támadás elhárítására. S ez be is következett.
Tüzérségi túz után megindult a roham. Visszavertük.
Március 12-én azt a parancsot kaptuk, hogy a zászlóalj vonuljon Hijar irányába
és a község mellett foglaljon tüzelőállást. Kb. 8 km-re lehettünk a falutól. A légierő
állandóan veszélyeztette a menetoszlopot. Az út mellett gépkocsik és szénné égett
holttestek hevertek. Hijar előtt gépkocsival találkoztunk, vezetője közölte, hogy
Hijart megszállták a marokkóiak. A térképet nézegettük, tanakodtunk, hogy mit
tegyünk. Előttünk fasiszták, mögöttünk a Martin-folyó, amelyet nagyon meredek és
magas sziklapárkány szegélyez. Fel kell jutnunk a fennsíkra — döntöttük el
hosszas tanakodás után. Visszafordultunk, hogy a sziklákon keresztül kijussunk az
ellenség gyűrűjéből. Az egyik elhagyott faluban szerencsénkre találtunk egy embert,
aki ismerte a hegyi ösvényeket. Vezetésével sikeresen és zavartalanul elértük a
folyót. A Martin-folyó azon a részén nem túlságosan széles és nem nagyon mély,
csak a sodra erős. Szerencsésen átkeltünk, senki sem veszett a vízbe.
Oszlopban meneteltünk, 12, egyenként 65 kilós Maxim géppuskával, valamint
rengeteg lőszerrel, amiket felváltva cipeltünk. Én nagyon fáradt voltam, mert min
denkinél többet kellett gyalogolnom és kevesebbet aludhattam még az állásokban is,
mint a többiek. Lehetőleg húzódoztam tehát attól, hogy a géppuskacipelőket én is
felváltsam. Rajk László megbízás nélkül vállalta és irányította a géppuskacipelést.
Repülőgépek köröztek felettünk. Szerencsére nem tudhatták azt, hogy mi hova
tartozunk, különben az utolsó szálig játszva lemészárolhattak volna bennünket.
A teljesen kopár szakadékban semmi fedezési lehetőség nem volt.
Ilyen volt az életünk a nagy fasiszta aragoni támadás napjaiban, március 9-től
április 19-ig.
Voltunk olyan helyzetben is, hogy a zászlóaljunk egy részét arcvonalunk előtt
5 km-re, a senki földjén, a fasiszta lovasság bekerítette, s tisztán csak^lélekjelenlé
tünkön múlott, hogy megmenekültünk a fogságtól, vagy a haláltól. Április 19-én
a fasiszták elérték a Segre—Ebro—Catalania vonalat, ám megálltak, kimerültek.
Zászlóaljunkat még többször harcba vetették a Leridától északra fekvő belageri
hídfő felszámolására. így számunkra az aragoni fasiszta offenzíva május 31-én
fejeződött be. E hónapok nehézségeinek elviselése, az előre kiszámíthatatlan csapat
mozgások végrehajtása hallatlan erkölcsi és fizikai erőfeszítést követelt. Az után
pótlásnehéz, erdős, szakadékos terepen a nagy káoszban nagyon nehezen jött. Meg
történt — ón is megtettem —, hogy egy hirtelen zápor után a legelőn öszvérnyomból
szippantottunk nem éppen tiszta vizet.
Április 21-én a Segre és az Ebro összefolyásától délre széles frontszakasz védel
mére rendezkedtünk be. Mögöttünk Almatret község, előttünk az Ebro, túlsó partján
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Fayon község. Hegyes, erdős, szakadékos terep. Ez a frontszakasz a „csendes Ebro"ként vésődött be az önkéntesek emlékezetébe, mivel a járőrök között néha kirob
bant tűzharcon kívül semmi más harctevékenység nem folyt. Védelmi sávúnk leg
alább 8—10 km-re terjedt, mögötte vagy másfél kilométerre a sáv közepén egy ta
nyán helyezkedett el a zászlóaljtörzs. Egész Spanyolország tele van ilyen gazdasági
épületekkel. I t t tárolják a mezőgazdasági szerszámokat, a szalmát, amit aztán a
paraszt egész télen át, zsákba tömve, szamár- vagy öszvérháton szállít a faluba.
A tágas épület legalább 3 helyiségből állt és mi, az eléggé népes törzs tagjai, itt hen
teregtünk a szalmán.
A szigorúan a törzshöz tartozó tiszteken kívül itt kapott helyet a zászlóalj egész
ségügyi, valamint az adminisztratív szolgálatának egy része.
Egy szép napon a feloszlatott albaceti bázisról is a zászlóaljhoz érkezett néhány
ember, köztük több régi barátunk is, akik mint rokkantak, vagy lábadozók várták
beosztásukat. A nagy szenzációt Haász László megérkezése jelentette. Igaz, hogy az
állománybeliek eddig nem sokszor látták a káderfőnököt, de annál többet beszéltek
róla. Haász alacsony növésű, cingár ember volt. Azt tartották róla, hogy furfangos
észjárású, mindig nagy jelzőkkel dobálódzó, demagóg, intrikus hajlamú egyéniség.
A zászlóalj alakulása idején, 1937 április végén mutatkozott be. A 5>nagy ember"
érkezésekor Madridhoz közel, Mecóban voltunk, itt szerveztük a zászlóaljat. Ez volt
az első maradandó emlékű találkozása a személyi állománynak a káderfőnökkel.
Érkezésekor a tábornok valakivel tárgyalt. Haász nem akart tudomást venni erről
és követelte, hogy akkor is jelentsék be őt Zalkának. A tábornokkal, tegezve, egyen
rangú félként beszélt, amit senki más nem tett meg. A zászlóaljnál is látogatást tett.
A vezető embereken kívül egy körletet is meglátogatott, egy gazdasági épületet.
Egy szakasz katona volt ott elhelyezve. A katonák éppen a gyakorlótérről vonultak
be, tettek-vettek, rakosgattak; amikor a káderfőnök belépett a körletbe, senki nem
vett róla tudomást. Haász László dühösen kirobbant magából:
— Miért nincs itt vigyázz-állás, ha az elöljáró belép ? Tudjátok ki vagyok én ? Én a
magyarok káderfőnöke vagyok Albacetében, a bázisnál! — válaszolta meg saját
kérdését a mellére csapva.
— Én képviselem itt Sztálin elvtársat, vegyétek tudomásul !
Ezután a haragos, villogó tekintetek előtt sarkon fordult és elment. így folyt le
Haász bemutatkozása a zászlóaljnál, de ez az eset olyan emlékezetes volt, hogy nem
is került le napirendről sohasem. A jelen voltak lehetőleg tovább adták az újonnan
érkezőknek. Később újabb történeteket kapcsoltak hozzá, csak két példát említek.
Az újonnan érkezetteket és a meggyógyult sebesülteket az ő irodája küldte ki a
frontra, nagy hiány volt cigarettában, s úgy hírlett, az egyéni csomagokat is meg
dézsmálja valaki. Mivel az ügy kivizsgálásával megbízott cenzor, Hegyi, Haász fel
ügyelete alatt dolgozott, egy percig sem volt vitás az emberek szemében, hogy ki a
tettes. Kis ügy, ami azonban a háborús körülmények között nagy jelentőségre emel
kedhet.
Amikor pedig 1937 augusztus végén a brunetei frontról az aragoni arcvonalra vo
nultunk, a vonatunk Albacetét is érintette. Az állomáson a harcosok arról beszéltek,
igaz csak tréfásan, de némi komoly haraggal: ,,Fiúk szálljunk le és rohamozzuk meg
a magyar kádert!"
így érthető, hogy érkezése után azonnal suttogni kezdtek Haásszal kapcsolatban:
Bukott ember! Fegyelmi úton leváltották stb., stb.
Haász azonban úgy próbált viselkedni, mintha semmi sem történt volna. Az őr
ségbe osztottuk be, ahol lényegében semmi feladata nem volt. Az őrség volt az a
hely a zászlóaljnál, ahol ideiglenesen, vagy végleg sok rokkant, vagy lábadozó derék
elvtársunk talált elfoglaltságot.
Szalvay, a kemény katona, gyűlölte Haászt, mert az nagyon félt a puskaropogástól. Ezt Szalvay soha nem tudta elviselni és megbocsátani. Azért kedvelte például
Marschall Lacit, aki nem ijedt meg semmiféle csatazajban. Ebben az időben Rajk
László is a törzs állományába tartozott. Néhány nappal azelőtt lett a zászlóalj párt
titkára. Rosenthal Ernőt váltotta le, aki lemondott funkciójáról Rajk javára azzal
a megokolással, hogy az inkább alkalmas rá. Rajk László a csatákban tanúsított
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helytállásával, emberi magatartásával kivívta az emberek végtelen tiszteletét.
A katonák rajongásig szerették, s a törzsben is hamar megszerettük. Csendesebb
időben is nagyszerű bajtársnak bizonyult, s unalmas, mindig egyforma napjainkat
ő vidámította fel. Nagyon okos, művelt és igen kellemes társalgó volt (s még puncsot
is ő tudott a legjobbat készíteni). Azt hiszem, hogy nélküle megölt volna bennünket
az unalom.
Egyik nap azonban vita kerekedett. Zászlóaljunktól eltávozott sebesültek és a
hősi halált haltak részére csomagok érkeztek, ám tartalmukat egyszerűen kiosztot
ták a törzsben. Rajk László, mint zászlóalj-párttitkár, tiltakozott az eljárás ellen.
Kiderült, hogy Haász László volt az akció értelmi szerzője, azzal a felkiáltással, hogy
úgysem tudjuk, merre vannak a sebesültjeink és az élelmiszer megromlik, mire meg
találjuk őket. Ez persze igaz is volt, de Rajk azt javasolta, hogy a csomagokat ne
a törzsnek, hanem a harcosoknak adjuk. A nagy vita végül Rajk javaslatára azzal
végződött, hogy a gazdátlan „kincseket" felváltva mindig egy másik szakasznak
kell juttatni.
Elvhú emberek előtt, akik életüket nem kímélve álltak helyt az ellenséggel szem
ben, csak bátor magatartással, emberi hozzáállással lehet megbecsülést szerezni.
Haász László méltatlan volt erre, egészen elszigetelődött közöttünk. Néha-néha ki
fejtette ugyan egyik-másik bizalmas embere előtt, hogy valami ,,trockista össze
esküvés" fúrta őt ki a beosztásából, és emlegette, hogy azt a bizonyos trockista
aknamunkát rövidesen felszámolják. Végre aztán sikerült tőle ideiglenesen megszaba
dulni. A Dombrowsky-brigád őrségébe helyezték át.
Június elsejével mi is a keleti hadsereg tartalékába kerültünk át, az Ebrótól lég
vonalban legfeljebb 20 km-re. Mora de Ebrótól délkeletre táboroztunk le Torre de
Fontoubella falu mellett egy fiatal erdőben. A falut igen nagy, kopár, sziklás hegyek
övezték. Itt rendezkedtünk be garnizonéletre a szabad ég alat .
Néhány napig, amíg tábort építettünk, csak gondtalan lötyögéssel töltöttük
időnket, de aztán elkezdődött a napról napra feszesebb kiképzés. A 30—40 fokos
hőségben rendszeres munka folyt, katonai elméleti és gyakorlati oktatás, politikai
foglalkozások és egyéb értekezletek, kora hajnaltól besötétedésig. Főleg a folyón
való átkelést gyakoroltuk, amiből messzemenő következtetéseket vontunk le. Az em
berek most már nem annyira a pihenés után vágyakoztak, mint inkább egy új, jó
ütközet után.
A ,,Rajk-ügy"
Egyik nap gyakorlat közben felkeresett egy lengyel elvtárs, a brigád pártbizott
ságának egyik tagja. A nevére nem emlékszem, megkérdezte tőlem, hogy van-e
időm, szeretne néhány kérdést feltenni. Egy bokor alá heveredtünk le a közelben.
Ő kérdezett, én feleltem.
— Ismerem-e Haász Lászlót ?
— Igen ! — válaszoltam. — Elmondtam, hogy bukkantunk fel egymás életében.
Elmondtam Haász László mecói látogatását.
— Hogy került Haász László kádervezetőnek ?
Erről fogalmam sem volt, azt sem tudtam, tulajdonképpen ki is ő. Erre a kér
désre elsősorban az Albacete-i felelős vezetőségnek kellett volna választ adnia. Én
főleg az emberek Haászról alkotott lesújtó véleményét mondtam el.
Például azt, hogy amikor hosszabb pihenésre volt kilátás, gyakran felkereste a
zászlóaljat. Egy alkalommal, a zaragozai harcok idején, rövid időre kivonták a
zászlóaljat és egy Samper de Calanda nevű, front mögötti községbe kerültünk. Haász
László persze megjelent a zászlóaljnál. Éppen menetkész állapotban voltunk. Az ér
kező káderfőnök megragadta az alkalmat és beszédet intézett a várakozó zászlóalj
hoz. Elmondta, hogy milyen is az antifasiszta harcos: Alig várja, hogy meffiássa
a fasisztákat — közben vicsorgatta a fogát —, ha meglátta nekiugrik, széjjelharapja
a torkát, és mutatta is, hogy hogyan. Hozzá dühösen rázta a fejét. Elmondtam,
hogy ilyen szónoklatai után milyen haraggal tárgyalták a harcosok Haász gyáva vi
selkedését, amit néhány napos fronton való tartózkodása alatt tanúsított Terűéinél.
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Hogy ez hogy is történt ?
A Fuentes de Ebro-i arcvonal második lépcsőjében települtünk, az első vonal
mögött 5—6 km-re, egy domb vonulattal teljesen védett terepszakaszon. Mint had
műveleti tiszt irányítottam az áttelepülést. Útközben Haász László barátjával, egy
újságíróval, hozzám csatlakozott. Elmesélte, hogy Albacetéből az összes káderesek
közül (csak a nagyobb számban képviselt nemzeteknek volt önálló káderese) ő az
egyetlen, aki kijár a frontra, a többiek örökké a bázison rostokolnak. Mindezt egy
frontkatonának mesélte, aki csak azt tartja frontnak, ahol egy kilométeres szaka
szon egyidőben legalább többszáz automata fegyver ontja a tüzet, ahol szaka
datlanul robbannak a gránátok, vagy a légibombák. Miután a zászlóalj elhelyez
kedett a kijelölt körletben, fogtam magam és elindultam az első vonal felé, terep
tanulmányozás céljából. Haász László és az újságíró hozzám csatlakozott. A hepe
hupás, de kopár terep az első vonal felé lejtett, a Fuentes de Ebro-i templom tornyá
ból kelepelt a géppuska, bár lőtávolán még messze kívül jártunk.
Egy halottat láttunk, az előző napi harcokban esett el. A halott láttán Haászék
megtorpantak, felszedték a sátorfájukat és gyors lépésben hátrafelé eltűntek.
Még néhány hasonló dolgot mondtam el Haászról az érdeklődőnek, aki erre rá
tért Raj k Lászlóra.
Én több, mint öt hónapja ismertem Rajkot, részt vett az extremadurai támadás
ban, hősiesen végigküzdötte a 83 napos aragoni védelmi harcokat. Példásan helyt
állt. Kivívta magának az emberek tiszteletét és szeretetét. Ennyit tudtam róla el
mondani, s ez egyöntetű vélemény volt az egész zászlóaljban.
A lengyel elvtárs ezután tudomásom szerint többeket is meghallgatott a zászló
aljnál. Végül 1938 július közepe táján a zászlóaljparancsnokságon egy nagyobb szo
bában ültünk össze, kibővített pártvezetőségi értekezlet formájában a ,,Rajk-ügy"
megtárgyalására. Emlékezetem szerint a következők voltak jelen ezen az értekez
leten: Szalvay Mihály parancsnok, Mező Imre híradó szakaszparancsnok, Képes
Imre II. századparancsnok, Rajk László zászlóalj-párttitkár, Sebes Imre, a II. szá
zad párttitkára, Keszőcze Endre hadműveleti tiszt, Strauss Sándor híradó tiszt,
Zsinkó Vilmos, az egyik század párttitkára és Marschall László (nem emlékszem,
milyen beosztásban volt ebben az időszakban), továbbá Haász László a brigád őr
ségéből, Boros Miklós, a III. század parancsnoka és jómagam, Szalvay Mihály helyet
tese.
A szót Haász László kapta meg elsőnek. Több mint egy órás vádbeszédet mon
dott. A vád lényege: Rajk és társai trockista tevékenysége. Valamilyen feljegyzé
seket forgatott a kezében, de szabadon beszélt, demagóg módon, tajtékozó dühvel.
Jól emlékszem, a bevezetőben Rajkot úgy jellemezte, hogy egy erdélyi nemes fia,
vádjai között az is szerepelt, hogy Párizsban élő élettársával szoros kapcsolatot tart
fenn, noha annak párttagságát felfüggesztették. A visszataszító beszéd hatására az
emberek izegtek-mozogtak a székeken. Mező Imre mellett ültem. Imre higgadt,
nyugodt ember volt, de nem tudta magát türtőztetni, hogy egy-egy megjegyzéssel
közbe ne vágjon. Igen sokszor oldalba lökött engem, vagy a másik szomszédját.
Miután Haász László elmondta vádbeszédjét, a szót Rajk László kapta meg, aki
mindenki csodálkozására nyugodtan ült a székén, mintha csak nem is róla lett volna
szó. Megkapván a szót, csodálatos nyugalommal felállt, magatartása mintha csak
megigézte volna az embereket. Minden indulat nélkül beszélni kezdett.
Magas sovány arca kiálló arccsontjaival kissé mongolosnak hatott, abból a faj
tából, amely bölcsességet sugároz. Különösen mélyen ülő barna szemei vétették
észre magukat. Járása nyugodt volt, még életveszélyben is biztonságot sugárzott.
Érezni lehetett hallatlan önfegyelmét. Ahol megjelent, központja volt a társaságnak
anélkül, hogy akarta volna. Minden körülmények között meg tudta őrizni a köz
vetlenségét. Az biztos, hogy végtelenül vonzó egyéniség volt. Mindenkihez meg
tudta találni a hangot, fizikai munkásokhoz éppen úgy, mint entellektüelekhez, fiata
lokhoz éppen úgy, mint az öregekhez. Ugyanazt a nyelvet beszélte, senki számára
nem volt idegen. Az első szavai még itt csengenek a fülemben.
— Igen — mondta Rajk —, én olyan erdélyi nemesnek a fia vagyok, aki cipő
foltozással kereste meg a tizenhárom tagú családjának a kenyerét. Élettársammal
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való kapcsolatomról és a magyar párthoz való viszonyáról, kijövetelem körülmé
nyeiről egészen pontosan tájékoztattam Haászt érkezésemkor. Haász a leghatá
rozottabban kijelentette, hogy minden a legnagyobb rendben van.
Homályos dolgok azok is, hogy Nagy Pál veszprémi földmunkást, a KMP Köz
ponti Vezetőség tagját extramadurai hősi halála előtt néhány hónappal kizárták
a pártból...
Mindkét ember beszédéből világosan kiderült, hogy tulajdonképpen egy több
hónapos ellentétről volt szó. Azon a napon kezdődött, amikor Raj k és társai Spanyol
országba érkeztek. Társai alatt a Budapestről nagyjából vele egyidőben érkezett elv
társak értendők—a Sebes testvérek és Zsilkó Vilmos, akikkel állítólag már Magyar
országon trockista agitációs tevékenységet folytatott. Haász vádjai között igen
éles hangsúllyal szerepelt, hogy a vádlottak pártengedély nélkül szöktek meg Ma
gyarországról, mert a trockista tevékenységük miatt elvesztették a talajt a lábuk
alól.
Rajk beszéde után parázs vita kezdődött, s kiderült, hogy a jelenlévők között
csak két ember szimpatizál Haásszal. A többiek haragosan szembefordultak vele.
Tulajdonképpen Mező Imre is a vádlottak közé tartozott, de ő olyan népszerű volt
és olyan nagy tekintélye volt nem csak a zászlóaljnál, hanem a brigádnál is, hogy
Haász ellene szóló vádjait elengedték a fülük mellett. Ezért olyan határozat szüle
tett, hogy amíg megfelelő körülmények között, az illetékes helyen az ügyet teljesen
ki nem vizsgálják, a következő elvtársak teljes jogú párttagság mellett semmiféle
funkciót nem tölthetnek be: Haász László, Rajk László, Zsilkó Vilmos, Sebes Imre
és Boros Miklós.
Az értekezlet után a brigád küldötte záróbeszédében kijelentette, hogy mivel a
vád (értsd a trockista tevékenység szálai) Magyarországhoz kapcsolódnak, lehetet
len tárgyilagosan döntést hozni, de veszélyes volna tudomásul nem venni az elhang
zott vádat.
Egyelőre csak élőszóval elmondott visszaemlékezésekre vagyok utalva, ahogy a
fent említett értekezleten elhangzottakat felidézem, de meggyőződésem szerint eljön
az idő, amikor előkerülnek az eredeti jegyzőkönyvek. Elképzelhetetlen, hogy ilyen
ne készült volna, s a jegyzőkönyvet az illetékes szerveknek el ne küldték volna.
Tudomásom van arról, hogy Rajk László is közel 60—70 gépelt oldalas beadványt
adott a Komintern -nek a spanyol párton keresztül, amit Beck János elvtárs spanyol
nyelvre is lefordított. Az ügyről Mátyás László is részletes jelentést küldött, az ak
kor Barcelonában székelő bázis illetékeseinek és ki tudja hány jelentés készült még.
Sokszor felvetődött bennünk a kérdés: miért lépett fel Haász László olyan ön
bizalommal ?
A későbbi időkben is megbizonyosodtunk arról, hogy Haász valamilyen erőt érzett
a háta mögött. A franciaországi magyar szekciónak például döntő szerepe volt a
magyar önkéntesek spanyolországi szerepében. Utolsó fokon ez irányította a világból
Franciaországba összesereglett magyar önkénteseket a spanyol frontra. A francia
országi magyar szekció legfontosabb vezetője pedig ebben az időben Szabó Ferenc
volt, aki később, a háború alatt, igen gyászosan levizsgázott. Haász László, mint a
spanyolországi magyar káderosztály vezetője, hivatali beosztásánál fogva szoros
kapcsolatban volt Szabóval.
,,A Rajk és társai" ellen indított eljárás idején Szabó magához hívatta Rajk
akkor Párizsban élő élettársát, Schillinger Ilonát és közölte vele, hogy Rajk László
egy trockista csirkefogó, akit ilyen tevékenysége miatt társaival együtt Spanyol
országban kizártak a pártból. Felszólította, hogy szakítsa meg minden kapcsolatát
vele, ne viselje a nevét és ezt adja írásban.
Révay Dezső, aki személyes kapcsolatban állt Haászszal Pesten a 30-as évek ele
jén, ugyancsak sokat háborúskodott vele, Haász őt is trockistaként üldözte. Szabó
Ferenc Révaynét is behívta és azt követelte tőle, szóban tagadja meg a férjét, de
mind a két nő megtagadta Szabó ilyen kívánságát.
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A ,,Rajk-ügy" tárgyalása után néhány nap múlva kimentünk az ebrói frontra,
amely legalább olyan pokoli volt, mint az első világháborúban a doberdói ütközet.
Az augusztus 20-án indult többször megismételt fasiszta támadás tíz napi erő
feszítés után ismét kudarcot vallott. — Na most majd kipihenjük magunkat —
biztatták a fiúk egymást. A pihenésből azonban semmi sem lett : a fasiszta vezérkar
látta, hogy rohamozó hadosztályai nem érnek el semmiféle sikert, újabb erőket
vont össze.
Az újabb támadást a marokkói és az olasz hadtest három hadosztálya indította,
alig három kilométer széles szakaszon. Minden arcvonalkilométerre egy hadosztály
jutott.
A biztos siker érdekében a főcsapás irányába 200 löveg tüze és 150 bombázó sző
nyegbombázása zúdult. Az ellenség fő célja az volt, hogy elfoglalja a 698 m-es ma
gassági pontot a Sierra de Cabals nevezetű hegyet.
Zászlóaljunk ismerősként üdvözölte a magaslatot, amikor ismét odavezényeltek
minket, a francia brigád egyik zászlóaljával közösen álltuk a sarat.
„A vörösök a sziklákhoz tapadtak, a köves hegyoldalakba vették be magukat,
sem tűzzel, sem vassal nem lehetett őket onnan kimozdítani. Sokszor utánpótlástól
elvágva, lőszer és víz nélkül, napokig, hetekig ellenálltak. A győzni akarás felüle
tesen kiképzett munkásokból, föld után sóvárgó parasztokból, szebb világról álmo
dozó értelmiségiekből hősöket teremtett" — írta egy liberális holland lap tudósí
tója, aki a Francóék oldalán tudósított.
Garcia Valino fasiszta tábornok pedig így emlékszik vissza erre az időszakra az
ebrói harcokról írt munkájában :
„Az átkaroló hadművelet Gaetta felé sem valósult meg és ezért az ütközet fron
tális támadások megszakítatlan zónájává alakult át, dombról-dombra szorítva az
ellenséget; a Sierra de Cabals csúcsainak elfoglalása szintén nem sikerült."
A marokkói hadtest 13. hadosztálya ezekben a harcokban állományának 80%-át
vesztette el, ezt a hadosztályt ki kellett vonni a harcokból.
Aznar tábornok, Franco hivatalos történésze pedig így ír :
,,A rajok csak úgy tudtak előrehaladni, ha 10 méterenként bombákkal megtisz
tították a lövészárkokat az ellenségtől, amelyet sem az ismételt tüzérségi össztüzek,
sem a sorozatos légibombázás nem vert ki állásaiból."
„Szeptember és október hónapokban méterről-méterre kellett a terepet vissza
foglalni, tíz- és tízezer tonna hadianyag felhasználásával, mintha az egész területet
hatalmas földrengés pusztította volna el."
Ezekből a harcokból a magyar zászlóalj 64 napon keresztül vette ki részét és a
legveszélyeztetettebb pontokon küzdött. Eajk László ekkor szakaszparancsnok volt.
Franco csapatainak vezetői úgy vélekedtek, hogy a széles folyó mögött, a nehéz,
sziklás terepen, a Condor légió műszaki csapatai által készített erődítményrendszer
„áttörhetetlen" és ott nyugodtan alhatnak. A köztársasági csapatok azonban az
éjszaka leple alatt meglepetésszerűen áttörtek egy ilyen vonalat. Három magyar
. század, Rajk László szakaszával az élen, reggel 9 órakor végrehajtotta a zászlóalj
elé kitűzött további feladatot is: elfoglalták a légvonalban 10 km-re lévő, straté
giailag fontos közlekedési csomópontot, Camposinest.
Fogságba ejtették az ellenséges hadosztálytörzsét; összesen kétszer annyi foglyot
ejtettünk, mint ahányan mi voltunk, pedig délután három órakor a hátunk mögött,
a folyóparton az ellenséges tüzérség ontotta a tüzet, fejünk felett ellenséges légierő
állandóan tevékenykedett. Összeköttetésünk sem jobbra, sem balra nem volt. A cso
mópont körüli magaslatokat azonnal megszálltuk. Géppuskafészkeket rögtönöztünk
és sündisznóállás-szerű körkörös védelemre rendezkedtünk be.
Az ellenség minden irányban mozgott körülöttünk, menekülő csoportok kerestek
egérutat árkon-bokron keresztül, hogy kimeneküljenek a bekerítésből. A megerősítő
csapatok mellékutakon a fő ellenállási vonalat igyekeztek elérni, így történt meg az
is, hogy a zászlóaljunk többi része Szalvay Mihály vezetésével tőlünk balra (velük
csak késő éjjel sikerült felvenni a kapcsolatot) egy egész ellenséges géppuskás századot,
valamint egy gépesített tüzérüteget ejtett fogságba.
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Ebben a káoszban állandóan járőröztünk az erdős, szakadékos terepen. Rajk
László különösen kitűnt szakaszával, s egyre-másra hozta a hadifoglyokat.
A Nemzetközi Brigádok kivonása előtti napokban azonban súlyosan megsebesült,
amikor géppuskával saját maga védte az egyik kritikus magaslatot, amely az
utóbbi napokban már többször cserélt gazdát. Aknaszilánkok tucatjai találták el,
karját eltörték, s egész bal felsőtestét valósággal szétroncsolták. Halálos sebet kapott
Zsilkó Vilmos is. Utolsó szava az volt, hogy most majd meglátszik ki a trockista.
Senki nem tudta ugyanis megmondani, hogy Haász László ezekben a hetekben hol
lapult meg.
A feljelentő
Haász demagóg szólamokkal, ügyeskedőén álcázott politikai, erkölcsi romboló
tevékenysége, ami sok kárt okozott az ügynek és szégyent hozott a magyar önkén
tesekre, sokunkat gondolkodóba ejtett.
Vajon hát ki is ez a Haász, hogyan került Spanyolországba, ilyen jelentős funk
cióba ?
Furcsa dolgok derültek ki Haászról.
Saját közlése szerint Moszkvából jött Isztambulon, Marseille-en keresztül Párizsba.
Tarr Imrének és Szabó Ferencnek maga is jelezte érkezését. Haász és Tarr ugyanis
egyaránt pécsi származású volt.
1923-ban Gerő Ernő és Tarr Imre az emigrációból hazatérve Pécsen is végeztek
illegális munkát, többek között Haásszal együtt. Lebukásukkor őt is letartóztatták,
de két hónapi börtön után szabadulva hátat fordított a mozgalomnak, legfeljebb
a perifériáján nyüzsgött ezután.
1936. november 7-én indult Párizsból Spanyolországba, egy Tarr Imre által vezetett
csoporttal. A 13. Nemzetközi Brigádba sorolták be őket, majd december végén a
terueli frontra mentek.
Haászt itt megbírálták a fronton tanúsított gyáva viselkedéséért. 1937 januárjá
ban a 13. Brigádot az andalúziai frontra irányították. Útközben Haász betegséget
színlelve egy kórházba lemaradt, maj d ez ideig kiderítetlen módon, amikor a Nemzet
közi Brigádok káderosztályát szervezték, Albacetében termett és valamilyen útonmódon ő lett magyar káderes, minden bizonnyal Gerő Ernő segítségével, aki ebben
az időben Barcelonában a Komintern instruktora volt!
Buzgón tevékenykedett és minden eszközt megragadott, hogy a magyar önkénte
sek fölé telepedjen, mint valamilyen mindenható. Még élnek olyanok, akik emlékez
nek ilyesfajta kijelentéseire: ,,Vedd tudomásul, én a magyar önkéntesek élet-halál
ura vagyok."
„Fogják meg" — a közmondás szerint így kiabál a tolvaj, hogy másra terelje a
figyelmet. Haásznak is volt mit lepleznie a múltjából, s volt mit féltenie — pozíció
ját — a jelenéből.
Működését azzal kezdte, hogy spiclihálózatot próbált kiépíteni. A megfigyelendők
névsorában szerepelt például Szalvay Mihály zászlóaljparancsnok is, aki csaták hőse
volt Spanyolországban, s akit harcostársai Csapaj évnek hívtak.
Haász többek között Kúti Jenőnek is bizalmas levelet küldött, amelyben 5—6
elvtárs nevét felsorolva kérte őt, hogy az általa feltett kérdések alapján küldjön
számára kimerítő információt az illetőkről. Aláírás: „Hálásan köszönöm, mindenkor
viszontszolgáltatásra készen — Haász László" (ezt a befejezést gyakran használta).
Kúti Jenő, aki hosszú éveken keresztül egyik kiemelkedő aktivistája volt a fran
ciaországi mozgalomnak, felháborodással olvasta Haász levelét, már csak azért is,
mert a megfigyelendőket — köztük Szalvay Mihályt — mind ismerte és tisztelte.
A levélre nem is válaszolt, de bemutatta parancsnokának Szalvaynak.
Basch Mária 1937 nyarán átutazóban benézett a káderosztályra, ahol Haász László
fogadta ós igen arrogáns hangon azt üzente Szalvay Mihálynak, sohasem tesz láto
gatást nála, ha Albacetében jár, vegye tudomásul Szalvay, hogy ő, Haász a magyar
káderfőnök.
1937 nyarán és őszén, amikor Rajk László, Tömpe András, Sebes Imre és György
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Albacetébe érkezett, Haász azonnal arról kezdett beszélni, valamilyen homályos
párizsi forrásra hivatkozva, hogy az említettek trockistagyanúsak.
Steinmetz Miklós magyar származású szovjet kapitány, Vecsésnél 1944-ben hősi
halált halt parlamenter 1937 novemberében tett nyilatkozata azonban végképp
leleplezte Haászt.
Előre kell bocsátanom, Steinmetz—pécsi származású lévén — egész családja ismerte
Haászt. Spanyolországban Grigorjev (G. M. Stern) szovjet katonai főtanácsadónak
volt a tolmácsa és a jelzett időben éppen haza készült Moszkvába. Steinmetz szemre
hányást tett a magyaroknak, hogyan lehetséges az, hogy egy közönséges, a bűnügyi
rendőrség által körözött sikkasztó legyen a magyar káderes. Mi viszont szemrehányást
tettünk Steinmetznek, hogy erről miért nem tett eddig jelentést az illetékes vezetők
nek. Steinmetz hivatkozott a beosztásával járó szigorú előírásokra, de ígéretet tett,
hogy az elmondottakról még elutazása előtt részletes jelentést tesz a spanyol párt
Központi Vezetőségének, név szerint Edo (Edoardo de Onofrio) elvtársnak és a
Nemzetközi Brigádok káderosztálya vezetőjének, Zselezov (Georgij Mihajlov) elvtárs
nak.
Steinmetz elvtárs részleteiben a következőket mondta el:
1. Haásznak Budapesten valamilyen cérnagomb üzeme volt, csalárd úton jutott
újabb és újabb jelentős összegű hitelekhez. Mikor leleplezték, 1936 nyarán meglépett,
először Bécsben kötött ki, majd onnan turistaként feleségével Moszkvába utazott,
abban a reményben, hogy régi párttagságára hivatkozva ott majd valahogy elhelyez
kedik.
2. Haászék felkeresték az akkor Moszkva mellett, Losinosztrovszkáján lakó
Steinmetz családot, ahol előadták szándékukat.
3. Steinmetzék azonban már értesültek a rádió és sajtó révén Haász ellen kiadott
rendőri körözésről, tudniillik a család egyik tagja ezen a területen dolgozott, és ezért
eltanácsolták őket a további látogatástól. Az esetre nagyon jól emlékezett Stein
metz Miklós Pesten élő testvére Irén is.
Haászék ezután Moszkvában a Komintern magyar szekciója ajtaján kopogtattak.
Először Kun Bélával akartak beszélni, azonban nem jutottak tovább a titkárnőnél,
aki hidegen fogadta őket. Továbbra is kitartóan ostromolták a magyar szekciót.
Közben folyt a spanyol polgárháború, s Haász azt a tanácsot kapta, hogy mint
r é g i jó kommunista, menjen Spanyolországba és mutassa meg, hogy kicsoda. Ez
elől nem térhetett ki és állítólag — szerinte — a szekció ajánlólevelével Törökor
szágon keresztül Párizsba indultak, a KMP ottani megbízottjához.
Ezzel napvilágra került Haász múltja, amit hősi halált halt öccsének, Haász
Istvánnak bátyjáról alkotott lesújtó véleménye is igazolt. Most pedig újabb hiteles
adatok bizonyítanak.
Előttem van a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal kiadványának 1936. IX. 5. (XV.
évf. 36. sz.) keltezésű száma, amely 5730. sorszám alatt közli a Haász (Hídvégi)
László gombgyáros és felesége ellen kiadott körözést, mivel „alaposan gyanúsíthatok
azzal, hogv 1936. június—július hónapokban négyrendbeli csalás bűntettét követ
ték el."
Tanulságos idézni a Párttörténeti Intézet Archívumának anyagát is, e szerint
Haász 1921-ben Baranya megszállt részein tevékenykedett, majd amikor e területet
visszacsatolták, Bécsbe ment, ott került kapcsolatba Gerő Ernővel, aki bevonta őt egy
kommunista iskolába. Ezután propagandamunka végzésére hazaküldték. Megbíza
tásával ellentétben azonban nem Miskolcra, illetve Budapestre jött, hanem Pécsre,
ahol lebukott.
Ügyét először Budapesten vizsgálták a Gerővel való kapcsolata miatt, majd át
tették a pécsi hatóságokhoz, ahol az emigráns Haász, akit politikai megbízatással
küldtek Magyarországra, le is bukott. Hogyan kaphatott nem sokkal ezután ipar
engedélyt ? S az sem lényegtelen, hogy a hivatalos iratok szerint 1903-ban született,
de Spanyolországban ezt a dátumot 1899-re változtatta, hogy 1919-es forradalmár
nak állíthassa be magát (Párttörténeti Intézet, 614. F. 1123. 11 830. 656. E. 1. csop.
11. ő. e.).
Felmerült a kérdés, hogy Steinmetz jelentése és a Rajk elleni vádak nyilvánvaló
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alaptalansága ellenére az illetékesek miért nem intézkedtek azonnal és határozottan
Haász ellen. Ennek az lehetett az oka, hogy a trockizmus elleni harc idején nem volt
merszük a trockizmussal — alaptalanul — gyanúsított elvtársak védelmére kelni.
Előttünk azonban teljesen világos volt, hogy az általa kiszemelt „trockisták" üldö
zése mögött Haásznak a leleplezéstől való rettegése rejlett. Elsősorban magát akarta
csalhatatlan és éber kommunistának feltüntetni.
Meg kell még röviden emlékeznünk az ügy további alakulásáról.
Cséby Lajos a St. Cyprien-i internálótábor magyar pártitkára, valamint Tömpe
András, a csoport másik magyar politikai vezetője és mások az alábbiakat mondják
el:
A határozat ellenére a táborban az egész kollektíva osztatlan elismerését és megbe
csülését, tiszteletét és szeretetét élvezte Rajk László. 1939 február második felében
azonban a St. Cyprien-i internálótáborban a tábor pártvezetősége közölte a magyar
csoport pártvezetőségével, hogy a spanyolországi határozat érvényes. Rajkra és tár
saira továbbra sem lehet semmilyen funkciót rábízni. Mi, internáltak, ismertük Rajk
jellemét, áldozatkész, bátor és példamutató helytállását. Tudtuk azt, hogy 1939
januárjában, súlyos sebeiből még egészen fel sem épülve, önként jelentkezett, hogy
ismét fegyvert fogjon a spanyol párt hívó szavára. Sokan az elvtársak közül még
a valódi nevét sem tudták (Firtos néven szerepelt), sem mozgalmi múltját.
Annak ellenére, hogy Rajk egyéniségének megítélésében az elvtársak egyöntetű
véleményen voltak, tudomásul kellett venni a felsőbb pártszerv döntését. Objektív
helyzetünk miatt nem volt más választásunk, minden energiánkat soraink összeková
csolására kellett fordítani, az ellenség befurakodása és bomlasztó tevékenysége ellen.
De megfogadtuk: minden erőnkkel azon leszünk, hogy a legfelsőbb fórum elé ter
jesszük a „Rajk-ügyet", a maga tiszta valóságában. Ez rövidesen, még 1939 júliusá
ban meg is történt.
1939 nyár utóján a Vernet-i táborban a francia párt közölte az internált magyarok
pártszervezetével, hogy a Rajkkal kapcsolatos határozat érvénytelen, mert a Fran
ciaországi Magyar Szekció vezetőségének az a véleménye, hogy a Rajk és társai ellen
felhozott vád koholmány. Miután azonban tudomásuk szerint az üggyel a Komin
tern foglalkozik, nekik nincs joguk a határozatot véglegesen megváltoztatni.
A táborokban (Gurs, Vernét) Rajk a frissen megjelent bolsevik párttörténetből
illegális szemináriumot vezetett. Petőfiről tartott előadásán a szlovákiai és erdélyi
magyarok is résztvettek. Az előadást közkívánatra több ízben meg kellett ismételnie.
Az Argeles-i internálótáborban a magyar csoport pártvezetősége még egyszer, de
utoljára foglalkozott Haásszal, s mint politikailag és erkölcsileg teljesen lezüllött
embert a párt soraiból kizárta. A társadalom kitaszítottja lett, s egyetlen tisztes
séges ember, sem magyar, sem más nemzetiségű szóba nem állott vele.
Éppen ezért nagy megdöbbenéssel vettünk tudomást arról, hogy Haásznak baráti
segítséggel mégis sikerült Mexikóban kikötnie, ahonnan a felszabadulás után valaki
nek írt (ez a valaki Gerő Ernő volt), de azóta semmit sem tudunk róla.
Egy ilyen aljas ember körmönfont rágalmai támasztották alá a Rajk elleni váda
kat.
Epilógus
Ráth Károly és Mátyás László a frontra indulva, 1944 júniusában, Moszkvában
búcsúlátogatásra ment Rákosi Mátyáshoz. A Nemzetközi Brigádok is szóba kerültek,
így Rajk is. Rákosi lelkükre kötötte, hogy Rajkot, aki állítólag Magyarországon van,
kutassák fel és jól vigyázzanak rá, mert értékes elvtárs és nagy szükség lesz rá.
1945. május 13-án, aznap, amikor Rajk hazaérkezett a nácik fogságából, a Köztár
saság téri pártközpontból felhívta telefonon Ráth Károlyt, aki akkor az Űj Szó szer
kesztőségében dolgozott. Ráth néhány perc múlva ott is termett.
Rajk Révay Józsefet várta, egy órán belül Révay is megérkezett. Rendkívül örült
Rajknak és így szólt: Jó hogy megérkezett, nagy szükség van a párt vezetőkre.
Rajk megjegyezte ; hogy van egy pártügye Spanyolországból.
Révai azonban legyintett: Ismerem, nagy marhaság. Az ügy már rég le van zárva.
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SZEMLE

K R I S T O GYULA

AZ ÁRPÁD-KOR HÁBORÚI
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 328 o.)

Az előttünk fekvő könyvről nyugodtan el
mondhatjuk, hogy régi hiányt pótol. Aki az
Árpád-kor háborúi között eddig tájékozódni
próbált, annak igencsak régi munkákat kellett
kézbevennie: Rónai H o r v á t h Jenő, Pauler
Gyula, Marczali Henrik, Bánlaky-Breit József
műveit, melyek érdemeit kár lenne tagadni,
de különböző okok m i a t t ma már nem kielégítőek. Kristó Gyula könyve tehát jelentős
hézagot pótol mégpedig — s ezt mindjárt a
recenzió elején leszögezhetjük — jól és magas
szinten pótolja azt a bizonyos „hézagot".
Az olvasó alapos forráshasználat alapján jól
szerkesztett, koncepciózusán megírt és olvas
mányos könyvet vehet kézbe, melyből meg
bízhatóan, de egyúttal kellő műélvezettel is
tájékozódhatik az Árpád-kori háborúk eléggé
szövevényes világában.
A kötet két részre tagolódik. Az első részben
7 fejezetre osztva időrendben halad végig a
katonai eseményeken. A munkának ez a része
kb. másfélszáz oldalnyi, s ez a terjedelem le
hetőséget biztosított a Szerzőnek arra, hogy a
korszak minden lényeges háborúját, hadjáratát
sorra vegye; ezt az 1984-ben megjelent Ma
gyarország hadtörténete két kötetben c. munka
terjedelmi okokból nem tehette meg.
A Szerző előadása során elsősorban a hazai
és külföldi elbeszélő forrásokra támaszkodik,
azonkívül a nem túlságosan bőséges szakiroda
lomra. Mondanivalóját — igen célszerű módon
-— krónikarészletekkel teszi színesebbé, köz
vetlenebbé. A felhasznált forrásanyagról az
olvasó a pontos lábjegyzetekből tájékozód
hatik.
A kötet e „krónikái" részéből megismerhet
jük a korszak minden fontosabb védekező és
t á m a d ó háborúját, hadi eseményét olyan
mélységben, amilyet a jelenlegi forrásbázis és
a kutatások jelenlegi állása lehetővé tesz, s
olyan alapossággal, hogy — véleményünk sze
rint — a Szerző jelen munkája hosszú ideig
„ a l a p m ű " marad.

A kötet második részéből a hadviselés tár
sadalmi és technikai feltételeit ismerhetjük
meg. E rész három fejezetből áll. Az első feje
zetben a Szerző a hadjáratok típusainak meg
állapítására tesz — sikeres —• kísérletet. Joggal
állapítja meg, hogy „az Árpád-kori hadtörté
nelemben a támadó jellegű katonai akciók
voltak a meghatározók, nem pedig a védekező,
elhárító hadműveletek." Ez — nézetünk sze
rint — az általános erőviszonyokkal függött
össze.
Az Árpád-kori Magyarország szomszédsá
gában (a tatárjárást nem számítva) két olyan
hatalom terült el, mely a Magyar Királyságnál
erősebb hatalomnak m o n d h a t ó : Németország
(illetőleg pontosabban „a Birodalom") és
Bizánc. Az előbbi a X I . században eléggé
agresszív és veszélyes, de a század vége felé
már leköti az invesztitúraharc, a pápaság elleni
küzdelem, melyben végül alul marad és ré
szekre bomlik. Az utóbbi a X I I . században
mutatkozik támadó kedvűnek, de támadásai
nem igazán veszélyesek, annál kevésbé, mert
erői más irányokban is le vannak kötve.
Komnenos Mánuel halála u t á n azután Bizánc
soha többé nem lesz szomszédaira veszélyes,
agresszív állam.
Ami Magyarország többi szomszédait illeti,
ezeknél az Árpádok állama erősebbnek, jelen
tősebbnek tűnik és területe, államszerkezete,
természeti kincsei, s nem utolsósorban katonai
ereje m i a t t méltán nevezhető —- legalábbi
I I I . Béla korától kezdve — „archiregnum"nak. Mint a Szerző is megállapítja: „az Árpád
kori Magyarország 400 év a l a t t szinte minden
időszakban a térség (Közép-Európa) jelentős,
olykor meghatározó fontosságú hatalmának
számított."
A következő fejezet a hadakozások társa
dalomtörténetét tárgyalja. A Szerző itt tömö
ren (38 oldalon) foglalja össze mindazt, amit a
források s az irodalom alapján a „hadakozások
résztvevői"-ről közlendőnek t a r t . E téren a
hazai történettudomány már századunk kez-
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detétől fogva, Károlyi Árpád, Erdélyi László
és Tagányi Károly munkásságával kezdődőleg,
sok újat és fontosat alkotott. A középkori tár
sadalomtörténeti kutatásnak jelenleg éppen
a Szerző az egyik legérdemesebb művelője,
ezért is sikerülhetett a bonyolult feladatot jól
megoldania, a témáról összefüggő, áttekint
hető összefoglalást készítenie, melyből az ol
vasó megismerheti a 400 éves korszak hada
kozó népelemeit.
A kötet utolsó fejezete a korszak harcosai
viseletével, fegyverzetével foglalkozik. E feje
zet szerzője Kovács László.
H a az egész kötetet hézagpótlónak neveztük,
e fejezetet különösen annak kell tartanunk.
Egyrészt azért, mert ilyen jellegű ós igényű
összefoglalás eddig még nem látott napvilágot,
másrészt pedig azért, mert a régészet különö
sen termékeny, fejlődő tudományág, s ered
ményeinek összefoglalása különösen tanulsá
gos.
A Kovács László által írott fejezetnek a tör
t é n e t t u d o m á n y művelői és az iránta érdeklő
dők egyaránt örülhetnek, mert a régészet leg
újabb eredményeit is figyelembe véve foglalja
össze fontos témáját, meg kell azonban jegyez
nünk, hogy jó lenne, ha (mivel a recenzens
nem archeológus) egy régész szakember is ki
fejtené róla véleményét.
Mint említettük az előttünk fekvő könyvet
jónak, hasznosnak, sőt „alapmű"-nek tartjuk.
Ez azonban nem jelenti, hogy nem találtunk
benne olyan részeket, állításokat, melyekkel
nem értünk egyet, vagy melyek talán elírás
következményei.
A 63. oldalon ezt olvassuk: „A király (Sala
mon) valamint Géza és László személyesen
irmtatott példát bátorságból a magyar sereg
nek, maguk is a hegyoldalon nyilazva törtek
előre."
A krónika azonban az 1068-as kerlési csata
leírásánál Salamon király, Géza és László her
cegek közül csak Géza hercegről említi,hogy
„ a menedékesebb lejtőn hatolt fel, nyilakat
szórt a kunokra". Salamonról és Lászlóról a
krónika nem állítja ezt, csak Gézáról, aki
„mindig óvatos volt". Aki nem volt „óvatos",
az nyilván közeiharci fegyverekkel igyekezett
a kunokat leküzdeni, annál is inkább, m e r t e
téren a magyarok voltak fölényben.
Nyilvánvalóan elírás a 68. oldalon a követ
kező: „Amikor hazatérőben (László király)
mindezt hírül vette, gyorsabban tért vissza,
mint ahogy t u d o t t . . . ! !"
A magyarok a Kijevben bemutatott futtató
és ugrató versenyeket nem kellett, hogy a
nyugatról bejött lovagoktól tanulják. A lovag
lás technikája terén ezek nem érték el a lovas
nomád lovasok tudását. I t t futtatásról és
ugratásról van szerintünk szó, nem pedig
lovagi tornáról (85. o.).

Nem tartjuk valószínűnek, hogy I I I . István
30 000 embert küldött Dalmáciába, bár a kró
nika ezt állítja, hiszen ez majdnem az egész
magyar haderőt jelentette volna (89. o.).
Barbarossa Frigyes átvonuló keresztes sere
ge semmi esetre sem lehetett 100 000 főnyi.
A krónikák ugyan ezt állítják, de a szakiroda
lom e téren egységes: a X I I . században Euró
pában ekkora seregek nem léteztek, de nem is
lettek volna elláthatóak (97. o.). Ekkehard
Eickhoff 1977-ben megjelent tanulmányában
12 000—15 000 főnyinek mondja Frigyes csá
szár kifejezetten lovagi, fegyvertelen zarándo
kokat magával nem v i t t hadseregét.*
Frigyes osztrák herceg inkább döfhetett lánd
zsájával, mint sújthatott; az erős döféstől a
lándzsa nyele általában eltörött (119. o.).
1260-ban a szétszóródott cseh hadsereget
összeszedni kellett csak és nem toborozni
(136. o.).
1266-ban a kunok rabolt hajókon az ország
elhagyására készültek. A herceg (István) sere
get indított ellenük „s az ország határaitól
elűzte őket". Ez nézetünk szerint nem egészen
érthető (138. o.).
Otakár seregét csak a krónikások becsülték
60 000 főre (142. o.).
1278-ban Dürnkrutnál a magyar had nem
lehetett 30 000—40 000 fő. Hogy a szorult
helyzetbe került Rudolfot a másik szárnyon
harcoló magyarok segítették ki, oldalba kap
ván a cseheket, csak lehetséges feltételezés.
Az viszont tóny, s meg kellett volna említeni,
hogy Rudolf a lovagi csatákban eléggé szokat
lan módon tartalékot képzett, s e tartalék
beavatkozása döntő módon megváltoztatta az
ütközet menetét. A dünrkruti sorsdöntő csa
tával újabban, s minden eddiginél alaposabban
Andreas Kusternig foglalkozott 1981-ben és
1982-ben megjelent munkáiban, mely utóbbi
ról folyóiratunk 1986/1. számában is olvas
h a t t u n k érdekes ismertetést Veszprémy László
tollából.
Ezeket a Magyarország hadtörténete meg
felelő részének megírásakor nem ismertük, s
nem használta őket a Szerző sem. Bár Kuster
nig felfogásában véleményünk szerint vannak
problematikus elemek, a jövőben munkáit a
dünrkruti csata tárgyalásánál feltétlenül figye
lembe kell venni (145—146. o.).
Az 1285-ös t a t á r támadásnál annak minden
különösebb nehézség nélkül történt vissza
verését is meg kellene említeni (148. o.).
A Szerző szerint a forrásokban említett
nyögerek az országban maradt tatárok voltak.
Németh Gyula viszont, kinek idevágó tanulmá
nyát (Magyar Nyelv, 1953.) a Szerző is idézi,
kun kísérő katonáknak mondja őket, bár el
nevezésüket mongol eredetűnek tartja (149.
és 213. o.).
1247-ben IV. Béla a Szörényságet a Szent
* E. Eickhoff: Die Bedeutung der Kreuzzàige für den
deutschen Baum. In: Die Zeit der Staufer. Geschichte
— Kunst — Kultur. Stuttgart, 1977. Band III. 245. <r
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János rendi lovagoknak (johanniták, ispotályosok) adta. A Szerző i t t és más helyeken is
„keresztes lovagrend"-nek nevezi őket, ami
félreértésre adhat alkalmat, mert a johannitákat ezen a néven is szokás volt ugyan említeni,
de „keresztes lovagrend"-nek a többi szerzetes
lovagrendet is lehet nevezni (160. o.).
A magyar kalandozó hadjáratokban részt
v e t t fegyveresek aligha lehettek kizárólag a
„harcos középréteg" képviselői, ebben egyet
értünk a Szerzővel. Azt viszont kérdésesnek
tartjuk, hogy a távoli és más társadalmi szer
kezetű vikingek párhuzama bizonyító erejű
lehetne. Az i t t idézett három könyv közül
egyébként kettő (Moberg és Partner) népszerű
sítő, sőt szépirodalmi jellegű munka (180—
182. o.).
A Szerző szerint a várnóp egyik fő feladata
a katonáskodás volt. A Szerzőnek ez ismert
álláspontja, melyet más munkáiban is közölt.
Eszerint a várispánságok katonai kontingen
seinek zömét a várnép adja, a várjobbágyok
pedig a várnép tisztjei. E nézetével nem tu
dunk egyetérteni. A régebbi történeti irodalom
úgy vélte, hogy a várispánságok népei közül
kizárólag a várjobbágyok voltak hadakozók,
a várnép pedig csak termelő munkát végzett.
E z t a felfogást Molnár József kérdőjelezte
meg folyóiratunk 1959. évfolyamában meg
jelent tanulmányában, melyben megállapítja,
hogy a várnép tagjai, a várszolgák (castrenses)
között is voltak hadakozók. Valamennyi vár
szolgát azonban azért nem tartjuk hadakozónak, mert pl. a Váradi Regestrum 223. sz.
alatt közölt peréből kiderül : öt Borsod megyei
várszolga azt állítja magáról, hogy a vár kato
nája, és ezért nem köteles börtönőri szolgá
latra. Eszerint voltak nem hadakozó, hanem
más szolgálatra köteles várszolgák, s a hada
kozó várszolgák helyzete előnyösebb volt,
mint a többieké, mert könnyebben emelked
hettek a várjobbágyok közé. Borsod megyében
az ilyen várszolgák külön falvakban laktak, s
feltehető, hogy a hadakozás „mestersége" apá
ról fiúra szállott közöttük. A várjobbágyok
aligha lehettek annyian, hogy belőlük kitelt
volna egy-egy várispánság 300—400 főnyi ka
tonai kontingense. De azért nem voltak nagyon
kevesen. Az említett váradi tüzesvaspróba
lajstrom 78. sz. pere szerint, mikor Doboka

vármegye ispánja megszemlélte csapatait, az
egyik várjobbágy a természetes, vagy más
szóval szent király jobbágyai sorai közé állt, s
néhányan kétségbe vonták, hogy ehhez joga
lett volna. Eszerint a várjobbágyságon belül
rétegek voltak, s az egyes rétegekhez tartozók
a megyei csapatszemlék alkalmából külön
sorakoztak. Azonkívül a várispánság 300—
400 főnyi kontingensének kiállításához aligha
volt szükséges, hogy minden várszolga kato
náskodjék. E z t egyébként valószínűleg a Szer
ző is így látja, hiszen a 185. oldalon így ír:
„Bizonyosan voltak olyan várnépbeliek, akik
egyáltalán nem hadakoztak, hanem békés
termelő tevékenységet végeztek" (184. o., ill.
szórványosan).
A Kovács László által írott fejezettel kap
csolatban egyetlen — bár nem biztos, hogy
jogosult — hiányérzetünk támad. Annak
idején Tóth Zoltán, főként a kardleletek elem
zéséből, azt a meglepő (s az írott források
alapján nem igazolható) megállapítást t e t t e ,
hogy az Árpád-korban Szent I s t v á n korától
kezdve a magyar lovasság kizárólag nehéz
fegyverzetű lovasokból állt, csak a „segéd
népi" (besenyő, székely, kun) lovasok voltak
könnyű fegyverzetűek.
Érdekes lenne most már megtudni, hogy
Kovács László, aki azokat a leleteket is ismeri,
melyeket Tóth Zoltán még nem ismerhetett,
hogyan vélekedik az általa ismert leletek alap
ján a nehéz és könnyű (esetleg átmeneti)
fegyverzetű lovasok arányáról a magyar had
seregekben ? Meg lehet-e egyáltalán kockáztat
ni valamilyen becslést a leletek alapján ?
Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy a kö
tet külső kiállítása minden dicséretet megér
demel. Betűi szépek, jól olvashatók, illusztrá
ciós és térképanyaga kiváló, fedele igen szép
és ízléses, ami mind a készítők és a Kiadó
munkáját dicséri. így is van ez rendjén egy
olyan könyvnél, mely alapmű, remélhetőleg
még több (esetleg helyenként átdolgozott szö
vegű — hiszen ez volna a recenziók célja)
kiadást fog megérni, s melyből nemzedékek
fognak tanulni, okulni.
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András

NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA

ÖT ÉVSZÁZAD CÍMEREI
a Magyar Országos Levéltár címereslevelein
(Corvina Kiadó, Budapest, 1987. 303 o.)

Az utóbbi évtizedben örvendetesen felsza
porodott heraldikai irodalom újabb, jól sike
rült darabjaként veheti kezébe a téma iránt
érdeklődő olvasó Nyulásziné Straub É v a köny
vét.
A most megjelent kötetben a szerző — a
Magyar Országos Levéltárban őrzött kb. 1650
darab eredeti címereslevél közül — 100 címert
színes táblán, 1173-at pedig heraldikai rajz
formájában m u t a t be.
Az időrendben közölt, színes táblákon sze
replő címerek túlnyomó többsége (91) XV—
X V I I . századi, mivel a címerképek jelentős
heraldikai változásai e 300 év alatt zajlottak
le. A későbbi századok címereiből úgy váloga
t o t t a szerző, hogy a címertani, művészettör
téneti és történeti értékeket figyelembe véve
a közölt címerek egy-egy típust képviseljenek.
A színes táblák a l a t t az a d o t t címer heraldikai
leírása olvasható. Az ezek megértéséhez szük
séges alapismereteket a rövid, vázlatos, de jól
összefogott, szabatos bevezető tartalmazza.
Ebből megtudhatjuk, hogy a címerhasználat
X I — X I I I . századi kialakulásában a döntő
szerepet a harcban, a lovagi tornákon való
felismerhetőség játszotta. A teljesen zárt pán
célzat szükségessé t e t t e , hogy viselője a többi
küzdőtől megkülönböztesse magát. E z t a célt
szolgálta a pajzsra t e t t jelvény, valamint az
ennél jobban látható sisakdísz. Ezek a jelvé
nyek később állandósultak, s örökölhetőségük
révén egy-egy család állandó szimbólumává,
címerré váltak. Az első 1130 körül Francia
országban keletkezett.
A címeralkotás csak rövid ideig volt esetle
ges. Szabályait már a X I V . század legelején
szigorú rendszerben írta le Bartolus de Saxoferrato, melyeket az új címerek alkotásakor
m á r figyelembe kellett venni. E szabályok sze
rint a címer legfontosabb jellemzője az egye
diség, illetve az, hogy a címerpajzsba foglalt
színes ábra mértani forma, vagy stilizált kép
legyen. Megszabják ezen kívül az ábrázolás
módját, a színek felrakásának sorrendiségót,
s bizonyos heraldikai „udvariassági" szabályo
k a t is.
A szerző ezután a címerhasználat magyar
országi kialakulását vázolja. Megemlíti az első
hazai, címerre vonatkozó adományleveleket,
ezek Károly Róbert 1326-os, 1327-es és
1332-es sisakcímert adományozó oklevelei.
Az első teljes (pajzsból, sisakdíszből, takaróból
álló), de le nem festett címert adományozó

oklevelet a Csentevölgyi család k a p t a 1398ban Zsigmondtól. A ránkmaradt első magyar
országi festett képes címereslevél a könyvben
is szerepel (I. tábla), melyet szintén Zsigmond
adományozott a Tétényi (Kapy) és a Haraszthi
családoknak 1405-ben. A XV. század elején
indul meg a címeradományozások sora, hát
térbe szorítva az önkéntes címerfelvételt.
Ez egyértelműen a Zsigmonddal a konstanzi
zsinaton (1414—1418) részt v e t t nagy létszámú
kíséretnek az ottani tapasztalatok hatására,
a címerekkel kapcsolatban beállott szemlélet
változásával hozható összefüggésbe.
A bevezető következő részeiben Straub
É v a elsőkónt a címereslevelek oklevéltani fejlő
dését jellemzi röviden. Az oklevelek — tartal
mi és formai jegyek alapján történő — dip
lomatikai vizsgálatának összegzéseként három
korszakot különít el. Az első korszak 1526-ig
t a r t , melynek ismertetőjegyei az egyházi ünne
pekhez viszonyított datálás, az episztoláris
forma, a függőpecséttel történő megerősítés
és a címerleírás bizonyos esetlegessége. Az
1526—1845 közötti második korszakban ál
landóvá válik az oklevelekben a címerleírás, az
uralkodó saját kezű aláírása, illetve a világi
és egyházi móltóságsor. A datálás a Julianusn a p t a r szerint történik. E
korszakban
(a X V I — X V I I . század fordulóján) jelenik meg
a könyv formájú címereslevél, melyben a címer
a szöveg előtti oldalon látható. Az 1845-től
kezdődő harmadik korszakban az oklevél
mindig könyv formájú, s nyelvében a latint
a magyar váltja fel.
A következő részben a heraldika korszakai
ról olvashatunk. A X I I — X V . század a klaszszikus, vagy élő heraldika időszaka. A X V I .
század elején kezdődő hanyatló, vagy más
képpen „papír" heraldikát az jellemzi, hogy a
címerek elvesztik eredeti szerepüket, s a meg
különböztetés mellett díszítő jellegük kerül
előtérbe.
Straub É v a — helyesen — nem feledkezik
meg arról sem, hogy a címerek egyben festé
szeti alkotások is. Alig néhány mondatban
remekül vázolja a címerkép-festészet fejlődé
sét, korszakait.
A bevezető lezárásaként tömören és jól
foglalja össze a címerek alkotóelemeiről, illetve
az azokra vonatkozó jelentősebb heraldikai
szabályokról szóló ismereteinket. A legfonto
sabb címerelem, a pajzs bemutatásánál kitér
annak hazánkban leginkább előforduló for-
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máira, legjellemzőbb osztásaira, a bennük áb
rázolt képek k é t fő csoportjára: a címerké
pekre és mesteralakokra. A pecséteken, illetve
régebben a könyvekben nem mindig t u d t á k a
címereket színesen ábrázolni. Ezért a színek
jelölésére egységes jelrendszer alakult ki, me
lyet szintén megtalálunk a könyvben.
A pajzs bemutatása után a címer további
fő részeinek: a sisaknak, a sisakdísznek és a
takaróknak az ismertetése következik.
Az említett négy fő elem a klasszikus heral
dikára jellemző; a hanyatló heraldika idősza
kában ezekhez újabb, ún. kiegészítő, díszítő
elemek: a rangjelző korona, a jelmondat, a
pajzstartók, a címerköpeny, a kitüntető jel
vény és a rendjel járulnak. Ezek taglalásával
zárul a bevezető.
A címertani alapfogalmakat összefoglaló
bevezető és a színes táblák u t á n következik ez
utóbbiak részletes elemzése, amely nagy értéke
a könyvnek. Az egyes ismertetések címében a
megadományozott család neve, az adományo
zás helye és időpontja található. Ezután a
címereslevél tartalmi összefoglalóját olvashat
juk, amely magában foglalja a címerszerző
nevét, érdemeit, illetve azt, hogy általa kik
részesültek a címeradományban; továbbá
hogy szerepel-e az oklevélben a címer leírása
és jelképrendszerének esetleges magyarázata.
A regesztát a címer vizsgálata, a leírt és le
festett címer összehasonlítása, az ábra magya
rázata, művészettörténeti utalások követik.
A táblák ismertetését a címernyerő családnak
a címer változásával kapcsolatos családtörté
neti adatai zárják.
Az elmondottakat gazdag jegyzetanyag
egészíti ki. Ebben olvashatjuk az oklevél ere
deti datálását (hónap, nap) és a címerszerzők
nevének az oklevélben szereplő alakját. Tartal
mazza ezen kívül a címereslevél levéltári jel
zetét, az oklevél és címerkép méretét, vala
mint azt, hogy van-e az oklevélnek függő
pecsétje. Szintén i t t szerepel az adott címerre
vonatkozó szakirodalmi utalás is.
A színes táblákon b e m u t a t o t t címerek címer
képei és mesteralakjai közötti eligazodást
heraldikai m u t a t ó segíti. A takarókon előfor
duló színeket külön táblázat összesíti.
A könyvben szereplő 1173 heraldikai rajz
közlése szintén időrendben történik. Az e raj
zokhoz tartozó jegyzék a következő adatokat
tartalmazza: a megadományozott neve, a
címereslevél kiállításának ideje és helye, az
adományozó uralkodó, az adományozás tár
gya, azok neve, akik a fő megadományozott
által az adományban részesültek, az oklevél
levéltári jelzete, illetve az esetleges megjegy
zések. A könyv végén a színes táblákra és a
heraldikai rajzokra egyaránt kiterjedő név
m u t a t ó található.

pótol. Hasonló jellegű, magyarországi vonat
kozású, vagy Magyarországon megjelent mű
utoljára közel fél évszázada, 1942-ben hagyta
el a nyomdát. A múlt század végén megjelent
Siebmacher-fóle sorozatnak a történeti Ma
gyarországra vonatkozó kötetei ugyan teljes
ségre törekedtek, de csak címerrajzot, rövid
címerleírást és néhány adatot adtak a címerről,
illetve a címernyerő családról. Hasonlóan ke
vés adatot (vázlatos eímerleírás, a forrás fel
tüntetése, a kihirdetés idejének és helyének a
megadása) tartalmaz, bár m á r színes ábrákat
közöl a több vármegyei levéltárnok által szer
kesztett „Magyarország Címeres Könyve".
A h a t kötetre tervezett kiadvány torzó ma
radt, mindössze egy (A—C-ig terjedő) kötete
jelent meg, 1913-ban. Az előbbieknél lényege
sen gazdagabb a Fejérpataky, illetve Áldásy
nevével fémjelzett „Monumenta Hungáriáé
Heraldica" sorozat. Ennek füzetei közlik az
adott oklevél latin szövegét, a színes címert
és annak magyarázatát, továbbá forráshelyét.
Az 1926-ban megjelent 3. füzettel azonban
ez a sorozat is félbemaradt. 1904 és 1942 között
jelent meg Áldásynak ,,A Magyar Nemzeti
Múzeum Könyvtárának címereslevelei 1200—
1868" című nyolckötetes műve. Ebben 5708
címereslevél leírását adja (magyar regeszta,
az adományozás ténye latinul, pecsételésre,
kihirdetésre, eredetiségre vonatkozó adatok,
irodalmi utalás), de mindössze 592 címerrajzot
közöl. Az említetteket jól egészíti ki, s néhány
vonatkozásban meg is haladja Straub É v a
könyve.
A könyv erényei mellett néhány apróbb
hibára is fel kell hívnunk a figyelmet. A pajzs
mező osztásait bemutató ábráknál (12. oldal)
a haránt és balharánt osztott pajzs ábrái fel
cserélődtek. Nyilvánvaló azonban, hogy nyom
dai, esetleg szerkesztői tévedésről van szó,
hiszen az ábrák alatti szövegben maga a szerző
figyelmeztet arra a heraldikai szabályra, mi
szerint a címerek oldalai a pajzsot viselő sze
mély szemszögéből értendők. Ugyancsak elírás
lehet a címer fő részei között szereplő „sisak
t a r t ó " kifejezés. Helyesen: sisaktakaró. Nem
is annyira hibás, mint inkább zavaró a
L X X X V . és a XCVIII. táblák alatti heraldi
kai leírásban mesteralakként szereplő „sátor"
szó. A magyar címertani irodalom sátornak
ugyanis azt a külső heraldikai díszt nevezi,
amely, a címer mögött elhelyezkedve, azt tel
jesen (koronástól, sisakostól) beborítja.
Az említett kisebb hiányosságok azonban
eltörpülnek a könyv értékei mellett. A szép
kiállítású kötetet adatgazdagsága, hiánypótló
jellege forrásértékűvé avatja. Ezért úgy véljük,
hogy a bevezetőben megcélzott érdeklődő
olvasóközönségen túlmenően a szakemberek
(heraldikusok, történészek, művészettörténé
szek) is haszonnal forgathatják.

A könyv fő erényének tekinthetjük, hogy
— a már említetteken túlmenően — hiányt
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BUDA EXPUGNATA 1686
EUROPA ET HUNGÁRIA 1683—1718
A török kiűzésének európai levéltári forrásai
(Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, Budapest, 1980. I—II. k*
1287 o., 86 képtábla, 2 térkép)

Buda visszavívásának, oszmán uralom alóli
felszabadításának háromszázadik évfordulóján
szinte példátlan vállalkozás eredményét ve
hették kézbe a korszak kutatói. Budapest
Főváros Levéltárának kiadásában együtt ta
nulmányozhatók tizennyolc mai európai állam
beli levéltárakban található, a Bécs sikertelen
1683-as oszmán ostromától ós a magyarországi
visszafoglaló háború kezdetétől a történelmi
Magyar Királyság területének oszmán uralom
alóli teljes felszabadítását rögzítő 1718-as
pozsareváci békekötésig terjedő korszak vo
natkozó forrásai: iratok, jegyzékek, levelek,
naplók, feljegyzések, térképek, metszetek,
röpiratok, sajtótermékek, kéziratos és kiadott
kortárs művek. Ez alapján minden eddiginél
jobb lehetőség nyílik az egyetemes európai
összefogás és a magyar erőfeszítés reális feltá
rására.
A kép azonban még most sem lehet teljes.
Mindenekelőtt az egykori szemben álló fél for
rásainak a teljes hiánya fájdalmas. Ugyanis
a kötet szerkesztőinek bevezető szavait idézve :
„A hivatalos álláspont szerint az isztambuli
levéltárak korabeli forrásanyagának feltáratlansága nem teszi lehetővé az elmélyült kuta
t ó m u n k á t . " A közvetlenül érintett egykori
hadműveleti terület iratanyagának bemutatá
sában is kényszerű hézagok támadtak. A ju
goszláviai levéltárakat csak a szlovéniaiak és
a késve megérkezett, így pótlólag bekerült
horvátországiak képviselik. Ismét csak a be
vezető szavaival: „Az ismételt megkeresések
ellenére a minden bizonnyal terjedelmes és
nagy értékű szerb forrásanyag ismertetése
hiányzik." Tegyük hozzá: a szerbiai levéltárak
ba az új államiságnak megfelelő területi ille
tékesség alapján bekerült, a történelmi Ma
gyarország déli területeivel kapcsolatos forrá
sok is hiányzanak. A legsúlyosabb hiányt
magyar szempontból azonban az jelenti, hogy
a magyar államiságot a hódoltság korában
őrző Erdélyre, továbbá az oszmán felvonulási
területként jelentős Moldvára és Havasalföldre
vonatkozó források ugyancsak nem kerülhet
tek be a kötetekbe. Ahogyan a szerkesztők írják:
„Többszöri felkérés ellenére a Román Állami
Levéltárak Főigazgatósága elzárkózott a te
matikus levéltár- és anyagismertető elkészíté
sétől. Az illetékes levéltári szervek arra hivat
koztak, hogy az anyag szétszórtsága, vala
mint a rendelkezésre álló pénzügyi és személyi

feltételek elégtelensége m i a t t nem áll módjuk
ban a kérés teljesítése." A fentiekhez azt kell
még hozzáfűznünk, a hasonló indokokra hi
vatkozó spanyol és portugál levéltári vezetők
lehetővé tették, hogy magyar kutatók oda
utazva, elkészítsék az ismertetőket. Más orszá
gokban, így Belgiumban, Franciaországban,
Lengyelországban, a levéltárak mellett könyv
tárak és múzeumok is csatlakoztak az elő
munkálatokhoz, hogy az általuk őrzött állagok
bevonásával teljesebb lehessen az ismertető.
A mű élére R. Várkonyi Ágnes írt nagyívű
történeti bevezetőt. Annak a felismerésnek a
szellemében, hogy a magyarországi felszaba
dító háború európai nagyságrendű esemény
sorozat volt, és hogy azokban az években
„Európa és Magyarország története egybe
íródott", idézi fel az oszmán világgal folyta
t o t t európai harcokat. Bemutatja, hogy egy
maga egyetlen európai ország sem t u d t a fel
t a r t ó z t a t n i az eredendően Európán kívüli
hatalomnak a keresztény világba való beha
tolását, és kezdettől jelen volt az európai
összefogás szükségességének felismerése. Ez
mégis sokáig késett, folytatja elemzését a szer
ző, mivel Európát az oszmán veszedelemnél
jobban lekötötték a maga belső problémái.
Ezután annak felidézése következik, hogy a
kereszténység összefogását mind türelmetle
nebbül a teljes megsemmisüléssel fenyegetett
Magyar Királyság államféríiai követelték, ám
Bécs 1683-as oszmán ostromáig mindhiába.
Bekövetkezett azonban a fordulat, „a szinte
végleges megosztottságba jutó Európa mintegy
a végső veszélyben megtalálta a közös cselek
vés módját". Az ezúttal első ízben felmérhető
hatalmas levéltári anyag ismeretében a szerző
ezzel kapcsolatosan részletesen elemzi a Buda
1686-os felszabadítását eredményező nemzet
közi összefogás megvalósulását és annak gaz
dasági, politikai, államhatalmi bázisát. A tör
téneti bevezető tanulmány a továbbiakban a
Szent Liga oszmánellenes háborújával kap
csolatosan azzal foglalkozik, miért torpant meg
a támadás lendülete, milyen okok vezettek a
hadműveletek
elhúzódásához.
Befejezésül
hangsúlyozza R. Várkonyi Ágnes, hogy a
Porta európai hatalmának megtörése, az osz
mán hatalomnak a magyar területekről való
kiszorítása kedvezőbb fejlődési lehetőségeket
teremtett, ám a fejlődés alapvető követelmé-
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nye, az országegyesítés elmaradt. A Habsburgbirodalmon belül a dinasztikus-nagyhatalmi
politika következtében Erdélyt, Horvátorszá
got és a kialakított katonai határőrvidékeket
közvetlen bécsi irányítás alá helyezték, és még
az e területek nélküli Magyar Királyság álla
misága is megsemmisülni látszott. Ez eredmé
nyezte a kuruc küzdelmeket, amelyeket a
korabeli Európa nem értett meg.
A nagylélegzetű bevezető tanulmány u t á n
a mai államok hivatalos megnevezése szerinti
magyar alfabetikus sorrendben következik a
levéltári anyagok közzététele. Az egyes álla
mok levéltárismertetői azonos szerkesztői elvek
szerint épülnek fel. Rövid történeti bevezető
ismerteti az adott terület egykori oszmán
ellenes részvételét. E z t követően a forrásokat
ma őrző intézmények fontosabb adatai követ
keznek hivatalos állami és magyar nyelven.
Ehhez csatlakozik a források leírása és jellem
zése. Befejezésül a válogatott levéltári és tör
téneti szakirodalom következik. Az államok
szerinti csoportosításban való tájékozódást
nagy mértékben megkönnyíti a függelék, amely
kronológiát, név-, hely- és intézménymutatót
tartalmaz. Emeli a kötetek színvonalát a ko
rabeli államhatalmi viszonyokat rögzítő tér
képek, továbbá a forrásokat közelebb hozó ké
pek közreadása.
Természetszerűleg minden szerkesztői egy
ségesítési elv ellenére is nagy eltérések vannak
a tizennyolc államtól érkezett anyagban.
Ennek okai egyaránt kereshetők az egyes
államok egykori elődeinek történelmi szerepé
ben, különböző iratőrző hagyományokban, a
mai levéltári rendszerekben, a fennmaradt
iratanyag terjedelmében, a korábbi feltáró
munka mélységében, a korszakra vonatkozó
adott történeti irodalom mennyiségében és
minőségében, valamint a m a érvényesülő tör
ténetszemléletben.
A történeti bevezetők közül a Belga Király
ságé, a Bolgár Népköztársaságé és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaságé elsődle
gesen a magyarországi oszmánellenes háború
idején mutatkozó belpolitikai hatásokkal, a
Csehszlovák Szocialista Köztársaságé, a Dán
Királyságé, a Francia Köztársaságé, a Lengyel
Népköztársaságé, a Német Demokratikus
Köztársaságé, a Németországi Szövetségi Köz
társaságé, az Osztrák Köztársaságé, a Spanyol
Királyságé és Vatikánváros Államé a hadmű
veletekben játszott történelmi szerepvállalással
foglalkozik, míg a Holland Királyságé, Nagy
Britannia és Észak-Írország Egyesült Király
ságé, a Svéd Királyságé ós a Szovjet Szocia
lista Köztársaságok Szövetségéé igyekszik az
egykori országról röviden teljes bel- és kül
politikai áttekintést adni, végül az Olasz
Köztársaságé és a Portugál Köztársaságé meg
elégszik azzal, hogy összegzőén felidézi a ma
gyarországi hadszíntéren történteknek az

adott területen keletkezett forrásokban való
tükröződésót.
Az iratőrző intézményekről a d o t t tájékoz
t a t á s mélysége is erősen eltérő, mégis az a
meghatározó, hogy az egyes mai levéltárak
és az egykori hivatalok, intézmények bemuta
tása, a forrásanyag őrzési rend szerinti ismer
tetése nemcsak általános tájékoztatást ad,
hanem rendkívül fontos iránymutatást is a
kutatómunkához.
Budapest Főváros Levéltárának kiadványa
így sorrendben megismertet az egykori Bra
bant Hercegség, Flandriai Grófság, Liège
Püspökség, Namur Grófság, a bulgáriai pasalikok, a cseh korona országai, a Dán Királyság,.
a Francia Királyság, az Egyesült Németalföldi
Tartományok, Krajná Hercegség, a Lengyel
Királyság, az Angol Királyság, a Szász Válaszófejedelemség, a Brandenburgi Választófejedelemség, a Badeni Őrgrófság, a Bajor Választó
fejedelemség, a Vesztfáliai Hercegség, Münster
Hercegérsekség, Paderborn Hercegérsekség,
Pvietberg, Landberg-Velen, Lippe és Haves tadt
Birodalmi Grófság, Soest és Köln Szabad
Birodalmi Város, a Toszkánai Nagyhercegség,
a Savoyai Hercegség, a Mantovai Hercegség,
a Nápolyi Hercegség, a Modenái Hercegség, a
Velencei Köztársaság és más kisebb itáliai
államok, a Portugál Királyság, a Svéd Király
ság, a Spanyol Királyság, az Orosz Birodalom
és az Egyházi Állam, valamint a Habsburg
birodalom központi szerveinél keletkezett, illet
ve az örökös tartományaiból származó magyar
vonatkozású és a magyarországi háborúval
kapcsolatos forrásaival, sőt áttekintést ad
az egykori Pozsony, Nyitra, Komárom, Gömör,
Zólyom, Hont, Szepes, Abaúj, Torna vár
megye, valamint egy sor, e vármegyékben élt
családnak, e vármegyékben tevékenykedett
egykori állami és egyházi testületnek, e vármegyékbeli városnak, továbbá a horvát ren
deknek és a zágrábi püspökségnek az oszmán
ellenes harcokra vonatkozó forrásairól is.
Míg a mai belgiumi, dániai hollandiai, szla
vóniai, brit, NDK-beli, NSZK-beli, olasz
országi, ausztriai, portugáliai, spanyolországi,
svédországi levéltárak — részben az óriási
iratmennyiség m i a t t kényszerűen —• megelé
gedtek az iratjelzetek közlésével, az ugyancsak
mai bulgáriai, csehszlovákiai, franciaországi,
lengyelországi, szovjetunióbeli, vatikánvárosi
és horvátországi levéltárak nagyvonalú gesz
tussal az iratok regesztáit is közreadták.
A fent elmondottak alapján jelen kétkötetes
m ű lényegesen hozzásegíti a magyar k u t a t ó k a t
ahhoz, hogy európai látásmóddal láttassák
mindazt a megpróbáltatást, háborús szenve
dést, újrakezdéssel járó nehézséget, amely
végül is elvezetett oda, hogy — a kötet élén
beköszöntőt írt Farkasinszky Lajosnak, Buda
pest Főváros Tanácsa általános elnökhelyette
sének szavaival — „Magyarország végre meg-
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indulhatott a békés gazdasági-társadalmi fej
lődés útján, s visszatalálhatott Európához".
Amikor befejezésül újólag üdvözöljük e
nagyszerű vállalkozást, egyúttal reményünket
fejezzük ki, hogy a most kimaradt államok
forrásainak hasonló bemutatása is mielőbb

elkövetkezhet, és ezáltal a háromszáz eszten
dővel ezelőtti egyetemes történeti jelentőségű
magyarországi eseménysorozat még teljeseb
ben megismerhető lehet.
Zachar József

JENEY

A PORTYÁZÓ,
AVAGY A KISHÁBORŰ SIKERREL VALÓ MEGVÍVÁSÁNAK
MESTERSÉGE
KORUNK GÉNIUSZA SZERINT
(Hága, 1759)
(Magvető Könyvkiadó,

A Magyar Hírmondó sorozat eddig ismeret
len hungarica közreadásával gazdagítja az ol
vasók ismereteit. A kötetet válogatta, szer
kesztette, fordította, a bevezetést és a jegy
zeteket írta Zachar József.
A szómagyarázatokkal gazdagított kiadvány
Zachar József kutatásai nyomán bemutatja a
hol franciának, hol németnek mondott erdélyi
származású Jeney Lajos Mihályt, mintegy
megcáfolva Markó Árpád neves hadtörténész
megállapítását: „Zrínyi Miklóson kívül nem
élt a XVII., de a X V I I I . században sem olyan
hadi műveltséggel rendelkező magyar kato
nánk, aki a hadtudomány, hadművészet elmé
leti kérdéseivel behatóan foglalkozott volna, s
ilyen tárgyú magyar könyvek sem jelentek
meg." A levéltári és könyvészeti kutatások
alaposságának szükségét bizonyítja, igazolja
Zachar József feltáró munkája.
A magyar nyelven most először közreadott
értekezés, mint arra a címlap is utal, 1759-ben
jelent meg Hágában francia nyelven. Bizonyá
r a ez is közrejátszott, hogy szerzőjót kortársai
franciának hitték, annak ellenére, hogy mun
káiban ilyen megfogalmazással találkozunk:
„...gondolataimat egy olyan nyelven kell ki
fejeznem, amely számomra idegen..."
A bécsi hadilevéltárban (Kriegsarchiv) fel
lelhető iratokon Michael v. Jeney, Geney,
Geneyne, Jeny, Jenay, Jeneyne, Jenney,
Jennay változatokban találkozhat a k u t a t ó
Jeney Lajos Mihályra utaló iratokkal. A ke
resztnevét illetően a francia és porosz levél
tárakban fellelhető források Luis, Lajos, az

Budapest, 1986. 293 o.)

osztrák levéltárak anyagai Michel, azaz Mihály
megnevezéssel jegyzik. Tudnunk kell, hogy
Bercsényi László altábornagy, a francia hu
szárság főfelügyelője 1747. július 23-án kelt
felterjesztésében azt kéri a hadügyminiszter
től, hogy kinevezhesse saját huszárezredében
hadnagynak nemes Jeney Lajost. Ezt követően
1747-től 1753-ig a Bercsényi-huszárezred nyil
vántartásában folyamatosan fellelhető Jeney
hadnagy.
A kiadvány önálló tanulmánynak elfogad
ható „Bevezetése" bemutatatja a század há
borúiban idegen hadakban Európa csaknem
valamennyi hadszínterét megjárt, majd tér
képészként tevékenykedett katona-író jelleg
zetes X V I I I . századi magyar sorsát, a kitűnő
mérnöki és térképészeti ismeretekkel rendel
kező Jeney pályafutását, akinek végül is
császári-királyi vezérőrnagyként magyar föl
dön dobbant utoljára a szíve 1797. február 26-án
Pécsett, ahol a Mindenszentek temploma mel
letti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Jeney hivatásos katona volt, de a kor szel
leme, a felvilágosodás eszméi nem hagyták
érintetlenül; ez külön aláhúzandó írói teljesít
ményének hazai elismerésénél. Nemes Jeney
kapitány sokat látott, nagytudású katonaként
a X V I I I . századi kisháborús hadviselés leg
jelentősebb tapasztalatait adja közre írásaiban
kortársai (és az utókor-?) okulására. A hadtörténetírás a jelen munkával újabb, ösztönző
felismerésekkel gazdagodott a huszár, majd
mérnök-geográfus életútjának
munkássága
alapján. Talán nem közömbös itt arra utalni,
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hogy a magyar szerzők műveinek eddig meg
jelent repertóriumai közül egyikben sem sze
repel Jeney Lajos Mihályra, vagy egykori
művére történő utalás. Sajnos, a lexikonokban
sem említik, pedig a I I . József császár idején
végzett felmérési munkáknál is vezető be
osztást töltött be 1768-tól, mint a törzshöz
beosztott őrnagy. Jelentős munkáját elemzőén
méltatta Paldus József 1917-ben megjelent
„Katonai térképek I I . József császár idejében
különös tekintettel Magyarországra" c. tanul
mányában.
Térképészeti ismereteit mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy 1772. november 1-vel őt
bízták meg az erdélyi felmérési munkálatok
irányításával, majd a katonai határőrvidék
felmérését vezető törzs parancsnokává nevez
ték ki.
A X V I I I . század derekán íródott „Portyá
zó" tulajdonképpen katonai kézikönyv, amely
hasznos
tanácsokkal
szolgálta
korának
olvasóit, de szolgálhatja az utókort is.
Jeney minden témaköréből érződik a gya
korlatias átélés minden praktikuma. Mon
dandóját tömören, közérthetően, mindenre ki
terjedően hozza olvasójának tudomására.
A portyázótól megkívánt tulajdonságokról c.
fejezetben sok más felsorolása mellett még ilyen
is olvasható: „Szerencsés emlékezőtehetség,
hogy mindenkit nevén szólíthasson." Máshol
azt írja, hogy nagyon kedvező lenne a por
tyázó számára ha rendelkezésre állna néhány
geográfus, akik képesek arra, hogy térképre
rajzolják a seregek menetvonalait, táborhe
lyeit és mindazon helyeket, amelyeket fel kell
deríteni.
Jeney leírása a kisháború sikeres megvívá
sának hű képét tárja elénk a katonák, majd
lovak kiválasztásától a gyakorlatokon, állás
rendszereken, felderítésnél szükséges óvórend
szabályokon á t a rajtaütésig, az esetleges
visszavonulásig. Utóbbiról többek között az
alábbi olvasható: „ E z t okkal tekintik a hadi
mesterség hősi tettének. Ennek a végrehajtása
valóban az egyik leggondosabban előkészített
és legeredetibb hadi művelet, amely megmu
t a t j a a fővezér elővigyázatosságát, megfon
toltságát, talentumát, virtusát és járatossá
gát . . . a történelem sohasem pazarol több
dicséretet másra, mint éppen hősei nagyszerű
visszavonulásaira. ' '
Jeney Portyázójának fordítója gondosan
ügyelt az eredetileg francia, illetve német
nyelven közreadott szöveg hitelességére, a kor
n a k megfelelő kifejezések, mondatszerkezetek
formálására. A szöveg jobb megértését 383
jegyzet és 168 szómagyarázat segíti. Jeney
munkájának alaposságára u t a l „Mutató táb
lája" is (Tartalomjegyzék), ahol a XIV. fejezet
felsorolását követően az alábbi olvasható:
„A könyvkötő figyelmébe a vázlatok elhelye

zésére:" ahol is a vázlatok szövegközti be
mutatására az oldalak meghatározásával utal.
A sokoldalú nemes Jeney kapitány úr, mint
az előszóban írja, nem kíván munkájával írói
rangot elérni, csupán gyakorlati tapasztala
tainak összegzését közreadni, amit így fogal
maz meg: „...mivel elmélkedéseim forrása
ként soha nem állt más rendelkezésemre, mint
a könnyűcsapatok számára elengedhetetlen
fegyverforgatással járó legkeményebb hadi
mesterségbeli gyakorlásban eltöltött huszon
négy hadjárat nehéz szolgálata, amely során
legzsengébb ifjúságomtól fogva Törökország
ban, Magyarországon, Sziléziában, Itáliában,
Németországban, Flandriában és végül Veszt fáliában a fáradságnak és a veszélynek t e t t e m
ki m a g a m . " A feldolgozásban elhelyezett hét
vázlat újdonság, hiszen mindaddig egyetlen
szerző sem élt ezzel a lehetőséggel, pedig:
„Minden józan ítéletű elme el fogja ismerni
ezen vázlatoknak a hasznosságát mihelyt
észreveszi, hogy segítségükkel egy szemvillantás alatt áttekintheti e mesterség legfontosabb
teóriáját..." Vázlatai „madártávlatos" rálá
tással mutatják be a terepet a csapatok elhe
lyezésével és méretarány feltüntetésével.
Míg az első tizenkét fejezet a hadi mesterség
különböző fortélyait tárja az olvasó elé, a
X I I I . fejezet a következő alcímet viseli:
„Azon gyors segítségről, amelyet a hadjárat
alatt a könnyűcsapatoknál legközönségesebben
előforduló betegségekkel kapcsolatosan lehet
nyújtani." Megtalálható i t t a kólikától (bél
görcs) a sebek kezeléséig jó néhány hasznos
tanács a gyógyítás módozatairól. A X I V . fe
jezet ugyancsak gyógymódok alkalmazásával
foglalkozik de i t t a hadjáratban használt lovak
védelme kerül megtárgyalásra a megbokrosodástól a takonykórig.
Említésre méltó még a „Függelék a Portyázóhoz..." ahol megjegyzések olvashatók tizen
két fejezethez, majd hasznos tanácsok három
különválasztott témáról. í g y a semleges váro
sok szerepéről, a fizetés- és rangbéli előlépte
tésről ós végül a gyengébb nem részvételéről
a hadbavonult csapatoknál. A függelék Bécs
ben jelent meg 1787-ben, melyben a szerző
elismeri a „Portyázót" saját munkájának, ha
bár csak az évben került a szeme elé nyomta
tásban. Természetesen i t t a német kiadásról
van szó! A szerző figyelmeztetése címmel kez
dett írás! bizonyára a függelék rövidsége miatt,
így summázza mondandóját: „...a gondol
kodó elme nem igényel vaskos köteteket."
I I I . Károly második török háborújának
fiatal huszára később a Baranyai-huszárezred
altisztje majd tisztje, a Bercsényi-huszárezred
hadnagya, az alsó-rajnai francia hadsereg
mérnök-geográfusa, a porosz király mérnök
kapitánya, majd őrnagya, a Habsburg Biroda
lom első katonai felmérését irányító törzstiszt,

— 547 —

majd tábornokként erődítményparancsnok,
több katonai vonatkozású leírás szerzője, a
jelen és talán több más m ű alkotója méltó
arra, hogy életét — és nem utolsó sorban
munkásságát — megismerje az utókor és an
nak mérlegelésével döntsön hovatartozásáról.
Egy könyvismertetés szűk keretei, annak
ellenére, hogy a recenzens megkísérli a kiad
vány átfogó bemutatását, nem adhatnak tel
jes képet sem a szerzőről, sem művéről.

összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy
Zachar József munkája elismerésre méltó szín
vonalon mutatja be e hungaricát, mely magyar
nyelven most látott először napvilágot, s je
lentős értékkel gazdagítja a magyar katonai
szakirodalmat. Dicséret illeti a Magvető
Kiadót, amely vállalta a könyv megjelenteté
sét.
Csendes László

V. A. ZOLOTARJEV—M. N. MEZSEVICS—D. E . SZKORODUMOV

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ROSSZIJA
Analiz osznovnüh koncepcij monografii
„Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkovo" *
(Izdatyelsztvo

„MiazV, Moszkva,

A monográfia Oroszország történetének
egyik legérdekesebb, eseményekben igen gaz
dag időszakát, a X V I I I . század második felét
vizsgálja. A feudalizmus Oroszországban ekkor
érte el fejlődésének legmagasabb pontját, a
nemesség „aranykorát", de ezzel egyidejűleg
bontakozott ki az új, a kapitalista termelési
mód fejlődésének korszaka is. Az országban
rohamosan növekedett az ipari termelés alap
ját képező kézműipari üzemek száma: 1767ben 663, a század végén m á r kb. 1200 a szá
muk. Erőteljesen fejlődött a -kohászat is.
Oroszország a század végére a kohászati ter
mékek előállítójává, a külföldi piacok egyik
legerőteljesebb ellátójává vált.
Az ország gazdasági erősödése hozzájárult a
tudomány és a kultúra fejlődéséhez. A X V I I I .
század második felében sokoldalú tudományos
tevékenységet folytatott M. V. Lomonoszov,
ekkor vált ismertté egy sor más tudós és fel
találó is, köztük M. I. Kulibin, I. I. Polzunov,
E . Ejler stb.
A X V I I I . század második felét példátlan
külpolitikai és katonapolitikai aktivitás jelle
mezte: Oroszország a század második felében
mindent összevetve 21 éven át viselt háborút.
A fél évszázad alatt az ország területe jelentő
sen gyarapodott, lakosságának száma kétsze
resére (36 millió) növekedett.
Ezzel egyidőben az orosz társadalom mélyén
* Az Oszmán Birodalom és Oroszország. Az orosz
haza dicsőségére (Moszkva, 1984) c. monográfia alap
koncepciójának analízise.

1984.)

önkényuralom- és jobbágy ságellenes mozgal
mak bontakoztak ki. Az országot hatalmas
parasztfelkelések hullámai rázták meg, melyé
ket a cári hadsereg könyörtelenül vérbefojtott.
Oroszország kül- és belpolitikájának sajá
tosságai a X V I I I . század második felében
abból a szükségszerű felismerésből eredtek,
melyek a hadügy gyorsított fejlesztésére és az
ország katonai ütőképességének erősítésére
irányultak.
A V. A. Zolotarjev vezette szerző kollektíva
részletes értékelést ad az orosz hadsereg álla
potáról, fejlődéséről a vizsgált időszakban,
miközben a legnagyobb figyelmet a hadsereg
építés olyan fontos területének bemutatására
fordítja, mint a fegyveres erők kiegészítésének
és szervezetének rendszere. A szerzők rámu
t a t n a k , hogy Oroszország ütőképes katonai
erejének alapvető feltételét a hadsereg állo
mányának haladó feltöltési rendszere adta,
az melynek alapjait annak idején I. Péter a
hadkötelezettség bevezetésével rakta le.
A hadköteles újoncokkal való feltöltés lehe
tővé t e t t e az azonos nemzetiségű, nagylétszá
mú tömeghadsereg létrehozását, a huzamos
ideig t a r t ó katonai szolgálat pedig a személyi
állomány magas fokú szakmai kiképzését.
A monográfia ugyanakkor utal a tisztek sorai
ban a külföldiek túlsúlyba kerülésére és az
ebből eredő veszélyekre, valamint a katona
tömegek kiképzési és nevelési rendszerének ki
alakításánál ennek káros kihatásaira.
Az évszázad első negyedére kialakult orosz
hadsereg szervezetének állapotát és fejlődését
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értékelve a szerzők utalnak arra is, hogy állo
mányában megjelent az újfajta gyalogság és
lovasság, korszerűsödött a tüzérség szervezeti
struktúrája, változott a fegyvernemek rész
aránya stb. A monográfia levonja azt a követ
keztetést, hogy az orosz hadsereg szervezeti
struktúráját tekintve magasabb szinten állt,
mint alapvető ellenfeleinek hadseregei.
A monográfiában vizsgálatra kerültek olyan
fontos tényezők is, amelyek az orosz hadsere
get korának egyik legerősebb hadseregévé vál
t o z t a t t á k . A szerzők bemutatják, hogy a ka
tonai nevelés milyen szerepet játszott a csa
patok kiképzésének rendszerében és hogy an
nak milyen jelentősége volt a X V I I I . század
második fele háborúiban az orosz fegyverek
sikereiben.
Az Oszmán Birodalom, melyet Marx a kö
zépkor egyetlen kiemelkedő katonai hatalmá
nak nevezett, 1 hagyományosan Oroszország
egyik legnagyobb ellenfele volt. Az Oszmán
Birodalom azonban a X V I I I . század második
felére teljesen elveszítette katonai ütőerejét.
A Birodalom katonai mechanizmusának k é t
alapvető része hanyatló állapotba került: a
feudális feltöltésű lovasság és az állandó
zsoldos hadsereg, melynek magvát a janicsár
gyalogság képezte. 2
A válság alapvető okául az oszmán társa
dalom katonai szervezetére épülő ún. timarióta földművelési rendszer szolgált. Az or
szágban kezdetét vette a fejlett feudális viszo
nyoknak megfelelő „új társadalmi-politikai
rend kialakulásának folyamata". 3 Az állami
feudális birtoklás kiszorította a magánfeudális,
feltételesen birtokló katonai hűbéri adomá
nyok rendszerét, és helyére új típusú magán
földbirtok-viszonyt állított. Az új típusú föld
birtokost „a hadköteles feladatoktól eltérően"
mái" jobban érdekelte a gazdaság, és ha csak
egy módot talált, kibújt a katonai szolgálat
kötelezettsége alól. 4
E folyamat egyenes következményeként a
feudális lovasság létszáma fokozatosan csök
kent. Az Oroszország elleni (1768—1774) há
borúban például létszáma már csak kétezer
fő volt. A feudális feltöltés komoly fogyaté
kosságai m i a t t fegyveres erői alulmaradtak az
európai, köztük az orosz reguláris hadseregek
kel szemben. A csak háború idejére hadrendbe
állított katonák sem egyénileg, sem harcászati
lag nem voltak felkészülve arra, hogy alegy
ség-kötelékben tevékenykedjenek.
Az Oszmán Birodalom hajdan jó tulajdon
ságokkal rendelkező állandó zsoldos hadserege,
de főleg annak janicsár hadteste, huzamos
ideig felülmúlhatatlan volt. Kortársak kieme1 K. Marx: Hronologicseszkie vipiszki II. Archiv
Marsa i Engelsza. T. 6. Moszkva, 1939. 189. o.
2 Uzincsarsüi, I. H.: Osmanli tarihi. C. 3. Ankara,
1954. 270. o.
3 Problemi isztorii Turcii. Moszkva, 1978. 55. o.
4 Müler, A. F.: Turcija. Aktualnie problemi novoj
j Bovejsej isztorii. Moszkva, 1983. 20. o.

lik a janicsárok kiváló harcképzettségét, fe
gyelmezettségét, bátorságát és állandó készen
létét. J ó tulajdonságaik közé sorolták például
mozgékonyságukat, ellátás és az élelmezés
iránti igénytelenségüket, magas fokú önural
mukat, s a megszabott feladatok teljesítésében
meglepő kitartásukat. 3
Az állandó zsoldos hadsereg állapota azon
ban idővel komoly változást szenvedett. Kép
letesen szólva valamennyi mutatójában elöre
gedett : a katonák öltözetétől és fegyverzetétől
kezdve egészen a csapatok kiképzéséig és a
parancsnoki kar gondolkodásának színvona
láig.
Az egykor kiváló képzettségükkel és fe
gyelmükkel dicsőséget szerzett janicsárok kéz
művességgel, kereskedelemmel és családalapí
tással kezdtek foglalkozni. Közülük nagyon
sokan a kaszárnyákat csak a negyedévenként
járó bérük átvételére keresték fel. A kereske
dés és az üzérkedés tárgyává olyan bizonyla
tok léptek, amelyek alapján a janicsárok pénz
állományt kaptak. Ennekkövetkezményeként
a hadtest létszáma fokozatosan növekedett
(1776-ban 43 ezer, 1800-ban 55 ezer, 1809-ben
110 ezer) és a janicsárok soraiba olyan emberek
kerültek, akiknek a katonai szolgálatról alig
voltak ismereteik. A hadtest ellátásának ki
adásai az államkincstárt terhelték. A kiadások
a X V I I I . század végére már 20 millió frankot
t e t t e k ki, ugyanakkor a janicsárok harcérté
küket tekintve a mélypontra süllyedtek.
Nem állt jobban a helyzet a zsoldos lovas
hadtestben sem. Ami a hadtest tüzérségét
illeti Sz. Sou megjegyzése szerint a X V I I I .
század végére csupán szánalmas karikatúrája
maradt önmagának, noha Bizánc bevételénél,
vagy az arab világ 6 gyors lerohan ásánál I .
Szelim alatt döntő szerepet játszott. A had
test létszámát 1778-ban 3258 fő képezte, ezek
közül azonban csupán 550 fő bizonyult alkal
masnak a kitűzött feladatok teljesítésére. 7
A hadtest fegyverzetét alkotó lövegek, harci
lehetőségeiket tekintve, alul maradtak az orosz
és a többi európai hadseregekben rendszeresí
t e t t tüzérséggel szemben.
A katonai-szakmai kiképzésben rendkívül
alacsony színvonalon álló állandó zsoldos had
sereg és annak feudális feltöltési rendszere,
valamint létszámának fokozatos csökkenése a
timarióta földbirtoklási rendszer felbomlása
folytán a fegyveres erők általános katonai
hanyatlását eredményezte.
A monográfiában részletes elemzést kapnak
az 1768—1777. évi és az 1781—1791-es orosz—
török háborúk. Azok a súlyos vereségek, ame5 Lybyer, A. H.: The Government of the Ottoman
Empire in the Time of Suleyman the Magniflcient.
Cambridge, 1915. 108., 109. o.
6 Ubicsina, A.: Izobrazsenie szovremennogo szosztojanija Turcii v geograficseszkom, sztatiszticseszkom,
religióznom i voennom otnosenni. Szankt-Petyerburg,
1854. 91. o.
7 Shaw, S. J.: History of the Ottoman Empire and
Modern Turkey. V. I. Cambridge, 1976. 121. o.
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lyeket a török hadsereg ezekben a háborúkban
elszenvedett, az orosz hadsereg szervezésének,
kiképzésének és fegyverzetének fölényével,
továbbá orosz katonai elmélet és hadművé
szet erőteljes fejlődésével magyarázhatók.
Oroszországnak a törökök ellen vívott há
borúiban egy sor kiváló képességű hadvezér
és flottaparancsnok t ű n t fel, köztük P . A.
Rumjancev, G. A. Potyemkin, A. V. Szuvorov,
F . F . Usakov stb. Az újkor nemzeti hadművé
szeti iskolájának kialakulását a szerzők nem
csak a háborúk történetével összefüggéseivel
vizsgálják, hanem az említett hadvezérek ós
flottaparancsnokok
elméleti és gyakorlati tevé
kenységével is. Az ilyen vizsgálati eljárás le
hetőséget nyújtott számukra az orosz hadsereg
hadászatában és harcászatában lezajlott evo
lúciós folyamatok értékeléséhez és az azok fej
lődését elősegítő törvényszerűségek feltárásá-

hoz. Az archív források, hadtörténeti anyagok
és okmányok, továbbá a monografikus fel
dolgozások analízise alapján a szerzők arra
következtettek, hogy a vonalharcászat kötött
szabályai és dogmái leküzdésére irányuló
folyamat és a manőverező hadászatra való át
térés Oroszországban előbb zajlott le, mint
több európai országban.
A szovjet hadművészetnek mély társadalmi
gyökerei vannak, minthogy az az orosz had
művészet minden haladó vonását magán viseli.
Pontosan ezért őrzi meg jelentőségét a múlt
hadművészete kialakulásának és fejlődésének
filozófiai-történeti átgondolása.
;
A könyv nem csak a hadtörténészek hanem
a szovjet és külföldi olvasók érdeklődésére ia
számot t a r t h a t .
V. N.
Verevkin-Ráhalszkij
V. M. Zaporozsec

V. I. SEREMET

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ZAPADNAJA JEVROPA
Vtoraja trety 19. v.
(Izdatyelsztvo „Nauk-a", Moszkva, 1986. 312 o.)

A Balkán-félszigeten elő, hajdan az Oszmán
Birodalomhoz tartozott népek nemzetközi vi
szonyai és államaik kialakulása történetének
vizsgálata még m a is a történész-kutatók
figyelmének középpontjában állanak. Az utób
bi időben a Szovjetunió és más szocialista
országok tudósai nagy figyelmet fordítanak az
Oszmán Birodalom a balkáni tartományainak
kérdéseire. Részletes és komplex vizsgálat
tárgyát képezik a soknemzetiségű Oszmán
Birodalomban lezajlott reformfolyamatok kér
dései. Konkrétan kutatják annak történetét,
hogy az új nemzeti forradalmi felszabadító
erők harca a török elnyomás ellen milyen he
vességgel bontakozott ki, mégpedig azon török
uralkodó körök ellen, amelyek a leigázott terü
leteken
az
elavult
elnyomó
rendszer
újjáalakítására, felújítására törekedtek. H a
számításba vesszük azt a körülményt, hogy
az Oszmán Birodalom reformja (amely az
1830—1850-es Tanzimat első szakasza néven
vált ismertté) a Nyugat-Európában zajló első
ipari forradalom befejeződésének időszakára
és Angliának, Franciaországnak, Ausztriának
Délkelet-Európa és a Közel-Kelet elleni ter
jeszkedése megindulásának idejére esik, nyil
vánvalóvá válik az Oszmán Birodalom és

a nyugati uralkodó körök és hatalmak politi
kai-gazdasági viszonyai vizsgálatának fontos
sága. 1
Ilyen kutatásra vállalkozott a szovjet V. I.
Seremet2 kelet-kutató, aki a keleti kérdésnek,
1 Mezsdunarodnie otnosenija na Balkanah. 1815—
1830. Moszkva, 1983.; Mezsdunarodnie otnosenija na
Balkanah. 1856—1878. Moszkva, 1986.; U isztokov
formirovanija nacii v Centralnoj i Jugo-Vosztocsnoj
Jevrope. Moszkva, 1984.; Formirovanie nacionalnih
nezaviszimih goszudarszt na Balkanah (konyec XVIII—
70-e gödi XIX v.). Moszkva, 1986.; Oszmanszkaja
Impéria: Szisztéma goszudarsztvennogo upravlenija,
szociálno i etno-religioznie problemi. Moszkva, 1986.
stb.
2 V. I. Seremet: Az Oszmán Birodalom és NyugatEurópa. A XIX. század második harmada. Nauka
Kiadó, Moszkva, 1986. 312 o. A könyv tagolása: Beve
zető. I. fejezet. Az Oszmán Birodalom gazdasági, szo
ciális fejlődése a XIX. század 30—50-es éveiben és a
nyugat-európai hatalmak érdekei. Az európai piacok
és az Oszmán Birodalom mezőgazdaságának fejlődése.
A külpiac hatása a termelésre és a feldolgozó iparra.
II. fejezet. Az Oszmán Birodalom külkereskedelmének
alapvető tendenciái. Kereskedelem Franciaországgal.
Az osztrák és angol kereskedelem sajátos viszonyai.
III. fejezet. A kiszorító rendszer és a kereskedelmi, hajó
zási egyezmények 1838—1856-ban. Az Oszmán Biroda
lom és az európai országok közötti megállapodás. A ki
szorító rendszer törvényesítése. IV. fejezet. Az Oszmán
Birodalom és a keleti kérdés kiéleződése 1849—1852ben. Az Oszmán Birodalom és a Délkelet-Európában,
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adriai világnak és a balkáni piacnak a X V I I I .
és X I X . századi orosz—török gazdasági kap
csolatokban betöltött szerepe bemutatásával
foglalkozó munkái révén vált ismertté.
Az új feldolgozás szokatlan mennyiségű
dokumentum felhasználásával készült. Ezek
között említést érdemelnek az orosz diplo
máciai képviselőknek az európai és ázsiai török
kikötőkből, az ún. érintkezési zónákból kül
dött jelentései. A szerző azért használja e ki
fejezést az Oszmán Birodalom eme területének
jelzésére, mert i t t volt a legintenzívebb a szo
ciális-gazdasági fejlődés, a helyi korai kapi
talista rendszer a leghamarabb, és leghatéko
nyabban i t t lépett az európai tőkével kap
csolatba.
A sokrétű és újszerű levéltári anyagok fel
használásával készült munkában az érdeklődő
olvasó új adatokat találhat más hatalmaknak
az Oszmán Birodalommal és balkáni tartomá
nyaival kapcsolatos diplomáciai viszonyairól,
továbbá a kereskedelem fejlődéséről, a mező
gazdasági, kézműipari termékek kiviteléről és
az Oszmán Birodalom gazdaságilag fejlettebb
térségeiben zajló gyári termelésről. Amint az
a könyvben bemutatásra került, éppen ezeken
a területeken léptek fel és tevékenykedtek a
nagyhatalmak és a P o r t a a nemzeti reneszánsz
erők ellen. A nagyhatalmak a status quo
politikai doktrína leple alatt tartósították a
Birodalom balkáni tartományának elmara
dottságát és a szociális-gazdasági helyzetének
változatlanságát, hogy ezáltal biztosítani tud
ják a kapitalizmus nyersanyag- és piacigényeit.
Ami a P o r t á t illeti, az, a megtorlás és a „mér
sékelt reform" jelszó leple alatti részátalakítá
sok kombinációjával az elavult feudális poli
tikai rendszer elveit az ipari kapitalizmus ko
rának követelményeihez igyekezett igazítani.
A m u n k a véleményünk szerint szerencsésen
tükrözi az Oszmán Birodalom hűbéri, korai
kapitalista rendjének, állami, jogi intézmény
rendszerének, valamint a nagyhatalmak keres
kedelmi-ipari terjeszkedésének sajátosságait.
A munka két részből áll. Az első rész (1—3.
fejezet) az Oszmán Birodalom szociális-gazda
sági fejlődésével és helyének meghatározásával
foglalkozik a kialakult kapitalista piacon.
A második rész (4—6. fejezet) általános képet
nyújt a Balkánon, a Közel-Keleten (a 30-as
évek végétől az ötvenes évekig, beleértve a
krími háborút is) folytatott terjeszkedési poli
tika formáiról és módszereiről.
1848—1849-ben lezajlott forradalmak. Az Oszmán
Birodalom és a katonai riadó 1849-ben. A keleti válság
kezdete az 50-es években. V. fejezet. Az Oszmán Biro
dalom és a nyugati hatalmak a krími háború éveiben
(1853—1856). A háború kezdete és a nyugati hatalmak
állásfoglalása. Szövetségi megállapodások a nyugati
hatalmakkal. Az első kölcsön. Az Oszmán Birodalom a
Krími Koalíció állományában. A második kölcsön.
VI. fejezet. A török diplomácia a párizsi békekötés
előkészítésénél és annak aláírásánál (1856). A török
kérdés a szövetséges hatalmak bécsi és isztambuli kon
ferenciáján. A török delegáció tevékenysége a párizs

kongresszuson. Befejezés. Észrevételek.

Az első részben különös figyelmet érdemel
a szerző ama következtetése, hogy az Oszmán
Birodalomnak a kapitalista munkamegosztás
ba való bevonása Anglia, Franciaország és
Ausztria révén valósult meg olymódon, hogy
számára a periférákon szerepet biztosítottak.
Az Oszmán Birodalom balkáni és arab tarto
mányaiban a gyarmatosító kapitalizmus torzí
tó hatása az egyes térségek egyenetlen fejlő
désében és társadalmi viszonyai sajátos ala
kulásában j u t o t t kifejezésre, továbbá abban,
hogy a Birodalom kivételes formájú anyaor
szág volt a balkáni, az arab és az afrikai tarto
mányokhoz viszonyítva.
A történelmi irodalomban először kerül
bizonyításra, hogy a kapitalizmus szabadversenyes korszakában, melyet napjaink polgári
történészei úgy m u t a t n a k be, mint a „liberá
lis" kapitalizmus ideálját, ahol minden ország
számára egyenlő lehetőségek álltak rendelke
zésre, az Oszmán Birodalomban sajátos fejlő
dési szakasz kezdődött: az uralkodó körök
részéről néhány hagyományos oszmán intéz
mény alkalmazása, mint pl. az előjog-rendsza
bály, amelyben azonban az új kapitalista elvek
kerültek megfogalmazásra; a nem egyenjogú
szerződések a kereskedelemben és a hajózás
b a n ; a kettős állampolgársági rendszer alkal
mazása azon körök javára, akik a N y u g a t t a l
folytatott kereskedelmi partnerviszonyt támo
gatták, végül a Birodalom egyes szociál
politikai és gazdasági intézményeinek olyan
szintre emelése amely megfelelt a Birodalom
további — piacok, közlekedési vonalak meg
szerzésére, később a Nyugat iparának és tőké
jének igénybevételére irányuló — elgondolá
sainak.
A könyvben érdekesek és adatokkal kellően
bizonyítottak a balkáni és a kisázsiai tarto
mányok külkereskedelméről levont követke
zetések is, amelyek a török piacok jelentőségét
érzékeltetik a nyugat-európai országok szá
mára, mégpedig az ipari fordulat bekövetkezé
sének korszakában. A kapitalista termelés
európai fellendülésének és erőteljes fejlődésé
nek szakaszában a kapitalista hatalmak szá
mára az Oszmán Birodalom közlekedésével
kapcsolatos elgondolások még mellékesek, de
az időszakos válságok idején már fontosakká
váltak az olcsó nyersanyagbeszerzés lehető
ségei és áru értékesítés m i a t t .
A monográfia második részének alapvető
következtetései a kapitalista hatalmak és az
Oszmán Birodalom uralkodó körei külpolitikai
irányzataira, és azok egymásra gyakorolt ha
tásainak vizsgálatára épülnek. A levont tanul
ságokból kiderül, hogy a gyarmatosító kapi
talizmus hozzájárult az Oszmán Birodalom
függőségének elmélyüléséhez gazdasági és po
litikai, sőt még szociális területeken is.
A m u n k a nem érinti a krími háború speciális
katonai eseményeit. Ugyanakkor nagy figyel
met szentel az Oszmán Birodalomnak a krími
háború idején folytatott külpolitikájára, nem-
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zetközi kapcsolatrendszere megőrzéséért vívott
harcai érzékeltetésére.
A függő fejlődés szakaszában az Oszmán
Birodalom saját török területei a nyugati ha
talmak kollektív félgyarmatává változtak.
A balkáni tartományok török anyaországtól
való megszabadulásának egyetlen járható út
ját a nemzeti forradalmi felszabadító mozgal-

m a k képezték. Ezek eredményeként az Osz
m á n Birodalom balkáni tartományának jelen
tős része az 1878-ban rögzítettek alapján füg
getlenné vált. A nagyhatalmaknak a balkáni
felszabadító mozgalmak iránti kétszínű politi
kájára csak a könyvben leírt korszakot követő
évtizedekben derült fény.
V. A. Zolotarjev

DOLMÁNYOS ISTVÁN

RAGYOGÓ OKTÓBER
(Kossuth Kiadó, Budapest, 1979. 685 o.)

Dolmányos István könyvét végigolvasva,
óhatatlanul vetődik fel a kérdés : mi által t u d t a
a szerző az Októberi Forradalom résztvevőinek
tudományos igényű bemutatását, s ugyan
akkor egy népszerű-olvasmányos feldolgozás
követelményeit egy könyvben megvalósítani?
A mű talán legnagyobb érdeme, hogy a k u t a t ó
mellett a kor elemzésével nem hivatásszerűen
foglalkozó olvasó is maradandó élményben
részesül.
I I . Miklós cár és környezete 1910 végén,
1911 elején a birodalmat még a béke öbleként
sejtették, bár m á r érezhető volt a mélyben
meginduló folyamat, amit azonban még t a k a r t
az önkényuralom látszólagos megerősödése, a
külföld hatalmasságainak versenyfutása a cár
barátságáért, szolidaritásáért és kegyeiért. Az
összekuszálódott, megbukott, az ország poli
tikai életét feszültséggel megtöltő sztolipini
korszak ellentmondásait tükrözte, hogy 1911.
szeptember l-jén a kijevi operában merénylet
áldozatául esett miniszterelnök. A cár arcára
ismét kiültek a gond felhői, s még az sem ada
t o t t meg számára, hogy az 1905-ös forradalom
előtti Vittéhez hasonló személy fékezni tudja
az államgépezetbe egyre mélyebben beépülő
bomlást.
A szerző korábban nem ismert, illetve még
nem publikált dokumentumok felhasználásával
mutatja be Október eljövendő vezérkarát,
melyből Lenin mellett kiemelkedik Dzierzynski, Szverdlov ós Sztálin bemutatása. Nem
kerüli meg a munkásmozgalom belvitáit az
1908—1909-es években, de bizonyítani tudja,
hogy Lenin személyes közelségében egyre in
kább szakítani lehetett a régi szociáldemokrá
cia merev doktrinórizmusával, s 1910 meleg
tavasza már megadta a jelt az új forradalmi

fellendülésre a politika eszközeivel, melynek
fő ereje az orosz munkásság volt.
1913-ban a Romanov-uralkodóház trónra
jutásának 300. évfordulóján meghirdetett
amnesztia nemcsak Gorkij, hanem még nagyon
sok forradalmi érzületű személy hazatérését
is eredményezte, s ez is hozzájárult azon poli
tikai válság kialakulásához, mely más ország
b a n forradalomnak számított volna, de azért
Oroszországot is a forradalom közelébe vitte.
Az első világháború előtti utolsó „nagy t a v a s z "
egyenesen a forradalom ajtónyitogatásához
vezetett, de sok terv, előkészület félbeszakadt,
elraktározódott a háború utánra. A háború
kirobbanásával nemcsak a reform-Duma sze
kerének mozdíthatatlansága vált bizonyossá,
de „Sztolipin termei" is óriási méretű halottas
ház csarnokaivá alakultak át. A reformszeke
rek helyett a cárizmus csikorgó harci szekerei
indultak el, s a bolsevikok tudták, hogy ezek
a szekerek elemi erővel hozzák vissza az 1914ben ellopott, elfojtott forradalmat.
Dolmányos István a rá jellemző tudományos
alapossággal, eredeti dokumentumok felhasz
nálásával dolgozza fel Lenin és Plehonov pár
harcát, mutatja be azt a titáni küzdelmet,
melyet Lenin folytatott a sovinizmus és az oroszországi munkásmozgalomban feltűnő, a
bolsevik eredményekhez képest másodlagos, de
nagyon veszélyes nacionalista megnyilvánulá
sok ellen.
A februári polgári demokratikus forrada
lomban a munkásság nem csupán „robbanó
a n y a g " volt, mint az előző századok t ö b b for
dulatánál, hanem az első napoktól kezdve
hozzáfogtak saját forradalmi szerveik, a szov
jetek megalakításához. A petrográdi felkelés,
az itteni szovjet megalakítása, a kettéosztott
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tauriai palota, az ideiglenes kormány bemu
t a t á s a olyan új ismereteket nyújt az olvasó
számára, mely ezt a rendkívül bonyolult idő
szak alaposabb megismerését, a mélyebb össze
függések elsajátítását lehetővé teszik.
A mai polgári történetírás vezető irányzatai
saját szempontjukból tragikusnak nevezik a
februári eseményeket, ami érthető, hiszen
Oroszországban munkások által vezetett pol
gári demokratikus forradalomra, igazi nép
felkelésre került sor, még ha ez a forradalom
nem is végzett teljes munkát, s így jogos volt
a fiatal Pausztovszkij Blanquit idéző írása,
mely szerint ,,a fejet hidegen a szívet melegen
t a r t a n i ! Ez még csak a prológus".
A nagy októberi szocialista forradalom elő
készítése, győzelme c. részben a k u t a t ó meg
ismerheti a kor tudományos feldolgozását
a legfrissebb szakirodalom és forráskiadványok
alapján. Ezek lehetővé teszik az olvasó élkalauzolását a régebbi könyvészeti anyagok
hoz, az események jobb megértéséhez.
Lenin hazatérése és közvetlen eszmei irányí
tása véget vetett a párt vezető köreiben feb
ruár óta kitapintható elbizonytalanodásnak.
Az összekavarodott világban a lehető legpon
tosabban felismerte az események fejlődésének
irányát, s szellemének erejével képes volt len
díteni a forradalom megtorpant kerekén.
A bolsevikok eredményes harca a tömege
kért 1917 tavaszára világossá tette, hogy az
orosz forradalom nem jut az egykor elszigete
lődött Párizsi K o m m ü n sorsára, hanem tar
tósan, véglegesen a győztes szocialista forra
dalomig fejlődik tovább.
A szerző az októberi események előkészítése
időszakát elemezve korábban magyar nyelven
nem publikált anyagokat is felhasználva mu
t a t j a be Kamenyev, Zinovjev, Szverdlov,
Sztálin, Trockij, de nem utolsó sorban a Prav
da szerkesztőségének tevékenységét. A szerző
ebben a részben bizonyítja Dzierzynski poli
tikai előrelépését a történelmi pillanatban,
melyet a későbbi évek során Sztálin is elismert
írásaiban. Dzierzynki is hozzájárult, hogy ne
következzék be amit Lenin október 22-én vagy
23-án Szvedlovhoz írt, melyből tudjuk: a párt
vezére számolt azzal, hogy Sztálin kompro
misszumos álláspontja esetleg más munka
társainál is támogatásra talál, s neki ekkor
pártbírósághoz kell fordulnia, a felkelés pedig
elnapolódik.
A széles olvasóközönség fokozott érdeklő
désére t a r t h a t számot a szovjethatalom első
napjaitól funkcionáló katonai nyomozó bi
zottság (VCSK), illetve a forradalmi bíróságok
működése.
Dolmányos István könyvében a forradal
m a t előkészítő és a felkelés idején a mozgalom
ból kiemelkedő személyiségek vannak reflek
torfényben, a polgárháború és az intervenció

időszakának leírásában az olvasóval felismer
teti a szovjet „közember", munkás, katona és
ezek kollektíváinak forradalomhordozó, döntő
szerepét. E b b e n a részben szembetűnővé válik
az ún. egyszerű hősök történelemalkotó jelen
tősége. A szerző tudományos igénnyel elemzi
a legjelentősebb régi polgári forradalmakat
Október visszapillantó tükrében. A bolsevikok
szigorúan tekintettek az emberiség múltjára,
így forradalmuk következményeit is könyör
telen realitással jelölték ki.
Amikor Szverdlov 1919 januárjában vissza
tekintett az elmúlt időre, lényeges következ
tetést vont le, melynek lényege, hogy „a for
radalomban nincs annál fontosabb, mint hogy
teljes világosságot teremtsünk."
A szerző munkája fő célját abban látja, hogy
az októberi forradalom alkotó köreinek, fő
szereplőinek, az idővel hozzájuk csatlakozók
nak, más oldalról pedig a forradalom ellen
feleinek, fékezőinek, a jobboldalhoz húzóknak
világos és az események menetében ábrázolt
megkülönböztetésével adjon biztos alapot a
történelemszemlélet alakításához, a megfelelő
következtetések kialakításához. Könyvében az
időhatárok, a tagolások meghatározásakor
szem előtt t a r t j a az engelsi
figyelmeztetést,
mely szerint egy forradalom hosszadalmas
folyamat, vagyis nem szűkíthető le a tulajdon
képpeni felkelés korszakára.
Dolmányos István könyvébe példásan bele
foglalja a forradalmat megelőző éveket, s ez
biztosítja, hogy a korszakolás kezdetének már
nemcsak az elve, de eredményes gyakorlata is
adott.
Szerencsés, hogy a feldolgozás érinti a szá
zadfordulót, az 1905-ös első polgári demokra
tikus forradalmat és a szakadékként közbe
ékelődő sztolipini reakciót. A m ű 1918 derekát
tekinti olyan időpontnak, amikor a forrada
lom biztosította lényegi győzelmét, ezután
még az intervenció és a polgárháború nehéz
korszaka következett.
A kötet mondanivalójának újszerű vonásait
elsősorban a szovjet történettudomány új ered
ményei, de nem utolsó sorban a szerző tudo
mányos igényessége, a korszakban végzett hoszszú, évtizedes kutatómunkája, könnyed és le
bilincselő írásmódja biztosítja.
Szükséges megemlíteni a könyv lektorának,
Niederhauser Emilnek a szerző által is kifej
t e t t segítő munkáját, mellyel hozzájárult a
forma és tartalom javításához.
A szerző figyelme elsősorban Október igazi
főszereplőire, a munkásosztályra és a népre,
Leninre és a bolsevikokra irányult. E l kell
fogadni, hogy az októberi forradalomról újat
elsősorban a lenini gárda elmélyültebb elem
zésével lehet adni.
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DIARIO DE LA GUERRA
Diciembre de 1956—Febrero de 1957
(Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habána, 1986. 336 o.)

A kubai forradalom 1959. január elsejei
győzelmét csaknem hétéves szívós küzdelem
előzte meg. 1952 márciusában egy ifjú ügyvéd,
Fidel Castro, beadvánnyal fordult a kubai
legfelsőbb bírósághoz, amelyben a februárban
államcsínnyel — alkotmánysértő úton — ha
talomra j u t o t t Batista-kormány törvényen
kívül helyezését követelte. Mivel ezzel a dik
t a t ú r a elleni törvényes fellépés lehetőségei ki
merültek — másrészt az ország demokratikus
erői bénultak voltak —, Fidel Castro fegyveres
csoportot szervezett, mely 1953. július 26-án
megtámadta a Santiago de Cuba-i Moncadalaktanyát, hogy felkelésre buzdítsa K u b a
népét. Az akció elbukott: t ö b b mint 60 részt
vevőjét (a csoport nagyobb felét) legyilkolták
Batista pribékjei, az életben maradottak bör
tönbe kerültek. Fidel és társai 1955-ben am
nesztiával szabadultak, majd Mexikóban ké
szültek a harc folytatására. 1956. december
2-án szállt partra Kubában a 82 fős expedíciós
csapat; ennek túlélői alkotják majd a gerillahadsereg magvát. A következő két évben a
forradalmi harc fegyveres és nem fegyveres
formáinak eredeti megoldásokban gazdag
kombinációja bontakozott, szélesedett ki Ku
bában. A győzelem pillanatában kb. 3000 főt
számláló Felkelő Hadsereg katonai sikerei,
illetve a különféle osztály- és politikai hovatartozású diktatúraellenes, demokratikus erők
harca, együttműködése következtében 1958
legvégére kormányzásképtelennó vált a Batista-rezsim; a hatalom átjátszására irányuló
kísérletét pedig meghiúsította a Fidel Castro
felhívása nyomán kibontakozó általános poli
tikai sztrájk...
A forradalmi hatalomátvételhez vezető
hosszú út e dióhéjban sommázott történetének
komplex feldolgozása még hátra van. S b á r az
utóbbi évtizedben a kubai történetírás növek
vő figyelemmel fordul e korszak felé, a szinté
zisalkotásra még alighanem jó ideig várni kell.
Annál inkább, mert mindmáig sok a feltáratlan
„fehér folt" már a társadalmi-politikai folya
matok tekintetében is, nem beszélve a moz
galmi, s főleg a katonai eseményekről, történé
sekről; az érdemi forráskutatás pedig jószeré
vel csak mostanában kezdődik. Egyelőre,úgy
tűnik, a szó eredeti értelmében hézagpótló
— egy-egy szféra, időszak eseménytörténeti
folyamatosságát rekonstruáló — leíró-elbe
szélő megközelítések dominálnak a korszakot
érintő publikációkban.
E törekvések egyik figyelmet érdemlő ter
méke A háború naplója című könyv is. A cím

bizonyos értelemben megtévesztő: neiň a
gerillaháború egészének naplója ez a könyv,
hanem csak az első nyolcvan napé. Pontosan
jelzi viszont a cím azt az igényt, hogy a folya
matot rekonstruálják a maga komplexitásá
ban, ne csupán egyik-másik — mégoly kom
petens — résztvevő elkerülhetetlenül „részle
ges", személyes élményeit. „A háború" meg
szólaltatásának igényét jelzi az is, hogy a cím
lapon senki nem szerepel szerzőként: csak az
előszóból tűnik ki, hogy Pedro Alvarez Tabío
történész vállalkozott a háború „szóvivőjé
n e k " szerepére.
A háború „naplója" 1956. december 2-án
kezdődik, amikor az expedíciós csapat elhagyta
a Granma fedélzetét, és 1957. február 19-ig
t a r t . Az előbbi d á t u m kézenfekvő; de az
utóbbi sem tűnik önkényesnek. Február
17—18-án ugyanis két fontos eseményre ke
rült sor egy a Sierra Maestra tövében meghú
zódó birtokon. Fidel Castro interjút adott
Herbert Matthews-nak, a New York Times
tudósítójának. (Ennek pár nappal későbbi
publikálása kényszeríti a Batista-kormányt a
Fidel és a gerilla likvidálásáról terjesztett ha
mis hírek visszavonására, a hírzárlat feloldá
sára.) S ugyanekkor, ugyanitt került sor a
Július 26. Mozgalom katonai vezérkarának és
az 1954 óta az országban dolgozó „civil"
vezetőségnek a partraszállás utáni első meg
beszélésére, ahol a további teendők koordiná
lása mellett megfogalmazták a forradalmi
harc ezen új szakaszának első, K u b a népéhez
szóló kiáltványát. A gerillaharc e konszolidá
lódása, a kubai politikai folyamatba való „be
ágyazódása" pedig vitathatatlanul új szakasz
nyitánya...
De mi minden történik e két időpont kö
zött? A nyolcvan napos „napló" négy fejezet
ből áll. Az első december 25-én zárul, s bízvást
a „Túlélni, találkozni!" alcímet viselhetné.
A p a r t r a szálló 82 expedíciós három napon á t
igyekezett kikeveredni a parti mocsárból.
S amikor 5-én eljutottak egy nádültetvényre,
azon fáradtan, készületlenül átestek a tűzke
resztségen. j,Ügy tűnik, kevés volt az őr, azok
is gyakorlatilag a rögtönzött táboron belül; a
helyzet az, hogy rajtunk ü t ö t t a hadsereg",
írja Raul Castro a naplójába, azt is feljegyez
v e : „roppant zavarodottság és futkosás, csu
páncsak arra volt időm, hogy felmarkoljam a
töltényövet és a puskámat, veszni hagyva —
mint mindenki más i s — a súlyos hátizsákot..."
A csapat szétszóródva menekül. December
15-ig csaknem 40-en elpusztultak vagy fog-

— 554 —

ságba estek. Néhányuk eljutott a Július 26.
Mozgalom illegális bázisaira; ezek hetek
hónapok múlva csatlakozhattak újra a gerillá
hoz. De a könyv nem ezek sorsát követi:
azokkal t a r t , akik — az eredeti szándéknak
megfelelően — megpróbálnak feljutni a Sierra
Maestrába. Három párhuzamos szálon fut a
cselekmény: az egyik Fidel Castro és két baj
társa nyomát követi, a másik azét a hatfős
csoportét, amely Raul Castro vezetésével indul
ú t n a k ; a harmadik csoport ugyancsak 6 főből
áll, élén Almeidával; köztük van Che Gueva
ra is...
Utólag rekonstruálható, hogy a menekülők
zöme aránylag kis területen szóródott szét az
első éjszakán; e három csoport is nemegy
napon párszáz méternyire, egy-két kilométer
nyire haladt vagy táborozott egymástól. De
mind csak azokról tudtak, akikkel együtt
voltak: a felderítő repülők elől rejtőzködve,
terepismeret híján nem gondolhattak a kör
nyék átkutatására. Annál kevésbé, mert fel
szerelésük, pénzük odaveszett, így az időjárás
elleni védekezés, az élelem- és ivóvízszerzés is
nehezen megoldható feladat volt. Minden
óvatosság mellett rá-rákényszerültek, hogy
felfedjék magukat egy-egy helybeli előtt.
Ez időből származnak az olyan elismervények,
mint amit Raul Castro adott egy boltosnak:
„írásban ismerjük el azt a jótettet, amelyet e
nehéz pillanatban élveztünk, hogy a jövőben
vegyék tekintetbe, mivel semmit nem t u d t u n k
kifizetni; ha meghalnánk, e dokumentum a
majdani Forradalmi Kormány bármely hiva
talos szervének benyújtható." Hiszen a gerilla
„tízparancsolatához" tartozott, hogy nem rek
virálhatnak: csak vásárolniuk szabad a lakos
ságtól, s csak attól, aki önként hajlandó eladni
nekik termékeit vagy áruját...
Végül mindhárom csoport kapcsolatba ke
rült olyan helybeliekkel, akikből a Július 26.
Mozgalom aktivistái jóelőre valóságos háló
zatot szerveztek az expedíció fogadására. Kéz
ről kézre adták őket, míg végre december 21-én
találkoztak. Igaz, a 15 embernek csak 7 fegy
vere maradt, amiért Fidel Castro meg is r ó t t a
őket. P á r napot pihentek, újabb expedíciósok
és helyiek csatlakozására és némi utánpótlásra
várva, majd 25-én búcsút vettek a háziaktól,
s bevették magukat a hegyek közé.
A második fejezet az első győzelmes ütkö
zet napjáig, 1957. január 17-ig t a r t . E három
hét alatt a terep felderítése, az első újoncok
kiképzése, a helyi kapcsolatok kiépítése folyt.
Összecsapási alkalom kínálkozott volna: 29-én
egy Batista-párti földbirtokos fegyveres őrei
nek lerohanásával kacérkodnak, január 10-ét
pedig így őrzi meg Guevara naplója: „Délután
szép kis látvány: 18 tengerészgyalogos az
úton, gondtalanul, Fídel Castrót keresve.
Könnyű zsákmány, de nem t á m a d h a t t u n k ,
mert még nem ért ide az élelmiszer, s hiányzott
Guülermo Garcia." Mindkét döntés azt jelzi:

bármennyire élt a csapatban a fegyverhez jutás
és a magukról való híradás vágya, alaposan
megtanulták, hogy támadni csak a számukra
optimális körülmények között szabad.
Erre kínálkozott a fentieknél jobb alkalom
a La Plata-i helyőrség elleni akcióban, amely
ből — a katonai siker mellett — politikai tőkét
is kovácsolhattak a vidék lakossága körében.
A rajtaütés mintegy „válasz" volt arra, hogy
pár napja a' katonaság és a csendőrség elhur
colt 11 környékbeli szegényparasztot; sőt a
17-én meg életben levőket sikerült is kiszaba
dítani. Érthető, ha ezt a részletesen leírt csa
t á t — amelyben, kevés lévén a fegyver, csak
22 gerilla v e t t részt, s amelyben a rajtaütéssel,
az ellenség megtévesztésének módszerével
stb. egyaránt éltek — aránylag szerény di
menziói ellenére stratégiai jelentőségűnek te
kinti a kubai hadtörténet. S aligha kétséges,
hogy hatása felbecsülhetetlen volt a gerilla
önbizalmának erősítésében ill. az ellenség demoralizálásában. Ez utóbbiban nemcsak a ve
reség okán : a katonák között alighanem h a m a r
híre ment, hogy a gerilla merőben másként
bánik a sebesült, foglyul ejtett ellenféllel, mint
a Batista-hadsereg...
A harmadik fejezet nyitánya az, hogy a
La Plata-i győzelem eredményeként — a ge
rilla történetében először — mindenki fegy
verhez jut. Számítanak rá, hogy a hadsereg
üldözésükre indul, s valóban: 45 fős speciális
kiképzésű gerillavadász osztag ered a nyo
mukba. De a kezdeményezés a gerilla kezében
m a r a d : 22-én egy rajtaütéssel újabb győzel
met arat, hatfőnyi veszteséget okozva az
ellenségnek, miközben a „szakállasok" sértet
lenek maradtak, sőt némi zsákmányhoz is
jutottak.
Ügy látszik, Fidel Castro t a r t o t t tőle, hogy
a győzelem a harcosok fejébe száll. J a n u á r
29-én — Guevara naplójának tanúsága sze
rint — „beszédet t a r t o t t a csapatnak, figyel
meztetve a fegyelmezetlenség és a demoralizálódás kockázatos voltára. Három vétséget
fogunk halállal büntetni: a függelemsértést, a
dezertálást és a despotizmust", írja. Mindazon
által Fidel elérkezettnek l á t t a az időt, hogy
egyik bajtársát Havannába küldje. Faustino
Perez fő feladata az volt, hogy megszervezze a
gerilla publicitását: egy külföldi tudósító
feljuttatását a Sierra Maestrába. E küldetés
teljesítése — amit, mint a háború egy fontos
fejleményét, nyomon követ a napló is — jócs
kán áthúzódik a február 9-én kezdődő negye
dik fejezetbe.
De közben rendkívüli veszélybe kerül a
gerilla. A hadsereg elfog egy hozzájuk csatla
kozott parasztot, aki busás jutalomért rááll,
hogy nyomukra vezeti az ellenséget. Az áruló
több mint két héten át „ingázik", zsebében
katonai menlevéllel. Nem esik gyanúba, ami
kor 30-án távollétében támadás éri a t á b o r t .
Fideléket az menti meg, hogy csak légitáma-
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dásra kerül sor ; az áruló pedig — aki egy fel
derítőgépen ül — nem tudhatja, hogy időközben
párszáz méterrel áthelyezték a szállást. í g y is
érzékeny veszteség éri a gerillát; szét is szóró
dik pár napra. Nem tudják, hogy már szorul
a gyalogsági gyűrű is a hegycsúcs körül, ame
lyen táboroznak. A hadsereg február 7-re idő
zíti az újabb offenzívát; ám ezt az időjárás
meghiúsítja. S az áruló, aki ekkor a táborban
tartózkodik, 8-án újabb „családlátogatásra"
kéredzkedik...
A negyedik fejezet azon a napon indul,
amikor a gerillák — alapjában véletlenszerűen
— tudomást szereznek nemcsak az árulásról,
de a szoruló gyűrűről is. Már a közelben van a
felfejlődő katonai lánc, amikor három cso
portban visszavonulnak; az utóvédet már
golyók kísérik. 12-én találkozik a megbeszélt
helyen a két népesebb csapat — a harmadikról
csak napok múlva jön hír — ; s mivel közben
Faustino Perez sikerrel j á r t , a feladat az, hogy
a legbiztonságosabban eljussanak az interjú és
a vezetőségi értekezlet színhelyére. I t t m á r
Fidel Castróé a főszerep. De nem marad
„munka nélkül" 17 bajtársa sem: dolguk az,
hogy a négyórás interjú a l a t t folytonos moz
gásukkal többnek mutassák magukat az újság
író előtt, mint ahányan v a n n a k ; s még na
gyobbnak sejtessék a gerillahadsereg egészét.
Majd lezajlik az értekezlet, sőt végül — szinte
a klasszikus dramaturgiát idézve — a birtokon
felbukkan az áruló is, aki nem is sejti, hogy
lelepleződött. Az ő kihallgatásával, kivégzésé
vel ér véget a kétnapos találkozó, ami után
ki-ki visszaindul a posztjára: a gerilla a he
gyekbe, a mozgalom „civil" vezetői a váro
sokba...
E rövid tartalmi kivonat igazolni látszik,
hogy a valóság néha igencsak túlszárnyalja az
írói fantáziát. Igaz persze, hogy A háború
naplója — illetve krónikása — igyekszik is
kiaknázni az eseményekben rejlő lehetősége
ket. A könyv nem szaktörtóneti igénnyel ké
szült. Erre utal, hogy összesen két megneve
zett — helyenként bőségesen idézett — írásos
forrásra hivatkozik: Guevara és Raul Castro

korabeli naplójára. S hogy nem pusztán a tör
ténészek érdeklődését hivatott kielégíteni, azt
jolzi az is, hogy első változata a Granma (a
K K P napilapja) folytatásos mellékleteként
jelent meg 1979 elején; könyv alakban, leg
feljebb pontosított szöveggel pedig a Tájékoz
tatási Hivatal a d t a ki.
Ez korántsem jelenti, hogy a szaktörténé
szek ne forgathatnák haszonnal A háború
naplóját. Bizonyos vonatkozásokban hézag
pótló a kubai forradalmat tanulmányozók szá
mára, hiszen az események folyamatos nyomon
követése sokat segíthet az eddig különböző
forrásokból inkább alkalomszerűen megismert
adatok ellenőrzésében, a köztük levő eltérések,
ellentmondások értelmezésében. (Roppant
hasznos például, hogy napi képet ad az érte
lemszerűen gyakran változó adatokról, így a
gerilla létszámáról, névsoráról, fegyverzetéről,
tartózkodási helyéről, mozgásáról stb.) össze
hasonlítási alapként tanulságos lehet az euró
pai partizánharcokkal vagy a fejlődő világ
mai fegyveres mozgalmaival foglalkozó kuta
tók számára is. Annál inkább, mert lényegé
ben élettelibb, reálisabb képet ad, mint azok
a 60-as évekbeli „gerilla-kézikönyvek", ame
lyek a közvetlen alkalmazás igényével próbál
t á k „katekizálni", dogmákká egyszerűsíteni az
eredeti tapasztalatokban oly gazdag kubai
gerillaháborút.
De a kalandvágyó, az egzotikus terepek és
események, az emberi helytállás példái iránt
érdeklődő közönség — s különösen a fiatalabb
nemzedékek — jóval szélesebb körének érdek
lődésére is számot t a r t h a t ez a könyv, amely
műfajilag leginkább a dokumentarista publi
cisztikához sorolható. Jótollú szerző írta, aki
— miközben folytatja kutatásait — komo
lyan veszi a történeti ismeretek nevelő, jellemformáló funkcióját: a gerillaélet napi viszon
tagságainak és nagy pillanatainak humort és
pátoszt ötvöző bemutatásán keresztül szinte
észrevétlenül adja át az elkötelezettség, a
férfias helytállás, a bátorság és bajtársiasság
emberi-erkölcsi példáit a nagyközönségnek,
olvasmányos formában.
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I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK

Bibliográfiák, sajtótörténet
1. Diószegi Mária—Nagy József Zsigmond:
Bibliographie choisie de la science histo
rique hongroise 1974—1984. (Études
historiques hongroises 1985. 3. köt. Bp.
A k a d . K. 1985.) 216 p .
2. Bibliographie choisie d'ouvrage d'histoire
publiées en Hongrie en 1982. — Acta
Historica, 1984. 3—4. sz. 425—437. p.
3. A Magyarországon megjelent történelmi
m u n k á k (önálló kötetek, tanulmányok,
cikkek) válogatott jegyzéke. (1983. ja
n u á r 1.—december 31.) összeáll. Rozsnyói
Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. — Sz, 1985.
1. sz. 293—381. p .
4. Az 1983. évi magyar hadtörténelmi iro
d a l o m bibliográfiája, (összeáll.) Damó
Csilla, Viniczai István. — H K , 1985.
1. sz. 182—220. p .
5. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
t ó r i u m a 1982. (összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István.) — H K , 1985. 3. sz.
725—752. p .
6. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
t ó r i u m a 1983. (összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István.) — H K , 1985. 4. sz.
966—996. p.
7. A katonai szakirodalom bibliográfiája.
1984. [1.] Könyvek, fordítások és folyóiratlelőhelyjegyzék. (összeáll, a Hadtudo
m á n y i Könyvtár, a HM Katonai Tudo
mányos Könyvtár és a ZMKA Tudomá
nyos K ö n y v t á r munkatársai.) Bp. Zrínvi
K . 1985. 155 p .
8. Honvédségi Szemle 1979—1983. (össze
áll. Berki Imréné, Köles Ferencné, Rada
Ferenc.) Bp. (Zrínyi K.) 1985. 116 p.
(Magyar katonai folyóiratok repertóriu
mai.)
9. Gyarmati György: A „sorsforduló" (1944.
október—1945. október) történeti irodal

mának válogatott bibliográfiája. — TSz
1986. 1. sz. 191—222. p .
10. Kovács László: Csongrád megye 1944—
1948 közötti időszakáról szóló szakiroda
lom vázlatos áttekintése. (Tanulmányok
Csongrád megye történetéből. 9. köt.
1985.) 245—252. p.
11. Forrásjegyzék a Szovjetunió fontosabb
leszerelési, fegyverzetcsökkentési kezde
ményezéseiről.
1945—1984.
(összeáll.
Herendi Károly, Juhász Ágnes, Tóth
Bálintnó.) Bp. soksz. 1985. 57 p.
12. Forrásjegyzék a Varsói Szerződés fonto
sabb katonapolitikai kezdeményezésérői
1955—1984. (összeáll. Herendi Károly,
Juhász Ágnes, Tóth Bálintné.) [Kiad. a]
ZMKA Tudományos Könyvtára. Bp.
Házi soksz. 1985. 16 p.
13. K[acsó] L[ajos]: Az első hazai hírlap.
(Mercurius Hungaricus.) — N, 1985. 21.
sz. 15. p .
14. A magyar sajtó története H / a köt.
1848—1867. IT/b köt. 1867—1892. (Főszerk. Szabolcsi Miklós.) Szerk. Kosáry
Domokos, Németh G. Béla. Bp. Akad.
K . 1985. 2 db.
Kosáry Domokos: A forradalom és a sza
badságharc sajtója, 1848—1849. — H / a
köt. 25—287. p.
15. Batári Gyula: A katonaorvosi folyóirat
irodalom Magyarországon az első világ
háború előtt. — Az Orvosi Könyvtáros,
1985. 3. sz. 313—321. p.
16. Vida Sándor: Forradalmi fegyver. 1918—
1919 sajtója. — Budapest, 1985. 3. sz.
19. p .
17. Kacsó Lajos: Illés Béla üzenete. (1944.
október 18-án jelent meg a „Magyar
Újság", a Vörös Hadsereg magyar nyelvű
lapja.) — N, 1985. 12. sz. 13. p .
18. Kilián I s t v á n : „Szabad Magyarország".
A salgótarjáni fogolytábor magyar folyó-
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irata, 1945. — Palócföld, 1985. 3. sz.
36—41. p.
19- Kovács J e n ő : A katonai sajtó története
1945—1948. (Kiad.) a MN Pol. Fcsfség
Tudományos Tanácsa. [Bp.] (MNMK
ny.) 1985. 119 p.
| Tanulmányok, dokumentumok a Magyar
Néphadseregben folyó politikai munka
történetéből. 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben 93—100. p.
20. Kovács Jenő : TJj hadsereg — új katonai
lapok. Adalékok a katonai hírlapirodalom
.történetéhez. — Magyar Sajtó, 1985. 5.
sz. 20—23. p .
21. Markó György: Miről írt a Honvéd
Híradó? Csapatújságok 1945 tavaszán.
— N , 1985. 17. sz. 11. p .
22. Hajdú I s t v á n : Húszéves az Akadémiai
Közlemények. — H o , 1985. 11. sz. 130—
133. p.

Múzeumi, levéltári, könyvtári és
térképtári gyűjtemények
23. Liptai Ervin: Múzeum a Nándor lakta
nyában. [Riporter:] Józsa [György Gá
bor.] — Magyar Nemzet, 1985. 2. sz.
9. p .
24. Háncs Ernő—Liptai E r v i n : Fegyverek,
levelek, könyvek. Negyvenéves a Had
történeti Intézet.
[Riporter:]
Józsa
György Gábor. — Magyar Nemzet, 1985.
225. sz. 5. p .
25. Tarsoly. Vezérlő kalauz, különféle traktátumok. [Kiad. a.] Hadtörténeti Múzeum.
1985/1986. Szerk. Rákóczy Rozália, F o t ó :
Németh Ferenc. Bp. (Sylvester ny. 1985.)
75 p . Illusztr.
26. Hetes Tibor: Negyven év gyarapodásáról.
(Hadtörténeti Múzeum.) — Tarsoly.
1985/1986. 9—13. p .
27. K[acsó] L[ajos] : Történelemidézés —
multivizióval. (Multivideoráma a Had
történeti Múzeum „Magyarország had
története 1919-től napjainkig" c. kiállítá
sán.) — N, 1985. 14. sz. 14. p.
28. Kúti Ferenc: H a t évtized katonarelikviái.
(„Magyarország hadtörténete
1919-től
napjainkig" c. kiállítás a Hadtörténeti
Múzeumban.) — N, 1985. 16. sz. 13. p.
29. Magyarország felszabadítása. — A Ma
gyar Néphadsereg megszervezése és fej
lődése. — A Varsói Szerződés. Űj kiállí
tások a Hadtörténeti Múzeumban. [Ism.]
Rákóczy Rozália. — H K , 1985. 2. sz.
493—495. p .
30. M árkos P á l : Négy évtized a Magyar
Néphadsereg életéből. (Kiállítás a Had
történeti Múzeumban.) — Polgári Véde
lem, 1985. 4. sz. 18. p.
31. Bemutatjuk a Zalka Máté Katonai Mű
szaki Főiskola híradó múzeumát. — HSz,
1985. 12. sz. 22—23. p .

32. Kozma Tóth I s t v á n : Akik segítették a
végső győzelmet. Bajtársi találkozó. (Az
1. vasútépítő hadosztály, a 3. vasútépítő
dandár emlékmúzeumában.) — N, 1985.
4. sz. 3. p .
33. Kiss István Géza: Csapatmúzeumok —
hagyományok. Országos tanácskozás a
csapatmúzeumokról. — Tarsoly, 1985/
1986. 63—64. p.
34. Deák József: Repüléstörténetünk mú
zeumban. (Megnyílt a Közlekedési Mú
zeum repüléstörténeti és űrhajózási kiállí
tása.) — Határőr, 1985. 46. sz. 15. p .
35. A kuruc marsall hagyománya. (Képes
összeállítás a tarbes-i Huszárok Nemzet
közi Múzeumának adományozott 17—18.
századi magyar huszárereklyékről.) — ISz,
1985. 7. sz. 24—25. p .
36. Katona M. I s t v á n : Tarbes-i útinapló.
1—2. r. (Bercsényi László nyomában.
A tarbes-i huszármúzeum.) — N , 1985.
26. sz. 11., 27. sz. 12. p .
37. Katona M. I s t v á n : Huszárrelikviák Tarbes-ban. — Határőr, 1985. 28. sz. 12—
13. p .
38. Kacér, Zs.: A moszkvai Zalka Máté
Múzeum. — Fáklya, 1984. 8. sz. 13—
14. p .
39. Simon Sándor: E g y 18. század eleji török
puska restaurálása. —• Múzeumi Műtárgy
védelem, 1982. 351—358. p .
40. Simon Sándor: A 17—18. század fordu
lója időszakából való török puska restau
rálása. (Budapest régiségei. 26. köt. Bp.
1984.) 357—371. p.
41. Lugosi József: A szabadságharc fegyverei.
— ISz, 1985. 9. sz. 4—5. p.
42. H éri Vera: Győr 1598-as visszafoglalásá
nak érmei. — Numizmatikai Közlöny,
1983—1984. 35—41. p.
43. Makai Ágnes: Buda visszafoglalása —
érmeken. — Tarsoly, 1985/1986. 18—19.
P
r
44. Kottra Györgyi—Makai Agnes: Az ame
rikai függetlenségi háborút lezáró 1783-as
párizsi béke 200. évfordulójának emlék
érmei. — H K , 1985. 1. sz. 149—160. p .
45. Szakály Sándor: A magyar tábori csendőr
ség jelvényei, 1924—1944. — H K , 1985.
4. sz. 892—899. p.
46. Molnár József: A felszabadult Magyar
ország legelső és legúiabb kitüntetése.
— H K , 1985. 1. sz. 62—73. p .
47. Molnár József: Új kitüntetéseink. —
Érem, 1985. 1. sz. 41—48. p .
48. Kocsis László: 1. századi sisak az aquin
cumi légióstáborból. (Budapest régiségei.
25. köt. 1984.) 227—246. p.
49. Ságvári György: E g y különös jelrendszer:
az uniformis. — Interpress Grafik, 1985.
2. sz. 34—41., mell. 5—6. p.
50. Steinbock, Erwin—Baumgartner, Lothar:
Die Uniformen der k. k. österreichischen
und k. u. k. österreichisch—ungariscnhe
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Kriegsmarine. (1797—1918.) Graz, Wies
haupt Verl. (1984.) 103 p . Illusztr.
51. Katona M. I s t v á n : A magyar hadiviselet
megörökítője. (Somogyi Győző.) — N ,
1985. 32. sz. 11. p .
52. K[acsó] Lfajos:] Négy évtized egyen
ruhái. („A Magyar Néphadsereg egyen
ruhái 1945—1955" címmel kiállítás nyílt
a Hadtörténeti Múzeumban.) — N, 1985.
7. sz. 12. p .
53. Kottra Györgyi : Hadilobogók és csapat
zászlók. — ISz, 1985. 1. sz. 36—37. p.
54. A hadilobogók gazdája. (Kottra Györgyi,
a Hadtörténeti Múzeum munkatársa.) —
Katonai Sajtószolgálat, 1984. 8. sz. 18—
19. p .
55. Kottra Györgyi : Történelmi zászlók az
1985. április 4-i díszszemlén. — Tar
soly, 1985/1986. 37—42. p .
56. Somogyi Győző : Erdélyi hadizászlók. —
Múzsák, 1985. 3. sz. 16—17. p.
57. Mátraházi Zsuzsa: Rákóczi-zászló a rak
tárban. (Lakiné Tóth Ilona a zászló törnetéről és restaurálásáról.) — Magyar
Nemzet, 1985. 203. sz. 6. p.
58. Rajcsányi I v á n : Elődeink lobogói. — Ha
tárőr, 1985. 14. sz. 11. p .
59. Jalsovszky Katalin : Magyar önkéntesek
a spanyol polgárháborúban. (Fénykép
katalógus.) (Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. Bp. 1983.) 97—212. p .
60. Zalai I s t v á n : E g y fénykép története.
A győzelem zászlaja a Reichstagon. —
Népszabadság, 1985. 100. sz. 6. p.
61. A hazáért. Honvédelem és hazafiság
(896—1848) a magyarországi művészet
ben. Ernst Múzeum, 1985. május 9.—
június 2. kiáll, katalógusa. (Katalógust
szerk. Bárányi Judit, Varga István,
Zachar József. Bev. tanulmány Zachar
József.) [Kiad. a] (Hadtörténeti Múzeum.)
Bp. (MAHIR) 1985. 83 p . Illusztr.
62. Székely András : A hazáért. Tárlat az
Ernst Múzeumban. — Népszabadság,
1985. 112. sz. 7. p .
63. Takács Tibor: A hazáért. Történelmi tár
lat az Ernst Múzeumban. — N, 1985. 21.
sz. 12. p .
64. Varga [László:] A hazáért. Honvédelem
és hazafiság a magyarországi művészet
ben. (896—1848.) — Határőr, 1985. 22.
sz. 13. p.
65. Dudás Lajos : Csongrád város emléktáb
lái. — Honismeret, 1985. 3. sz. 23—25. p .
66. Kőbe vésett telefonkönyv. [ í r t a : ] Z. M.
[1086 első világháborús emlékmű Magyar
országon.] — Magyar Hírlap, 1985. 234.
sz. Melléklet [6. p.]
67. Apró Ferenc: Az első világháború hősi
emlékei Szegeden. — Szegedi Könyvtári
Műhely, 1985. 1. sz. 6—15. p.
68. Basso de March, P . : Magyar honvédsírok
Olaszországban. (Doberdó emlékei.) — Üj
Tükör, 1985. 2. sz. 18. p .

69. Kékesdi Gyula: Akiket visszavártak, ö t 
száz szovjet hősi halott a kömlői emlék
parkban. — Népszabadság, 1985. 100. sz.
6. p.
70. Cseh Géza: „Piros fejfák". Szovjet hősi
sírok Szolnok megyében. — Jászkunság,
1985. 1. sz. 16—20. p .
71. Kontha Sándor: Felszabadulási emlékmű
veinkről. — Népszava, 1985. 79. sz. 11. p.
72. Felavatták a tűzszerész emlékművet. —
Magyar Nemzet, 1985. 242. sz. 3. p .
73. Bertalan István Béla: Nyugszik a boforc
alatt. (A tűzszerész emlékmű felavatása.)
— Ország Világ, 1985. 48. sz. 8—9. p .
74. Hivatásos veszélyvállalók. Tűzszerész
emlékművet a v a t t a k a fővárosban. (Láng
László alezredes a Magyar Néphadsereg
tűzszerész és aknakutató zászlóaljának
munkájáról.) [ í r t a : ] Illés. — Magyar
Hírlap, 1985. 242. sz. 3. p.
75. „Verba volant, scripta manent". Nemzet
közi Levéltári Nap, Budapest, 1984. de
cember 17. [Ism.] Szijj Jolán. — H K ,
1985. 2. sz. 488. p .
76. Csárádi József: Gondolatok a levéltári
értékű iratok megőrzéséről. — Ho, 1985.
8. sz. 100—106. p.
77. Bonhardt Attila: Az I . világháborús ma
gyar hadifoglyokra vonatkozó iratok a
Hadtörténelmi Levéltárban. — Levéltári
Szemle, 1982. 2—3. sz. 291—298. p .
78. Urbán Károly—Vida I s t v á n : Dokumen
tumok a lisszaboni magyar követség titkos
levéltárából. (1943—1944.) — Kritika,
1985. 3. sz. 23—34. p.
19.Csi//áry Gergely: Akiket visszavártak...
(A hősi halott szovjet katonák névjegy
zéke összeállításának tapasztalatai Heves
megyében.) — Levéltári Szemle, 1985.
1. sz. 37—42. p .
80. Tihanyi J á n o s : Az Osztrák Ellenállás
Levéltára. — Levéltári Szemle, 1982.
2—3. sz. 341—356. p .
81. Flugblätter und Flugschriften zur Unga
rischen Räterepublik 1919. Deutsch
sprachige Drucke aus Budapester Samm
lungen. Hrsg. v. Karl Nehring. München,
1981. X I , 162 p .
82. Füleki Mihály : „ É s a honvédségi könyv
t á r a k ? . . . " — Könyvtári Figyelő, 1985.
6. sz. 635—643. p.
83. Füleki
Mihály: Magánvélemény szak
könyvtáraink együttműködésének lehető
ségeiről. — Ho, 1985. 7. sz. 90—97. p.
84. Herendi Károly: A tudományos k ö n y v t á r
felépítése és szerepe az akadémiai t u d o 
mányos munka segítésében. — Akadémiai
Közlemények, 112. sz. 1984. 257—270. p.
85. Tóth Bálintné: A hadtudományi infor
mációs rendszer helyzete ós fejlesztése. —
H o , 1985. 10. sz. 94—101. p.
86. Winkler György: A térkép szerepe az
1848/1849. évi szabadságharc honvéd-
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seregeinek vezetésében. — H K , 1985. 1.
sz. 74—96. p .
87. Nagy Zsuzsa, L. : Régi térképek... (Tria
noni béke.) — História, 1985. 4. sz. 22—
23. p .
88. Csendes László: A korona rejtekhelye
Ausztriában, 1945-ben. — H K , 1985. 3.
sz. 643—659. p .
89. Barczy Zoltán—Kar eh Pál : Hangászok
— hangszerek — hangjegyek. Trombitaés dobjelek az osztrák—magyar hadsereg
ben és haditengerészetnél (1629—1918.)
[Kiad. az] MTA Zenetud. I n t . Bp. (MTA
soksz.) 1985. 291 p.
**
(Műhelytanulmányok a magyar zene
történethez. 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben 241-—260. p .

A hadtudomány és hadtörténettudomány
elméleti kérdései
90. Katonai lexikon. Főszerk. Damó László.
Főszerkesztő-helyettesek Móricz Lajos,
Ligeti Rudolf. B p . Zrínyi K. 1985. 620 p.
91. Rostoványi Zsolt: Háború és béke az isz
lámban. — Világosság, 1985. 6. sz. 355—
363. p .
92. Zrínyi Miklós prózai művei. Négyesy
László hagyatékából Kovács Sándor I v á n
vezetésével sajtó alá rendezte az E L T E
Régi magyar irodalomtört. tanszékének
Zrínyi-szemináriuma. (Szerk., bev. az új
jegyzeteket összeáll. Kovács Sándor Iván.)
Bp. Zrínyi K. 1985. 761 p . Illusztr.
(Zrínyi-könyvtár. 1.)
Vitéz hadnagy. — Mátyás király életéről
való elmélkedések. — Az török áfium ellen
való orvosság.
93. Válogatás a burzsoá hadtudományi írá
sokból. (Vál. és szerk. Kocsis Bernát.) Bp.
Zrínyi K. 1985. 715 p .
Bibliogr. a jegyzetekben 683—707. p .
94. Rákóczy Rozália : Ismeretlen X V I I I . szá
zadi hadelméleti Hungarica. — Magyar
Könyvszemle, 1985. 3—4. sz. 292—296. p .
95. Balló I s t v á n : A feledés homályából...
J u n g J á n o s Hadi mesterséget tárgyazó
könyvéről. — H K , 1985. 4. sz. 858—
876. p .
96. Balló I s t v á n : Visszatekintés Czetz János
magyar hadnyelvtanára. — Akadémiai
Közlemények, 112. sz. 1984. 271—291. p .
97. Kúti Ferenc : A szabadságharc tudós ka
tonája. (Petzelt József.) — N , 1985. 11.
sz. 12. p .
98. Szabó Miklós: Van-e a proletárnak és a
felvilágosult polgárnak megvédeni való
hazája? Gondolatok a századelő naciona
lista antimilitarizmusáról és polgári pacifizmusáról. — Világosság, 1985. 6. sz.
364—374. p.
99. Pataky Iván : A polgári védelmi tudomány
első eredményei. — H o , 1985. 10. sz.
84—89. p .

100. Fűzi I m r e : A magyar katonai elmélet és
a hadsereg felkészítése 1939. szeptember
l-ig. — H K , 1985. 2. sz. 387—406. p .
101. Deák Péter: A hadtudományi megismerés
specifikumai. — Magyar Tudomány, 1985.
7—8. sz. 504—512. p.
102. Deák Péter: A hadügy néhány politoló
giai relációja. — Társadalomkutatás,
1984. 3—4. sz. 154—169. p .
103. Stuttgart '85.16. Nemzetközi Történelem
tudományi Kongresszus. A Nemzetközi
Hadtörténelmi Bizottság X . Kollokviuma.
1985. augusztus 19—24. [Ism.] Zachar
József. — H K , 1985. 3. sz. 713—718 p.J
104. A 16. Nemzetközi Történelemtudományi
Kongresszus egyéb rendezvényeiről. 1985.
augusztus 25.—szeptember 1. [Ism.]
Rázsó Gyula. — H K , 1985. 3. sz. 719—
724. p .
105. Pach Zsigmond P á l : Mohácstól B u d a
visszavívásáig. A X V I — X V I I . század
problémái történetírásunkban. — Kor
társ, 1985. 9. sz. 94—105. p .
106. Krausz T a m á s : Üj eredmények a polgár
háború korszakának szovjet historiográ
fiájában. — P K , 1985. 4. sz. 194—199. p .
107. [Szerdahelyi I s t v á n : ] K i hamisítja a tör
ténelmet? (Válasz a „Romania Literara"
c. bukaresti hetilapban megjelent kriti
kára Nagy Vilmos volt honvédelmi mi
niszterrel, illetve Bibó István két doku
mentumával kapcsolatban.) — K r i t i k a ,
1985. 3. sz. 2. p .
108. Szabó Miklós, M. : Tények, viták — vita
t o t t tények. A világháború értékeléséről.
— Magyar Nemzet, 1985. 103. sz. 7. p .
109. Horváth J . Ferenc: A történelem meghamisítói. — Határőr, 1985. 14. sz. 14, p .
110. Tegzes Ferenc: Az antifasiszta ellenállási
mozgalom kutatásának helyzete Bara
nyában. — Baranyai Művelődés, 1984.
2—3. sz. 144—149. p.
111. Csernovszki József: A katonai nevelés
elmélet története 1945-től a hazai szak
sajtó alapján ós tükröződése az akadémia
nevelőmunkájában. — Akadémiai É r t e 
sítő, 1985. 3. sz. 5—24. p.
112. Bencze László—Mues Sándor: A Magyar
Néphadsereg a nyugati szakirodalomban.
— H o , 1985. 7. sz. 71—78. p .
113. Ravasz I s t v á n Dezső: Hogyan írjunk
csapattörténetet? — Ho, 1985. 4. sz.
97—102. p .

A hadtörténelem az ismeretterjesztésben
és a honvédelmi nevelésben
114. Glatz Ferenc: Történetírás és korigőny.
— Népszabadság, 1985. 260. sz. 4. p.
115. {Bodó Károly): Történelmünk a közgon
dolkodásban. [Kiad. a] MN Politikai Ne
velőmunka Anyagi és Módszertani Köz
pont. [Bp.] (MNMK ny.) 1985. 37 p .
116. Juhász Gyula: Világháborús szerepünk
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és a köztudat. [Riporter] Kovács Dénes.
— Népszabadság, 198ő. 275. sz. 9. p .
117. Deák Mihály: Bátorságra és a hősies cse
lekedetekre nevelés a nagy honvédő há
ború éveiben. — Akadémiai Közlemények,
112. sz. 1984. 43—53. p .
118. Deák Mihály: Jubileumi évfordulóink és
a szovjet háborús irodalom. — H o , 1985.
2. sz. 95—100. p.
119. Németh M. László: A memoárirodalom
lehetséges szerepei. A szerkesztő szem
pontjai. — HSz, 1985. 10. sz. 1—5. p.
120. Füleki Mihály: Hazafiság, katonaélet,
irodalom. Beszélgetés Garai Gábor Kos
suth-díjas költővel. — HSz, 1985. 12. sz.
9—17. p .
121.K[acsó] L[ajos:] Honvédelmi könyv
napok '85. — N, 1985. 38. sz. 11. p .
122. Rábai
Ferenc: Országos honvédelmi
könyvnapok — 1985. — Könyvvilág,
1985. 9. sz. 2. p.

123. Nagy I s t v á n : A hadtudományi képzés
világnézeti-politikai
nevelő
jellegének
helyzete. — Akadémiai Értesítő, 1985.
2. sz. 23—37. p .
124. Farkas J á n o s : Honvédelmi nevelés-okta
t á s az iskolákban. — HSz, 1985. 12. sz.
54—58. p.]
125. Légrádi László: A honvédelmi nevelő
munka néhány időszerű kérdése. — HSz,
1985. 12. sz. 1—5. p .
126. Argalász K á l m á n : A fiatalok hazafias
honvédelmi nevelése közös ügyünk. —
HSz, 1985. 58—60. p .
127. Tóth Károly: Torz nézetek a honvédelmi
nevelésben. — HSz, 1985. 12. sz. 60—
63. p .
128. Bárdos Ferenc: Világnézeti nevelés az
ifjúsági klubokban. — Ho, 1985. 2. sz.
78—84. p .
129. Pető György: Űj utakon a hazafias-hon
védelmi nevelés. [Riporter:] Kúti Ferenc.
— N , 1985. 2 1 . sz. 7. p.

II. A HADTÖRTÉNELEM
ÉS HADMŰVÉSZETTÖRTÉNET ÁLTALÁNOS K É R D É S E I

A hadművészet története
130. Rovighi, A.: A haditevékenységek kilenc
alapelve. — Ho, 1985. 3. sz. 29—41. p.
(Rövidített ford. Rivista Militare 1984.
3. sz.-ból.)
131. Kalavszky Györgyi : Hadviselő kutyák,
galambok. — Tarsoly, 1985/1986. 27—
28. p.
132. Juba Ferencz: Ungarns Marine Handels
schiffahrt. Einst Seemacht an der Adria.
Das Diplom von 1108. n.Chr. — Schiff
und Zeit, 1982. 13—42. p.
133. Bartos J e n ő : A vadászrepülők légi harcá
nak fejlődése napjainkig. — Akadémiai
Közlemények, 115. sz. 241—277. p.
134. Kormos László: A légierő és a légvédelem
párharcáról — fejlődésük tükrében. —
H o , 1985. 11. sz. 41—52. p.
135. Ahromeev, Sz.: A szovjet hadtudomány
és hadművészet fölénye a nagy honvédő
háborúban kivívott győzelem egyik leg
fontosabb tényezője. —- H o , 1985. 5. sz.
8—21. p.
(Kommuniszt 1985. 3. sz.-ból.)
136. Szauter Lajos: A hadművészet fejlődósé
nek főbb tanulságai a második világhábo
r ú b a n . — Akadémiai Közlemények, 116/1.
sz. 1985. 99—121. p.
137. Szauter Lajos: A hadtápbiztosítás fejlő
désének fontosabb tanulságai a nagy hon
védő háború éveiben. — Hadtápbiztosí
tás, 1985. 1. sz. 47—54. p.

138. Mihályi P á l : A műszaki biztosítás szerepe
a nagy honvédő háború hadműveleteiben.
— H o , 1985. 10. sz. 73—75. p .
139. Újvári Sándor: A hadműveletek páncé
lostechnikai biztosítása a nagy honvédő
háborúban. — H o , 1985. 8. sz. 63—73. p .
140. Csabai György: A harckocsihadseregek
anyagi biztosításának tapasztalatai a
nagy honvédő háborúban. — Hadtápbiz
tosítás 1985. 3. sz. 68—74. p.
141. Bokor I m r e : A rádióelektronikai harc.
A korszerű hadviselés egyik legfontosabb
területe. — Népszabadság, 1985. 123. sz.
10. p.
142. Szauter Lajos—Lengyel Ferenc: A had
művészet története tantárgy oktatásának
helyzete az akadémián. 1—2. r. — Akadé
miai Értesítő, 1985. 3. sz. 107—123., 4—
5. sz. 141—154. p .

A hírszerzés és kémkedés története
143. Koppány József: Kémek, hírszerzők, ügy
nökök. (Kémtörténetek). Bp. (Népszava
K. 1985.) 218 p .
144. Szakály Ferenc: Magyax kereskedők mint
hírszerzők, ( X V I — X V I I . század.) —
História, 1985. 4. sz. 7—8. p.
145. Rubin, F . : A magyar hírszerző és bizton
sági szolgálat. (1850-től napjainkig.) —
Journal of the Royal United Services
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Institute for Defence Studies, 1984. 4. sz.
59—64. p.
146. Kronstein Gábor: Mata Hari. Sztár a kivégzőosztag előtt. — História, 1985. 4.
sz. 9—11. p .
147. Merényi László: Károlyi Mihály és a
NOBUD. (Nachrichten-Offizier in Buda
pest). — Budapest, 1985. 11. sz. 28. p.
148. Krausz Tamás: Szabotázsok, diverzánsok,
kémek ellen. 1917—1922. (A Cseka tevé
kenységéről.) — História, 1985. 4. sz.
17—18. p.
149. Fedőneve: I—ST. (Az angol titkos szol
gálat tevékenysége a Szovjetunióban
1917—1925. években.) —Belügyi Szemle,
1985. 11. sz. 71—79., 12. sz. 61—68. p .
150. A Léna-akció. (Német hírszerző csoportok
tevékenysége Angliában a második világ
háború előtt.) — Belügyi Szemle, 1985.
10. sz. 67—78. p.
151. Az Abwehr sötét napja. (Német hírszer
zők tevékenysége az USA-ban a háború
kitörése idején.) — Belügyi Szemle, 1985.
7. sz. 73—80. p .
152. Rázsó Gyula: Hírszerző szolgálatok a má
sodik világháborúban. — História, 1985.
4. sz. 12—14. p .
153. Sipos Péter: Fedőneve: Intrepid. (Wil' ' liam Stephenson az angol titkosszolgálat
észak-amerikai központjának vezetője.) —
História, 1985. 4. sz. 15—16. p.
154. Lindner László: Háború, kódok, megfej
tők. (Interjú Donald Michievel, a né
metek rejtjelrendszerének megfejtőjével.)
— É T , 1985. 36. sz. 1043. p.
155. Kronstein Gábor: Abel, „a hírszerzés vi
lágbajnoka". (A. I. Belov életútja.) —
História, 1985. 4. sz. 20—21. p.

A haditechnika története
15>ü.Matthaeidesz (Konrád)—Kondor (Lajos)
Elődeink fegyverei. [111.] (Kondor Lajos.):
Bp. Móra K. 1985. 60 p. Illusztr.
(Kolibri könyvek.)
157. Fábián Gyula: A honfoglaláskori magyar
íj és készítése. — Nimród, 1985. 4. sz.
mell. 1—11. p.
158. Fábián Gyula: Újabb adatok a honfogla
láskori íjászat kérdésköréhez. (Móra Ferencz Múzeum évkönyve. 1. köt. 1980—
1981.) 63—76. p.
159. Balogh Jolán: Mátyás király és a művé
szet. Bp. Magvető K. (1985.) 475 p . 32 t .
Építkezések. 89—912. p., Fegyverek
424—433. p.
1 M), Arzenál '85. (A tengeri harc fegyverei.
í r t a : Bak József, Lévay Gábor, Sárhidai
Gyula. Szerk. Sárhidai Gyula. Bp. Zrínyi
K. 1985.) 288 p. Illusztr.
161. Horváth J á n o s : Dunai hadihajóink új
fegyverzete 1884-ben. — Haditechnika,
1985. 3. sz. 23—24. p.

162. Csonkaréti Károly—Lévay Gábor: Az első
dunai monitorok fegyverzetének fejlődé
se és a folyami torpedóharc. —- Haditech
nika, 1985. 3. sz. 25—29. p.
163. Pandula Attila: Rohamsisakok Magyar
országon. (1916—1945.) (Fiatal oktatók
műhelytanulmányai. 1. köt. 1983.) 230—
264. p .
164. Horváth J á n o s : A magyar tüzérség első
lánctalpas vontatója. (1912—1917.) —
Haditechnika, 1985. 2. sz. 30—31. p .
165. Hetven év halál. A vegyi fegyverek régen
és ma. [ í r t a : ] J . L.—N, 1985. 51—52.
sz. 5. p.
166. Temesváry Ferenc: Fejezetek a Magyar
Fegyvergyár történetéből. 4. r. (Folia
Historica. 11. köt. 1983.) 134—203. p.
(1—3. r. U.O.: 1977, 1978, 1981.)
167. Kováts Lajos: A Dunai Repülőgépgyár
R T . története. [Kiad. a] Magyar Törté
nelmi Társulat Üzemtörténeti Szekció.
Bp. (Somogy m. ny.) 1985. 168 p . Illusztr.
(Üzemtörténeti füzetek. 11.)
168. Perdelwitz, Wolf—Fischer, H a s k e : Kruppék mestersége. — Interpress Magazin,
1985. 2. sz. 42—45. p .
169. (Övcsinnikov) Ovcsinnyikov, V. : Az
A-bomba sztorija. (Gorjacsij pepel. Ford.
Dosek Lajos.) [Bp.] Kossuth K. 1985.
149 p . 8 t.
170. Amaczi Viktor: A győzelem fegyverei.
(A Vörös Hadsereg fegyverei a nagy hon
védő háborúban.) — ISz, 1985. 4. sz.
16—17. p.
171. Szabó Miklós, M. : A győzelem fegyverei.
— N 1985. 18. sz. 16. p .
172. Horváth Ildikó: Vijjogó üstökösök. (Be
szélgetés M. Szabó Miklós ezredessela
Katyusáról.) — Népszava, 1985. 100. sz.
10. p .
173. Lugosi József: „Maxim és társai". Szovjet
géppuskák a nagy honvédő háborúban.
— Tarsoly, 1985/1986. 25—27. p .
174. Horváth J á n o s : A magyar királyi rendőr
ség páncélgépkocsijai. (1920—1944.) —
Haditechnika, 1985. 4. sz. 34—35. p .
175. Bajtos I v á n : T a t r a OA vz. 30 páncélautó
Magyarországon. (1939—1941.) — Hadi
technika, 1985. 4. sz. 32—33. p .
176. Bonhardt Attila: A 35 M. Ansaldo, a ma
gyar honvédség első rendszeresített harc
kocsija. (1935—1944.) — Haditechnika,
1985. 2. sz. 32—34. p .
111. Bonhardt Attila: A 38 M. Toldi könnyű
harckocsi. (1939—1943.) — Haditechnika,
1985. 3. sz. 31—33. p.
178. Ravasz I s t v á n [Dezső]: A „szenvedélyes
vadász". (A 40 M. Nimród harcjármű.) —•
Tarsoly, 1985/1986. 30—32. p.
179. Bonhardt Attila: A magyar honvédség
különleges feladatú páncélozott lánctalpas
járművei. (1940—1944.) — Haditechnika,
1985. 1. sz. 32—34. p .
180. Sárhidai Gyula: Szegényes csodafegyve-
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rek. (Az 1944. év históriája. Bp. 1984.)
70—72. p .
181. Hajdú I s t v á n : A TU—2 bombázó repülő
gépek a Magyar Néphadsereg légierejében.
(1945—1956.) — Haditechnika, 1985. 1.
sz. 27—31. p .
182. A Magyar Néphadsereg kísérleti repülő
gépei. 1948—1950. — Haditechnika,
1985. 2. sz. 27—29. p.
183. Szentesi György: Megbízható védőpajzs.
A szovjet hadászati rakétacsapatok ne
gyedszázada. — N , 1985. 2. sz. 16. p.

Vártörténet, helytörténet
184. Dénes József: Árpád-kori várak a Mátra
déli oldalán. — Agria, 1985. 77—92. p.
1 térk.
185. Holl I m r e : Négysaroktornyos szabályos
várak a középkorban. — Archaeológiai
Értesítő, 1984. 2. sz. 194—217. p.
186. Illés György: Végek dicsérete. Magyar
végvárak. (Bp.) Móra K. (1985.) 106,
[4] p. Illusztr.
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tanulmányok.
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Ercsi, Etyek, Érd, Fehér várcsurgó, Zobokaföldje, Felcsút, Füle.) (Fejér megyei
történeti évkönyv. 16. köt. 1985.) 7—
416. p .
189. Gerelyes E d e : Háborús károk és újjáépítés
Budapesten. — Budapesti Fórum, 1985.
1. sz. 3—8. p.
190. Kamarás József: Drégelyvár ós környéke
kutatásának újabb történetéből. — Balas
sagyarmati Honismereti Híradó, 1984.
1—2. sz. 93—112. p.
191. Feld I s t v á n : A gönci Amadé-vár. (A Her
man Ottó Múzeum évkönyve. 22—23.
köt. 1985.) 59—73. p .
192. Csorba Csaba: Vég-Gyula várának histó
riája. Bp. Zrínyi K. 1985. 196 p. Illusztr.
193. Soós Péter: A Hanság fővárosa. Kapuvár.
— Magyar Nemzet, 1985. 203. sz. 12. p.
194. Himmler György: Léva vára és a két
Dobó. — Honismeret, 1984. 6. sz. 50—
53. p.
195. Révész László: Ónod vára. — É T , 1985.
33. sz. 1043—1044. p .
196. Jakus Lajos: Fejezetek Szécsény X V I —
X V I I . századi történetéből. (Tanulmá
nyok Szécsény múltjából. 7. köt. 1985.)
99—165. p.
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(L. Csajági Réka, Eperjessy Géza stb.)
Szerk. Farkas József. (Kiad. a SomogyiKönyvtár.) Szeged, (Szegedi ny.) 1985.
846 p. 43 t. Illusztr.
198. Szászi József: A szigligeti várhegy. —
É T , 1985. 19. sz. 594—596. p.

199. Záhonyi Ferenc: A szőcsényi vár. — É T ,
1985. 45. sz. 1426—1428. p.
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megyei múzeumok évkönyve. 11. köt.
1985.) 205—228. p.
201. Templomerőd és palánkvár. (Tapolca a
15—16. században.) — Magyar Nemzet,
1985. 156. sz. 12. p .
2Q2. Sill Ferenc: Vasvár története a közép
korban. (896—1578.) — Vasi Szemle,
1985. 1. sz. 60—87. p.
203. Belénessy Alajos: Hol volt Zrínyi-Üjvár?
— Honismeret, 1985. 1. sz. 33—34. p.
204. Tata. [írta:] Cs. I. — N, 1985. 10. sz.
11. p.
205. Mérő József: Murmanszk, a sarkkörön
túli kikötő. (A város története és szerepe
a második világháborúban.) — Föld és
Ég, 1985. 12. sz. 364—367. p.
206. Katona M. I s t v á n : Várak tudósa. (Csorba
Csaba.) — N, 1985. 40. sz. 13. p.

Hadijog, háborús bűnök
207. Zöldi László: Halálfejes életmű. (Doku
mentumfilm Reinhard Heydrich életéről.)
— Népszabadság, 1985. 109. sz. 13. p .
208. Horváth J . Ferenc: AJfehór kesztyűs gyil
kos. (Joseph Mengele.) 1—3. r. — Határ
őr, 1985. 10. sz. 14., 11. sz. 10., 15. sz.
14. p.
209. Sajti Enikő, A.—Markó György: Ismeret
len dokumentum az 1942. januári dél
vidéki razzia résztvevőinek peréről. 1943.
december 14.—1944. január 14. — H K ,
1985. 2. sz. 426—456. p.
210. S'alusinszky
Gábor: Budapest, 1944.:
A pápai nuncius jelenti... [,,A Szentszék
és a háború áldozatai, 1944. január—1945.
július" c. dokumentum gyűjtemény alap
ján.] — Élet és Irodalom, 1985. 12. sz.
5—6. p.
211. Conway, J o h n S.: Der Holocaust in
Ungarn: neue Kontroversen und Über
legungen. — Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte, 1984. 2. sz. 179—213. p .
212. Háborús bi'ínösök. (Alois Brunner.) —
Mo, 1985. 46. sz. 13. p.
213. JRánki György: A németek szerepe a ma
gyar zsidók elpusztításában. (Az 1944. óv
históriája. Bp. 1944.) 64—68. p.
214. Szita Szabolcs: Sződligettől Abdáig. (Me
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sz. 29—31. p.
215. Szita Szabolcs: Ördögsziget, 1944. —
Dunakanyar, 1985. 1. sz. 39—41. p.
216. Bokor Péter: Emléktábla helyett. —
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218. Polgár Miklós: Kőszegtől Kópházáig. —
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2í9. Németh Alajos: A meggyalázott kará
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Életrajzok, emlékezések
224. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek
a szabadságharcban 1848—1849. B p .
Zrínyi K. 1983. 394 p.
Ism. : Kacsó Lajos. — HSz, 1985. 9. sz.
88—92.
226. Tanúságtevők. 4/c. Visszaemlékezések a
magyarországi munkásmozgalom történe
téből 1941—1944. (Szerk. biz. Bakó Ág
nes, Erényi Tibor, Pintér István. Vál. és
szerk. Petrák Katalin. Életrajzokat írta:
Ács Irón, Molnár Margit, Petrák Katalin.
Bev. Pintér István. Jegyz. Petrák Kata
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229. Csiffáry Gergely: U t a k a szabadsághoz.
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230. Fegyverrel a hazáért. (Emlékezések a 6.
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katonáinak debreceni bajtársi találkozó
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— Magyar Nemzet, 1985. 84. sz. 4. p.
235. Vigh Károly: Almásy Pál halálára. —
Magyar Hírlap, 1985. 92. sz. 11. p .
236. Katona M. István : Búcsúzik a főkarmester. (Auth Henrik ezredes.) — N, 1985.
17. sz. 13. p .
237. Gárdos Miklós: Szegedtől Sopronkőhidáig.
(Évfordulók, 1986. Bp. Kossuth K. 1985.)
209—217. p.
Bajcsy-Zsilinszky
Endre.
238. Rédey P á l : Emlékezés
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239. Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky
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240. Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky
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(Ezer év. Arcképek a magyar történelem
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2^1. Kúti Ferenc: Az ezredes érdemrendjei.
(V. N. Baskatov emlékezése Magyarország
felszabadítására.) — Határőr, 1985. 12.
sz. 11. p.
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Nemzet, 1985. 199. sz. 6. p .
243. Kovács E n d r e : Bem József. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. Bp.
Kossuth ny. 1985.) 251—255. p .
244. Vörösmarty
Géza: Beniczky
Lajos.—
Honismeret, 1984. 5. sz. 31—33. p.
245. Bitskey I s t v á n : í g y élt Bethlen Gábor.
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246. Trócsányi Zsolt : Bethlen Gábor. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. Bp.
Kossuth ny. 1985.) 89—92. p.
247. Benda Kálmán : Bocskai I s t v á n . (Ezer óv.
Arcképek a magyar történelemből. B p .
Kossuth ny. 1985.) 85—88. p .
248. Bauer, E r n e s t : Der Löwe vom Isonzó.
Feldmarschall Svetozar Boroevic de Bojna. (Graz—Wien—Köln) Štyria Verl.
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249. Vadász Ferenc: Emléksorok Boross F .
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Péter: Csu Te (1886—1976).
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netéből. Évkönyv 1986. Bp. Kossuth K.
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1985. 14. sz. 13. p.
256. Kása I s t v á n n é : Emlékezés Dallos Idára.
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15—16. p.
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258. Barta Gábor: Székely Dózsa György.
(Ezer év. Arcképek a magyar történelem
ből. Bp. Kossuth ny. 1985.) 53—69. p.
259. Kékesdi Gyula: Hűség Csepelhez. 90 éve
született Drahos Lajos. — Népszabadság,
1985. 55. sz. 4. p .
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kásőr, 1985. 2. sz. 20—21. p.
261. Drapál
Ferenc vezérőrnagy. (1926—
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262. Érsek Bertalan: Küzdelmes út. [Ripor
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48. sz. 14. p .
263. Az új rend katonái. (Érsek Bertalan,
Vörös József, Székely Tibor visszaemléke
zése.) [Riporter]: Kacsó Lajos, Sinka
István. — N , 1985. 11. sz. 3. p .
264. Péter Katalin : Esterházy Miklós. Bp.
Gondolat K. 1985. 206 p . Illusztr.
(Magyar História. Életrajzok.)
265. Esze Tamás: Esze Tamás. (Ezer év. Arc
képek a magyar történelemből. Bp. Kos
suth ny. 1985.) 116—119. p .
266. Kacsó Lajos: Legendák egyszerű hőse.
(Fazekas József.) —N, 1985. 8. sz. 11. p.
267. K[acsó] L[ajos]: Harc a kopjásokkal.
(Fekete Rezső emlékezése az új hadsereg
16. gyalogezrede ausztriai tevékenységé
re.) — N , 1985. 18. sz. 11. p.
268. Preradovich, Nikolaus von : Die Generale
der Waffen-SS. Berg am See, VowinckelVerl. (1985.) 285 p . Illusztr.
Feketehalmy-Zeidner
Ferenc, Grassy Jó
zsef, Ruszkay Jenő.
269. Harmat E n d r e : Ferenc Ferdinánd. —
Ország Világ, 1985. 12. sz. 20—21. p.
270. Deák Ferenc: Magyarországi harcokra
emlékezik a tüzórparancsnok. (Nikolaj
Fomin). — Ország Világ, 1985. 14. sz.
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271. Köves Rózsa: E g y visszaemlékezés ürü
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Ferenc. — Magyar Nemzet, 1985. 63. sz.
4.p.

272. Sarkadi László: A legjobbak hite. Földes
Ferenc születésének 75. évfordulóján. —
Népszabadság, 1985. 63. sz. 15. p.
273. Fehér Pál, E . : A stratéga. Mihail Frunze
születésének 100. évfordulójára. — Nép
szabadság, 1985. 27. sz. 7. p.
274. Gárdos Miklós: Bolsevik hadvezér. (Mihail
Vaszil'evics Frunze.) (Évfordulók, 1985.
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275. Krausz Tamás: Egy régi bolsevik. Száz
éve született Frunze. — Magyar Nemzet,
1985. 27. sz. 9. p.
216. Kun Béla: Emlékeim Frunzéról. — Ha
tárőr, 1985. 5. sz. 12. p.
277. Lakatos Árpád: M. V. Frunze (1885—
1925.) ( A nemzetközi munkásmozgalom
történetéből. Évkönyv. 1985. Bp. Kos
suth K. 1984.) 224—226. p.
278. A forradalom hadvezére. (100 éve szüle
t e t t M. V. Frunze.) [ í r t a : ] Sz. F . — N,
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279. Gábor László: Gábor Áron. (1814—1849.)
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de. 1985. 11. sz. 241—248. p .
280. Gábor I s t v á n : 1909—1984. — Ellenállók,
Antifasiszták, 1984. 1. sz. 9. p.
281. Kékesdi Gyula: A vörös huszárok éléa.
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Népszabadság, 1985. 72. sz. 15. p .
282. Kovács J e n ő : A vörös sapkás lovasparancsnok emlékére. (Garasin Rudolf.) —
Magyar Rendőr, 1985. 13. sz. 4. p.
283. Petrák Katalin: Garasin Rudolf. — Párt
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284. Györkéi J e n ő : Egy bolygó nem t é r t viszsza... (Gavró Lajos.) — Új Tükör, 1985.
2. sz. 19. p.
285. A vörösingesek vezére. (Giuseppe Gari
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16. p .
286. Reményi Gyenes I s t v á n : A gellérthegyi
Szabadság-szobor katonája. (Vaszilij Mihajlovics Golovcov.) — Budapest, 1985.
4. sz. 13. p .
287. Somfai Péter: Felszabadítók. I. Gordienko
főtörzsőrmester és P. Avramenko ezredes
visszaemlékezései.) — Magyar Ifjúság,
1985. 11. sz. 18—19. p .
288. Rákóczy Rozália: A költő-generális. (Gvadányi József lovas generális.) — Tar
soly, 1985/1986. 22—24. p .
289. Kúti Ferenc: K á t y a , a frontharcos (J. I.
Gyomina életútja. Részvétele Magyaror
szág felszabadításában.) — N, 1985. 18.
sz. 11. p.
290. Perjés Géza: Hunyadi János. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. Bp.
Kossuth ny. 1985.) 47—60. p .
291. Vida Sándor: Illés Béla 1895—1974. —
Pártélet, 1985. 3. sz. 89—92. p.
292. Bertalan István Béla: A láthatatlan de
szant. (Mihail Jasik emlékezése az Eszter
gom—Tát térségében folytatott harcokra.)
— Határőr, 1985. 12. sz. 10. p .
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293. Kilencven éve született Kalamár József
[ í r t a ] : K. R. — Magyar Nemzet, 1985.
243. sz. 6. p .
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Emlékezés Kalamár Józsefre születésének
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296. Kékesdi Gyula: A néppel szoros kapcso
latban. Kállai Gyula 75 éves. — Népsza
badság, 1985. 127. sz. 4. p .
297. Komor Vilma: A politikus és újságíró.
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Magyar Nemzet, 1985. 127. sz. 7. p .
298. Kúti Ferenc: A Szalvay zászlóalj kato
nája. {Kánai László.) — ISz, 1985. 6. sz.
6—7. p.
299. Rázsó Gyula: A budai királydráma. (Év
fordulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.)
52—57. p.
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300. Bieder, Heinz : Kaiser Karl. Der letzte
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1922. München, Callwey Verl. (1981.) 403
p . 10 t. Illusztr.
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301. T erényi É v a : Kenyeres Júlia emlékére.
— Népszabadság, 1985. 290. sz. 4. p.
302. Kiss Károly: Nincs megállás. [Vissza
emlékezések.] (2. kiad.) Bp. Magvető K.
— Kossuth K . (1985.) 489 p .
(Tények és tanúk.)
303. Kfacsó] L[ajos] : Májusi toborzó. (A Hon
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megalakulása. Komis
Pál emlékezése
Szmetana József alezredes parancsnokra.)
—N, 1985. 17. sz. 11. p.
304. Kovács P á l : Gondolatok az első vasút
építő alakulatok ünnepsége után. — N ,
1985. 9. sz. 13. p .
305. Kun Béla születésének centenáriuma elé.
— P K , 1985. 3. sz. 3—14. p .
306. Berecz J á n o s : Kun Béla születésének 100.
évfordulójára. — Propagandista, 1985.
4. sz. 33—51. p.
307. Borsányi György: Kun Béla (1886—
1939.). (A nemzetközi munkásmozgalom
történetéből. Évkönyv 1986. Bp. Kossuth
K . 1985.) 203—207. p.
308. Milei György: Kun Béla. (Évfordulók
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 41—51. p .
309. Nemes Dezső: Kun Béla politikai élet
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I n t . Előszót írta: Milei György. Bp.)
Kossuth K. 1985. 186 p.
310. Ormos Mária: Kun Béla, a külügyi nép
biztos. — P K , 1985. 4. sz. 3—35. p .
311. Kacsó Lajos: A hadvezér példája. (Mihail
Kutuzov.) — N , 1985. 37. sz. 15. p.
312. Ügyvédből főparancsnok. [Landler Jenő.)
[ I r t a ] : B . P . — N, 1985. 47. sz. 16. p.
313. Novákné Németh Beáta: Mária főhadnagy.

(Lebstück Mária. 1830—1892.) — Interpress Magazin, 1985. 3. sz. 4—7. p .
314. Győri László: Lenkey János. (Kihallgatási
jegyzőkönyv.) — Életünk, 1985. 8. sz.
680. p.
315. Bertalan István Béla: Irina. (Irina Nikolajevna Levcsenko a magyarországi harcok
ról.) — Külpolitika, 1985. 3. sz. 18—19. p.
316. Iványi E m m a : E g y X V I I . századi vár
kapitány. (Libercsey Mihály, 1612—1670.)
(Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp. Akad.
K. 1984.) 173—187. p.
317. K[acsó] Lfajos]: A legenda hőse. (Ligeti
Károly.) — N , 1985. 49. sz. 15. p.
318. Luknickij, P . : Magyar napjó. (1945. már
cius 30.—április 3.) — Munkásőr, 1985.
3. sz. 22—23. p.
319. Oolubovics, V. Sz. : Malinovszkij marsall.
(Marsai R. J a . Malinovszkij.
Ford Hor
v á t h Zoltán.) Bp. Zrínyi K. 1985. 221 p .
8 t.
320. Tóth Sándor: K é t hadvezér. (R. J a . Mali
novszkij, F . I . Tolbuhin — a Szovjetunió
marsalljai.) (Az 1944. év históriája. Bp.
1984.) 163—164. p .
321. Lebedev, M. : Orvosok a háborúban.
(Mihail Marcsenko orvos ezredes emlékei
a magyarországi harcokról.) — Fáklva,
1984. 7. sz. 6—7. p .
322. Máthé I v á n : Megéltem és túléltem...
(1944. március—1957. február.) [Ripor
t e r ] : Szendrei Lőrinc. — Alföld, 1985. 7.
sz. 47—60. p .
323. Mereckov, K. A.: A nép szolgálatában.
(Na szluzsbe národu. Ford. S. Nyirő
József.) Bp. Zrínyi K. 1985. 399 p .
324. Budjanszkij,
G. : Elsők az 1. számú őr
helyen. (Mészáros János önkéntes inter
nacionalista a Lenin Mauzóleum őrségé
nek felvezetője.)— Voenno—Isztoricseszkij Zsurnal, 1984. 1. sz. 87—88. p .
325. Mező Imre emlékezete. [ í r t a ] : K. R. —
Magyar Nemzet, 1985. 292. sz. 4. p.
326. Földesi József: Perben, hűségben. Törté
nelmi riport Mező Imréről. — Magyar
Hírlap, 1985. 287. sz. mell. 6. p.
327. Hegedűs Sándor: Mező Imre. (1905—
1956.) — Budapesti Fórum, 1985. 5. sz.
85—94. p.
328. Kékesdi Gyula: Emléke élőbb, mint vala
ha. Mező Imre születésének 80. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1985. 292. sz.
4.p.
329. Kúti Ferenc: Négy év a frontvonalban.
(Mózes György életútja.) — N, 1985. 19.
sz. 11. p .
330. Tatay J e n ő : Adalékok Murmann Sámuel
1849-es temesvári vértanú életéhez. —
Soproni Szemle, 1985. 3. sz. 264—267. p.
331. Gárdos Miklós: Igaz ember. (Évfordulók
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 316—321. p.
Münnich Ferenc.
332. Zachar József: Nádasdy Ferenc tábor-
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nagyra emlékezve. — Honismeret, 1984.
4. sz. 13—15. p .
333. Nagy Gábor: Frontjaim története. (Bp.
Zrínyi K. 1985. 299 p.
(Élmények és gondolatok.)
334. Nagy Gábor: Az én frontjaim. —N, 1985.
32. sz. 12. p .
335. Oláh I s t v á n hadseregtábornok, a Magyar
Népköztársaság honvédelmi minisztere.
(1926—1985.) — H K , 1985. 4. sz. 759—
760. p.
336. Oláh István. (1926—1985.) — Népsza
badság, 1985. 294. sz. 5. p .
337. Oláh István. 1926—1985. — Határőr,
1985. 51—52. sz. 2. p .
338. Oláh István. (1926—1985.) — Magyar
Hírlap, 1985. 294. sz. 7. p.
339. Elhunyt Oláh István hadseregtábornok.
(1926—1985.) — N , Különkiadás 1985.
december 19. 3. p.
340. Elhunyt Oláh István honvédelmi minisz
ter. — Népszava, 1985. 294. sz. 5. p .
341. Meghalt Oláh I s t v á n [ í r t a ] : k-ü. —
Magyar Nemzet, 1985. 294. sz. 6. p.
342. Szentgyörgyvölgyi Gábor: Egy Zsigmond
kori kórházalapító hadvezér.
(Ozorai
Pipo.) — Orvosi Hetilap, 1985. 2. sz.
93—95. p.
343. ölvedi Ignác: Az első hadosztály soraiban.
[Riporter]: K ú t i Ferenc. — N , 1985. 6.
sz. 11. p .
344. Pap András: Sorsok, életpályák. A de
mokratikus magyar hadsereg katonái vol
tak. (Karátsony József, ölvedi Ignác.) —
ISz, 1985. 1. sz. 4—5. p .
345. Száraz György: A tábornok. Részletek
egy készülő kor- és életrajzból. (2. kiad.)
B p . Magvető K . (1985.) 475 p .
Pálffy György.
346. Élt negyven évet. Emlékezés
Pálffy
György altábornagyra. [ í r t a ] : K. T. I .
N, 1985. 42. sz. 8—9. p .
347. Hajdú Tibor: A tábornokok állva haltak
meg. — Valóság, 1985. 6. sz. 104—109. p .
Pálffy György.
348. Bódis Sylvia: Töretlenül. (Pálmai Imre
életútja.) — Munkásőr, 1985. 12. sz.
36—37. p.
349. Pesti E n d r e : Szabadnak születtem...
[Riporter]: Molnár I s t v á n — N, 1985.
43. sz. 7. p.
350. Balogh János : Nikolaj Ivanovics Pirogov,
a hadisebész. (1810—1881.) — Orvosi
Hetilap, 1985. 52. sz. 3222—3224. p.
351. Oárdos Miklós: Esztéta és katona. (Évfor
dulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 310—
315. p .
Pogány József.
352. Hajdú Tibor : Pogány József (1886—1938).
(A nemzetközi munkásmozgalom történe
téből. Évkönyv 1986. Bp. Kossuth K.
1985.) 218—222. p.
353. Berényi Mária: Gyulai románból — ma
gyar honvódtiszt, majd amerikai tábor

nok. (Gheorghe Pomut). — Békési Élet,
1985. 3. sz. 395—398. p.
354. Domahidy Miklós: Az osztrák vádlott.
Regény egy tárgyalásról, amelyen nem
derült ki, hogy a vádlottat Pöltenberg
Ernőnek, vagy Ernst Polt Ritter von
Pöltenbergnek hívják. [Kiad. az] Euró
pai Protestáns Magyar Szabadegyetem
(Bern). München, Molnár Nyomda 1985.
202 p.
355. Búr Gábor: Aki elárulta Norvégiát.
(Vidkun Quisling.) — Interpress Magazin,
9. sz. 38—44. p.
356. Radványi Imre ny. vezérőrnagy. 1909—
1985. — Népszabadság, 1985. 11. sz.
8. p .
357. Kirgiz. Rajk Lászlóné emlékezései. [Ri
porter] : Bokor Péter. — Élet és Irodalom,
1985. 51—52. sz. 5—6. p .
Rajk László.
358. Rajniss Ferenc naplója. Közzéteszi: Sipos
Péter. (Az 1944. év históriája. Bp. 1984.)
137—140. p.
359. Für Lajos: Magyarok vezérlő fejedelme.
I I . Rákóczi Ferenc. — Népszava, 1985.
83. sz. 7. p.
360. Köpeczi Béla: I I . Rákóczi Ferenc. (Ezer
év. Arcképek a magyar történelemből.
Bp. Kossuth ny. 1985.) 120—128. p .
361. Várkonyi Ágnes, R.: I I . Rákóczi Ferenc
emlékezete. — Palócföld, 1985. 6. sz.
46—49. p .
362. Reviczky Ádám : Vesztes háborúk — meg
nyert csaták. Emlékezés Reviczky I m r e
ezredesre. Bp. Magvető K. (1985.) 776 p .
Illusztr.
(Tények és tanúk.)
Ism. Pelle János. — Élet és Irodalom,
1985. 25. sz. 10. p .
363. Beszélgetés Reviczky Ádámmal. (Reviczky
Imre ezredes életútja. [Riporter]: Bara
bás. — Esti Hírlap, 1985. 110. sz. 2. p .
364. Fehér Pál, E . : A szocializmus főmunka
társa. Ries István születésének századik
évfordulójára. — Élet és Irodalom, 1985.
46. sz. 6. p.
365. Vadász Ferenc: Utolsó töltényig. Ma lenne
75 éves Richtmann Sándor. — Népsza
badság, 1985. 224. sz. 6. p.
366. Botos J á n o s : A fasizmus elleni harc már
tírja. Hetvenöt éve született Richtmann
Sándor. — Népszava, 1985. 224. sz. 7. p.
367. Rudenko, Sz.: A hősi emlékek ápolásáról.
[Riporter] : B . Buszigin. (Emlékezés a
moszkvai és a berlini csatára.) — N, 1985.
18. sz. 5. p.
368. Pintér I s t v á n : Ságvári Endre. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. B p .
Kossuth ny. 1985.) 458—460. p .
369. Sándor József. 1911—1985. — Népsza
badság, 1985. 197. sz. 5. p .
370. Kacsó Lajos: Fegyvernemek krónikása.
(Sárközi Sándor.) — N , 1985. 37. sz. 10. p .
371. Wernick, R.: Egy magányos hadvezér.
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(Francois-Eugene de Savoie-Carignan.) —
Interpress Magazin, 1985. 10. sz. 30—
36. p .
372. Köves Rózsa: Schönherz Zoltán. 1905—
1942. — Magyar Nemzet, 1985. 173. sz.
4.p.
37Sk Strassenreiter Erzsébet: E g y mártír em
lékére. Nyolcvan éve született Schönherz
Zoltán. — Magyar Hírlap, 1985. 173. sz.
5. p .
374. Vadász Ferenc: Három találkozás. Em
léksorok Schönherz Zoltán születésének
80. évfordulójára. — Népszabadság, 1985.
173. sz. 7. p .
375. Vadász Ferenc: Sebes Imrére emlékezve.
— Népszabadság, 1985. 41. sz. 6. p.
376. Vadász Ferenc: A h a t fivérből a harma
dik. Sebes Lászlóról, születésének 80. év
fordulójára. — Népszabadság, 1985. 107.
sz. 5. p .
377. Hajdú
Sándor: Partizánként kezdte.
(Sipos István.) — Magyar Rendőr, 1985.
15. sz. 10. p .
378. Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. Bp.
Kossuth ny. 1985.) 382—386. p.
379. Tfóth] Gy[ula]: Nemzeti hős és forradal
már. Szamuely Tibor. — N, 1985. 51—
62. sz. 13. p .
380. Szász Ferenc vezérőrnagy. (1896—1985.)
— N, 1985. 4. sz. 2. p .
381. Kosa József: Emlékmű a hős pilótának.
(Szebeny Miklós, Ezékiel András.) — MHSz
Élet, 1985. 24. sz. 22—23. p .
382. Szekér es-Varsa Vera: Szalamandra a tűz
ben. Bp. Magvető K. (1985.) 327 p. 8 t.
(Tények és tanúk.)
Szekeres György.
383. Gfosztonyi] P [éter]: Egy tábornok halá
lára. (Székely László vezérőrnagy, a 6.
hadosztály volt parancsnoka.) — Bécsi
Napló, 1984. 3. sz. 7. p.
384. Holp József: Száz éve született Székely
Mihály aviatikus. — Békési Élet, 1985.
1. sz. 81—86. p.
385. Fürediné Bodnár Györgyi: Szenes Anna
emléke. — Magyar Nemzet, 1985. 109.
sz. 14. p.
386. Kása I s t v á n n é : Szenes Anna mártír
halála. — Magyar Nemzet, 1985. 302. sz.
7. p.
387. Imre Gábor: Lobogó élet. 90 éve született
Sziklai Sándor. — Magyar Hírlap, 1985.
302. sz. 5. p .
388. Vadász Ferenc: A forradalom harcterein.
Sziklai Sándor születésének 90. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1985. 302. sz.
4.p.
389. Vida Sándor: Sziklai Sándor. 1895—1956.
— Pártélet, 1985. 12. sz. 97—99. p.
390. Kacsó Lajos: Az özvegy küldetése. (Be
szélgetés Sziklai
Sándornéval.) — N ,
1985. 51—52. sz. 26. p .
391. Tarján G. Gábor: Nagybörzsöny forra

dalmár lelkésze. (Szimonidesz Lajos.) —
Dunakanyar, 1985. 2. sz. 58—59. p .
392. Kun Miklós: Szovjet-Oroszország első
elnöke. Száz éve született J a k o v Szverdlov. — Népszabadság, 1985. 127. sz. 9. p .
393. Varga Antal: Üjvárosi Szűcs János kuruc
ezereskapitány. — Múzeumi Kurir, 46.
sz. 1984. 41—44. p.
394. Takács Tibor: Arany tányér. (Bp. Zrínyi
K. 1985.) 233 p .
(Élmények és gondolatok.)
395. Benda K á l m á n : Thököly Imre. (Ezer óv.
Arcképek a magyar történelemből. B p .
Kossuth ny. 1985.) 111—115. p.
396. Pölöskei Ferenc: Tisza István. Bp. Gon
dolat K. 1985. 280 p . Illusztr.
(Magyar História. Életrajzok.)
397. Halmai Róbert: K i volt Tóth Ágos-ton?
— N, 1985. 12. sz. 15. p.
398. Bona Gábor: Ki volt Türr I s t v á n ? — N,
1985. 32. sz. 1Ĺ
399. Dániel Anna: í g y élt Türr István. (Bp.)
Móra K. (1985.) 179 p . Illusztr.
400. Zsalakó I s t v á n : Hivatása a légvédelem
— volt. Urbán János ezredes életútja. —
HSz, 1985. 5. sz. 93 — 98. p .
401. Kéri Tibor, J. : Aki megszökött a halál
elől. (Vágó László.) — Munkásőr, 1985.
2. sz. 22 — 23. p.
402. Botos János: Életútja a helytállás példája.
Nyolcvan éve született Varga István. —
Népszava, 1985. 206. sz. 5. p .
403. Nagy Bálint: Wathay Ferenc végvári vi
téz élete. — Közérdekű közösségi kalen
dárium, 1985/1986. 76—78. p.
404. Szokolay Katalin : Walery
Wróblewski
(1836—1908.) (A nemzetközi munkásmoz
galom történetéből. É v k ö n y v 1986. Bp.
Kossuth K. 1985.). 233—234. p .
405. Kálmán Gyula: A lengyel légió parancs
noka. (Józef Wysocki honvédtábornok.
1809—1874.) — Magyar Ifjúság, 1985.
11. sz. 12—13. p .
406. Zabelkin, N. : Ú t b a n Bicske felé. — Ország
Világ, 1985. 6. sz. 8—9. p .
407. Kacsó Lajos: A hadtörténész. (Zachar
József.) — N, 1985. 32. sz. 10. p.
408. Kúti Ferenc: Partizán volt Újpesten.
(Záhonyi Brúnó.) — N, 1985. 7. sz. 11. p.
409. Györkéi J e n ő : Zalka Máté—Lukács P á l :
forradalmár és katona. — Militärgeschich
te, 1984. 1. sz. 27—32. p .
410. Farkas E n d r e : Zámbelly Lajos honvéd
ezredes. —Honismeret, 1985. 1. sz. 17—
19. p.
411. Frank Tibor: E g y emigráns alakváltozá
sai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820—
1892. Bp. Akad. K. 1985. 330 p. 14 t .
412. Bukovszky Andrea—Gömöri Éva—Zajkás
Péter: Egykorú angol életrajz
Zrínyi
Miklósról. — Új Tükör, 1985. 7. sz. 11. p .
413. Gonda András. A katonai lélektan ú t t ö 
rője: Zrínyi Miklós. — É T , 1985. 39. sz.
1224—1225. p .
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414. Perjés Géza: Zrínyi Miklós. (Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből. Bp.
Kossuth ny. 1985.) 78—80. p.
415. Várkonyi Ágnes, R. : Zrinyi, a költő és
hadvezér. (Ezer év.) Arcképek a magyar

történelemből. Bp. Kossuth ny. 1935.)
100—107. p .
416. Krausz T a m á s : G. K. Zsukov marsall.
(Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 166—
168. 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

417. Magyarország hadtörténete két kötetben.
Főszerk. Liptai Ervin. [Kiad. a] Hadtör
téneti Intézet és Múzeum. (Bp.) Zrínyi
K. 1985. 2 db. Illusztr.
Első kötetet ismerteti: Zachar József. -—
Kritika, 1985. 4. sz. 39. p., — Deák
Mihály. — H o , 1985. 1. sz. 128. p., —
K[acsó] L[ajos]. — N , 1984. 10. sz.
13. p .
418. Magyarország hadtörténete. 2. A kiegye
zéstől napjainkig. Szerk. Tóth Sándor.
(Bp.) Zrínyi K . 1985. 657 p. 111 t .
Bibliogr. 613—624. p.
Időrendi, név- és földrajzi mutatóval,
í r t á k : P a p p Tibor, F a r k a s Márton, Józsa
Antal, Liptai Ervin, Dombrády Loránd,
Tóth Sándor, Györkéi Jenő, Gazsi József,
Godó Ágnes, Kis András, Mues Sándor,
Kovács Jenő. — Ism. K[acsó] L[ajos]. —
N, 1985. 42. sz. 13. p.
419. Balogh László: Milyen ruhát viselt a hon
foglaló harcos. Hadtörténet két kötetben.
(Beszélgetés Liptai Ervin vezérőrnaggyal,
a könyv főszerkesztőjével.) — Esti Hírlap,
1985. 21. sz. 4. p.
420. Regös László : Tizenegy évszázad küzdel
mei. Gondolatok Magyarország hadtörté
nete kapcsán. — Határőr, 1985. 39. sz.
14. p.
421. G.-Pay<er, Andreas v.: Armati Hungarorum. (Verl. Körösi Csorna Sándor Hist.
Gesellschaft. München.) G.-Payer, (1985.)
599 p. Illusztr.
422. Saecula Hungáriáé. Válogatott írások a
honfoglalás korától napjainkig. [Kiad. a]
Széchényi Művészeti Központ. Bp. 1985.
10 db.
423. Ransanus, Petrus : A magyarok történe
tének rövid foglalata. (Epithoma rerum
Hungararum.) Ford. bev. és jegyz. írta
Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet.)
Bp. Európa K. 1985. 259 p .
(Bibliotheca Historica.)
424. Transylvania. The roots of ethnic conflict.
Ed. by John F . Cadzow, Andrew Ludányi,
Louis J . Elteto. (Kent), Kent Stat. Univ.
Press, (1983.) 368 p.
425. Száraz György: Erdély múltjáról — je
lenidőben. — Népszabadság, 1985. 21.
sz. 15. p .

426. Nemeskürty István : Tűnődések a törté
nelemről, irodalomról. Esszék. Bp. Mag
vető K. (1985.) 443 p.

Ókor
427. Kertész I s t v á n : ókori hősök, ókori csaták.
[111.] (Takács László, térk. készítette
Orlay Márton. Bp.) Tankönyvk. (1985.)
171 p. Illusztr.
(Hadtörténet mindenkinek.)
428. Kováts Andor: Képes hadtörténelem.
A trójai háború. — ISz, 1985. 8. sz. 29. p .
429. Makkay J á n o s : Pillantás a trójai háború
korába. — Népszabadság, 1985. 75. sz.
11. p.
430. Kertész I s t v á n : Ephialtész t i t k a . (A ma
rathoni csatáról.) — História, 1985. 4. sz.
3—4. p.
431. Kováts Andor: Képes hadtörténelem.
A marathoni csata. — ISz, 1985. 10. .-z.
17. p.
432. Soós I s t v á n : Miltiadész. (I. e. 550—490
körül.) — Interpress Magazin, 1985. 7.
sz. 100—106. p.
433. Thuküdidész: A peloponnészoszi háború.
[Szüngraphé peri t u polemu ton Peloponnézon kai Athenaion.] (Ford., jegyz. és
az utószót írta Muraközy Gyula.) B p .
Európa K. 1985. 825 p.
434. Faure, P a u l : Nagy Sándor menetel. —
Interpress Magazin, 1985. 8. sz. 38—
40. p.
435. Soós I s t v á n : Pürrhosz csatái. (I. e. 319—
272.) — Interpress Magazin, 1985. 12. sz.
104—109. p.
436. Maróti Egon : P. Servilius Vatia hadjárata
Dél-Anatólia kalózai ellen. — Antik
Tanulmányok, 1983. 2. sz. 225—230. p.
437. Lörincz Barnabás: Some remarks on the
history of the Pannonian legions in t h e
late first and early second centuries
A.D. (Alba Regia. 19. köt. 1981.) 285—
288. p.
438. Tóth E n d r e : Zur chronologie der militä
rischen Bautätigkeiten des 4. J h . in
Pannonién. — Mitteilungen des Archäolo
gischen Instituts der Ungarischen Aka-
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demie der Wissenschaften, 1985. 121—
136. p . 3 t.
439. Visy Zsolt : Az auxiliáris katonák elbocsá
tásában mutatkozó szabályszerűségek a
katonai diplomák alapján. — Antik Ta
nulmányok, 1984. 1. sz. 53—72. p.
440. Visy Zsolt: Die Entlassung der Auxiliarsoldaten Aufgrund der Militärdiplome. —
Acta archaeol. Acad. Scient. Hung. 1984.
1—4. sz. 223—238. p.
441. Kiengel, H . : Nomádok az ókori ElőÁzsiában. (Zwischen Zelt und Palast.
Die Begegnung von Nomaden... Ford.
Tarnói Judit.) Bp. Gondolat, 1985. 249,
[6] p. 12 t . IUusztr.
442. Dixon, P . : Britek, frankok, vikingek.
(Barbarian Europe. Ford. Szilágyi Tibor.
Utószó: Bóna István.) [Bp.] Helikon K.
(1985.) 159 p. IUusztr.
(A múlt születése.)

Középkor 1500-ig
443. Bíró Margit : Egy grúz krónika tudósításai
5. századi kaukázusi támadásokról, had
járatokról. Vahtang Gorgaszal életrajzá
nak néhány kérdése. -— Életünk, 1985.
5. sz. 420—434. p.
444. Szvák Gyula: ősidők krónikája. (852—
972.) — Interpress Magazin, 1985. 6. sz.
36—41. p .
445. Velő Dalbrenta, G. : Un fatto d'armi al
Brenta „Ante Mille." Considerazioni su
di una innovativa Ratio Pugnandi del
Miles Equester. (Venezia,) Rebellato E d .
(1982.) 51 p. IUusztr.
Kalandozó magyarok a Brenta folyónál
899-ben.
446. Kosa Csaba : Veres mezőben zöld oroszlán.
(Arcok, képek a kalandozások korából.)
— Magyar Ifjúság, 1985. 43. sz. 35—37.,
44. sz. 26—27. p.
447. Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp.
Akad. K. 1985. 123 p. 8 t. Illusztr.
(Sorsdöntő történelmi napok.)
Ism. Veszprémy László. — H K , 1985.
2. sz. 467—469. p.
448. Fischer-Fabian,
S. : A német cézárok.
A középkor császárainak tündöklése és
bukása. (Die deutschen Cäsaren. Triumph
und Tragödie der Kaiser des Mittelalters.
Ford. Zsigmond Gyula.) Bp. Európa K.
1985. 434 p.
(Századok — emberek.)
449. Partner, R. : A szent sír hadművelet. A ke
resztes hadjáratok a legendákban és a
valóságban. (1095—1187.) (Operation hei
liges Grab. Legende und Wirklichkeit der
Kreuzzüge. Ford. Mészáros Klára. Jegy z.
készít. Kovács Vera, Rázsó Gyula.) Bp.
Európa K. 1985. 697 p.
(Századok — emberek.)
450. Rázsó Gyula: Barbarossa Frigyes teme

tése. Benda Kálmán beszélgetése
történésszel. (Olvastam valahol... I I . Tör
ténészek a rádió ismeretterjesztő műsorai
ban. Bp. R T V — Minerva, 1984.) 56—
61. p.
451. Rázsó Gyula: Kik voltak a Templomos
Lovagok? Benda Kálmán beszélgetése
történésszel. (Olvastam valahol...
I I . Történészek a rádió ismeretterjesztő
műsoraiban. Bp. R T V — Minerva, 1984.)
62—67. p.
452. Hankó Ildikó: A kard és kereszt bajnoka.
(I. I s t v á n király.) — Magyar Nemzet,
1985. 194. sz. 4. p.
453. Kosa Csaba: Veres mezőben zöld oroszlán.
(Arcok, képek az Árpád-házi királyok
korából.) — Magyar Ifjúság, 1985. 45. sz.
26—27., 46. sz. 28—29., 47. sz. 26—27.,
48. sz. 44—45., 49. sz. 28—29., 50. sz.
30—31. p.
454. Font Márta: Csák Máté földjén. (XI. szá
zadtól 1301-ig.) — Interpress Magazin,
1985. 2. sz. 134—139. p.
455. Veszprémy László: Az Árpád-kori várszervezet klerikus várjobbágyairól. —
H K , 1985. 2. sz. 421—425. p.
456. Borosy András: A lovagi haditechnika és
a lovagság Magyarországon az Árpád
korban. (Mályusz Elemér emlékkönyv.
Bp. Akad. K. 1984.) 47—57. p .
457. Borosy András: Hadi érdemek Magyar
országon a X I I I . században. — H K , 1985.
3. sz. 507—539. p.
458. Benkő Mihály: Az otrári katasztrófa.
(A tatárok 1219. évi khorezmi hadjárata.)
— História, 1985. 4. sz. 4 — 6. p.
459. Csorba Csaba : A tatárjárás. (A történész
szemével.) — Napjaink, 1985. 12. sz.
27—30. p.
460. Baráti Szabolcs: Muhi mezői. •— Népsza
va, 1985. 223. sz. 7. p.
461. Ludwig Emil: Királygyilkos kunok, el
t ű n t kerek templomok nyomában a Du
na—Tisza közén. (A morvamezei csata,
1278.) — Forrás, 1985. 3. sz. 71—79. p .
462. Szicíliai vecsernye. (Az 1282. évi szicíliai
felkelés Anjou Károly uralkodási mód
szerei ellen.) — Interpress Magazin, 1985.
1. sz. 60—63. p.
463. Menache, S. : A százéves háború első év
tizedeinek mítosza és szimbólumrendszere ;
a nemzettudat kialakulása. — Világtör
ténet, 1984. 4. sz. 25—36. p.
464. Mailett, M. E.—Hale, J . R.: The military
organization of a renaissance state Venice
c. 1400 to 1617. Cambridge—London—
New York, etc. Cambridge Univ. Press,
(1984.) X I V , 525 p.
Zsigmond király velencei háborúi, 1411 —
1413., 1418—1120.
465. Midzio, Jerzy: Zwycieski giaur z Siedmiogrodu o walksch z turkami w XV.
wieku. Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedag,
1982. 125 p . 1 t. IUusztr.
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Győztes gyaur Erdélyből a törökökkel
vívott harcban a XV. században. Zsig
mond, magyar király.
466. Engel Pál: A szegedi eskü és a váradi bé
ke. Adalék az 1444. óv eseménytörténeté
hez. (Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp.
Akad. K. 1984.) 77—96. p.
467. Vittehardouin, G. : Bizánc megvétele. (La
conquête de Constantinople. Ford. és a
jegyz. írta Szabics Imre. Utószó: Kozma
Béla.) Bp. Európa K. 1985. 226 p. 3 t.
468. Gillingham, J . : A Rózsák Háborúja. (The
Wars of the Roses. Ford. Pálvölgyi Endre. Bp.) Kossuth K. 1985. 315 p. Illusztr.
469. Rázsó Gyula: Rózsaháború. — Magyar
Hírlap, 1985. 198. sz. Képes mell. 14—
15. p.
470. Dümmerth Dezső: A két Hunyadi. (Bp.)
Panoráma, (1985.) 277 p. 2 t.
(Utazások a múltban és a jelenben.)
471. Barta Gábor: Nándorfehérvár 1456. (Bp.)
Móra K. (1985.) 316 p. Illusztr.
472. Ackerl, L.: König Mathias Corvinus. Ein
Ungarn, der in Wien regierte. Wien,
Österreichischer Bundesverl. (1985.) 138
p. 8 t.
473. Rázsó Gyula: „S nyögte Mátyás bús
hadát Bécsnek büszke v á r a " . (Évfordu
lók 1985. Bp. Kossuth K. 1984.) 207—
213. p.
474. Rázsó Gyula: ...nyögte Mátyás bús hadát,
ötszáz éve történt. — Magyar Hírlap,
1985. 127. sz. 11. p .
475. J ó zsa [György Gábor:] „Nyögte Mátyás
bús h a d á t . . . " — Magyar Nemzet, 1985.
132. sz. 9. p.
476. Faggyas Sándor: 500 éve foglalta el Bé
cset Mátyás. — Népszava, 1985. 127. sz.
8. p.
MtHZ *NÍ •
477. Rázsó Gyula: Bécs bevétele. (1485.) —
N, 1985. 22. sz. 11. p.
478. Moser, Alexius: Der Türkeneinfall in
Dobschau vor vierhundert Jahren. —
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1984.
1. sz. 45—46. p. H«» (K
A török betörése Dobsinára 400 évvel ez
előtt.

16—17. század
479. Magyarország története. 1526—1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R.
Várkonyi Ágnes. Bp. Akad. K. 1985. 2 db
Illusztr.
R|
[Magyarország története tíz kötetben.
(3-)]
480. Szántó I m r e : Küzdelem a török terjesz
kedése ellen Magyarországon. Az 1551—
1552. évi várháborúk] Bp. Akad. K. 1985.
275 p. 8 t .
481. Sinlcovics István : Die Eroberungsfeldzüge
des Sultans Suleiman I. in Ungarn und
die Belagerung von Kőszeg. (Annales

Universitatis Scientiarum Budapestinensis R. Eötvös Nom., Sectio Historica. 23.
köt. 1983.) 17—41. p.
482. Tóth Sándor László: A török haditevé
kenység akciórádiusza a 15 éves háború
ban. — H K , 1985. 4. sz. 761—783. p.
483. Fenyvesi László: „Felséged küldje főka
pitányát hadaival miközinkbe..." Nikápolyi felkelők segélykérő levele az erdélyi
fejedelemhez. — Honismeret, 1985. 1. sz.
29—32. p .
484. Nagy László : K a r d és szerelem. Török
kori históriák. Bp. Gondolat K. 1985.
420 p. Illusztr.
485. Nagy László: „Megint fölszánt magyar
világ v a n . . . " Társadalom ós hadsereg a
X V I I . század első felének Habsburg-elle
nes küzdelmeiben. Bp. Zrínyi K. 1985.
344 p.
486. Nagy László: Rosszhírű Báthoriak. Bp.
Kossuth K. 1984.
Ism. Andor György. — Történelemtanítás,
1985. 4. sz. 27—28. p .
487. A rosszhírű Báthory Erzsébet. Sumonyi
P a p p Zoltán beszélgetése Bajomi Lázár
Endrével, Kállay Istvánnal, Nagy András
sal, Nagy Lászlóval. — Mozgó Világ,
1985. 11. sz. 110—118. p.
488. Péter Katalin: Nem-szakértői vélemény
a Magyar Rádió 1985. május 26-án el
hangzott Társalgó c. műsorának szerkesz
t e t t változatairól. — Mozgó Világ, 1985.
11. sz. 119—122. p.
489. Poór J á n o s : A katonai jellegű önigazgatás
hanyatlása a hajdúvárosokban. 1607—
1660. (Hajdúsági Múzeumok évkönyve.
5. köt. 1983.) 77—82. p.
490. Evlia Cselebi török világutazó magyar
országi utazásai 1660—J 664. 2. kiad.
(Ford. Karácson Imre. Az előszót, a szó
magyarázatokat írta, jegyz. átdolg. Fodor
Pál.) Bp. Gondolat K. 1985. 622 p.
491. Peták Eleonóra: Illusztrált velencei röp
lap Zrínyi Péter 1663. október 16-i csa
tájáról. — H K , 1985. 3. sz. 682—689. p.
492. Sztanó László : Olasz beszámoló Zrínyi
Miklós 1663. november 27-én vívott Mu
ramenti ütközetéről. — H K , 1985. 3. sz.
676—681. p.
493. Imregh Mónika: Francesco Moneta Ró
mában kiadott beszámolója Zrínyi Miklós
1663—1664. évi csatáiról. — H K , 1985.
3. sz. 660—675. p.
494. Széesényi és bujáki török parancsnokok
levelei Koháry István füleki főkapitány
hoz. (1667—1680.) [Közr. és bev.] Pálm á n y Béla. — Széesényi Honismereti
Híradó, 1984. 2. sz. 56—76. p.
495. Vass Előd: Esztergom felszabadulása a
török alól, 1683-ban. — Esztergom évi.
1983. 2. sz. 421—442., 516. p .
496. Wenger, J . de: 1683 — a törökök veresége
Bécs alatt. — Katarzis, 1985. 17—48. p.
497. Fallenbüchl Zoltán: Die Ofner Kameral-
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administration. Eine Kriegswirtschaftsver
waltung in Ungarn (1683) 1685—1709. —
Zeitschrift für Verwaltungswissenschaft,
1983. 4. sz. 487—505. p .
A budai kamara. Hadigazdasági igazgatás
Magyarországon.
498. Marosi E n d r e : Bécs védelmétől Budavár
visszafoglalásáig. (Napjaink külföldi szak
irodalma a törökellenes felszabadító há
borúk első szakaszáról 1683—1686.) (Tör
ténelmi füzetek. Bp. T I T Történelmi Vá
lasztmánya, 1985.) 8-—42. p .
499. Sipos Attila: „A kardot értetek húztam
k i . . . " (Háromszáz éve, 1683. október
15-én Ahmed váradi pasa elfogatja Thö
köly Imrét.) (Évfordulók, 1985. Bp. Kos
suth K. 1984.) 337—342. p .
500. Horváth, Pavel : Posledné obdobie tureckej
moci na Slovensku. — Historicky Časopis,
1985. 3. sz. 423—439. p .
A török uralom utolsó szakasza az észak
nyugati felvidék területén, 1663—1685.
501. Kopcan, Vojtech: Dobytie Nových Zám
kov a koniec osmanskej moci na Sloven
sku. — Historickv Časopis, 1985. 5. sz.
664—678. p.
Érsekújvár visszafoglalása és a török
uralom megszűnése a szlovák területen.
502. Körömi Joachim : Érsekújvár, 1685. —
É T , 1985. 29. sz. 906—907. p.
503. Rajcsányi
I v á n : Érsekújvár viadala.
Háromszáz éve történt. — Határőr, 1985.
34. sz. 14. p.
504. Rózsa György : Érsekújvár ostromának
évfordulója. — Új Tükör, 1985. 30. sz.
17. p.
505. Szakály Ferenc: Érsekújvár visszavétele.
1685. augusztus 19. — História, 1985.
3. sz. 28. p .
506. Barta J á n o s : Budavár visszavétele. (Bp.)
Kossuth K. 1985. 253 p. Illusztr.
Ism. Domokos György. — H K , 1985.
2. sz. 472—474. p .
507. Barta J á n o s : Budavár visszavétele. (Év
fordulók 1986. B p . Kossuth K. 1985.)
267—273. p .
508. Barta J á n o s : Buda visszafoglalása. (Tör
ténelmi Füzetek. B p . T I T Történelmi
Választmánya, 1985.) 43—108. p .
509. Generál Tibor—Varga Kálmán: Budavár
visszafoglalásának 300. évfordulójára em
lékezve. — Ho, 1985. 11. sz. 101—113. p .
510. Generál Tibor—Varga K á l m á n : Buda
visszafoglalása. (1686. június 18.—szep
tember 2.) — Akadémiai Közlemények,
117. sz. 1985. 105—128. p .
511. Csendes László: Tizenötezren voltak.
Buda 1686. — Mo, 1985. 51—52. sz.
44—45. p.
512. Józsa [György Gábor] : A budai ostrom
hőse. (Martin Günther von Pechmann
ezredes részvétele Buda visszafoglalásá
ban.) — Magyar Nemzet, 1985. 213. sz.
7.p.

513. Szakály Ferenc: A török kiűzésétől a
szatmári békéig. 1. Szeged visszavétele.
2. Katonai és kamarai igazgatás alatt. 3.
A Rákóczi szabadságharc időszaka. (Sze
ged története. 2. köt. 1686—1849. Szeged,
Somogyi Könyvtár, 1985.) 15—68. p.
514. Nagy Zoltán : A török kiűzésétől a szat
mári békéig. 4. A vár és a város újjá
építése. További katonai és kamarai épít
kezések. (Szeged története. 2. köt. 1686—
1849. Szeged, Somogyi Könyvtár, 1985.)
68—82. p . 6 t.
515. Varga J . J á n o s : A Tiszántúl felszabadí
tása a török uralom alól. (Hajdú-Bihar
megyei Levéltár évkönyve. 11. köt. 1984.)
5—22. p.

18. század
516. Köpeczi Béla: Magyarok és franciák.
X I V . Lajostól a francia forradalomig.
]Bp.] Szépirod. K. (1985.) 457 p. 9 t,
517. Várkonyi Ágnes, R. : " A békét akartam
megnyerni.,, — Interpress Magazin, 1985.
4. sz. 80—89. p.
518. Rákóczi-emlékülés az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. Budapest, 1985.
március. 29. [Ism.] Veszprémv László. —
H K , 1985. 2. sz. 489—490. p'.
519. Kiss István, N. : A kuruc hadsereg szociá
lis összetétele. 1703—1711. — H K , 1985.
3. sz. 541—576. p.
520. Mezey B a r n a : A „confoederatio" a Rá
kóczi-szabadságharc politikai szóhaszná
latában. (A budapesti E L T E Állam- és
Jogtudományi Karának actái. 25. köt.
1983.) 117—123. p .
521. Wesselényi I s t v á n : Sanyarú világ. Napló
1703—1708. 2. köt. 1707—1708. Közzé
teszi Deroény Lajos, Magyari András,
Bukarest, Kriterion, 1985. 895 p .
522. Tardy Lajos: Svéd szemtanú a romhányi
csatáról és 1710 más eseményeiről. — H K ,
1985. 4. sz. 900—908. p .
523. Benda K á l m á n : „Egy lengyel királyi ta
nácsos levele..." 1710. (Mályusz Elemér
emlékkönyv, Bp. Akad. K. 1984.) 23—
37. p .
524. Benda Kálmán : Az „áruló" Károlyi
Sándor. — História, 1985. 1. sz. 3—5. p.
525. Glatz Ferenc: E g y vödör víz vagy talál
kozásaim az áruiókkal. (Károlyi Sándor,
Görgey Artúr. — História, 1985. 1. sz.
3., 13—15. p.
526. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok. (Mémoires.
Ford. és az utószót írta Vas István. Jegyz.
és előszó: Hopp Lajos.) Bp. Szépirod. K .
(1985.) 373 p.
527. Rákóczi Ferenc levelezéséből. (Honvéd
kalendárium 1985. Bp. Zrínyi K. 1984.)
35—41. p .
628. Bélay Vilmos: Bujdosó kurucok vissza
térése. (1718—1719. Forrásközlés.) (Má-
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lyusz Elemér emlékkönyv. Bp. Akad. K.
1984.) 17—22. p.
529. Zachar József: Kétszázhetven éves tör
vény az állandó hadseregről. — Tarsoly,
1985/1986. 43—44. p.
530. Zachar József: Idegen hadakban. Bp.
Magvető K. 1984. 469 p.
Ism. Balló István. — HSz, 1985. 6. sz.
108—109. p.
531. Józsa György Gábor : Hősök-e a katonák ?
Huszárokról, helytállásról a X V I I I . szá
zadban. — Magyar Nemzet, 1985. 91. sz.
9.p.
532. Trócsányi Zsolt: Bécs és Erdély 1741—
1745. (Hadellátás, hadkiállítás kérdései.)
—• Levéltári Közlemények, 1985. 1. sz.
3—72. p .
533. Molnár László, V.: Kozákok, szpáhik,
kapitányok. (Orosz—török háborúk Nagy
K a t a l i n idejében.) — Interpress Magazin,
1985. 1. sz. 4—12. p ,
534. Vecseklőy József: A csillagsávos lobogó
nyomában. Történelmi esszé. 1—2. köt.
Bp. Magvető K. 1985.) 2 db.
635. Szögi László: Horea, Closca, Crisan. (Az
1784. évi erdélyi román parasztfelkelés.)
— Interpress Magazin, 1985. 1. sz. 22—
27. p .
536. Hahner Péter: A Bastille bevétele. (Bp.
Kossuth K. 1985.) 216 p . 7 t.
'Népszerű történelem.)

19. század
537. Odor I m r e : „Majd elfelejtettem győri vitézségtek". A győri csata 175. évforduló
jára. — Múzeumi Kurír, 46. sz. 1984.
14—18. p.
538. Veress D. Csaba: Veszprém megye és az
1809. évi francia háború. (Veszprém me
gyei Múzeumok Közleményei, 17. köt.
1984.) 357—400. p.
539. Török Attila: Űj nemzeti államok a Bal
kánon. Lehanyatlott a félhold. (Török
ellenes függetlenségi harcok, 1812—1912.)
— É T , 1985. 16. sz. 500—502. p .
540. Békés József: A drinápolyi béke. — Hon
ismeret, 1984. 6. sz. 42—45. p.
541. Steiner, H . : Forradalom Ausztriában —
Marx Bécsben. A negyvennyolcas bécsi
munkásmozgalom a forradalom és a res
tauráció között. (Karl Marx in Wien...
Ford. Soós István.) Bp. Gondolat K. 1985.
205 p. Illusztr.
542. Supka Géza : 1848—1849. (Szöveget gond.,
a jegyz. és az utószót írta Fábri Anna.)
Bp. Magvető K . (1985.) 596 p.
(Tények és tanúk.)
543. Andics Erzsébet: The plans of the Hun
garian conservatives to suppress the
revolution of 1848—1849. (Études histo
riques hongroises 1985. 1. köt. Bp. Akad.
K. 1985.) 1—17. p.

544. Spira György: Egy ellenforradalmi suskus
1848 nyárutóján. — Űj Tükör, 1985. 10.
sz. 18—19., 11. sz. 19—20. p.
545. Magyari Imre, D . : „Küzd a magyar
hazájáért oroszlányi hévvel." (1848. szep
tember 29.) — Magyar Ifjúság 1985. 39.
sz. 3. p .
546. Koltay Péter: Szöllősgyörök község nép
felkelőinek és nemzetőreinek harca 1848
őszén Jellasics ellen. — Somogyi Honis
mereti Híradó. 1985. 2. sz. 7—13. p .
547. Urbán Aladár: B a t t h y á n y Lajos és a vasi
fölkelősereg 1848 szeptember — október
ben. — H K , 1985. 4. sz. 786—800. p.
548. Palóczy Tamás : Szemtanú a schwechati
csatáról. (1848. október 30.) [Közr. és
bev.] Ortutay András. — Új Tükör, 1985.
44. sz. 19. p .
549. Megyeri Katalin: Történt Isaszegen, 1849
húsvétján. — Űj Tükör, 1985. 16. sz.
20—21. p .
550. Böhm J a k a b : A budai vár felszabadítása
1849 tavaszán. — HSz, 1985. 3. sz. 90—
91. p.
551. Drozdov, L : Fegyverletétel — a győző
szemével. (Világos.) [Közreadja]: Rosonczy Ildikó. — História, 1985. 1. sz.
10—12. p.
552. Handlery György: Görgey és Kossuth.
135 évvel ezelőtt ért véget a szabadság
harc. — Bécsi Napló, 1984. 5. sz. 7. p .
553. Pusztaszeri László: A Világoshoz vezető
ú t . — História, 1985. 1. sz. 8—10. p.
554. Pusztaszeri László : őszintén Görgey Ar
túrról. [Riporter] : Soltész Rudolf. — ISz,
1985. 7. sz. 8. p.
555. Kosáry Domokos : Radikálisok és a „ha
zaáruló." (Görgey Artúr.) — História,
1985. 1. sz. 5—7. p.
556. Böhm J a k a b : Gyulai Gaál Miklós honvéd
tábornok emlékirata az 1848/1849. évi
magyar szabadságharcról. — H K , 1985.
1. sz. 129—148. p.
557. Szálé László : Történelem selyempapírban.
(Honvéd kalendárium 1985. Bp. Zrínyi
K . 1984.) 57—60. p.
Ferenczy György 1848-as honvédtiszt
naplójáról.
558. Hankó Ildikó : A magyar Golgota. Az ara
di tizenhárom kálváriája. — Magyar
Nemzet, 1985. 234. sz. 4. p .
559. Bona Gábor: Nógrád megyei 1848-as
honvédek nyomában. (Nógrád megyei
múzeumok évkönyve. 11. köt. 1986.)
35—59. p .
560. Űjváry Zoltán: Blaha Lujza és a gömöri
huszárok. — Honismeret, 1985. 3. sz.
18—20. p .
561. Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár DélDunántúl kormánybiztosa. (Somogy me
gye múltjából. Levéltári évkönyv 16.
Kaposvár, 1985.) 311—337. p.
562. Virágh Ferenc: Szabolcsi tábornokok és
törzstisztek az 1848—1849-es szabadság-
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harcban. — Szabolcs-Szatmári Szemle,
1985. 1. sz. 83—94. p.
663. Szántó I m r e : Az 1848—1849-es forrada
lom és szabadságharc időszaka. (Szeged
története. 2. köt. 1686—1849. Szeged,
Somogyi Könyvtár, 1985.) 719—796. p.
564. Urbán Aladár: Vác 1848—1849-ben.
Stud. Comitat. 14. köt. 1983.) 269—287.
p. 2 t .
565. Molnár András : Honvédtoborzások Kő
szegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg
összetételére. — Vasi Honismereti Közle
mények, 1984. 2. sz. 54—62. p.
566. K é t mártír. Kovássy Zoltán: Szabadság
harcunk lengyel vértanúja. (Miecislav
Woroniecki.) — Kálmán Gyula: Kereszt
tel és karddal. (Gasparich Márk.) [Bev.]
F[ekete] S[ándor.] — Új Tükör, 1985.
40. sz. 16—17. p.
567. Srbi i madjari u revoluciji 1848—1849.
godine. Ured. V. Krestic. Beograd, Sprska
Akademija Nauka is Umetnosti, 1983.
226 p.
Szerbek és magyarok az 1848—1849-es
forradalomban.
568. Rónai Pál: A magyar szabadságharc bra
zil visszhangja. — TJj írás, 1985. 7. sz.
89—90. p.
569. Tóth Tibor: Adalékok a szabadságharc
alatti betegápolás történetéhez. — Orvos
történeti Közlemények, 102—104. sz.
1983. 231—233. p .
570. Kapronczay Károly: A betegápolás kér
dése a szabadságharc idején. — Orvosi
Hetilap, 1985. 6. sz. 340—343. p.
oil. Kapronczay
Károly—Szemkeő
Endre:
A betegápolás szervezése a szabadságharc
idején. — Orvostörténeti Közlemények,
93—96. sz. 1981. 113—122. p .
572. Kapronczay
Károly:
Honvédorvosok
emigrációban. — Magyar Nemzet, 1985.
62. sz. 9. p.
573. Huszár Lajos: E g y katonaorvos kitünteté
se 1859-ben. (Stark Ede.) — Orvostörténeti
Közlemények, 101. sz. 1983. 67—70. p .
574. Papp Tibor—Farkas Márton: Az abszo
lutizmus korától az első világháború be
fejezéséig. (Magyarország hadtörténete. 1.
A kiegyezéstől napjainkig. Bp. Zrínyi K.
1985.) 11—129. p.
575. Jeszenszky Géza: The Hungarian question
in British politics, 1848—1914. — The
New Hungarian Quarterly, 100. sz. 1985.
162—170. p .
576. Somlyói Tóth Tibor: Diplomácia ós emig
ráció „Kossuthiana". Bp. Magvető K.
(1985.) 221 p . Illusztr.
(Nemzet és emlékezet.)
577. Rónai Mihály András: Garibaldi példája.
(A szicíliai partraszállás 125. évforduló
jára.) — Népszabadság, 1985. 109. sz.
16. p.
578. Borsi-Kálmán
Béla: Klapka, Cuza és
Arthur Seherthoss: 1864. (Szemelvények

egy 19. századi magyar—román meg
egyezési kísérlet dokumentumaiból.) —
Sz, 1985. 3. sz. 772—835. p .
579. Galántai József: A Habsburg-monarchia
alkonya. Osztrák magyar dualizmus
1867—1918. Bp. Kossuth K. 1985. 386 p .
580. Diószegi I s t v á n : Die Aussenpolitik der
österreichisch—Ungarischen
Monarchie
1871—1877. (Aus dem Ungarischen übers,
v. Johanna Till.) Bp. (Graz—Wien,)
Akad. K. — (Böhlau Verl.) 1985. 364 p .
581. Giry, O.: Százéves a baszkok háborúja.
— Nemzetközi Szemle, 1984. 12. sz. 64—
67. p .
582. Höbelt, L. : Schliffen, Beck, Potiorek és az
együttes német—osztrák—magyar fel
vonulási tervek Keleten. (19. századtól
1914-ig.) — Militärgeschichtliche Mit
teilungen, 1984. 2. sz. 7—30. p.

1900—1918
583. Magyarország a X X . században. (Szerk.
Balogh Sándor. Bp.) Kossuth K . 1985.
530 p. Illusztr.
584. Deák I s t v á n : Katonatiszti becsület és pár
baj. (1900-as évek.) — História, 1985. 3.
sz. 9., 12. p .
585. Az 1911. évi olasz—török háború és a
nemzetközi munkásmozgalom. (A nem
zetközi munkásmozgalom történetéből.
Évkönyv 1986. Bp. Kossuth K. 1985.)
136—138. p .
586. Száraz György: A kém meg a vadkan.
(Bp. Magvető K. 1985.) 130 p.
(Gyorsuló idő.)
Alfred Redl ezredes.
587. Farkas Márton: Kém vagy bűnbak?
Beszélgetés Redl ezredesről. [Riporter]:
Szálé László. — Élet és Irodalom, 1985.
7. sz. 7. p.
588. Ritter Aladár: A Redl-film és a Redl-ügy.
— Magyar Nemzet, 1985. 48. sz. 6. p.
589. Galántai József: War aims (1914—1918)
and postwar settlements (1919—1920).
— Harmony or contradiction? (Études
historiques hongroises 1985. 1. köt. B p .
Akad. K. 1985.) 221—240. p .
590. Torma T a m á s : Monumentumok az első
világháborúról. — Magyar Ifjúság, 1985.
43. sz. 32—33. p .
591. Wolfdieter, B . : Ausztria—Magyarország
és az Oszmán Birodalom kapcsolatai az
első világháború idején. — österreichische
Osthefte, 1982. 1. sz. 33—52. p .
592. Jindra, Z. : Németország és az Osztrák—
Magyar Monarchia az 1914. júliusi válság
küszöbén. — Československý Časopis
Historiczky, 1984. 4. sz. 523—545. p.
593. Wegrzy w twierdzy przemyskiej w latách
1914—1915. — Magyarok a przemysli
várban 1914—1915. Red. István Lagzi.
Warszawa, Wegiersky Inst. K u l t ú r y —
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Múzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
1985. 166 p.
594. Slepcov, I. A. : Boje ruskej armády v Karpatoch v rokoch í 914—1915. — Historica
Carpatica, 1982. 101—107. p.
Az orosz hadsereg harca a Kárpátokban,
1914—1915-ben.
595. Lichem H . von: Der Tiroler Hochgebirgskrieg 1915—1918 im Luftbild. Die alt
österreichische Luftwaffe. (Innsbruck),
Steiger Verl. (1985.) 311 p. Illusztr.
596. Bertinaria, P. L. : Caporetto, 1917. —
Rivista Militare, 1984. 2. sz. 87—100. p .
597. Siklós András: The internal situation in
the Austro—Hungarian Monarchy in the
spring and summer of 1918. (Études his
toriques hongroises 1985. 2. köt. Bp. Akad.
K. 1985.) 275—303. p.
598. Siklós András: Die letzte Offensive der
Österreichisch—Ungarischen Monarchie.
(15—24. Juni 1918. — Acta Historica,
1984. 1—2. sz. 69—127. p.
599. Csonkaréti Károly: Az Osztrák—Magyar
Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban. — H K ,
1985. 2. sz. 295—341. p .
600. Csonkaréti Károly: Magyar tengerészek
japán fogságban (az első világháborúban.)
— É T , 1985. 41. sz. 1290—1292. p.
601. Horváth János: Léghajók a déli hadszín
téren. (1915—1916.) — Haditechnika,
1985. 3. sz. 30. p.
602. Kéri Kálmán : Az Osztrák—Magyar Mo
narchia vasúthálózata 1914-ben és fel
használása az első világháborúban. —
H K , 1985. 2. sz. 225—293. p.
603. Szauter Lajos: Az első világháború ellátási
gondjairól. — H K , 1985. 4. sz. 802—
824. p.
604. Szauter Lajos: Az anyagi ellátás és a had
viselés kapcsolata az első világháborúban.
— Ho, 1985. 10. sz. 76—83. p.
605. Szauter Lajos: Adalékok az egészségügyi
szolgálat kialakulásáról és működéséről
az első világháborúban. — Akadémiai
Közlemények, í 15. sz. 1985. 61—78. p .
606. Nikodémusz I s t v á n : Járványos betegségek
a központi hatalmak hadseregeiben az
első világháború alatt. — Orvostörténeti
Közlemények, 102—104. sz. 1983. 211—
217. p.
607. Borsay J á n o s : A hazai rokkantügy az első
világháborúban. — Orvosi Hetilap, 1985.
6. sz. 337—340. p .
608. Farkas
Márton: Az osztrák—magyar
hadseregben folyó propagandatevékeny
ség. — Ho, 1985. 7. sz. 79—86. p.
609. Németh Györgyi: A 10-es honvédek és a
„10-es honvéd" 1917/1918-ban. (Herman
Ottó Múzeum évkönyve. 22—23. köt.
1985.) 131—148. p.
610. Viga Gyula: Néhány kisgyőri katona
levél az első világháborúból. (Miskolci

Herman Ottó Múzeum Közleményei. 23.
köt. 1985.) 89—95. p.
611. Üzenetek Szibériából. Hadifogság ós iro
dalom 1914—1921. (Dok. vál. és sajtó
alá rend. Botka Ferenc.) Bp. Magvető
K. (1985.) 348 p. 28 t.
612. Kun Miklós: Az októberi forradalom vi
déken. •— Propagandista, 1985. 8. sz.
100—115. p .
613. Oyurkó László: Négyszemközt a forrada
lommal. 2. kiad. Bp. Magvető, 1985.
475 p.
614. Milei György: Hadsereg születik. — Új
Tükör, 1985. 12. sz. 20. p .
615. Komjáthy Miklós: A breszt—litovszki bé
ketárgyalások. — Levéltári Szemle, 1984.
1—3. sz. 197—282. p.
616. Józsa Antal: Magyar internacionalisták
az oroszországi szocialista forradalom és
polgárháború harcaiban. (Magyarország
hadtörténete. 2. A kiegyezéstől napjain
kig. Bp. Zrínyi K. 1985.) 131—179. p.
617. Józsa Antal: A szovjet-oroszországi ma
gyar internacionalistákról. — Propagan
dista, 1985. 2. sz. 119—130. p .
618. Kun Béla: Szovjet-Oroszország védelme.
Győzött a forradalom katonája. [Közzé
teszi]: K u n Miklós. — Üj Tükör, 1985.
12. sz. 20—21. p.

Az 1918—1919. évi forradalmi
események és a Magyar Tanácsköztár
saság hadtörténelme
619. Forradalmak és ellenforradalmak KözépKelet-Európában, 1918—1920. Nemzet
közi tudományos ülésszak. Pécs, 1985.
június 11—13. [Ism.] Szakály Sándor.
— H K , 1985. 3. sz. 709—712. p.
620. Romsics Ignác: Bethlen I s t v á n és a forra
dalmak kora. — TSz, 1985. 4. sz. 561—
590. p .
621. Liptai Ervin: A hadsereg az 1918—1919.
évi forradalmakban. A Magyar Tanács
köztársaság honvédő háborúja. (Magyar
ország hadtörténete. 2. A kiegyezéstől
napjainkig. B p . Zrínyi K . 1985.) 181—
260. p.
622. Hetes Tibor: A győztesek sosem ítéltetnek
meg. Beszélgetés az 1918—1919-es ma
gyar forradalmakról. [Riporter] : Major
Árvácska. — Élet és Irodalom, 1985. 12.
sz. 7. p.
623. Alföldi Vilma: Az őszirózsás forradalom
és a Tanácsköztársaság. (Stud, comitat.
14. köt. 1983.) 405—430. p.
624. Kirsner Béla: A Magyar Tanácsköztársa
ság történelmi jelentősége. — Propagan
dista, 1984. 3. sz. 94—109. p.
625. Puskás, A. : A szocializmus dicső esz
méiért. A Magyar Tanácsköztársaság 65.
évfordulójára. — Fáklya, 1984. 6. sz.
12. p.
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626. Scserbakov, J. N . : Iszkrü Velikogo Oktjabrja. Vklad internacionalisztov v revoljucionnoe rabocsee dvizsenie v sztranah
Centraľnoj i Jugo-Vosztocsnoj Evropü
(1917—1921 gg.). Moszkva, Politizd. 1982.
288 p. 8 t.
627. Liptai E r v i n : K u n Béla és a Tanácsköz
társaság védelme. — P K , 1985. 4. sz.
36—59. p.
628. Peíneházy Zalán: A Vörös Dunai Hajóhad
1918—1919-ben. — H K , 1985. i . sz.
97—128. p .
629. Szakálv Sándor: A Vörös Hadsereg tiszti
kara. — HSz, 1985. 10. sz. 6—10. p.
630. Vörösőrök példája. — Magyar Rendőr,
1985. 12. sz. 6. p.
631. Heves megye 1919-ben. [Tanulmányok.]
— Heves megyei Propagandista, 1984.
Különszám, 1—160. p.
632. Feyér Aladár: Forradalom Mezőkövesden
1919 tavaszán. Korabeli hivatalos jelen
tés alapján. Közli: Sárközi Zoltán. —•
Matyófőid, 1985. 105—108. p .
633. Hajdú I m r e : Mi történt a tardi mezőn?
Vörösrepülők nyomában. — Matyóföld,
1985. 55—60. p .
634. Oadanecz Béla: Adatok a Tanácsköztársa
ság vasutas mártírjairól és a proletár
diktatúra alatti magatartásukért elítélt
vasutasokról. (Vasúti Tud. Kutatóintézet
évkönyve. Bp. 1984.) 213—241. p.
635. Nagy Miklós: A francia megszállók szere
pe Szeged város közigazgatásában 1919ben. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve.
1982/1983. 1. köt.) 303—320. p.
636. Halmágyi P á l : Makó város francia meg
szállása. (1919. április 27.—1919. június
17.) (Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1.
köt. 1980—1981.) 299—309. p .
637. Halmágyi P á l : Makó város román meg
szállása. 1919. június 17.—1920. március
29. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve.
1982/1983. 1. köt.) 321—343. p . 1 t.
638. Sikföi T a m á s : Az osztályharc és a nemze
tiségi kérdés néhány problémája Baranya
megyében a szerb megszállás harmadik
szakaszában. (1919. augusztus 1.—1921.
augusztus 22.) — Baranyai Hely történet
írás, 1983—1984. 491—511., 608., 614. p.

A két világháború közötti időszak
hadtörténelrne
639. Hollós Ervin—Lajtai Vera: H o r t h y Mik
lós a fehérek vezére. [Bp.] Kossuth K.
1985. 296 p . 8 t.
640. Várnai Ferenc : A fehérek vezére. (Horthy
Miklós.) — Mo, 1985. 47. sz. 23. p.
64:1. Hajdú Tibor—Nagy Zsuzsanna: A bal
oldali gondolat válsága Magyarországon
a két világháború között. — Valóság,
1985. 9. sz. 78—93. p .
642. Kövics E m m a : Magyarország és Német

ország a két világháború között. (Beszá
moló a magyar és a nyugatnémet törté
nészek konferenciájáról.) — TSz, 1985.
2. sz. 385—390. p.
643. Dombrády
Loránd—Tóth Sándor: A
Horthy-hadsereg hadtörténete. (Magyar
ország hadtörténete. 2. A kiegyezéstől nap
jainkig. Bp. Zrínyi K. 1985.) 261—437. p .
644. Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) hadseregének
felső vezetése. Adattár. 3. r. Kiegészítések,
korrekciók A—Z. — H K , 1985. 2. sz.
457—466. p.
645. Barcy Zoltán: A magyar légvédelmi tüzér
ség fejlesztése és rejtése. 1922—1938. —
H K , 1985. 4. sz. 877—891. p.
646. Juhari Zsuzsa : Pisztollyal, karddal, ököl
lel. (Párbajok a húszas évektől.) — His
tória, 1985. 3. sz. 11. p.
647. Bonhardt Attila: A magyar hadifoglyok
hazaszállítása Kelet-Szibériából, 1919—
1921. — H K , 1985. 3. sz. 578—614. p .
648. Gurov, A.: Az 1923. júniusi és szeptemberi
bulgáriai felkelés magyarországi vissz
hangja. — Voenno Isztoricseszki Szbornik,
1984. 2. sz. 143—152. p.
649. Gárdos Miklós: Az olasz—etióp háború.
— Mo, 1985. 39—40. sz. 12. p .
650. Gárdos Miklós: Az olasz—etióp háború.
(Évfordulók, 1985. Bp. Kossuth K. 1984.)
317—323. p.
651. Spanyolország 1936-ban. (A nemzetközi
munkásmozgalom történetéből. É v k ö n y v
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 99—128. "p652. Gárdos Miklós: A spanyol szabadságharc.
(Évfordulók 1986. B p . Kossuth K . 1985.)
241—248. p.
653. Gömöri E n d r e : Kettészakadó ország.
A spanyol polgárháború. — Mo, 1985.
51—52. sz. 12. p .
654. Kukovecz György: K u b a és a spanyol
polgárháború. — Világtörténet, 1985. 3.
sz. 69—84. p .
655. Györkéi J e n ő : Szovjet és magyar önkén
tesek a Spanyol Köztársaság hadseregé
ben. — Valóság, 1985. 5. sz. 76—87. p .
656. Nagy Sándor: Talpon a viharban is.
[Visszaemlékezések.] (Összeáll. N. Szilágyi
Margit. Sajtó alá rend. Kékesdi Gyula.
Bp.) Kossuth K. 1985. 199 p. 8 t.
Géppuskásként Spanyolországban. 30—
52. p . — így lettem partizán. 76—104. p .
657. lyukáé, D. : Treci Rajh i zemlje Jugoistocne
Evrope. 1. d. 1933—1936, 2. d. 1937—
1941. Beograd, (Vojnoizd. Zavod), 1982.
2 db. Illusztr.
658. Adam, TJ.: Német és magyar antifasiszták
harca a harmincas években. — Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, 1984. 7. sz.
613. p .
659. Horváth J e n ő : Az olasz antifasiszta egy
ségpolitika a második világháború elő
estéjén. — P K , 1985. 2. sz. 38—64. p .
660. Szabó J á n o s : „A levente istenfélő és mind-
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halálig hűséges". Folyóirat és társadalom
kép a leventeintézményben. — Jelenkor,
1985. 12. sz. 1101—1113. p.
661. Fehér Pál, E . : Adalék nemzeti önismere
tünkhöz. Vargyai Gyula könyvének mar
gójára. (Sisak és cilinder. Bp. Kozmosz,
1984.) — Élet és Irodalom, 1985. 2. sz.
10—11. p.
662. Szakály Sándor: Ü t a második világhá
ború felé. Állam az államban. Az előzmé
nyekről. — Vargyai Gyula könyve. —
Magyar Hírlap, 1985. 19. sz. 8. p.
663. Szakály Sándor: A hadsereg ós a zsidó
törvények az ellenforradalmi Magyar
országon. — Valóság, 1985. 9. sz. 94—
101. p .

A második világháború
•664. A második világháború, 1939—1945.
Rövid összefoglalás. [Vtoraja mirovaja
vojna. Kratkaja isztorija.] (Ford. Sörös
Lajos. Főszerk. J . M. Zsukov, P . A.
Zsilin, Liptai Ervin stb.) Bp. Kossuth
K.—Zrínyi K. 1985. 765 p. 12 t. Illusztr.
Magyar közreműködők : Borsányi György,
Csendes László, Farkas Márton, Godó
Ágnes, Liptai Ervin, Mues Sándor, Rázsó
Gyula, Tóth Sándor.
665. Qibianszkij, L. J a . : A jugoszláv kérdés
felmerülése a Hitler-ellenes koalíción be
lül és a Szovjetunió állásfoglalása* (1941—
1942.) — Világtörténet, 1985. 3. sz. 136—
152. p.
666. Dolmányos I s t v á n : Amit de Gaulle elfe
lejtett. Üj dokumentumok a második vi
lágháború szovjet—francia kapcsolatairól.
— Magyar Nemzet, 1985. 145. sz. 6. p .
667. Gyarmati György : Churchill—Roosevelt—
Sztálin második világháborús üzenetvál
tásairól. (Fiatal oktatók műhelytanulmá
nyai. 6. köt. 1984.) 104—115. p.
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— Katolikus Szemle (Róma), 1985. 1. sz.
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Bp. 1984.) 88—90. p .
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1984.) 91—92. p.
744. Pók Attila: Magyarország, 1944. Egy
angol katonai kézikönyv története. —
História, 1985. 2. sz. 30—31. p .
745. Szabó Miklós: 1944. március 19. történe
téhez. — Levéltári Közlemények, 1982.
2. sz. 295—303. p .
746. Kritikus napok. I. Az MTI jeJenti 1944.
március 19-ről. Közzéteszi: Pótó János.
(Az 1944. év históriája. B p . 1984.) 39—
42. p.
747. Ránki György: The road to German
occupation (Hungary in 1944). — Acta
Historica, 1985. 3—4. sz. 309—318.
748. Böröcz, Vinzenz: Vor vierzig J a h r e n :
„Unternehmen Margarethe". — Volks

stimme, 1984. 260. sz. Wochenend Pano
rama. 8.
749. Pritz Pál : Magyarország német megszáll
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750. Glatz Ferenc: Németbarátság, kollaboráció, megszállás. H ó m a n Bálint 1944.
március 19-ről. (Az 1944. év históriája.
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761. Von Weichs vezértábornagy feljegyzései.
Közzéteszi: Gosztonyi Péter. (Az 1944.
év históriája. Bp. 1984.) 43—44. p.
752. Karsai
Elek: Elképzelések és tervek
Magyarország bombázására 1944-ben —
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mogy megye múltjából. 16. köt. Kapos
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753. Stemlerné Balog Ilona: Budapest bom
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riája. Bp. 1984.) 60—61. p .
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755. Mit tegyen — és mit ne tegyen egy
angol katona Magyarországon 1944-ben?
Közzéteszi: Majoros Klára. (Az 1944. év
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megyei támadásai (1944—1945). — Vasi
Szemle, 1985. 2. sz. 210—214. p.
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791. Tiszai Lajos: Találkozások. 1944—1984.
Riportok. [Szolnok megye felszabadulá
sa.] Szolnok, Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 1985. 108 p.
792. Kunszabó Ferenc: „Szállásainkon éhínség,
fegyver, vakhit és kolera dúlt." (Doku
mentum regényrészlet. Nyírbátor és kör
nyékének felszabadítása.) — Forrás, 1985.
11. sz. 11—33. p.
793. Bencsik J á n o s : Átkelés a Tiszán. —• Nap
jaink, 1985. 2. sz. 14—15. p.
794. Ölvedi Ignác: Sorsfordulónk csatája. Deb
recen, 1944 őszén. — Ellenállók, anti
fasiszták, 1985. 1. sz. 12. p .
795. 23 august 1944. Documente. 1944—
1945. Vol. 3—4. [Ed.] Directia Generála
a Arhiv. Stat. Centrul de Studii si Cercetari de Istorie si Teórie Militara. (Col. de
coord. Ion Ardeleanu, Vasile Arimia,
Mircae Musat.) Bucuresti, Ed. Stiintifica
si Encicl. 1985. 2 db.
796. Documente privind istoria militara a
poporului Roman 16 ianuarie — 12 mai
1945. Intocmit de Al. Gh. Savu, Antone
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Marinescu etc. Bucuresti, Ed. Militara,
1985. 359 p.
797. Zaharia, Gh. -— Cupsa, I. Participarea
Romaniei la infringerea Germaniei naziste.
[Ed.] Inst, de Studii Istorice si Social politice. Ed. Politica, 1985. 360 p. Illusztr.
Magyarországi harcok 240—275. p .
798. Zaharia, Gh. — Cupsa, I . : Lupta si jertfa
pentru eliberarea Ungariei. — Magazin
Istoric, 1984. 12. sz. 9—12. p.
799. Molnár Géza: Hadműveletek a Duna—
Tisza köze felszabadítására. 1944. októ
ber 12.—november 4. — Bács-Kiskun
megyei Honismereti Közlemények, 1985.
3. sz. 19—28. p.
800. Fekete J á n o s : Kiskunfélegyháza felsza
badulása és a demokratikus élet kezdetei.
— Bács-Kiskun megyei Honismereti
Közlemények, 1985. 4. sz. 15—22. p.
801. Bársony Ferenc: Adatok Bács-Kiskun
megye felszabadulása történetéhez. —
Bács-Kiskun megyei Honismereti Közle
mények, 1985. 3. sz. 7—18. p.
502. Faludi Gábor—Ardánházi Tiborné: Baja
felszabadulása. A felszabadulás utáni első
hónapok. (Pollack Mihály Műszaki Fő
iskola Tudományos Közleményei. Társa
dalomtudomány. Bp. 1985.) 335—344. p.
503. Ardánházi Tiborné—Faludi Gábor: Baja
felszabadulása, a felszabadulás utáni első
hónapok. — Bács-Kiskun megyei Hon
ismereti Közlemények, 1985. 4. sz. 7—•
13. p .
804. Antal Ferenc: 1944. december 3. Miskolc
felszabadulása. — Ellenállók, antifasisz
ták, 1985. 1. sz. 4. p.
S05. Borús József: Kétszáznegyven ágyú díszsortüze. Miskolc felszabadulása a német
hadműveleti iratokban. — Napjaink,
1985. 2. sz. 12—14. p.
806. Radó György: Miskolctól Debrecenig...
és tovább. 40 éve törtónt. — Palócföld,
1985. 1. sz. 37—43. p .
807. Gáspár J á n o s : Szécsény és Szécsény kör
nyéki felszabadító harcok. — Szécsényi
Honismereti Híradó, 1984. 2. sz. 18—
25. p .
808. Tóth Sándor: Budapest ostroma. — Bel
ügyi Szemle, 1985. 2. sz. 24—28. p.
809. Tóth Sándor: A 2. és 3. Ukrán Front bu
dapesti hadművelete. (1944. október 29.—
1945. február 13.) — H o , 1985. 1. sz.
76—88. p.
S10. Tóth Sándor: Pest fölszabadult! 1945.
január 18. — Népszabadság, 1985. 14. sz.
6.p.
811. T[óth] Gyfula]: Hadműveletek a fővá
rosért. — N, 1985. 1. sz. 11. p.
812. Tóth Gyula: Budapest ostroma. — Radar,
1985. 1. sz. 23—25. p.
813. Fűzi I m r e : A budapesti hadművelet. —
É T , 1985. 6. sz. 167—169. p .
814. Ivanov, Sz. P . : A budapesti hadművelet

40. évfordulójára. — Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal, 1984. 11. sz. 11—20. p.
815. Gladkov, N. : A harcot az előretolt csapa
tok vívják. (A budapesti hadművelet első
szakasza.) — Voenno-Isztoricseszkij Zsur
nal, 1984. 11. sz. 61—68. p.
816. Gosztonyi Péter: Most negyven éve: Buda
pest ostroma. — Irodalmi Üjság (Párizs),
1984. 4. sz. 15—16. p.
817. Andrjuscsenko, Sz. : K é t fronton — Buda
pestnél. 1—4. r. — N, 1985. 4—7. sz.
11. p.
818. A nail, Sz. : Csatákban született, (örmé
nyek Budapest felszabadításában.) —
Fáklya, 1984. 18. sz. 14—15. p .
819. Cinét', G. : A Duna partjainál. — Kommuniszt Vooruzsennüh Szil, 1984. 20. sz.
25—30. p.
820. Petrus György: A város parancsnoka.
(Ivan Zamercev.) — Ország Világ, 1985.
7. sz. 9. p.
821. Gudzenko, Sz.: Budapest, 1945. január—
március. (Részletek.) — Ország Világ,
1985. 9. sz. 8—9. p.
822. Pomogáts Béla: Tavasz Budapesten. A fő
város felszabadulása a szépirodalomban.
— Budapesti Fórum, 1985. 1. sz. 65—
68. p.
823. Karinthy Ferenc: A budapesti krónikából.
(Az ostrom.) — Élet és Irodalom, 1985.
51—52. sz. 3. p .
824. Fegyverszüneti egyezmény. (1945. január
20.) [ í r t a ] : Sz. F . — N , 1985. 3. sz. 15.,
4. sz. 16. p .
825. Föglein Gizella: A fegyverszüneti szerző
dés. — Magyar Hírlap, 1985. 15. sz. 6. p.
826. Balogh I s t v á n : Fegyverszüneti szerződés.
— Határőr, 1985. 13. sz. 10—11. p.
827. Várnai Ferenc: A kiindulópont. Negyven
esztendeje írták alá a magyar—szovjet
fegyverszüneti egyezményt. — Népsza
badság, 1985. 15. sz. 6. p.
828. Lengyel Ferenc—Szántó Mihály: A 10.
gárda lövészhadtest harcának megszerve
zése és végrehajtása a „Margiť'-vonal át
törésében. — Akadémiai Közlemények,
114. sz. 1985. 47—73. p. 2 vázlat mell.
829. Mészáros
Sándor: Törött
szárnyak.
A 102/2. szállítószázad története a buda
pesti légihíd befejezésétől a háború vé
géig. — Repülés, 1985. 1. sz. 14. p.
830. Maier, G. : Drama zwischen Budapest und
Wien. Der Endkampf der 6. Panzerarmee
1945. Osnabrück, Munin-Verl. (1985.)
672 p. 8. t. 29 térk. Illusztr.
831. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi króni
kája 1944—1945. Bp. Zrínyi, 1984.
Ism. Ravasz István Dezső. — H K , 1985.
3. sz. 705—706. p .
832. Fűzi I m r e : 1945 tavasza: a Dunántúl
felszabadulása. — É T , 1985. 11. sz. 320—
328. p.
833. Antonov-Tonics,
A.: General. Szonja,
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Szofija Preszsz, 1981. 165 p . 8 t. Illusztr.
Vladimir Dimitrov Sztojcsev tábornok
életútja. Magyarországi hadműveletek
102—112. p .
834. Godó Ágnes: A drávai eposz. Bolgár csa
patok Magyarországon. — N , 1985. 3. sz.
11. p .
835. Isztorija na Otecsesztvenata vojna na
Bölgarija 1944—1945. (Glavna red. kom.
Atanasz Szemerdzsiev.) T. 3. TJcsasztieto
na Bölgarija v oszvobozsdavaneto na
i
Avsztrija.
Jugoszlavija,
Ungarija
(Noemvri 1944-maj 1945 g.) Szofija,
Voenno Izd. 1983. 382 p . 37 t.
836. Otecsesztvenata vojna na
Bölgarija
1944—1945. Dokumenti, materiali. Tom.
4. (Glavna red. kom. Atanasz Szemer
dzsiev.) Szofija, Voenno Izd. 1982. 684 p.
Az 1. bolgár hadsereg magyarországi tevé
kenységéről is.
837. Oagovszki, Nikola: Dravszki martenici.
Dokumentálna poveszt. Szofija, Voenno
Izd. 1982. 142 p .
Márciusi napok a Drávánál, 1945.
838. Tri/onov, D. : General-lejtenant Ferdinad
Kozovszki. Szofija, Voenno Izd. 1984.
191 p . 4 t.
839. Godó Ág nes: A hídfőharcok hősei. Jugo
szláv katonák a felszabadulásért. — N,
1985. 2. sz. 11. p.
840. Pálfi [Viktor] : Győzelem a Drávától
délre. (Harc az usztasa és német egységek
ellen a Boszna folyó torkolatánál 1945.
május 15-ig.) — Magyar Hírlap, 1985.
112. sz. 4. p .
841. Gurov, A.: Az első bolgár hadsereg Bara
nya megyében. — Baranyai Művelődés,
1985. 1. sz. 84—91. p.
842. Mészáros K á l m á n : Baranya 1941—
1945-ig. (Lazic, N . : Baranja. 1941—1945.
Novi Sad, 1979.) 319—320. p .
843. Bóra Ferenc: A szigetvári járás felszaba
dulása és az élet megindulása. — Somogyi
Honismereti Híradó, 1985. 1. sz. 18—
30. p.
844. Andrássy A n t a l : Somogy megye felsza
badítása. 1945. március—április. — Ütközben, 1985. 1. sz. 3—12. p.
845. Szendi József: Negyven éve történt. Meg
határozó tényezők Somogy megye felsza
badítása katonai történetéhez. — Somogyi
Honismereti Híradó, 1985. 1. sz. 4—8. p .
846. Afndrássy]
Afntal] : Kaposvár felszaba
dítása. — Útközben, 1984. 4. sz. 63—
66. p.
SÍI. Bogdán Tibor: A I I . világháború esemé
nyei Somogyszentpálon. — Somogyi Hon
ismereti Híradó, 1985. 1. sz. 9—18. p.
848. Mehis J á n o s : Fehérvár felszabadulása.
2. r. — Székesfehérvár, 1985. 1. sz. 3 —
9.p.
849. Táborosi Zsuzsa: A háborús pusztítás
méretei, az újjáépítés megindítása Fejér
megyében 1945-ben. (Nehézipari Műszaki

Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai
K a r Közleményei. 9. köt. Székesfehérvár,
1985.) 65—80. p .
850. Korom Mihály: A felszabadulás és a népi
demokratikus forradalom megindulásának
sajátosságai Nyugat-Magyarországon. —
Fejér megyei Szemle 1985. 1. sz. 7—33. p .
851. Szabó Miklós, M. : A balatoni hadművelet.
— Népszava, 1985. 63. sz. 4—5. p .
852. Fűzi Imre : Csata a Balatonnál. — N ,
1985. 11. sz. 11. p .
853. Fűzi I m r e : Harcok a Balatonnál. (1945.)
— MHSz Élet, 1985. 5. sz. 26—27. p.
854. Tóth Lászlóné: Adatok Zala megye fel
szabadulásáról és a koalíciós pártok létre
jöttéről. — Politikai Tájékoztató, 1985.
33—47. p.
855. Deák József: Felszabadító harcok Komá
rom megyében. (MSZMP Komárom me
gyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságá
nak évkönyve. 1. köt. 1985.) 19—28. p.
856. Szakály J á n o s : Vasvár, 1944—1945. —
Vasi Propagandista, 1985. 3. sz. 131—
143. p .
857. Hersch László: Sopron—Siegendorf (1945.
január 14.—március 30.). — Soproni
Szemle, 1985. 3. sz. 262—263. p.
858. Csanádi Norbert: 40 éve történt utolsó
háborús repülésünk. Áttelepülés Zeltwegbe. — Repülés, 1985. 1—2. sz. 13. p.
859. Szita Szabolcs : Védőállás. (Erődítmény
rendszer kiépítése a német határon 1944ben.) — Mo, 1985. 30. sz. 24. p.
860. Banny, L.: Krieg im Burgenland. 1. Bd.
„ W a r t e n auf den Feuersturm.". Vom
Beginn des Luftkrieges 1943 bis zum
Beginn der Kampfhandlungen Ende März
1945. (Eisenstadt, Nentwich-Lattner,)
1983. 435 p.
861. Banny, L. : Schild im Osten. Der Südost
wall zwischen Donau und Untersteiermark
1944—1945. Lackenbach, Eigenverl. Leo
pold Banny, 1985. 177 p. 19 t. Illusztr.
862. Zielbauer György: A „birodalmi védő
állás" és hazánk felszabadításának befe
jezése. — Vasi Szemle, 1985. 2. sz. 183—
190. p.
863. Emlékülés a felszabadulás katonai és po
litikai történetéről. (Szombathely, 1985.
március 18.) — Vasi Szemle, 1985. 2. sz.
167—169. p.
864. Tóth Gyula: 40 éve történt. Az utolsó
harcok. — Radar, 1985. 3. sz. 22—26. p.
865. Domonkos J á n o s : Utolsóként felszabadult
község: Nemesmedves. — HSz, 1985. 4.
sz. 91—92. p.
866. Fűzi Imre : Hazánk felszabadításának be
fejezése. — MHSz Élet, 1985. 7. sz.
26—27. p .
867. Szállási Árpád: Orvosi hírek a második
világháborúból. — Orvosi Hetilap, 1985.
38. sz. 2357—2360. p.
868. Stark T a m á s : Meghalt, eltűnt, fogságba
esett. (Magyarország második világhábo-
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rús katonai és polgári embervesztesége.)
— TSz, 1985. 1. sz. 80—95. p.
869. Stark Tamás : Elesett, megsebesült, eltűnt,
fogságba esett. Magyarország katonai
vesztesége a második világháborúban.
(Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 82—
85. p .
870. Für Lajos: Magyarország háborús ember
vesztesége. (Az 1944. év históriája. Bp.
1984.) 80—81. p .
871. A második világháborús magyar jóvátétel
összege. — Heti Világgazdaság, 1985. 17.
sz. 2. p .

Ellenállási mozgalom
és partizánharcok
872. Az ellenállási mozgalom eszményeihez
híven. (Antifasiszta ellenállási mozgalom
Európában.) — Béke és Szocializmus,
1985. 5. sz. 77—87. p.
873. Qyörkei Jenő—Oazsi József—Godó Ágnes:
Magyarok a fasizmus ellen. (Magyarország
hadtörténete. 2. Akiegyezéstől napjainkig.
Bp. Zrínyi K. 1985.) 439—517. p. |
874. Hazáért, szabadságért. Magyarok a fasiz
mus elleni harcban. [Kiad. a] (Hazafias
Népfront Országos Tanácsa, a Magyar
Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége,
összeáll, a Magyar Távirati Iroda. Bp.
MTI Kiadó. 1985.) 64 p .
Fényképanyag.
875. A magyar ellenállási mozgalom lexikona,
összeáll. Gazsi József. (Az 1944. óv his
tóriája. Bp. 1984.) 75—79. p .
SÍ6. Fehér Lajos: Ellenállási mozgalom. —
Határőr, Í985. 13. sz. 10. p .
877. Pintér I s t v á n : A magyar antifasiszta el
lenállásról. — Pártélet, 1985. 2. sz. 55—
62. p.
878. Gazsi József: K é t front van, hová tarto
zol? (1944. október 15. ós a magyar ellen
állási mozgalom.) — Ellenállók, antifasisz
ták, 1985. 1. sz. 6—7. p.
879. Ellenállók. (Adatok az ellenállásról, a felszabadítási hadműveletekről.) — Mun
kásőr, 1985. 4. sz. 4—5. p .
880. Az antifasiszta hagyományok ápolásáért.
(A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szö
vetsége felhívása.) — Történelemtanítás,
1985. 3. sz. 13—14. p.
881. Bedő László: A Magyar Ellenállók, Anti
fasiszták Szövetségének tevékenysége. —
Honismeret, 1984. 5. sz. 3—4. p .
882. Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar
nemzeti ellenállás történetéhez. — TSz,
1985. 1. sz. 8—25. p.
883. Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar
nemzeti ellenállás. A Békepárt történeté
nek kérdéseihez. (MSZMP Komárom
megyei Biz. Okt. Igazg. évkönyve 1985.)
28—57. p.
884. Czakó Sarolta: Az M K P harca a főváros

felszabadításáért folyó küzdelemben, szer
vezeteinek kiépülése Budapesten. — Bu
dapesti Fórum, 1985. 1. sz. 80—84. p.
885. Bokor Péter: Internálás, börtön, szabadu
lás. Interjúk. (Tömpe István, Rajk Lászlóné, Nonn György, Kelen Béla, Kiss
Károly.) (Az 1944. év históriája. Bp. 1984.)
118—121. p.
886. Pintér I s t v á n : Passzív ellenállás Magyar
országon 1944 őszén, 1945 elején. (Az
1944. év históriája. Bp. 1984.) 142—
146. p.
887. E g y ü t t a felszabadítókkal. (Az ellenállási
mozgalom kiemelkedő harcosai.) — Mun
kásőr, 1985. 1. sz. 26., 2. sz. 18—19.,
3. sz. 12—15. p .
888. Asik, M. V.: Veros madjarok— krasznüe
vengrü. — Neva, 1985. 4. sz. 156—163. p .
Magyarország 1944 őszén. Magyar par
tizánok, ellenállók.
889. Sziklai Sándorné: Adalékok a 165. sz.
juzsai (talici) antifasiszta iskola történe
téhez. (1943—1945.) — H K , 1985. 2. sz.
344—370. p.
890. Sárközi Zoltán—Tóth Róbert: Egykorú
feljegyzés a Szovjetunió Barátai Magyar
országi Egyesületének (SZUBME) a hazai
antifasiszta ellenállásban betöltött szere
péről 1944—1945. — H K , 1885. 1. sz.
29—41. p.
891. Körösi Sándor: Szovjet földön a magyar
szabadságért. (Miklós Ferenc, Beck Már
ton, Nádor Dániel magyar partizánok
sírja Krasznaja Szlobodán.) — Népsza
badság, 1985. 107. sz. 10. p.
892. Derzsaluk, N . Sz. : Vengerszkie internacionalisztü v Velikoj Otecsesztvennoj voj ne. Kiev, Náuková Dumka, 1985. 125 p.
893. Zalka András: Teljes csendben. Kapcso
lat Moszkva és a Kárpátok között. —
H K , 1985. 4. sz. 909—930. p .
894. Szakály Sándor: Testvéri földön a magyar
szabadságért. A Rácz Gyula vezette par
tizáncsoport harcai. Bp. Zrínyi K. 1985.
41 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
895. A rudnoki partizánakció. (Petőfi partizán
osztag.) [ í r t a : ] B . F . — N , 1985. 2. sz.
11. p.
896. Berényi Ferenc: Besztercebánya, Klenovec. Találkozás Szagyilonko parancsnok
kal — 40 év után. — Ellenállók, anti
fasiszták 1985. 1. sz. 5. p .
897. Alaksza T a m á s : K é t felkelés. Áttörés a
Dukla-szoroson. — Mo, 1985. 18. sz. 12. p.
898. Lovász Péter: Magyarok a nácik ellen.
Dél-Csehország, 1945. május. — Népsza
badság, 1985. 111. sz. 6. p.
899. Godó Ágnes: Harcok a Dráva mentén.
A 15. „Petőfi Sándor" népfelszabadító
rohamdandár harci útja. Bp. Zrínyi K,
1985. 39 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
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900. K[uti] F[erenc] : A Petőfi-dandár helyt
állása. — N, 1985. 4. sz. 11. p .
901. Bozic, N. : Szedma vojvodjanszka NOTJ
brigáda. Beograd, (Vojnoizd. Zavod),
1984. 574 p . Illusztr.
902. Vujisevic,
J . : Külföldi állampolgárok
Jugoszláviában a fasizmus elleni harcban«
(Petőfi Sándor magyar zászlóalj.) — Vojnoistorijski Glasnik, 1984. 1. sz. 387—
396. p .
903. Kúti Ferenc: Tizenegy magyar partizán.
(Pál Klára és Fehér Sándor emlékezése a
szerémségi harcokra.) — Határőr, 1985.
14. sz. 10. p .
904. Matihaeidesz K o n r á d : Ellenállók az Avas
alján. Epizódok a MOKAN Komité har
caiból. Bp. Zrínyi K. 1985. 48 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
905. Beránné Nemes É v a : A MOKAN-komité
tevékenysége. — H K , 1985. 1. sz. 3 —
28. p.
906. Oodó Ágnes: A Nógrádi partizánegység.
Bp. Zrínyi K. 1985. 46 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
907. Újvári Imre László: Jelzőtuzek a Buzsorán. Bp. Zrínyi K. 1985. 51 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
908. Kerékgyártó Mihály: Egykori partizánok
találkozója. (Petkó Sándor, Antal I s t v á n ,
Tresó Kálmán, valamint a hősi halált halt
Szálai Sándor, Tengely József, Oláh I s t v á n
és az elhunyt Szita Ferenc hozzátartozói
nak találkozója Ózdon.) [A Lebovics
ejtőernyős csoport bevetése 1944. szep
tember 19-én Biste—Nagykázmér térsé
gében.] — Népszabadság, 1985. 256. sz.
10. p .
909. Fegyverrel az erdélyi havasokban. (Rékai
Miklós volt partizán visszaemlékezése.)
— Munkásőr, 1985. 1. sz. 28—29. p .
910. Bóc I m r e : Hazatérés. (Szőnyi Tibor.) —
Valóság, 1985. 5. sz. 70—75. p.
911. Andrássy A n t a l : Antifasiszta harcosok,
hagyományok Somogyban. 1944 nyarától
a nyilas puccsig. — Útközben, 1984. 3.
sz. 53—59. p .
912. Csiffáry Nándor: Dorog és környéke el
lenállási mozgalma. (MSZMP Komárom
m. Biz. Oktatási Igazg. évkönyve. 1985.)
74—82. p .
913. Nagy Gábor: Az országos és a Komárom
megyei ellenállási mozgalom kapcsolata.
(MSZMP Komárom megyei Biz. Oktatási
Igazg. évkönyve. 1985.) 58—73. p .
914. Ölvedi Ignác : Antifasiszta ellenállás Bu
dapesten. — H o , 1985. 4. sz. 84—87. p .
915. Kacsó Lajos: Kőbányai partizánok. Bp.
Zrínyi K. 1985. 44 p. Illusztr.
(A szabad Magyarországért.)
916. A szabadságért harcoltak. (A Szir-partizáncsoport.) [ í r t a ] : M. K. — Magyar
Rendőr, 1985. 14. sz. 7. p.
917. Kovács Mihály: Emlékezés a Vörös Bri

gádra. — Ellenállók, antifasiszták, 1985.
1. sz. 13. p .
918. A brigádtagok halála. [ í r t a ] : P . A. — N,
1985. 4. sz. 15. p .
919. Vadász Ferenc: Csendőrsortűz a Várban.
Fiatalok haltak meg népük becsületéért.
— Népszabadság, 1985. 2 1 . sz. 11. p .
920. Lencsés J á n o s : í g y kezdődött... (Pestúj
helyi csoport. 1945.) — Kritika, 1985.
4. sz. 4. p.
921. Barátok a bajban. Lengyel menekültek
Magyarországon 1939—1945. (Lengyelből
ford. Murányi Beatrix. Vál. és az utószót
í r t a : J . R. Nowak, T. Olszanski. Sajtó alá
rend., szerk. és a dok. vál. Antal László.)
Előszó: Juhász Gyula. B p . Európa K.
1985. 653 p. 34 t.
(Emlékezések.)
922. Boos, R. : Francia hadifoglyok Magyar
országon. (1943—1945.) — Revue Histo
rique des Armées, 1984. 3. sz. 96—109. p.
923. Lemaire, P . : A magyar vendégszeretet,
ahogyan egy francia hadifogoly látta. —
Revue Historique des Armées, 1984. 3.
sz. 110—111. p .
924. Lagzi I s t v á n : Quelques aspects du séjour
des réfugiés polonais et français en
Hongrie, 1939—1945. (Études historiques
hongroises 1985. 1. köt. B p . Akad. K.
1985.) 659—683. p .
925. Kis András: Antifasiszta magyar kato
nák. — Ellenállók, antifasiszták, 1985.
1. sz. 8—9. p .
926. Kővágó József: Emlékezés a náci-ellenes
Magyar Katonai Ellenállásra. Linwood,
Century Typesetting, 1985. 95 p.
927. SzecsJcó Karoly: A szálak a testőrtábor
nokhoz vezettek. Egri honvédtiszt Szent
györgyi Albert ellenálló csoportjában.
(Milassin István). — Hevesi Szemle, 1985.
1. sz. 77—80. p .
928. Beránné Nemes É v a : Ginzery Sándor
tüzérezredes az ellenállási mozgalomban.
—HSz, 1985. 2. sz. 87—90. p .
929. Szakály
Sándor: „Amit kötelességünk
volt tenni". Pruzsinszky László egykori
tartalékos tüzérfőhadnagy visszaemléke
zése. — Kritika, 1985. 11. sz. 27. p .
930. Iván Dezső : Repülők a magyar ellenállás
ban — a légierő megalakulása. — H o ,
1985. 8. sz. 73—84. p .
931. Iván Dezső: Repülők a katonai ellenállás
ban. (1944. június—1945. május.) — Re
pülés, 1985. 4. sz. 12— 13. p.
932. Bajcsányi I v á n : Ellenállók a Börzsöny
ben. (Görgey-partizánzászlóalj.) — Határ
őr, 1985. 2. sz. 10. p .
933. Csohány Endre : Amit a Görgeyről tudni
kell... — Ellenállók, antifasiszták, 1985.
1. sz. 10. p.
934. Takács Tibor: Halló, Tartsay lakás?
[Bp.] Kossuth K. 1985. 308 p .
935. A Felszabadító Bizottság. Bajcsy-Zsi-
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linszkyre és társaira emlékezve. — Ellen
állók, antifasiszták, 1985. 1. sz. 2—3. p.
936. Ki volt a „nemzeti kémnő" ? Csermák
Mária és fogolytársai a sopronkőhidai
börtönben. — Magyar Nemzet, 1985. 109.
sz. 14. p .
937. Kiss Sándor, M.— Vitányi I v á n : A Ma
gyar Diákok Szabadságfrontja. — Palóc
föld, 1985. 2. sz. 36—38. p.
938. Egyetemisták az ellenállási mozgalom
ban. (Gönczy László és Payer Imre vissza
emlékezése a Táncsics zászlóalj tevékeny
ségére.) — Népszabadság, 1985. 55. sz.
10. p .
939. A Budai önkéntes Ezred harcai. — Ha
tárőr, 1985. 6. sz. 13. p .
940. Kéthely Mátyás: Csatában jó Budavárért.
[Riporter]: Takács Tibor. — N , 1985.
6. sz. 11. p.
941. Sárközi Sándor: A Budai önkéntes Ezred
katonája voltam. — MHSz Élet, 1985.
3. sz. 26—27. p .
942. Némethi Györgyi : A Budai önkéntes
Ezred krónikája. Szovjet és magyar
zászló a felszabadult Budai Váron. —
Ország Világ, 1985. 7. sz. 8. p.
943. Molnár I s t v á n : A budai önkéntes. — Or
szág Világ, 1985. 9. sz. 8—9. p .
944. Tóth Sándor: Budai önkéntesek. Bp. Zrí
nyi K. 1985. 52 p. IUusztr.
(A szabad Magyarországért.)
945. Demény Pál: A felszabadított szovjet
fiatalok. [Orosz kényszermunkások búj
tatása Budapesten.] (Az 1944. év histó
riája. Bp. 1984.) 169—171. p.
946. Kőszeghy Albert : E g y magyar önkéntes
visszaemlékezése. (Részlet a Budai ö n 
kéntes Ezred egyik volt szakaszparancs
nokának írásából.) — H o , 1985. 4. sz.
87—91. p .
947. A Budai Önkéntes Ezred harcai. —- Ha
tárőr, 1985. 6. sz. 13. p.
948. Botos János : Magyar katonák a főváros
szabadságáért. — Magyar Rendőr, 1985.
6. sz. 5. p.
949. Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek
az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt
és nyilaskereszt árnyékában. Bp. Ecclesia,
(1985.) 632 p. IUusztr.
950. Macskásy Pál: A „tiszteletbeli magyar"
halálára. (Sylvestre Nugues-Bourchat el
lenállási tevékenysége a budapesti francia
követségen.) — Magyar Nemzet, 1985.
93. sz. 6. p.
951. Cohen, A.: La résistance des „Haloutzim"
en Hongrie. — Revue d'Histoire de la
Deuxième Guerre Mondiale, 134. sz. 1984.
59—72. p.
A fiatal cionisták ellenállási mozgalma
Magyarországon.
952. Tilkovszky Lóránt : Widerstand unter den
Ungarndeutschen im Zweiten Weltkrieg.
— Acta Historica, 1985. 1—2. sz. 129—
140. p.

953. Kroó László: Egy vasárnap délután.
(Buchenwaldi Illegalische Lagerkomitee
magyar szekciójának megalakulása 1944.)
— Élet és Irodalom, 1985. 33. sz. 6. p .
954. Komorniczki, S. : Varsó barikádjain. (Na
barykadach Warszawy. Ford. Kovács
István. Bp.) Kossuth K. 1985. 277 p.
IUusztr.
955. Domány András: A varsói felkelésről —
Londonból. — Élet és Irodalom, 1985.
5. sz. 6. p.
956. Kovács István : A varsói felkelés kirobbantásának politikai háttere. (Az 1944. év
históriája. Bp. 1984.) 99—103. p.
957. Piekarski, M. : A magyar hivatásos állo
m á n y álláspontja a varsói felkelésről.
1944. — Wojskowy Przeglad Historiczny,
1984. 2. sz. 272—282. p .

A második világháború utáni időszak
hadtörténelme
958. Nemzetközi
szerződések
1945—1982.
A második világháború utáni korszak
legfontosabb
külpolitikai
szerződései.
(Feldolg. és tanúim. írta Halmosy Dénes.)
Bp. Közgazd. és Jogi K.—Gondolat K.
1985. 674 p .
959. Balogh Sándor: Die „ungarische Frage"
auf der Pariser Friedenskonferenz (1946.)
(Études historiques hongroises 1985. 1.
köt. Bp. Akad. K. 1985.) 19—42. p.
960. Arday Lajos: Az európai erőviszonyok
változása a I I . világháború után. — Pro
pagandista, 1984. 6. sz. 117—129. p.
961. Széles Adolf: A szocialista országok béke
kezdeményezéseinek negyven éve. —
Reflektor, 1985. 3. sz. 5—22. p.
962. A NATO megalakulásától napjainkig. —
Ho, 1985. 5. sz. 32—48. p.
963. Szirtes I. János: Űjrafegyverkezés Adenauertől Kohlig. Bp. Zrínyi K. 1985. 112
p. IUusztr.
(Katonapolitika fiataloknak.)
964. Varsói Szerződés 1955—1985. A béke és
a biztonság őre. — Radar, 1985. 1. sz.
4—6. p .
965. A Varsói Szerződés meghosszabbításának
dokumentuma. —- Radar, 1985. 7. sz.
8—9. p .
966. Bertalan István Béla : 30 éves a Varsói
Szerződés. Fegyverbarátok. — Polgári
Védelem, 1985. 5. sz. 8—9. p.
967. Kemény Barna: Harmincéves a Varsói
Szerződés. Égboltunk védőpajzsa. — Re
pülés, 1985. 5. sz. 3. p.
968. Kirjan, M. : A szocialista államok együtt
működése a Varsói Szerződésben. — HSz,
1985. 5. sz. 1—3. p .
969. Kovács Jenő : A Varsói Szerződés aláírá
sának harmincadik évfordulójára. — Ho,
1985. 5. sz. 3—7. p.
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970. Kovács J e n ő : A Varsói Szerződés hivatása.
— Pártélet, 1985. 5. sz. 58—61. p.
971. Makunin, A.: A béke és szocializmus őr
helyén. — N , 1985. 8. sz. 5. p.
972. Mórocz Lajos: Békénk pajzsa. — Nép
szabadság, 1985. 111. sz. 3. p.
973. Patkós I m r e : Harminc év a béke szolgá
latában. (Varsói Szerződés.) — Hazafiság
— Honvédelem, 1985. 1. sz. 90—121. p .
974. Pirityi Sándor: Varsói Szerződés 1955—
1985. — Radar, 1985. 2. sz. 3—6. p.
975. Serfőző László: Varsói Szerződés 1955—
1985. E g y ü t t , közös erőfeszítéssel. — Ra
dar, 1985. 3. sz. 4—10. p .
976. Serfőző László: A Varsói Szerződés alá
írásának előzményei. — N, 1985. 16. sz.
5. p .
977. Serfőző László: Az Egyesített Fegyveres
Erőkről — dióhéjban. — Radar, 1985.
4. sz. 12—15. p .
978. Szabó Egon: Varsói Szerződés 1955—1985.
30 éves a béke biztos védőpajzsa. — Ra
dar, 1985. 5. sz. 3—7. p.
979. Szórádi Zoltán: Hazánk 40 éve a Varsói
Szerződés, a béke és szocializmus biztos
támasza. •—• Hadtápbiztosítás, 1985. 1.
sz. 79—84. p.
980. Mirgorodszkij,
V. : Szoros együttműkö
désben internacionalista feladatunk telje
sítéséért. — Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz.
99—101. p .
981. Szilcsenko, N. K. : A béke és a szocializ
mus védelmének őrhelyén. — N, 1985.
19. sz. 5. p .
982. Simon Sándor: 30 éves a Varsói Szerző
dés. — Akadémiai Közlemények, 117.
sz. 1985. 91—101. p .
983. Testvéri szövetség a szocializmusért, a
békéért. (írta ós összeáll. Serfőző László,
Sterl István.) Bp. Zrínyi K. 1985. 67
sztl. lev. Illusztr.
984. Thürmer Gyula: Harmincéves a Varsói
Szerződés. — Propagandista, 1985. 3.
sz. 116—128. p.
985. Thürmer Gyula: Három évtized a béke
és a biztonság védelmében. — Külpoli
tika, 1985. 3. sz. 62—82. p .
986. Tolnay László: A Varsói Szerződés ka
tonai doktrínájának és hadászatának né
hány összefüggése. —- Külpolitika, 1985.
3. sz. 83—91. p.
987. Vajda Péter: Varsói Szerződós 1955—
1985. Népünk biztonságáért, Európa bé
kéjéért. — Radar, 1985. 7. sz. 3—7. p.
988. Zágoni E r n ő : A Varsói Szerződés har
minc éve. Ünnepi beszédvázlat. [Kiad.
a] MN Politikai Nevelőmunka Anyagi
és Módszertani Központ. [Bp.] (MNMK
Ny.) 1985. 18 p.
989. Tömösvári Zsigmond : Köszöntjük a szov
jet hadsereget. — Radar, 1985. 2. sz.
12—16. p .
990. Makai György: Afrikai seregek. — Interpress Magazin, 1985. 9. sz. 4—10. p.

991. Hegedűs Erzsébet: A koreai háború az
Egyesült Államok hidegháborús politiká
jában. (Acta Marx.—len., Tud. Szoc. 29.
köt. Bp. 1983.) 75—91. p .
992. Aparváry László : Indokínában az ide
genlégióval. Calgary, Szerző, 1981. 384
p.
QQS.Oárdos Miklós: Ultrapuccs Algériában.
(1961. április 21—26.) (Évfordulók 1986.
Bp. Kossuth K. 1985.) 172—178. p .
994. Győri Sándor: Magyarok Dél-Vietnam
ban. (Szemtanúként Saigonban.) Bp.
Zrínyi K. 1985. 145 p. 12 t.
Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizott
ság.
995. Halász Antal: Tíz éve győzedelmesked
tek a népi erők. — N, 1985. 17. sz. 5. p .
996. Makai
György: Etiópia 1974—1984.
(Bp.) Kossuth K. 1985. 208 p .
(Nemzetközi Zsebkönyvtár.)
997. Az iraki—iráni háború. — Ho, 1985.
11. sz. 9—19. p .
998. Ivanenko, V. : Iszlám, hadsereg, politika.
(Iranszkaja armija v revoljucii i vojne.
Ford. Nagy László.) Bp. Zrínyi K . 1985.
121 p. Illusztr.
(Katonapolitika fiataloknak.)
999. Szenes Zoltán: A hadtápbiztosítás sajá
tosságai a falklandi háborúban. — Had
tápbiztosítás, 1984. 2. sz. 48—57. p .
1000. Manana Laino, D. : Harc a Falkland(Malvin-) szigetekért 1982. (Vázlatokat,
mell. készítette és a képeket vál. Oszetzk y Tamás.) Bp. Zrínyi K. 1985. 142 p .
31 t.
(Helyi háborúk.)
1001. Sandinisták, összeáll, bev. és jegyz.
ellát. Anderle Ádám. Ford Kiss Judit,
Koroncz Ágnes stb. Szerk. Vincze
Istvánná. Bp.) Kossuth K. 1985. 324 p .
1002. Nagy Csaba: Háborúk 1984-ben. —
Népszabadság, 1985. 3. sz. 5. p.

A Magyar Néphadsereg
és a fegyveres testületek története
1945—1985
1003. Kádár J á n o s : Béke, függetlenség, hon
védelem. Beszédek ós cikkek 1957—1985.
B p . Zrínyi K. 1985. 342 p .
1004. Zágoni E r n ő : Honvédelmi politikánk
fejlődése. [Kiad. a] MN Politikai Neve
lőmunka Anyagi és Módszertani Köz
pont. [Bp.] (MNMK Ny.) 1985. 17 p .
(Időszerű politikai tájékoztató.)
1005. Bognár Károly: Magyarország bizton
sága. —• N , 1985. 19. sz. 4. p.
1006. Tóth Gyula: Kongresszusaink a honvé
delemről. — N, 1985. 12. sz. 6. p.
1007. Oláh I s t v á n : A szocializmus építésének
és védelmének útján. — N , 1985. 14. sz.
3.p.
1008. Pacsek József: A fegyveres erők ünne
pén. — N, 1985. 39. sz. 3. p.
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1009. Kovács Jenő : A fegyveres erők napján.
— Határőr, 1985. 39. sz. 3. p .
1010. Kis András—Mues Sándor—Kovács Je
n ő : A Magyar Néphadsereg története.
(Magyarország hadtörténete. 2. A ki
egyezéstől napjainkig. Bp. Zrínyi K.
1985.) 519—580. p.
1011. Kis András: Az antifasiszta Magyar
Honvédség születése (1945). (A népi de
mokratikus átalakulás kezdetei és a ma
gyar államiság. Szerk. Marosi Endre.
Kiad. a T I T Orsz. Közp. és HajdúBihar m. Szerv. Debrecen, 1985.) 22—
50. p.
1012. K i s András: Népi hadsereg születik,
1945. — História, 1985. 1. sz. 26—29. p.
1013. Kis András: Az antifasiszta Magyar
Honvédség születése. (1945.) (A népi
demokratikus átalakulás kezdetei és a
magyar államiság. Debrecen, T I T , 1985.)
22—50. p .
1014. Mórocz Lajos: Négy évtized fényében.
— Ho, 1985. 4. sz. 3—9. p.
1015. Szántó Mihály: Negyven év a haza és a
béke szolgálatában. (A Magyar Nép
hadsereg megalakulása és fejlődése nap
jainkig.) — HSz, 1985. 4. sz. 1—6. p.
1016. Liptai Ervin: Négy évtized a nép szol
gálatában. (A Magyar Néphadseregről.)
— N, 1985. 3. sz. 3. p.
1017. Zágoni E r n ő : A Magyar Néphadsereg
megalakulása, fejlődósének négy évtize
de. Ünnepi beszédvázlat. [Kiad. a]
MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és
Módszertani Központ. [Bp.] (MNMK
Ny.) 1985. 17 p.
1018. Új haza, új hadsereg. — N, 1985. 3. sz.
9.p.
1019. Révész Géza: Az új hadsereg. — Határ
őr, 1985. 13. sz. 11. p.
1020. Új haza, új hadsereg, összeáll. : Kacsó
Lajos, Mues Sándor. — N, 1985. 3. sz.
8—9. p .
1021. Keubke, K. U. : A Magyar Néphadsereg
megalakulása és fejlődése. — Militär
wesen, 1984. 7. sz. 23—27. p.
1022. Új haza, új hadsereg. Visszaemlékezések
az 1945—1948-as évekre. 2. bőv. kiad.
(Szerk. Nagy Gábor, Móricz Lajos.) Bp.
Zrínyi K. 1985. 319 p .
í r t á k : Csémi Károly, Oláh István,
Karátsony József, Kis András, Ákos
Károly, Görgényi Dániel, ölvedi Ignác,
Gráber György, Felkai Dénes, Nagy
Gábor, Lóránt Imre, Szokolai István,
Gém Ferenc, Szebelkó Imre, Érsek
Bertalan, Sallai Tivadar, Széni Imre,
Elek Tibor, Fekete Rezső, Görgényi
György, Homoki Imre, Komis Pál,
Móricz Lajos, Rózsa András.
1023. Zöldi László: Szűkített rehabilitáció.
(Reflexiók az „Új haza, új hadsereg"
c. tanulmánygyűjtemény megjelenése

alkalmából.) — Élet és Irodalom, 1985.
26. sz. 9. p.
1024. Kis
András: Bővített rehabilitáció.
(Kiegészítés Zöldi László „Új haza, új
hadsereg" bírálatához.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 27. sz. 2. p .
1025. Ölvedi Ignác: Elfelejtett hadsereg. (Ki
egészítés Zöldi László „Új haza, új had
sereg" bírálatához.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 29. sz. 2. p.
1026. Nagy Gábor—Móricz Lajos: Új haza,
új hadsereg. —• ami egy lábjegyzetből
és egy nekrológból kimaradt. (Almásy
Pál altábornagyról.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 42. sz. 4. p .
1021. Kis András: Az utolsó utáni szó jogán.
— Élet és Irodalom, 1985. 44. sz. 2. p .
1028. A haza szolgálatában, (összeáll. Szepesi
Ferenc, ill. Bükkösi Gábor.) Bp. Zrínyi
K. 1985. 183 p. Illusztr.
Válogatás a Zrínyi Kiadó és a Néphad
sereg Szerkesztőségéhez beérkezett pá
lyamunkákból.
Nyugállományú tisztek visszaemlékezé
sei.
í r t á k : P . Szabó Sándor, Szegedi Mihály,
Tarján Imre, Sárközi Sándor, Nényei
László, Szabó Ferenc, Papp Albert,
Novák Ferenc, Licsicsányi István, Mues
Sándor, Mészáros Lajos, Ligeti Rudolf,
Kazinczi István, Nánási Ferenc, Bakti
József, Kertész Ferenc, Czanik György,
Sebes Tibor.
1029. Oláh I s t v á n : Hogyan született néphad
seregünk? [Riporter]: Szabó László. —
Népszabadság, 1985. 15. sz. 7. p.
1030. Szabadi Tibor: Néphadsereg született.
— Ország Világ, 1985. 10. sz. 8—9. p .
1031. Szebelkó I m r e : A demokratikus hadsereg
megszületése. — Ország Világ, 1985. 4.
sz. 8—9. p .
1032. Szabó Miklós, M. : Néphadseregünk első
hadosztályai. — Magyar Nemzet, 1985.
86. sz. 4. p.
1033. Szántó Mihály: Néphadseregünk első
hadosztályai. — MHSz Élet, 1985. 1. sz.
26—27. p.
1034. Gáspár János: A temesvári önkéntesek.
(Az 1. önkéntes Magyar Hadosztályról.)
(Nógrád megyei múzeumok évkönyve.
11. köt. 1985.) 157—181. p.
1035. Karátsony József: ö n k é n t jelentkeztek,
í g y alakult meg az új hadsereg. — Ellen
állók, antifasiszták, 1985. 1. sz. 8—9. p .
1036. Fekete Rezső: Még egyszer a 6. hadosz
tályról. — Népszabadság, 1985. 96. sz.
10. p .
1037. Kacsó Lajos: Volt egyszer egy tábori
színház. (A 6. gyaloghadosztály kereté
ben működött.) — N, 1985. 25. sz. 13.
P1038. Megemlékezés Csongrádon a demokrati
kus magyar hadsereg megalakulásának
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40. évfordulója alkalmából. — Népsza
badság, 1985. 16. sz. 5. p .
1039. Mues Sándor: Politika és a hadsereg
Magyarországon 1944—1948. (Tanulmá
nyok.) Bp. Zrínyi K. — Kossuth K.
1985. 226 p . 14 t .
1040. Mues Sándor: Katonapolitikai elgondo
lások az új magyar hadsereg megszerve
zésére és a háború utáni fejlesztésére
(1945—1948.) — H o , 1985. 2. sz. 85—
94. p .
Idél. Balogh Gyula: Hozzászólás a „Katona
politikai elgondolások az új magyar
hadsereg megszervezésére és a háború
utáni fejlesztésére (1945—1948)" c. cikk
hez. — H o , 1985. 7. sz. 86—89. p .
1042. Felkai Dénes: A magyar katonapolitika
néhány kérdése 1945—1948-ban. — Ho,
1985. 3. sz. 21—28. p .
104t3. BocsJcay László: A nemzetközi helyzet
alakulásának főbb jellemzői, annak hon
védelmi kihatásai (1944—1956). — Aka
démiai Közlemények, 114. sz. 1985.
5—33. p.
1044. Pető Iván—Szakács Sándor : A hazai
gazdaság négy évtizedének története.
1945—1985. I . Az újjáépítés és a terv
utasításos irányítás időszaka 1945—
1968. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1985.
764. p .
A hadsereg fejlesztéséről 151—156.,
161—169., 266—267. stb. p .
1045. Mues Sándor : Agitációs és propaganda
munka a hadseregben (1945—1948).
[Kiad. a] MN Pol. Fcsfség Tudományos
Tanács. [Bp.] (MNMKny.) 1985. 120 p .
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 7.)
1046. Mues Sándor: A politikai munka szer
vezete és tevékenysége a hadseregben
(1945—1948). Bp. (MNMK ny.) 1984.
138 p .
Ism. Deák Mihály. — H o , 1985. 10. sz.
110—111. p., K[acsó] L[ajos]. — N ,
1985. 16. sz. 13. p .
1047. Háncs E r n ő : A politikai tiszti intézmény
szervezetének létrehozása a Magyar
Néphadseregben. — H K , 1985. 2. sz.
372—385. p .
1048. Háncs E r n ő : A politikai tiszti apparátus
szervezetének kiépítése és tevékenységé
nek első tapasztalatai (1949. február—
július). [Kiad. a] MN Pol. Fcsfség
Tudományos Tanács. [Bp.] (MNMKny.)
1985. 66 p.
(Tanulmányok, dokumentumok a Mai
gyár Néphadseregben folyó politika
munka történetéből 6.)
1049. Varga László: Holnapra megforgatjuk.
(Féléves politikai tiszti tanfolyam a
Killián-laktanyában 1952-ben.) — Ha
tárőr, 1985. 49. sz. 14. p .
1050. Pártpolitikai munka a Magyar Néphad

sereg Beruházási, Fenntartási és Kivite
lezési szerveiben. Tanulmánykötet. (ír
t á k : H o r v á t h Dezső, Szauer Károly s t b .
Szerk. Asztalos László.) Bp. Zrínyi K.
1985. 175 p .
1051. Szabó Árpád: A pártszervezetek hely
zete és tevékenysége a Magyar Néphad
seregben (1956. november—1957. de
cember). [Kiad. a] MN Pol. Fcsfség
Tudományos Tanácsa. [Bp.] (MNMK
ny. 1985.) 158 p .
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai
munka történetéből. 5.)
1052. 40 év a Magyar Néphadseregben. A Had
történeti Intézet és Múzeum ünnepi
megemlékezése, 1985. szeptember 24.
[Közli]: Zachar József. — H K , 1985.
4. sz. 957—963. p .
1053. A felsőfokú tisztképzés 35. évfordulóján.
Beszélgetés Simon Sándor vezérőrnagygyal. [Riporter]: Zsalakó István. — N,
1985. 41. sz. 7. p .
1054. Gróf Ferenc: 35 év a felsőfokú tisztképzés
szolgálatában. Egyetemi doktorok ava
tása. (A Zrínyi Miklós Katonai Akadé
mia fennállásának 35. évfordulójára
rendezett ünnepség.) —• N , 1985. 42. sz.
3. p.
1055. Az Akadémia szerveinek története.
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) —
Akadémiai Közlemények, 120/2—3. sz.
1985.
1056. Száva Péter: Hadművészet története
tanszók (története 1950—1981.) — Aka
démiai Közlemények, 120/2. sz. 1985.
121—147. p .
1057. Leipniker A r t ú r : Haditechnikai műszaki
fejlesztés a Magyar Néphadseregben. —
HSz, 1985. 2. sz. 65—67. p .
1058. S[inka] I [ s t v á n ] : A 40 éves hadihajósok.
— N, 1985. 14. sz. 13. p .
1059. Székely Sándor—Balogh Gyula: Jogi
csoportfőnökség a Honvédelmi Minisz
tériumban. (1945—1950.) — H o , 1985.
6. sz. 92—104. p .
1060. Lapos Mihály: A hadügyben végbemenő
forradalom hatása a csapatok hadtáp
biztosítására. — Hadtápbiztosítás, 1985.
1. sz. 84—93. p .
1061. Kapus Gyula: Az 5. hadsereg hadtáp
szolgálata 24 éves eredményei, további
tennivalóink. — Hadtápbiztosítás, 1985.
1. sz. 101—106. p.
1062. Rehó László : A honi légvédelmi ós csa
patrepülő alakulatok hadtápszolgálatá
nak
fejlődése,
együttműködése
a
DHDSCS légiereje hadtápszolgálatával.
— Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 106—
109. p .
1063. Pálinka Károly: A 3. hadtest hadtáp
szolgálat fejlődése, további tennivalói.
— Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 110—
113. p .

— 589 —

1064. Sántha I m r e : Az MN H Á V P hadtáp
szolgálat fejlődése, helyzete. — H a d t á p 
biztosítás, 1985. 1. sz. 113—117. p .
1065. Prakter József: A Polgári Védelem had
tápszolgálatának fejlődése. — H a d t á p 
biztosítás, 1985. 1. sz. 118—120. p.
1066. Dobó Ferenc: A katonai közlekedési
szolgálat fejlődése, munkája, a fejlesztés
főbb irányai. — Hadtápbiztosítás, 1985.
1. sz. 121—125. p .
1067. A hadtápgazdálkodás helyzete és fejlő
dése az 1944—1948-as években. — Had
tápbiztosítás, 1985. 4. sz. 128—140. p .
1068. Ettig Antal: Az üzemanyag-szolgálat
szakanyagfejlesztési tevékenysége, az
MN megalakulásától napjainkig. —
Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 133—136.
P1069. Makra E r n ő : A Magyar Néphadsereg
üzemanyag-szolgálat fejlődése, helyzete,
fejlesztésének főbb irányai. — H a d t á p 
biztosítás, 1985. 1. sz. 136—140. p.
1070. Pály I s t v á n : Az élelmezési szolgálat fej
lődése, helyzete. — Hadtápbiztosítás,
1985. 1. sz. 141—143. p .
1011. Nátrán György: A ruházati szolgálat
fejlődése, helyzete. — Hadtápbiztosítás,
1985. 1. sz. 143—148. p .
1072. Gerencsér Antal: 35 év a néphadsereg
szolgálatában. (Építőipari Kivitelező
Vállalat.) — HSz, 1985. 6. sz. 86—87. p .
1073. Hideg János : 40 éves a Magyar Nép
hadsereg Egészségügyi Szolgálata. —
Honvédorvos, 1985. 1—2. sz. 3—4. p .
107'4. Horváth I s t v á n : A katona-egészségügyi
szolgálat fejlődése és fejlesztésének fő
irányai. — Hadtápbiztosítás, 1985. 1.
sz. 128—133. p .
1075. Birkás János—Farkas József—Kovács
Máté: A Magyar Néphadsereg Központi
Katonai Kórházának negyedik évtizede.
— Honvédorvos, 1985. 1—2. sz. 23—
29. p.
1076. Novák János—Gelencsér Ferenc—Rékai
Miklós: A katonaorvosi kutatómunka
sajátosságai, eredményei és feladatai. —
Hadtápbiztosítás, 1985. 2. sz. 103—
107. p.
1077. Kádár P á l : A Közegészségügyi-járvány
ügyi Felügyelet ( K J F ) 10 éve a Magyar
Néphadseregben. — Honvédorvos, 1985.
3—4. sz. 269—273. p .
1078. Komlódi Elemér: Az aknamentesítés
kezdeti időszakáról — műszaki szemmel.
— H o , 1985. 8. sz. 84—95. p.
1079. Szabó József, H . : Szemben az árral.
(Az 1954. évi szigetközi árvíz.) — Határ
őr, 1985. 43. sz. 14. p .
1080. Fuszek Ferenc: Születésnapot ünnepelt
a család. 35 éves a Budapesti Honvéd
Sportegyesület. — N, 1986. 1. sz. 10. p.
1081. Kovács J e n ő : Az első lépések. (Az új
magyar határőrség felállítása, 1945.

február—június.) — Határőr, 1985. 9.
sz. 14—15. p.
1082. Ábel László: A határőrség történetéből
(1945-től.) — Belügyi Szemle, 1985. 2.
sz. 10—15. p .
1083. Kovács Dénes: Partizánból határőrtiszt.
[Riporter]: Sz. J . — Határőr, 1985.
11. sz. 14. p .
1084. Sándor Gyula: Nem születtem katoná
nak. (A miskolci határőr alakulat meg
szervezéséről.) [Riporter]: H . Szabó
József. — Határőr, 1985. 16. sz. 11. p.
1085. Magdus
T a m á s : Harcban születtek.
(A nyírbátori határőr magasabbegység
negyvenéves történetéből.) — Határőr,
1985. 10. sz. 11. p .
1086. Szabó József, H . : Volt egyszer egy tiszti
iskola. (A Határőrség és Belső Karhata
lom Tiszti Iskolája. 1953—1955.) —
Határőr, 1985. 31. sz. 14. p.
1087. Babos Albert: A határőrtanszék negyed
százada. (1960. szeptember l-jén hozták
létre a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián
a határőrtanszéket.) — Határőr, 1985.
50. sz. 14. p .
1088. Keserű István : Az egységes demokra
tikus államrendőrség
megszervezése.
(1944—1945). — Belügyi Szemle, 1985.
1. sz. 18—26. p.
1089. Keserű I s t v á n : A demokratikus rendőr
ség a hatalomért folyó harc időszakában.
(1945—1948). — Belügyi Szemle, 1985.
3. sz. 29—34. p.
1090. Palásthy László: Győr-Moson vármegye
rendőrfőkapitányság szervezése a fel
szabadulás után. (1945.) — Magyar
Rendőr, 1985. 12. sz. 11. p.
1091. Häuser Miklós: Demokratikus rendőrség
alakul. (1945.) — Magyar Rendőr, 1985.
7. sz. 7. p.
1092. Gergely E r n ő : A demokratikus rendőrség
megalakulása. — Jogtudományi Köz
löny, 1985. 4. sz. 197—203. p.
1093. Kovács József Sándor: A demokratikus
rendőrség megszervezése a Tiszántúlon.
(Hajdú-Bihar megyei Levéltár évkönyve.
10. köt. 1983.) 33—44. p.
1094. Krajcsovics P á l : Szemelvények a ma
gyarországi rendőrorvosi szolgálat tör
ténetéből. — Orvostörténeti Közlemé
nyek, 101. sz. 1983. 83—87. p.
1095. Munkával, tollal, fegyverrel. Bepillantás
a munkásőrség életébe. (Szerk. F . Pintér
Anna, Illés György, Szabó Zsuzsa.)
[Kiad. a] (Munkásőrség Orsz. Pság. Bp.)
Zrínyi K. 1985. 42, [76] p.

Az 1956. évi
magyarországi ellenforradalom
1096. United Nations. Report of the Special
Committee on the problem of Hungary.
General Assembly Off. Records: Elele-
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v e n t h Session suppl. No. 18. New York,
1957. (München, Danubia Druck.) [198?]
272 p.
1097. Gosztonyi Péter: 1956. A magyar forra
dalom története. (München,) „Griff"
Verl. (1981.) 203 p . Illusztr.
1098. Király Béla: A néphatalom védelmében ?
A magyar fegyveres erők az 1956-os
forradalomban. — Bécsi Napló, 1985.
1. sz. 9. p .
1099. Csémi Károly: „Békét, nyugalmat, biz
tonságot teremtettünk". Az ellenforra
dalom végleges szétverése. [Riporter] :
Üjvári Imre László. — N, 1985. 5 1 —
52. sz. 18. p .
1100. Mura József: Az ellenforradalom és le
verése Komárom megyében. (MSZMP
Komárom megyei Bizottsága Oktatási
Igazgatóságának évkönyve. 1. köt. 1985.)
119—125. p.
1101. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Szőke Gyula, Kanyó György.) — N ,
1985. 5. sz. 15. p .
1102. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Telenkó János, H o r v á t h László.) — N ,
1985. 8. sz. 15. p .
1103. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Apró József, Albecker Rudolf.) -— N ,
1985. 9. sz. 15. p .
1104. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Vén József, Koczián József.) •—• N,
1985. 15. sz. 15. p.
1105. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Tárnoki Győző.) — N , 1985. 26. sz.
15. p .
1106. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Rácz Lajos, Fekete Lajos.) — N, 1985.
29. sz. 15. p .
1107. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Németh I s t v á n , Csincsik András.) — N ,
1985. 32. sz. 15. p .
1108. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Csutár István, Farkas István.) — N ,
1985. 35. sz. 15. p .
1109. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Czinó Károly.) — N, 1985. 36. sz. 15. p .
1110. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Koszna János.) — N , 1985. 40. sz.
15. p .
1111. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Szirom János.) — N , 1985. 42. sz. 15. p .
1112. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Juhász Imre.) — N , 1985. 44. sz. 15. p.
1113. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Wunderlich István, Tarr László.) — N,
1985. 48. sz. 15. p .

1114. A munkás-paraszt hatalom védelmében.
(Jorák László, Hrovatin Károly.) — N ,
1985. 51—52. sz. 15. p .
1115. Sólyom József: Élj, boldogulj, gyerme
kem ! K. Farkas József életútja és emlé
kezése a budapesti pártház ostromára.
1—2. r. — Népszabadság, 1985. 85. sz.
6., 86. sz. 6. p .

Tudósítások, riportok
a Magyar Néphadsereg
és a fegyveres testületek életéről
1116. Barlcovits I s t v á n : Exkluzív interjú Kár
páti Ferenc altábornaggyal, a Magyar
Néphadsereg politikai főcsoportfőnöké
vel, miniszterhelyettessel. — ISz, 1985.
4. sz. 4—5. p .
1117. Békés Attila: Magyar tábornok az egye
sített törzsben. Kiképzés, felszerelés,
gyakorlatok. Beszélgetés Fazekas László
vezérőrnaggyal. — Esti Hírlap, 1986.
111. sz. 3. p .
1118. Sánta György: A dísz-egység. (Interjú
Farkas Mihály vezérőrnaggyal az egység
múltjáról és jelenéről.)— Katonai Sajtó
szolgálat, 1984. 7. sz. 7—12. p.
1119. ZsalaJcó I s t v á n : Emberek ezrei élén.
A seregtestparancsnok. (Török Mihály
vezérőrnagy.) — N, 1985. 18. sz. 9. p .
1120. Varga Péter: Hazánk védelmében. —
Népszabadság, 1985. 29. sz. 3. p.
1121. Nők a seregben. (Magyar Néphadsereg.)
— Katonai Sajtószolgálat, 1984. 3. sz.
3—6. p.
1122. Tóth István, K. : Következik a huszadik.
A díszszemlék történetéből. — ISz, 1985.
3. sz. 6—7. p.
1123. Baktai György—Szántó T a m á s : Duna'85
— koalíciós gyakorlat. Térképen és te
repen. — Ország Világ, 1985. 28. sz.
8—9. p .
1124. Czipó Ervin: Bevonulás u t á n — leszere
lés előtt. — Pártélet, 1985. 6. sz. 86—
90. p .
1125. Vágó J á n o s : A laktanya-históriák nyo
mában. [Riporter]: Kacsó Lajos. — N,
1985. 51—52. sz. 8—9. p .
1126. Tóth Zsigmond: A Magyar Néphadsereg
Művelődési Háza. [Riporter]: Sánta
György. — Katonai Sajtószolgálat, 1984.
8. sz. 3—8. p .
1127. Brády Zoltán: Aknamezők. — Új tükör,
1985. 2. sz. 6—8. p.
1128. Tóth I m r e : Szolgálat a határon. — Nép
szabadság, 1985. 201. sz. 3. p .
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TAMJLMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS

EGYHÁZ ÉS HONVÉDELEM AZ ÁRPÁD-KORBAN
Az egyházak hadakozó népei

I.
A koraközépkori püspökségek és apátságok jelentős földbirtokállománnyal ren
delkeztek. E birtokokat elsősorban azért kapták, hogy vallási-lelkipásztori funkcióik
nak eleget tehessenek, s rendkívül fontos társadalomszervező munkájukat végez
hessék. De a birtokokat más kötelezettségek is terhelték. E kötelezettségek a fő
papok és apátságok politikai-gazdasági súlyának gyarapodásával párhuzamosan
növekedtek.
A Meroving-kori frank királyság késői szakaszában, mikor a püspökök és apátok
hadba vonultak, seregükben szabad és nem szabad állapotú vazallus harcosok
küzdöttek, kik az egyháznagy magánkatonáinak számítottak. A Winfrid (Szent
Bonifác) féle egyházi reform idején az egyháznagyok hadakozását visszaélésként
elítélték és megszüntették. Ezzel megszűnt a püspöki és apáti magánkatonák tartása.
Később az egyháznagyok újra tarthattak vazallusokat (stiftsvasallen). Az első rájuk
vonatkozó adatok 786-ból és 792-ből valók. 870-ben Moyenmoutier apátjának 30
páncélost (loricatus) kellett fegyverben tartania. Nagy Károly idején még voltak
nem szabad állapotú vazallusok is, de a IX. században fokozatosan eltűnnek. Sok
egyházi vazallus birtokkal, beneficiummal rendelkezik, de még a IX. században is
vannak birtoktalan egyházi vazallusok (homines casati, austaldi). Ezeket a püspök,
az apátság birtokán közösen tartották el. Az apátságokban a kolostori főépület
mellett
vasallorum"-ban laktak. Idővel e birtoktalan vazallus elem is meg
szűnt. Egy-egy püspökség, vagy kolostor (stift) vazallusai és hadköteles közrendű
alattvalói (hintersassen) saját zászlójuk alatt vonultak hadba, melyet a „stift"
védőszentjének képe díszített. Az egyházi katonák száma a IX. században egyre
növekedett.
Az egyházi vazallus birtokjoga eleinte bizonytalan volt. A püspök tetszése szerint
bevonhatta vazallusa benefíciumát, és őt újra természetbeni közös ellátásba vehette.
De az egyházi katonák között egyre több a szabad vazallus, még öröklődő egyházi
beneficiumokkal is találkozunk. Már Nagy Károly idején észlelhető azonban az a
tendencia, hogy az egyházi vazallusok — nyilvánvalóan bizonytalanabb, kedvezőt
lenebb jogi helyzetük miatt — igyekeznek királyi vazallusokká válni. 1
1 Arnold Pöschl: Bischofsgut und Mensa Episcopalis. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Vermögensrechte.
I. Teil. Die Grundlagen. Zugleich eine Untersuchung zum Lehensproblem. Bonn, 1908.146—157. o.
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Igen fontos a kolostorok szerepe. Nagy Károly Fulrad St. Quentin-i apáttól meg
követelte, hogy ő és lovaskatonái pajzzsal, lándzsával, hosszú és rövid karddal,
íjjal, nyilakkal, valamint tábori szerszámokkal felszerelve vonuljanak hadba. St, Riquier kolostorában 831-ben 110 lovaskatonát befogadó laktanya (vicus militum)
állt. 2 Nem minden kolostor volt azonban egyformán hadköteles. J. P. Poly és
E. Bournazel kiváló munkájukban térképet közölnek a 817-ben a Rajnától nyugatra
fekvő frank apátságok hadkötelezettségéről. Eszerint voltak tényleges katonai szol
gálatra, voltak felszerelés szolgáltatására és voltak csupán a harcosokért való imád
kozásra kötelezett kolostorok.3
A kolostoroknál is jelentősebb a püspökségek vagyona, katonai potenciálja.
Ezt a Karoling-kori frank királyság kétféle módon hasznosította. 1. Egyházi java
kat sajátított ki és adományozott királyi vazallusoknak. 2. Kötelezte a püspököket,
hogy személyesen vegyenek részt a király hadjárataiban és állítsák ki vazallusaikból
álló kontingensüket. Ez lehetővé tette a püspökök számára, hogy saját haderőt
tartsanak, melyet a királyi hatalom gyengülése esetén saját territoriális úri céljaikra
is felhasználhattak.
A püspöki birtokok szabadjai általában hadkötelesek voltak, s a sereget a birtok
világi kormányzója (vogt) vezette a király hadseregébe. Párizs, Reims és Worms
j)üspökeinek sikerült szabad alattvalóik hadkötelezettségét korlátozniuk : csak abban
az esetben hadkötelesek, ha uruk, a püspök is hadba vonul. A püspöki város, mint
erősség, Nagy Károly és Jámbor Lajos idején (814—840) a király, vagy grófja alá
volt rendelve.4
Nagy Károly egyik törvénye megtiltotta az apátoknak és apátnőknek, hogy ide
gennek (extraneus) páncélinget, vagy kardot adjanak a király engedélye nélkül, csak
saját vazallusuknak adhatnak. Ha egy egyházban több páncéling található, mint
amennyi harcosa a szóban forgó egyháznak van, meg kell kérdezni a királytól, mit
tegyenek azokkal. Egy 844-es zsinat arról gondoskodott, hogy a honvédelem ne
szenvedjen hátrányt, ha valamelyik püspök vagy testi gyengesége, vagy a király
engedélye alapján a hadjáratból távol marad. Ilyen esetben megfelelő világi személy
vezeti az egyház hadcsapatát. Az egyházi kontingensek a Karoling-kori frank seregek
igen fontos elemei voltak. 859-ben Kopasz Károly nyugati frank király (843—877)
elmarasztalja Wenilo Sens-i érseket, hogy nemcsak elmulasztotta elküldeni seregébe
érseki hadcsapatát, hanem éppen Károly ellenségének seregébe küldte el. 865-ben
Károly részletesen szabályozza az egyház katonai kötelezettségeit Burgundiában.
Eszerint minden püspök és apátnő köteles fegyvereseit kellő időben a megállapított
2 Gustav Schnürer: Kirche und Kultur im Mittelalter. I. k. Paderborn, 1924. 361—362. o.
3 Jean-Pierre Poly—Eric Bournarel: La mutation féodale. X-e—XII-e. siècles. Nouvelle Clio 16. Paris, 1980. 77. o.
4 Reinhold Kaiser: Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfrankisch-franzözischen Reich im frühen und hohen Mittelalter. Pariser Historische Studien. Band
17. Bonn, 1981. — A püspökség, vagy apátság világi kormányzója a vogt (advocatus, avoué) frank—német területen
eredetileg a püspök, vagy apát alkalmazottja s egyúttal az alattvalók képviselője a bíróságok előtt. A X I I I . század
közepétől az alattvalók kisebb ügyeiben bíráskodik. Az egyházi intézményt jogi vitákban is képviseli (eskük, perdöntő
párviadalok). Minden egyházi intézménynek annyi vogt-ra van szüksége, ahány gau-ra terjed ki. A vogt-oknak az
egyes gau-ok szabad birtokosai közül kellett kikerülniük. Gróf, vagy soltész nem lehetett vogt. Ha az egyházi intéz
ménynek nem volt vogt-kinevezési joga, a vogt-ot a király, vagy a missus nevezte ki. Intézkedéseire is a missus felügyelt.
A IX. századtól kezdve a vogt-i tisztség öröklődővé, s az illető egyházi intézmény szabadságára nézve veszélyessé vált.
A király, a hercegek, grófok minél több egyház vogt-ságát igyekeztek megszerezni, és ezzel próbálták kiküszöbölni azt
az állapotot, hogy az immunitással bíró egyházak a grófi hivatali kerületeket áttörték. Ha az egyház birtoka több rész
ből állt, a vogt alvogt-okat nevezett ki. A X I . században már általános a panasz arról, hogy a vogt-ok elnyomják az
egyházakat és népeiket. Ha az egyház nem tudott a nagyúri vogt-tói megszabadulni, az függőségben tartotta az egyházi
intézményt. Ilyenkor a ,,gerichtsvogtei"-ből „schirmvogtei" lett. Németországon kívül a nagyúri vogt nem válik az
egyházi intézmény számára veszélyessé. Franciaországban és Németország nyugati részein is a X I . században már
háttérbe szorulnak az állami „schirmvogtei"-el szemben. Franciaországban az egyházak helyi világi „védelmezőit"
(gardien special) a X I I I . században már minden esetben ellenőrzi, s ha kell el is mozdíthatja a „fő védelmet" (garde
générale) gyakorló király. (Albert Werminghoff : Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter. 2. kiadás.
Leipzig—Berlin, 1913. 15—16., 79—81. o. — Lexikon für Theologie und Kirche. 10. k. Freiburg/ Breisgau, 1938.
668—669. o. — Hans Erich Feine: Kirchliche Rechtsgeschichte. I. Band. Die Katholische Kirche. 2. kiadás. Weimar,
1854. 222—223. o. — Wilhelm Stornier: Früher Adel. Stuttgart, 1973. 424—456. o. —Noel Didier: La garde des églises
au XIII-e siècle. Grenoble, 1927. passim. — Ferdinand Lot—Robert Fawlier: Histoire des institutions. III. k. — Jean
Francois Lemarignier—Jean Gaudemcl—Guillaume Mcllat: Institutions ecclésiastiques. Paris, 1962. 64—-65., 243—246.
o.) — Megjegyzendő, hogy a ciszterci apátságoknak nem voltak vogt-jaik.
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számban zászlótartójukkal (guntfanonarius) a király seregébe küldeni. A kontingens
harcosaiért a zászlótartó és a királyi missus közösen felel. Ez a zászló legkorábbi
említése egyházi hadcsapatnál. Hasonló szabályok voltak érvényesek a királyság
más tartományaiban. Az egyházak a tőlük követelt csapatot többnyire kiállították.
Az egyházi kontingens harcosainak egy része az egy háznagy vazallusa, azonkívül
férfirokonai és közvetlen parancsnoksága alatt álló házi harcosai (casati), kik rész
ben uruk házában laktak, részben uruktól kapott birtokon éltek. A püspökök álta
lában jövedelmük kétötödét költötték házi harcosaikra. A IX. században az egyházi
katonaság magva az egyház vagyonából fenntartott hivatásos katonákból áll — nem
pedig püspöki vazallusokból és szabad birtokosokból. Ezek, ha jó vezetőik voltak,
bárki ellen vitézül harcoltak, még a vikingek ellen is, mint Corbie apátságának ka
tonái, kik fiatal apátjuk, Odo vezetése alatt bátran küzdöttek a vikingek ellen
859-ben. A püspökök szívesen emelték tekintélyüket fegyvereseik nagy számával.
Hinkmar reimsi érsek úgy véli, hogy a püspök csapata ne legyen 50 főnél nagyobb,
ha meglátogatja egyházmegyéjét. 870-ben a laoni püspök egy gyűlésen a király
utasításával szemben egész hadcsapatával jelent meg, holott a királyi tisztviselők
meghagyták neki, hogy papjain és szolgáin kívül csak 10—12 házi harcost (casatus)
hozzon magával, a többi embere inkább készüljön a vikingek elleni védelemre. A pénz
forgalom növekedésére vall, hogy az egyháznagyok ilyen sok házi katonát tudtak
fenntartani. Mindez közszolgálat volt, s a békét valóban csak fegyverrel lehetett
megvédeni. Az egyház hadakozása a IX. században kifejezetten defenzív és
kereszténynek lehet nevezni, mert az ellenség pogány volt. Jellemző, hogy egy
szerzetes látomásában egy szent sisakban és páncélingben jelent meg, és láthatatlan
csapásokkal harcolt a vikingek ellen. I. Miklós pápa (858—867) tiltakozott ugyan
az egyháznagyok katonai felhasználása ellen — természetesen eredménytelenül —-,
de ez nem volt tipikus. 5
A frank királyság utódállomai közül Franciaországban és Itáliában a Karoling
állam összeomlása után megmaradt a harcos klérus, intézményes támogatás
nélkül, a feudális laikusok kegyeire bízva. De sok minden megmaradt a IX. századi
intézményekből, és tovább élt a keresztes háborúk koráig. A lovagság liturgiájának
IX. századi nyugati frank gyökerei voltak, s a legkorábbi lovaggá avatási szertartások
összekapcsolhatók egyes püspökök Karoling-kori házi harcosaival. Nem volt széles
rés a karoling egyháznagyok harcosai között, kik zászlók alatt mentek harcba és
páncélingüket szent helyeken tartották és VII. Gergely „militia sancti Petri" elne
vezésű vitézei között. 6 A X. századi Franciaország egyik püspökénél, a laoni püspök
nél töltötte a húsvétot 935-ben Rudolf király (923—936). A király és a püspök
milesei között viszály tört ki, melynek során több harcos életét vesztette. Tudunk
róla, hogy a püspökök vazallus milesei 938-ban részt vettek Laon bel viszályaiban.
A laoni püspöki katonaság Rorico püspök idején (946—976) szilárdult meg és nyerte
el hierarchiáját. Rorico, majd Adalbero (977—1030) püspök idején szaporodnak az
adatok a püspöki javak húbérbe adásáról. A püspöki miles-vazallusok neve ekkor
,,nobilitas Urbis". 7
Arnold périgeuxi püspök (1014—1036) nem hűbéres, hanem zsoldos miles eket
fogadott, s ezekből álló kontingensét vezette az aquitániai herceg seregébe.8
A XI. század végén a soissoni püspök casatikkal (házi harcosokkal) és hűbéres
milesekkel volt körülvéve.9
5 Janet L. Nelson: The Church's military service in the ninth century: a contemporary comparative view? I n : The
Church and War. Papers read at the 21-th summer meeting and the 22-th winter meeting of the Ecclesiastical History
Society. Ed. W. J. Sheils. Studies in Church History 20. London, 1983.15—30. o.
6 J. L. Nelson: i. m., i. h. 29—30. o.
7 R. Kaiser: i. m. 584. o.
8 Uo. 228. o.
9 Uo. 594. o.
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Püspöki harcosokkal a volt karoling Itáliában is találkozunk. Nevük a X. század
második felében kiadott novarai oklevelekben a világi jegyző szóhasználatával
„vasalli episcopi". Az egyház ,,milites"-nek nevezi őket.10 Nem nélkülözhették a ka
tonai erőt Dél-Itália egyházai sem, akár kötelezte őket erre a világi hatalom, akár
nem. A normannok uralmának kialakulása előtt sem a bizánci területen, sem a
langobard hercegségekben élő egyházak nem hadakoztak kötelességszerűen. A bizánci
uralom alatt álló részeken az egyházak hadiadót fizettek. A langobard hercegségekben
az egyházi birtokosokat hadba lehetett hívni, de népeiket csak munkaszolgálat ter
helte, katonai szolgálat nem.
A normannok a nyugati típusú hűbériséget vezetik be Dél-Itáliában, s az egyhá
zakat gazdagon ellátják birtokokkal. Ezek eleinte mentesek voltak katonai kontin
gensek kiállításától. De ez nem jelent annyit, hogy az egyházaknak ne lettek volna
fegyvereseik. 960-ban Capua és Benevento langobard hercegei megengedik az egyháznagyoknak, hogy várakat építsenek. I. Pandulf capuai herceg 967-ben megengedi a
montecassinoi bencés apátságnak, hogy három meghatározott helyen várat emeljen.
Manso apátnak már lovas csapata volt. Utóda, II. János apát 997-ben maga vezette
azt a támadást, melyben fegyveresei felgyújtották Pignatero városát, mely fellázadt
az apátság uralma ellen. 1019-ben Atenulf apát elküldi fegyvereseit Vitecuso és
Aquafundata várak ostromára.
A 950 utáni langobard hercegek azért igyekeztek az egyházakat katonailag meg
erősíteni, hogy ellensúlyozzák a világi nemesség hatalmát. A normann uralom kez
detén viszont az egyházaknak eleinte maguknak kellett birtokaikat megvédeniük,
míg a normann uralmi szervezet meg nem szilárdult. Montecassino sikeresen meg is
védte birtokait, de a Volturno folyó melletti Szent Vince apátságnak ez nem sikerült
és birtokainak egy részét elvesztette. A casauriai Szent Kelemen apátság jelentős
katonai erővel dicsekedhetett. 1124-ben Gizo apát 4000 fegyveresével igyekezett az
apátság földjeit visszaszerezni. Nemcsak a bencés apátok hadakoztak, hanem a
püspökök is. 1041-ben Troia és Acherenza püspökei Montemaggiore mellett a bizán
ciak oldalán az apuliai normannok ellen harcolva estek el. 1049-ben a cassanoi püs
pök vezeti a kalábriaiak seregét a normannok ellen. S. Agata dei Goti püspöke jelen
volt abban a seregben, melynek élén II. Róbert capuai herceg és Rainulf, Alife grófja
Nocera mellett 1132-ben megverték II. Roger szicíliai királyt (1101—1154).
Miután egyesítette Dél-Itáliát, II. Roger meg akarta és meg is tudta védeni az
egyházakat, de a védelemhez nekik is hozzá kellett járulniuk. Az 1140-es évektől
számos olyan egyház visel katonai kötelezettségeket, mely korábban mentes volt
alóluk. Az 1150 táján keletkezett Catalogus Baronum felsorolja a szárazföldi Itália
hűbéreit Kalábria kivételével. Ezek között 22 egyházat sorol fel. A veszedelmes
Abruzzo hegységben birtokos egyházi hűbéreket gyakran a világi alhűbéres nevén
említik, ki az egyház katonai kötelezettségeiért felelős. A legsúlyosabb terheket
— mivel legnagyobb birtoka volt — Montecassino apátsága viselte. Birtokain 33 vár
emelkedett, 60 lovag és 200 csatlós (sergeant) kiállítására volt kötelezve. Aprutium
püspöke saját hűbérbirtokai után 24 lovagot és 40 sergeantot állított ki. A Banzi
melletti Szűz Mária bencés kolostor apátja Banzi városát 3 vagy 7 lovag kiállításá
nak fejében bírta. Melfi püspöke Gaudiano birtoklása következtében 8 lovag és 100
sergeant kiállításával tartozott. 11
Ami a nem Karoling-utódállam Angliát illeti, Hinkmár reimsi érsek 857-ben, vagy
858-ban a galliai egyházak túlzott gazdagságát ostrozva azt írta, hogy Angliában a
püspökségek és kolostorok nem rendelkeznek olyan nagy birtokokkal, mint a gal
lo Hagen Keller: Militia. Vasallität und frühes Rittertum im Spiegel oberitalienischer miles-Belege des 10. und 11.
Jahrhunderts. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 62 (1982.) 11. és köv. o.
11 O.A. Loud: The Church, Warfare and Military Obligation in Norman Italy. In : The Church and War. Ed. W. J.
Sheils. London, 1983. 31—45. o.
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Maiak, és nem is állítanak ki katonákat. A valóságban az angliai egyházak, melyek
gazdagon el voltak látva birtokokkal, hozzájárultak a IX. században a fegyveres
erők eltartásához. így 825-ben Egbert wessexi király (802—839) nagy sereg élén
küldte el Kentbe Eahlstan püspököt és Wulfhead ealdormant, s a sereg a Temzén
túlra űzte Baldred kenti királyt. 846-ban Eanwulf ealdorman Somerset és Eahlstan
püspökök embereivel harcolt a dánok ellen és kemény csatában legyőzte őket. 871ben Eahlstan püspök utódát, Headmundot a Méretűn melletti csatában levágták. 12
Különösen nagy volt az egyházak katonai jelentősége Németországban. Egy 981ben szerkesztett „indiculus loricatorum" című összeírás szerint, mely egy itáliai
hadjáratra kiállítandó páncélos lovasok (loricati) számát szabályozza, a német világi
és egyházi nagyokat 2090 páncélos lovas kiállítására kötelezték. Húsz világi fejede
lem 586 loricatust volt köteles kiállítani 31 érsekség, püspökség és apátság pedig
1504-et.13 K. F. Werner az „indiculus"-ban szereplő egyházi loricatusok számát
1462-ben adja meg, de szerinte ez még nem az összes, mert az egyház által kiállított
páncélos lovasok számát kb. 3000-re becsüli. Szerinte a 981-es szabályozás tartós
volt. Moyenmoutier (Maursmünster) kolostorának krónikája szerint az apát annyi
loricatust állított ki, amennyit szokott, azaz harmincat, s mellettük a szokásos számú
clipeatust (könnyű lovast). A kölni érsek 1166-ban is 100 lovagot köteles kiállítani,
akár 981-ben. Többet persze állíthat ki, aki akar. Dasseli Rainald kölni érsek, (1159—
1167) Barbarossa Frigyes kiváló híve és minisztere, 500 loricatust állított ki. 14
Mindez azt bizonyítja, hogy az egyházak harci-honvédelmi jelentősége a német
királyságban rendkívül nagy volt. Méltán kelthet feltűnést, hogy 981-ben a kölni és
mainzi érsek, meg a strassburgi és augsburgi püspök egyenként harminccal több
páncélos lovast volt köteles kiállítani, mint bármelyik világi nagyúr és III. Ottó
(983—1002) 1001-ben minden német érseket és püspököt Itáliába rendelt hadakozás
céljából.15 Érthető, hogy a német királyok igyekeztek a maguk számára hasznosítani
az egyházak katonai potenciálját, elkerülendő, hogy a püspökök és apátok nagy része,
mint Franciaországban, a világi nagyurak hatalma alá kerüljön. A király nem akart
iemondani a püspöki dómvárakról és a városokon kívül fekvő, egyházi milesekkel
megrakott püspöki erődítményekről. A püspökök gyakran adtak ki rokonaiknak
egyházi hűbéreket, s rájuk bízták az egyházi milícia parancsnokságát. A kora karoling
időkben a főpap katonai kontingensét még nem nevezik „militia"-nak, tagjait nem
nevezik ,,milites"-nek, hanem csak ,,homines"-nek. 859-ben a püspöki katonaságot
már „militia"-nak nevezik. A X. században általánossá válik ez az elnevezés, ami
az egyház katonai hatalmának intézményessé válását mutatja. A milesek részben
vazallusok, részben miniszteriálisok.16 A püspökök és apátok később, mint immunitá
sok, grófi jogok birtokosai és földesurak, parasztokat (pagenses) is kiállíthattak.
Jogukban állt várakat építeni és népeiket várszolgálatra kényszeríteni. Az egyházi
nagybirtok és annak katonai célokra való felhasználása Lotharingiában volt erős,
ahol egyébként is nagyszámú harcias nemesség élt és korán kialakult a páncélos
lovasság. Minden lotharingiai püspökségben és számos kolostorban jól felszerelt
„militia" volt található. Nagy Ottó idején (936—973) 27 püspök működött Lotha12 J. L. Nelson: i. m. i. h. 15. és köv. o;
18 A. Werminghoff: i. m. 184. o. 1. jegyzet. A kiállítandó kontingensek: Érsekek: Köln 100, Mainz 100, Salzburg 70,
Trier 70. Püspökök: Augsburg 100, Brixen 20, Cambrai 12, Chur 40, Eichstätt 40, Freising 40, Konstanz 40, Lüttich 60,
Regensburg 70, Speyer 20, Strassburg 100, Toul 20, Verdun 60, Worms 40, Würzburg 60. Apátságok: Ellwangen 40,
Fulda 60, Hersfeld 40, Kempten 30, Lorsch 50, Murbach 20, Prüm 40, Reichenau 60, Sankt Gallen 40, Stablo és Inden
12, Weissenburg 50.
14 Karl Ferdinand Werner: Heeresorganisation und Kriegführung im deutschen Königrech des 10. und 11. Jahr
hunderts. I n : Ordinamenti militari in Occidente nelľ alto Medioevo. 30 marzio — 5 aprile 1967. Tomo primo, Spoleto,
1968. 791—843. o.
15 Edgar NathanidJohnson: The secular activities of the germán episcopate (The University Studies of the Univereity of Nebraska Vol. XXX—XXXI.) Lincoln, 1932. 206—222. o.
16 Friedrich Prinz: Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der
Königsherrschaft. Stuttgart 1971.168—169. o.
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ringiában, ezek közül 9 szerepel személyesen katonai minőségben. Notker lüttichi
püspök (972—1008) egyháza birtokai 1/3-át hűbérbirtokként átengedte harcosaisainak. Nagy Ottó itáliai hadjárataiban seregében általában a német egyházi kontin
gensek voltak többségben, s nem volt csekély a birodalmi itáliai püspökök fegyveres
ereje sem. Németország keleti részén a püspökségek szervezete és milíciája még
csak kialakulóban volt. A magdeburgi érsekség megalapítása után (968) azonban az
érsekség és suffraganeus püspökségei elég gazdagok voltak ahhoz, hogy milíciát
állítsanak ki. A szlávok elleni hadjáratokban a zászlótartók gyakran papok. Általá
ban nem harcolnak, de kapnak páncélt és sisakot. 991 után majd minden évben volt
szláv hadjárat, s az egyháznagyok katonai szerepe e térségben legalább egyenrangú
a világiakéval. 983 és 1017 között 13-szor vonultak hadba maguk a magdeburgi
érsekek, nagyobb mértékben, mint a lotharingiai püspökök, ahol az egyházi reform
mozgalom erősebb volt. Délkelet felé a határvédelem az ostmarki őrgróf feladata,
955 után a püspökök szerepe itt csekély. Az egyházi birtokon élő szabadok és fél
szabadok a Karolingok korában gyalogos harcosokat kötelesek kiállítani (tributarii,
scararii, viri exercitales). Ezek a IX—X. században vagy miniszteriálisokká válnak,
vagy megszűnik harci szolgálatuk és hadiadót fizetnek. Minden püspökségnek voltak
vazallus lovagi harcosai, kivéve talán eleinte a brandenburgi és havelbergi püspök
séget. Ha a püspökségnek nem voltak saját vazallusai, birtokai hozzájárulhattak
más vazallusok eltartásához. A kolostorok vazallusai csakis apátsági földet kaptak
hübérbe, a püspökök gyakran magánkolostoraik földjeit adták ilyen célra.
A X. században a „mensa episcopalis" (vagy ,,mensa abbatum") és a „mensa
fratrum" szétválasztása után a káptalanok és a konventek javai nem voltak vazal
lusok eltartására fordíthatók, de a miniszteriálisok e tilalom alól valószínűleg ki
voltak véve. Ezek részben nem szabad eredetűek, s eleinte szolgálati birtokot kaptak.
Csak később kaphattak és kaptak hűbérbirtokot. Közöttük olyanok is voltak, kik
gyalogos katonai szolgálatot teljesítettek. A püspöki és kolostori katonaság hűbéri
és „szolgálati" (dienstrechtlich) viszonyban volt egyházi urával. Világi urak magán
kolostorainak lovagi harcosai nem tartoztak közvetlenül a kolostor apátja alá.
ők kettős függőségben voltak. Függtek a magánkolostor urától és az apáttól is.
Királyi kolostor esetén a kolostor ura a király, kit a „vogt" képvisel. A püspökök,
mint hadkiállító urak ugyanúgy közvetlenül a király alá vannak rendelve, mint a
törzsi hercegek, s nincs rá adat, hogy a herceg territóriumának püspökei felett pa
rancsnoki jogokat gyakorolt volna. Az egyházi katonai kontingens parancsnoka a
püspök, vagy az apát. Ha nincs jelen, akkor az egyház ,,vogt"-ja, vagy egy rango
sabb pap, aki zászlótartó is lehetett.
A közvélemény általában helyeselte az egyháziak katonai szerepét. Az egyházi
reformszellem elterjedése során előfordult (Lotharingiából kiindulva), hogy az egyháznagyok megtagadták a hadrakelést. De a reform és a király fegyveres szolgálata
nem feltótlenül ellenkezett egymással.17
A német egyházban igen jelentős volt a nemesek szerepe, Mainz, Trier, Köln és
Magdeburg 900 és 1500 közötti 166 érseke közül 134 biztosan nemes (edelfrei) szár
mazású, 8 valószínűleg nemes, 10 miniszteriális, 4 polgári és 9 bizonytalan szárma
zású. Ugyanez időben a mainzi és kölni érsekek 1027 suffraganeus püspöke közül 601
a kétségtelenül nemes, 116 a valószínűleg nemes, 126 a miniszteriális, 5 a nem szabad,
22 a polgári, 5 a külföldi és 152 az ismeretlen eredetű püspök. Nem szabad eredetűeket
II. Henrik császár (1002—1024) nevezett ki püspöknek, később nincs adatunk
nem szabad eredetű püspökökről. A német nemesség alsóbb rétege a miniszteriálisok
közül került ki. Ezek zöme nem szabad eredetű, 1300 táján már nemeseknek tekintik
őket. (1200 táján a közszabadok legalsó rétege is magasabb rangúnak számít, mint
17 Leopold Auer: Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsichen Kaistern. MiÖG LXXIX. 1971. 316—407. o.
és LXXX. 1972. 48—70. o.
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a miniszteriálisok, kivéve egyes birodalmi miniszteriálisokat.) A miniszteriálisok
nagy része kolostorok szolgálatában állt. Szolgálatuk nem kizárólag fegyveres szolgá
lat volt, voltak köztük lovasküldöncök, vagy más szolgálattal tartozók is. Sankt Gallen
bencés apátságában a szaracén és magyar támadások idején a miniszteriális harcosok
használhatóbbaknak bizonyultak, mint a szabad vazallus milesek. Notker apátsága
idején a kolostori miniszteriálisok csoportja, melyet famíliának neveztek, 170 főből
állt. Fénykoruk a XIII. században volt, mikor több lovagköltő (Minnesänger) került
ki közülük.
Az egyházi reform korlátozni, vagy megszüntetni igyekezett a kolostori katonai
kontingenseket. A püspökségekkel ellentétben, melyek mindegyikének voltak mi
niszteriális fegyveresei, a kolostoroknak csak egy része rendelkezett ilyenekkel.
Nem voltak miniszteriális fegyveresek a más kolostoroktól függő kolostorokban, a
legtöbb ágostonos kanonokok lakta kolostorban, a bencés reformkolostorok nagy
részében és általában a premontrei, a ciszterci meg a koldulórendi kolostorokban.
A kizárólag nemesek lakta kolostorokban minden esetben voltak miniszteriális har
cosok. A birodalmi hadseregbe csak a birodalmi fejedelmi (reichsfürst) címet viselő
apátok voltak kötelesek fegyvereseket küldeni. De miniszteriálisaik nemcsak ezeknek
voltak — ami annyit jelent, hogy voltak apátok, kik harcosaikat nem a Birodalom,
hanem csak saját, helyi háborús céljaira használták fel.18
Jelentős a püspöki miniszteriálisok súlya a Rajna vidéki püspöki városokban és
különösen harcias magatartásukkal tűnnek ki. A miniszteriálisok itt két jól elkülö
níthető rétegre tagolhatok. Az alsóbb réteg szemben áll a felső réteggel és szövetkezik
ellenük a polgárokkal, s olykor a püspökökkel is, kinek sok nehézsége volt előkelőbb
miniszteriálisaival. Ezek bővíteni igyekeztek jogaikat a püspökkel szemben. A bambergi püspöki miniszteriálisok a XI. században elérték, hogy jogaikat írásban rögzí
tették. A városokban a miniszteriálisok és a polgárok egybeolvadtak, s ez növelte
a polgárság harci szellemét. Burchard, a harcias baseli püspök parasztjait is fel
fegyverezte, mert nagyobb sereget akart szervezni. A miniszteriálisok és a polgárok
olykor a püspök ellen fognak össze. Strassburgban előfordult, hogy foglyul ejtették
a püspököt, Regensburgban pedig a miniszteriálisok 1103-ban meg is ölik Sieghard
püspököt, ki korlátozni igyekezett a miniszteriálisok jogait. A rajnai érseki és püs
pöki városok közül az említett Strassburg mellett jelentős katonai erőt képvisel
Worms, Mainz és különösen Köln. A mainzi érseki miniszteriálisok 1074-ben a pol
gárokkal összefogva, az érsekkel szembefordulva, a királyt támogatták. A püspöki
miniszteriálisok feje általában a várgróf (burggraf), aki olykor azonos a vogttal,
máskor nem. A várgróf hatalma néha terhessé válik a püspök számára, ki igyekszik
azt korlátozni. így Kölnben maga az érsek a haderő és egyúttal a vár parancsnoka.
Kölnben a miniszteriálisok és polgárok annyira összekeveredtek, hogy a város vezető
polgárainak egy része kétségkívül miniszteriális eredetűnek mondható. A források
ban szereplő több személyt hol „civis"-nek, ,,burgensis"-nek, hol érseki miniszteriá
lisnak neveznek. Kölnben az érseki miniszteriális legidősebb fia igényelhette az
érsektől atyja miniszteriális húbérét. A többi fiúk is felajánlhatták szolgálatukat az
érseknek. Ha ez elfogadta ajánlatukat és felvette őket szolgálatába, egy szolgálati
év után számíthattak arra, hogy miniszteriális húbért kapnak. Ha az érsek nem
tartott igényt szolgálataikra, joguk volt más úr szolgálatába állni, de annak az érsek
elleni esetleges magánháborújában nem vehettek részt. Más, húbérbirtok nélkül
maradt miniszteriális fiak vámosokká, pénzverőkké, kereskedőkké váltak.19
18 Aloys Schulte: Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial-Rechts-und Kirchengeschich
te. Kirchenrechtliche Abhandlungen (ed. Ulrich Stutz). 63—64. Heft. Stuttgart, 1910. Passim.
19 Eberhard Freiherr von Ľanckelman: Der kriegerische Geist in den rheinischen Bischofsstädten und die Ministerialität zu Zeiten Heinrichs IV. VfSWG- XVIII. (1925) 62—84. o. — Thomas Zotz: Städtisches Rittertum und Bürgertum
in Köln um 1200 F. Fleckenstein, 609—638. o.
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A bő forrásanyagnak hála eléggé sokat tudunk Sankt Gallen bencés apátságának
viszonyairól. A X. században az apátság belső hivatalviselői az apátság szolgáló
népei közül kerülnek ki. Nevük „ministri". Sokáig ugyanezt jelenti a „ministerialis"
elnevezés is. Ezek hivatalnokok voltak, nem harcosok. E hivatalnokrétegbe nagyobb
mértékben emelkedtek fel szabad születésű parasztok, bérlők, mint szolgák. (A X. szá
zadban az apátságnak 1900 bérlője volt.)
Az egyházi miniszteriálisok nem teljesen szabadok. Nem fordulhattak nyilvá
nos bíróságokhoz, az apát familiájához tartoztak. De nem is teljesen szolga ál
lapotúak. A IX. század óta mutatható ki általában az egyházi miniszteriálisok
között egy fontos csoport, melynek fő feladata a lovas küldönc szolgálat, valamint az
egyházi földesúr, a kanonokok és szerzetesek utazásaik során történő őrzése. A Karolingok kora óta e „caballarius"-okat beneficiális birtokokkal látták el és mentesítet
ték a közönséges paraszti terhektől. Ezek jól elhatárolhatók a lovagoktól. Birtokuk
csak akkora, hogy abból éppen hogy el tudnak tartani egy lovat; lovagi fegyver
zetet, főként páncélt ennek jövedelméből nem szerezhettek. Az olyan kolostoroknak,
melyektől a király nem követelte páncélosok (loricati) kiállítását, nem volt okuk
arra, hogy lovagi fegyverzetű vazallusokat tartsanak. Ezért az említett, „cliens"-eknek
is nevezett „caballarius"-ok főként a kisebb apátságokban a java középkorig meg
maradtak, míg a püspökségekben s a birodalmi apátságokban eltűntek. A „caballarius"-okból alakult ki az egyházi miniszteriálisok alsó rétege, s egy részük később
lovagi fegyverzetű miniszteriálissá vált.
A katonai-haditechnikai átalakulás Németországban lassúbb, mint Franciaország
ban. A Karoling-kori seregekben a csak pajzzsal, lándzsával és rövid karddal fel
fegyverzett lovasok voltak többségben. A hosszú kard igen drága, közönséges ember
nek majdnem elérhetetlen, kifejezetten az előkelőség jele. A X. század közepére
alakul ki Németországban a lovagság, s nem véletlen, hogy Sankt Gallenben is ekkor
tűnik fel a „milites" rétege.
A IX. század második felében az apátságnak már vannak egyes fegyveres vazallu
sai, de mileseikről még nem esik szó. Fegyvereseik száma csekély lehetett, ez magya
rázza, hogy olykor az erősebb szerzeteseket is fegyverbe szólítják, s primitív, rögtön
zött fegyverzettel látják el. A X. század közepétől van az apátságnak fegyveres
vazallusokból álló szervezett serege. (981-ben 40 páncélost köteles a birodalmi seregbe
küldeni.)
E vazallus-milesek a XI. század közepéig megkülönböztethetők a „ministri"-nek,
„ministeriales"-nek nevezett apátsági hivatalnokoktól. A XII. században olvad
össze a két elem. Ekkor a miniszteriálisok már általában milesek, azaz lovagok,
bár vannak miniszteriálisok, kik hivatalnokok maradnak és vannak lovagok, kiknek
ősei nem miniszteriálisok. Az apát 1260-ban is megkülönbözteti hűbéresei között a
„ministeriales" és „nobiles infeodati" csoportját. Ez utóbbiak száma igen csekély, a
többség miniszteriális.
A XI. századi „milites" és „ministri" között nem nagy a különbség. Egyrészt a
milesek is kötelesek néha hivatalnoki teendőket ellátni, másrészt a „minister"-ek is
kiemelkednek a parasztok közül, nem végeznek kétkezi munkát és egy szintre ker ük
nek a lovagság legalsó rétegével a „milites honesti" csoportjával.
Egyébként a „minister"-ek a népi jog szerint fegyverviselők voltak, csak át kellett
állniuk a lovagi fegyverzetre, ami inkább gazdasági, mint jogi problémát jelentett.
A milesek elvben teljesen szabadok, de gyakorlatilag erős függésben vannak, vi
szont a ministerekkel ellentétben nem tartoznak az apát familiájához. A milesek
illetékes bírája a gróf, a ministereké az apát. Idővel a milesek az apátság ministerei
vé, miniszteriálisaivá váltak, s ilyenkor a gróf bírói illetékessége alól átkerültek az
apát bírói illetékessége alá — szabadságuk tehát csökkent. E folyamat a XI. század
közepe és a XII. század közepe között mehetett végbe, valószínűleg csendesen, folya— 614 —

matosan. Az ismert apáti törvényszék mellett kellett léteznie egy apáti hűbéri bíró
ságnak is, mely a „ratione feodi" apátsági milesek ügyeiben volt illetékes. 1122-ben
már kétségtelen, hogy a miniszteriálisok egyrésze miles lett, de nem tudni, hogy
a milesek az apáti familia tagjaivá váltak-e?
Az apátsági harcosoknak volt még egy legfelső rétege: a „fidèles". Ezek előkelő
nemesek, szabad hűbéresek.20
Kétségtelen, hogy a fegyveres miniszteriálisok intézménye az egyházak birtokain
alakult ki legkorábban. 1035-ből maradt ránk II. Konrád császárnak (1024—1039)
a Limburg an der Hardt-i bencés kolostor számára adott adománylevele. Eszerint az
apátnak joga van famíliájából, azaz nem szabad állapotú népei köréből a megfelelőket
udvari és katonai szolgálatra kiemelni. Ezek szolgálati birtokot kaptak, s a legtöbb
más földesúri szolgálat alól mentesültek. Jogi helyzetük nem változott. Ha nem jól
végezték feladatukat, tisztségük visszavehető. Hivataluk nem öröklődő. Hasonló
helyzetű a sulzbachi félszabad „lázi" csoportja, kik lovas hírnökök és a wormsi
„parafridi"-é, kik már a IX. században hasonló szolgálatot teljesítenek. Ez utóbbiak
helyzetét szabályozó király törvény 1023 és 1025 között kelt. Eszerint Wormsban a
püspök dönti el, kit emel miniszteriálissá ,,fiscalini"-jei (kiemelt helyzetű nem szabad
alattvalói) közül. Itt a „minister" általános fogalom és földesúri hivatalnokot jelent,
a „ministerialis" ennél szűkebb értelmű ós a „minister"-nél kedvezőbb helyzetű.
Szerepel itt „servitor" is, aki udvari hivatalnok, s egy szinten áll a miniszteriálissal.
A bambergi püspökség „Dienstrecht"-j e (1057—1064) már születésrendi, jogilag
zárt, lovagi jellegű miniszteriálisokra vonatkozik. Rétegezettek és legfelső rétegüket
„veri ministeriales"-nek nevezik. A miniszteriálisok gyűlésükön kijelentik, hogy
korábban ketten állítottak ki egy harcost, és tiltakoznak fejenkénti hadbahívásuk
ellen. Két gazdag miniszteriális kijelenti, hogy saját eszközeivel (privato apparatu)
teljesíti a püspök utasítását, de a miniszteriálisok jogainak sérelme nélkül. A miniszte
riálisok a püspökvárakban laknak, hogy a „vogt" ne tudja őket elidegeníteni, a
bambergiek hadjárat esetén saját költségükön vonulnak a kijelölt gyülekezési helyre,
a hadjárat során már a püspök tartja el őket. Itáliai hadjáratra valamennyien kötele
sek elmenni, más hadjáratokra ketten szerelik fel harmadik társukat. A bambergi
püspökségben a miniszteriális hűbérbirtok örökölhető. Ha az elhunyt miniszteriális
nak csak leányörököse van, akkor legközelebbi férfirokona felajánlja a püspöknek
legjobb lovát, meg egy páncélt, s ezzel megkapja a megürült szolgálati hűbért. 21
Jelentős fegyveres ereje volt a salzburgi érsekségnek. Salzburg sosem volt her
cegség, vagy őrgrófság, hanem egy egyházfejedelem királyi adománybirtokokból,
összenőtt territóriuma. A X. század elején Salzburgban a „ministerialis" és a „vassus"
még azonos jelentésű — jelenthet szabad személyt, de jelenthet nem szabadot is. Nem
sokkal később feltűnik a „nobilis vir" és „ministerialis vir" elnevezés, ami már
különbséget jelez. I. Frigyes érsek (958—991) idején feltűnik a „servus" elnevezés
és egyre gyakoribbá válik. A XI. században az érsekség miniszteriálisait is servusoknak nevezik. Az érseki servusok összessége, a „familia Sancti Rudberti" s ehhez
tartoznak a miniszteriálisok is. A familia hamarosan rétegeződni kezd. I. Konrád
érsek korától (1106—1147) a miniszteriálisok családi neveket kezdenek viselni. 1150
táján a miniszteriálisok két részre válnak. A későbbi Salzburg tartomány területén
ekkor feltehetőleg 80 érseki miniszteriális nemzetség élt, s ezekből — ha az érseki
szolgálatba állt szabadoktól (hochfrei) eltekintünk — legfeljebb egynegyedrészük
tartozott a „ministeriales maiores" közé. Ezek vagyonos emberek, kiknek gyakran
saját mileseik vannak. De a jelek szerint birtokuk — néhány kivétellel — még nem
20 Karl Hans Ganahl: Studien zur Verfassungsgeschichte der Klosterherrschaft St. Gallen. Forschungen zur
Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins. 6. Band. Innsbruck, 1931.122—184. o.
21 Karl Bosl: Die Reichsministerialität der Salier und Staufer. Bin Beitrag zur Geschichte des hochmittelalterlichen
deutschen Volkes, Staates und Breiches. Teil 1. Stuttgart, 1950. 36—48. o.
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úri tulajdon, annak ellenére, hogy a XIII. század első fele óta minden hivatalt betölthettek.
Székhelyük általában megerősített hely, de csak ritka esetben vár. Várat a XIII.
században csak külön érseki engedéllyel építhettek. A „ministeriales maiores" felső
rétege a XIV. században fel is bomlik — az érseknek sikerül megakadályozni, hogy
nemességgé váljék. Salzburgban „herrenstand" nem is tud kialakulni.
A XII. századi „ministeriales minores"-t 1250 táján már „milites"-nek nevezik.
Ezek érseki hűbéri birtokokat bírtak, s különböző eredetűek lehettek : burgmann-ok
polgárok, „milites maiores" vazallusai. Ez utóbbiak közül sokan paraszti eredetűek
voltak, s csak a XIII. században emelte őket hűbéruruk „egypajzsos" lovagokká.
A salzburgi nemesség tehát jóformán kizárólag érseki hűbéresekből állt, s az érsek
nek sikerült a nemességet tőle függő helyzetben tartania. 22
Közismert tény, hogy a miniszteriálisok, legalábbis nagy részben, nem szabad erede
tűek. Elődeik gyakran lovas küldönci szolgálatot teljesítenek. E lovas küldöncök egy
részéből lesz csak fegyveres miniszteriális. A kialakulófélben levő kolostori küldönc
és fegyveres csoportok tagjai voltak a Prüm-i és a Trier melletti S. Maximin kolostor
„scararii"-nek, „scaremanni"-nak, „scharmann"-nak nevezett népei. Ezek még csak
az első lépéseket tették meg a felemelkedés felé. A trieri érseknek is voltak „scaramannus"-ai, 1210-ben lovak és küldöncök kiállítása a kötelességük. Vannak közöttük,
kiknek egyáltalán nem sikerül a fegyveres érseki miniszteriálisok közé emelkedés,
küldöncök maradnak, és az érsek nagyobb hadi vállalkozásaikor annak trénjében
szolgálnak.23
A német egyházi, közelebbről kolostori nagybirtok népeinek társadalmi tagozódá
sáról tájékoztat Reichenau kolostorának „constitutio de expeditione Romana"
című, 1160-ban kiadott rendelkezése, mely a kolostor népeinek a német király szoká
sos római hadjárata (romzug) idején teljesítendő kötelezettségeit szabályozza.
A kolostori földet bíró szabad (edelfrei) vazallusok minden 10 mansio után 1 páncélos
lovast és 2 pajzshordozót (scutarius) kötelesek kiállítani. A miniszteriális lovagok
5 mansio után 1 páncélos lovast és 1 pajzshordozót állítanak ki, de ezért az apátságtól
5 font pénzt és néhány lovat kapnak. Az apát a miniszteriálistól harci szolgálat he^
lyett pénzt is követelhet, mansiónként egy fontot. A római hadjáratok költségeihez
a kolostor parasztjai is hozzájárulnak. Az egytelkes parasztok 5 schillinget fizetnek,
nagyobb gazdák kétszer ennyit és 12 kötelet szolgáltatnak. Az egy teleknél kisebb
földet bíró parasztok 6—15—30 pfenniggel tartoznak.
A németországi földesúri, köztük az egyházi famíliákban gyakran találunk átme
neti állapotban levő népeket, gyakori a lovagi és paraszti népelemek vegyülése, vagy
szoros érintkezése. A XI—XII. századi egyházi birtokokon küldöncökként, vagy az
egyháznagy, a kanonokok és szerzetesek kísérőiként szereplő lovasokat találunk.
Nevük: „caballarii", „servientes", „famuli". Általában külön földjeik, „beneficiumaik" vannak. Ilyenek az egyházi birtokon tevékenykedő vadászok, erdészek, majo
rosok, vincellérek s egyéb, az igazgatásban és törvénykezésben tevékenykedő szemé
lyek. Ezek egy része —mint láttuk — sohasem emelkedik a lovagok sorába. Különö
sen nehéz volt ez a reformkolostorokban, pl. Petershausenben, vagy Zwiefaltenben
E kolostorok elítélik, helytelenítik a lovagi fegyverzetű miniszteriálisok tartását, s
gondosan ügyelnek arra, hogy ha vannak is saját miniszteriálisaik, ezek ne viseljenek
lovagi fegyvereket (militaria arma). Ha valamelyikük szolgálat közben lovát elveszti,
még 3 évig élvezheti a ló eltartásához szükséges birtokát, ami arra vall, hogy ez a
birtok éppen csak akkora, hogy egy lovat el lehet belőle tartani. Ilyen birtok jöve
delméből biztosan nem lehetett lovagi fegyverzetet és felszerelést vásárolni. Ezen
22 Herrschaftsatruktur und Ständebildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihren mittel
alterlichen Grundlagen. Band 1. Peter Feldbauer: Herren und Bitter. München, 1973.168—196. o.
23 Erich Wisplinghoff : Königsfreie und Scharmannen. Bheinische Vierteljahrsblätter 28. (1963.), 200—217. o:
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alsó miniszteriálisok biztosan nem lovagok, bár közülük egyeseknek sikerülhetett a
lovagság sorai közé emelkedés.
A „kisebb" miniszteriálisok életmódja félparaszti. Maguk is részt vesznek földjük
megművelésében, s olykor kedvükért felfüggesztik a harci cselekményeket, hogy
hazamehessenek aratni. Néha paraszti szolgálatot is kötelesek teljesíteni, mint
1163-ban a St. Vaast kolostor miniszteriálisai, kik évi 6 nap paraszti robottal is
tartoztak.
Á harcedzett, fegyveres miniszteriálisok tartása, a velük való bánás nem T olt
egyszerű feladat. Akinek fegyver van a kezében, könnyebben követelődzhet és köve
teléseit visszautasítani, társadalmi emelkedését akadályozni veszélyes is lehet.
Nem gyakori eset, de ilyen is előfordul: Ludwig von Pfullendorf reichenaui apát
1135-ben visszautasítja miniszteriálisai követeléseit, mire azok az apátsági templom
oltára előtt megölik.24
Nem kétséges, hogy a kolostoroknak szükségük volt fegyveresekre, mert a világi
hatalom, mely megvédhette volna őket távol volt, s védelme nem is nagyon volt
hatékony. A régi bencés kolostorok — mint láttuk — erős fegyveres kontingenseket
tartottak fenn, bár nem egyforma mértékben; a reformkolostorok kevésbé hagyat
koztak fegyvereseik védelmére. A cisztercieknek azonban nem lehettek miniszteriáli
saik, sőt fejlődésük korai szakaszában hűbérbirtokaik sem.Pedig a kolostorokat és
grangiákat (mezőgazdasági üzemek) őrizni kellett, és a rendszeresen a ciszterciek
központi kolostorába, Citeaux-ba utazó apátot is célszerű volt kísérettel ellátni.
Az 1150-es évektől kezdve szólnak a rendi statútumok az apát kísérőjéről, a garcioról. Ekkor legfeljebb 2 garcio kísérhette az apátot Citeaux-ba. Ezek nem szolgák.
1157-ben megtiltják, hogy tőrt, kardot viseljenek — valószínűleg azért, mert vi
seltek ilyen fegyvereket. Másféle fegyvereket talán jogosan viselhettek. Voltak apá
tok, kik 3 garcio-t is tartottak. 1157 után a források gyakran említik e kísérőket.
1186-ban verekedésükről esik szól. Talán ezért csökkentik számukat 1189-ben l-re.
Ilyen korlátozással 1219-ig találkozunk. 1239-ben, 1240-ben, 1251-ben ,,pueri"-nek
nevezik őket. 1240-ben a citeaux-i rendi káptalanra utazó apátoknak kísérőiket
Dijonban kellett hátrahagyniuk. Ezek ott unalmukban énekeltek, táncoltak, vere
kedéseket provokáltak. 1247-ben egy részük apátjukat Citeaux-ig kíséri. Itt a kolos
tor kapujában minden fegyverüket le kell tenniük. Fegyverviselésük ekkor már
jogszerű. Bár követnek el kihágásokat, nehezen volnának nélkülözhetők, mert az
évente Citeaux-ba utazó és oda pénzt vivő apátokat gyakran kirabolták. Az apá
tokat kísérő világi szolgák (saeculares servientes, armati) eredetét nem ismerjük.
Lehetséges, hogy a kolostor jobbágyai közül válogatták ki őket. Földbirtokot nem
kaptak, hanem zsoldot. Menet közben az apáttól, a szerzetesektől külön, lovaik
mellett aludtak.
Igen érdekes adat 1196-ból: a Németországból és Magyarországból jövő ciszterci
apátok, szerzetesek és konverzusok (laikus testvérek) nem hozhatnak magukkal
karddal ós íjjal felfegyverzett szervienseket, tehát nyilvánvaló, hogy voltak ilyen
fegyvereseik. A fegyveres szerviensekért, garcio-kért a konverzusok voltak felelősek,
kik között sok az olyan személy, ki a rendbe lépése előtt miniszteriális vagy miles,
tehát harcos volt és a rendben is harcosként alkalmazták. Magának a konverzusnak
saját garcio-ja nem lehetett. Különösen szükségük volt fegyveresekre a rendi vizitátoroknak, ha lázadó kolostorokat kellett megrendszabályozniuk, mert előfordult, hogy
az ilyen kolostorok szerzetesei lándzsával, karddal is felfegyverkeztek.25 A ciszterci
kolostorok fegyveres ereje sokkal kisebb volt, mint a régebbi kolostoroké, de mégis
létezett, mert szükség volt rá.
24 Werner Rösener: Bauer und Ritter im Hochmittelalter. Aspekte ihrer Lebensform, Standesbildung und sozialen
Differenzierung im 12. und. 13. Jahrhundert. F. Fleckenstein, 673—676. o.
25 Reinhard Schneider: Garciones oder pueri abbatum. Zum Problem bewaffneter Dienstleute bei den Zisterziensern.
I n : Zisterzienser Studien I. Berlin (West), 1975. 11—35. o.
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II.
Az Árpád-kori Magyarország püspökei és apátságai hatalmas földbirtokokkal ren
delkeztek.26 E földbirtokokat elsősorban azért kapták, hogy vallásos-egyházi felada
taikat teljesíthessék, de saját biztonságuk érdekében s a birtok népeinek fékentartá
sára a birtokok jövedelméből fegyvereseket kellett tartaniuk, majd szükség esetén
fegyveres csapatokat kellett a király seregébe állítaniuk.27
Már múlt századi történetíróink megfigyelték, hogy az Árpád-kori magyar főpapok
és kolostorok birtokain jelentős fegyveres csoportok éltek és tevékenykedtek. 28
A bencés rend kiváló historikusa, Erdélyi László — ismert és sokat vitatott társa
dalomtörténeti felfogásának megfelelően — az egyháznagyok (elsősorban a bencés
apátok) vitézeit eredeti állapotuk szerint „szabados szolgák"-nak tartja, csak később
válnak belőlük — speciális szolgálatuk miatt — „félig nemes" harcos jobbágyok.
Többféle feladatuk van. őrzik az apát lakását, úton, vagy hadjáratban az apát sze
mélyét, ők képviselik az apátságot perekben, birtokhatárok megállapításakor. A pan
nonhalmi főapátság fegyveres jobbágyai között Erdélyi három réteget különböztet
meg. Mindhárom réteg közös feladata az apáti kúria őrzése, követségek ellátása s a
fegyveres harc. Részt vesznek azokban a királyi hadjáratokban, melyekben az apát
is jelen van. Uros apát elkísérte II. András királyt keresztes hadjáratába és harcos
jobbágyai kis csapatát is magával vitte. A jobbágyoknál alacsonyabb rangúak a lovas
szolgák (servi équestres), kik az 1230-as években feleannyian vannak, mint a jobbá
gyok. Eredetileg talán a jobbágyok a lovas szolgák tisztjei voltak, s később emelked
tek ki közülük. Szent László korában az apátság birtoka 527 mansio volt, ebből 131
volt a „minister" mansio. E „minister"-ékből fejlődhettek ki a lovas szolgák és a
jobbágyok. Albeus főapát 1237 táján végzett összeírása szerint az apátság birtok
állománya 1809 mansióra rúgott, ebből 291 volt a jobbágy és 164 a lovas szolga
mansio. A későbbiekben a harcos jobbágyok feljebb emelkedtek a társadalmi rang26 A magyarországi egyházi birtokokról szóló irodalmat 1. Kosáry I.60—65, 78. o. Az újabb irodalomból kiemelendő :
Lederer Emma: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest, 1959. 32., 175. és köv. o. — Szabó István: A
prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság és településtörténelem körében í n : Jobbágyok, parasztok. Értekezé
sek a magyar parasztság történetéből. (Szerk.: Für Lajos) Budapest, 1976. 51—122. o. —Elekes Lajos: A középkori
magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig. Budapest, 1964. 66. és köv. o. —Mályusz Elemér: Egyházi
társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1971.11—32. o. — Györffy György: István király és kora. Budapest,
1977. 177—190. o. — Uő.: I n : Magyarország története L : Előzményekés magyar történet 1242-ig. Budapest, 1984.
769—777., 1000—1001. o.—Krisló Gyula: I n : Magyarország története I. ... 1012—1091., 1162—1171. o.
27 A cluny-i és más kolostori reformok, mint láttuk, az egyház felfegyverkezése, katonáskodása ellenében hatottak.
A két világháború között több magyar historikus a magyarországi egyházat a cluny reform hatása alatt állónak tartotta.
Hóman Bálint: in: Magyar történet, ö. kiadás, Budapest, 1939.1. k. 187—191. o. — Galla Ferenc: A cluny reform hatása
Magyarországon. Pécs, 1931. passim — E könyvet bírálja, de mondanivalójával érdemben egyetért Leér József : in:
Századok, 1933. 442. o. — Hóman, Galla és Deér véleményét megkérdőjelezte : Csóka J. Lajos: Cluny szellemű volt-e a
magyar egyház a X I . században? Regnum, 1942—43.141—176. o. Szerinte a német és itáliai reformkolostorok hatása
hazánkban nagyobb volt, mint Clunyé. — Györffy György megállapítása szerint a magyar egyházra Cluny-nek nem
volt döntő hatása, hazánkban nem reformra volt szükség, hanem a semmiből kellett új egyházszervezetet teremteni.
„ I t t nem elavult egyházi intézmények reformja, hanem a pogánysággal való harc volt a döntő." (Györffy Gy.: István
király és műve. Budapest, 1977. 188—190. o.)
]ň 28 Szalay László szerint a magyar főpapok zászlói körül sok fegyveres gyűlt össze, a később egyházi nemeseknek
nevezett „védenc vitézeken" kívül „gyalog és lovas legénység a főpapok udvarnokaiból, jobbágyaiból s más félszabadokból." (Szalay L.: Magyarország története. I. k. Leipzig, 1852. 126. és köv. o.) — Említi az „egyházi táborozó job
bágyokat" Horváth Mihály is. (Horváth M.: A magyar honvédelem történeti vázlata. I n : Kisebb történelmi munkái
I . k. Pest, 1868. 168. o.) — Ipolyi Arnold szerint az egyházi birtok harcosainak fejlődése a várjobbágyokéhoz hasonló.
(Ipolyi A.: A magyar hadtörténelem tanulmánya. Századok, 1879. Pótfüzet 30. o.) — Pesty Frigyes úgy véli, hogy az
egyházi fegyveres jobbágyok között ugyanolyan fokozatok léteztek, mint a világi, a várjobbágyok között. (Pesty F.:
A magyarországi várispánságok története, különösen a X I I I . században. Budapest, 1882. 80. o.) —Ozorai József szerint
az egyházi nemesség úgy keletkezett, hogy a főpapok fegyveres csapatokat szerveztek „az egyház védelmére", „a lá
zadások elfojtására". Ezek „szolgálati viszonyait" még Szent István szabályozta. E fegyveresek földet kaptak a fő
paptól, akár a várjobbágyok a királytól. Katonai szolgálatuk apáról fiúra öröklődött, s földjük katonai szolgálatra
alkalmas férfi utód hiányában a főpapra szállt vissza. Az „egyházi nemes" elnevezés a X I I I . században tűnik fel először,
ekkor alakulnak ki az egyházi birtokokon a nemesi székek. Az esztergomi érsekség birtokain négy nemesi szék alakult.
Egy jóval későbbi (1550—1554-es) összeírás szerint az esztergomi érsekség falvai közül 26 volt teljesen egyházi nemesi
falu, ezenkívül volt még 53 egyházi nemesi kúria és összesen volt 437 egyházi nemesi (prédiális) telek. (Ozorai J. : Az egy
háznemesi, vagy praediális birtok. Magyar Sión, 1887. 268—271., 362—380., 512—528. o. — Uő. : Az esztergomi érsek
praediális nemesei. Magyar Sión, 1887.100—116., 195—211., 261—268. o.) Ozorai szerint az esztergomi érsek százakra
sőt az Árpádok alatt talán ezrekre rúgó harcos csapatot volt kénytelen kiállítani. Ez utóbbi adatát feltétlenül túlzottnak
kell tartanunk. — Fraknói Vilmos szerint a szekszárdi bencés apátság fegyveres jobbagyai az apátság birtokainak du
náninneni részén laktak, később a Solt megyei Fájsz lett a székhelyük. Hadkötelezettségüket 1382-ben már nem emlí
tik. (Fraknói V.: A szekszárdi apátság története. Budapest, 1879. 39—43. o.)
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létrán. Az összes „szabados-úrbéresek" felvették a régi „tiszti-katonai osztály" a
jobbágyság jóhangzású nevét, a lovas jobbágyok pedig a nemes jobbágy, vagy a
prédiális nevet. IV. Béla király 1267-ben elrendelte, hogy a tihanyi apátság népei
közül csak tizenkettőt hagyjanak meg jobbágy és lovas állapotban, a többit a nádor
szorítsa vissza a kondicionáriusi állapotba. Kérésükre azután a király megváltoztatta
döntését, évi adóra kötelezte őket, de megtarthatták a „jobbágy" nevet és exercitualis-ok, azaz hadakozók maradhattak. 29
Szekfű Gyula nem tesz különbséget az egyházi harcos jobbágyok és lovas szolgák
között. Szerinte a XI. században „ministri", „ministeriales", „équités" néven emlí
tett népekből alakulnak ki a későbbi hadi szolgálatot teljesítő, személyes szabadságot
élvező, birtok joggal rendelkező hadakozó jobbágyok, egyházi nemesek. Mivel a
püspök s az apát a király seregében is köteles volt megjelenni, az egyházi nemes hadi
szolgálata bizonyos mértékig közjogi jellegűvé vált. Az egyházi nemes is igyekezett
emelkedni a társadalmi ranglétrán, akárcsak a német miniszteriális, de sokkal ke
vesebb sikerrel.30
Székely Ottokár meghatározása szerint az egyházi nemesek, vagy prédialisták olyan
hűbéri szolgálmányokra kötelezett katonáskodó szabadok, kik az egyháznagyoktól
életfogytig nyert és egyenes ágon öröklődő földbirtok mellett az országos nemesek
kel egyező kiváltságokkal bírtak. Fejlődésük időben megelőzi a magánfamiliárisokét
s a királyi szerviensekévei párhuzamos, ha ugyan nem korábbi. De nem kerültek
olyan kedvező helyzetbe, mint a királyi szerviensek, magánjogi függésben marad
tak. 31
Váczy Péter a prédialitást a magyar hűbériség legszabadabb formájaként említi.
A prédiálisok elődei nem kizárólag a földesúri népek előkelőbbjei között keresendők,
mint Ozorai, Erdélyi és Szekfű gondolták. Nemesek is kerültek közéjük — önként,
biztonságuk érdekében. Ezek előző társadalmi állapotuk miatt a korábbi egyházi
iobagióknál kedvezőbb helyzetbe kerülnek, annál is inkább, mert birtokukkal együtt
csatlakoztak az egyházi népekhez. Ezután magukhoz emelik a többi egyházi iobagiót.
29 P B I. 191—336. o. — Erdélyi L.: Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. Budapest, 1907. 10—12., 17., 20.,
24. o. — Uő. : Az első adó elméletéhez. Századok, 1913. 289. o. — Kérdéses, hogy az apátnak volt-e már az Árpád-korban
külön háza, kúriája. Turchányi Tihamér szerint a pécsváradi apátságnak 200 harcos jobbágya volt, az általa tévesen
sümeginek nevezett somogyvári monostornak 100. A harcos jobbágyok mellett voltak lovas szolgák is, de a két csoport
később egybeolvadt. A X I I I . században számuk túlságosan nagynak bizonyult, s ezért a király csökkentette számukat.
{Turchányi T.: Magyarországi monostorok gazdasági viszonyai a tatárjárás előtt. Budapest, 1909. 20—22. o.) — Sörös
Pongrác a bakonybéli apátság történetéről szólva megállapítja, hogy 1258-ban Jakab apát szaporította egyházi neme
seinek számát, mikor noszlopi népeit az apátság nemes jobbágyai sorába emelte. Az egyházi nemesek elnevezése:
„liberi milites", „populi ecclesiarum exercituantes", „nobiles iobagiones exercituantes", „exercituales", „bellatores
iobagiones", a X I I I . század közepétől „nobiles iobagiones", „nobiles ecclesiarum". Bárhová vonul az apát a királyi
hadsereggel, egyikük köteles vele, vagy megbízottjával lóháton hadba vonulni. Ha csoportosan vonulnak hadba, veze
tőjük az apát, vagy udvarbírája. Ilyen esetben talán zsoldot is kapnak. (Sörös P. in: P B VIII. 57—58. o.)
A „jobbágy" (iobagio) sző a magyar okleveles gyakorlatban 1111-ben fordul elő első ízben, s az egész X I I . században,
sőt azon túl is királyi várak, vagy egyházi földesúr alá rendelt társadalmi csoportot jelent. 1171 és 1201 között előfordul
„főúr" értelemben is. (Melich János: A jobbágy szó történetéhez. Magyar Nyelv, 1916.13—15. o. — Szilágyi Loránd:
Az Anonymus kérdés revíziója. Századok, 1937. 19—20. o.)
30 Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok. Értekezések a történeti tudományok köréből X X I I I . 3. Budapest
1912. 7. és köv. o. — Tarján Kristóf megállapítja, hogy a pécsváradi apátság harcosai alacsonyabb rangúak voltak,
mint a várjobbágyok, mert adományozni lehetett őket. Valószínűleg földet kaptak szolgálatuk fejében, nem pedig
természetbeni ellátást, mert csak „szükség esetén" fogtak fegyvert. (Tarján K.: A szolgáló népek [Szent István korától
az Arany Bulláig]. Déva, 1914. 21., 31. o. )— Rugonfalvi Kiss István szerint az egyház exercituálisainak száma a
X I . században a pogánylázadások miatt volt nagy, később kisebb szükség volt rájuk. Űgy véli, hogy a prédiális intéz
mény a szerzetes lovagrendek „alkotása", Tőlük vette át a zágrábi püspök, s így magyarázható, hogy Szlavóniában
a megyei szervezetben is voltak prédiálisok. A főpapok bárkit felemelhettek a prédiálisok közé, de hűtlenség esetén meg
is foszthatták rangjától. A magyar főpapok közül az esztergomi és a kalocsai érsek, meg a zágrábi püspök katonai sze
repe volt jelentős. (R. Kiss I. : Az egységes magyar nemesi rend kifejlődése. Debrecen, 1932. 54—55. o.)
31 Székely Ottokár: Az egyházi nemesség. BÉ 1935. 28—52. o. — Fekete Nagy Antal az egyházi prédiálist eredetileg
csak lovas szolgálattal tartozó, később örökölhető birtoka fejében katonai szolgálatot teljesítő népelemnek tartja.
Korán kialakult és erősen kötött szervezetük miatt sem személyüket, sem birtokukat nem tudták kivonni az egyház
hatalma alól. (Fekete Nagy A.: Az országos és particularis nemesség tagozódása a középkorban. Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1937. 159—184. o.) — Fügedi Erik szerint a
prédialisták ősei olyan jogállást foglaltak el az egyházi birtokon, mint a várjobbágyok a várbirtokon. (Fügedi E. :
Nyitra megye betelepülése. Település- és Népiségtörténeti Értekezések, 1. sz. Budapest, 1938. 23. o.) — Az egyházi
nemes birtoka — írja Eckhart Ferenc — ugyanúgy öröklődött üágon, mint az országos nemesé, de magszakadás, vagy
hűtlenség esetén nem a koronára, hanem az egyháznagyra szállt vissza. (Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány-és jog
történet. Budapest, 1946. 52. o.)
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A prédiális harcosra az egyháznagy jobban számíthatott, mint az ingatag familiáris
ra — véli Váczy. Ha a prédiális nem teljesíti hadi kötelezettségeit, hűtlenség bűnébe
esik és elveszíti birtokát. A birtokelkobzást a prédiálisok ügyeiben illetékes egyházi
bíróság foganatosítja.32
Mdlyusz Elemér IV. Béla 1239-es oklevele alapján az egyházi iobagiókat a castrensisekhez hasonló helyzetűeknek tartja. Az oklevélben szereplő Csertő egész atyafisága
harcos lett. Ezek csakis könnyű fegyverzetűek lehettek. Esetükben a „lorica" szó
bőrpáncélt jelent. Ilyen lehetett a tihanyi apát 130 lovas jobbágya is, kik közül
Béla király 1267-ben csak tizenkettőt hagyott meg hadakozónak. Ezek szerinte
nehéz fegyverzetűek voltak, s ekkor már „iobagiones exercituales" a nevük.33
Holub József — Mályusz Elemérrel ellentétben — a szekszárdi apátság 1239-ben
szereplő ,,loricatus"-ait nehéz fegyverzetüeknek tartja és — Váczy Péter nézetével
szemben — az egyházi iobagiókat nem tartja hűbéreseknek, mert az egyháznagyhoz
fűződő kapcsolatukban a dologi és nem a személyes elem dominált, s voltak a nemes
szabadsággal összeegyeztethetetlen kötelmeik is. Már 1219-ben nevezik őket „ioba
giones bellatores"-nek. A XIII. században nemesek is állnak közéjük, de csak királyi
engedéllyel, mert az egyházi iobagio, a prédiális (ez a név egyébként csak 1327-ben
tűnik fel először!) birtoka magszakadás esetén az egyház tulajdonába került. Alacso
nyabb helyzetű népelemek is emelkedtek a prédiálisok köré, de a régi és az újonnan
felemelt prédiálisok között nem volt olyan jogi különbség, mint a különböző eredetű
várjobbágyok között. A „nobilis" jelző eredetileg csak hadi, mondhatjuk tiszti
szolgálatukból folyó előkelőségüket jelzi. Később státusukat igyekeztek e jelzővel
meghatározni. Elkülönültek a nem nemesektől, de az országos nemesektől is. Mivel
szolgálattal, servitiummal tartoztak, nevezik őket ,,servitores"-nek, „servientes"nek is. Az egyháznagy, vagy annak főtisztje vezetésével vonultak hadba személyesen,
vagy küldtek hadba meghatározott számú harcost, kiknek felszereléséről gondoskod
tak. Hadfelkelés esetén az egyházi birtok nem hadakozó népei is segítik őket. így
1279-ben a sági prépostság nemes jobbágyai általános felkelés esetében a prépostság
minden hospes családjától három pondust kapnak. Mikor a bakonybéli apát 1258-ban
noszlopi népeit harcos jobbágyokká emeli, kötelezi őket arra, hogy ha az apát, vagy
bírája a monostor ügyében megidézi őket, meg kell jelenniük. Descensussal nem tar
toztak, de bizonyos élelmiszer-szolgáltatással igen. 1299-ben a veszprémi püspök
egyik nemes jobbágya fiúörökös hiányában birtokát vejére akarta hagyni, kit fiává
fogadott. Rokonai tiltakoztak, de a püspök beleegyezett, azzal a feltétellel, hogy az
új birtokosnak is teljesítenie kell az egyházi nemes jobbágyok kötelezettségeit.
A fehérvári prépostság nemes jobbágyai szabadon végrendelkezhettek, ha nem volt
fiúörökösük. A prépost tisztje csak egyetlen tárgyat választhatott ki az elhunyt
prédiális ingóságai közül. A prédiálisok a XIV. század derekán már pénzzel is meg
válthatták hadi kötelezettségeiket.34
Bónis György rendkívül fontos kötetében kifejti, hogy az egyházi família már
kezdetben két rétegből állt. Felső rétege egyházi lovasokból áll, kiknek van házi
teendőjük is, de legfontosabb a lovas szolgálat. Nevük a XI. század közepén „équi
tés", a század végén „ministri", a XIII. században „iobagiones équités", „liberi
exercituantes", „bellatores". A „nobilis" jelző — Bónis szerint — talán náluk is,
mint a köznemeseknél, a korszerű harci felszerelést jelentette. Egyházi harcos
32 Váczy Péter: A királyi serviensek és a patrimoniáliá királyság. Századoh, 1927. 380—386. o.
33 Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Századok, 1942. 281—282. o. — A tihanyi apátság egyhá
zaiban tevékenykedtek azok a papok, kiknek fiai az 1210-es években mint lovas jobbágyok szerepelnek. A lovas jobbágy
szolgálata — Mályusz szerint — nem volt nehezebb, mint a magánegyházban végzett papi tevékenység, csak „más
jellegű". {Mályusz E.: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1917. 31—32. o.)
34 Holub József: Az egyházi nemesek jogállása a középkorban. Budapest, 1947. Különlenyomat a Regnum egyház
történeti évkönyv 1944—46. évfolyamából. Passim.
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jobbágyokat találunk az esztergomi és kalocsai érsek, az egri, győri, váradi, nyitrai,
pécsi, veszprémi és zágrábi püspök, a győri, pécsi és veszprémi székeskáptalan, a
székesfehérvári társaskáptalan birtokain. A konventek közül a legrégibb bencés
apátságok: Bakonybél, Báta, Béla, Csatár, Garamszentbenedek, Pannonhalma,
Somogyvár, Szekszárd, Tihany, Zselicszentj akab birtokain mutatható ki a hadakozó
jobbágyok jelenléte. Más szerzetesrendek harcos jobbágyairól csak szórványos ada
taink vannak, így az ipolysagi premontrei, a pásztói ciszterci konvent, valamint
a margitszigeti és somlyóvásárhelyi apácakolostor harcos jobbágyairól.35 Az egyházi
harcos jobbágyok nem szakíthatták meg szolgálatukat önkényesen, mert uruk
személyéhez, sőt birtokához voltak kötve. Egész életükre, sőt utódaik életére szóló
,,kondició"-ban vannak s ebből csak kivételesen szabadulhatnak. Szabadságuk
mindvégig magán viselte az egyházi birtok többi patrimoniális alárendeltjével való
azonosság bélyegét. Az országos nemesektől az egész középkoron át megkülönbözte
tik őket. Ha egy országos nemes valamelyik főpap familiárisává válik, nem adja fel
nemesi jogállását, s nem olvad az egyházi lovas jobbágyok, a prédiálisok közé. A ne
mes familiáris bármikor felmondhatja szolgálatát, nem úgy, mint a prédiális. A XV.
században az esztergomi érsek prédiálisait érseki familiárisok vezetik hadba, s úgy
szerepelnek, mint a prédiálisok urai. Érseki familiárisok a prédiálisok bírái is: az
érseki nádor, udvarbíró stb.
Az egyházi nemes fő kötelessége a fegyveres szolgálat. Általa teljesíti a főpap
katonaállítási kötelezettségét. A hadi szolgálattal rokon kötelesség a saját lovon és
fegyverben történő követségjárás s az egyházi testület tagjainak kísérése. Hűségük
megszegése, szolgálatuk nem teljesítése esetén visszahelyezhetők előző állapotukba,
sőt szolgaságra is vethetők. Uruk védelmet, személy- és vagyonbiztonságot nyújt
nekik. Ha hűségüket nem szegik meg, köteles őket szabadságukban megtartani és
csak „illő" szolgálatokra kötelezheti őket. Legfőbb bírájuk minden ügyükben főpap-földesuruk. Más hatóságnak nincsenek alávetve. Csak a főpap nádora, udvarbírája,
vagy comese ítélkezhetik ügyeikben, gazdatisztje már nem.
Bonis szerint a prédiális nemesség a hűbérviszony fejletlen formája. A prédiálisok
az egytelkes országos nemesekkel kerültek egy sorba, jobbágyparasztjaik később
sincsenek. Az egyházi nagybirtok egyik rendjévé válnak. Külön renddé teszi őket
(az országos nemesekénél szerényebb) életmódjuk, katonai hivatásuk és születésük.
Már a XIII. században együttesen léptek fel különböző ügyekben : ha alacsonyabb
jogállású személyt vesznek fel soraik közé, ha uruk elbocsát valakit az egyházi
nemesi kötelékből. Beleszóltak az egyházi birtokok bérbeadásába, eladományozásába
is. Utánozták az országos nemesség szervezetét és megalkották a maguk kis vár
megyéjét, az egyházi nemesi széket. De nem sikerült az országos nemesek közé emel
kedniük, mert olyan uraik voltak, kik hatalmuk tetőpontjára érkezve szinte a király
szerepét töltötték be velük szemben, s nem tűrték országos összefogásukat.
A délvidéki egyházi nemeseknek falvaik, jobbágyparasztjaik is voltak. Uraiknak,
a délvidéki főpapoknak egész „comitatus"-aik, „provinciá"-ik, melyek nemességét
„congregatio generalis"-ra hívták össze. Ezek sokkal közelebb jutottak a hűbéres
viszony tiszta típusához, mint a nemesek.36
Szabó István a prédiumról szóló alapvető tanulmányában az 1250-ig terjedő kor
szakban 41 oklevélben előforduló 118 prédiumot vizsgál, melyek jelentős része egy
házi prédium. Ezek lakói közül a nevezett oklevelek 1286 személyről tesznek emlí
tést. Ezek 8,7%-a iobagio, vagy lovas (beleértve a szászdi apátság „Hungari" és
35 Bónis Gy. szerint ez igazolni látszik a középkori hagyományt, hogy az intézmény alapjait Szent István vetette
meg. Nézetünk szerint ez lehetséges, de figyelembe kell vennünk azt a körülményt is, hogy — mint láttuk — a bencés
rendben voltak legerősebbek a katonai hagyományok, a többi szerzetesrend sokkal kevésbé volt „hadakozó".
36 Bonis Gy.: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 6. n. (1946) 186—215. o. — Érdekes
kései adat: az esztergomi érsek prédiálisai a XIX. században 30 000 hold földön éltek.
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„Bisseni" néven szereplő embereit). 1212-ből ismerünk olyan személyt, ki libertinusból, tehát végső soron rabszolgából lett egyházi iobagio. A pannonhalmi apátság
Szentkereszt nevű prédiumán 14 mansiónyi iobagio élt, s ezek egy rabszolganőtől
származtak. A garamszentbenedeki apát kisszelepcsényi prédiumán már 1165-ben
éltek saját lovaikon szolgáló servusok. Szolgálatuk ekkor még meghatározatlan. Az
apát bizonyára korlátlanul vehette igénybe szolgáltatásaikat. 1247-ben már szám
szerű tételekben állapították meg kötelezettségeiket, s ezekben pénz- és termény
szolgáltatás mellett saját lovon végzendő küldöncszolgálat is szerepelt.37
Az egyház harcoló nemesei, a prédialisták birtokukat ,,more prediali" vagyis
örökbérletbe kapták. E birtokot hűbéres servitium terhelte, s ők tekinthetők a
magyar társadalomszerkezet egyik legjellegzetesebb hűbéres elemének. A prédiális
intézmény — Szabó István szerint — a zágrábi püspökség területén s általában a Drá
vántúli részeken tűnik fel az 1240-es évek óta ; nem sokkal később a Drávától északra
is megjelenik, s vele a „more prediali" birtoklási forma, nemcsak az egyházi nemes
hűbéri birtoklásának, de az örökhaszonbérlet viszonyának megjelölésére is. Mindezek
nem valódi nemesi, de nem is jobbágyparaszti birtokok.38
Györffy György úgy látja, hogy a XI. században a magyar társadalom közép
rétegének zömét a X. századi katonai kíséretből származó harcos jobbágyok (milites)
adták, kiknek négy csoportját különbözteti meg: 1. a királyi udvarban és udvari
birtokon szolgáló vitéz, 2. a várbirtokon élő, a várispánnak alávetett várjobbágy,
3. az egyházi nagybirtokon élő s a püspök vagy apát szolgálatára rendelt egyházi
jobbágy, 4. a világi nagybirtokon élő vitéz. A pécsváradi bencés apátság alapító
okleveléből megállapítható, hogy az apátság népei közül a szabad harcos jobbágy
(miles) az össznépesség 18%-át tette ki. Ezek utódai az egyházi nemesek, kik a
XIII. században Hosszúhetény faluban laktak nagyobb számban s még 12 más
faluban elszórva. Ezen kívül 14%-ot tettek ki a lóval szolgáló félszabadok (équités),
kik mezőgazdasági robottal szolgáltak. A 200 harcos jobbágy feladata a monostor
védelme volt esetleges lázadások ellen. Pannonhalma hadakozó jobbágyainak egyen
ként 20 hold földjük volt, tíz hold „szolgálati" birtok és még 10 hold feles bérlet.
A harci feladatát ellátni már nem képes „nyugdíjas" jobbágy 5 hold földet birtokolt.
37 Ex utóbbiak természetesen nem iobagiók, hanem lovas szolgák.
38 Szabó I.: i. m. 67., 81., 99. o. — Az egyházi nemesekről 1. még: Székely György in: Magyarország története. I. k
Budapest, 1964. (Szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György), 91. o. Megemlíti, hogy a pécsi püspök nemes
jobbágyainak ispánjáról is tudunk, s a veszprémi nemes jobbágyok közgyűléséről is. — Elekes Lajos szerint az egyházi
nagybirtokos azért próbálta meg kiépíteni a maga hadseregét, hogy ne legyen védtelen a világi urak magánhadseregeivel
szemben, de az egyházi birtokosok fegyveresei nem tudták ellensúlyozni a világi nagyurak katonai túlsúlyát. (Elekes L. :
A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig. Budapest, 1964. 102. o.) — Csóka J. Lajos
szerint a bencés apátságok birtokain élő minister-ek, eques-ek, iobagio equestris-ek őrzik a monostort, az apát házát.
Mikor Oros (Uros, Uriás) apát Pannonhalmát várrá alakította, ezek alkotják a várőrséget. Fegyveresen kísérik utazá
sain az apátot, az őt képviselő szerzeteseket, officiálisokat, követeket, ő k vették körül Oros apátot, mikor részt vett I I .
András keresztes hadjáratában, s mikor szembeszállt a Pannonhalmát ostromló tatárokkal. Az apátság népeinek 22% át kitevő iobagiók fegyveres szolgálatára általában nem volt szükség, egy részük inkább földbért fizetett az apátnak
birtokai jövedelme fejében. (Csóka nem említi a iobagiók számának IV. Béla idejében—nagyrészt a hadügyi reformok
következtében történő tudatos redukálását.) A X I I I . század közepétől alakul ki az egyházi nemesség az apátság officiálisaiból, fegyvereseiből. (A prédialisták és familiárisok között a szerző nem tesz különbséget. A kettőt egynek veszi.)
(Csóka J. L.: Szent Benedek fiainak világtörténete különös tekintettel Magyarországra. Budapest, 1969. 423—424.,
584. o.) — Csizmadia Andor szerint az egyházi prédiálisok (kiknek prédiális elnevezése a XIV. század elején tűnik fel)
eredetére vonatkozólag két elmélet alakult ki. Az egyik szerint szabad eredetűek, s kisbirtokukkal valamelyik egyháznagy szolgálatába álltak. Más nézet szerint az egyházak birtokaik védelmére és hadi kötelezettségeik teljesítésére fegy
veres szabadokat telepítettek le birtokaikon, de jobbágyszármazásúakat (!) is elláttak prédáimmal fegyveres szolgálat
fejében. Kisnemesek is álltak egyházi szolgálatba, ezek megtartják országos nemességüket, melyhez képest az egyházi,
a prédiális nemesség korlátozottabb, kevesebb jogot biztosít. A prédiális nem bonthatta fel önkényesen az egyháznagyhoz, az egyházi birtokhoz fűződő szolgálati viszonyát, bizonyos fokig a birtokhoz volt kötve. E viszony nem szerződéi,
nem is bérlet jellegű. A prédiális olyan „conditio"-ba kerül, mely egész életére, sőt utódai életére is érvényes, s melyből
csak kivételes esetben szabadulhat. Súlyos vétség esetén az egyháznagy az egyházi nemest szolgaságba is taszíthatta.
Ez történt 1271-ben Sámuel egri püspöki iobagioval, ki elégette az egri püspökség privüégiumlevelét. A prédiális első
sorban fegyveres szolgálattal tartozott, de már 1358-ban előfordult, hogy prédiálisok pénzadóval váltják meg hadi
szolgálatukat. Viszont még 1682-ben és 1684-ben is hallunk katonai szolgálatukról. A török időket kevés prédiális
szervezet (szék) élte túl: az esztergomi érsek négy, a győri püspök egy, a győri káptalan egy, a pannonhalmi főapát
egy s a zágrábi püspök (mint a topuszkói aptság birtokosa) egy széke. A prédiális intézményt az 1853-as úrbéri pátens
számolta fel. A prédiálisok birtokai (legalábbis e késői korszakukban) nem nagyok. A győri káptalan Bácsa székében
1867-ben történt likvidációja alkalmából — nem találtak 62 holdnál nagyobb prédiális birtokot. A legtöbb pedig csak
10—15 holdas volt. (A. Csizmadia: Die Rechtstellung der Predialen und Predialenstühle in Ungarn. I n : Festschrift
Hans Lentze. Innsbruck—München, 1969. 95—116. o.)
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Ha a harcos jobbágyok nem voltak elegen, a parasztok, elsősorban a lovasok (équités)
közül töltötték fel őket. A lovas szolgálattal tartozó félszabadok tevékenysége olyan
közel állt a harcos jobbágyokéhoz, hogy azok feladatait minden további nélkül el
tudták látni. Ez hasonló folyamat volt a várjobbágyok sorainak a várszolgák közül
történő feltöltéséhez (keltjobbágyfiúk). A királyi várak kötelékébe tartozó s az egy
házi uralom alatt élő harcos jobbágyok helyzete között különbség észlelhető. Ez utób
biak helyzete kedvezőtlenebb.39
Kristó Gyula az egyházi birtokon élő szabadokat, kik katonai szolgálattal is tartoz
tak, „kötött szabaď'-oknak nevezi. Ezek voltak a korlátozott kiváltságokkal rendel
kező egyházi nemesek, a prédialisták elődei. IV. Béla hadügyi reformjai során az
egyházi harcos jobbágyoktól is nehéz fegyverzetet követelt meg, mint a Chertu-t és
rokonait a szekszárdi apátság lovas hírnökei közül annak szabad jobbágyai közé
emelő 1239-es királyi oklevél is mutatja. Fontos jelenségnek tartja Kristó, hogy
az esztergomi érsek elnyerte azt a jogot, hogy országos nemeseket is felvehessen
hadakozó jobbágyai közé, mert ezzel az 1260-as években kezdetét veszi az egyházi
nagybirtok magánhadereje kiépítésének a világihoz képest elkésett folyamata.40
Szűcs Jenő szerint az egyházi nagybirtok lovas jobbágyainak zöme földesúri
szolgálatba állt szabad. Feladatuk az egyháziak fegyveres kísérése volt, a szolganép
felügyelete és egyes birtokigazgatási feladatok. Többségükben a paraszti társada
lomhoz, annak elitjéhez tartoztak. A tihanyi bencés apátság birtokain végül a csalá
doknak kb. egytizedrésze lett egyházi nemes. A „lovas szolgálók" (équestres servientes) feladata elsősorban a fuvarozás, s a kondicionárius népek felső szintjéhez
tartoztak. Az egyházi birtokok hadakozó jobbágyai az 1250-es években kezdik fel
venni a „nobilis" címet, de az egyháznagyok hatalma alól nem tudtak szabadulni,
sőt nagyobb részük nem is maradt hadakozó jobbágy. így a tihanyi apátságnak
1211-ben 130 jobbágy háznépe volt, de 1267-ben ezek 90%-a pénzzel adózó szabad
paraszti sorba süllyedt. A tihanyi jobbágyok ragaszkodni próbáltak a státusszimbó
lumot is jelentő hadakozási kötelezettséghez, mert ezt egyrészt nem kellett komolyan
venni, másrészt e korban még nem vált el a hadakozás elhatározó módon és elvileg
a paraszti léttől, legalábbis annak felső szintjétől. Az archaikus státusú „lovas
jobbágyok" nagy része 1250 előtt is ténylegesen paraszti szinten él. Az apátnak a
régi hadakozó jobbágyokból csak tucatnyi katonája maradt, de ezenkívül voltak
magánfamiliáris harcosai is. 41
Bólla Ilona több kiváló tanulmányában foglalkozott az egyházi hadakozó nép
elemekkel. Szerinte az egyház harcosai, az egyházi liberek szabadsága feltételes.
Szabadok, de nem közszabadok, hanem az egyház szabadjai. Függésük magánjogi
jellegű, s nagy részük kiváltságai hamar veszendőbe mennek. Emelkedésük, süllye
désük az egyháznagy keze alatt zajlik le, és töredékük sem képes az országos neme
sek közé emelkedni. A XI—XII. századi egyházi harcosok utódai már olyan sokan
voltak, hogy nagy részüknek előbb, vagy utóbb el kellett veszítenie eredeti lovas
kísérői és birtokkezelői funkcióját. Számuk állandóan emelkedett önkéntesekkel és
az alsóbb szinten álló népelemek emelkedésével. A iobagio-nak nevezett egyházi
népelem nem egységes. Egy részüket az Albeus-féle összeírás libereknek nevezi.
Ezek egy részének saját földje is van, sőt némelyik curialis comesként szerepel. Más
részük tributumot fizet, egyéb szolgálatok alól mentes. Az iobagio, vagy iobagio equest-

39 Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. k., Budapest, 1963. 258., 360. o. —175.: István
király és műve. Budapest, 1977.238., 469—473., 491—497. o. — Uő. : in : MT1/2. k. 977—979., 983—987., 992—994. o.
40 Kristó Gy.: Az aranybullák évszázada. Budapest, 1976.129. o. — Uő.:in. : MT 1/2. k. 1035—1036., 1135., 1140—
1141., 1153., 1355., 1381. o.
41 Szűcs J. : Megosztott parasztság — egységesülő jobbágyság. A paraszti társadalom átalakulása a 13. században.
Századok, 1981. 7., 41., 45., 58., 287—290. o.
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ris névre hallgatók legtöbbjénél már megnövekednek a paraszti jellegű szolgáltatá
sok. A XI. században és a XII. század első felében az egyházi népek felső rétegének
neve: miles, vagy minister.
Általában a magyarországi egyházi nagybirtok népeinek jogi helyzete hasonló az
európai egyházi nagybirtok népeiéhez, kiknek jogi helyzetét a nyugati gót egyházi
zsinatokon formulázták meg, mely zsinati döntéseket a X—XII. században az
egész nyugati kereszténység elfogadta. Eszerint az egyházi familia elidegeníthetetlen.
Ha valaki egy tagját felszabadítja, azt másik személlyel kell pótolnia. Magyarorszá
gon az egyházi birtokok népei közül azokat nevezik libereknek, kik a birtokigazgatást
végzik, fegyveres szolgálatot teljesítenek és hadjáratokban is részt vesznek. A liberek
a XIII. században nem azonosak a iobagiókkal, kiknek száma a XII. század végére,
a XIII. század elejére megnőtt és erősen differenciálódott. Az egyházi liberek vagy
„liber iobagio"-k egy része eredetileg közszabad lehetett és önként csatlakozott az
egyházi famíliához. Egyeseknek „hereditarius" birtokaik voltak.
Az egyházak földjeinek volt olyan része, melynek az egy háznagy, vagy kolostor
nem volt közvetlen földesura, csak mintegy: főtulajdonosa. Ez az állapot úgy alakul
hatott ki, hogy az egyház (a királyhoz hasonlóan) tőle propriusként is függő elemek
nek, így mileseknek, földadományt tett, vagy úgy, hogy saját földdel rendelkező
elemek* álltak be birtokukkal önként, megfelelő magas tisztséget, de propriusi füg
gést is vállalva az egyház szolgálatába. Ezek úri exisztenciával bírtak, földesurakként
viselkedtek, szolgáik is voltak.
A zalai királyi serviensek 1232-ben kelt ítéletlevelében szereplő nobilis egyházi
jobbágyoknak nevezett veszprémi püspöki iobagiók is az egyház szabadjai, nem
közszabadok. Ha feltételes libertásukat közszabadsággá akarták változtatni és
megpróbáltak uruktól elszakadni, „súlyos érvek győzték meg őket kísérletük kilátástalanságáról, sőt szégyenbüntetéssel súlyosbított fenyítésül a lázongásuk előttinél
alacsonyabb szolgálati kategóriába is kerülhettek."
A XIII. század végére az egyházi iobagiók két csoportra oszlottak. Kisebb hánya
duk alkotta az egyháznagy tanácsadó testületét, jelentős részük viszont már csak
nevében őrizte ősei előkelőbb státusát. Az előkelőbb csoport nevéhez (akár a királyi
birtokon a várjobbágy névhez) különböző jelzők járultak: „nobilis", „verus", „pri
mus", „exercitualis", „naturalis". Mindezek értékben a XII. századi és Albeus-kori
„liber" jelzőnek feleltek meg. De a vékonyabb „verus, nobilis iobagio" csoport is
feltöltődött. „Némelyik nagy egyház palástjába kapaszkodva sok rettegő, némi
földdel rendelkező, de a hatalmasabbaknak kiszolgáltatott szabad ember, országos
nemes s funkcióját vesztett várjobbágy próbált megingott egzisztenciájának védel
met és támaszt keresni. Természetesen lehetőleg a korábbi pozíciójuknak és a királyi
birtokon elfoglalt helyzetüknek megfelelő státust, az egyházi nemes iobagióét igye
keztek elérni."
Ezek ugyanúgy nem lettek országos nemesekké, mint ahogyan a várjobbágyok
sem voltak azok. Mint az egyház nemesei, a XIV. század folyamán is őrzik a iobagio
nevet! A várjobbágyok közül sokan országos nemesekké váltak, az egyházi nemesek
nek még a töredéke sem. Az egyháznak átadott földjük is elvesztette nemesi jellegét.
Az egyházi földesúr hatalma a XIV. században is töretlen maradt. Az egyházi
nemesnek állt országos nemesek helyzetét, beállásuk súlyos következményeit jól
szemlélteti a veszprémi káptalan és szepezdi nemes jobbágyai között 1332 és 1392
között folytatott per, melynek történetéből kiviláglik „milyen súlyos kövületként
viselte a régi proprius-mivolt jegyeit az egyházi népek vezető rétege." Az egyházak
azért is tudták változatlanul megőrizni földesúri hatalmukat, mert korán meg
szerezték birtokaik népeinek egésze felett a teljes immunitást. Birtokaikon nemcsak
földesurak, hanem törvényíátó urak (gerichtsherr) is voltak, helyenként majdnem
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tartómányúri jogokat élveztek. Az esztergomi érsek már a XIII. században saját
palatínust tart, a XIV. században a veszprémi püspök nemes jobbágyai számára
generalis congregatiót hív össze. A nagy egyházak nemes iobagióinak száma a XIV.
században is gyarapodott. Ez újabb differenciálódást okozott. Jelentős jövedelmet
nem biztosító, katonailag kétes értékű harcos elemre nagy tömegben az egyházaknak
nem volt szükségük. A ténylegesen hadakozók meglehetősen kis számban maradtak
meg. Az ő esetükben bizonyos hűbéri vonások kezdik „feszegetni a proprius mivolt
korlátait." Hadi érdemeikért meglevő birtokain felül újabb birtokadományban ré
szesülhettek. Helyzetük átmeneti volt a régi proprius és az újabb hűbéresi függés
között. Valódi hűbéressé emelkedésüket az egyházi földesúr meg tudta akadályozni.
Bolla szerint a nobilis iobagiókat nem lehet minden esetben az „úri osztályhoz"
sorolni, még akkor sem, ha uruk tanácsadóiként és fegyvereseikónt szerepelnek.
A kiemelkedő iobagiók egy része a XIV. században csak a szépen hangzó elnevezést
örökölte. Sokan a hadkötelezettséget pénzen megváltva cenzuálisok lettek, vagy
iparosok; jelentős részük a XIV. század végére a jobbágyparasztságba olvadt. Akik
megőrizték a „nobilis iobagio" státusát, azok a XV. századtól kezdve „nobilis
ecclesiae", „predialis" néven szerepeltek és „az országos nemesség és a jobbágy
parasztság közötti archaikus proprius kötöttségű közbülső réteget alkottak." 43
Az egyházi birtokokon élő fegyveres szolgálatot teljesítő népelemek létéről és te
vékenységéről számos oklevél tanúskodik.
A pécsváradi apátság interpolált oklevelében, melyet Bolla Ilona az 1015-ös évre
datál, 200 szabad állapotú miles szerepel, azonkívül 156 lóval, és 409 lóval és szekér
rel szolgáló személy.43 A liber réteg itt a miles réteggel azonos.
I. András király 1055-ös alapítólevelében 140 mansio szolgáló népet adományoz
a tihanyi bencés apátságnak. Ezek közül 20 lovas szolga mansio.44
A szászdi bencés apátság 1067 táján 104 szolga mansiót kapott. Ezek közül 30
a lovas szolga, mégpedig 20 magyar és 10 besenyő.45 A tihanyi és a szászdi monos
torok népei között nem találunk miles elnevezésű népelemet, hanem csak lovas
szolgát. Itt ezek kötelessége lehetett a monostor védelme. A Szent László kori
pannonhalmi összeírásban a szolgáló népek legelőkelőbbje a ministerek rétege,
akiknek mindenféle munkát kellett végezniük, de földműves és szőlőműves munkát
nem.46 E ministereknél sem esik szó fegyveres szolgálatról, de náluk előkelőbb réteget
nem említ az oklevél a monostor népei között. Szent László 1091-es somogyvári
adományában viszont 100 miles szerepel.47 A bakonybéli összeírás szerint, mely a XII.
század közepe táján keletkezett a legelőkelőbb réteget liber-nek nevezik. Ezek látják
el a monostor comesi tisztségét. Utánuk következő réteg az eques-eké.48 Az eddig
felsorolt adatok mind bencés monostorokra vonatkoznak. Ezek népei között — úgy
42 G. Bolla I. : Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Begestrum megvilágításában. Annales, torn us I.
(1957) 93. és köv. o. — Uő.: A közszabadság a XI—XII. században (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban. I.
rész. TSZ 1973.17—18., 27. o. — Uő: Das Dienstvolk der königlichen und kirchlichen Güter des frühen Feudalismus.
Annales, tomus XVII. (1976) 15—43. o. — Uő. : A jogilag egységes jobbágy osztály kialakulása Magyarországon. Buda
pest, 1983. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 100. 206—230., 255—273. o. — Uő.: A királyi és
egyházi birtokok népei a korai feudalizmus idején. I n : Jogtörténeti tanulmányok,IV. Budapest, 1980. 22—27. o. —
Uő.: Egy XIV. századi státusper és tanulságai. I n : Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér
emlékkönyv. Budapest, 1984.39—46. o. — A királyi várszervezetbe tartozó klerikusokról, melyeket a kutatás kor abban
is ismert, de eddig nem tudott a kor társadalmában elhelyezni (ez alól e sorok írója sem kivétel) igen érdekes és rövid
sége ellenére alapvető tanulmányt írt Veszprémy László. Eszerint a klerikusok, kik, mint már Werlner Mór megállapí
totta, az akkor a papokra jellemző műveltségű világi személyek is lehettek — olykor a hospes-közszabadok, máskor a
várjobbágyok társadalmi csoportjában találhatók. Előfordul, hogy hadakozók. Valószínű, hogy a hospes-klerikusok
voltak magasabb képzettségűek, ami az általuk végzett feladatokban is tükröződhetett. (.Veszprémy L. : Az Árpád -kori
várszervezet klerikus várjobbágyairól. HK 1985. 421—425. o.)
43 Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. (Értekezések a történeti tudományok
köréből, XXIV. k.) Budapest, 1918. 22. o. „liberis scilicet ducentis militibus".
44 1055. PB, X. 487.; Reg. Arp. 11.
45 1067 körül ÁUO I. 24.
46 1083—1095. PB, I. 590—592.
47 1091. Századoh, 1906. 405—406. „centum militum domus".
48 X I I . sz. közepe. P B VIII. 267—269.; Beg. Arp. 22.
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tűnik — a legfelső réteget miles-nek, liber-nek, vagy minister-nek nevezték. A miles
elnevezés hadakozásra, fegyveres szolgálatra utal. A liber elnevezés hordozójának
szabad állapotát jelzi, a liber — úgy tűnik — azonos a miles-szel. A minister elnevezés
nem ilyen egyértelmű, s vannak bencés kolostorok, melyekben az eques, a lovas
szolga a szolgáló népek legelőkelőbb csoportja. Ilyenekben milesekről, liberekről
nem hallunk. Űgy tűnik, hogy a XII. század közepéig a hazai bencés kolostorok
hadakozóinak száma és súlya nem jelentős.
1111 táján az esztergomi érsekség népei között új elnevezéssel találkozunk. Lőrinc
esztergomi érsek a király parancsára megvizsgálja a zoborhegyi bencés kolostor
jogait. A vizsgálat eredményét tartalmazó oklevelet aláíró tanúk között a „comes
civitatis" — feltehetőleg a királyi várispán — után második helyen áll „Lambertus
eiusdem Ecclesiae Iubagio". Ez az egyházi jobbágy nevének, sőt a „jobbágy" szónak
legkorábbi előfordulása a hazai okleveles gyakorlatban. 49 Az itt szereplő „iubagio"
társadalmi helyzete előkelő lehetett, valószínűleg az esztergomi egyház mileseinek,
esetleg equeseinek (lovas szolgáinak) tisztje volt. Feltehetőleg hasonló társadalmi
helyzetű volt Acha veszprémi nemes jobbágy (ioubagio non ignobilis), ki l l l ö és
1131 között a pannonhalmi apátságnak négy szolgát, szőlőt, malmot és egy kárpitot
adományoz.50
Később az egyház szolgáló népeinek felső rétegét iobagio-nak, jobbágynak neve
zik — így 1177-ben az aradi, 1181-ben a szamosmenti, később a tihanyi és pannon
halmi összeírásokban.51
Egy IV. István király által kiadott oklevélből értesülünk arról, hogy a somogyi
várjobbágyok erőszakkal elfoglalták a zágrábi püspökség egyik erdejét. Az oklevél
ben név szerint szerepel a püspök és három jobbágya.52 Gab fia Botus apját még
II. Géza király emelte ki a kalocsai érsekség szolgálatából, őt pedig III. István — mert
híven követte őt, s a IV. István ellenkirállyal vívott Fehérvár melletti csatában
kitüntette magát — teljesen kiszabadítja a kalocsai érsekség hatalma alól, teljes
szabadságot ad neki s a királyi „domus"-ba fogadja.53 Gab fia Botus ősei az oklevél
szerint „valamilyen módon" (quodam modo) a kalocsai érsekség szolgálatába kerül
tek, eszerint korábban talán liberek voltak.
II. András király 1211-ben megújítja I. András 1055-ös tihanyi alapítólevelét,
felsorolja a tihanyi apátság birtokait, s közli a rajtuk élő curialis comesektől származó
személyek, jobbágyok és szolgáló népek neveit.54 A leleszi prépostság javait felsoroló
oklevélben felsorolva látjuk a szolgasorból kiemelt (ex ser vili genere exempti) lovas
jobbágyok kötelességeit is. Kötelesek a prépostot és annak utasítására a prépostság
többi papját utazás közben elkísérni, a prépostság ügyeiben rendelkezésre állni, ha
szükséges követként szerepelni.55 Kifejezetten katonai feladat a felsorolásban nem
szerepel. Legfeljebb biztonsági: az utazáskor adott kíséret.
A váradi tüzesvaspróba-lajstromban több ízben szerepelnek egyházi jobbágyok.
Scala és Pousa Clus-i egyházi jobbágyokat latorsággal vádolják, egy meg nem neve
zett egyházi jobbágyot lopással, Vilmos erdélyi püspök két jobbágyát pedig — má
sokkal együtt — gyilkossággal és 40 márka elrablásával.56
Egyed apát és curialis comese Miklós azt állították a Vogoluptivan falubeli Dezmert-ről és Viotestig-ről, hogy a pásztói egyház szolgáló népeihez tartoznak (selliferi
agazones). Ezek viszont azt mondták, hogy ők az említett egyház harcos jobbágyai
49 1111 körül. Fejér VII/4. 57. — Melich J.: i. m. i. h. — Szilágyi L.: i. m. i. h.
50 1116—1131. PR, I. 595.
51 Beg. Arp. 133.; Beg Arp. 202.; P B X. 506 skk. és I. 77. skk.
52 1163. Fejér I I . 165.; Beg. Arp. 102
in quo litigio Bernaldus episcopus predicte ecclesie suique iobagiones:
Yssa, Petrus, Co(s)mas..."
53 1163—64. HO VI. 3.; Beg. Arp. 104.
54 1211. P B X. 502.; Beg. Arp. 262.
55 1211. Fejér VII/5. 213—214.
56 1214. Vár. Beg. 184. —1217. Vár. Beg. 216. —1219. Vár. Beg. 220. „et ioubagiones Transylvaniepiscopi Vilelmi,
scilicet Palamium ez Zuluskum..."
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{ioubagiones bellatores). Dezmert a tüzes vasat hordozva sértetlen maradt, s így
igazolta, hogy harcos jobbágy. Kevesebb szerencséje volt a Túr helységbeli Zub-nak,
kit az apát ugyancsak „sellifer agazo"-nak mondott: a tüzes vasat hordozva keze
megégett, s így az apátnak lett igaza.57
Hasonló ügyben vádolta meg Miklós, a pásztói egyház curialis comese és az illető
egyház két agazo-ja ugyanazon egyház két jobbágyát, Ilner-t és Elust-ot, azt állítva
róluk, hogy ők is a pásztói egyház agazo-i.58
Nogud, a debrői monostor jobbágya két egri jobbágy ellenében viselte a tüzes
vasat. 59 Két Nyír-i izmaelita : Hiaz és Péntek latorsággal vádolták —többek között —
a tapolcai monostor jobbágyait.60 Két 1220-ban zajlott perben is szerepel Lukács,
Basilius apát curialis comese.61 Mihályt, a debrői egyház jobbágyát lopással vádol
ják. 62 Egy 1226-ban lezajlott perben az egyik fél Bars vármegye curialis comese és
várjobbágya, a másik pedig Lőrinc garamszentbenedeki apát, az apátság konventje
és jobbágyai. 63
1233-ban a pannonhalmi apát és szerzetesei vitában álltak saját szolgáló népeikkel.
A vitával kapcsolatban felsorolták a szolgáló népek vezetőinek és „főkapitányainak"
nevét: „...Simon, Benedictus, Ibrahim, Ambrosius, Moçhkus, et Albertus principales
capitanei populorum et iobagionum ..." 64 E „főkapitányok" egyikének nevével egy
1235-ös oklevélben is találkozunk. Feltehetőleg ő volt a győri káptalan bizonyságlevelében szereplő két pannonhalmi monostori jobbágy: Mochkus és Sopron egyike,
kik az oklevél szerint öröklött földbirtokkal (terra hereditaria) rendelkeztek.65
A pannonhalmi apátság népeinek legelőkelőbbjei tehát öröklött földeket is birtokol
tak.
Egy 1233-as oklevélből megismerhetjük a pannonhalmi apátság jobbágyainak és
szolgáló népeinek panaszait. Az apát igyekezett a hadakozó jobbágyokat, kik sokan
voltak, s az apátságnak kevés hasznot hajtottak — gazdaságilag kihasználni.66
IV. Béla király 1237 táján Albeus mester nyitrai főesperessel összeíratta a pannon
halmi apátság birtokait és népeit. A részletes felsorolást tartalmazó hosszú oklevél
név szerint felsorolja az apátság összes jobbágyait. Valamennyien őrzik még a
„jobagio" nevet, de határozottan különválik a „servitiumot" teljesítő iobagiók
csoportja az „officiumot", magasabb tisztséget viselő libereketől. A iobagiók nagy
többsége nem sokban különbözött más, alacsonyabb rangú szolgáló népektől, külö
nösen azok nem, kiket „equestris" jelzővel illettek.67
Az egyházi jobbágyok legalábbis egy részének emelkedő társadalmi helyzetére
vall egy 1240-es oklevél, melyben a pécsi prépost ós káptalan előtt egyezségre lépnek
egyrészt Doma, a Szent Sebestyén monostor szerzetese és társai, másrészt Heymo
eikádori custos szerzetes és három titeli egyházi jobbágy: Mycho, Balasen és András. 68
A tatárjárás előtti egyházi lovas jobbágyokra és lovas szolgákra vonatkozó adato
kat áttekintve egyet kell értenünk Györffy György megállapításával : ezek nem voltak
feltétlenül és főként nem voltak kizárólag hadakozók. Györffy a parasztság jobb módú
rétegének tartja őket, kiket azután lovas szolgálatuk predesztinál arra, hogy hadakozókká váljanak, ha korábban nem voltak azok.69
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1219. Vár. Heg. 224.
1219. Vár. Reg. 227.
1219. Vár. Reg. 229.
Uo.
1219: Vár. Reg. 245.
1221. Vár. Reg. 268.
1226. Fejér III/2. 94.
1233. ÄUO i n . 533—535.
1235. P R I. 747.
1233. l U O VI. 536—538.
1237—1240. P R I. 771—781. — Bolia I. i. m: (1983) 262. o.
1240. HO IV. 24.
Györffy Gy.: i. m. (1977) 491—498. o.
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Hadakozásra az egyházi jobbágyoknál alacsonyabb rangú egyházi népeknek is
volt lehetőségük. IV. Béla 1239-ben Chertu-t és rokonait kiemeli a szekszárdi apát
lovas hírnökeinek (praecones) sorából és az apátság szabad jobbágyai közé helyezi.
Minden adótól mentesek, de ha a király hadba indul 'páncélosán kötelesek vele menni
(ad expeditionem regálém loricati vadant). Megmarad egy nem hadakozó jellegű
kötelességük is: ha az apát úgy kívánja, követségbe kell menniük.70
Egy korábbi s meglehetősen „magányos" oklevélből egy olyan hadakozó népelemet
ismerhetünk meg, melytől talán az egyházi birtokok liberjei származtak. Dávid
pannonhalmi apát testvérének, Henriknek felesége: Szines úrnő 1146-ban magtalan
halála esetére a pannonhalmi apátságra hagyta Chutus nevű jószágát és 5 szolgáját.
Az apátnak jogában áll a nevezett jószágon lakó és földet művelő szabad hospeseket
befogadni, vagy elbocsátani. E hospesek kötelesek a király hadjárataiban részt
venni, akár a korábbi birtokos: Szines úrnő idején.71 Eszerint a XII. század közepén
a világi magánbirtokon s az egyházi birtokon egyaránt éltek olyan szabad hospesek
(ezeken nem feltétlenül kell külföldieket értenünk), kiknek feladata a hadakozás
is volt.
Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi egyházi nagybirtokok jelentős részén a
XIII. század első felére kialakult egy hadakozó, vagy csak részben, bizonyos fokig
hadakozó réteg, melynek feladata eleinte csak az egyháziak (papok, szerzetesek)
személyének és birtokainak védelme, s ha szükséges, a termelő munkát végző nép
elemek fékentartása. Bizonyos részük később más katonai feladatokat is ellátott s
részt vett a királyok hadjárataiban is.
A XIII. században az egyháznagyok igyekeztek hadakozó népeiket ütőképes had
erővé fejleszteni, fegyverzetüket korszerűsíteni. Lehetséges, hogy ezzel függ össze a
„nemes jobbágy" kifejezés.72 Ilyenek lehettek a veszprémi püspökség 1232-ben
szereplő nemes jobbágyai, kik a Zala vármegyei királyi szerviensek bírái (szolgabírák)
előtt a veszprémi püspök és Oguz bán között folyó perben tanúskodtak. 73 Az egyházi
lovas jobbágyok jogai azonban távolról sem voltak azonosak a királyi szerviensekével, de még a várj obbágyoké val sem. IV. Béla 1247-es oklevelében szabályozza a ga
ramszentbenedeki bencés apátság név szerint felsorolt kisszelepcsényi jobbágyainak
kötelezettségeit. E jobbágyok egy ízben már kivonták magukat az apátság szolgála
tából, de később újra visszatértek abba. Saját lovukon kötelesek szolgálatot teljesíteni,
minden évben mansiónként két pondus szolgáltatásával tartoznak s más termény
adókkal is. Az oklevélben a király azzal is megfenyegeti őket, hogy engedetlenség
esetén örök szolgaság lesz a büntetésük.74 Arra kell gondolnunk, hogy ezek az egyházi
jobbágyok kevésbé előkelő rétegéhez tartoztak. Nem nevezik őket „nemes" jobbá
gyoknak s szolgálatuk nem kizárólag, sőt nem is elsősorban hadakozó.
A XIII. század második felében egyre több helyen találkozunk hadakozó egyházi
jobbágyokkal, így a győri püspök és káptalan szávai, kisbaj esi, nagybaj esi és bácsai
birtokain, a pannonhalmi, bakonybeli, szekszárdi, garamszentbenedeki bencés
apátságok birtokain. A pannonhalmi apátoknak Sörös Pongrác szerint valószínűleg
1260 óta kellett Pannonhalmán várőrséget tartaniuk. 75 Ez kései dátumnak látszik,
ha meggondoljuk, hogy Uriás (Uros) apát már a tatárjárás idején is meg tudta védeni
Pannonhalmát.
70 1239. ápr. 19. HO IV. 22. ; Reg. Arp. 656. A kiemelt személyek névsora : Az Iváufalun lakó Chertu, János, Iván,
Pet, András, Tumpa és Sugon meg a Holmíalun lakó Tekeu, Iván, Oudus, Ruoz, Köles, Bechey, Nege, Mátyás éa
Bohcha. Az apátság kárpótlására a király 16 Fejér megyei várszolgacsaládot rendel annak szolgálatára. L. : Fraknói
Vilmos: A szekszárdi apátság története. Budapest, 1879. 39—43. o.
71 1146. PB, I. 597. „...qui temen proficisci debent ad exercitum, et regis expeditionem, sicut fecerunt nobis viventibus."
72 Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Századok, 1942. 272—305., 407—434. o.
73 1232. AUO X I . 249.
74 1247. jan. 13. Mon. Strig. I. 364.; Beg. Arp. 845.
75 Sörös Pongrác: A pannonhalmi apátság terhei. I n : P B I I . 202. Ilyen egyházi hadakozó jobbágy Chymuz fia.
András, ki jobbágytársaival együtt részt vett egy Achilles pécsi püspök által elrendelt határjáráson (1252. dec. 28.
H. Okit 24), vagy Adorján, Farkas és Jován, a veszpémi püspök jobbágyai. (1255. Muraszombat. ZO I. 28.)
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IV. Béla 1255-ös okleveléből olyan esetet ismerhetünk meg, mikor az egyházi job
bágyok meg akarnak szabadulni földesuruktól. A király arra kényszeríti az eszter
gomi érsek szökevény vadkerti hadakozó jobbágyait és kondicionáriusait, hogy vissza
térjenek az érsek szolgálatába. E jobbágyokat azzal is vádolják, hogy az ország
szabad nemeseivel akartak egyenlők lenni (liberys nobilibus regni se conformassent).
Az oklevél az egyház servitorainak nevezi őket. Három Nógrád megyei nemes:
„comes Tekus, Fulkus de Zechen et Lorandus de Zihig" körülhatárolja a visszahozott
szökevények földjeit is, s azt hét részre osztják. Megállapítják, hogy ,,ezek a kondicionáriusok" földjüket nem adhatják el, s annak jövedeleméből mindig az érseket köte
lesek szolgálni.76
Az egyháznagyok hadakozó jobbágyaikat gyakran kondicionáriusaik közül emelik
ki. Ezt bizonyítja Miklós bakonybéli bencés apát 1258-as oklevele, melyben László
„episcopus castoriensis" domonkosrendi szerzetes (!) és rokonai, név szerint felsorolt
noszlopi nemes egyházi jobbágyok kérésére szó szerint átírja az általuk felmutatott,
Jakab korábbi bakonybéli apát által kiadott oklevelet, mely szabályozza jogaikat és
kötelességeiket. Mikor az apát hadba vonul, közülük egynek lovon és a szükséges fegy
verzetben az apáttal vagy „emberével" (cum suo hornine), tehát az őt a hadjáratban
helyettesítő személlyel együtt kell hadba vonulnia. Ha több lovas van közöttük s az
apát nem tudja őket segíteni (más kiadás szerint tudja őket segíteni) ne mással, hanem
az apáttal, vagy annak iudexével vonuljanak hadba. Ha az apát, vagy a „iudex
ecclesiae" szólítja őket, ne vonakodjanak, hanem aki tud, köteles vele menni. 77
Eszerint az apátság hadakozó jobbágyai közül csak egy köteles hadba vonulni, de
az apát arra törekszik, hogy ne egy, hanem több vonuljon hadba. A bakonybéli apát
ság hadakozóinak száma eszerint ugyancsak csekély volt.
A premontrei apátságoknak is voltak hadakozó jobbágyaik. 1258-ban a sági pre
montrei monostort egy birtokperben Ágoston szerzetes, valamint Pál és Egyed
„iobbagiones et comités Monasterii antedicti" képviselik.78
Mint Miklós apát 1258-as okleveléből láthattuk, a iobagiók száma az egyházi bir
tokon idővel megszaporodott.79 Ez természetes, hiszen egy iobagionak több fia is
felnőhetett, s ezek mind iobagiók lettek. Bizonyos számú hadakozó jobbágynál
többre azonban az egyházi földesúrnak nem volt szüksége, mivel többet nem is tudott
eltartani. A XIII. században kívánatos nehéz fegyverzetű lovas jobbágyokból pedig
még kevesebbet tudott eltartani, mint korábban a könnyebb fégyverzetűekből. A
hadakozó jobbágyok gazdasági kötelezettségei csekélyek, tartásuk „ráfizetéses"
volt. Ezt illusztrálja Lőrinc nádor és somogyi ispán 1267-es oklevele, melyben kijelen
ti, hogy „a király megértette és átgondolta a tihanyi monostor jobbágyainak haszon
talan sokaságát", kikből a monostornak kevés, vagy semmi a haszna, ezért elhatároz
ta, hogy tizenkettő kivételével — kik a régi szokás szerint jobbágyok maradnak, s lovas
szolgálatot teljesítenek (qui in iobagionatu et officio equestri... relinquerentur) — a
többieket kondicionárius népekké süllyesztik. Ezt meghallván a jobbágyok azért
könyörögtek, hogy ne taszítsák őket vissza „ad popularia et condicionariar servicia",
inkább fizetnek évenként egy bizonyos összeget az apátnak. A király hajlott kérésük
re és elrendelte, hogy az említett 12 jobbágyot nem számítva, a többiek évente fél
fertót fizessenek az apátnak, ebből 3 pondust Szent György napján, másik hármat
76 1255. aug. 16. Mon. Strig. I. 422.; Reg. Arp. 1048. „...Lukam filium Echen, Hadad cum Alio sou Moka, Vonunto
cum, Alio suo Bulchu, ac Donkus fllium Dominici..." Donkus mint decimator (tizedszedő) szerepel, Luka pedig „hada
kozó" (exercituans). TJgy látszik, az esztergomi érsek vadkerti birtokán hét egyházi jobbágy élt.
77 1258. Fejér IV/2. 479. és V/l. 320. ; ÁUO VII. 497. Fejér egyik helyen Jakab apát oklevelét közli, másik helyen
Miklós apát átírását. Mindkét helyen a „...dominus abbas eosdem iuvare non potuerit (poterit)" szövegrész szerepel.
Az ÄUO-ban viszont:
dominus abbas iuvare eos potuerit." Ez utóbbi olvasható a Pannonhalmi Kendtörténetben is
(PB VIII. 296.), s ez látszik helyesnek. A Jakab apát által a nemes jobbágyok közé emelt kondicionáriusok heten vol
tak. A Miklós apáttól Jakab apát oklevelének átírását kérő személyek száma viszont több, mint 13. (Azért mondjuk,
hogy több, mert egyik helyen a „cum fratribus suis" kifejezés olvasható, de nem derül ki, hogy hány fivérről van szó.)
78 1258. Fejér IV/2. 477.
79 L. 77. jegyzet
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Szent Márton napján, s ennek fejében jobbágyoknak és hadakozóknak nevezhetik
magukat, mint korábban. Az oklevél megemlíti, hogy Péter comes és testvére Póka,
Guze fiai, kik híven szolgálták a monostort, megmaradtak jobbágyoknak, s erről
külön oklevelet kaptak. 80
Két évvel később Béla király a fehérvári prépostság hadakozó jobbágyai ügyében
intézkedett. Elrendelte, hogy a prépostság összes olyan jobbágyai, kiket Demeter
udvari kancellár idejéig „jobbágy" néven neveztek, valamennyien azt a szabadságot
élvezzék, mint az egyház „első igazi és természetes" jobbágyai (primi, veri et natura
les... Jobbagiones) és szabadságuk ügyét a jövőben egy prépost se vonhassa kétségbe.
Hogy a királyi hadjáratokban tett szolgálataikat a jövőben megkönnyítse, a király
elrendeli, hogy ha fiutód nélkül halnak meg, javaikkal szabadon rendelkezhessenekkivéve egy tárgyat, melyet a prépost officiálisának kötelesek adni. Ez a „tárgy",
nem lehet szolga, vagy szolgálólány. Az officiális által hozott ítélet ellen minden eset
ben a préposthoz fellebbezhetnek. A jobbágyok jogainak biztosítására azért volt
szükség, mert meg kellett őket különböztetni a nehezéket (pondus) fizetőktől, azon
kívül azoktól, kik máshonnét jöttek, s birtokaik védelme céljából álltak a prépostság
szolgálatába, valamint azoktól, kiket a prépostság kondicionárius népei közül emel
tek a jobbágyok közé (in coetum, numerum et collegium dictorum iobbagionum).
Ettől kezdve tehát csak azok számítottak a prépostság jobbágyai közé, kik bármilyen
eredetűek voltak: tehát korábban is jobbágyok, önként közéjük álló szabadok, vagy
akár nemesek, nehezéket fizetők, vagy kondicionáriusok, de Demeter prépost idejéig
a jobbágy nevet viselték. A többiek helyzete ezzel kedvzőtlenebbé vált. Az oklevél
fontos információja: a prépostsági jobbágyoknak részt kellett venniük a király had
járataiban. 81
V. István király 1270-ben a somlóvásárhelyi apácák panaszára intézkedik az
apácamonostor nemes hadakozó jobbágyai ügyében. Az apácák arról panaszkodtak,
hogy kondicionárius népeik közül sokan — engedély nélkül — kivonják magukat
köteles szolgálatuk alól, s önkényesen a kolostor nemes és harcos jobbágyai közé
állnak. Hogy a jobbágyok száma — a monostor kárára — ne növekedjék, arra kérték
a királyt, hogy név szerint határozza meg a nemes és harcos jobbágyok jogait. A ki
rály eleget tesz kérésüknek, s megállapítja, hogy Beatus pap testvérei: Izkaz-i
Ivánka, Joachim, Tomp és Lőrinc a nevezett monostor nemes és harcos jobbágyai.
Ezek más egyházak nemes és harcos jobbágyaihoz hasonló jogokat élvezzenek, s a
szokott módon hadakozzanak. Birtokaikon senki sem szállhat meg erőszakkal. Az
apácák tehát nem akarták, hogy négynél több harcos jobbágyuk legyen. Űgy látszik
nem volt többre szükségük — termelő munkát végző kondicionáriusokra annál in
kább. 82
Űgy látszik, a királyi szerviensek nagyobb szabadsága kedvezőtlenül hatott az
egyházi hadakozó jobbágyok fegyelmére. Fülöp esztergomi érsek arról panaszkodik,
hogy néhány hadakozó jobbágya, sőt egyes kondicionáriusai is, nem teljesítették
szolgálatukat, és az ország nemesei közé akartak állni. V. István elrendeli, hogy mivel
ezek és társaik Szent István ideje óta mindig az esztergomi érsek szolgálatában
álltak — e kötelékből magukat ki nem vonhatják, hanem kötelesek az érsekséget
tovább szolgálni. Ha ezt elmulasztják, büntetés vár rájuk. Az érsekségnek van pala
tínusa, s ennek joga van a hadakozó jobbágyok bármilyen ügyében ítélkezni.83
A hű és kiváló kondicionáriusok legnagyobb jutalma volt, ha a hadakozó jobbá
gyok közé emelték őket. Ezt tette 1273-ban a fehérvári káptalan. Kilenc kondicionáriusát —• érdemeikért — kiemeli addigi állapotukból, és a lovas jobbágyok közé eme80
81
82
83

1267. dec. 6. Kajár. PB, X. 528. és 1267. dec. 9. Mon. Strig. I. 543.
1269. dec. 19. Fejér IV/3. 517.; Reg. Arp. 1620.
1270. Reg. Arp. 1996.
1272. Mon. Strig. I. 603.; Reg. Arp. 2200. „quidam nobiles exercituantea et quidam alii conditionarii".
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li őket. Kötelességük, hogy amikor a káptalan prépostja, dékánja, a káptalan bár
melyik tagja, vagy udvarispánjuk (curialis comes) a királyi udvarba, valamelyik
báróhoz, vagy máshová követségbe megy, más jobbágyok módjára saját lovaikon és
saját fegyverzetükben kísérjék. Ha ezt elmulasztják, visszakerülnek korábbi álla
potukba. 84 IV. László király ugyanebben az évben felmenti a turóci monostor hospeseit, prédiálisait s bármilyen rendű népeit minden adó alól. A prédiálisokon itt min
den valószínűség szerint hadakozó jobbágyokat kell értenünk. A felsorolás talán azért
helyezi őket a hospesek mögé, mert azok teljes (plena) szabadsággal bírnak, a prédiális, a hadakozó jobbágy szabadsága viszont feltételes.85
Az egyházak népei között a fegyveres szolgálatot teljesítők számát korlátozni
kellett, mert a fegyveres szolgálat kedvezőbb, kevésbé terhes volt minden más szol
gálatnál. Mikor IV. László Szőlős királyi falut a váradi püspökségnek adományozta,
úgy rendelkezett, hogy az ott élő udvarnokok egy része a váradi püspök szolgálatában
harangozó legyen, másik részük gyertyaöntő, s legfeljebb 4, vagy 5 mansiónyi legyen
közülük — ha erre alkalmas — hadakozó jobbágy. Az alkalmasság feltétele : legyen
fegyverük, s legyenek jártasak a fegyverforgatásban (habentes arma et usum armorum). Ezek kötelesek a váradi püspökkel együtt a királyi hadjáratokban részt venni.86
Az egyházi jobbágy jogi ügyletekben is képviseli földesurát. Mikor 1279-ben a sági
apátság és hospesei között az esztergomi káptalan előtt egyezség jön létre, az apát
ság képviseletében László sági prépost mellett Pál, a sági apátság jobbágya is meg
jelenik.87 Az egyházi jobbágyok anyagi helyzete megengedte, hogy nemesektől földet
vásároljanak. így Dániel és Merse nemesek alsóőrsi birtokait négy és fél bécsi már
káért Balázs fiai Pál és Mihály a veszprémi káptalan alsóőrsi jobbágyai vették meg.88
Az egyházi nagybirtok kondicionáriusai közül igen fontos volt a földesúr szempont
jából a decimátorok, a tizedszedők munkája. Péter veszprémi püspök Pál fia Crispinus, Éliás fia Balázs és Bertalan fia Máté vámosi tizedszedőket, kik már részt vettek
királyi hadjáratokban és követségekben, s munkájukat híven végezték, kiemeli, a
a tizedszedők közül és Éliás ,,comes terrestris", György, Péter, Gergely, Absolon s a
többi egyházi jobbágy tanácsára, birtokaikkal együtt (terris, fenetis et aliis possessionibus) a hadakozó jobbágyok közé sorolja őket.89 Figyelmet érdemel, hogy a tized
szedők részt vettek a királyi hadjáratokban és követségekben, s hogy birtokaik vol
tak.
Ha új embereket soroltak a hadakozó jobbágyok közé, szokás volt a régi jobbágyok
véleményét kikérni. így tett Gergely zirci apát 1287-ben, amikor Tamás fiait Simont
és Ivánkát, Karácson fiait Tamást és Bricciust, Farkas fia Illést, Chudor fia Györgyöt,
Medve fia Devecsert és Karácson testvérét Marcha-t a hadakozó jobbágyok közé
emelte. Az eseménynél jelen volt Demeter bán, az apátság akkori védnöke (tune
specialis Protector et Conservator noster).90
Ha az eredetileg nem hadakozó egyházi jobbágy kitüntette magát, földesurától
birtokadományt is kaphatott, mint Anthyas fiai Sebe és Jakab, a győri püspök szom
bathelyi jobbágyai, kik híven őrizték a püspökség szombathelyi várát, és 1291-ben
birtokadományt kaptak, melyet örökjogon bírhattak. 91 Ugyanez évben I I I . András
király b i r t o k a d o m á n y b a n részesíti A n d r á s győri p ü s p ö k ö t , s egyszersmind visszá
sa 1273. jún. 8. HO V. 49. Az oklevélben szerepel Ányos mester, a veszprémi káptalan jegyzője és prebendáriusa.
A jobbágyokká emelt konclicionáriusok: Cseme fiai András és Andronicus, Tiba fia Péter, Vozka fia Scemd, Egyed fia
Péter, ennek testvére István pap (!), Muth fiai Bertalan, Ányos és Fábián.
85 1273. Reg. Arp. 2422. Hasonló a sorrend I I I . András 1291. szept. 25-én kelt oklevelében is. HO IV. 79.
88 1276. ápr. 5. Várad. Fejér V12. 333.; Reg. Arp. 2700.
87 1279. Fejér V/2. 590.
88 1279. márc. 12. HO IV. 53.
89 1285. máj. 1. HO V. 69—71.
90 1287. Fejér VII/2. 117. Demeter bán esetében talán a német és francia területen elterjedt advocatus (vogt,
avoué) intézményére gondolhatunk (L. 4. jegyzet). Esetleg hazánkban is létezett ilyen intézmény.
91 1291. márc. 18. Győr. Urk. Burg. I I . 232. Jakab szombathelyi bíró 1301-ben lesz „nemes jobbágy." Urk. Burg.
i n . 3—4.
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vonja a nevezett püspök jobbágyának, Hermann ácsnak tett adományát. Hermann,
ács létére, úgy látszik, hadakozó jobbágy volt, de az sem lehetetlen, hogy nem volt
hadakozó, csak azokkal egyenlő jobbágyi állapotnak örvendett. Érdekes, hogy a király
a püspök jobbágyát közvetlenül megadományozta.92
Benedek veszprémi püspök, hadakozó jobbágyainak beleegyezésével, soraik közé
emeli Miklós fiai Márton, Éliás, és Márk köveskáli jobbágyokat s leszármazóikat :
Csabát, Lukácsot, Mártont és Jánost. Figyelemre méltó, hogy korábbi állapotukban
is jobbágyoknak nevezi őket. Eszerint 1291-ben a kondicionárius népeket is kezdik
már jobbágyoknak nevezni.93 Benedek püspöknek — úgy látszik — sok fegyveresre
volt szüksége. A következő évben nem kevesebb, mint húsz köveskáli jobbágyát
emelte a hadakozó jobbágyok közé: Germanus fiait: Demetert, Lőrincet és Pétert,
János fiait : Mihályt és Iváncsot, Chamas fia Sebestyént, Péter fia Lukácsot, Petrus ( !)
fiait : Flóriánt és Gált, Maradék fiait : Pétert és Pált, Methe fiait : Orbánt, Salamont és
Mátyást, Ladomér fiait : Tibát és Tódort, valamint Vasas fiait : Pált, Istvánt, Pétert
és Benedeket.94 Fel kell tételeznünk, hogy nemcsak a püspöknek volt szüksége
harcosokra, de a köveskáli legények is kemény verekedők, jó vitézek lehettek.
Ladomér esztergomi érsek is jónak látta felemelni hadakozó jobbágyainak számát.
Soraik közé emeli Móric fia Jánost, Mihály fia Bodót, Karcha-i Alus fia Albeust, Alus
rokonát Pynk-et és fiát Lőrincet, valamint Zyda rokonát Lőrincet.95
Az egyházi jobbágyok vásárlás útján is szerezhettek birtokokat. Fejes Jakab a
veszprémi káptalan palaznuki jobbágya egy Mágia nevű, szintén palaznuki nemestől
vásárol földet.96 Vana fiai : Jakab és Miklós esztergomi érseki jobbágyok három ekényi
földet vásárolnak „...iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam et
habendam." 97 Az egyházi jobbágyok természetesen ilyen örökbirtokra igyekeztek
szert tenni. Csépán a Szent Jakab konvent apátja jobbágya Detre fia Tamás birtokát
érdemei fejében örökbirtokká változtatta. 98 A szekszárdi konvent pedig egy Archa
nevű birtokának felét engedi át két nemes jobbágyának Illésnek és Ivánkának. A dön
tésnek a konvent egyetlen jobbágya sem mondott ellent.99
Hasonló birtokadományozásnak tűnik Tódor győri püspöké, ki Jakab szombathelyi
villicust és Miklós nevű jobbágyát a püspökség nemes jobbágyai közé emelve, nekik
Szombathely határában földbirtokot és malmot adományozott, ami Jakab és fiai
társadalmi emelkedését jelentette. 100 Természetes, hogy a fegyverhez szokott egyházi
jobbágyok olykor az erőszakoskodástól sem riadtak vissza. Ezzel vádolja Gyula fia
Demeter comes a veszprémi püspök jobbágyait. 101
Az egyházi jobbágyok és nemes szomszédaik közötti birtokcserékkel, az egyházi
jobbágyok birtokainak eladásával, egymás közötti cseréjével, a birtokhatárok meg
állapításával számos oklevél foglalkozik. így Fun fia Dénes a veszprémi káptalan
nemes jobbágya két és fél márkáért jobbágytársának adta el a Bakonytól a Balaton
felé vezető út mellett fekvő birtokát. 102 Lénárd fia Bedes, az esztergomi káptalan
nemes jobbágya birtokában olyan föld is volt, melyet Szemere nembeli nemesektől
szerzett csere útján. 103 Az esztergomi érsek és nemes jobbágyai a birtokaikkal szom
szédos nemesek birtokügyleteibe is beleavatkoztak : hozzájárulásuk nélkül e nemesek
nem adhatták el birtokaikat. 104
92 1291. aug. 24. Nezsider (Neusiedl). Urk. Burg. I I . 249.
93 1291. okt. 18. ZO I. 102. Az oklevelet Fennem királyné erősítette meg.
94 1292. febr. 13. Veszprém. ZO I. 108.
95 1291. szept. 8. Mon. Strig. I I . 298.
96 1293. okt. 6. Melczer O. 5.
97 1297. HO VIII. 369.
98 1299. Fejér VII/2. 199.
99 1299. ÄÜO X I I . 650.
100 1301. szept. 21. Győr. OL DL 40. 283. és. 40. 289.
101 1300. Fejér IX/2. 728.
102 1324. ápr. 7. OL DL 40.446. Hasonló ügy: 1324. máj. 21. OL DL 40.452. és 40.461.
103 1309. OL DL 58.502. és 58.504.
104 1305. febr. 17. OL DL 58.442. és 58.443. Forgách ca.
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Az egyházi földesurak féltékenyen őrizték hadakozó jobbágyaik feletti bíráskodási
jogukat. így Tatamér mester fehérvári választott prépost, alkancellár arra utasította
Somogy vármegye hatóságát, hogy a prépostság Csegei Péter fia János nevű hadakozó
jobbágyának ügyét tegye át őhozzá, mert a prépost joga, hogy a prépostság jobbágyai
nak ügyében ítélkezzék.105
Az esztergomi érseknek, a királyt utánozva — palatínusa is volt. 1337-ben Tamás,
Csanád esztergomi érsek palatínusa Verebélyen az érsekség hadakozó jobbágyai
számára „generalis congregatio"-t (közgyűlést) tartott. 106
A XIV. században már az egyházi nemes jobbágyok bizonyos fokú ,, demilitarizáló dása" következett be. Az 1330-as években a nemes jobbágyok a hadba vonulást pénzért
megválthatják. Kálmán győri püspök meghagyja officiálisainak, hogy nemes jobbá
gyai felett ne ítélkezzenek, tőlük semmilyen taksát, vagy ajándékot ne szedjenek,
mert e jobbágyok szükség esetén kötelesek hadba vonulni, vagy ehelyett évi két
részletben 2—2 márkát kell fizetniük.107 1379-ben a pécsi káptalan nemes jobbágyai:
János fia György és Sebestyén fia János deák egyezséget kötnek egymás mellett
fekvő házaik építése és csatornázása ügyében, mindketten pécsi polgárok. Az egyházi
jobbágy ekkor már egyúttal polgár is lehet.108
Az egyháznagyoknak nemcsak nemes jobbágyaik, prédiálisaik voltak, hanem ezek
nél előkelőbb társadalmi helyzetű szervienseik, familiárisaik is. Ilyen lehetett Jula
cornes fia Gergely, Fülöp esztergomi érsek és udvari kancellár étekfogó mestere,
országos nemes, kinek IV. Béla — különböző királyi hadjáratokban szerzett érdemei
fejében — az érsek kérésére birtokot adományoz.109 Gabrianus fiai: Simon és Synke,
Benedek aradi prépost szerviensei. A prépost kérésére Béla király — különböző had
járatokban szerzett érdemeikért — kettejüknek hét ekényi birtokot adományoz.110
Benedek aradi prépost szerviensei voltak Detre fiai: Dethmar és Dethtor is, kik a
Henrik bán ellen vívott isaszegi csatában tüntették ki magukat. Ezért V. István
nekik s általuk Detk, Simon, Gerbard, Mikó és Languens nevű testvéreiknek, azon
kívül Mohol fia Stephkonak, Miklós fia Janinnak s Janin fiainak: Engennek és
Péternek egy, a gyepükön túl, a lengyel határ közelében fekvő vadászterületet ado
mányoz, mégpedig nem királyi adományként, hanem mint ősi szállásbirtokot (non ut
donaciones a regia benignitate concessas sed ut descensum hereditarium). 111 Tamás
mester hantai prépost egy Zala megyei birtokot adományoz szerviensének Vihna
fia Tristanusnak. Az adományozást V. István hagyta jóvá.112
IV. László 1285-ben több személyt emelt a királyi szerviensek közé. Közöttük
voltak Albert fiai: János, Ivánka, Iván és Miklós, Ladomér esztergomi érsek szer
viensei, ezek rokonai : Wosa fia Gergely, Dáma fiai Máté, Benedek és Péter, valamint
István fia Orbán királyi udvarnok jobbágyok (liberi seu iobagiones udvornicorum
nostrorum), azután Benedek fia Gyurgus, Colinus veszprémi főesperes és királyi spe
cialis nótárius szerviense, azonkívül Pál fia Hagou, Pazar fiai Phylped, Martun és
Martunus, valamint Mihály fia Sándor királyi udvarnokok.113 Itt háromféle társadal
mi helyzetű személyek kerülnek a királyi szerviensek, a köznemesek közé: egyháznagyok szerviensei, királyi udvarnokok jobbágyai (azaz tisztjei) és királyi udvarno
kok.
Az egyháznagy szerviensei olykor életüket is feláldozták a király szolgálatában,
mint Pál pécsi püspök említett szerviensei.114
105
100
107
108
109
110
111
112
113
114

1331. ápr. 19. Visegrád. OL DL 40.597.
1337. máj. 22. Verebély. OL DL 09.216.
1338. aug. 10. után. Győr. OL DL 25.092
1379. jűn. 3. OL DL 49.297.
1264. inárc. 2. ZO I. 41.; Reg. Arp. 1396.
1265. ápr. 16. HO VI. 130.; Beg. Arp. 1442.
1270. HO VIII. 135.; Reg. Arp. 2005.
1270. AüO VIII. 303.; Reg. Arp. 2003.
1285. mára 21. Reg. Arp. 3354.
Szekcső vára megvívásakor. 1296. sz.ept. 15. OL DL 39.257.
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Tamás esztergomi érsek szerviense, ki a berzencei várnagy rokona volt, B a r s
megyében k a p o t t birtokot Károly Róberttől. 1 1 5 Néhány évvel később Tamás érsek
k é t szerviense : Adorján fia Miklós és Terpen-i Bertalan fia Miklós k a p királyi ado
mánybirtokokat. 1 1 6 Természetesen nemcsak a király, hanem az egyházi földesúr is
megadományozhatja szerviensét. í g y a fehérvári káptalan egy Veszprém megyei
birtokot és falut adományoz serviensének Miklós fia P á l mesternek s általa testvérei
nek, Dénesnek és Andrásnak. 1 1 7
Az egyházi szerviensek között előkelő emberek is lehettek. Smaragd alkancellár
és fehérvári prépost milese F y l egy 1255-ös oklevél szerint megyésispán — cornes de
Syrmia(!) 1 1 8
Az egyháznagyok szerviensei közül kerültek k i a birtokaikat igazgató tisztviselők,
az officiálisok. 119 Ezek társadalmi helyzete igen kedvező is lehetett, mint Fülöp
esztergomi érsek officiálisáé, Levas sárói comesé, m e r t a „comes" cím csakis előkelő
társadalmi helyzetű embernek járt. 1 2 0 Egyházi officiális volt az a Móric comes is,
ki a királynak t e t t szolgálataiért k a p földadományt. 1 2 1 Comesi címet visel Heminus, a
pannonhalmi konvent officialisa, kit H e r m a n n u s a p á t és a konvent azért jutalmaz
meg, mert ifjú kora óta híven, még vére hullásával is szolgálta a konventet. 1 2 2
Az officiális helyzetéhez hasonló lehetett a várnagyé (castellanus). 1280-ban P é t e r
veszprémi püspök várnagyait és officialisait egymás mellett említi. 123
Az egyháznagyok vitézeinek társadalmi helyzetét jobban megismerhetjük, ha
megvizsgáljuk, hogy milyen népelemek és milyen módon kerültek közéjük máshon
nét.
I v á n vitéz, ki a király és (!) a kalocsai érsek milesének nevezi m a g á t , birtokát azért
ajánlja fel a kalocsai érseknek, hogy az védje meg feleségét és gyermekeit, ha ő (Iván)
m á r nem lesz az élők sorában. 1 2 4 A biztonság keresése t e h á t az egyik tényező, m e l y
az egyházi földesúr hatalma, hatékony védelme alá hajtja a független, de védtelen
kisebb birtokosokat.
Az egyházi hadakozó jobbágyok közé kerültek alacsonyabb helyzetű személyek is.
Ilyenek voltak Zyda és Alus várszolgák s rokonaik : Bucha és Pál, kiket I I . András
király J á n o s esztergomi érsek kérésére kivett a pozsonyi vár hatalma alól és — kíván
ságuk szerint — az esztergomi érsek jobbágyai közé emelte őket. 125
Királyi szerviensek is álltak egyházi szolgálatba. í g y 1234-ben Mylos, Monch, Vi
zabor, Bod, Mihály, Legk, Balázs, Theda, Domonkos és András királyi szerviensek
(a primis sue parentele lineis libertate nostrorum serviencium féliciter gaudentes) a
király elé járultak és kijelentették, hogy a garamszentbenedeki konvent jobbágyai
közé akarnak állni. Kérésüket I I . András király teljesítette. 1 2 6 Királyi szerviensek
voltak korábban a garamszentbenedeki konvent jobbágyai: Dobsina, fiai Mikó és
Woynnak, azon kívül Woyzlaus és Tamás, kiket IV. Béla 1255-ös oklevele említ egy
birtokper kapcsán. 1 2 7 K é t év múlva ugyanezek a személyek (bár az oklevél más sor
rendben közli a nevüket) : Dobsina és testvére Vyzlov, nagybátyjuk Tamás, Dobsina
fia Mikó és Vyzlov fia Voyun, a garamszentbenedeki konvent jobbágyai, kik önként
és a király beleegyezésével álltak a konvent szolgálatába, a békesség kedvéért vissza
nő 1311. márc. 14. Pozsony mellett. OL DL 86.916. i
116 1315. júl. 1. OL DL 86.931.
117 1311. máj. 4. OL DL 91.165.

118 1255. febr. 21. ÁTJO X I . 410.; Reg. Arp. 1031. „...per Fyl comitem de Syrmia, militem dilecti et fidelis nostri
Smaragdi Propositi Albensis."
119 1271. ÁTJO VIII. 352.
120 1278. l U O IV. 98.; Reg. Arp. 2918.
121 1284. jún. 11. ZO I. 93.; Reg. Arp. 3314.
122 1288. P R II. 416.
123 1280. Fejér IX/7. 701. „...milhis castellanorum nostrorum aut officialium eas gravare présumât..."
124 1205—1218. Urk. Burg. I. 75—76.
125 1215. Mon. Steig. I. 208.; Reg. Arp. 299.
126 1234. AüO X I . 265.
127 1255. aug. 10. ÁUO X I . 405.; Reg. Arp. 1046. „...qui prius de servientibus nostris fuerant oriundi."
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adják két ekényi birtokukat Bála fiai Domonkos és Pósa, Bud fia György, Bud test
vére Mykus és rokonaik, Egyed és Iváncs garamszentbenedeki konventi jobbágyok
nak, mely birtokot az éhínség idején vásároltak meg tőlük, s egyúttal visszakövetelik
a birtok eladásáról szóló oklevelet.128 Hogy azok a személyek, kiknek birtokába a
nevezett két ekényi szelepcsenyi birtok visszakerült, rokonaikhoz hasonlóan, a királyi
szerviensek közül léptek a garamszentbenedeki konvent szolgálatába, vagy korábban
is a konvent jobbágyai voltak, és soha sem voltak királyi szerviensek — az oklevélből
nem derül ki. Mindkét eset lehetséges.
A király nem minden esetben hagyta jóvá, hogy királyi szolgálatban álló harcosok
egyházi szolgálatba lépjenek. így IV. Béla nem hagyta jóvá Kozma fia Hala, és
Bodich fiai Maladechwet és Wolcoyn zágrábi várjobbágyok lépését, kik — szegény
ségük miatt — a Szent Sír golgonichai rendházának szolgálatába álltak és István
szlavón bán vizsgálata alapján visszahelyezte őket a zágrábi vár szolgálatába.129
Az esztergomi érsekségnek mindenesetre kiváltságai közé tartozott, hogy az ország
nemesei birtokaikat a király megkérdezése nélkül neki adományozhassák, s más hada
kozó népek módjára maguk is az érsekség szolgálatába álljanak. Az udvarnokok,
valamint a király és a királyné más szolga állapotú népei (ceteri servilis conditionis
homines), kik meghatározott szolgálatokra voltak kötelezve, ezt csak a király, vagy a
királyné külön engedélyével tehették meg.
Az esztergomi érsekség kiterjedt jogait mutatja, hogy ha jobbágyait lopás, vagy
rablás miatt a nádor, vagy a királyi udvarbíró kivégeztetné, ezek birtoka az érsek
ségre száll. Ha az érsekség palatínusa, vagy bírája tudomást szerez arról, hogy a király
nádora, vagy udvarbírája egy érseki jobbágyot fogságban tart, kikérheti tőle, s ilyen
kor a királyi tisztviselő köteles az érseki jobbágyot az érsekség közegeinek átadni. 130
Az érsekség jobbágyai tehát nemes és szolga eredetű elemekből egyaránt nyerték
utánpótlásukat. De míg a nemesek önként, külön királyi engedély nélkül állhattak az
esztergomi érsekség szolgálatába, a szolgarendűek csak külön engedéllyel.
Mint már említettük, a nemesek és más szabadok biztonságuk érdekében léptek
egyházi szolgálatba. Másként nehezen volna érhető, hogy egyházi szolgálatba lépésük
kor birtokuk egy részéről is lemondtak. Béla király 1266 táján megparancsolja a
pécsváradi konventnek, hogy Koasth (Kuazth) vára négy jobbágyának (Pawa,
Pétre, Suluk, Jónás) földjét, kik magukat a szigeti Mária kolostornak felajánlották,
írja a nevezett kolostor javára, de az említett négy személy használatára is hagyjon
megfelelő mennyiségű földet.131 1267-es oklevelében TV. Béla igazolta, hogy az előző
oklevélben szereplő vár Pétre és Pál nevű jobbágyai földbirtokukat a szigeti Mária
kolostornak adták, s ők maguk is a nevezett kolostor jobbágyai lettek. Földjük egy
részét, mint az egyház szabad jobbágyai kapták vissza, a többi a kolostoré lett. 132
A várispánságok bomlása idején a várjobbágyok új urat kerestek maguknak s azt
gyakran az egyházi földesúr személyében találták meg. IV. Béla idején a nyulak
szigeti domonkosrendi apácák kolostora, ahol a király leánya is tartózkodott, meg
gazdagodott a király jóvoltából. A gazdag kolostor szolgálatába lépett egy Benedek
nevű fehérvári várjobbágy133 és Macha nevű társa, testvérével együtt. 134
Előfordult természetesen olyan eset is, mikor valaki szabadulni akart az egyházi
földesúri hatalom alól, mint Gergely comes, kinek az esztergomi érsekség joghatósága
alóli mentességét IV. Béla bizonyította.135
128 1257. HO VIII. 426.; Reg. Arp. 1174.
129 1257. máj. 30. Smiőiklas V. 67.; Beg. Arp. 1147.
130 1262 (?) okt. 28. Endlicher 500.; Beg. Arp. 1302. a.
131 (1266 körül) szept. 3. Buda. ÄUO VIII. 143. és X I . 606.; Beg. Arp. 1501.
132 1267. nov. 8. Aranyos. ÄUO VIII. 169.; Beg. Arp. 1535. — Megerősíti V. István 1270. szept. 18. Óbuda. Fejér
V/l. 56.; Beg. Arp. 1967.
133 (1268?) jan. 6. Aranyos. ÁTJO V n i . 193.; Beg. Arp. 1567.
134 (1269 ?) szept. 22. Csúth. H. Okit 57.; Beg Arp. 1613. — Megerősíti V. István 1270. szept. 18. Buda. H Okit
58.; Beg Arp. 1965.
135 IV. Béla kora. Mon. Strig. I I I . 78.; Beg. Arp. 1729.
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IV. László egyik okleveléből megismerhetjük, milyen módon jutott egý nemes
egyházi földesúri szolgálatba és hogyan igyekezett onnét megszabadulni. Egy Bedeg
nevű nemes a szükség által kényszerítve a veszprémi püspökség szolgálatába állt,
annak jobbágya lett, hogy szükségének idején magát és övéit az egyház védelme
alatt biztonságba tudja. Bedeg utódai azonban szabadulni akartak a veszprémi püs
pökség kötelékéből, s vissza akarták szerezni nemesi szabadságukat. Kérésükre
László király Becleg fiát, Gense comest, ennek fiait Pétert és Fábiánt, s unokatestvé
reit : Miklós fia Andrást és Golomb fia Athaneust kiveszi a püspökség kötelékéből és
Bedeg nevű birtokukkal együtt a nemes királyi szerviensek közé emeli őket, s intéz
kedik arról is, hogy se nekik, se utódaiknak ne származzék hátrányuk abból, hogy
néhány évig a veszprémi püspökség jobbágyai voltak.136 Bedeg leszármazottai eseté
ben, úgy látszik, elmúlt az a „szükség", ami az egyházi földesúr karjaiba hajtotta őket,
s amint lehetett, igyekeztek korábbi, kedvezőbb helyzetüket visszanyerni. Ezt
könnyítette, hogy a király igyekezett szervienseinek számát növelni.
Nemesnek lenni természetesen kedvezőbb volt, mint egyházi jobbágyként élni.
Másoknak viszont az egyházi jobbágyi állapot tűnt kedvezőbbnek. Csákányi vörös
Tiburcius például a szepesi káptalannak ajánlotta magát és utódait földbirtokával
együtt, annak jobbágya lett, és mentesült a szepesi várispán joghatósága alól. Hogy
Tiburcius a szepesi vár jobbágya volt-e, vagy castrensise — nem tudjuk. Helyzete
minden bizonnyal a korábbinál kedvezőbb lett.137
Zavaros, „nehéz időkben" később sem volt hiány és később is akadt olyan királyi
szerviens, aki jobbnak látta valamelyik egyházi földesúr védelmét igénybe venni és
nemesi szabadságát korlátozni. Ilyenek voltak 1284-ben István fia Fulkus, Jakab
fia Simeon, Péter fia Botyz, Moyus fia Vogus és Pócs falubeli rokonaik. Ezeket IV.
László korábban hadi érdemeikért s István két testvérének Bálintnak és Artholfusnak hősi haláláért kiemelte a komáromi várjobbágyok közül és a királyi szerviensek
közé fogadta őket. Ők azonban megismerték az esztergomi érsekség kiváltságait, s
ligy vélték, hogy a zavaros időkben jobban meg tudják védeni magukat és birtokai
kat, ha az esztergomi érsekség nemes jobbágyai közé állnak, ezért erre kértek enge
délyt a királytól, aki az engedélyt meg is adta. 138
Az egyházi földesuraknak e „zavaros időkben" olyan nagy volt a vonzerejük, hogy
a királyné jobbágyai közül is egyházi szolgálatba léptek néhányan. így Erzsébet
királyné hadakozó jobbágyai: Csede fia Jakab, ennek testvérei Márk, Miklós és
Domonkos, Salumbuth fia Bothisius s ennek testvérei: Pál és Demeter a veszprémi
püspökség nemes jobbágyai közé akarnak lépni. A királyné jóváhagyja kérelmüket,
s kijelenti, hogy a jobbágyságnak ugyanabban az állapotában maradnak, amilyenben
az ő szolgálatában is voltak. Az átlépést megkönnyíthette, hogy a veszprémi püspök
ség „a királyné egyházának" számított.139
Csegei Jakab mestert és rokonait IV. László a kőröshegyi pohárnokok közül emelte
az ország nemesei közé. Később azt kérték III. András királytól, hogy helyezze át
őket kőröshegyi örökölt birtokaikkal együtt a fehérvári káptalan jobbágyai közé.
A király meghallgatta kérésüket, melyet Tódor mester fehérvári prépost és királyi
alkancellár is támogatott, annál is inkább, mert a fehóvári káptalan szolgálatában
használhatóknak tűntek, s elrendelte, hogy a jövőben a fehérvári káptalan „tiszta,
valóságos és természetes" jobbágyaival azonos jogokat élvezzenek.140
136 1275. (szept. 3. előtt) Reg. Arp. 2637. (I. még Fejér IX. 7. 688., 1274-es keltezéssel)
137 1283. febr. 7. Késmárk. Beg. Arp. 3200.
138 1284. márc. 10. Várkony. Mon. Strig. II. 177.; Reg. Arp. 3297.
139 1239. ÁUO IV. 3-13. „...annexeront se Ecclesie nostre Wesprimiensi..."
140 1291. Fejér VI/1. 112. Csegei Jakab rokonainak felsorolása a nemesítéskor: „...cognatos sous Paulum et filium
Ilusu et Jurk filium Cheed, Perkensz et Egidium fratres dicti Pauli uterinos, Joanne m filium Baas, germamim dicti
Jurk..." Az egyházi szolgálatba allai kívánók felsorolása: „Petrus, Petke, Egidius et Augustinus." A királyi jóvá
hagyást említő mondatban található felsorolás: „Nos igitur ipsorum Petri, Jurk et Joannis,, Egidii et Augustini precibus inclina ti..."
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Az esztergomi érsekség jobbágyainak adóterheiről tájékoztat egy 1292. évi oklevél,
mely szerint Lodomér érsek az érseki jobbágyok közé fogadta Primus fia Pál és
Moka, valamint Péter fia Jakab pozsonyi várjobbágyokat, birtokaikkal együtt — a
király engedelmével. Hét ekényi földjük után tized fejében hét fertőt kell fizetniük az
érseknek.141
Henrik garamszentbenedeki apát oklevele szerint elébe járult Chutov két testvé
rével Mihály comessel és Györggyel, s azt kérték, hogy adományozza nekik az
örökös nélkül meghalt apátsági szakácsok Sarov nevű földjét — azaz felajánlkoztak,
hogy az apátság szolgálatába lépnek. Kérésüknek az apát eleget tesz, mert a konvent
érdeke, hogy alattvalóinak száma növekedjék, s „az Anyaszentegyház ölébe vágyó"
három személyt a szerzetesek és az egyházi jobbágyok beleegyezésével — korábbi
szolgálataikat figyelembe véve — az apátság hadakozó jobbágyai közé fogadja.142
A három felajánlkozó, mivel egyiküket ,,comes"-nek nevezik, tekintélyes társadalmi
helyzetű, feltehetőleg nemes lehetett.
Jakab, a premontrei kanonokrend leleszi prépostja oklevele szerint egy Otho nevű
Kopus-i ci vis a prépostság jobbágyai közé lép. A prépost biztosítja őt, hogy minden
alkalmatlankodástól mentes lesz, biztonságosan a konvent szolgálatába léphet, s
minden károsodás nélkül ott maradhat. Ezt megerősíti Miklós villicus, a vörös Albert
és Kench, a konvent comese. A prépost arra kéri Detre comes fiát, Miklós mestert,
hogy fogadja be az új jobbágy két lovát. A „civis" szó itt feltehetőleg városi polgárt
jelent, ki jobbnak látja, ha a konvent szolgálatába áll.143
A Dráván túli részeken korábban kezdik használni az egyházi hadakozó jobbágy
„prédiális" elnevezését, később az egész országban ez lesz a nevük. János zágrábi
püspök 1293-ban Csázma megye Hubená nevű birtokát, mely korábban a castrensiseké volt, hű szolgálataiért Gozo fia Salamon comesnek ós örököseinek adományozza.
Salamon comes a földadomány fejében köteles a püspöki prédiálisok kötelezettségeit
elvállalni.144 Ugyanebben az évben János püspök megállapítja, hogy egyházának
egy Vaska mellett fekvő Guesche nevű földje a háborús események következtében
elpusztult és csaknem lakatlan. Mivel nem akarja, hogy a nevezett föld parlagon
heverjen, azt Monuzló-i István comesnek adományozza, ki a többi vaskai prédiálisok
módjára fogja birtokolni, s utána a köteles szolgálatokat fogja teljesíteni. Ha ő,
vagy örökösei hűtlenségbe esnének, a szóban forgó birtokot elvesztik.145
A zágrábi püspöki officiálisok és prédiálisok helyzetét jól megvilágítja Mihály
zágrábi püspök 1297. évi oklevele. Ebben birtokcseréről van szó, melynek során a
birtokok határait megjárta Olivér, a püspök officialisa, Gwrethe és Tódor prédiálisok
és Adrianus plébános. Az officiális és a prédiálisok eszerint kedvezőbb helyzetűnek
számítottak, mint a plébános.140 Előfordul, hogy a prédiális átadja prédiális jogon
bírt földjét a püspöknek, s helyette másik, ugyanilyen jogon bírt földet kap. Junus
fia György, ki átadta Mihály zágrábi püspöknek Iváncs megyében fekvő Lypennicha
nevő földjét, melyet prédiális jogon bírt, helyette egy másik, ugyancsak prédiális
földet kap Gora megyében.147 Előfordul olyan eset is, hogy több birtokos család
birtokai annyira elpusztultak, hogy „végső szegénységbe" jutottak, s ebből a zágrábi
püspök menti ki őket. Ezért hálából átadják földjüket a püspöknek. Az erről szóló
oklevélből nem derül ki, hogy a név szerint felsorolt 14 személy a püspök prédiálisai
közé kerül-e, vagy kevésbé kedvező helyzetű kondicionárius népei közé.148
141 1292. júl. 6. Mon. Strig. I I . 328.
142 1292. szept. 1. Mon. Strig. I I . 334. A konvent hadakozó jobbágyai közül az oklevél Tivadar, Benedek comes,
Farkas és István nevét említi meg.
143 Év nélkül. Fejér VI/2. 338.
144 1293. Ivanica. Smičiklas VII. 166—167.
145 1293. Csázma. SmičiUas VII. 165—166.
146 1297. szept. 1. Pozsega. Smičiklas VII. 285—287.
147 1301. ápr. 29. Zágráb. Smičiklas VIII. 7—9.
148 1299. márc. 29. Csázma. Smičiklas VII. 330—331.
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Még a XIV. században is előfordul, hogy nemes ember egyházi szolgálatba lép.
Henrik veszprémi püspök 1327-ben biztosítja Ilerk fia Jakab nemest, ki összes javai
val a püspökség védelme alá helyezte magát, hogy a püspökség többi nemes jobbá
gyaival azonos szabadságokat fog élvezni, azaz nem tartozik az officiális ítélőszéke
alá, hanem csak a püspök ítélkezhetik fölötte. Ha a püspök, vagy utódai megszegnék
e kiváltságokat, akkor Jakab, illetőleg utódai kiléphetnek a püspökség szolgálatá
ból.149 Hogy az egyházi földesúr szolgálatából való kilépés milyen nehéz volt, jói
mutatja a Bolla Ilona által feltárt sok évtizedig húzódó per a veszprémi káptalan és
szepezdi nemes jobbágyai között.150
Megállapíthatjuk, hogy az egyházi birtokok harcos népeleme, melynek kialakulása
valószínűleg már Szent István idejében megkezdődött, s melyből a XIII—XIV.
században a partikuláris nemességnek egyik típusa fejlődött ki, eredetileg nagyrészt
nem szabad állapotú, vagy — Bolla meghatározásával élve — feltételes libertással
bíró népelemekből állott. Ezek feladata eleinte a főpap s általában az egyháziak
személyének védelme, bizonyos lovasszolgálatok ellátása, a „közrend" biztosítása,
illetőleg az esetleges mozgolódások, lázongások elfojtása és bizonyos — nem túlságo
san jelentős és terhes — gazdasági szolgáltatások teljesítése. Számuk az egyházi
birtok népeinek összlétszámához viszonyítva igen nagy, 151 valószínűleg azért, mert
a XI—XII. században az egyházi birtok nagymértékben védelemre szorult — külö
nösen a forrongó XI. században, mely korszak társadalmi labilitását az ismert felke
léseken kívül legszemléletesebben Szent László rendkívül kemény törvényei tárják
elénk.
A királyi hatalom azonban nemcsak az egyház és birtokai megvédése céljából szer
vezte meg e hadi népet, hanem — mint a feudális hadszervezetben minden birtokos
fegyvereseit — saját céljaira, s a királyi hadseregekben való szolgálatra is igénybe
óhajtotta venni őket. Erre a célra az egyházi harcosok hihetőleg nem mind s nem
egyforma mértékben voltak alkalmasak. A fegyvertelen, harchoz nem szokott szol
gáló népek fékentartása s bizonyos lovas szolgálatok, követségek ellátása kisebb fel
készülést, kevésbé tökéletes hadi felszerelést igényelt, mint a király hadseregében,
támadó hadjáratban való részvétel. Ez hihetőleg hozzájárult az egyházi harcosok
rétegződéséhez, melyet elsősorban a bencés rend birtokain ismerünk, főként
Erdélyi László kutatásai jóvoltából.
Az egyházi hadakozó népek elitje az egyházi birtokok vezetői: a comes curialis-ok
és leszármazottaik, azonkívül korábban a liberek, később az egyházi szerviensek,
valamint az egyházi birtoktól, az egyháznagytól való függést — hihetőleg anyagi,
vagy biztonsági okokból — önként vállaló hospes, vagy később nemes elemek (kik
esetleg teljes libertásukat cserélik fel az egyházi birtok feltételes, de gazdaságilag
előnyösebb, vagy biztonságosabb libertásával). A kevésbé jól felszerelt népelem a
katonai célokra bizonyára csak korlátozottan alkalmas lovas szolgák, kik — leg
alábbis a XIII. század első felében Pannonhalmán — kevesebben voltak, mint az
egyházi jobbágyok. A haditechnika megváltozásával, a lovagi, páncélos fegyverzet
elterjedésével párhuzamosan az egyházi földesúrnak is inkább kevesebb, de korsze
rűen felszerelt harcosra volt szüksége, s ilyen fegyverzetet követelt meg hadakozó
népeitől. Hogy azonban valamennyi egyházi jobbágy képes lett volna magát páncél
lal (lorica) és nehéz fegyverzettel ellátni — nem hihető.
149 1327. márc. 18. OL DL 90. 342.
150 Bolla I.: i. m. (1984) passim.
151 A pécsváradi apátság alapító oklevele szerint itt a X I . század végén 4—5 emberre jutott egy hadakozó jobbágy.
Pannonhalmán 1093 táján minden 3 emberre jutott egy. (Györffy György: Magyarország népessége a honfoglalástól
a XrV. század közepéig. I n : Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig.
[Szerk. Zovacsics József] Budapest, 1963. 45. o.) A pécsváradi alapítólevél 1015-ös keltezésű, a valóságban a X I I I .
század elején készült. Beledolgozták az apátság X I . század végi összeírását. (Györffy Gy.: István király és műve.
Budapest, 1977. 235. o.)
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Valószínű, hogy minden püspök és a legtöbb nagy kolostor igyekezett magának
fegyvereseket szerezni, mert nélkülük nehéz lett volna a főpapok és kolostorok biz
tonságát megvédeni, s a birtokaikon folyó termelő munkát biztosítani. Hogy a püs
pökök és kolostorok egy részéről ilyen természetű adatok nem maradtak ránk, az
valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a források jelentős része elpusztult, de gon
dolnunk kell arra is, hogy az egyes szerzetesrendek szabályai nem, vagy nem egyforma
mértékben engedélyezték fegyveresek tartását.
Az egyháznagyoknak azért is szükségük volt fegyveresekre, hogy társadalmi és
politikai súlyukat növeljék, és az egyre nagyobb fegyveres kontingensekkel rendelkező
világi földesurakkal szemben fegyveres ellensúlyt teremtsenek. Ez csak kis mértékben
sikerült nekik, mert az egyháznagyok fegyveres csapatai az Árpád-kori Magyaror
szágon mindig jóval kisebbek voltak, mint a világi nagyurak magánhadai, s a hazai
klérus, az egyházi nagybirtok katonai szerepe, társadalmi és politikai súlya lényege
sen kisebb volt, mint a szomszédos Németországban, ahol a fegyveres erők igen nagy
hányada került ki az egyházi nagybirtokról.
Ennek ellenére a szabad és földesúri milesek meg a várjobbágyok egyházi nagy
birtokon élő társai, az egyházi hadakozó népek az Árpád-kori magyar társadalom
jellegzetes rétege s a kor hadseregeinek el nem hanyagolható eleme voltak.
A XIII—XIV. század hazánkban a nehéz fegyverzetű lovas (lovagi) harceljárás
fénykora s egyúttal a köznemesség kialakulásának kora, de az egyháznagyok világi
hatalmának is fénykora. A — nagyrészt lovagi fegyverzetben hadakozó — harcos
elemek igyekeznek a királyi szerviensek s az ezekből kialakuló országos nemesség
soraiba emelkedni, annak teljes („plena") libertását elérni. Az egyházi nagybirtok
hadakozó népeinek ez nem sikerült. Társadalmi helyzetük — létszámuk csökkenésé
vel arányosan — emelkedett ugyan, de az egyházi földesúr hatalma alól „kitörni"
nem képesek. Valószínűleg azért nem, mert az egyházi földesurak hatalma most van a
csúcsponton; a maga is fegyverviselő, hadakozó egyháznagy igyekszik megtartani
harcosát, s igyekezete sikerrel is jár. Az egyházi arisztokrácia a későbbiekben kisebb
hatalmúnak bizonyul, mint a világi — de ekkorára a köznemesség sorai már lezárultak.
Az egyházi földesúrnak voltak a hadakozó jobbágyokból kialakuló prédiális nemesek
nél kedvezőbb társadalmi helyzetű harcosai is — elsősorban a familiárisok, szervien
sek, kik olykor a prédiálisok tisztjeiként szerepelnek. De általában ezekből sem válik
országos nemes. Az egyháznagy a későbbiekben bandériumtartó zászlósúr : egy, vagy
némelyikük két bandériumot köteles tartani. E bandériumok harcosai általában az
egyháznagy hadakozó népei közül kerülnek ki, elsősorban a prédiálisokból.
Az érsekek-püspökök mellett több a hadakozó jobbágy, mint az apátok birtokain,
hiszen a főpapok általában aktív résztvevői a hadakozásnak, az apátok pedig általá
ban nem. Uriás pannonhalmi apát kivételnek tűnik. Ez a különbség a XIV. század
elején nagyobb, mint korábban. A harcos jobbágyok száma növekedésének két oka
lehet : egyik az, hogy a főpapok a kiskirályok anarchikus korszakában nagyobb védel
met igyekeztek maguknak biztosítani, a másik pedig az, hogy Károly Róbert meg
szervezte a banderiális hadrendszert, s több fegyveres kiállítására kötelezte a főpapo
kat. A magunk részéről az utóbbit tartjuk valószínűbbnek, mert a főpapi harcos job
bágyok számának növekedése kevés védelmet jelenthetett a nagy oligarchákkal
szemben. A főpapok régi hadakozó jobbágyai még örökölhető, szolgálattal terhelt
birtokot kaptak, mint a várjobbágyok. A XIV. század elején a főpapok famíliájába
kerülő harcosok már nem kapnak örökölhető földet, csak jövedelmet, s familiáris i
kapcsolatuk sem öröklődik.
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Андраш Вороши
ЦЕРКОВЬ И ОБОРОНА СТРАНЫ В ЭПОХУ АРПАДА
Воинствующий люд церквей
Резюме
В Западной Европе в раннее средневековые задачей высшего духовенства было не только
распространение веры, но и руководство релйгизной жизнью. Пользуясь доверием правите
лей, они получали от них огромные земельные наделы, но за это они должны были участво
вать в правлений отдельных стран и в военной защите, более того даже и в наступательных
войнах правителей. Для того, чтобы выполнить эти задачи, они содержали на свои доходы
вооруженное войско и численность их в странах Западной Европы, и особенно в Германско—
Римской империй была очень велика. В средневековой Венгрии также было церковное воин
ство. Вооруженных воинов содержали епископства, архиепископства, церковные приходы,
бенедектйнское аббатство, аббатство цистерцианцев и премонстранцев, более того воинов
содержали также монастыри. Образование народных элементов воинства крупных владений
церкви началось уже во ремя короля Стефана Святого, из этих воинов к XIII—XIV векам
сформировался один из типов партикулярного дворнянства. Задачей этих воинов, бывших
большей частью несвободнимы, в начале была также защита церковных сановников, выпол
нение некоторых кавалерийских обязанностей, обеспечение «общественного» пордяка и
выполнение некоторых небольших хозяйственных услуг. Их количество было относительно
большим, так как в бурном XI веке церковные служители весьма нуждались в защите. Цер
ковное воинство, так же как и воинов всех землевладельцев в феодальной военной организа
ции, король использовал для своих целей, а также для службы в королевской армий. Для
этой задачи не все церковные воины и не в одинаковой мере были пригодны. Это должно было
содействовать их расслоению. Элита церковного воинства стояла во главе клерикальных
владений: Комес Куриалес и их потомки, кроме них ранее либеры, позднее церковные сервиенты, а также становившиеся добровольно на службу высшего духовенства госпесы, и более
того аристократы. С распространением панцирных доспехов церковные землевладельцы
стремились к содержанию скорее мньшего числа воинов, но снаряженных более современным
оружием. Не каждый церковный воин был в состоянии обеспечить себя тяжелым вооруже
нием. Духовные лица высшего сана нуждались в воинах еще и потому, чтобы противостоять
военной снле светских земельных магнатов. Эти их стремления в Венгрии не увенчались
успехом.
В XIII—XIV веках в Венгрии из королесвких сервиентов и других воинских народных эле
ментов формируется мелкопоместное дворнянство. Церковные воины были не в состоянии
подняться до уровня рядового дворянства. Их высшие слои оставались партикулярными
дворянами, обладавшими несколько меньшими правами, чем мелкопоместные дворяне.
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András Borosy
KIRCHE UND LANDESVERTEIDIGUNG IN DER ARPADENZEIT

Kriegsvölker der hirchen
Besumee
Im Frühmittelalter h a t t e n die Prälaten in Westeuropa nicht nur die Obliegenheiten, die
Glaubenslehren zu verbreiten und das geistliche Leben zu lenken, sondern sie mußten auch
politische, sogar militärische Aufgaben als Gegenleistung dafür versehen, daß sie das Vertrauen
der Landesfürsten genossen und von diesen riesengroße Besitztümer bekamen. Sie mußten sich
an der Verwaltung und militärischen Verteidigung des Landes, selbst an den Angriffskriegen der
Herrscher beteiligen. U m diesen Aufgaben gerecht zu werden, hielten sie auf eigene Kosten
Bewaffnete, deren Anzahl in den Ländern von Westeuropa, vor allem im Deutsch-Römischen
Reich recht hoch war.
Auch im mittelalterlichen Ungarn gab es kirchliche Krieger. Die Erzbistümer, Bistümer, Propst
eien, die Abteien der Benediktiner, der Zisterzienser und Prämonstratenser, sogar die Nonnenkloster hielten Kriegsvölker. Die Herausbildung des kriegerischen Elementes des kirchlichen
Großgrundesitzes setzte schon in der Zeit Königs Stefan des Heiligen ein, und aus diesen Krieger entwickelte sich bis zum 13.—14. Jahrhundert einer der Typen des partikulären Adels.
Diesen Bewaffneten, die zu ihrem Großteil Unfreie waren, oblag anfangs, die Geistlichen zu
beschützen, bestimmte Reiterdienste zu versehen, die „öffenliche Ordnung" zu sichern und
gewisse, wenige Wirtschaftsdienste zu leisten. Ihre Anzahl war verhältnismäßig groß, denn im
brodelnden 11. Jahrhundert waren schon die Geistlichen schutzbedürftig. Der König nahm die
Krieger der kirchlichen Institutionen — wie die Bewaffneten aller Grundherren in der feudalen
Militärorganisation — auch für seine Ziele, nämlich für de Dienst in der königlichen Armee, in
Anspruch. Zu dieser Aufgabe waren jedoch nicht alle kirchlichen Krieger und auch nicht im
gleichen Maße geeignet. Dies kann zu ihrer Schichtung mit beigetragen haben. Die Elite der
kirchlichen Krieger stellten die Leiter der Kirchengüter: die comités curiales, sowie ihre Nachkommen, und außer Ihnen die liberi, später die kirchlichen servientes sowie die freiwillig in den
Dienst der Prälaten tretenden hospites, sogar Adeligen dar. Mit der Verbreitung des Kettenpanzers waren auch die geistlichen Grundherren bestrebt, eher weniger, dafür aber zeitgemäß
bewaffnete Krieger zu halten. Nicht jeder kirchliche Krieger war imstande, sich mit schweren
Waffen auszurüsten. Die Prälaten brauchten die Krieger auch, um das Gegengewicht zu der
Waffengewalt der weltlichen Grundherren zu halten. Diesen Bemühungen von ihnen war jedoch
in Ungarn wenig Erfolg beachi den.
Aus den königlichen servientes und anderen Militärdienst leistenden Volkselementen entwickelte
sich im 13.—14. Jahrhundert der niedere Adel. Die kirchlichen Krieger konnten nicht zum
niederen Adel aufsteigen. Auch die Mitglieder ihrer oberen Schicht blieben partikuläre Adelige,
die weniger Rechte besaßen als der niedere Adel.
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NYÁRÁDY GÁBOR

NYÁRÁDY ANDRÁS1 KURUC EZERESKAPITÁNY ÉS VÁRPARANCSNOK
Gács eleste, 1709

I.
1709 nyarán — amikor a szabadságharc már amúgy is hanyatló ágában volt, s a
kuruc seregben szaporodtak a belső válság és bomlás jelei — a császári ármádiánál is
nagyobb vész fenyegette Rákóczi hadait, és ernyesztette tovább a harci kedvet: a
pestis. Az előző évben tűnt fel a temesi török földön, onnan hurcolták be Csongrád
tájára, Erdélybe, s valósággal megtizedelte a hadakat és a lakosságot egyaránt.
Egyre északabbra hatolt gyászos útjában, szörnyű pusztítást hagyva maga után, s
1709 augusztusára elérte Felső-Magyarország határát, Pozsonyt — ahol a labanc or
szággyűlést fel kellett oszlatni emiatt —, Budát, Hatvant, Egert, Miskolcot, Debrecent,
a hajdú városokat. Rákóczi elkeseredetten tapasztalta, hogy tábornokai, főtisztjei
— még Bercsényi is — „megbódultak" a félelemtől, bujdosnak, menekülnek a pestis
elől, s katonáik is követik példájukat. Bár eleinte naivul úgy gondolta, hogy a fekete
halál nem árt a magyarnak, most már ő maga is kerülgetni kezdte a pestises fészkeket,
óvatosságra intett, s meghagyta Bottyánnak: pusztákon vonuljanak keresztül,
falvakban ne tartózkodjanak. A várakban megfogyott a gyalogság, a pótlás pedig
tovább csökkentette az egyébként is hiányos mezei hadakat. „A pestis, a pestis! —
jajdult fel Bercsényi. — Csak pestis ne volna!" 2 (Korabeli becslés szerint a döghalál
csaknem félmillió áldozatot követelt Magyar- és Erdélyországban, míg a szabadság
harcban mintegy 85 ezer ember vesztette életét.)
Jóllehet a járvány a császáriakat sem kímélte, a hadihelyzet mindinkább válsá
gosra fordult a kuruc hadak számára. A liptói hadjárat kudarca után a Felvidék nyu
gati fele— Érsekújvár kivételével — úgyszólván teljesen német kézen volt, noha
Bottyán és mások olykor mélyen behatoltak az ellenség háta mögé, s gondoskodtak az
érsekújvári erőd ellátásról. Elveszőben volt a Dunántúl is. Heister tábornagy bevette
Sümeget, Simontornyát, Várpalotánál szétverte Eszterházy hadait, s szeptember
elején elfoglalta Veszprémet is, kegyetlenül büntetve mindenütt a felkelőket és a
velük rokonszenvezőket. A fejedelem már nem tudott segítséget küldeni Eszterházynak. Nyilvánvaló volt, hogy Heister rövidesen odhaagyja a Dunántúlt, s az északi
megyékben próbál majd döntő csapást mérni a kuruc hadseregre.
Ebben a helyzetben különösen fontos szerep várt a konföderáció hatalmában volt
terület védelmének bástyáira: a várakra, s közöttük főképp a földrajzi és stratégiai
szempontból elsőrendű jelentőségű, ámbár gyengén kiépített, alig-alig védhető Gács1 Csak névrokona a szerzőnek.
2 Archívum Rákóczianum. Első osztály: Had- és belügy. (Szerk.: Thaly Kálmán) Bp., 1873—1889. (a továbbiak
ban: AR) VI. k. 400. o.
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ra. Ez a kis nógrádi vár ugyanis — a Forgács család ősi fészke, ez időben Forgács
Simon tábornok birtokában — mindenképpen a császári had útjában feküdt, akár
nyugatról, akár dél felől akart az a kuruc megyékbe betörni. Itt volt a ,,kapu". Zólyom
irányából már május óta érkeztek kisebb-nagyobb portyák a közelébe. Végleshez
szállt vagy háromezer német — jelentette Bercsényi a fejedelemnek május 15-én3.
Majd június.16-án: „Csajághytól hír: a németek Divény és Gács felé akarnak kitör
ni" 4 . Augusztus első napjaiban Bercsényi maga is Gácsba készült menni, hogy a hely
színen tájékozódjék az ellenség mozgásáról és a vár állapotáról5. Kivált az árulóvá
lett Ocskay szeretett volna itt babérokat aratni; augusztus derekán egy portyáján
elfogott katonája szerint azzal hencegett, hogy harmadnap Gács várában fog ebédel
ni 6 .
Érthető tehát, hogy Rákóczi és Bercsényi nagy gondban volt Gács miatt, annál is
inkább, mert az idős, beteges Ebeczky Tamás várparancsnoktól nem reméltek szilárd
helytállást. A várvédelem amúgy is gyengéje volt a kuruc seregnek. Bottyán már az
előző év decemberében figyelmeztette Bercsényit: „Gács várában csak egy nyomorult,
beteges commendáns vagyon, ahelyett is szükség volna jobb és keményebb embert
betenni"; s néhány nappal később Nagy István vicekapitányt küldte Gácsba.7
Ráadásul Ebeczky magára is haragította a fejedelmet azzal, hogy ,,Gácsbul falut építe"; Rákóczi „kemény parancsolat alatt" tiltotta meg, hogy a parasztságot az erős
ségbe bebocsássák (Szerencs, június 2.)8.
Mindazonáltal Ebeczky a helyén maradt, és rendre küldözgette jelentéseit a vár
körüli ellenséges vállalkozásokról. Augusztus 13-án és 14-én például Ocskay három
száz fővel végrehajtott portyájáról, amikor is „jól megpuskázták őket" 9 . „Az gácsi
commendáns írja — közölte augusztus 16-án Bercsényi a fejedelemmel —, 11 órátul
fogva 1 óráig enyelgett ott Ocskay 6 zászló magyarral és 3 compánia némettel, kik
közül egy németet s két lovat bevittek az várban" 10 . Azaz foglyot is ejtettek. Sőt,
a divényi német tábor szélén szaglászó harminc gácsi katona elfogta Szegedy Ignác
strázsamestert is, aki csak nemrég állt át a császáriak oldalára (hamarosan elnyerte
büntetését) 11 .
Már csupán a portyák is jelezték, hogy a Zólyomban és környékén állomásozó ellen
séges erő nagyobb akcióra készül Gács ellen. S a hadifogoly vallomások megerősítet
ték : a labanc PálrFy János tábornok Gács megszállását tervezi, evégből gyülekezteti
gyalogságát Divénynél. Bercsényi megtette a lehetséges ellenlépéseket. Augusztus
12-én éjjel mintegy harmadfélszáz hajdút — akik a liptói hadjárat során a bocai
passzuson voltak — indított útnak Murányaljáról Gácsba, Ebeczky azonban — talán
ellátási gondok miatt — csak hatvanat tartott meg közülük12. Augusztus 16-án
Bercsényi utasítására Csajághy János Losoncról vitt hajdúkat a várba, majd augusz
tus 18-án a főtábornok azt írta Rákóczinak, hogy „már jó 200 hajdút küldtem ismét
be (Gácsba), Perényi uram strázsamesterével"13 (lehetséges, hogy itt részben azonos
egységekről van szó). Másnap pedig jelentette : „Az gácsi commendáns jobb ízű levelét
veszem; majd bátrabb lesz, ha pénze is lesz"14. Tehát pénzt is kiutalt Ebeczkynek.
Mindemellett olyan ügyes, támadási előkészületeket színlelő hadmozdulatokat tete
tett Divény környékén, hogy Pálffy tábornok okosabbnak találta, ha felhagy Gács
3 AR VI. k. 190. o.
4 AB, VI. k. 201. o.
5 AK VI. k. 249. o.
6 AR VI. k. 275., 281. o.
7 AR IX. k. 571—572. o.
8 AR II. k. 476. o.
9 Thaly Kálmán: Ocskay László. Második kiadás, Bp., 1905. II. k. 197. o.
10 Uo. 198. o.
11 AR VI. k. 298. o.
12 AR VI. k. 277. o.; Thaly: Ocskay, i. m. II. k. 195—196. o.
13 AR VI. k. 289. o.
14 AR VI. k. 293. o.
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ostromának tervével, s augusztus utolsó napjaiban visszavonult Divénytől ZólyombaGács azonban csak átmenetileg szabadult fel a fenyegetés alól.
Ebeczky még ezután is folytatta a vár megerősítését (szeptember 3-án hat molnárt
fűrésszel, fejszével, tizenhat erős munkást és négy szekeret kért Bene András alis
pántól), s írogatta jobbára aggályos jelentéseit, felderítőinek információit a fővezér
nek. Szeptember 11-én például arról, hogy „négy compánia német ment volna Liptó
felé", s hogy ,,Pálífy Heistert várná, addig semmi operatióhoz nem kezd" 15 (amit
egyébként Bercsényi több más forrásból is megtudott). Szeptember 17-én és 18-án
pedig a császáriak gyetvai portyájáról, a Groczky ezereskapitánytól16 hallott hírekről
tájékoztatta Bercsényit, s valószínűleg nem sejtette, hogy felmentése várkapitányi
tisztségéből már eldőlt. Bercsényi semmiképp sem akarta rábízni a várható nagy erő
próbát. Bénáról (Gömör vármegye, Fülek közelében) szeptember 14-én így írt a feje
delemnek: „Én csak megvallom, desperáltam (kétségbeestem) Gácstól, jobban szeret
ném elhányatni, ha ideje, s nem Forgácsé volna, magamtul nem cselekedhetem.
Semmi híjával már nem volna, csak ember híjával, mert valóságosan megijedt ember
vala máris (Ebeczky) Tamás. Eleget törődöm, s keresek, de nem találok embert belé ;
most Nyárádyért küldtem, de az is olyan magaesző (önfejű) ember" 17 .
Nyárády András veterán katona volt már ekkor (Borsodban született 1655 körül).
Thököly egy 1680-ban kelt levelében gyaloghadnagyként említi; talán végvári vitéz
volt korábban, vagy valamelyik főúri bandérium „talpasa" lehetett. Amikor Thökölyt
a török elfogta, a császári szolgálatba állt 17 000 kuruc között volt ő is, részt vett a
török elleni felszabadító harcokban, feltehetőleg a felső-magyarországi hadtest
soraiban. S minden bizonnyal kiválóan harcolt, tudniillik 1689-ben — nyilvánvalóan
hadiérdemei elismeréseként — armálist kapott. Ez időben a szendrői praesidiumban
szolgált, s a közeli Kelecsényben, majd Kurityánban, Disznóshorváton, Felsőnyárádon szerzett zálogos földeket. Már 1703 őszétől Rákóczi oldalán, a borsodi seregben
találjuk. A következő év augusztusában Bercsényi azzal ajánlotta a fejedelem figyel
mébe, hogy „Nyárády jó kapitány, Borsod gyalogival van". December végén egy
bataillon élén ott volt a szerencsétlen kimenetelű nagyszombati csatában, amely egy
labanc érzelmű alsóbb parancsnok gálád árulása miatt veszett el. 1705 júniusában a
fejedelem ezereskapitánnyá nevezte ki a Borsod s még három megye gyalogseregeiből
összevont regiment élére. Fegyverben állt 1706—7-ben is; Rabutin Kassáig hatoló
hadművelete, majd elvonulása idején Bercsényi sűrűn rendelkezett vele, s a trencséni csatában ugyancsak Bercsényi környezetében volt. 1708 végén, 1709 elején a bor
sodi nemesi felkelők seregét vezette Szécsénybe, s onnan északnak, Szenográd felé,
a szánalmas, fegyelmezetlen csapat azonban a csikorgó fagyban teljes csődöt mondott,
szétoszlott, sokadszor bizonyítva ezzel a nemesi insurrectio használhatatlanságát.
1709 tavaszán Nyárády — Bercsényi utasítására — Gömörbe ment, s egy zászlóaljat
vezetett a balsikerű liptói hadjáratban. Ezután került egész hadi pályafutásának
legsúlyosabb feladata elé18.
Akár még a visszavonulás utáni gyülekezőhelyen, Telgárt táján, akár már ottho
nában, Felsőnyárádon tartózkodott ekkor Nyárády, négy-öt nap biztosan beletelt,
mire a főtábornok üzenete elérte, s ő jelentkezhetett Bercsényinél. Vagyis szeptember
18. körül készülhetett az a dekrétum, amelyben a főtábornok gácsi commendánssá
nevezte ki, s amelynek csak a fogalmazványa maradt fenn, szeptemberi, de nap nélkü
li kelettel19. Eszerint: „Bízván az őkegyelme hazafiúságos kötelességében és igaz
15 Thaly: Ocskay, i. m. II. k. 221., 231. o.; Nógrád m. Lt. Nagy Iván iratai, IV.
16 Groczky csak nemrég, szeptember 7-én távozott „egész bagázsiájával együtt" Gácsról Losoncra, Eszterházy
Dániel altábornagy parancsára (OSzK Fol. Hung. 1389 20. es. 13., 204., 301. o.).
17 AR VI. k. 329. o.
18 Nyárády András 1709 előtti pályafutásának itt említett mozzanatait a szerző nagyobb terjedelmű, kézirator.
tanulmánya tárgyalja kimerítően, a források megjelölésével. A kézirat az OSzK Kézirattárában és a Hadtörténeim i
Levéltárban, a források egy része másolatban az OL K, 341 jelzetű gyűjteményének 1. csomójában található.
10 OSzK Fol. Hung. 1389. 11. es. 224. o.

— 645 —

magyar vérű hűségében, rendeltetett commendánsul Gács várába. Adatik ezért
értésére őkegyelmének, hogy oda való érkezésével kezeihez vévén az commandót,
hazánk szolgalatjának előmozdításával folytassa maga hivatalját, és mindenekben
úgy viselje magát, mint egy commendánsnak hivatalja és obligatio j a (kötelessége),
és igaz hazafisága hozza magával. És jóllehet mind elégséges munitiója, provisiója és
praesidiariusa (őrkatonája) vagyon, mindazáltal per casu necessit[at]is (szükség ese
tén), ordere lévén Groczky uramnak hajdúságából succurráljon (segítséget kérjen)
abba fogyatkozása nem lészen... Valamiket szükségesnek lát lenni azon praesidium
körül... tapasztalt hazafiúságos dexteritása (ügyessége) szerint sürgesse és szorgal
maztassa; az minthogy adatik ezen orderemnek erejével hatalma őkegyelmének, hogy
az szükséghez képest mindennemű kívántatott provisiót limitálván az körül levő
helységekre, hajtasson az praesidiumba... Igaz hűségit s hazájához való szeretetit
maga jó és keménykedő viselésével contestálja (tanúsítsa), melyhez is mind serénységével és tehetségével alkalmaztassa magát".
Szeptember 20. lehetett, amikor Nyárády ezzel a paranccsal a zsebében útnak in
dult Gácsba; aligha örömest, csak a kötelességtudat hajthatta az előreláthatóan
vészterhes megbízatás teljesítésére. Arra azonban a legkevésbé sem számíthatott,
hogy rövidesen olyan helyettes kapitányt küldenek utána, akitől jobban kell tartania
majd, mint az ellenségtől, hiszen alattomban a hátát fenyegeti örökösen.
Történt ugyanis, hogy a fejedelem szeptember 10-én Munkácsról kelt levelében —
mielőtt megkapta volna Bercsényi szeptember 14-i írását — tanácsokat adott a főtábornoknak a gácsi védelem megszervezésére20. „Az német operatiói felől én azt
hiszem, hogy Gácsot megszállja, az melynek megvételében több áll, mintsem szarkafészekségéhez képest gondolhatjuk: mert Nógrád vármegye egy jó darab prófontja
nélkül leszünk — s ugyan erre nézve jó embereket kellene oda keresni. Mert... még
Heister általgyüvétele is ettől (Gács ellenállásától) fog függeni; mert enélkül Csalló
köz, Rábaköz, a Vág- és Garamköz lesz az ő quartélya, operálni nem operálhat, mert
kifárasztotta magát, s az idő is finom, német vesztő kezd lenni... Az Istenért, válassza
meg kegyelmed az embereket, s az tiszteket belé, s kivált ha olyan volna, az ki Új
várban (Érsekújvár) is jó volt, avagy Kassán... Nem rossz volna ezek közé betoldani
talán az sántalábú franciát is, az ki Kassán van". Charles Bonafous ezredesre célzott,
akinek fél lábát egy ágyúgolyó elvitte21.
Bonafousnál érdemes megállnunk, mert a későbbiekben sok dolgunk lesz vele.
Thaly szerint 1704 szeptember végén érkezett Magyarországra a francia király által
küldött hadmérnökök és tisztek társaságában. Rákóczi viszont azt jegyezte fel róla,
hogy francia szökevény volt. Nemzetiségi gyalogosokból álló ezredet bíztak a kezére,
s ezzel már részt vett a nagyszombati csatában. 1705 végén a Forgács Simon által
felállítandó hat gyalogezred közül egyiknek a parancsnokául jelölte a fejedelem.
1706 szeptemberében Rákóczi őrá bízta a nagy áldozatok árán megvívott Esztergom
várának védelmét. De szeptember 24-én már ezt írta Eszter házynak : „Nem láthatom
keserűség nélkül Bonafous dolgainak representatióját... Nem csak köszöni a rábízott
commandót, de annak folytatására is magát nagy készséggel offerálja ; én mindazáltal
oly választ adtam neki, hogy alattvalóinak hasonló indulatjáról is felelhessen, melyek
már a szökéshez kezdenek... Magát kegyelmednek declarálja: ha mer-e assecurálni
(biztosítékot adni) regimentje felől? és holott arról felelni nem akarna, azonnal Csajághyval felváltassa kegyelmed". A fejedelem gyanúja, sajnos, hamar igazolódott.
Starhemberg tábornagy csapatai érkeztek Komárom felől a várhoz, ostromolni kezd
ték, s Bonafous néhány nap múltán, október 12-én — a tisztjeivel folytatott tanács
kozás után — kitűzette a fehér zászlót. Rákóczi ritkán jött ki a sodrából úgy, mint
20 AR, II. k. 542. o.
21 Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének esmértetése: Pest, 1820. III. k. 112. o.
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ezúttal. „Letartóztattam Bonafoust, és ha magyar lett volna, levágattam volna a
fejét, mert nem viselkedett elég határozottan a tudatlan tisztekkel szemben, akik
még sohasem láttak ostromot, de akiket akár érveléssel, akár paranccsal vissza lehe
tett volna vezetni a helyes útra". 22
Voltaképp érthetetlen, hogyan juthatott most a fejedelem eszébe, hogy megint
egy hasonlóan kritikus helyre kellene őt állítani. Igaz, Esztergom óta többször is
derekasan szerepelt. Serege a győrvári csatában (1706. december 10.) tanúsított helyt
állásáért más csapatokkal együtt jutalomban részesült23. Viszont amikor Bercsényi
1707-ben Rákóczi kívánságára Erdélybe küldte 24 , a fejedelem már bizalmatlanul
fogadta : ezerének „gyakorta szökésére nézve nem hihetni, ha valamely operatióra
kél az dolog"25. Ugyanebben az időben Bonafous könyöklő hiúsága sem kis bosszúsá
got okozott Rákóczinak. „Ami Csajághy és Bonafous kapitány híveink közt való
competentiát nézi — írta Károlyinak Ungvárról 1707. július 17-én26 —, semmi ellenére
nem lehet Bonafousnak, hogy Csajághy az elsőséget praetendálja, aki már akkor
colonellus volt, amidőn amaz vice... ezen resulutiónkat (határozatunkat) declarálhatja nékie kegyelmed". 1708-ban Vágújhelynél, majd Csejténél találjuk 27 ; nem
sikerült azonban kinyomoznunk, hogy mikor s hol sebesült meg. Talán a trencséni
csatában. Bizonyára csak legenda, hogy egyszer Rákóczinak a szemébe vágta volna :
„Annyi bért sem nyert tőle, melyen más falábat vehetett volna magának". Mire
Rákóczi állítólag így felelt: „Vigyázzon csak magára, nehogy a másik lábát is el
ragadja az ágyúgolyóbis" 28 . Nem éppen előnyös portré rajzolódik ki ezekből az
adatokból. Szó, ami szó, szerencsétlen gondolat volt Bonafous gácsi megbízatását
felvetni.
Bercsényi természetesen magáévá tette a fejedelem ötletét, s szeptember 20-án a
Gömör megyei Rahóról már jelentette neki: „Az sánta lábúért elküldtem Kassára,
ha azt onnan nem lesz káros kihozni, de megvallom, én akkor sem sokat bízhatom,
hogy Gácsot megtartsuk" 29 . Majd a következő napon: a német „gyalogja nem Újvárt
célozza, talán inkább Gácsot, az hová ma küldtem bé az kassai falábú embert ; igen
bíztatja magát, hogy míg lehet az succursushoz reménysége, addig nem gondol az
bombával. Csak nem lehet nekünk sok Rátonyira találnunk" (Rátonyi János palotás
kapitányról van szó, aki Görgény sziklavárát bámulatos vitézséggel védte, míg ele
sett 30 ).
Szeptember 22—23. táján tehát Bonafous is megérkezett Gácsba, Nyárády vicéjéül.
A katonák aligha jó szívvel fogadták őket, az „új seprőként" jött idegeneket, akiknek
— Ebeczky langyos parancsnoklása után — „kemény kézzel" kellett volna rendet
teremteniük a praesidiumban. Egyébként sem lobogott bennük magasan a harci kedv,
s még kevésbé azután, hogy a legendás Bottyán tábornok halálának (szeptember 27.)
lesújtó hírét vették; ez az egész kuruc hadat megrendítette. Ugyanakkor a pestis
már úgyszólván a vár kapujáig jutott, s a császári had várható támadása egyre kö
zeledett. Mindebből következik, hogy nem éppen kedvező légkör uralkodott a várban
a nagy próbatétel előtt.
De azért az előkészületek serényen folytak. Bercsényi gondoskodásából például
különféle várvédelmi harceszközöket és egyéb kellékeket szállítottak Kassáról Gács
ba. Erről Sréter János dandárnok, tüzérségi felügyelő Kassán, szeptember 30-án kelt
22 A Charles Bonafousra vonatkozó részletes adatokat, illetve e z e k forráshelyeit 1. ugyancsak a szerzőnek a 18. sz.
jegyzetben említett kéziratos tanulmányában.
23 Rákóczi hadserege. (Válogatta: Bánkúti Imre) Bp., 1976. 67. o.
24 AR I I . k. 62., 395—396. o., V. k. 403. o.
25 AK, I I . k. 91. o.
26 A gróf Károlyi család oklevéltára, V. k. Sajtó alá rend.: Géresi Kálmán Bp., 1897. 640. o.
27 Thaly: Ocskay, i. m. I. k. 218., 225., 270. o.
28 Mocsdry: i. m. i n . k. 112. o.
29 AB VI. k. 338. o.
30 AR VI. k. 344. o .
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levele tanúskodik31. „Tornaijáról 26 praesentis (e hó 26-án) émanait (küldött)
Excellentiád méltóságos levelit mai napon nagy alázatosan vévén — közölte Bercsé
nyivel —, az gácsi praesidium szükségire küldendő gránátok iránt való kegyelmes
parancsolatját értettem, mely szerint is azonnal elvitelükre dispositiót tettem. S az
midőn expediálni akartam volna, szintén akkor érkeztének meg gácsi hajdúk, kik
hozván oda való commendáns uram levelit, mely által kívánt még az vár szükségire
kúthoz való vastag kötelet, salétromot és büdöskövet. Ugyan általuk mai napon expediáltam háromszáz kézi elkészített gránátot, egy ötven ölnyi jó vastag kötelet,
salétromot, büdöskövet és szurkos koszorúkat. Űgy hiszem, beérik immár szükségü
ket vélek".32 Folyamatban volt tehát Gács felszerelésének kiegészítése, az ekkor már
nagyon súlyos ellátási gondok ellenére.
Az erődítési munkálatokra és az élelemraktár feltöltésére ugyancsak gondolni kel
lett, s Nyárády — felhatalmazása értelmében — ez ügyben is rögtön intézkedett.
Ám a megye sérelmesnek találta, hogy megkerülésével rótt ki újabb terheket a kör
nyező falvakra, s — mint Bottyán, Csajághy és mások hasonló eljárása miatt nem
egyszer — panaszt tett Bercsényinél. „Kényszerítettünk azt is alázatosan representálni Excellenciádnak, hogy még csak e napokban installáltatván Excellentiád parancso
latja szerint gácsi commendánsságra N. vitézlő Nyárády András uram... az helységek
nagy kárával maga propria authoritate (saját jogán) kezd tenni limitatiót az falvakra,
nulla observata proportione (az arányokra tekintet nélkül), minthogy nem is tudja
az helységek contributióját (adózását). Hogy effélékben is az jó rend observáltassék,
s őkegyelme authoritásán (hatáskörén) kívül ne járjon, Excellentiádat alázatosan
kérjük, méltóztassék őkegyelmének is kegyelmesen committálni (meghagyni), hogy
maga limitátiókat ne tegyen, hanem ami kívántatik, informálja vármegyénk tiszteit,
s azoknak dispositiójátul várjon. Eddig is őkegyelme praedecessorával (elődjével,
Ebeczky vei) meg tudtunk egyezni". Végül az „injuria" kegyelmes orvoslását kérték 33 .
Mint a későbbiekből kiderül majd, kérdéses, kit terhel a felelősség az esetleges túl
kapásokért, bár itt minden valószínűség szerint a megye szokásos „önvédelmi reflexé
ről" van szó. Mindenesetre az élelmiszertartalékok és egyéb szükségletek beszerzése is
megkezdődött.34
S a létszám feltöltése szintén. Desseőffy Ferenc ezereskapitány október 5-én Szalókról jelentette Bercsényinek, hogy elsején kelt parancsa szerint fel akarta volna
váltani a várban Lóczy András hajdúinak felét, de egy hajdútól megtudta, hogy csak
Berthóty, Révay és az ő hajdúi vannak benn, kérdezi tehát, hogy melyikük embereit
váltsa fel. („Az magam hajdúinak mundérjáért most küldöttem el Egerbe, mihelyt
felhozzák, legelőször is Gács várában lévő hajdúim mundérját beküldőm. Mindeddig
is ha egész regiment mundérja el nem készült, okozza az pestis, mivel már amint ér
tettem, egynéhány mesterember közülük meghalt, házával együtt az mundért le
pecsételték..." 35 ) Nem tudjuk, hogy Desseőffy ezután milyen rendelkezést kapott,
csak annyit, hogy a várőrségben Révaytól 100, Perényitől pedig, aki akkor egri vár
kapitány volt, 150 fő szolgált36; a Berthótytól, Desseőffytől és Lóczytól esetleg ott
volt emberek száma ismeretlen. (A források összesen 250 főt említenek.)
Bercsényi a várvédők külső megsegítésére is gondolt, s ennek megfelelő intézkedése31 OL G 24 63. es. 162. sz.
32 Rédei Mihály, aki az előző napon kvártélymesterét Gácsba küldte ellenőrzés céljából, október 9-én még azt
jelentette Hahóról Bercsényinek, hogy a commendáns „a Kassáról hozandó portékákat sietteti", tehát eddig még
nem érkeztek meg. Viszont „Gácsban azon mundért már bevitték" — írja (OSzK Fol. Hung. 1389 20. es. 465. sz.).
33 Nógrád m. Lt. Közgyűlési iratok. IV—1/b 14. doboz, egyéb iratok, 1709.
34 Rédei Mihály már idézett, október 9-i levelében (L. a 32. sz. jegyzetet!) közli Bercsényivel, hogy „a külső árkot
alkalmasint végezte a commendáns", vagyis megfelelően csináltatta meg; az élelemkészletről pedig „specifleatiót"
csatol. Eszerint kvártélymestere az előző napon a következő élelmiszermennyiségeket találta a várban: 500 kilogramm
liszt, 72 kilogramm búza, 18 vágómarha 30 mázsa súlyban, 250 font szalonna, 50 font füstölthús. Pálinka és dohány
is volt raktáron.
35 OL G 24 63. es. 189. sz.
36 Thaly: Ocskay, i. m. I I . k. 266. o.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. XVIII. k. Bp., 1941.
694. o.
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ket adott ki október elején37. Elrendelte, hogy az Eszterházy Dániel altábornagy alá
tartozó csapatok — Szentpéteri lovasbrigádja, Révay Imre és Groczky István hajdú
sága, Csajághy dandárának egy része stb. — Zólyom, Korpona, Selmec, Zseliz és
Esztergom felé vigyázzanak, s ha a németek Gácsot megtámadnák, a Babocsaydandárt 38 magukhoz vonva, éjjel-nappal háborgassák az ellenség táborát, egyszer
smind rohanják meg Selmecbányát, Andrássy István tábornok törjön be Liptóba,
Andrássy Pál tábornok pedig Breznót és Besztercét szorongassa. Mivel őt magát
Rákóczi magához rendelte Munkácsra, október 4-én a főparancsnokságot ideiglenesen
átruházta Eszterházy Dánielre. (Október 8-án érkezett a fejedelemhez, aki néhány
nappal később utasította Károlyi Sándort, hogy három lovas és három gyalogezred
del jöjjön át a Tiszántúlról, s a betegeskedő Bercsényitől vegye át a felső-magyarorszá
gi fő vezényletet39.)
Mindeközben a gácsi várkapitány és vicéje között a viszony olyan mértékben el
romlott, hogy Nyárády már túrhetetlennek tartotta. Október 10-én levélben fordult
Bercsényihez40, nyilvánvalóan nem tudva, hogy a főtábornok távol, Munkácson tar
tózkodik, s Károlyi fog a helyébe lépni. „Amióta Excellentiád dispositiójábul kellet
vén ide, praesidiumba jönnöm — írta —, mindazóta is ezen mellém subordinált fran
cia v. commendáns minden napon competált (vetekedett) velem. Eddig szenvedtem,
de tovább nem supportálhatom (viselhetem el) tőle az becstelenséget. Mert [az]
itt lévő tiszteknek, úgy az kapukon álló hajdúságnak is imponálta (parancsolta), hogy
idegen emberek jövetelit és levelem hozását előbb neki jelentsék meg, annak utána
úgy adják tudómra. Ebeczky (Tamás) uramtól is hatvan forintokat az ország pénzé
ből felvett, melyből nem az ország szolgáinak fizetett, hanem maga szükségére bort
vett, és abból itt lévő pattantyúsoknak egy-egy pint bort adott napjában. Tőlem
pedig minden nap nyolc-nyolc poltura fizetéseket kivévén, azon pénzen részegítvén
őket úgy, hogy gyakorta mostani, minden nap kívántató vár körül lévő szolgálatra
alkalmatlanoknak találom...Idejövetelem első alkalmatosságával requiráltam az N.
Vármegyét, hogy az vár szükséges építésére kívántató eszközöket és munkásokat
méltóztatna succurálni (segítségül adni) ; résolvait (határozott) az N. Vármegye, kész
lészen succurálni, de (a vicekapitány) hajtatja az föld népét rendeletlen úgy, hogy el
idegenedvén tőlünk, munkásokat is alig kaphatunk. Nagy alázatosan kívántam Ex
cellentiádat búsítanom, hogy ezután is valami confusió közöttünk ne esne, méltóztas
son Excellentiád mellőle [vagy mellőlem?] elocáltatni (elhelyezni), mint hogy ő
tartja magát többnek". Az utóiratban még kérte Bercsényit, lássa el a vár szükségére
pénzzel, s utasítsa, hogy a pattantyúsoknak adjon-e „napszámos pénzt" vagy sem.41
Cifra história, ennek a fele sem tréfa. Bonafous itt is hiúsági kérdést csinált a be
osztásából, fondorlatosan próbálta a parancsnok tekintélyét lejáratni, acsarkodott rá,
s a legelemibb fegyelmi szabályokat is aláásta ; valósággal szétzüllesztette a várőrség
szolgálati rendját. Lehet, hogy Nyárády későn kapott észbe, lehet, hogy nem lépett
fel rögtön kellő eréllyel, valószínű, azonban, hogy nem is volt módja erre a „felülről"
odahelyezett francia tiszttel szemben, akit — mint láttuk — még a fejedelem is meg
kímélt a szigorúbb felelősségre vonástól. Választás elé állította Bercsényit: ő vagy
Bonafous ; a helyzet így valóban tarthatatlan volt.
A főtábornok csak nagy késéssel kapta meg a levelet, s október 18-án Ungvárról így
referálta Rákóczinak: „Az gácsi falábú commendáns nem akar egyezni Nyárádyval,
37 AB, VI. k. 359—365. o.
38 Nyárádynak Babócsay Ferenc részére a rahói táborba küldött október 8-i és 12-i felderítő-jelentéseiből úgy lát
szik, hogy a gácsi őrség ekkor közvetlenül Babócsay alárendeltségében volt (OSzK Fol. Hung. 1389 20. es. 2. sz.)
39 AR VI. k. 560. o.
40 OSzK Fol. Hung. 1389 12. es. 260—261. sz.
41 E levél előtt egy nappal kelt Rédei Mihálynak Hahóról Bercsényihez intézett — az előzőekben már idézett
— jelentése, amelyben kvártélymesterének gácsi tapasztalatait közli. Ezek szerint „az új (vice) commendáns panasz
kodik, hogy nincs mit innya, Ebeczky úrtól elvévén valamely pénzt, kit vár szükségire küldött Excellentiád, arra kér
szabadságot, hogy bort vehetne belőle".
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igen exorbitál (szertelenkedik), keményebben írtam neki, s Rédei (Mihály) uramnak
küldtem : maga menjen oda, rángassa meg zaboláját, mert így meg nem férnek ketten
ottan. Az vár szükségére küldöttem pénzt, s magára költi, s az vidéket zsarolja ; de
megírtam Rédei uramnak : azt kell jól megvizsgálni: több-é az jósága, mint az panasz
ra való oka ? Mert csak úgy látom, nehéz a mi embereinket összeszoktatni idegennel"42.
Arról nincs adat, hogy a „megzabolázás" megtörtént-e, de akár igen, akár nem, a fele
más intézkedés nem teremthetett békességet a fölé- és alárendeltség dolgában, ami
pedig félelmes következmények árnyait vetette előre.43
Időközben bekövetkezett, amire a kuruc hadvezetés —kémjelentések és hadifogoly
vallomások alapján — már hetek óta számított : Siegbert Heister tábornagy, a csá
szári had főparancsnoka október 7-én tekintélyes sereggel Esztergomhoz érkezett, át
kelt a Dunán, és megindult Zseliz felé. Amint egyesült Pálffy csapataival, kissároi
táborában (Bars megyében, a Garam jobb partján) haditanácsot tartott, és kiadta
hadműveleti rendelkezéseit. Ezek szerint Pálffynak Nyitra és Szered felé kellett nyo
mulnia és Érsekújvárt szoros zár alá vennie, más seregeit Liptóba és Szepesbe küldte,
s elhatározta: ő maga a hadsereg zömével elfoglalja Szécsényt, Losoncot, Gácsot,
azután, egyesülve többi csapatával, Lőcse és Késmárk felé tör, s e városokat veszi
ostrom alá44.
Október 17—18-án meghódolást követelő kiáltványokat intézett a szomszédos me
gyék lakosaihoz azzal a fenyegetéssel, hogy ne számítson kíméletre, aki 14 napon
belül nem teszi le a hűségesküt. Három nappal később pedig rajtaütésszerűén be
vette Szécsényt, mielőtt a kurucok a várat — a terv szerint — elhányhatták és feléget
hették volna. Innen újabb felhívással fordult Hont és Nógrád lakosaihoz, ezúttal már
csak négy napot engedve a hűségeskü letételére, különben „szigorát el nem kerül
hetik" 45 . Október 30-án Losonc alá szállt, majd bevonult a városba. Kétségtelen volt,
hogy a következő célja : Gács.
Sajnálatos, hogy a fejedelem is, a főtábornok is messze lévén a hadiesemények szín
helyétől, csak napok múltán értesült a történtekről. Még kevésbé volt szerencsés
Rákóczi bizonytalankodása Gács védelmének lehetőségét illetően. Szeptember végén
még csak vacillálva említette Bercsényinek: „Gácsot elhordatni úgy, mint kellene,
nem lehet, oltalmazni — jól tudom — nehéz"46. Október 18-án kelt leveléből azonban
már a reménytelenség érződik: ,,Ha igaz, hogy Heister öt faltörő ágyúval jő, nincs
kétségem benne, hogy Gács és Eger légyen célja, ha az pestistül nem fél. Mivel az első
non est in statu defensionis (nincs védhető állapotban) : az ágyúk nagyságát circumstantaliter (alaposan) kellene megvizsgáltatni, és comperiálván (megtudva) az való
ságot, csak parancsolja meg kegyelmed Gácsnak felégettetését ; mert ha [Heister] az
battériákat elkészítteti, felfuvalkodása szerint capitulátiót nem ad — úgyis csak né
pet fogunk veszteni. S Károlyi [a segítséggel] arra reá nem érkezik, s ha érkeznék is,
egy-két próbával avagy inkább lármával abban nem hagyja [tudniillik Heister
a vár ostromát], formaliter megharcolni pedig érette non est operae pretium" (nem
éri meg az árát)" 47 . Október 29-én leszögezi: „Azon garnizumot (a gácsi helyőrséget)
veszettnek tartom", de hozzáteszi: „most is csak abban az opinióban (véleményen)
42 AB, VI. k. 368. o.
|R
'A
43 Talán még Rédei szemléje előtt, de valószínűleg már Bercsényi „kemény" hangú (ismeretlen) levelének kézhez
vétele után, október 21-én kelt Bonafous csak kivonatosan rögzített, latin nyelvű jelentése a főgenerálisnak. Panaszt
tesz, hogy miközben a régi commendánssal (Ebeczky Tamással) együtt a vár körüli védelmi berendezéseket ellenőriz
ték, látták: a hajdúk nemcsak a katonákat engedik be a kapun, hanem a helyi bírót is, mint ahogy az előző este is.
Figyelmeztette a commendánst (Nyárádyt), de hiába, az nem fenyítette meg a hanyag őröket, ezek el fognak pártolni,
ha az ellenség támad. Bonafous soraiból kiderül, hogy Ebeczky ekkor még mindig a várban tartózkodott, s hogy a bíró
nak — akinek a későbbikben még szerepe lesz —bejárása volt a várba; az őrök pedig már nem neki engedelmesked
tek. Nyilvánvaló, hogy a panasz Nyárády megkerülésével ment el, s visszavágásnak volt szánva (OSzK Fol. Hung.
1389 20. es. 293—294. sz.).
44 Thaly: Ocskay, i. m. I I . k. 266—277. o.; Bárdaky: i. m. 690—691. o.
45 Thaly: Ocskay, i. m. I I . k. 274. o.
46 AB I I . k. 551. o.
47 AB H . k. 561. o.
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vagyok, hogy nem lehetne jobban, mint Gács obsidiója (megszállása) alkalmatosságá
val megrontani az ellenséget, bár csak egy kis ideig tartsa magát" 48 . Ugyanakkor
hasznos instrukciókat is adott a gyalogság elhelyezésére, a tüzérség felkészítésére,
az ellenség zaklatására vonatkozóan, ámde sorainak veleje mégis csak az, hogy Gács
megvédését kilátástalannak tartotta, és legfeljebb néhány napi ellenállást remélt.
Hasonlóképp Bercsényi.
A hadsereg legfőbb vezetőinek borúlátása aligha maradhatott titokban Gács védő
őrsége és a környéken táborozó csapatok előtt, amelyeknek fegyelmi és morális süllye
dése már amúgy is kikezdte ellenálló képességüket. Tanúskodik erről Groczky István
ezereskapitány (az év elején gácsi commendáns Ebeczky helyett vagy mellett49)
október 23-án Gácsról keltezett jelentése Bercsényinek:50 „Én Excellentiád parancso
latja szerint az ellenségnek motusit (mozgását) megtudván, Gácshoz az egész mellet
tem lévő gyalogsággal megindultam volt, az mint is Gácsban be akartam vinni őket,
azok megtudván, közel lévén Gácshoz, az egész Perényi úr őnagysága ezer beli hajdúja
pártot ütvén ellenem, szedte-vette magát, egészen elment, vélek lévén Pozsgay Már
ton nevű főhadnagy és Keresztúri Márton vicehadnagy. Én pedig commendáns uram
tetszéséből magam hajdúi közül ötven jó legényt Gácsban hagytam, magam pediglen
az Haza szolgálatában fáradozni mindenkoron kész vagyok utolsó csepp véremig".
(Pozsgay már a liptói hadjárat idején leleplezte magát : szembeszegült Szinay ezereskapitánnyal, s elmulasztotta — bizonyára tudatosan — a sztarahorai szoros lezárá
sát.)
De nem rekedt így a várkapun kívül a defetizmus szelleme. Gyürky Ferenc másod
alispán október 20-án kelt s Bene András alispánnak küldött jelentéséből kiderül,
hogy Bercsényi parancsára a megyében folyó újoncozás roppant nehézségekbe ütkö
zött, „senki sem akarja az hajdúságra adni magát", még a bírók is ellenállnak, s
„némely szófogadatlan, kemény nyakú bírókat Gács várába vitettem és mások is
vitettek" 51 . Akár lakat alatt voltak ezek a lázongó elemek, akár szabadon — kapitá
lis hiba volt ide behozni őket, ilyenformán mintegy fertőző gócot beültetni az amúgy
sem romlatlan szervezetbe.
A baljós előzményeket azután tetézte egy megdöbbentő hír, amely november 3-án
érkezett Enyickére Bercsényihez (október 25-től itt tartózkodott betegen, várva
Károlyi tiszai segélyhadait, s október 31-én adta át neki a fő vezényletet ; Károlyi
másnap kezdte Tornaija és Rimaszombat táján gyülekeztetni a szétzilált, „fej nélkül
kóválygó" csapatokat, amelyek Gács megsegítésére voltak hivatottak). Az aznapi
postából jegyezték fel a leveleskönyvbe a fő tábornok kancelláriáján: „Az falábú fran
cia Gácsból kiszökött az németek közé, mikor ? nem írják, de 27 fogott rab mondotta,
hogy egy német gyalog tiszt harmadmagával ment be Szécsénybe — hihető, ha lehet,
és huszonötig való katona ment labancságra Szécsénybe"52.
Elképzelhetjük : Bercsényi tajtékzott haragjában. Azonnyomban írt Károlyinak :
„Az átkozott francia, kit nem is ösmertem, s parancsolták oda tennem, ő erősítette
[Gácsot], s csak elhiszem, kézre viszi Gács alá [Heistert], s [Heister] meg sem mellőzi,
ha munitió nincs is véle" 53 . S a fejedelmet is még forró indulatában, rögtön megkereste
„Gácsot soha nem tudom, az sánta kutya miatt féltsem-ó jobban vagy sem ? Talán
bosszújába még erősebb lesz Nyárády ! Az fortificatiót ő [Bonafous] csináltatta, tu
dom accessusának (odajövetelének) módját is vitte. Jobb, hogy ott, mint Kassán
lett kutyává!" 54
Hamarosan kiderült azonban, hogy a hír téves. Nem Bonafoust, hanem valószínu48 AB, I I . k. 564. o.
49 Nógrád m. Lt. Közgyűlési iratok. IV—1/b 14. doboz, 1709.
50 OL G 24 63. es. 226. sz.
51 Nógrád m. Lt. Nagy Iván iratai, IV.
52 AR VI. k. 386. sz.
53 Rákóczi Tár. (Szerk.: Thaly Kálmán) I I . k. Pest, 1868. 288. o.
54 AR VI. k. 385. o.

— 651 —

leg Pozsgayt és Keresztúrit, valamint a Groczky jelentésében szereplő Perényi-ezredbeli embereket látták a foglyok az ellenséges táborba, Szécsénybe menni. A főtábornok aggodalma nem csillapodott ettől. „Az sántának dolga, ha nem igaz is — írta
Károlyinak —, de az mint iránzom, meg nem férnek Nyárády val, s nehéz már segíteni
rajtuk" 55 .
Ilyen zavaros, szerencsétlen, rossz sejtelmeket tápláló események előzték meg a
császári sereg megjelenését a „szarkafészeknyi" Gács vára alatt.
II.

Három feldolgozás tárgyalja részletesebben Gács sorsdöntő napjainak történetét :
Thaly Ocskayja56, Bánlaky A magyar nemzet hadtörténelme címú sorozatának
XVIII. kötete 57 és a Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen XI. kötete 58 . Thalynál
időrendi zavar, több egymásnak ellentmondó adat, azonfelül egy vaskos tévedés
rontja az előadás értékét. Bánlaky kritikátlanul átveszi és megismétli ezeket a hibá
kat. Egy s más szempontból pontosabbnak látszik az ellenfél oldaláról készült leírás,
csakhogy ennek hitelét Heister tábornagy beszámolóiból kiragadott, elfogult és sike
rét kérkedően felnagyítani igyekvő kitételek csökkentik. E három forrásból kell
összeraknunk az események reális krónikáját.
Heister október 31-én Losoncról lovasportyát futtatott Gács alá. Becsülettel kilő
döztek rájuk a várból, s ugyanígy november 1-én is, midőn nagyobb csapat hatolt
az erősség tövébe. Valószínűleg még aznap — tehát nem november 2-án, mint Thaly
írja — érkezett a császári had a Gácstól látótávolságban, félóiányira északkeletre
fekvő Tamásihoz, s ott tábort ütött. A vérvédők ebből arra gondolhattak, hogy
Heister Gácsot elkerülve szándékozik északnak haladni. Néhány fős fedezettel Heister
rejtve, maga indult felderíteni az ostrom kedvező irányait. A császárnak küldött
jelentése szerint úgy találta, a vár elég erős ahhoz, hogy a közvetlen támadásnak
ellenálljon, s ezért elhatározta, megkísérli félrevezetni az ellenséget ; már a Tamásinál
való táborozás is ezt a célt szolgálta. (A sík terepből alig kiemelkedő dombon, sze
rény védművekkel körülvett, roskadozó kis praesidium aligha kelthetett ilyen be
nyomást benne; nyilvánvalóan erő- és időkímélésből próbált ravasz taktikázáshoz
folyamodni.)
Mire visszatért csapataihoz, már leszállt az est. Philip von der Lancken tábornok
nak parancsot adott, hogy az éj leple alatt 300 gyalogossal és 200 lovassal nyomuljon
a vár közelébe, az általa kiszemelt ponthoz, s onnan lehetőleg észrevétlenül igyekez
zék megközelíteni a főkaput. Amikor az előőrs a vár alatt fekvő kis faluhoz ért, már
szinte minden házban égett a kanóc, a kurucok ugyanis a császáriak közeledtére
lángba akarták borítani a helységet. Nem lepte meg őket tehát — mint a Feldzüge
állítja —, hogy kivilágosodáskor ott látták von der Lancken katonáit a domb aljá
ban. Minden úton-módon megpróbálták elűzni őket, tűzgolyókat, szurokkoszorúkat
vetettek, ki-kicsaptak rájuk, miközben — Heister tudósítása szerint — 18 halottat
és sebesültet veszítettek, míg német részről a veszteség 2 halott és 8 sebesült volt.
A falu lángokban állt, 15 ház porrá égett.
Fedezékek híján a tábornok nem gondolhatott a roham elrendelésére a siker remé
nyében, így láthatta a helyzetet a tábornagy is, aki erre újabb cselhez folyamodott,
hogy az ellenállást megtörje. A falu bírájával kapitulációs felhívást küldött a várba.
A saját aláírásával és nagy pecsétjével ellátott, latin nyelvű levélben — írja Thaly —
azzal dicsekedett, hogy a dunántúli kuruc erősségeket elfoglalva, győzelmes hadaival
55 Rákóczi Tár, I I . k. 295. o.
56 Thaly: Oeskay, i. m. II. k. 275—280. o.
57 Bánlaky: i. m. XVIII. k.. 692—695. o
58 Feldzüge, XI. k. Wien, 1886. 269—271. o.
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a lázadók nem kis rémületére már idáig jutott, s Vác—Szécsény—Gács között erős
vonalat épített ki. „Mindazonáltal bámulva veszi észre, hogy e latrok barlangja vagy
inkább güzü- [cickány-] fészek a dicsőséges császári hadseregnek makacsul ellenállni
merészel". Lefestette a vár védőknek azt a kegyetlenséget, amellyel Veszprém őrségét
îakoltatta. „Ha tehát Gács várát ma naplementéig — mely határidő eltelte után a
könyörgések sem fognak meghallgattatni — fel nem adják: a várparancsnokot és
helyettesét négy darabra vágatva akasztatja ki a vár falára, s még gyalázatos köz
katonáik életének sem irgalmaz". Heister végül hozzátette: ha a kapuk kulcsait rög
tön kiküldik, és meghódolnak, megkegyelmez életüknek, s mehetnek, ahová akarnak.
„Signatum in castris ad Tomassy positis, die 2. Novembris Anno 1709".
Kétséges, hogy ez a gőgös, fennhéjázó írás először Nyárády András kezébe került-e.
Hiszen tudjuk, helyettese, Bonafous megparancsolta az őröknek, minden jövevényt,
levelet elsőként neki jelentsenek. Ezt az iratot azonban nem titkolhatta el Nyárády
előtt, vagyis bizonyosan ő is látta, bár maga nem érthette; minden jel szerint ugyanis
néhány közkeletű szótól eltekintve nem tudott latinul. S itt következik Thaly és Bánlaky alapos melléfogása. Azt állítják, hogy Nyárády a levelet hűsége jeléül elküldte
Bercsényinek, s azután a főtábornok tilalma ellenére mégis tárgyalni kezdett a csá
száriakkal. Csak a térképre kellett volna nézniük : Enyicke, ahol ekkor Bercsényi t artózkodott, legalább 150 kilométerre van Gácstól. Semmilyen korabeli közlekedési
eszközzel, váltott lovakkal sem lehetett volna ezt a nagy utat oda-vissza három nap
nál hamarabb megtenni. Nyárádynak eszébe sem juthatott ilyen kísérlet. Thaly és
Bánlaky nem gondolt arra, hogy Bercsényi — a veszprémi eseten okulva —a szóbeli
eligazításkor figyelmeztethette Nyárádyt : semmiféle felhívást ne vegyen át az ellen
ségtől (erről a későbbiekben még szó lesz).
Nyárádynak tehát nem volt módja Bercsényitől vagy bárkitől tanácsot, utasítást
kérni, magának kellett döntenie. S úgy döntött, hogy nem hagyja magát megfélem
líteni. Néhány óra múltán elutasító választ küldött Heisternek. Mivel a válasz ugyan
csak latin nyelven készült, tisztázhatatlan, hogy mennyi a része ebben Nyárádynak
és mennyi Bonafousnak. Csak német fordítását ismerjük, s ez magyarul így hangzik :
„Excellentiád! A vár átadására felszólító levelét tisztelettel vettük. Minden aláren
delt köteles az urának tett esküjét megtartani, akitől egyébként napokon belül segít
séget várunk. Másrészt tudjuk, hogy akié Gács, az uralkodik majd a terület fölött.
Ami Veszprém példáját illeti, reméljük, ha a várat át kellene adnunk, nem ugyanaz
a sors vár ránk, különben jobb lenne itt meghalni, mint kitenni magunkat később
a megalázó és szégyenletes halálnak. Excellentiádat az Isten kegyelmébe ajánljuk.
Gács, 1709. november 2. Nyárády András főparancsnok, Bonafous helyettes parancs
nok" (Bonafous nevét a német fordító hibásan Ban Toum-nak olvasta).
Csak a nagy rang- és erőkülönbséggel magyarázható ez az udvarias, óvatos hang,
jóllehet a visszautasítás — ha nem is sértően nyers — egyértelmű. így fogta fel a
tábornagy is, és parancsot adott, hogy az éjszaka folyamán az ágyúkat vontassák
a vár közelébe. Ez a művelet persze nagy zajjal járt, és a védők — kifürkészendő a lár
ma okát — szurokkoszorúkkal világították meg a környező területet. S a bombázás
hamarosan megkezdődött. Nem tudjuk, hány s milyen kaliberű ágyú, mozsár foglalt
tüzelőállást a vár körül, de annyi bizonyos, a gyenge építmények és sáncok nem sokáig
nyújthattak védelmet a tűz ellen.
Ez azonban már csak az utolsó lökés volt a védelem teljes összeroppanásához.
Heister zsarnoki fenyegetőzése ugyanis valamiképp kitudódott, elterjedt a katonák
között, s megtette a tábornagy által óhajtott hatást : a megtorlástól való félelem töme
ges lázongásba és parancsmegtagadásba csapott át, s Nyárády és tisztjei képtelenek
voltak a felbomlott és demoralizálódott őrsereget megfékezni. Említettük : a védelem
Révay, Perényi és Groczky ezereskapitányok hajdúiból állt, összesen mintegy 250
főből, s az idevezényelt csapatok egy része már néhány nappal ezelőtt fellázadt, és fa— 653 —

képnél hagyta Groczkyt. Most a többi rakta le a fegyvert, és követelte a kapitulációt.
Nem valószínű, hogy a várkapitánynak bármily erélyes fellépéssel módja lett volna
rájuk kényszeríteni az akaratát, kivált parancsainak engedelmeskedő helyettes és
tisztek nélkül. A gyeplő kicsúszott a kezéből.
Éjfél tájban egy várbeli tiszt (a későbbi adatokból következtetve nem lehetetlen,
hogy éppen Bonafous) jelent meg Heister előtt, reggelig fegyverszünetet kért, s jelez
te, hogy ha kegyelemre számíthatnak, a nap folyamán eleget tesznek a tábornagy
kívánságainak. S Heister hozzájárult a szabad elvonuláshoz, „minthogy a várőrség
eddig nehéz ágyukkal nem tüzelt" (megjegyzendő, nehéz lövegek nem is voltak a
várban).
Reggel a császáriak bemasíroztak a kapukon, s megkezdődött a fegyverletétel szo
morú aktusa. A fellázadt hajdúk többsége nem élt a szabad hazatérés lehetőségével,
hanem a büntetéstől félve beállt az ellenség zsoldjába. Csak néhányan tartottak ki
esküjük mellett, s indultak útnak a legközelebbi kuruc csapatok felé. Kilencen Bonafoust kísérték. Bizonyára Nyárády mellett is maradt pár ember, neki azonban —
mielőtt utolsónak elhagyta volna a várat — annak rendje-módja szerint át kellett
adnia a hadifelszerelést.
Freiherr von Stainsdorff százados készítette az átvételi jegyzéket, amelyben ilyen
tételek szerepelnek : 1 fém lármamozsár, 1 háromfontos fém csatakígyó (tábori ágyú)
vasalatlan lövegtalpon és kerekeken, 1 három és fél fontos vas csatakígyó, 1 négyfontos
fémből, 2 ötfontos ágyú fej nélkül, vasalatlan lövegtalpon, 1 hatfontos tábori ágyú
(falkony), 11,5 centner (1 zentner = körülbelül 50 kilogramm) puskapor, 4 centner
ólom, 6600 patron, 506 vas kézigránát, 100 üveges kézigránát, 3,5 centner kanóc,
887 különböző kaliberű ágyúgolyó, 56 dárda és kasza, 6 szurokkoszorú, 1 rézdob, 15
font kén, 32 font salétrom, 30 font gyanta, 108 puska, 55 kard, 54 darab kovácsvas,
horgok stb. (Heister a váratlanul gyors sikerrel hencegve azt írta császári urának:
Gács olyan jól el volt látva munícióval és élelemmel, hogy a szerencsés fordulat nélkül
hosszú időbe telt volna, mire a várat beveheti ; az idézett átvételi jegyzék éppenséggel
ellentmond ennek.)
így esett el Gács — a remélt kétheti kitartás helyett — három nap alatt. Károlyi
még csak megmozdulni sem tudott Tornaija körül gyülekező seregével, hogy az ost
romlókat valamiképp hátbatámadja, s ezzel megkönnyítse a védelem dolgát. Heister
zavartalanul vonulhatott másnap tamási táborával Divénybe, majd Gyetvára, s on
nan tovább, eredeti céljának megfelelően a Szepesség felé; s november 10-én meg
kezdte Lőcse ostromát.
Mi maradjunk csak Gácsnál, az ott történtekről még sok érdekes részletet világíta
nak meg a korabeli, ismert vagy eddig mellőzött és feltáratlan források : levelek és
jelentések.
Az első hír Gács feladásáról Nikházy György ezredestől érkezett Tornaijára. Uzapanyit (Tornaijától nyugatra mintegy 15 kilométerre), november 4.: „Két rendbeli
portyáim küldöttek két-két katonájukat hozzám nyargalva, kik is bizonyosan hozták
Gácsnak feladását; fő- és vicecommendáns[sal] jőnek egynéhányan, de többnyire az
hajdú labanccá lett" 59 . A címzett Nikházy parancsnoka, Babócsay Ferenc dandárnok
volt. Kajali Pál főhadbíró november 6-án Murányból informálta Bercsényit: „Gácsban 3. praesentis (e hó 3-án) délelőtt ment bé az ellenség 10 óra tájban; de nem a fa
lábú német (sic !) tiszt, aki ki sem szökött, ha igaz, hanem némely rossz hajdúk — fizetetlenséget hányván —kényszerítették az tiszteket az feladásra ; másként őkegyelmek
jól viselték magukat, s eléggé csendesítették volna az hajdúkat, de nem lehetett.
Ezeket tegnap egy onnan kibocsátott tizedes referálta Murányalján idevaló prófontmester uramnak. Perényi Miklós uram regimentjéből való, s elsietett a regimentje
59 Thály: Ocskay, i. m. II. k. 280. o.
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után, jobban is esett, hogy fel nem jött ide az várba" 60 (talán azért, mert a hír kedve
zőtlenül hatott volna a várbeliek hangulatára). Egy nappal később Bossányi Ferenc
Szécsényből (?) jelentette: „Gácsot 3. praesentis feladták 2 embernek halálával, 7
sebben az ki esett ; az hajdúság, ki benne volt, letette az fegyvert. [A] francia commendánsot Murány felé kísérték 9 hajdúval" 61 .
S november 7-én íráshoz jutott a koronatanú, Nyárády András is. Putnokról kel
tezte Bercsényihez intézett, az átélt izgalmaktól még mindig zaklatott hangú levelét.
„Méltóságos Generális uramnak, Excellentiádnak ajánlom szolgálatomat. Isten min
den szerencsés sok jókkal áldja meg Excellentiádat, szívesen kívánom. Mi elég szeren
csétlenül jártunk, mert Gácsban már benn vagyon az ellenség. Az hajdúság, mikor
jobban kellett puskázni, mind lerakosgatta az fegyvert, rebelláltak. Már Heister közel
az vár alatt lévén, lövette mind éjjel, nappal az várat. Én csak míg tudtam, keményen
felelgettem Heisternek. De semminek oka nem vagyok, látja az Űr Isten, mivel az
hajdúk mind rebelláltak, mikor puskáztattam. Az hajdúk mind lerakták az fegyvere
ket, mikor jobban kellett volna puskázni. Az vár alatt [alá] a vicecommendánst le
hívatta Heister, a punctumokát megcsinálták, s beküldte Heister subscribálni [innen
a gyanú, hogy Bonafous volt az a tiszt, aki éjfélkor megjelent Heister előtt a kapitu
láció ajánlatával]. Gondoltam, hogy ha tudta volna Heister, hogy rebelláltak az haj
dúk, mindönket nyársba húztak volna". Az utóiratban még ez áll: ,,Egy hadnagy,
Révay uramé, eleget kérte őket, hogy ne cselekedjék, hol vagyon Magyarországnak
tett esküdt hitetek, de még nagyobb zűrzavar támada közöttük" 62 . így a cserben
hagyott várparancsnok.
Gács elvesztése megrázta az egész kuruc tábort. Károlyi, aki Tornaiján tartózko
dott, már november 4-én — valószínűleg Babócsaytól — tudomást szerzett róla, s
azonnal megírta Bercsényinek63. írásából kiderül, hogy Heister megadási felszólításá
ról s arról is hallott, hogy felakasztással fenyegette meg a parancsnokokat. Bercsényi
november 6-án Enyickéről voltaképp még Károlyi előző levelére reflektált, s azt az
információt nyugtázta, hogy a „falábú" mégsem szökött meg Gácsból — erről már
volt szó. Csak utóiratként fűzte hozzá: „Már le is pecsételtem vala levelemet, hogy
érkezek Gács iránt való híre. Úgy látom, nem engedte Isten elérnünk Gács megmara
dásának csudáját" 64 . Tüstént közölte a fejedelemmel is: „Midőn ezt írnám, újabban
veszem Károlyi uram írását Gácsrul. Isten nem akarta csudáját érnünk Gács meg
tartásának! Mint lesz már az városokhoz [a szepesi városok megvédéséhez] szeren
csénk?" 65 . November 6-án tehát még „csudának" tekintette volna ő is, ha a vár tar
tani tudja magát.
I t t még rezignált, keserű hangot ütött meg. Hanem azután — talán csak a kösz
vény kínjai vonták el figyelmét, s később olvasta el alaposabban Károlyi első tudósí
tását, vagy a továbbiak paprikázták fel — fékezetlenül kitört belőle a düh.
Rákóczitól tudjuk, hogy lobbanékony ember volt, „konokul tisztelte saját vélemé
nyét, de többnyire megvetette másokét", „szerencsétlen körülmények miatt mindig
másokat okolt", „nem ismert mértéktartást". „Rajtam kívül — jegyzi meg a fejede
lem egyhelyütt — egész Magyarországon nem volt barátja". Súlyos bírálat, s ezt a kö
vetkezőkben figyelembe kell vennünk, amikor lázas, erőszakos, ellentmondást nem
tűrő kijelentéseit idézzük.
Károlyi, akit Rákóczi nem kevésbé éles kritikával jellemzett, csak tovább tüzelte
a főtábornokot november 6-án kelt újabb levelével66. Közölte vele, hogy megérkezett
60 AB, VI. k. 402. o.
61 Thaly: Ocskay, i. m. I I . k. 279. o.; Bárúaky: i. m. 695. o.
62 OL G 24 63. ca. 45. sz. (Ez a levél nyilvánvalóan azért kerülte el eddig a kutatók figyelmét, mert latinosan írt dá
tuma — 9bris — alapján tévesen a szeptemberi iratok közé sorolták.)
63 OL G 24 63. es. 258. sz.
64 Rákóczi Tár, I I . k. 295. oi
65 AB VI. k. 391. o.
66 OSzK Fol. Hung. 1389 11. es. 326—329. sz.
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Tornaijára ,,a falábú, ki Gácsot együtt Nyárádyval becstelenül hagyta el, és lyukaszta
nyakát minden remélhető operatiónak". „Vay uram... [itt egy olvashatatlan szó kö
vetkezik] Nyárádyja" viszont ,,ide sem jött, ha bor lett volna, talán jobban meg ta
lálta volna választani; hová ment, senki sem tudja. Utána küldöttem, s ha kapha
tom... [három olvashatatlan szó] bőréből az kutya lelkit". „Beszéltem én az hajdúk
kal, hazudnak ezek, mint az ebek". Tájékoztatta Bercsényit a pestis terjedéséről s
arról is, hogy „vasárnap feladván az várat, hétfőn [Heister] Tamásinál lévő tábora
[felkerekedett], a gyetvai szoros felé fordult, s tegnap költözött által, mely minden
felől confirmáltatott". írta, hogy másnap harminc karabélyossal küldi Bonafoust, de
hogy hová? Murányba? Kassára? Erről nem szólt. Csatolta „Nyárády érdemlett
passusát, ki is az confederatió ellen való rebellis".
Ezeket a sorokat Bercsényi már november 7-én megkapta Enyickén, s azonnal
válaszolt Károlyinak. „Most este hét órakor... Tornaijáról költ levelét kegyelmednek
veszem... Nyárády, az átkozott nem találhat mentséget magának, ha szokásunk sze
rint törvényünk meg nem menti; ki ha messzire halad, késő lesz példája". Az utóirat:
„S hát nem akadt még fel az gácsi commendáns ?"87 Károlyi válasza november 8-án :
„Nyárády elkerülvén az commandókat, minden relatió (jelentés) nélkül ment vala
házához, mintha csak az gatyáját vetette volna le vasárnap, hogy Gácsot összerúgta
s odahagyta. Én is udvarlására küldvén, idekísértettem ; hasonló az mentsége, mint
az falábúnak; hanem arra nem tud felelni, hogy az ellenség levelét bevette, sza
vát meghallgatta... Intimáltam Révay uramnak az onnan [Gácsból] kijött hajdúk
examenjét (vizsgálatát)...Az bolond capitulátiót s passust transmittáltam" 68 (to
vábbítottam).
Bercsényi november 9-én 10 órakor postázott viszontválasza: „Nyárádynak nem
lehet mentsége, mert ugyanis az levél bevitelit ex hoc praevisio (előrelátásból) tilal
maztam életire; az hajdú zúgolódása nem támadás, mert az első zúgolódót ölette vol
na meg. Az sok példa, példa nélkül szokásba megy ; az examen időt, az idő szánakodást
s az szánakodás mentséget szerez, s az ismét reménységet s példát másnak az rossz
ra" 69 . Nyárádyt akasztófára szánta. Rákóczinak is megírta: Károlyi tájékoztatása
szerint „vasárnap csak ijesztésre feladták Gácsot, kiért kértem Károlyit: akasztassa
az commendánsot, s még az falábút is nem szánnám !"70. Id. Eáy István murányi vár
parancsnok — korábban borsodi alispán — november 8-án Murányból kelt levelére
pedig („Űgy látom, már Murány vára végház kezd lenni, mert Gács már oda vagyon,
Breznó Murány várához négy mélyföldnél nem több...") a margón a válasz fogalmaz
ványaként saját kezűleg feljegyezte: „Gácsnak nagyobb a híre káránál, mert az nem
volt Murány vára, de gyalázatos feladása szégyen nemzetünkre, azért parancsoltam
felakasztani Nyárádyt, az átkozottat, most nincs helye az mentségnek" 71 .
Különös figyelmet érdemel, hogyan reagált erre, illetve az ugyanakkor közvetlenül
neki címzett, de ismeretlen levélre a szintén Murányban tartózkodó Kajali Pál fő
hadbíró, aki november 7-én — mint idéztük — még azt közölte Bercsényivel a gácsi
parancsnokokról, hogy „őkegyelmek jól viselték magukat, s eléggé csendesítették
volna az hajdúkat, de nem lehetett". (Kajali korábban, a nyolcvanas években Gács
várának kapitánya volt, megyei jegyző. Id. Fáy István leányát vette feleségül, s Klára
nevű leánya Ráday Pálhoz ment nőül. 1703 őszén, Gács kapitulációjakor csatlakozott
a mozgalomhoz, ő készítette a Regulamentum Universale hadbíráskodással foglalkozó
fejezetét, s Rákóczi 1707 augusztusában országos főhadbíróvá nevezte ki.)
„Kegyelmes Uram! Enyickérül 9. praesentis nékem írt Excellentiád méltóságos
levelét tegnap este alázatosan vettem. Minap az gácsi tisztek felől nem mentség, ha07
68
69
70
71
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nem relatióképpen (jelentésként) írtam vala csak Excellentiádnak, tudniillik, m i t
beszélt az onnan j ö t t tizedes felölök. Óvjon Isten engemet attól, hogy várat olyan
gyalázatosan feladó tiszteket menteni kívánnék, m e r t nem hogy az ellenség levelét
bevenni, de az mely várat t a r t a n i akarnak, szóra sem kell közel bocsátani az ellenséget
mindaddig, valamíg utolsó extremitásra (végveszélyre) nem j u t n a k az belsők, a z t
régen megtanultam. A gácsi tisztekben pedig az vétek, amint hallom, mind a k e t t ő
megvolt, minden szükségen kívül, sőt az harmadik [vétek] is, hogy seregben gyűjtöt
t é k az hajdúkat, s úgy tettének oratiót (beszédet) nékik, az is nem jól esett, hanem
csak per partes (csoportonként) kellett volna az alsóbb tiszteknek keményen p a r a n 
csolni, hogy az alattok valókat fenyítékben [fegyelemben] tartsák, és akinek legki
sebb zúgolódását vennék eszekben, mindjárt az commendánsnak bejelentsék, vagy
azon szempillantásban megfogják, és az olyanon irtóztató exemplumot (példát)
kellett volna statuálni. Azért egy igaz szívű confoederatus magyar az olyatén k á r t e v ő
tiszteket nem szánhatja, s nem mondhatja, hogy méltók ne volnának az exempláris
(példás), kemény büntetésre. Excellentiád írását közlöttem i t t való commendáns
urammal is [az apósával]... É n minapában — igazsággal írom — csak magamtul, és
nem az őkegyelme [id. P á y István] hírével írtam vala meg vékony és együgyű opinióm a t Excellentiádnak, kegyelmes tetszésére hagyván, s t u d v á n jól, hogy az én csekély
elmémnél mindeneket bölcsebben pénétrai (átlát) Excellentiád, s úgy kell lenni min
dennek, amint Excellentiád parancsolja...In Murány, die 13. Novembris 1709". 7 2
S i t t most m á r meg kell állnunk, hogy az indulatok gőzéből kitisztázzuk a tényleges
felelősséget; a szitok-átok özönnek a m ú g y is vége. Mindjárt azzal kell kezdenünk,
hogy valamennyi itt idézett irat N y á r á d y november 7-i putnoki jelentésének ismerete
nélkül készült, hiszen ez nem gyorsfutárral j u t o t t el Bercsényihez, mint K á r o l y i
postája (s nem t u d t a k róla a t é m á t feldolgozó szerzők sem). Afelől nem lehet kétsé
günk, hogy N y á r á d y , mint parancsnok, utolsónak hagyta el a várat, s ha a hadifel
szerelés leltározásához is asszisztálnia kellett, úgy aligha távozhatott onnan november
3-án, vasárnap délutánnál korábban. Egyébként sem csodálhatjuk, hogy nem volt
kedve a „belső ellenséggel", az egész tragédia előidézőjével, Bonafous vicekapitánnyal
együtt nekivágni a hosszú, légvonalban is ötven—hatvan kilométeres útnak. Nyilván
valóan gyalog kellett mennie, elkerülve a császári előőrsöket, portyázó csapatokat és
a pestises fészkeket, t á n be sem engedték volna ilyen helyekre. Vagyis hegyen-völ
gyön á t kellett bandukolnia, alighanem étlen-szomjan. Csak lovon érhetett volna
hamarabb Putnokra.
Odaért, s rögtön jelentést t e t t . Nem kerülte el t e h á t a commandókat, mint Károlyi
állította — i t t volt az első, útjába eső parancsnokság. Persze lehetséges, hogy azutáni
még hazanézett Pelsőnyárádra. Mindössze tíz-tizenöt kilométerre volt onnan, s a
t ö b b hónapi távollét után „bocsánatos b ű n n e k " tekinthető, ha t u d n i a k a r t a : él-e még
a családja a pestistől pusztított otthonában. í g y elképzelhető, hogy Károlyi emberei
esetleg nyárádi házából kísérték Tornaijára, a főparancsnok elé. Nem szükséges men
tegetni őt a borozásra célzó és más efféle kitörések ellenében sem. Mindez a felforró
sodott harag számlájára írandó, jelentéktelen dolog. (Nem t u d u n k azonban mit kez
deni Károlyinak ezzel a kitételével: „ V a y uram Nyárádyja". Valószínűleg nem ismer
te közelebbről N y á r á d y t , aki eddig nem szolgált őalatta, lehetséges tehát, hogy össze
tévesztette valakivel. Semmi nyoma nincs ugyanis annak, hogy N y á r á d y valaha V a y
Ádám udvari marsall, tanácsúr, munkácsi főkapitány hatókörébe került volna. Más.
Nyárády, István nevezetű volt rövid ideig Rákóczi udvarában, talán N y á r á d y András
fia.)
Bercsényi és Károlyi valójában két érdemleges vádat emelt N y á r á d y ellen az idé
zett levelekben, a körülmények alaposabb ismerete nélkül: Heister megadásra felszó72 Beckenast Gusztáv: Kajali Pál. Folia Rákőcziana, 3. sz., Vaja, 1980. 72—73. o.
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lító ultimátumának átvételét és a lázadás gyökerében való elfojtásának elmulasztá
sát. Perdöntő bizonyíték ugyan nincsen, de minden ismert nyom arra mutat, hogy a
kapitulációs felhívás átvétele és az arra adott válasz elsősorban Bonafous lelkén szá
rad. Egész magatartása, nyelvismerete, az ellene felhozott panaszok mind erre valla
nak. Olyan helyzet állhatott elő, ami a várparancsnoknak nem adott több lépési
lehetőséget. Felerősíti gyanúnkat Bonafous ellen, hogy Tornaiján látjuk őt utoljára,
amint karabélyosok valahová kísérik, s ezzel végképp eltűnik a szemünk elől, Nyárádyval viszont még találkozni fogunk. Ügy látszik, a „falábú" ezúttal nem úszta meg
szárazon, mint Esztergom feladása után.
Ami a lázadás elharapódzását illeti, Bercsényinek a háború könyörtelen törvényre
értelmében igaza van: „az első zúgolódót meg kellett volna ölni". (Zrínyi a Vitéz
hadnagyban: „Amely kapitány az engedetlent fel nem akasztja, várhat magára gya
lázatot rövid nap múlván".) De vajon nem Bonafous volt-e, az, akivel Nyárádynak
rögtön, az első konfliktusnál le kellett volna számolnia, hogy minden esetleges pa
rancsmegtagadást csírájában elfojtson? S ha igen, megtehette volna-e? Bercsényi
nagy mulasztást követett el azzal, hogy amikor megtudta — és még jóidőben tudta
meg — : a fő- és vicekapitány nem fér össze, nem csapott az asztalra, s nem zavarta el
valamelyiküket más beosztásba; Rákóczitól nem parancsot, csak ötletet kapott
Bonafous gácsi kinevezésére. Kajali Pál alázatos hangú, sőt meghunyászkodó érvelése
pedig, hogy tudniillik hiba volt seregbe gyűjteni a hajdúkat, s úgy megpróbálni a lel
kükre beszélni, az alsóbb parancsnokoknak kellett volna ezt megtenniük a maguk
kisebb egységeinél — a murányi „elefántcsonttoronyban" született üres spekuláció.
Nem sok tapasztalata lehetett a robbanásszerűen kitörő s tűzvészként terjedő lázadás
lélektanában. Ilyenkor már késő fegyverhez nyúlni ; ha Nyárády puskát szegez az iz
gatott tömegre — a számára idegen, több ezredből összeverődött s visszafordíthatat
lanul demoralizálódott emberekre —, a következő pillanatban ízekre tépik.
Mindazonáltal —'• korábbi szereplését is tekintve — jogosnak látszik a vélemény,
hogy Nyárády nem volt elég erélyes az akaratától függetlenül kialakult vészhelyzet
megelőzésében, s valószínűleg ott kezdődött a baj, hogy a védelemre nem kellően fel
készített vár parancsnokságát ilyen kritikus időpontban egyáltalán elvállalta. Vég
zetes helyzetek szerencsétlen sorozata sodorhatta magával. De az nem áll helyt, hogy
„csak ijesztésre feladta Gácsot", sem az, hogy „a confoederatió ellen való rebellis" lett
volna. Egész szabadságharcos pályafutása ellentmond ennek, hűsége szilárd, becsülete
folttalan maradt.
Talán nem alaptalan képzelődés, hogy a két kuruc vezér kezdeti háborgásában az
önvád is némi szerepet játszott. Bercsényi — mint Rákóczitól tudjuk — hajlamos
volt rá, hogy saját tévedéseit mások nyakába varrja. Márpedig itt több olyan hiba
történt — az említetteken kívül is —, ami a hadvezetés felelősségét veti fel. Kérdéses
például, helyes volt-e Gács várát szinte a huszonnegyedik órában Nógrád megye s az
északi országrész bástyájának tekinteni, amely esetleg két hétig is ellenállhat (108
puskával!) a roppant számbeli és anyagi fölényben lévő császáriak támadásának?
Holott világosan látták, hogy Gács gyenge erődítmény, „szarkafészek", „nagyobb
a híre káránál". De ha már ilyenformán döntöttek, a felkészülést sokkal körültekin
tőbben kellett volna megszervezni, s főképp sokkal hamarabb elkezdeni. Mindketten
lelkiismeretfurdalást érezhették amiatt, hogy Károlyi csak november l-jén érkezett
Tornaijára, s akkor látott hozzá a felmentésre szánt, szétzilált hadak rendezéséhez,
amikor Heister már Gács alatt volt. Bűnbak kellett.
így történhetett, hogy Rákóczi — Bercsényi információi alapján — december 5-én
Munkácsról a következőket írta a svéd királynál követségben járó Ráday Pálnak :
„Mármarosból alig mentünk ki, hogy az ellenség Nógrád vármegyei hadainkat Eszterházy Dániel...vigyázatlansága miatt dissipálván (szétszórva), Vadkertre, Szécsénybe
Losoncra helyeztette postérungjait (előőrseit), Gács várát minden lövés nélkül, egy
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ijesztésre Nyárády feladta, s következendőképpen Heister .. .Lőcsét két hetektől fog
va víjja" 73 . Tehát: „minden lövés nélkül, egy ijesztésre". Ezt idézi és ismétli azután
Thaly, Márki, Bánlaky s minden feldolgozás, némelyik még tovább színezve-torzítva
a valót, Rónai Horváth Jenő például úgy, hogy „Heister tábornagy hadai a Nyárády
András által hanyagul védelmezett Gácsot megvették" 74 . Ilyen kurtán, furcsán, hami
san rögződött meg a történelmi köztudatban Gács elestének históriája. A helyreigazí
tás dolga a jelenkorra maradt.
in.
, Bizonyos, hogy a gácsi fő- és vicecommendáns, sőt a labancokhoz át nem pártolt
tisztjeik és hajdúik is hadbíróság előtt feleltek a történtekért, jóllehet semmilyen doku
mentum nem maradt fenn, illetve nem került elő eddig az ügyükben folyt vizsgálatról,
tárgyalásról vagy az ítéletekről (talán Kassán lappanganak az idevágó iratok). Nagy
kár. Egyébként is csak kevés forrásból tájékozódhatunk a hadbíróságok működéséről,
eljárási módjáról ; apró töredékekből kell összerakni a vázlatos képet, amit erről alkot
hatunk. Nyilvánvalóan éppen az adatok szűkössége az oka annak, hogy sem a törté
neti, sem a szorosabban vett jogtörténeti irodalom nem vállalkozott még e különösen
fontos és érdekes témakör feldolgozására.
Mindenesetre ismerjük azt az ediktumot, amely a „hadi törvénytárat" tartalmaz
za, s a Nyárádyék ellen emelt vádak alapját képezhette. Az 1707. évi ónodi ország
gyűlés tárgyalta és fogadta el, azután nyomtatásban is megjelent75. Körültekintő rész
letesség és szigor jellemzi a tizenkét „titulusra" (fejezetre) és ezeken belül számos
„articulusra" (cikkelyre) osztott „hadi regula" irányelveit. Bennünket leginkább a
VI. fejezet érdekel, címe: „Az erősségek feladásáról, a megegyezésről, az ellenséggel
való összemenésről, correspondentiáról, beszélgetésről, árulásról, kémekről".
Egyik artikulusa a várparancsnokkal szemben támasztott követelményekről szól.
Megkívánja, hogy legyen hű, bátor, kemény és tapasztalt. Azon igyekezzék, hogy a
várba idejében minél több eleséget, vizet, ahol nincs, és hadieszközt szerezzen, s az el
romlott lövőszerszámokat reparáltassa. Az erősség oltalmára jó vitézeket — harcban
próbált, bátor és állhatatos katonákat — fogadjon be ; azokat pedig, akik nem fegy
verhez, hanem csak „eleségvesztegetésre" valók, távolítsa el. Alárendeltjeivel szeret
tesse meg magát, tisztjeit becsülje, de fegyelemben is tartsa. A vitézlő rendet bátorít
sa, a félénkeket bíztassa.
S itt következnek a gácsi ügy elbírálása szempontjából legfőbb előírások: „Fel ne
adja [a várat] mindaddig, valamíg elesége el nem fogy, avagy míg nem látja, hogy az
ellenség éppen erőt vészen rajtuk ; kiváltképpen ha a kőfal elromlása [folytán] immár
ostrommal való megvehetését a várnak látja, avagy a vitézlő rend bágyadtságát és
erőtlenedését vagy pártolkodásra [átpártolásra] való nagy szándékát — kit meg nem
zabolázhatna — veszi eszébe. Melyeket látván : akkor azután végezhet az ellenséggel
okosan, mintsem magát és az egész vitézlő népet s az erősségben való jókat elveszesse."
Ellenkező esetben, ha ugyanis puszta ijesztésre vagy ideje korán feladja a várat:
a fő- és alparancsnok fej- és jószágvesztéssel lakol, s „az alattvalóknak is elfogy életek,
ha ők lesznek okai a feladásnak".
„Ha pedig a tiszt az oltalomra való minden eszközből kifogy, vagy tovább nem
tarthatván, kényteleníttetik feladni [a várat], mentül jobban lehet, úgy végezzen az
ellenséggel". Tudniillik hogy a várból fegyveresen, ágyúkkal, lőszerrel s minden ingó
javakkal vonulhasson ki, senkit az ellenség el ne fogjon, elegendő élelem legyen az útra
stb. A feladási szerződést mindkét részről pecséttel és aláírással kell ellátni, s a kapi73 AB, I I . k. 582. o.
74 Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. Bp., 1897. I I . k. 378. o.
75 OSzK BMK I. 1734. sz.
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tuláció megtörténte után a kezeseket el kell bocsátani. Ha tiszt vagy közvitéz — a ve
zénylő parancsnok engedelme nélkül — az ellenséggel „akár szóval, akár írással, akár
üzenettel, akár más jellel nyíltan vagy alattomban" érintkezésbe lép, halállal lakol,
és minden tábori javai elkoboztatnak. így bűnhődik az is, aki tud ilyesmiről, de nem
jelenti azonnal.
Más fejezetekben is sok olyan cikkely szerepel, amit a gácsi vádlottak fejére olvas
hattak. Például: életével fizessen, akit „harcon lévő szaladásban, tisztjei ellen valótámadásban, pártolásban, áruitatásban" találnak bűnösnek. Meg kell ölni azt a kato
nát — mondja ki egy másik pont —, aki tisztjét tettel vagy szóval megtámadja.
„Mivel édes nemzetünk igaz ügye mellett mindenki élete fogytáig tartozik hadakozni,
a harckor zászlója alól senki el ne szaladjon, s meg ne futamodjék parancsolat nélkül,
mert az olyat a tisztnek szabad ott mindjárt megölni". Az a tiszt, aki a harcot parancs
nélkül félbehagyja : haditörvényszék elé állítandó ; s amely ezred — a parancsnokló
tábornok hozzájárulása nélkül — békealkudozásba bocsátkozik az ellenséggel, „annak
tiszti gyalázatos halállal ölettetik meg, s a közrendből valók is érdemük szerint meg
büntettetnek".
A hadiregulák ismeretében nem nagy bizakodással nézhettek a hadbírósági felelős
ségrevonás elé azok az emberek, akik valóban bűnösök voltak a gácsi lázadásban, s eb
ből következően a vár elvesztésében. Arról azonban, hogy miként folyt le az eljáiás,
csak hozzávetőleges fogalmunk lehet. Az ugyancsak 1707-ben Ónodon elfogadott
Regulamentum Universale76 hetedik részében csupán futtában tárgyalja a hadbíró
sági intézmény szervezetét, a fellebbezési fórumokat, s nem szól a „perrendtartás"
szabályairól. Ezekről az előzőekben idézett „hadi törvénytár" XI. és XII. fejezete ad
némi felvilágosítást.
A XI. fejezetből kiderül, hogy minden ezrednél a parancsnok mellett hadbíró
(auditor) működött, akinek feladata volt a hadiregulák ellen vétők kihallgatása, val
lomásuk jegyzőkönyvbe vétele és a hadiszék összehívása. Ebben két fő- vagy vice
kapitánynak, ugyanannyi hadnagynak, strázsamesternek, tizedesnek és közlegény
nek kellett résztvennie. Fellebbezni a kerületi generális (kapitány) törzsébe beosztott
hadbíróhoz, illetve hadiszékhez, s onnan esetleg tovább a generális auditorhoz (Kajali
Pál) lehetett. Elvileg nyitva volt az út a fellebbezésre a főtábornokhoz vagy akár a
fejedelemhez is. A XII. fejezet egyik cikkelye szerint a generális hadbíró elé tartozó
„casusok" voltak: az árulás; az ilyen szándék felismerése esetén a jelentés elmulasz
tása ; tábornokkal szembeni engedetlenség ; pártütés ; egész regiment vagy több compánia vétsége; várak, erősségek feladása; elszökés onnan vagy a táborból és strázsa helyről.
A vádlottat — legyen bár tiszt — áristomba kell zárni, írásban átadni neki a vád
pontokat, s olyan terminust kitűzni a tárgyaiára, hogy elég ideje legyen felkészülni
a maga mentésére (III. artikulus). Kisebb ügyekben is legalább 12 személy, a nagyob
bakban kétszer annyi vegyen részt assessorként (ülnökként) a tárgyaláson, „értelmes,
jólelkű emberek, akik minekelőtte a törvényhez szólnak, az igazságra s törvényre —
félretévén minden tekintetet, félelmet, haragot, gyűlölséget, kedvezést — erős hittel
meg iá esküdjenek". Szavazataik súlya a rendfokozatok szerint „több s kevesebb
számot tegyen" (IV. artikulus). Az „ügyefogyottak" mellé prókátor rendeltessék, s
másokat sem szabad eltiltani ügyvéd fogadásától ; a prókátor tanúkat idézhet a tár
gyalásra (X. artikulus). Egy további cikkely arra int, hogy a vádlottat ne sokáig tart
sák fogva ítélet nélkül, egy másik pedig figyelmeztet, hogy a tortúrát lehetőleg kerül
ni kell. Végházban, praesidiumban, ahol több alakulat részei vannak együtt, „a
commendáns tehet törvényt az ott elkövetett vétkekért" (XIX. artikulus). Az
utolsó (XXVI.) rendelkezés pedig — laza értelmezést engedve — kimondja, hogy
76 OSzK RMK I. 1733. sz.; Thaly Kálmán: Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Bp.18S9. Rákóczi hadserege. 181—219. o.
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„generálisok, úri, nemesi és főrendek causai in criminalibus előttünk, in senátu revideáltassanak", vagyis a szenátusban kerüljenek szőnyegre.
Ami most már a felelősségrevonás gyakorlatát illeti, az árulókkal persze nem sokat
teketóriáztak. Ügyeltek ugyan az előírásos formák megtartására (még Ocskay és
Bezerédj esetében is), de az elítéltek azután rögtönítélő-bírósági gyorsasággal kerültek
a vesztőhelyre. Volt úgy is, hogy a haditörvények szellemében „népítélet" osztott
igazságot. Liptay Ádám alezredest, korábban lévai várkapitányt például 1709 decem
berében, „amikor többed magával labancságra akart volna menni Rozsnyóra", kuruc
lovasok elfogták és lekaszabolták77. Forgács Simon tábornok sem került hadbíróság
elé ; miután 1706 őszén nem hajtotta végre a parancsot, hogy Pozsonyt rajtaütéssel
foglalja el, Rákóczi minden procedúra nélkül záratta börtönbe előbb Krasznahorkán, majd Szepesvárában, végül Munkácson. Dévay Mihály alkapitányt azért vetette
önhatalmúlag tömlöcbe, mert ezredét engedelem nélkül odahagyta 78 . Nem húzódozott
a megtizedelés irgalmatlan büntetésétől sem, hogy „tíz-tizenkét ember halálával eze
rén is tanuljanak" 79 , mert „jobb egész ezereknek is inkább tizedét megöletni, mint
sem rossz voltuk miatt nagy fogyatkozásokat szenvedni"80.
Mi tagadás, 1707 előtt meglehetősen szeszélyesen és rendezetlenül folyt a hadibunök
megtorlása. Csak a Regulamentum Universale és a hadi törvénytár bevezetésével
terelődött szabályos mederbe a katonai igazságszolgáltatás. 1708. június 28-án a
tompái táborban a Bonafous-ezredbeli Johann Michael Hubert őrvezető állt a hadi
szék elé ; vallomása után két közkatona, két őrvezető, két káplár, két furir (hadiírnok),
két hadnagy, két kapitány és az elnöklő kapitány foglalt állást büntetése dolgában,
majd Schönberger Ferenc hadbíró hirdette ki az ítéletet 81 . 1710. május 5-én Krasznahorkán Binder Ferenc pattantyúst vonta felelősségre az Andrássy György dandárnok
parancsára összeült hadiszék ; ebben a vár polgári tisztségviselői is részt vettek :
Kisóczi Gábor mint elnök, Bese György, Kőszeghi (?) Mihály, Nyárády Márton
(András unokaöccse?), továbbá Nagy Pál kapitány, Kánya István vicehadnagy,
Benzó (?) Miklós vicehadnagy és még többen, a praesidium strázsamestere, corporálok, közvitézek. Ki-ki leadta a maga voksát, az elnök pedig felolvasta az ítéletet:
tortúra, azután halál82. Itt is megtartották tehát az előírt tárgyalási rendet.
Ugyanígy folyt az eljárás tisztek esetében is, bármily magas rangot viseltek. Révay
Gáspár colonellust Nyitra várának feladásáért állították bíróság elé; Kajali Pál orszá
gos főhadbíró vezette ügyének tárgyalását, az elnöki tisztet pedig Gyürky Pál generá
lis főstrázsamester töltötte be. (1708 szeptemberében a fejedelem parancsot adott a
határozat revideálására, s Kajali ítélet nélkül terjesztette a jegyzőkönyveket Rákóczi
elé83.) Berthóty Ferenc altábornagy, kassai kapitány mint elnök és Kajali Pál főhad
bíró 1709 áprilisában kilenc ítéletet küldött meg Bercsényinek jóváhagyásra, köztük
az eperjesi Sreger Zsigmond vicegenerális ellen a haditörvények V . fejezetére hivat
kozó verdiktet, amely kínvallatást és kivégzést mondott ki; a kísérőlevélben azonban
Kajali a mentő körülmények felsorolásával kegyelemre ajánlotta az elítéltet84. Had
bírósági eljárás indult Ordódy György dandárnok ellen85, s hadiszék elé kellett állnia
Somogyi Ferenc colonellusnak is ; Somogyi tárgyalását Szentiványi Raphael hadbíró
vezette86. 1709 végén még a szabadságharc olyan hírneves, de erőszakosságáról is is
mert tisztje, mint Csajághy János brigadéros is hónapokra börtönbe került a hadbíró
ság ítélete szerint (a haditanácsban haragra lobbanva összevagdalta Várallyay Ferenc
77 AB, VI. k. 435. o.
78 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1910. I I . k. 209. o.
79 AB I. k. 530. o.
80 AB I. k. 591. o.
81 Bákóczi hadserege, 223. o.
82 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 462. sz.
83 OL G 24 60. es. 222., 277. sz.
84 Heckenast: Kajali Pál. i. m. 55—62. o.
85 OL Q 24 60. es. 354. sz.
86 OSzK Fol. Hung. 1389 1709/b 193. sz.
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őrnagyot, Pongrácz János alezredest pedig vasra verette alapos ok nélkül). Csak 1710
júniusában szabadult ki „a fölséges fejedelem ingyen való kegyelméből".87
Nem számíthatott tehát rendkívüli eseménynek, hogy Nyárády András gácsi vár
parancsnokot és ezereskapitányt, valamint helyettesét, Charles Bonafous ezredest had
bíróság elé idézték. Akkor hagytuk el őket, amikor Tornaijáról útnak indultak a hadi
szék felé. Talán Murány várába. E feltevés mellett csak az a körülmény szól, hogy
Kajali Pál generális auditor ekkor itt tartózkodott, s az ügyben már kifejezte véle
ményét Bercsényinek. De apósának, id. Fáy István murányi főkapitánynak egy
levélbeli megjegyzése is erre utal, tudniillik 1710. február 19-én azt írta a főtábornoknak, hogy talán jobb volna, ha a gácsi foglyokat Kassára küldené88 — természetesen
ezek más foglyok is lehettek89. Megjegyzendő, Fáy is, Kajali is rövidesen meghalt.
Valószínűbbnek tartjuk, hogy Nyárádyékat egyenesen vagy Enyicke érintésével
Kassára kísérték, itt működött ugyanis az illetékes kerületi kapitányság hadiszéke
(Nógrád megye, s így Gács is az érsekújvári kapitányság hatáskörébe tartozott ugyan,
a gácsi őrsereg azonban a kassai kapitányság ezredeiből került ki ; az ügy egyébként
is olyan súlyos volt, hogy bizonyosan mindjárt a generális auditor vette kezébe).
Mindez elég támpont lehetne a regényírói képzeletnek ahhoz, hogy rekonstruálja
a tárgyalás lefolyását. Nekünk be kell érnünk azzal a sajnálatos negatívummal, hogy
a kutatásnak nem sikerült eddig a gácsi várparancsnokok ellen folyt hadbírósági el
járásról akár csak a legkisebb nyomot is feltalálnia. Legfeljebb azt a feltűnő tényt
regisztrálhatjuk ismét, hogy Bonafous ezredes, a vicekapitány ez időben végképp el
tűnik a látókörünkből, amiből az a kézenfekvő következtetés adódik, hogy végül is
őrajta verték el a port, s — mint láttuk — nem érdemtelenül. Ha Nyárádyt bűnösnek
találták volna a Bercsényi és Károlyi emlegette vádakban, az ég sem menti meg a bitó
fától. Minthogy nem került oda, arra gondolhatunk, hogy a főbenjáró bűnökben ártat
lannak bizonyult, csak a lázadókkal szemben tanúsított gyengeségét, az ilyen esetek
ben kíméletlenül kötelező fegyverhasználat elmulasztását róhattak fel neki, és sok
korábbi érdemét is tekintve csupán börtönbüntetést szabtak ki rá. Ha Bonafousnak
a fejét vették, Nyárádynak sem veregethették meg a vállát, hiszen a főkapitány mégis
csak ő volt. De bizonyára ez is indokolatlanul túlzott büntetés volt egy olyan ember
esetében, aki a Thököly-felkeléstől mindmostanáig a kuruc szabadságharc áldozatkész
katonájaként küzdött.
Tehát börtönben találjuk, Kassán. De hol? Az egykori Palack, majd Tömlöc és Fa
zekas utca (ma a Kálvin tér és a Kováčska ulica) sarkán állt, s múzeumként ma is
fennáll az a kettős épület, amely valamikor a XVII. század elején lett patríciusházból
városi börtön, s utóbb a Miklós-börtön nevet kapta a Rákóczi-kor egy állítólagos Miklus nevű, a hagyomány szerint különösen kegyetlen, kínvallatásairól hírhedtté vált
hóhérja után 90 . Szépen restaurált külseje már nem idézi fel a nézőben a múltban itt
lezajlott véres drámákat, de odabent, a föld alatti helyiségekben még manapság is
torokszorító látvány tárul elébe : siralomház, bilincsek, kalodák, kínzófák és a tortúra
más, rafinált eszközei (de persze a múzeum egyéb, értékes, Kassa történetét felelevenítő
tárgyai feloldják azután a látogatóra nehezedő komor hangulatot). A Miklós-börtön
általában a közönséges bűnözők tömlöce volt, de nem lehetetlen, hogy háborús időben
87 AB, I I I . k. 426. o.; VI. k. 42.0., 423. o.; OSzK Fol. Hung. 1389 15. es. 180. BZ.; Borsod m. Lt. Acta Pol. Mat. I L
Fase. I. 967. sz. ; OL mikro 2065. sz.
88 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 493. sz.
89 Id. Fáy István már az előző év november 15-én jelentette: „Túróczy Miklós volontér hadnagy katonái hoztanak
Gácsnál elfogott négy hajdút azok közül, akik Gács feladása után labanccá lettek, és kívül zaklatták a szegénységet...
halálra méltó rabok ezek". Majd december 11-én: „Az gácsi commendáns is mit írjon nékem itt lévő négy hamis hitű
gácsi labanc rabok iránt, azt is elküldöttem Excellentiádnak, igen jó volna, ha innét elvitetné őket, mert ezek halálra
valók, de a Gácsban lévő magyar rabok nem érdemlik, hogy megöljék ezekért az árulókért" (OSzK Fol. Hung. 1389
20. es. 44—45., 317. sz.). Lehetséges, hogy az idézett februári levélben még mindig ezekről a foglyokról volt szó. Egyéb
ként a gácsi commendánson itt bizonyosan nem Nyárádyt, hanem a Heister által kijelölt német várparancsnokot
kell érteni.
90 Mihalik Sándor: A Miklós börtön. Kassa, 1942. 5—9. o.
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katonai rabokat is őriztek benne. Kétséges azonban, hogy egy magas rangú tisztet
is ide zártak volna.
A katonai és a török foglyok korábban az úgynevezett Török-börtönben raboskod
tak. Ez az épület a régi Fő utcán (ma Leninova ulica), az egykori jezsuita, majd pre
montrei templom közelében állt ; a templom melletti kolostorépületben székelt évti
zedeken át a felső-magyarországi főkapitány, s bizonyára ez volt Berthóty kapitányi
székháza is. De átellenben, a Rákóczi-palota (ma Műszaki Múzeum) földszintjén
ugyancsak volt börtönszárny ; a ház onnan kapta a nevét, hogy itt szállt meg a feje
delem kassai tartózkodásai alkalmával. Csak száz méterre innen áll az orsolyiták volt
kolostora és temploma, amely annak idején a reformátusoké volt; még látni fogjuk
e közelség jelentőségét. S végül ne feledkezzünk meg a Fekete Sas vendégfogadó épü
letéről sem (a Fő utca elején), amely Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin pazar
menny egző j ének volt hajdan a színhelye, s utóbb börtön lett, de csak jóval később,
témánk szempontjából tehát érdektelen.
: Bárhol raboskodott Nyárády, nem tudjuk elképzelni, hogy ebben a helyzetében ne
folyamodott volna a fejedelemhez vagy a főgenerálishoz büntetésének enyhítéséért
vagy eltörléséért; sokan tettek így, például Csajághy is. S a néma beletörődést annál
kevésbé feltételezhetjük, mert Rákóczi és Bercsényi 1710 derekáig még nem egyszer
megfordult Kassán, s látogatásuk híre biztosan eljutott a rabokhoz is. Valamiféle
kegyelmi vagy más kérelemre közvetlenül vagy közvetve utaló adatunk azonban
nincsen. Igaz, Rákóczi két ízben is írt „a gácsi rabok kiszabadítása" ügyében, február
11-ón Eszterházy Dánielnek, május 20-án pedig Bercsényinek91, de mindkét esetben
fogolycseréről, fogságba esett hajdúkról volt szó, nem a vár elvesztéséért felelősségre
vont személyekről. Természetesen lehetséges, hogy Nyárádynak nem is adatott mód
az instanciázásra, bár inkább az a gyanúnk, hogy ez Kassa épp ekkoriban kezdődött
szörnyű megpróbáltatásainak közepette annyi más, fontos dokumentummal együtt
elpusztult.
1710 tavaszán ugyanis — az előző évi szórványos esetek után — pokoli hevességgel
tört rá a városra a pestis, a legborzalmasabb a pestisjárványok közül, amelyek valaha
Kassán dühöngtek. Május 16-án kihirdették a városi tanács parancsát : aki betegnek
érzi magát, azonnal menjen orvoshoz92, a szegények ingyen kapnak orvosságot. Június
13-án a generalátus, vagyis a kerületi kapitányság keményebb rendelkezéseket adott
ki: „Primo: valaki pestises házba bemegyen vagy olyanból kijönni tapasztaltatik,
minden kegyelem nélkül meglő völdöztetik ; secundo: valaki egyszer pestis miatt
kiküldetik [a városból], s lopva visszajön, kegyelem nélkül meglő völdöztetik ; tertio:
vásáron senki olyan embertől, aki pestises helyről jön, ne vásároljon; quarto: valaki
rosszul kezdvén lenni pestisnek jelét magán észreveszi, s azonnal ki nem jelenti, min
dennemű jószága confiscáltatik — ha más jelenti, az kapja a confiscált jószágot"93.
Ilyen drasztikus intézkedésekkel próbáltak gátat vetni a járvány terjedésének.
Az elkülönítésnek ugyan volt jelentősége, a „gyógyszerek" azonban nem segítettek.
Sem a „vomitórium", sem a „liktárium", sem a purgálás, sem az óbor. Ráday Pálnénak apja, Kajali Pál egyik utolsó levelében a következő tanácsokat adta a védekezés
re: ,,Soha reggel éhgyomorral ki ne menj valahová a háztul; ha csak borban ázott
kenyeret is, két-három falatot, mégis egyél. Fenyőágakkal gyakran füstöltessed a há
zadat; hogy lánggal égjen, úgy hasznosabb. Ha azt nem kaphatsz, fenyőmaggal vagy
szurokkal, az alma haja is jó, ha megszárasztják. A puskaporral való füstölés is igen
hasznos. Minden nap háromszor is, reggel, délben, estve, el kell követni az olyan füs
tölést" 94 . Ennyit a szenteltvíz is ért.
91 AB I I I . k. 347., 425. o.
92 Dr. Szabó Lajos: Kassai kálvinista krónika, 1644—1944: Kassa, 1944. 77. o.
93 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 70. o.
94 Beckenast: Kajali Pál. i. m. 70. o.
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Már Rákóczi is csak Isten könyörületességében reménykedett. Kerülte a lakott
helyeket, táborával nem ment be a pestis miatt félig vagy egészen kiürült falvakba sem,
csak a közelükben veretett sátrat, hogy katonái az elhagyatott házak fájával fűthes
senek. Még nagyobb félelemben élt Bercsényi. Nem mert nagy kísérettel járni —
emlékezett később a fejedelem —, valósággal bujdosott a pestis elől. Megvallotta,
hogy emberrel még szólni is irtózik95. Minden hiába, sorra pusztultak el mellőle leg
szűkebb környezetének tagjai is. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy se Rákóczi, se
Bercsényi nem kívánt többé Kassára látogatni, ahol a pestis a szó szoros értelmében
tombolt, s letarolta a hatezer főnyi lakosságnak mintegy a felét96. (A városnak még
1720-ban is csak 4000 lakosa volt.)
Hovatovább megtelt az 1696-ban nyitott új, református temető, az elhunytakat
anyakönyvezés és minden ceremónia nélkül tömegsírokba helyezték, a „testfogók"
alig győzték a munkát — írja a vésznapok krónikása. Még napjainkban is vagy ötven
pestises beteg végrendelkezését őrzik a helyi levéltárak 1710-ből. Elment vagy in
kább elmenekült a városból Zemlényi Ferenc református prédikátor (Tállyára került
esperesnek), s meghalt pestisben az evangélikus lelkész is, hívei lelkipásztor nélkül
maradtak. A sors iróniája: még a városi porkoláb (Miklós mester?) is a dögvész
áldozata lett.
Drámai képek villannak fel e napokból azokban a jelentésekben, amelyekben Berthóty Ferenc altábornagy, kassai kapitány és Náray (Nyáray) László dandárnok
(akit Bercsényi 1709. október végén vezényelt ezredével Kassára) a helyőrség pusztu
lásáról számolnak be feletteseiknek. Július 15., Náray: elsejétől csupán az ő hajdúiból
24 halt meg és 37 szökött el97 ; az ugyanakkor készült jegyzék szerint ezrede mindössze
141 főből állt98. Július 16., Berthóty: „Minthogy naponként annyira fogy az itt való
garnizon, mind a pestis, mind a szökevények miatt, maholnap a kaput sem lesz kinek
állni" 99 . Augusztus 18., Berthóty: „A tisztek szaporán kezdettek hullani"100. Ugyan
aznap Náray: „A pestis nem szűnik, hanem inkább jobban terjed, csak harmadnapja
is tizenhatig való a garnizonból deficiált (elhullott)... végtére egészen elfogyunk"101.
Augusztus 22., Berthóty: „Csakhamar a kapuk is strázsa nélkül lesznek, meg sem
merem írni [Bercsényinek], mennyien maradtunk" 102 . Augusztus 31., Berthóty:
„Lehetetlen orvoslani" (a pestist), a város négy kapujából hármat bezáratott 103 .
Ugyanakkor Náray: „Igen kevés ház vagyon az egész városban, az mely nem volna
inficiálva"104. Szeptember 6., Náray (Bercsényinek) : „Annyira vagyunk, hogy csak
egy kaput tartunk nyitva, mégis egy hétig nem tudjuk felváltani az istrázsákat.. .tel
jességgel elfogyunk"105; (Esterházy Dániel mezei marsallnak ?) : „Excellentiád paran
csolatja szerint az itt benn lévő rabok specificatióját alázatosan megküldöttem ; amint
tegnap alázatosan megírtam vala, itt sok rab nincsen, kiváltképpen labanc rab, mint
hogy [Bercsényi] parancsolatjából egy rész kiszabadult, más rész Eperjesre külde
tett" 106 . Szeptember 10-én Náray jelenti a főgenerálisnak : már Berthóty is súlyosan
beteg, majd szeptember 11-én: „Mai napon késő este, hét és nyolc óra között kimúlt
ez világból"107. Kassa a halál városa volt akkoriban.
Szeptember 7-én már Nyárády András is rosszul érezte magát. Börtönébe hívatta a
95 Márki: II. Rákóczi Ferenc, i. m. III. k. 117. o.
96 Ľr. Wick Béla: Az 1709—10-iki pestivész Kassán. Kassa, 1934. 19—21. o.
97 Thaly Kálmán: Egy kuruc tábornok hagyatéka. Hadtörténelmi Közlemények, 1896. 143—144. o.
98 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 88. sz.
99 Uo. 72. sz.
100 Thaly: Egy kuruc tábornok hagyatéka, i. m. 144. o.
101 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 81. sz.
102 Thaly: Egy kuruc tábornok hagyatéka, i. m. 144. o.
103 Uo.
104 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 83. sz.
105 Thaly: Egy kuruc tábornok hagyatéka i. m. 144. o.
106 OSzK Fol. Hung. 1389 14. es. 84. sz.
107 Thaly: Egy kuruc tábornok hagyatéka, i. m. 145—146. o.
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református egyház képviselőit, s végrendelkezett előttük108. Testamentuma megindító
sorokkal kezdődik: „Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Én, Nyárády András,
látván rajtam Istenemnek súlyos látogatását, mind raboskodásom hosszú voltának,
mind pedig a rabságban Istenem súlyos betegséggel meglátogatott, melyből is gyógyu
lásom vagy pedig halálom történhet, Isten titkában van. Melyre nézve is én elsőben :
lelkemet ajánlom az én érettem keserves halált szenvedett és dicsőségesen feltámadott
Jézusomnak szent kezeibe, testemet pedig az ő anyjának, a Földnek. Másodszor : e vi
lági javaimat, kikkel méltatlan voltomban az én Istenem engem megáldott, hagyom
az alább megírt mód szerint".
Szerény vagyon felől rendelkezett. A kassai református eklézsiának 10 rhénusi
forintot hagyományozott (a krónikás szerint azért, mert a prédikátor meg-meglátogatta és vigasztalta tömlöceben) ; a felsőnyárádi eklezsiára 3 tallért, a kelecsenyi és
a horváti (disznóshorváti) egyházakra pedig egy-egy tallért hagyott. Minden „álló
vagy ingó" jószágát — akár örökös, akár zálogos jogon bírta — fiára, Istvánra és
leányára, Erzsébetre testálta. Nekik szánta ,,a Kassán lévő 100 forintot is, amellyel a
falu (Felsőnyarád?) tartozik", továbbá a nyárádi vámosnál lévő ezüstportékáit, a
vámos 200 forintos adósságával együtt. Úgy kívánta, hogy mindebből először is az
említett eklézsiáknak rendelt adományt fizessék ki. „Nyárády Miklós öcsémnek
adják két tehenemet, nemkülönben bátyám, Nyárády Márton uramnak is két tehenet
adjatok". Adósságairól is elszámolt: Kecskeméti Mihály (kerületi adószedő) és
Szathmáry Miklós nemzetes uraknak tartozott kisebb összegekkel ; ezek kiegyenlíté
sét ugyancsak gyermekeire bízta. Záradék: „Ez szerint végeztem el testamentáris
dispositiómat, melynek is nagyobb bizonyságára és állandóbb erősségére mostani
rabságos és súlyos betegségemhez képest adtam ezen levelet, kezem írásával és pecsé
temmel megerősítvén az alább coramináló (tanúskodó) becsületes nemes személyek
előtt. Cassovia, die 7. Septembris Anno 1710".
Nyárády kezevonása és fekete viaszpecsétje alatt a következő tanúk aláírása és
pecsétje szerepel: Madár István (a kassai református egyház kurátora volt ekkor109),
ifjú Madár István, Szerémi Sámuel (1711-től az eklézsia gondnoka110), Szabó András
(egyháztag111), Füleki István (bizonyára ugyancsak a presbitérium tagja). Csupa
egyházi ember, a lelkész azonban nincs közöttük, talán még nem is érkezett — Zemlényi Ferenc távozása után — új református prédikátor Kassára. Még két aláírás
olvasható a végrendeleten, mindkettő „concaptivus eiusdem" (szintúgy fogoly)
megjegyzéssel: Lakoss Györgyé és Hopsner (?) Jánosé. Nyárády rabtársai voltak
tehát, ennél többet nem sikerült kinyomoznunk róluk.
A szomorú történetnek már a végén járunk. Náray szeptember 25-én sürgette Ber
csényit: „Excellentiádnak az elmúlt napokban kétszer, alázatosan írott leveleimre,
kiváltképpen pedig az rabok szabadulása végett kegyelmes parancsolatját elvá
rom"112. Űgy látszik, szóban volt, hogy a katasztrofális járvány helyzetre tekintettel
a rabokat elbocsátják. Nyárády előtt is felcsillanhatott a szabadulás reménye (annál
is inkább, mert ez időben várat hasonló kényszerhelyzetben feladó parancsnokokat
már nem vontak felelősségre). Bercsényi válasza azonban késett. És ha jött volna is,
már elkésett. Náray október 3-án jelentette a főtábornoknak: „Flucknak [császári
alezredes Eperjesen] a rabok iránt írott levelemre még ekkoráig semmi válasza nem
érkezett [itt feltehetőleg a labanc foglyokra utal] ; már azótától fogvást is az rabokból
kettő meghalt. Nyárády is, aki gácsi commendáns volt, ez világtól elbúcsúzott...
108 Révész Kálmán: Regeszták a kassai református egyház levéltárából, 1639—1749. Bp., 1900. Magyar protes
táns egyháztörténeti adattár, V. évf., 1906. 16. o.; Dr. Szabó: i. m. 76. o.
109 Dr. Szabó: i. m. 76. o.
110 Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, V. évf. 1906. 16. o.
111 Dr. Szabó: i. m. 76—77. o.
112 OSzK Fol. Hung. 1389. 14. es. 97. sz.
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minden nap deficiálunk"113. Másokat viharos gyorsasággal, napok alatt elvitt a rémes
kór, Berthótyt például; Nyárády viszont vagy három hétig szenvedett börtönében.
Utolsó útja — ötvenöt éves korában — valószínűleg a református temető egyik tö
megsírjába vezetett.
S ezzel lezárult egy három évtizedes kuruc katonapálya, a botlások ellenére is úgy,
hogy becsületéhez nem fér kétség. A Thököly-korszak dicső napjaitól a Rákóczi-kor
lehanyatlásáig, a hadnagyi sarzsitól az ezereskapitányságig ívelt, s onnan megint
mélyre, megannyi véres csatán, küzdelmen, próbatételen át, kevés babér és sok bal
szerencse kíséretében. Emlékét tisztán őrizheti meg a történelem.

Габор Ньаради
ПОЛКОВНИК И КОМАНДУЮЩИЙ КРЕПОСТИ АНДРАШ НЬАРАДИ
Резюме
В статье рассматривается один из важнейших эпизодов событий борьбы за свободу под
руководством Ракоци в 1709 году — осада Ноградской крепости Гач и её капитуляция. Имев
шиеся ранее схематические разработки, связанные с событием, были отчасти переоценены,
а отчасти дополнены многочисленными данными, заново вскрытыми. В критический момент
уже было потеряно Задунавье, западная половина Верхней Венгрии, и императорский маршал
Зигберт Хейстер намеревался нанести окончательный удар по войску круруцев в северных
комитатах. Однако на его пути стояла маленькая, слабо обустроенная, едва-едва обороняемая
крепость Гач, которая имела однако ключевое стратегическое значение. Главный генерал
Миклош Берченьи хотя и заботился о мааериальном снабжении и оснащении крепости, нап
равлял туда небольшие подкрепления, организовал даже оказение помощи извне, ни по сути
дела не был уверен в зозможности длительной обороны крепости. Командиром крепости был
назначен капитан-тысячник Андраш Ньаради, и по настоянию князя в качестве его помощ
ника был приставлен французский полковник Шарль Бонафу, который уже однажды в октябре
1706 года отрицательно проявил себя в аналогичной обстановке, сдав Эстергом. Его често
любие, зависть, самовластные распоряжения разрушили дисциплину и боевую силу защитни
ков крепости, деморализовавшихся уже и без того из-за чумы и перенесенной серии пораже
ний. Жалобу Ньаради главный генерал не рассмотрел во-время. После таких зловещих
предпосылок I ноября прибыла под Гач армия Хейстера в оргомном превосходстве сил.
Ньаради отверг ультиматум маршала, на что кайзеровская артиллерия открыла огонь, к
чаналась осада. После короткого сопротивления в рядах защитников крепости, — запуган
ных ультиматумом, — вспыхнул мятеж, и командир был не в состоянии его пресечь. Таким
образом вместо ожидаемых двух недель сопротивления крепость пала за три дня. Берченьи
вначале хотел осудить на смерть командиров, которым по всей вероятности пришлось бы
предстать перед трибуналом, однако документы суда найдены не были. Из последствий видно,
что Ньаради был освобожден от большей части ответственности. Во всяком случае перед
Хейстером открылась дорога на Сепешшег.

113 Uo. 99. 8z.
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Gábor Nydrády
ANDRÁS NYÁRÁDY, K U R U T Z E N O B R I S T U N D FESTUNGSKOMMANDANT
Resümee
I n der Abhandlung wird eine schicksalsschwere Episode der im J a h r e 1709 stattgefundenen
Ereignisse des Freiheitskrieges von Rákóczi, die Belagerung und Kapitulation der Burg Gács im
Komitat Neograd, behandelt, wobei die früheren skizzenhaften Bearbeitungen teils neu eingeschätz, teils durch viele, neuerdings erschlossene Angaben ergänzt werden. Zum fraglichen
Zeitpunkt waren schon Transdanubien und die Westhälfte von Oberungarn verloren worden,
und Siegbert Heister, kaiserlicher Feldmarschall schickte sich nun an, in den nördlichen Komitaten einen letzten, entscheidenden Schlag gegen die Kurutzenarmee zu führen. Dabei stand ihm
aber die kleine, schwach befestigte Burg Gács, die kaum zu verteidigen war, strategisch jeodch
eine Schlüsselfunktion h a t t e , im Wege. Oberkommandant Nikolaus Bercsényi t r u g zwar schon
die materielle Versorgung und Ausstattung der Burg Sorge, schickte ihr auch kleinere Verstär- für
kungen und organisierte auch eine Hilfeleistung von außen, vertraute jedoch auch selbst nicht
darauf, daß sich die Burg auf die Dauer behaupten könne. E r ernannte Obristen Andreas Nyár á d y zum Kommandanten und zu dessen Stellvertreter — entsprechend der Intention des
Fürsten — den französischen Obristen Charles Bonafous, der im Oktober 1706 in einer ähnlichen
Situation, als er Gran aufgab, einmal schon versagt h a t t e . Die Eitelkeit und Eifersucht von
Charles Bonafous sowie seine eigenwilligen Verfügungen untergruben noch mehr die Disziplin
und Kampfkraft der Belagerten, die durch die Pest und die Nachrichten über die wiederholten
Niederlagen bereits strak demoralisiert waren. Nyarádys deswegen erhobener Beschwerde schuf
jedoch der Generalkapitän keine Abhilfe.
Nach dieser unheilverkündenden Vorgeschichte kam Heisters Heer von kräftemäßig großer
Überlegenheit am 1. November vor Gács an. Das U l t i m a t u m des Feldmarschalls wurde von
Nyárády abgelehnt. Darauf eröffnete die Artillerie der Kaiserlichen das Feuer und die Belagerung nahm ihren Anfang. Nach einem kurzen Widerstand brach eine Meuterei in den Reihen
der durch das U l t i m a t u m eingeschüchterten Verteidiger aus und der Kommandant vermochte
dies nicht zu unterbinden. Die Burg fiel daher, a n s t a t t — wie erhofft — zwei Wochen lang Widerstand zu leisten — schon nach drei Tagen. Bercsényi wünschte anfangs den Tod der Kommandanten und sie wurden bestimmt vor Gericht gestellt, aber die Unterlagen des Prozesses kamen
bischer nicht zum Vorschein. Die späteren Ereignisse lassen darauf schließen, d iß Nyárády vom
Großteil der Verantwortung freigesprochen wurde. Vor Heister stand jedenfalls der Weg in die
Zips frei.

URBAN ALADÁR

A „MÉSZÁROS HADIGŐZÖS" 1848-BAN

Közel hetven éve, hogy levéltári kutatásokon alapuló kisebb tanulmány jelent meg
a Hadtörténelmi Közleményekben az 1848—49. évi szabadságharc első katonai célok
ra használt gőzhajójának, a „királyi magyar hadigőzös Mészáros"-nak a felszereléséről
és hadműveleti tevékenységéről. A közlemény szerzője, Pelz Béla, a jelek szerint az el
sők között volt, akik a szabadságharc katonai aktáit magánszorgalomból — tehát nem
az osztrák hadbíróságok számára —forgatták és abból publikáltak. „Az első magyar
hadihajó" című írása mind a mai napig nélkülözhetetlen, többek között azért, mert
Pelz még használt bizonyos iratokat, amelyeket ma már nem találni a helyükön a
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium levéltárában. Munkája érthetően forrá
sa a témát érintő újabb cikkeknek vagy könyveknek, jóllehet neve eltűnt a hivatko
zásokból és irodalomjegyzékekből, pedig megállapítható az, hogy az újabb publiká
ciók szerzői aligha kutattak az 1848—49. évi minisztérium levéltárában. Ezt az való
színűsíti, hogy semmiféle olyan új adatot nem hasznosítanak, amely az Országos
Honvédelmi Bizottmány irattárából származik. Ennek anyagát ugyanis 1918-ban
még Bécsben őrizték, így azokat Pelz Béla nem használhatta. Ismereteink természe
tesen bővültek az ő írásához viszonyítva témánk területén is, mindenekelőtt a hadi
hajó műszaki adatait és átalakításának körülményeit illetően, de ezek az információk
más forrásból származnak. 1
A jelen tanulmány célja a Mészáros hadigőzös történetének minél teljesebb áttekinrése, a Pelz által nem ismert okmányok hasznosítása, valamint azoknak a félreérté
seknek vagy legendáknak a kiküszöbölése amelyek időnként felbukkannak az újabb
publikációkban.
A hajó felszerelése
A felfegyverzett gőzhajó alkalmazásának ötlete a jelek szerint Széchenyi Istvántól
származik. Eredetileg a Dunagőzhajózási Társaság járatainak védelmét kívánta a
miniszter vele biztosítani mindennemű fenyegetés vagy lefoglalás ellen. Ennek bekö
vetkezte 1848 májusának végén lehetségesnek tűnt, főleg a Duna alsó vidékén a szerb
mozgalmak kibontakozása miatt. Nem ismeretesek azonban annak az előzményei,
hogy miként került sor a naplójában említett május 29-i lépésére, amikor Széchenyi
személyesen járt az óbudai hajógyárban és rendelkezett, hogy a FERENC nevű gőzöst
1 A hadigőzösről szóló fontosabb irodalom: Pelz Béla dr.: Az első magyar hadihajó. „Királyi magyar hadigőzös
Mészáros" 1848. Hadtörténelmi Közlemények, X I X . (1918) 98—-109. o.; Dezsényi Miidós: Honvéd folyamierők a sza
badságharcban. Magyar Katonai Szemle, 1942.12. sz. ; Dezsényi Miklós: Az 1848—49-es magyar szabadságharc folyami
és tengeri hadihajói. Katonai Szemle, 1957. 8. sz. ; Dezsényi Miklós—Hernády Ferenc: A magyar hajózás története. Bp.,
1967.; Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Bp. 1980. — A szerző korábbi ismereteinek népszerű összefoglalására
1. Urbán Aladár: A Mészáros hadigőzös (1848). Élet és Tudomány Kalendáriuma 1963.
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fegyverezzék fel hat ágyúval. Még ezen a napon levelet intézett a Társaság bécsi
központjához és kérte, hogy a FERENC gőzöst bocsássák a magyar kormány rendel
kezésére, hogy az ágyúkkal és legénységgel felszerelve „mint állandóan ide-oda járó kí
sérőhajó működjék" és így biztosítsa a hajóközlekedés biztonságát. 2
Jelenlegi tudásunk szerint Széchenyi ilyen előzmények után ismertette javaslatát
május 30-án a minisztertanácson a gőzös felfegyerzéséről. A tanácskozásról fennma
radt feljegyzésekben ez a téma nem szerepel, de Széchenyi naplójából megállapítható,
hogy indítványát — amely a délvidéki fejlemények megvitatása során hangzott el —
egyetértéssel fogadták, s minisztertársa kérésére Kossuth a szükséges pénzt is ga
rantálta. A kérdéssel a június 2-i minisztertanács már érdemben foglalkozott, s hatá
rozatában Széchenyit és Mészáros Lázár honvédelmi minisztert felhatalmazta három
vagy négy hajó megvételére. A FERENC gőzös ügye hamar tisztázódott : a Gőzhajózási
Társaság már június 7-én döntött a hajó átadásáról: 60 ezer forintot kérve érte. így
az átalakítási munkálatok az óbudai hajógyárban június 13-án érdemben megkez
dődtek. Rövidesen tisztázódtak a kormánynak a folyamhajózás védelmével kapcso
latos további elképzelései is : Széchenyi június 19-én Mészáros Lázárhoz intézett levele
„az ország számára felkészítendő két, s újonnan építendő egy gőzhajó"-ról beszél.3
Az ezekkel kapcsolatos, ugyancsak megkezdett munkálatokkal az alábbiakban nem
kívánunk foglalkozni.
A Batthyány-kormány tehát birtokosa lett az első dunai gőzhajónak, az 1830-ban
készült FRANZ I. gőzösnek, amelynek eredeti faépítésű testét 1839—40-ben vasszer
kezettel cserélték fel. A hajó 318 tonna vízkiszorítású volt, s 60 lóerős széntüzelésű
gőzgéppel rendelkezett. A szakirodalom nem említi, de a Jelenkor 1833 februárjában
megírta, hogy az addig fatüzelésű hajó ezentúl baranyai kőszenet fog használni.
Nem tudjuk, hogy a kazánt átépítették-e ? A lóerő mindenesetre nem változott, s az is
kétségtelen, hogy 1848-ban nem történt változás a hajó gépi berendezésében. így
nem alaptalan az a megjegyzés, hogy öreg hajót vásárolt meg a kormány. Az azonban
nem állja meg a helyét, hogy ez a Társaság mesterkedése lett volna, mert — mint
említettük—Széchenyi választotta a FERENC-et, talán épp azért, mert olcsóbb vétel
árat remélt. A Társaság gyors beleegyezése sem csupán a kedvező eladási lehetőségnek
szólt (az eredeti érték feléért váltak meg a gőzöstől), hanem saját biztonsági érdekének
amelynek védelmét a magyar kormány magára vállalta ezzel a lépéssel.4
A korabeli gőzösök — tengeri és folyami hajók egyaránt — megtartották vitorlázatukat, s ilyennel a FERENC is rendelkezett. Az óbudai hajógyárban végzett átalakítás
során ezt természetesen változatlanul hagyták. Az elvégzendő munka így a belső
térben az utasfülkéknek és egyéb helyiségeknek tiszti- és legénységi szállásokká tör
ténő átalakítását jelentette (továbbá egy kápolna és betegszoba kialakítását). A fontosabb tevékenység a lövegek elhelyezése volt, amely a fedélközben és a fedélzeten
aládúcolást, esetleg más megerősítést igényelt. A munkálatok vezetésével Mészáros
Lázár honvédelmi miniszter Adamich mérnökkari őrnagyot bízta meg és utóbbi kéré2 Széchenyi naplója (S.a.r. Oltványi Ambrus) Bp., 1978. 1258. o. A máj. 29-i levelet 1. Bártfai Szabó László: Adatok
gróf Széchenyi Istvánés kora történetéhez, 1808—1860. Bp., 1943. 687. o. és Széchenyi István válogatott írásai (S. a. r.
Barta István) Bp., 1959. 408. o. A Dunagőzhajőzási Társaság szállítmányainak fenyegetésére 1. Bártfai Szabó: i. m.
683. o. ; Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a (Bp., 1964) nem foglalkozik a gőzhajók vásárlásának, fel
fegyverzésének, ill. építésének kérdéseivel.
3 A minisztertanács jún. 2-i határozata és a Dnnagőzhajózási Társaság jún. 7-i válasza: Az 1848—49-i minisztérium
levéltára. A közmunka és közlekedésügyi minisztérium elnöki iratai (a továbbiakban: Közi. ein.) 1848: 207.; 1.még
Pelz: i. m. 98—99. o. (Utóbbi említi a jún. 13-i munkakezdést is) Széchenyi — Mészároshoz (jún. 19.): Honvédelmi
minisztérium, beadványok (a továbbiakban: HM/b) 1848: 662. A hadigőzös munkálataival és költségvetésével kap
csolatban 1. még Közi. ein. 1848: 307, 339; Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban: KLÖM) X I I . (S. a. r. Sinkovies István) Bp., 1957. 677. o.
4 A hajó további műszaki adatai: hossza 58,37 m, szélessége kerékdobok nélkül 7,92 m (kerékdobokkal 13,82 m),
merülése 0,95 m. Dezsényi—Hernády : i. m. 74—75. o. Csonkarét i a hajó merülését 1,1 m-re teszi — a lövegek elhelyezése
előtt; i. m. 128. o. A hajót Dezsényi—Bernády munkájának megjelenéséig fatüzelésűnek írták le, holott a korabeli
Marczius Tizenötödike 1848. jún. 16-án megjegyezte: „a hajó alsó része temérdek szenet fogad be". A gőzgép 60 lóerős
voltára 1. Pressburger Zeitung, 1848. nov. 24. A hajó sebességét Dezsényi Miklós 1962-ben jelen sorok írója által nyújtott
adatok alapján völgymenetben 13, hegymenetben 5 km-re becsülte.
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sere melléje rendelte Na varra százados tűzmestert is. Kettőjük feladata volt azután
a hajóra szánt ágyúk elhelyezése.5
A hadihajót végül több mint kétszer olyan erősen fegyverezték fel, mint azt Széche
nyi képzelte: 8 darab hatfontos, két darab 12 fontos ágyút és két darab 7 fontos
tarackot (haubicot) helyeztek el rajta. Mivel sem pontos leírás, sem ábrázolás nem
maradt fenn a Mészáros hadigőzösről, el kell fogadnunk a szakember Dezsényi Miklós
1942. évi feltételezését, amely szerint a hatfontos lövegeket a hajó két oldalán, a tizen kétfontosakat a hajó orrában és farán (mint ún. „vadászágyúkat") helyezték el,
míg a közvetlen irányzással el nem érhető célok ellen használt tarackok beépítésének
helyét pontosan meghatározni nem lehet. A közvetlen irányzású lövegek — ugyan
csak Dezsényi Miklós szerint — „alacsony oldalpofás hajói lövegtalpon kerül
tek beépítésre, mely a fedélzeten körbe csúsztatható volt az oldalirányzás szük
ségleteinek megfelelően". Megállapíthatóan a hat- és tizenkétfontos ágyúk lövegtal
paihoz (lafettáihoz) egy-egy mintapéldányt a komáromi helyőrségi tüzérszertárból
kellett a honvédelmi minisztériumnak megszereznie. Ebből következik, hogy a löveg
anyagot sikerült a cs. kir. tüzérdandár-parancsnokságnak a pesti Újépületben raktá
rozott készleteiből biztosítani. Ha a belső átalakítási munkálatok még nem is feje
ződtek be, az ágyúk elhelyezése július 4-éig megtörtént. Ezt bizonyítja a délutáni lap
ként megjelenő Marczius Tizenötödike július 5-i száma, amely így tudósított az ország
gyűlés aznapi ünnepélyes megnyitásáról: „Mészáros hadi gőzös előállott, s a Dunán
le s fel czirkálva, hatalmasokat lődözgetett az égbe." 6
Ekkor már — mint a tudósításból kiderül — neve is volt a hadihajónak, s azt az első
magyar honvédelmi miniszterről nevezték el. Ismerve Mészáros Lázár inkább vissza
húzódó és ironikus természetét, kissé furcsának tűnik, hogy ez a saját minisztériumá
nak ellenőrzése (sőt a miniszter személyes felügyelete) mellett készülő harci jármű az ő
nevét kapta. Emlékirataiban nem tesz erről említést, csak arra utal, hogy a MÉSZÁ
ROS hadigőzös —a tervezett dunai „gőz-flottilla" előfutára — már önmagában némi
remegést okozott. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy a névadás Mészárostól indult vol
na, még akkor is, ha volt előtte kortársi példa : Kossuth maga választotta újságjának
a Kossuth Hírlapja elnevezést. (De más, bár meg nem valósult előzmény is akadt,
így a győri Hazánk április 13-án azt követelte, hogy a Dunagőzhajózási Társaság
Batthyány Lajosról nevezze el a LUDWIG gőzöst.) Nem tudjuk, hogy a döntés mikor
született, s azt sem, hogy kik határozták el, hogy az első magyar hadihajónak az első
magyar honvédelmi miniszter nevét kell viselnie. Valószínűleg ez lehetett az elhatá
rozás oka, s ezt Mészáros Lázárnak is méltányolnia kellett. A Nemzeti c. újság minden
esetre már június 29-én jelentette, hogy „az első 6 ágyús hadihajó már végmunka
alatt van... A hadügyminiszter nevét fogja viselni." (A lövegek számáról tehát a tu
dósítónak meg nem volt pontos információja.) A honvédelmi minisztérium irataiban
július 1-től egyértelműen a „hadigőzös Mészáros" megjelölés szerepel. Maga a minisz
ter azonban a hajóskapitányi pályázatról szóló, s a kormány hivatalos lapjában, a
5 Az átalakítás vezetőire 1. Mészáros — a tüzérbrigád-parancsnokságnak (jún. 13.): Honvédelmi minisztérium, kiad
ványok (a továbbiakban: HM/k) 1848: 364; Pelz: i. m. 99. o. A feldolgozások emlegetik még Mollináry Károly csajkás
alezredes és Kenessey Béla tengerészkapitány részvételét is. Mindketten az épülő hadihajó munkálataiban vettek részt ;
Mollináryra 1. Honvédelmi minisztérium általános iratok (a továbbiakban: HM) 1848: 9009; Kenesseyre: HM 1848:
9020. Kenessey 1848 októberében folyamodott, hogy tüzértiszti kiképzést kaphasson, s azt követően átvehesse a hadi
gőzös parancsnokságát. Téves azonban a Vasárnapi Újság 1869. 34. számában megjelent állítás, hogy nov. 1-től már
mint hadnagy szolgált a hadihajón; 1. még HM 1848: 10 687.
6 A hadigőzös löveganyagára: HM/k 1848:1535; a Honvédelmi minisztérium biztossági osztályának iratai (a továb
biakban HM bizt.) 1848. — 51 — 167; Pelz: i. m. 99. o. A kolozsvári Ellenőr pesti tudósítója, Kővári László szerint
a hajó még hat tartalékágyút is vitt magával; Ellenőr 1848. júl. 21. A lövegek elhelyezésére: Dezsényi: i. m. 1942.
633. o. A Komáromból leküldött lafettákra: HM/k 1848: 224. A FRANZ I. gőzhajóról készült festményt reprodukálja
Dezsényi—Eernády : i. m. 74. o. ; a MÉSZÁROS hadigőzös korabeli primitív (fametszetes) ábrázolását 1. Putnoki József. :
A buda-pesti nemzetőr c. verses ponyva (1848) címlapján ; közli Rózsa György—Spira György : Negyvennyolc a kortársak
szemével. Bp., (1973) 163. o. A hadigőzös rajzos rekonstrukciója: Dezsényi 1957. 115. o. A gőzös fantáziarajzát 1.
Barcy Zoltán—Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Bp., 1986. 168—169. o. A szöveg mellékleteként közölt
ábrázolás a legújabb és feltételezhetően a valóságot leginkább megközelítő rekonstrukció: Bak—Csonkaréti—Lévai—
Sárhidai: Hadihajók. Típuskönyv. Bp., 1984. 311. o.
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Közlönyben július 10-én megjelent felhívásában még csak „az újonnan épített hadi
gőzhajón" betöltendő állásról beszélt. A kinevezésekről két hét múlva megjelent
közleményben azonban már a MÉSZÁROS hadigőzös elnevezést találjuk.
Az első magyar folyami hadigőzösnek tudomásunk szerint az osztrák oldalon nem
volt ellenpárja. Az ismeretes, hogy a Foulton által 1807-ben a Hudson folyón kipró
bált lapátkerekes gőzhajó mintájára az amerikaiak az 1812—14. évi angol-amerikai
háború idején építettek egy lapátkerekes hadihajót a New York-i kikötő védelmére,
amelyet 1814-ben bocsátottak vízre, de végleges felszerelése csak 1815-ben, a béke
kötés után fejeződött be. Az angolok hasonló hajót 1821-ben vásároltak és állítottak
tengeri szolgálatba, de csak egy 1827-ben készült újabb egységet vettek fel először
a Royal Navy hajójegyzékébe. Mindezek tengeri hajók voltak. így — egyelőre más
adatok hiányában — jogosnak tűnhetett az a Csonkaréti Károly munkájában is meg
található kijelentés, hogy a MÉSZÁROS volt ,,a világ első folyami hadigőzöse". Ez
azonban nem tartható amiatt, hogy az egyik amerikai történelmi kézikönyv szerint az
amerikai flotta 1823-ban megvásárolta a SEA GULL elnevezésű kis lapátkerekes
folyami gőzöst, amelyet felfegyverezve a nyugat-indiai szigetek kalózai ellen hasz
nált. Ez tehát folyami gőzös volt — partmenti szolgálatban. Mindenesetre, ha elfo
gadjuk a fentieket, akkor — amíg a külföldi kutatások ezt meg nem cáfolják — a pon
tos fogalmazásnak úgy kell hangzania, hogy a MÉSZÁROS volt az első felfegyver
zett folyami gőzös Európában.1
A hajót természetesen nemcsak technikailag kellett felszerelni, de gondoskodni
kellett a megfelelő legénységről is. Megállapíthatóan először a hajó leendő tüzéreit
jelölték ki. Az alakulóban lévő honvéd tüzérségtől: az 1. hatfontos tüzérütegtől vezé
nyeltek ki 3 főágyúst és 27 alágyúst, akiknek kiképzésére a honvédelmi minisztérium
még június 29-én kikérte az Országos Nemzetőrségi Haditanácshoz beosztott Orsonits
Gáspár fütüzért. Az ő vezetésé vei és az 5. tüzérezredtől ideiglenesen kirendelt őrmester
és két altiszt segítségével készültek fel azután az önkéntes honvédtüzérek a július
5-i, az épülő Lánchíd közelében lehorgonyzott hadihajóról leadott dísztüzre. Másnap
Mack József hadnagy, az 1. hatfontos honvéd tüzérüteg parancsnoka a legnagyobb
megelégedéssel jelentette a történteket Baldacci ezredesnek, a Nemzetőrségi Hadi
tanács elnökének. A kiképzés kezdetén álló honvéd tüzérek mellé a hajó kiindulása
előtt Schmidt Ferenc tűzmestert és három tizedest helyeztek át az 5. tüzérezredtől
a MÉSZÁROS hadigőzösre, akik egyben maguk is a honvédség állományába kerültek.
Július 25-én azután Orsonits megkapta a hadnagyi kinevezést, mint a hajó tüzérsé
gének parancsnoka.8
Ami a hajó szokásos személyzetét : a kormányost, gépészt, fütőt és a többieket illeti,
arról nem lehetett szó, hogy azok is a katonák sorából kerüljenek ki. így a honvédelmi
minisztériumnak polgári személyeket kellett szerződtetnie, — köztük többnyire a
FERENC gőzös korábbi személyzetének a tagjait. Július 4-én fejlődtek odáig a dolgok,
hogy a honvédelmi minisztérium az igazságügyminisztériumtól egy ügyvéd kirende
lését kérte Adamich őrnagy mellé, hogy a hajó polgári személyzetével kötendő szer
ződést előkészítsék. A szerződés aláírása július 8-án megtörtént, — bár nem zökkenő
nélkül. Mint Eötvös Józsefnek, a királyi jogügyigazgatónak (nem azonos a minisz
terrel!) aznap Mészáros Lázárhoz intézett leveléből értesülünk, a hajó kapitányával
7 Az elmondottakra 1. The New Cambridge Modern History. Vol. X. The Zenith of European Power, 1830—1870.
(Ed. by J.P.T. Bury) Cambridge University Press, 1967. 277. o.; Concise Dictionary of American History (Ed. by
Wayne Andrews) Charles Scribner's Sons, New York, 1962. 997. o. (Utóbbi kézikönyv azt is közli, hogy az első csavargőzös hadihajót, a PBJNCETON-t 1844-ben az amerikaiak bocsátották vízre — némileg megelőzve ezzel az angolokat.)
8 Orsonits kikérése: HM/k 1848: 836. Mack júl. 6-i jelentése: HM/b 1848: 3230. (Mellette a 30 honvéd tüzér névsora.)
Az 5. tüzérezredtől júl 20-tól áthelyezett tűzmester és 3 tizedes személyére: HM/k 1848: 1342; intézkedés honvéd
egyenruhájukról: HM/k 1848: 1435. A hajótüzérség személyi állománya 1. még a júl. 17-i létszámjelentést: HM 1848:
4102; a júliusi „Tápjegyzék"-et: HM bizt. 1848 — 51 —231. Orsonits kinevezése: HM/k 1848: 1513, 1621. (Holczer
Józsa tüzérhadnagy pályázatára 1. HM/k 1848: 981.)
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még nem kötötték meg a szerződést, mert az az „adott feltételek mellett" a megbízást
nem vállalta. De módosítani kellett a szerződés szövegét amiatt is, mert a polgári
alkalmazottak nem voltak hajlandók magukat a hadbíróságnak alávetni, így a bün
tetésről csak általában történik említés. A szerződést aláíró polgári alkalmazottak
július 1-től kerültek állományba. A személyi állomány kimutatása szerint a „hajó
vezér" mellett 1. és 2. gépész, 1. és 2. kormányos, továbbá 2 hajóács, 1 vitorlamester,
6 kazánfűtő, 9 matróz, 1 szénhúzó és 1 hajósinas szolgált a MÉSZÁROS hadigőzösön.
A polgári személyzet is kapott valamiféle „egyenforma ruházatot": a létszám jegyzé
ken lévő megjegyzés szerint a legénység kabátot (rockot), nadrágot, kalapot és cipőt
a kincstártól kap. 9
Mivel a hajó kiszemelt kapitánya nem írta alá július 8-án a szerződést, másnap
Mészáros Lázár nyilvános pályázatot tett közzé a hajóskapitányi állásra. A felhívás
közölte a feltételeket is, amelynek leglényegesebbje az, hogy a kapitány „a hadi
hajóra kinevezendő vezérlő alá" tartozik. Közben a minisztérium igyekezett megta
lálni azt a katonai személyt is, akire az egész hajó parancsnokságát rábízhatják. így
július 11-én Kaufman tüzér hadnagyot, 15-én pedig a Komáromban állomásozó
Eleischacker főhadnagyot szólították fel, hogy vállalná el a hadigőzös parancsnoksá
gát. Mészáros nem nagyon bízhatott ezekben a próbálkozásokban, mert július 13-án
levelet írt Majtényi István őrnagynak, a Nemzetőrségi Haditanács lovassági osztálya
vezetőjének, amelyben arra kérte, hogy estig — amikoris személyesen meglátogatja —
keressen ki neki a szolgálatra jelentkezett tisztek közül „egy tősgyökeres magyar ér
zelmű gyalogos századost", akit ő a MÉSZÁROS hadigőzös parancsnokául kinevezhet.
Majthényi keresése és az esti beszélgetés úgy látszik nem járt megfelelő eredménnyel,
mert végül egy Kossuth Lajos által ajánlott személy kapta a megbízatást. A pénz
ügyminiszter július 17-én küldte meg Baldacci ezredesnek Palóczy Lászlónak, a 62.
Turszky gyalogezred századosának folyamodványát, aki magát eredetileg a zempléni
nemzetőrség őrnagyául kérte kinevezni. Mivel az előző jelöltektől nemleges válasz
érkezett, s Palóczyról pedig Kossuth mint földijéről és személyes ismerőséről nyilat
kozott, akit bátran mer ajánlani, az ő alkalmazása mellett döntöttek. Július 25-én
megtörtént Palóczynak „mint az összes személyzet főparancsnokának" kinevezése,
egyidejűleg Lehmann János hajóskapitányi és Orsonits tüzérparancsnoki megbíza
tásával. A kinevezéseket két nap múlva a Közlöny is nyilvánosságra hozta.10
Míg a hajó parancsnokának keresése folyt, megtörtént a törzs kiépítése is. Mészáros
Lázár július 6-án Máray Zsigmond csajkás hadfit (kadetot) honvéd őrmesternek és
a hajóparancsnok segédtisztjének nevezte ki. Július 8-án sor került a hajó számvevő
jének, Hernvoich (Hernvoych) Antal nyugalmazott őrmesternek a kinevezésére is.
A honvédelmi minisztérium megkeresésére Dr. Anton Bee tábori főorvos intézkedett
a hajóorvosokról : a 62. gyalogezredtől Herdegen Ede fő- és Tombor Jusztin alorvo
sokat vezényelte szolgálatra a hadihajóra. Nevezetteket Mészáros július 22-én szólí
totta fel, hogy jelentkezzenek új szolgálati helyükön. Kinevező oklevelüket július
28-án állították ki. Mivel a hajón kápolnát is rendeztek be, szükség volt egy tábori
9 A szerződés előkészítéséről: HM/k 1848: 1012. Eötvös J. — Mészároshoz (júl. 8.): HM/b 1848: 3390. A szerződés
szövegét 1. HM bizt. 1848 — 51 — 454; közli Pelz: i. m. 100. o. A Personalstand, a polgári személyzet létszámjegyzéke
(név, beosztás, űzetés, nyelvtudás): HM/b 1848: 3390. (Itt még Georg Guna szerepel mint „hajóvezér", de a gőzös
Lehmann János kormányossal futott ki első útjára.) Arra, hogy a személyzet korábban a Gőzhajótársaságnál szol
gált, 1. HM/kl848: 1588. Az alkalmazottak létszámát foglalkozás szerint közli Pelz: i.m. 88—100. i. A polgári legény
ségnek adandó egyenruhára (sötétkék posztó ujjas és nadrág — utóbbi talpalló nélkül, az ujjas felálló gallérral, oldalt
egy-egy vasmacskával, két sorban 6—6 vasmacskával jelölt sárga gombbal): HM/k 1848:1574.
10 Mészáros pályázati felhívása a Közlöny júl. 10. és a Kossuth Hírlapja júl. 14-i számában jelent meg. (Széchenyi
már jún. 19-én ajánlott három személyt kapitánynak a készülő hajókra, de ezek valamiért nem jöttek számításba;
1. HM/b 1848: 662.) Kaufman hadnagy felszólítására: HM/k 1848: 1194; Fleischacker főhadnagyéra: HM/k 1848:
1225. Mészáros—Majtényihoz (júl. 13.): HM/k 1848:1225. Kossuth—Baldaccinak (júl. 17.): az Országos Nemzetőrségi
Haditanács (a továbbiakban: ONöHt) iratai 1848: 1823; közli KLÖM X I I . 456. (Palóczy neve szerepel Pálóczy-ként
is; ő többnyire egyik ékezetet sem tette ki névaláírására.) Palóczy, Lehmann, Orsonits kinevezése: HM/k 1848: 1513;
1. Közlöny 1848. júl. 27. Palóczy egyelőre megmaradt létszámfeletti állományban a 62. gyalogezrednél; 1. Hadtörténelmi
Levéltár, a budai Generalkommando iratai, P. sorozat 1848 — 5 — 94; a honvédséghez csak őrnagyi előléptetése után
került; 1. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848—1849. Bp., 1983. 261. o.
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lelkészre is. Vetsei Czigler Ignác tábori főpap („tábori egyházi főnök") Markovits
Antal áldozópapot jelölte ki a szolgálatra, akinek a honvédelmi minisztérium július
23-án küldte ki a kinevezéséről szóló értesítést. Ezzel együtt is volt a MÉSZÁROS hadi
gőzös törzse (a „hajótelep"): a kapitány és hajóparancsnok, a tüzérség parancsnoka,
a számvevőtiszt és segéde, a segédtiszt, a lelkész, a fő- és az alorvos, — összesen
nyolc személy.11
Ezzel együtt is lett volna a hadihajó személyzete, ha a tervezők nem kívántak
volna rajta gyalogságot is elhelyezni, illetve ha azt nem tette volna lehetővé a ko
rábban személyszállító gőzös mérete. Elméletileg vezényelhettek volna a hajóra
honvéd gyalogságot, jóllehet a Pesten toborzott két zászlóalj már június 24-én el
hagyta a fővárost. A pesti toborzási bizottmánynál folyamatosan jelentkező önkén
teseket azonban kiképzés nélkül a vidéki zászlóaljakhoz irányították. Ezeket a hajóra
vezényelni nem lehetett volna, hiszen ott a körülmények nem biztosították kikép
zésüket. A ki nem képzett újoncok pedig nem voltak kívánatosak, hiszen a kiindulás
után bármikor sor kerülhetett alkalmazásukra. így a honvédelmi minisztérium Móga
János pesti hadosztályparancsnokkal tárgyalt, aki magyar legénységű ezredekből
1 őrmestert, 3 tizedest, 1 dobost és 50 közlegényt ígért a hadihajón teendő szolgálatra
— július 20-tól. A jelek szerint azonban a megadott időpontra csak a 2. Sándor
gyalogezredből érkezett meg 1 őrmester, 2 tizedes, 1 dobos és 34 közvitéz (összesen
38 fő). Július 22-én a honvédelmi minisztérium megsürgette a pesti dandárparancs
nokságnál a 60. Wasa gyalogezredből áthelyezendő 1 tizedest és 14 közembert. Az
összesítő kimutatás szerint végül 1 tizedes és 15 köz vitéz érkezett. Ha ehhez hozzá
adjuk a Palóczy százados mellé a 62. gyalogezredből kirendelt tisztiszolgát, akkor
sorezredi altisztet és közvitézt összesen 55 főt számlálhatunk. Ez a létszám, továbbá
az összesen 34 főnyi honvédtüzér, az egy önkéntessel kiegészült, tehát 26 emberből
álló polgári személyzet, s a 8 főnyi törzs mindösszesen 113 embert jelentett. Ezzel
a létszámmal állott útra készen július végén a MÉSZÁROS hadigőzös.12
Rövidesen a kiindulás időpontja is elérkezett. Adamich őrnagy július 16-án igé
nyelte az éleslövészethez szükséges lőszert, s a gyakorlatot július 20-án meg is tartot
ták. (A Közlönyben Mészáros Lázár július 18-án előre figyelmeztette a lakosságot,
nehogy az ágyúdörgés nyugtalanságot okozzon.) Adamich őrnagy július 19-i és 25-i
igénylése alapján a hajó megkapta az ágyúkhoz és kézifegyverekhez szükséges lősze
reket és egyéb tartozékokat, felszerelési tárgyakat. Július 25-én megtörtént a hajó
felavatása és a legénység eskütétele. Adamich őrnagy július 27-re tette a hadigőzös
indulását, de arra — nem tisztázott okokból — csak július 30-án, vasárnap reggel
került sor. Mint a Kossuth Hírlapja jelentettec „tegnap reggel hagyá el önkénytesek és
sorkatonákból álló legénységével [a MÉSZÁROS hadigőzös] fővárosunkat, s vígan
lengő lobogókkal indult a duna- és tiszaparti lázadók ellen.. ," 13

11 Máray Zsigmond kinevezésére: HM/k 1848: 1130, 1137. Hernvoych Antal kinevezésére: HM/k 1848:1150,1613.
Az orvosok kinevezésére: HM/b 1848: 3029; HM/k 1848: 1389, 1461, 1590. (Csak vezénylésről és nem áthelyezésről
volt szó: HM/k 1848: 1462.) Herdegen 1848 augusztusában Kardossyra változtatta nevét: HM 1848: 5088. Zétény
Győző: A magyar szabadságharc honvédorvosai, 1848—49. Bp., (1948) 136., 146. o. két személyként tartja nyilván
Herdegen—Kardossyt. A szükséges orvosi felszerelésekről: HM/k 1848: 1395, 1398. A tábori lelkész kinevezésére:
HM/b 1848: 3416; HM/k 1848: 1496. A kápolnára: HM/k 1848: 1372. A „hajótelep" létszáma és névsora: HM bizt.
1848 — 51 — 231. (A számvevő segéde Palóczy Mihály volt.)
12 A sorgyalogság létszámára és összetételére: HM/k 1848: 1344, 1457, 1558. Az összesített létszámadatokra: HM
bizt. 1848 — 51 — 231.
13 Az éleslövészetre 1. HM/b 1848: 1325—1326; HM bizt. 1848 — 51 — 167. (A Nemzeti júl. 27-i száma szerint júl.
24-én is volt próbalövés Téténynél.) A hadigőzös készleteinek feltöltésére: HM bizt. 1848 — 51 — 167; HM/k 1848:
1535; 1. Pelz: i. m. 101. o. Az avatásra és eskütételre: HM/k 1848: 1467. A tervezett kiindulásra: HM/b 1848: 3828.
A kiindulásra: Kossuth Hírlapja 1848. aug. 1.
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A hadigőzös tevékenysége
Széchenyi ötlete tehát két hónap alatt megvalósult. A helyzet azonban ezalatt
lényegesen megváltozott, különösen a dunai hajózást illetően. Már szó sem lehetett
arról, hogy a MÉSZÁROS kizárólag mint kísérőhajó működjék a személy- és áruszállí
tás védelmében. A délvidéki szerb mozgalom kibontakozása, de mindenekelőtt a
titeli sajkások június eleji lázadása nemcsak a szerémségi Duna-szakaszon tette
bizonytalanná a hajózást, de azzal fenyegetett, hogy a sajkások vitorlás-evezős,
ágyúkkal felszerelt jármüveikkel — főleg ha azokat elfogott gőzhajók vontatják —
akár a Tiszán Szeged ellen, akár a Dunán felfelé egészen a fővárosig hatolhatnak.
Ezt a veszélyt a kormány is reálisnak tartotta, ezért a honvédelmi miniszter a Tiszán
Őbecsénél, a Dunán pedig Monostorszegnél (mindkét esetben tehát a Ferenc-csa
torna torkolata közelében, vagy afölött) fél-fél ágyúüteget helyezett el, amelyről a
belügyminiszter június 26-án tájékoztatta az érintett hatóságokat. Mészáros Lázár
ezt követően még külön kívánt gondoskodni Budapest védelméről egy ilyen megle
petés ellen, s ezért július 13-án véleményt kért Batthyány miniszterelnöktől, hogy
hol tartana célszerűnek egy ilyen ,,őr ágyútelepet". A választ nem ismerjük, de felte
hetően valahol a Csepel-sziget csúcsa felett kínálkozott erre megfelelő helye.14
A hadigőzös kiindítása előtt, július 19-én Mészáros Lázár levélben kérte Szemere
Bertalan belügyminisztert, hogy a hatóságokat értesítse a hadihajó rendeltetéséről,
s hagyja meg a Duna-menti helységeknek, hogy ott, ahol a hajó kiköt, megfelelő
mennyiségű jó tűzifáról gondoskodjanak (ti. a kazánok begyújtására). Az elöljárók,
vagy megbízottaik pedig tartsák kötelességüknek, hogy a hajó kapitányát — ha az
felkéri őket — ellássák a szükséges felvilágosítással. A körlevelet Szemere Bertalan
fogalmazta meg s július 21-i kelettel Pozsony megyétől Heves megyéig másnap gyors
postával küldte azt meg a Duna és a Tisza mindkét partján elterülő megyéknek és
városoknak. A körlevél bevezetésében így fogalmazta meg röviden a hadihajó fela
datát: „Az alsó vidékeken kiütött lázadás elnyomása tekintetéből a Dunán és Tiszán
ezután egy »Mészáros« nevű hadi gőzhajó is fog járni..." 15
Ilyen előzmények után indult meg július 30-án reggel a MÉSZÁROS hadigőzös lefelé
a Dunán. A honvédelmi miniszter a kiindulást megelőzően többször tárgyalt Palóczy
századossal. Július 30-án azonban vagy nem volt jelen az elinduláskor, vagy másnap
figyelhetett fel arra Mészáros Lázár vagy titkára, hogy a hajó parancsnoka nem ka
pott írásos utasítást. Ezért másnap futár útján küldték a hajó után az alábbi mi
niszteri parancsot :
,,A Mészáros hadigőzhajó parancsnokának.
Valamint már előbbi értekezéseimben nagyobb részint kimerítettem általános né
zeteimet a hadi hajónak működéseire, rendeltetésire és biztosságára nézve, midőn
ezeket ismétlem, nem mulaszthatom el újra emlékezetébe hozni a parancsnokságnak,
miszerint azon intézkedések, amellyek a fennebbi czélok elérésére szükségesek,
annál nagyobb szorgalommal és pontossággal megtétessenek, hogy ezen első hadi
gőzhajónak fenntartása, más részről pedig a Duna hajókázása, és mint két partjának
ellenségtőli megóvása sikeresen eszközöltethessék, fő feladata ennélfogva tehát a
százados úrnak ezekre kellően figyelmezni és ha a hadi gőzhajónak veszélyeztetése
nélkül Péter váradot elérheti, ott szint a fenn elsorolt czél elérésére működjék, más
különben pedig minthogy ott báró Hrabovszky János hadnagy vezér és főhadi
parancsnok rendelkezése alá esik, jelentse be ő méltóságának a hadi gőzhajó állapo14 A titeli csajkásokra 1. Csonkaréti: i. m. 105—114. o. A lázadásra 1. Thim József: A magyarországi 1848—49-iki
szerb fölkelés története. I., Bp., 1940. 119—135. o. Az őbecsénél és Monostorszegen elhelyezett ágyúkra: Belügymi
nisztérium, rendőri osztály 1848 — 1—96. Mészáros—Batthyány hoz (júl. 13.): HM/k 1848:1240:1. Pelz: i. m. 98. o.
15 Mészáros—Szemerének (júl. 19.) HM/k 1848: 1371; Belügyminisztérium, elnöki iratok (a továbbiakban: BM
ein.) 1848: 604; a körlevél: HM/b 1848: 3754, 3757. A rendeletet a Közlöny júl. 27-i száma közölte.

— 675 —

tát, megtámadási és védelmezési erejét, ne titkolja [mulassza?] el a főhadi parancs
nok urat a hadi hajó más tulajdonai felől is oly kimerítőleg értesíteni, amely által
a vizeni egész működhetését felvilágosítsa, hogy a hadnagyvezér úr ez által a hadi
hajó egész használatát belátása szerint elintézhesse.
Felhívom továbbá a százados urat, szoros felelősség terhe alatt mindazon intéz
kedéseket megtenni, amellyek a fennidézett czélra vezetők lennének ; ha pedig Péter
váradra nem mehetne, és ott veszteglenie kellenék, tehát a Dunán felfelé czirkáljon
akár egészen Pestig, ahol az utazásban észre vett hibákat lehetőleg orvosoltatni fogja
és magát a szükségesekkel ellátandja.
Az elkövetett vagy történt hibákra nézve utolsó beszélgetéseinkre hivatkozók,
elvárván tudósítását minden állományról [állomásról]. Végtére az előfordulandó
ellenséges erőre nézve kikötöm a hajó biztosságát szem előtt tartani, s inkább vissza
térni, mintsem veszélyeztetni, okot adván, hogy hibák mutatkoztak, mellyek orvos
lását itten kelletik eszközöltetni.
Pest, július 31. 1848
Mészáros Lázár
h.ü.m." 16
Az utasítás teljes szövegének ismeretében megállapíthatjuk, hogy Mészáros Lázár
valóban sokat foglalkozott a hadihajóval, s annak gyalogos százados parancsnoká
val megbeszélte az alkalmazás lehetőségeit, a vállalkozások kockázatát. Mivel a hadi
gőzös neki is újdonság volt, s maga inkább a lovas fegyvernemet ismerte, a hadügymi
niszter feltehetően Adamich őrnagytól tájékozódott. A szakértők felhívhatták
a miniszter figyelmét a hajó sebezhetőségére : a lapátkerekeit ért találat, vagy a gép
házba becsapódó ágyúlövedék mozgásképtelenné teheti a járművet. (Az amerikai
polgárháborúban — ha a kellő merülési mélység biztosítva volt — az átalakított
lapátkerekes hajókat páncélzattal védték.) Ez magyarázza a figyelmeztetést, hogy
csak akkor menjen Péterváradra (illetve Újvidékre), ha ezzel a hajót nem kockáztatja.
Ezért az utasítás, hogy Hrabovszky altábornagyot kellően tájékoztassa a hadigőzös
használhatóságáról illetve gyengéiről. Ezen rendelkezés értelmében tehát Mészáros
Lázár a szerémségi Duna-szakaszon működő hadihajót Hrabovszky, a szerémségi
főhadparancsnok rendelkezése alá kívánta helyezni. Ha az erődöt nem tudja elérni,
akkor a Dunán feljebb cirkáljon, s ebben az esetben a hajó „bázisa" Pest lesz.
Mészáros utasításának van egy fontos, eddig figyelemre nem méltatott kitétele:
csak a dunai hajózás védelméről beszél és már a kiindulás pillanatában kérdésesnek
tartja azt is, hogy a hadihajó Péterváradot elérheti-e. Láttuk, mind Szemere körle
vele, mind a sajtó feltételezte, hogy a hadigőzös a Tiszán is szolgálatot fog teljesíteni.
A szakirodalomban visszatérően szereplő állítással ellentétben azonban a MÉSZÁROS
hadigőzös Péterváradnál lejjebb, illetve a Péterváradot Újvidékkel összekötő hajó
hídon túl nem járt. Ha ki is nyitják előtte ezt a hidat, azon túl a szerb felkelők már
komolyan veszélyeztették volna, s ahhoz, hogy a Tiszán felhajózzon, le kellett volna
küzdenie Titelnél a sajkások pontonhídját, illetve ennek a hídnak a védelmét.17
A hadigőzös első útján nem jutott el Péter váradig. Július 31-én Baján volt, ahol —
a Nemzeti tudósítása szerint — sok csodálója akadt, bár a hajóállomás messze esett
a várostól. Ezt követően Apatinba ment, de innen nem jutott tovább. Az ok, vagy az
okok nem teljesen világosak, mert Palóczy százados jelentése nem maradt fenn.
A hadügyminisztérium iktatókönyvében csak egy rövid bejegyzés található, amely
16 Hadügyminisztérium, általános iratok (a továbbiakban: HM) 1848: 4146; szövegét közli Pelz: i. m. 101—102. o.
A Hrabovszky altábornagynak küldött értesítés, amelyhez a parancs másolatát mellékelték: HM/k 1848: 1654.
17 A MÉSZÁROS hadigőzös 1848. évi tiszai szerepléséről szóló megjegyzések Dezsényi: i. m. 1942. 636. o. félreérté
sére vezethetők vissza. Az itt hivatkozott munkában 1849. évi eseményekről van szó, s ott szerepel egy MÉSZÁROS
nevű tiszai hadihajó. (A magyar Duna-szakasztól elszigetelt Szegeden 1848 őszén a KÁROLY gőzös átalakításával
foglalkoztak.)
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az augusztus 4-én érkezett jelentés kivonatát tartalmazza. Eszerint a gőzös gépe
rossz, a kapitány nem ért a dologhoz, — utasítást kér Apatinba. A jelentés dátuma
tehát nem ismeretes, de feltételezhetően augusztus 2-án kelt a hajóparancsnok jelen
tése. Ugyanis akár alkalmi, felfelé közlekedő hajóra bízta azt, akár a felkészületlen
hatóságok útján, vagy saját emberével továbbította azt, kellett két nap, hogy a jelen
tés illetékesek kezébe kerüljön. A választ nyilván futár vitte, s a hajónak további két
nap kellett, hogy az árral szemben Pestet elérje. A belügyminisztérium keretében
működő, a fővárosban megforduló idegenek ellenőrzésével és a közhangulat figyelé
sével foglalkozó Országos Rendőri Hivatal augusztus 6-án jelentette Szemerének,
hogy a hadigőzös csak Apatinig jutott el, s „onnan holnap vissza jövend". Másnap
a Hivatalt ellenőrző Hajnik Pál rendőrtanácsos foglalta össze miniszterének a hajó
val kapcsolatos információkat. „Mészáros czimű hadi gőzösünk — írta — csak
ugyan vissza jött. Vissza jövetelének okát homály és titok fedezi egy részt, mint
a honvéd tüzérek hallgatagságukból és ingerültségükből következtethetni. Más részt
bizonyos az, hogy a hajó kapitányt tudatlannak mondják, — mondják a gépészt,
elsőt azért mert sokszor zátonyra vezette a hajót, másikat mert gyakran a legsebe
sebb haladásban is elfogyva gőzük, csupán a víz által vitettek. Általában a gépezetre
is utalják vissza jöttüket, — de úgy vettem magam is észre, a vissza jövetelnek más
oka is lehet." 18
Augusztus 7-én Széchenyi feljegyezte naplójába: a „MÉSZÁROS" gőzös visszajön.
Majd hozzátette: „Azt hiszem, szerencse." Bővebb magyarázatot azonban nem ad,
ami — ha a Naplóban rögzített gondjait figyelembe vesszük — érthető. (Igaz, ekkor
még nem tudta, hogy a hadihajó visszatérése miatt támadás fogja őt érni.) Minden
esetre Széchenyi feljegyzései nem segítenek megoldani a visszatérést körülvevő
„homályt és titkot". Palóczy százados augusztus 7-i jelentése sok részletet tartalmaz,
jól informál a hadigőzös kisebb-nagyobb problémáiról. Megtudjuk, hogy a gyalogság
gyakorlatoztatására gyutacsos vaktöltésre van szükség (vagyis a sorkatonaság gyu
tacsos fegyverrel volt ellátva), s hogy túl kevés a hely a katonák számára, főleg
esős időben, s félő, hogy a zsúfoltság járványt okozhat. Ezért 9 közlegény felesleges,
mert a maradék 40 ember „az apróbb kiküldetésekre" elegendő lesz. Értesülünk arról,
hogy a Sándor gyalogság egy tizedesét visszaküldte ezredéhez, mert goromba volt,
s hogy az említett ezredtől 37 pár cipő jár — nyilván tartalékként — a közlegények
és altisztek számára. A jelentés szól többek között arról is, hogy a „percussios ágyulakatokkal" baj van, s hogy a konyhát fedéllel kell ellátni, mert ha esik az eső,
csak részletekben lehet főzni. így augusztus 5-én három részletben, több órás el
tolódással étkezhettek, ami elégedetlenséget okozott. A jelentés azonban nem ad ma
gyarázatot a visszatérés igazi okára. Nem kétséges, hogy erről megérkezésekor szó
ban jelentett magának a miniszternek, — aki másnap indult a déli táborba. 19
Láttuk, hogy Hajnik rendőrtanácsos sem rendelkezett pontos információval,
s csak a honvédtüzérek mogorva hallgatásából sejtette, hogy valami nincsen rendben.
A közvélemény kíváncsiságát a sajtó igyekezett kielégíteni — hallomás alapján.
A Népelem augusztus 8-án megjelent száma arról írt, hogy a hajó gőzgépe nem felel
meg a célnak, El is akadt, s most az óbudai hajógyárba igyekszik, hogy használhatóvá
tegyék. Másnap a kormányt jobbról kritizáló Figyelmező az előbbi hírt azzal egészí
tette ki, hogy ez azért következhetett be, mert egy ócska, hasznavehetetlen gépet
javítottak ki. A gépezet elromlását ugyanakkor fenntartással kezelte, s hangot adott
annak a szóbeszédnek is, hogy a hajó szerb foglyokat hozott magával, azért tért
vissza. Augusztus 9-én délután a Marczius Tizenötödike élcelődő rovata, a „Mákvi
rágok" így foglalta össze a helyzetet: „Első magyar hadigőzösünk »Mészáros«
18 Bejegyzés az elveszett jelentésről: HM ált. iratok ikt. kve 1848: 4192. A rendőrségi jelentésekre 1. Belügyminisz
térium, rendőri osztály napi jelentései.
19 Palóczy ang. 7-i (részben sérült) jelentése' HM 1848: 4532.
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visszajött, mert gépezete rossz; első magyar felelős független hadügy ministerünk
Mészáros elment, mert törvényjavaslata silány; következőleg a hasonlóság a kettő
között az, hogy állását egyik sem tudja betölteni; a különbség pedig az, hogy míg
»Mészáros« gőzös feljött, addig Mészáros minister leszállóban van." Mindez valójá
ban semmi újat nem mondott, csak arra adott alkalmat Csernátoni Lajosnak, hogy
a táborba utazott — és ezzel az újoncozási törvény vitáját halasztó — hadügymi
niszteren döfjön egyet. A többnyire jólértesült lap azonban rövidesen érdemi infor
mációval is szolgált. Augusztus 14-i számában, a „Mákvirágok" rovatban a követke
zőt írta: „A Mészáros gőzös nem azért jött vissza, mert gépezete rossz, hanem azért
mert a gépésze által rossznak lenni állíttatott. A kapitányt és gépészt gróf Széchenyi
ajánlotta ; a kapitány és gépész immár elcsapatott. Hja ! a gróf úr ismeretes emberösmeretéről."
A Marczius információja megfelel a valóságnak. A hadihajó aznap, augusztus
14-én benyújtott „Tápjegyzék"-e név szerint sorolja fel a polgári alkalmazottakat.
Itt a „hajósvezér" (kormányos) Lehmann János neve mögött az a megjegyzés áll,
hogy augusztus 10-től lemondott, míg az „lső erőművész" (gépész) Németh János
nevénél megjegyzik, hogy augusztus 10-től elbocsátva. Az azonban nem derült ki
egyértelműen, hogy volt-e valami hiba a hajógéppel —> vagy a lemondásnak, illetve
elbocsátásnak az volt az oka, hogy a hajógyári ellenőrzés nem találta hibásnak
a gépezetet. Tény, hogy a hajó több mint egy hétig tartózkodott a fővárosban, igaz,
a fedett konyha kialakítása is igényelt némi időt. Palóczy augusztus 13-án benyúj
tott kérelme (vegyék el a felesleges embereket) jelzi, hogy ekkor már újból készültek
az elindulásra. Talán a hajó parancsnokának is szerepe volt abban, hogy kiindulás
előtt bővült a hadigőzös feladatköre : még augusztus 9-én arra kérte a hadügyminisz
térium az ipar- és kereskedelemügyi minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal
együtt olyan rendeletet bocsásson ki, amely felhatalmazza a hadihajót, hogy ellen
őrizze a Dunán közlekedő hajókat, hogy nem csempésznek-e fegyvert (ti. a szerbek
nek). A belügyminisztérium a szokásos gyorsasággal intézkedett és két nap múlva
már kibocsátotta a kért rendeletet. A MÉSZÁROS hadigőzös augusztus 16-án még
Pesten volt, mert ekkor nyújtotta be kimutatását a szeptember—októberi pénzügyi és
anyagi ellátmányra. Másnap, augusztus 17-én indulhatott meg a hajó ismét, mert
a következő reggelen, 18-án Dunaföldvárról jelentett. Ez a jelentés is hiányzik, így
nem tudjuk, hogy Palóczy kapitány miről kívánta tudósítani a honvédelmi minisz
tériumot. 20
Joggal feltételezhetjük, hogy ha volt érkezése Mészáros Lázárnak a délvidéki szem
léről való visszatérése után (14-én este jött meg) és az újoncozási törvény vitája előtt
fogadni a hadigőzös parancsnokát, akkor sürgette, hogy hajózzon Péterváradig.
Ugyanakkor ismételten hangsúlyozhatta az óvatosságot. De a sajtó is óvatosságra
intett. A Népelem augusztus 12-én arról tudósított, hogy a szerbek nyolc elfogott és
összeláncolt hajóval akarják Újvidék táján elzárni a Dunát a hadigőzös elől. A helyzet
zavaros és veszélyes voltáról a hajó legénysége és parancsnoka rövidesen meggyőződ
hetett. A gőzös 18-án délután már Apatinból indult tovább, s este kilencre Palánka
magasságába érkezett. Mindkét oldalon őrtüzek égtek a folyó mentén, s mindkét
oldalról megszólították őket. A hajó legénységének magyar kiáltozására és éljenzésére a magyar oldalról (a balpartról) két lövés esett, majd egész sortüzet kaptak,
mire a hajó három ágyúlövést tett, s a gyalogság is tüzet nyitott. „Szerencsére nem
találtunk senkit" — jelentette Palóczy százados. Ugyanis baranyai szerb anyanyelvű
20 Az említett „Tápjegyzék": HM bizt. 1848 — 51 — 231. Palóczy aug. 13-i jelentése: HM 1848: 4857. (Ebben a
parancsnok egy pár „büntető zárvasat" is kér, ami azt sejteti, hogy már előfordultak fegyelmi problémák.) A HM
—az ipar-és kereskedelemügyi minisztériumhoz (aug. 9.): HM 1848: 4663; l.Pefö:i.m. 102. o. A BM aug. 11-i rende
lete: BM rendőri oszt. 1848: 7817. (Fogalmazványa hiányzik. Egy példányát 1. Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848—
49. 580. sz.) A hadihajó aug. 16-i kimutatása: HM bizt. 1848 — 51 — 363. Az elveszett aug. 19-i jelentésre: HM ált.
iratok ikt. kve 1848: 5424.
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nemzetőrök állomásoztak a magyar őrvonalon, akik a hajóról hangzó magyar beszé
det a szerbek cselvetésének tartották, s maguk szerbül feleltek. Ez a vaklárma, ami
után a gőzös kikötött ,,és minden lecsendesedett", csak előjáték volt a másnapi igazi
harcérintkezéshez. A szerémségi Nestyén (Nestin) helység szerb lakossága ugyanis
elfoglalta a 200 főt befogadó kompot, s azzal fenyegette a balparti magyar Ópal ankát, hogy átkelve elpusztítják. Palóczy százados nyilván a lövöldözés után kikötve
értesült erről. Másnap, augusztus 19-én megközelítve a jobbpartot, egy ladikon hat
katonát és öt evezőst küldött ki, hogy — mint jelentette — „az ottani néptől szép
szóval a kompot visszakérjék". A komphoz közeledve, a ladikot a parti házakból
lövöldözés fogadta, mire a hajó egyik hatfontos ágyúja felelt. Erre a hegyről két
kisebb ágyúval a felkelők a hajót vették célba. Ekkor Palóczy kapitány tüzet nyitott,
amit a túlpartról a palánkai nemzetőrség ágyúi is támogattak. A szerb ágyúk —
a jelentés szerint — ekkor elhallgattak, a kiürített falu (pontosabban a szerbek által
lakott része) kigyulladt és a szerb templomot kivéve, leégett. Az ismét kiküldött
katonák ekkor ,,az ott álló kompot minden ellenzés nélkül a hajóhoz vonták", így
zajlott le a MÉSZÁROS hadigőzös első harctevékenysége, amely egyben — s ezt érde
mes hangsúlyozni — a honvéd tüzérség első bevetése volt. Zsitvay József, Szerem megye
alispánja és királyi biztosa másnap tömören így jelentett Szemere belügyminiszter
nek: „Mészáros hadigőzös Nestin Szerem megyei helységet (első Illók alatt), hol a
ráczok által reája ágyúztatott, felgyújtotta és a szerbeket szét űzte." 21
A hadigőzös ezt követően, augusztus 21—23. között járhatott Péterváradon —
ha ugyan eljutott odáig. Augusztus 20—29. között ugyanis hiányzanak a jelentések
(sorszámuk alapján valószínűleg három darab), de augusztus 24-től ismerjük a hadi
hajó mozgását. A honvédelmi minisztérium iktatókönyvének rövid bejegyzéséből
tudjuk viszont, hogy 29-én azt jelentette Palóczy százados, miszerint Eszékre (?)
nem mehet, mert Bánostornál két ágyút állítottak fel ellene. Mivel Bánostor a Duna
jobb partján van, 4—5 mérfölddel Újvidék, illetve Pétervárad fölött — ott, ahol
a folyam sodorvonala a szerb oldalon halad — feltehetően az iktatókönyv vezetője
tévesztette össze a két erődöt. Az is valószínű, hogy ez a jelentés válasz volt a hon
védelmi minisztérium augusztus 7-i intézkedésére, amely értesítette Hrabovszky
péterváradi főparancsnokot, hogy helyesli a Zimonyba tartó ANDRÁS gőzös feltartóz
tatását, s azt a MÉSZÁROS hadigőzös fogja majd a fővárosba „escortirozni" (kísérni).
Mivel az ANDRÁS gőzös még 1848 novemberében is a péterváradi híd mellett állomá
sozott, így joggal feltételezhetjük, hogy a MÉSZÁROS hadigőzös nem jutott el odáig.
Azt, hogy az erőd megközelítésére csak augusztus 21—23. között kerülhetett sor,
Palóczy augusztus 29-én kelt, az akkor már a verbászi táborban tartózkodó Mészáros
Lázárhoz intézett jelentéséből tudjuk. A Drávaszögből, vagyis a Duna—Dráva
összefolyásától kelt levél beszámol az elmúlt napok eseményeiről. Eszerint augusztus
24-én Palánkáról Vuko várra ment (hová 1400 határőr érkezett), 26-án a Dráván fel
hajózott Eszékig, ahol szenet rakodott, majd még aznap este Apatinba ment.
A szén igen rossz volt, ezért — mint jelenti — 27-én Apatinban maradt, majd más
nap visszatért Eszékre, s a rossz szenet kidobatta. De az új sem sokkal jobb, ezért
kéri Mészáros Lázárt: intézkedjék, hogy egy jó szénnel megrakott uszályt (vonszhajót) küldjenek Apatinba. A jelentés beszámol az eszéki vár helyzetéről, s a parancs
nok információjáról, miszerint Jellasics augusztus 31-től Vuko vártól Eszékig — sőt
feljebb is — a Duna és a Dráva jobbpartján őrvonalat húz. Ez azt jelenti, vonja le
Palóczy százados a következtetést, hogy rövidesen veszélyes lesz Vukovárig hajóznia.
A közelben tartózkodó Mészáros Lázár már másnap válaszolt s meghagyta, hogy a
Duna és Dráva jobbpartjának fejleményeit tartsa szemmel, a hajót ne kockáztassa,
21A két jelentést csak a Közlöny aug. 25-i számából ismerjük; közli Pete: i. m. 103—105. o.; 1. még Pap Ľénes:
Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. Pest 1868.1. 372—373. o. Zsitvay J. — Szemerének
(aug. 20.): Az 1848—49-i minisztérium levéltára. Szemere B. iratai, 555. pag.
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s ha lejjebb hajózik, Palánkánál lépjen kapcsolatba Bezerédy őrnaggyal és a parti őrlánc nemzetőrségével.22
A hadigőzös azonban a továbbiakban már Palánkáig sem jutott el. Ebben egyaránt
szerepe volt az ellene tett intézkedéseknek, s a katonai helyzet megváltozásának.
Jellasics nyilvánvaló készülődése a támadásra (aminek lehetőségével számolva
Batthyány már augusztus 15-én készenlétbe helyezte a dunántúli megyék népfel
kelését), horvát határőrvidéki katonaság megjelenése Verőce és Szerem megyében,
módosította a MÉSZÁROS hadigőzös feladatát. Feltételezhető volt ugyanis, hogy a
horvátok átkelnek Bács megyébe, hogy az ostromlott szenttamási szerb tábort fel
mentsék, illetve együttes erővel támadjanak a Verbászon és környékén települt ma
gyar táborra. Palóczy százados szeptember 2-án azt jelentette a Drávaszögből Mészá
rosnak, hogy a horvát őrvonal Eszéktől Erdődig (egy szakaszon tehát már a Duna
mentén is) kiépült. Ezért másnap a hajóval lemegy Dályáig, hogy a helyzetet fel
mérje. „Egy átkelés az ellenség részéről Dályánál, a Drávaszögnél és Eszéken felül
lehetséges" — mérlegeli a jelentés a lehetőségeket. Dályánál (ahol az Eszékről jövő út
átkelőhelye volt a Bácskába) csak akkor lehet megakadályozni az átkelést — foly
tatja Palóczy százados —, ha a, magyar oldalon erős őrvonalat húznak, amire ő már
fel is szólította az illetékes főszolgabírót. A Drávaszögnél a hadihajó meg tudja
akadályozni az ellenséges kísérletet. Eszéken felül azonban a Dráva alacsony vízállása
miatt nem tudnak biztonságosan hajózni, mert a „felüléstől" és a hajó összelövésétől
kell tartani. Mivel pedig a Dráván mindjárt a Dunába torkolásánál valamint Eszék
nél lehet csak megfordulni, vagyis nincsen manőverezési lehetőség, s mivel a Dráva
szögtől Eszékig a magyar oldal olyan mocsaras, hogy átkeléstől nem kell tartani,
„nem nyereséges a Dráván hajózni" — összegezi a helyzetet a jelentés. A terve tehát
az, hogy Dályáról visszatérve a Drávaszögnél fog állomásozni. Befejezésül Palóczy
ismét visszatér a megoldatlan fűtőanyagellátásra : szene alig elég két napra. így ha
„valamikép" szénhez nem jut (ti. nem érkezik meg az augusztus 29-én kért szállít
mány), akkor Mohácsra kell mennie vételezni a Gőzhajótársaság készleteiből. Ez
azonban nem gazdaságos, mivel az oda-vissza út a berakodott tüzelőanyag egy negye
dét felemészti.23
A hadihajó következő jelentése szeptember 6-án Apatinból kelt. Eszerint a szep
tember 3-i szemleút alkalmából a Dráva-torok alatt közvetlenül Almásnál (ahol
tudtával 150 határőr van) nem látott senkit, de Erdődnél a hegyoldalban katoná
kat és civileket egyaránt lehetett látni. Dályáig nincs őrvonal — egyik oldalon sem.
Még aznap este visszatértek Apatinba. 4-én a Drávaszöghöz hajóztak, majd ismét
Apatinba mentek. Itt Hrabovszky altábornagy látogatta meg a hajót — útban a fő
városba, hogy átvegye a budai főhadparancsnokságot. Palóczy ezekben a napokban
nyilván azért tartózkodott Apatinban, mert várta a szénszállítmány megérkezését.
Mivel azonban 5-éig semmi nem érkezett, szene pedig teljesen kifogyott, kénytelen
volt utánpótlásról gondoskodni. Eszékre a Dráva alacsony vízállása miatt nem mehe
tett, ezért a kétszer olyan távoli Mohácson vételezett 500 mázsa szenet. A jelentés
végül beszámol a polgári személyzettel kapcsolatos problémákról: „Tegnapelőtt
a vitorlamester miután részegségében lázító beszédeket tartott, a hajóról eleresztődött; tegnap pedig az első kormányos és 4 matróz szinte elmenni kéredzkődtek, mi
meg is történt." A kis történet jól mutatja, hogy a politikai helyzet romlásával itt is
22 Azaug. 29-i elveszett jelentésre : HM ált. iratok ikt. kve 1848: 5706. Az ANDRÁS gőzös „eskortirozására" : HM
1848: 9600, 9777. Palóczy—Mészárosnak (aug. 29): Az 1848—49-i minisztérium levéltára. Mészáros Lázár verbászi
iratai, beadványok (a továbbiakban: Verbászi ir. B) 23. Apatin akkoriban lesz a hadigőzös gyakori állomáshelye. De a
szénszállító uszályt valójában nem rendszeresítették, mint azt Dezsényi—Hernády: i. m. 76. o. feltételezi. Mészáros—
Palóczynak (aug. 30.): Mészáros Lázár verbászi iratai, kiadványok (a továbbiakban: Verbászi ír. K) 21. Kossuth aug.
29-én javasolta a honvédelmi minisztert helyettesítő Szemerének, hogy a hadigőzös a Dráva-torkolattól Eszékig cirkál
jon : KLÖM XII. 828. Érdemes még megemlíteni, hogy Kossuth tanácsadói javaslatára ezekben a napokban sürgette
egy, a hadigőzöshöz csatolandó „ágyútalp" (tutajra szerelt lövegek) készítését; 1. Pénzügyminisztérium elnöki iratok
ikt. kve 1848: 1500; HM 1848: 5743.
23 Palóczy szept. 2-i jelentése: Verbászi ir. B/49.
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megkezdődött a lemorzsolódás. Mészáros Lázár tudomásul véve a történteket szep
tember 9-i válaszában azt ajánlotta, hogy az elbocsátott matrózok és a kormányos
helyett a Gőzhajótársaságtól kérjen másokat. Ez a levél egyben arra figyelmeztette
a hadihajó parancsnokát, hogy Vukovár felé óvatosan közlekedjék, mert az ellenség
Dályánál „láncokat vetett föl".24
A hadigőzös működési területe tehát egyre szűkült. A honvédelmi miniszter már
szeptember 5-én megfelelő utasítással látta el a hajó parancsnokát, ez azonban szö
vegében jelenleg nem ismert. Palóczy szeptember 9-én kelt levelében nyugtázza
annak két nappal korábbi vételét, s közli : szigorúan ahhoz tartja magát. Ez a jelentés
is Apatinban kelt, de hangsúlyozza: a Drávaszögnél szokott állomásozni, s ezzel
akadályozza az Almáson lévő határőrök esetleges átkelési kísérletét. A parancsnok
ebben a levélben — ami egyidejűleg kelt Mészáros előbbi figyelmeztetésével — a ha
dihajó elleni komoly készülődésekről jelentett: „Dályától innen a Duna mentében
erősen sánczoltatik, valamint az erdődi hegyen is, az elsőre 10, az utolsóra 3 ágyú
helyeződött." Szeptember 11-i jelentésében a Drávaszögből Palóczy százados semmi
fenyegetőről nem tudott számot adni: „Tegnap és ma a Drávaszögnél tartózkodtam,
de még eddig semmi ellenségeskedést észre nem vettem." Széngondja változatlan,
s Mohácson a gőzhajózás ágensénél kevés a szén. A Kamara rakhelyén azonban nagy
készletek vannak, ezért kéri, hogy egy hajóval küldessenek abból Apatinba. A szep
tember 14-i jelentés az őrvonal kisebb átcsoportosításáról tudósít (Almásról a Dráva
mellé vittek el a katonaságból, s helyükre Dályáról jöttek újak), „különben minden
a réginél van". A szón fogytán, „nem marad más hátra, mint újra fölmenni Mohácsra
és a Kamarától 500 mázsa szenet be venni". Ehhez az utóbbi jelentéshez mellékeli
Palóczy a hajó főorvosának, Kardossy (Herdegen) Ede betegszabadsági kérelmét és
egyben megjegyzi: sok a beteg a hajón, naponta 14 fő is akad. 25
A hajón természetesen kisebb-nagyobb személyi gondok is adódtak. így kiderült,
hogy a sorkatonák között nincs se szabó, se varga. Ezért a parancsnok szeptember
9-én Mészáros Lázártól azt kérte, hogy a táborból a Sándor gyalogezredtől vezényel
jen két ilyen mesterembert, akik helyett ő visszaküld két másikat. Az intézkedés
gyors volt, s a honvédelmi miniszter 14-én már közölte, hogy a kért mesterembereket
útnak indítja Apatinba. Szeptember 16-án Palóczy már azt jelentette, hogy a két
közvitéz megérkezett, s küldi vissza a „csereembereket" — egy tizedes kíséretében,
aki használhatatlan „hétalvó". A miniszter 14-i levele egyben választ adott a parancs
nok egy korábbi (a 17. számú, elveszett) jelentésének kérelmére, amelyre Palóczy
szeptember 9-i levelében emlékeztette felettesét. A megismételt kérelem Csasznek
József „hajó vezető személyét" érintette, de nem ismételte meg a korábbi — megálla
píthatóan augusztus végi — felterjesztés részleteit. Mészáros szeptember 14-i válasza is
igen szűkszavú : egyszerűen „megengedvén" a hajóvezető iránti kérelmet. így a kérés,
illetve az engedmény tárgya nem világos. Az azonban, hogy Csasznek (Csasznig) József
mint hajóvezető szerepel, arra enged következtetni, hogy az eredetileg önkéntesként
csatlakozó Csasznek maga is ellátott kormányosi feladatokat. Az a tény, hogy Mészá
ros engedőleges nyilatkozata az első kormányos szeptember 5-én Mohácson bekö
vetkezett távozása ( és a szeptember 9-i sürgetés) után született, valószínűsíti, hogy
Palóczy kérelme az eredetileg önkéntesként szereplő — de kormányosi képesítéssel
rendelkező — Csasznek átminősítésével volt kapcsolatos.26
24 Palóczy szept. 6-i jelentése: Verbászi ir. B/50. (A jelentés tartalmaz adatot a hajó völgymeneti sebességére:
Mohácsról este 1/2 9-kor indult és éjjel 12-kor volt Apatinban.) Mészáros—Palóczynak (szept. 9.): Verbászi ír K/24.
25 Palóczy szept. 9-i jelentése : Verbászi ir. B/92. (A jelentés szerint Apatinban sikerült három matrózt felfogadnia.)
A szept. 11-i jelentés: Verbászi ir. B/105; a szept. 14-i: Verbászi ir. B/122. Mészáros szept. 15-i intézkedése a Kamara
mohácsi szénkészleteinek igénybevételéről: Verbászi ir. K/105—106.
26 Mészáros—Palóczynak (szept. 14.): Verbászi ir. K/96. Palóczy szept. 16-i jelentése: Verbászi ir. B/128. Mészáros
a Közlöny júl. 17-i számában hivatalos közleményben jelentette be, hogy Csasznig József „mint magát kitüntetett
kormányos" ezen minőségében 3—4 havi fizetés nélküli szolgálatra jelentkezett a MÉSZÁROS hadigőzösre. A már idé2ett aug. 14-i „Tápjegyzék" feltüntetve Császtnek (így) József önkéntes nevét, megjegyezte, hogy nevezett minden
illetményéről lemondott, csak a napi kosztot kéri.
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A hadigőzös parancsnoka időközben kapcsolatba került a hivatalát szeptember
12-én újra elvállalt Batthyány Lajos miniszterelnökkel. Szeptember 1-én a hajó az
ellenséges őrvonalra igyekvő gabonaszállító és más cikkekkel rakott bárkákat tartóz
tatott fel, s azokat átadta az illetékes főszolgabírónak. (Ezt szeptember 2-i jelentésé
ben közölte Mészáros Lázárral is.) Amikor azonban arról értesült, hogy a főszolgabíró
a járműveket elengedte, az esetet szeptember 7-én jelentette Szemere belügyminisz
ternek — hozzátéve, hogy Apatinból naponta szállítanak búzát és lisztet Eszék felé
az ott megjelent, s egyelőre nem ellenségesen viselkedő határőröknek. A belügymi
nisztérium nem válaszolt, de Jellasics megindulása után az ügy megítélése egyértel
művé vált. Ezért Batthyány tanácsadói a belügyminisztériumban indokoltnak tar
tották a választ. így született Batthyány szeptember 13-án kelt rendelete, amely meg
hagyta, hogy „mind azon élelem vagy akármiféle hadi szerekkel terhelt hajók,
mellyek az ellenségtől megszállott vagy elfoglalt vidékekre eveznek, azonnal lefoglalandók". A 14-én útnak indított parancsot Palóczy 16-án vette kézhez. Másolatát
azonnal megküldve Verbászra egyben azt kérdezte Mészárostól : Pestének tartson-e,
vagy maradjon a horvát betörés után is a Drávaszögben, ahol nem történik semmi ?
(Az esetleges rendelkezés érdekében megjegyzi: szene már alig elég, ezért 18-án ismét
Mohácsra megy rakodni.) A honvédelmi miniszternek, ki jobban volt tájékozva a
horvát seregek mozgásáról, mint a hadihajó parancsnoka, be kellett látnia, hogy
Palóczy századosnak igaza van. Szeptember 18-án tehát utasította: álljon készen,
hogy a főváros védelmére megy, jelentsen a miniszterelnöknek — és tartalékoljon
szenet ! Egyidejűleg kelt levelében Mészáros felhívta Batthyány figyelmét a Duna és
a Dráva átjárásait őrző hadihajóra, amelynek — mint közölte — meghagyta,
hogy a Duna jobb partjáról történő ellenséges átkelést akadályozza, „vagy különben
is a székvárosok védelmére készen legyen".27
A hadigőzös néhány napig még a helyén maradt. Szeptember 19-én parancsnoka
prózai ügyben fordult feletteséhez : beállott a hideg idő, ezért kéri, hogy a honvéd
tüzérek számára esedékes téli atillákat, nadrágokat és mellényeket küldjék meg.
Jelentésének második fele fontos információkat tartalmazott. Ezek szerint egy eszéki
magyar orvos közölte a 4. honvédzászlóaljjal, az pedig jelentette a hadihajó parancs
nokának, hogy az ellenséges erők egy tábornoka és egy mérnökkari tisztje járt
a Dráva-toroknál. Mindent megvizsgáltak és érdeklődtek a hajó szokott állásáról.
Valószínűleg egy ágyútelepet akarnak ott felállítani, ő aznap járt ott, de még sem
mit sem látott. Mindenesetre nagy figyelmet fog fordítani az esetleges sáncolásra.
Ezek szerint napok kérdése volt, hogy a MÉSZÁROS hadigőzös komoly kockázat
nélkül nem hajózhat lejjebb a Dráva torkolatánál. így szinte ezzel összhangban
érkezett meg Batthyány szeptember 21-én kelt rövid parancsa: „Oda utasítom
százados urat, hogy ezen rendeletem vételével azonnal feljönni siessen, s állomását
a pesti parton vegye." Palóczy az utasítást szeptember 23-án reggel a Drávaszögben
kapta kézhez. Kilenc órakor így jelentett Mészáros Lázárnak: „8 órakor reggel
vettem a minister elnök úrtól mellékelt rendeletet, mellynek folytán utamat azonnal
Pestnek tartsam, mit is azonnal cselekedek."28
Az elmondottakból jól érzékelhető, hogy a MÉSZÁROS hadigőzöst lépésről lépésre
szorították ki a Duna alsó szakaszáról. Először Palánka térségében, majd Vukovár
felett, végül a Duna—Dráva torkolatánál sem volt biztonságban. Ennek ellenére
nyilván Apatinban maradt volna, s onnan tesz rendszeres szemleutat a Dráva-torok fe27 Palóczy—Szemerének (szept. 7.) és Batthyány válasza: BM ein. 1848: 861. Palóczy szept. 16-i jelentése: Verbászi
ir B/128. Mészáros—Batthyánynak (szept. 18.) : Verbászi ir. K/133. (Ugyanitt a Palóczynak küldött levél fogalmazvá
nya.)
28 Palóczy szept. 19-i jelentése: Verbászi ir. B/159. Batthyány parancsa (másolat) és Palóczy szept. 23-i jelentése:
Verbászi ir. B/163. A hadihajó utolsó megfogható eseménye a Drávaszőgben Palóczy szept. 20-i kérelme, hogy egy rossz
magaviseletű tüzér helyett másikat küldjenek: ONöHt 1848: 4439.
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lé, ha nem kerül sor a horvát támadásra. Jellasics előrenyomulása a Balaton déli partján
azonban új helyzetet teremtett. Fennállott ugyanis annak a veszélye, hogy a horvát
sereg nem a Fehérvár—Marton vásár—Buda útvonalon halad, hanem átkel a Dunán
és Pest ellen vonul. Ezt megakadályozandó Batthyány már szeptember 18-án
tüzérséget rendelt Dunaföld várra, majd a Duna—Tisza közén felkelt népet a rác
kevei Dunaág mentén helyezte el. A hadigőzösnek a védelmi tervekben fontos szerep
jutott. Az Apatinból 23-án reggel elindult gőzös 25-én érkezett Pestre. Ekkor kapta
meg a parancsot Batthyány tói : ,,A legszigorúbb felelősség terhe alatt meghagyom
önnek, miszerint a hadi gőzhajóval holnap virradat előtt elindulván Ercsény és
Paks közt szüntelen czirkáljon, minden a Duna jobb parton található közlekedési
eszközöket, mint hajókat, kompokat, malmokat stb. haladéktalanul a bal partra
szállítson, szóval mindent megtegyen, miszerint Jellasich a Duna balpartjára átke
lését meggátolhassa; ha netalántán némelly fennevezett közlekedési eszközöket
a czirkálás közben ismételve a túlparton találna, úgy hatalmat adok önnek azokat
rögtön szétrombolni." A feladatok végrehajtásában Batthyány a Dunán cirkáló
ARGÓ gőzhajót is Palóczy parancsnoksága alá helyezte. Egyben azt is meghagyta,
hogy sem a Dunán lefelé, sem Pakstól fölfelé semmiféle hajót ne engedjen, hanem
parancsolja ki azokat is a bal partra. Ha pedig a horvátok valahol megkísérelnek
hajóhidat verni, úgy azt igyekezzen „minden kigondolható módon szétrombolni."29
Tudjuk, hogy a horvát támadás nem közelítette meg a Dunát. így a hadigőzös
feladata kimerült az őrjáratokban, a folyami közlekedés ellenőrzésében. Mivel semmi
különösebb esemény nem adódott szolgálata idején, ennek megfelelően kevés infor
mációval rendelkezünk tevékenységének részleteiről. Szeptember 29-én a miniszterel
nökhöz küldött rövid jelentéséből arról értesülünk, hogy a szénellátás kérdése még
mindig nincs megoldva: ,,A szén melly a hajón van, csak 4 óráig elégséges; ennél
fogva, ha holnap reggelig szén számomra nem érkezik, kéntelen vagyok Pestre menni
azt bevenni." Az iratra utólag rávezették: ,,Maga a kapitány feljővén elintéztetett."
Nyilván ekkor adta le a honvédelmi minisztériumban a szeptember 30-i dátummal
elkészült októberi költségvetést, amely 3687 Ft-ot irányzott elő. Az október eleji napo
kat — mint tudjuk — a magyar hadvezetés némi tétovázása jellemzi azzal kapcso
latban, hogy mi várható a Fehérvárról elvonult horvát sereg részéről, illetve hogy
miként üldözzék azt. A hadigőzös esetében október 5-én történik a döntés. Ekkor
meghagyják a parancsnoknak, hogy térjen vissza Pestre és azonnal jelentkezzen.
Megállapíthatóan ez még ezen a napon megtörtént. 30
A hadihajót ekkor a Duna Komárom feletti szakaszára irányították, s ezzel meg
kezdődött tevékenységének harmadik időszaka. Október 7-én már Gönyűnél állo
másozik, s onnan jelenti — tévesen —, hogy Jellasics előző napon Pozsonyba érke
zett. Október 9-én azonban saját felderítői és futárok útján arról értesült, hogy a hor
vátok nem vonultak be Pozsonyba, így aznap délben megérkezett a városba —
jelentette október 10-én Palóczy a Honvédelmi Bizottmánynak. Eszerint további
rendelkezésig itt marad. A város felett foglalt állást, hogy így biztosítsa a Duna
elzárását. A jelentésre október 11-én a honvédelmi miniszter felelt. Rövid utasítása
a következő volt : „E hó 10-kén 52. szám alatt kelt jelentését tudomásul vévén, meg
hagyom önnek a gőzössel Magyarország és Austria határa közt czirkálni és minden
netalán történhető ellenséges seregek átkelésére főfigyelmet fordítani, tekintve pedig
len mindig arra, nehogy a víz leszállása által a hajót veszélybe vigye." A hadigőzös
ekkor már nem rendelkezett a régi (40 főnyi) gyalogsági létszámmal. Palóczy október
10-én kelt jelentése szerint a Sándor gyalogezred pozsonyi irodájából egy tizedes és
29 Batthyány rendelete: Miniszterelnök elnöki iratok 1848: 756.
30 Palóczy—Batthyánynak (szept. 29.): Az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban: OHB) 1848:
2386. A költségvetés: HM bizt. 1848 — 51 — 361. (A tiszti telep havi illetménye 782,— Ft, a tüzérség és gyalogság
zsoldja 1310,— Ft, a polgári személyzet fizetése 1095,— F t ; előre nem látott kiadásokra 500,— Ft.) A HM okt. 5-i
parancsa: HM 1848: 7926.
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két közlegény önként jelentkeztek, s ő felvette őket, mert egyetlen tizedese sincs
— és csak 15 közlegénye. Nem világos, hogy miért fogyatkozott meg ennyire a sor
gyalogság létszáma, de azt egy október 12-i jelentésből tudjuk, hogy két közlegény
megszökött — s Pozsony közelében honvédnak állt. A tisztikarban is változás állott
be: a Közlöny október 6-i és 21-i számában egyaránt új kinevezések jelentek meg.31
A következő napokra is a hadvezetés határozatlansága nyomta rá bélyegét. A hadi
gőzös parancsnokának október 13-i jelentése szerint előtte nap Ujházy László kor
mánybiztos parancsára felhajózott Hainburgig, mivel olyan jelentések érkeztek,
hogy a Morva határfolyón (közel a torkolathoz) az osztrákok hidat építenek. Hidat
nem látott, de egy osztrák vértes ezrednek kompon való átszállítása akkor fejeződött
be, az egész ezred a parton állott. Palóczy azonban nem támadta meg őket, mert —
mint jelentette — erre nem volt parancsa, s egyébként is „egyik partjáról Austriának a másikra tétetett át lovassága".(?) Aznap Ujházy megint előre küldte Hain
burgig, de mert ott semmi katonaságot nem talált, visszahúzódott Dévényig, hogy
majd a szárazon előnyomuló sereget a vízen kísérje. Tudjuk, ebből a tervezett auszt
riai behatolásból mi sem lett. A gőzös azonban nem maradt Pozsony — Dévény
térségében, mert parancsnoka október 15-i kelettel a Honvédelmi Bizottmánytól
a következő utasítást kapta: „Ezennel meg hagyatik önnek, hogy tüstént e levél
vétele után hajójával Pestre jöjjön; a további rendeletért a honvédelmi bizottmány
hoz járuljon." Palóczy az utasítást 17-én kapta meg, s azonnal megindult Pestre.
Eltávozását nem jelentette Ujházy kormánybiztosnak sem, aki 18-án panaszt tett
a Honvédelmi Bizottmánynak. A rendeletet minden bizonnyal Kossuth írta alá,
ez magyarázza, hogy a hajó tapasztalt parancsnoka feletteseinek nem tett jelentést
elindulásáról. Mint az időközben őrnaggyá előlépett Palóczy október 21-én a hadügy
miniszterhez intézett jelentéséből megtudjuk, a hadihajó október 18-án Vác és Pest
között találkozott a táborba induló Kossuth hajójával, akitől azt az utasítást kapta,
hogy Pesten a szükséges üzemanyag felvétele után térjen vissza Esztergomba ahol
Kossuth megvárja. A hadigőzös még aznap éjjel elindult Pestről és 19-én reggel érke
zett Esztergomba. Aznap Kossuthot Komáromig kísérte, majd másnap délben azt
a parancsot kapta tőle, hogy menjen Pozsonyba, s ott várja a további parancsokat.
Délután Győrig mentek tovább. Kossuth itt éjszakázott, s ő is a város közelében
vetett horgonyt. 21-én éjfél után érkezett a futár Ujházytól, „engem azonnal Po
zsonyba hívandó, hol is — mint a jelentés mondja — a seregnek jobb szárnyát, melly
tegnap Haimburgban hált, oltalmazzam". Október 21-én tehát a hadihajó Pozsony
ban volt. Másnap — mint Pulszky Ferenc Csányi László kormánybiztoshoz írott ok
tóber 22-i leveléből megtudjuk — „hajnalban felment sereg ünk felé". A MÉSZÁROS
hadigőzös október 30-án a schwecháti csata idején ott volt a magyar sereg jobbszár
nyán Fischamendnél. Nemcsak a sereget biztosította, hanem a Kossuth által fel
rendelt hajókat is, amelyek a sereg szállítására — vagy menekítésére — várakoztak.
Részletes tudósítással azonban nem rendelkezünk a hadihajó itteni szereplését il
letően.32
Schwechat nemcsak a magyar sereg kudarca volt, hanem az utolsó alkalom a hadi
gőzös érdemi szereplésére. Palóczy őrnagy november 1-én hivatalosan jelentette
31 Palóczy okt. 7-i jelentése: OHB 1848: 982; az okt. 10-i jelentés: OHB 1848:1587. Mészáros okt. 11-irendelkezése:
HM 1848: 8115; közli Pelz: i. m. 105. o. Palóczy okt. 10-i jelentése a létszámról: HM 1848: 7756. (Ez a probléma már
korábbi lehetett, mert okt. 1-én a honvéd főparancsnokság közölte a honvédelmi minisztériummal, hogy nem rendel
kezik katonai erővel— ti. sorgyalogsággal — a MÉSZÁROS hadigőzös gyalogságának kiegészítésére; HM 1848: 7644.)
A szökevényekről szóló jelentés: ONöHt 1848: 5836.
32 Az okt. 13-i jelentés: HM 1848: 8374; közli Pelz: i. m. 105—106. o. Az OHB okt. 15-i parancsa: OHB 1848:1089.
(A parancsot valószínűleg Kossuth írta alá; ui. az egyidejűleg a HM-nek küldött értesítésen Kossuth aláírása áll: HM
1848: 8256.) Ujházy —az OHB-nek (okt. 18.): OHB 1848: 1487. (Ugyanitt az okt. 22-i válasz fogalmazványa, amely
„az aldunai vidék megvédését" adta meg a gőzös lerendelésének indokául.) Palóczy okt. 21-i jelentése: HM 1848:
8674; közli Pelz: i. m. 106. o. Palóczy jelentéséből nem következik — mint azt többen feltételezik —, hogy Kossuth
a hadigőzösön utazott. Palóczy őrnagyi kinevezését a Közlöny nem közölte. Pulszky — Csányinak (okt. 22.): Az 1848—
49-i minisztérium levéltára. Csányi László iratai. Beadványok 219. (A dátum tévesen szept. 22.) Kossuth a csata idején
a Dunán felrendelt gőzösökről: KLÖM X I I I . 306.
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a honvédelmi minisztériunanak, hogy visszavonult Pozsonyba. Tennivalója nem
igen akadt, bár a Pressburger Zeitung november 24-i száma szerint naponta felhajó
zott Dévényig, majd visszatért. November 10-ről ismerjük a parancsnok egy jelen
tését, amelyben arra figyelmezteti a honvédelmi minisztériumot, hogy egy dévényi
lakos szerint a Hainburg és vidékén szállásoló horvátokat Stirián (Gräzen) keresztül
haza akarják szállítani — feltehetően Perczel serege ellen. November 13-án Palóczy
őrnagy a közeledő hideg miatt a hajó és a legénység „bebiztosítását" kérte. Mészáros
Lázár november 18-án áttette Palóczy kérelmét a Honvédelmi Bizottmánynak és
kérte, hogy hozzanak döntést a hadihajó téli szállásra helyezéséről. Egyidejűleg írt
Palóczynak is és tanácsolta : amíg a döntés megszületik, a hideg elviselhetővé tételére
rövidítse az őrszolgálatot és állítson be — ha ez veszély nélkül lehetséges — „melegítő
katlanokat". November 20-án a Honvédelmi Bizottmány helyettes elnöke, Perényi
Zsigmond döntéshozatalra Kossuthhoz továbbította Mészáros levelét. Másnap, no
vember 21-én a Bizottmány Görgeyhez továbbította Palóczy eredeti kérelmét és
megbízta : „vizsgálja meg váljon Mészáros hadi gőzös az ottani környékben szolgálat
tétele szükséges-e még vagy sem". Ha igen, Csányival egyetértésben intézkedjenek
a legénység téli ruhával való ellátásáról, esetleg leváltásáról. Ha nem, küldje a
gőzöst a fővárosba téli szállásra. Görgey egyelőre nem válaszolt. Azt azonban tud
juk Kempen tábornok naplójából, hogy november 30-án a határ menti osztrák elő
őrsöket szemlélve azt javasolta, hogy ha a MÉSZÁROS hadigőzös folytatja útjait
Dévény felé, úgy ágyúkkal kell lövetni.33
Görgey december elején minden bizonnyal téli szállásra küldte a gőzöst. Ismerjük
ugyanis december 2-án a Honvédelmi Bizottmányhoz intézett levelét, amelyben
„rossz alkatú hadi gőzösünknek" a télen történő „tetemes átalakítását" javasolja,
-r- de ez a levél nem szól a hadihajóval kapcsolatos intézkedésről. Az is a hajó téli
szállásra rendelése mellett szól, hogy Kossuth december 18-án Csányinak arról írva,
hogy az ellenség a Duna balpartján hamarabb elérheti a fővárost, a jobbparti erők át
szállítására — többek között — a MÉSZÁROS hadigőzöst ajánlotta és rögtön hozzá
tette: „mit Komáromhoz még ma felküldök". Azonnal megszületett Kossuth rövid
utasítása is a honvédelmi minisztériumhoz: „Utasításul adatik a hadügyminiszté
riumnak, hogy Mészáros hadi gőzös legénységét filtz csizmákkal és kapuczos szűrök
kel rögtön ellássa és a gőzöst Komárom és Gönyű közé utasítsa czirkálásra. Ennek
lehető sietséggel kell megtörténni." Erre a küldetésre az erős tél, a bekövetkezett
jégzajlás miatt nem került sor. December 23-án a honvédelmi minisztérium intéz
kedett : mivel a Duna zajlása miatt a vízen szolgálatot nem lehet tenni, a legénységet
Budán a vízivárosi laktanyában helyezik el és helyőrségi szolgálatot fog adni. Egy
december 28-i kimutatás szerint a tartaléksereg részeként a MÉSZÁROS hadigőzös
60 főnyi legénysége a budai Henrik-laktanyában volt elszállásolva. A hajó parancs
noksága december 30-án azt javasolta a minisztériumnak, hogy a tüzéreket át kell
adni a tüzérfőparancsnokságnak, a hajón lévő ágyúkat pedig le kell szerelni, mert
azok „most jobb czélokra fordíthatók". Valószínű, hogy ez utóbbira már nem került
sor. Másnap megkezdődött a főváros kiürítése és a jégtáblák közé fagyott hadigőzös
1849 január első napjaiban az osztrákok kezére került. 34
Tudjuk, hogy kitavaszodván, az osztrákok a GENERAL SCHLICK névre keresztelt
hadihajót maguk is szolgálatba állították. Április 20-án azonban a magyar seregek,
33 Palóczy nov. 1-i jelentése: OHB 1848: 2955. Palóczy nov. 13-i jelentése és Mészáros nov. 18-i két levelének fogal
mazványa: HM 1848: 9662; az OHB-ez intézett levelet közli Pelz: i. m. : 106—107. o. (Tehát nincs arról szó, mint azt
afentiek alapján félreértésből a publikációk feltételezik, hogy a gőzös nov. 18-án már befutott volna az óbudai hajógyár
kikötőjébe.) Perényi—Kossuthoz, az OHB — Görgeyhez: OHB 1848: 3389. Das Tagebuch des Polizeiministers Kem
pen von 1848 bis 1859. (Herausgegeben von J. K. Mayr) Wien—Leipzig, 1931. 118. o.
34 Görgey dec. 2-i levele: OHB 1848: 5154. Kossuth—Csányihoz (dec. 18.): KLÖM XIII. 793 ; Kossuth—a HM-hez.
(dec. 18.): OHB 1848: 5909. A HM dec. 23-i intézkedése: HM 1848:12367. A dec. 28-i kimutatás : Pest megye levéltára
Alispáni iratok 1848. (12. Katonaság elhelyezése.) A dec. 30-i levél hiányzik; tartalmáról 1. HM ált. iratok ikt. kve.
1848:12982.
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Perczel csapatai elfogták, s nevét HONVÉD-re változtatták. A szabadságharc
bukása után az osztrákok visszaadták neki a maguk választotta elnevezést, majd
1858-ban Schlick grófi rangra emelése után GRAF SCHLICK-nek nevezték... 35
A MÉSZÁROS

hadigőzös helye 1848 hadműveleteiben

Az elmondottak alapján három szakaszra oszthatjuk a Dunán valójában alig néhónapos szolgálatot teljesítő hadihajó működését: az első időszak augusztus 17 —
szeptember 23. között a Duna alsó szakaszának biztosítása Palánka és a Dráva
torok között ; a második szakasz szeptember 25—október 5. között a dunai átkelő
helyek és hajóforgalom ellenőrzése Paks és Ercsi között; végül a harmadik szakasz
október 9-től december elejéig a Pozsony—Dévény—Hainburg közötti határvédelem,
illetve az osztrák földön való előnyomulás támogatása a Fischamendig történt felhatolással.
Áttekintve a MÉSZÁROS hadigőzös tevékenységét, megállapíthatjuk, hogy na
gyobb siker nem fűződik nevéhez, bár a maga nemében egyedülálló volt, hisz az el
lenfelek nem rendelkeztek hasonló vízijárművel. Az a gondosság azonban, amivel
tevékenységének első szakaszán kiszorították a Duna alsó szakaszáról, jól mutatja,
hogy léte komoly aggodalmat keltett. Láttuk, az osztrák határon is felkészültek le
küzdésére. Újdonság volt, kényszerű lelemény, amely — mondhatjuk — a fejlett tech
nikát kísérelte meg alkalmazni a kereskedelmi folyamhajózás védelmére, majd katonai
célokra. Az újszerűség azonban a sajátos és korlátozott mozgáslehetőséget biztosító
körülmények között nem hozott sikert, s a hadihajóra beosztott honvéd tüzéreknek
nem nyílott módjuk, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, mint ütegbe szervezett
bajtársaik Pákozdnál. A sikert hiányolva, nem szabad lebecsülnünk a hadigőzös
szerepét. A Duna szerémségi szakaszán jó szolgálatot tett felderítő és védelmi tevé
kenységével, amivel támogatta a Futak—Palánka—Novoszelo között már kiépült
dunaparti magyar védvonalat — és helyettesítette azt ott, ahol még nem volt.
Vukovár és a Drávaszög között cirkálva szeptember első felében akadályozta a Ve
rőce vármegyében megjelent horvátok átkelési kísérleteit a Bácskába, amivel alapo
san megzavarhatták volna a Szenttamás elleni harmadik magyar támadás előké
születeit. Jelenléte a Csepel-szigetnél, illetve az Ercsi és Paks közötti Duna-szakaszon
jelentősen növelte a főváros biztonságérzetét. Schwechátnál pedig — bár szereplé
sének részletei még tisztázandók — lehetséges, hogy a hadigőzös biztosította Kossuth
és kísérete visszatérését Pozsonyba. Ezt követően pedig a határvédelmet szolgálta
az osztrák fősereg támadásának megindulása előtt. Elmondhatjuk tehát, hogy a
MÉSZÁROS hadigőzös az 1848—49-es szabadságharc hadtörténete szempontjából sa
játos és egyedi szerepet töltött be, amely — bár nem döntött el csatákat — figyelmet
és megbecsülést érdemel.
Mindezt számba véve feltehetjük a kérdést: volt lehetőség arra, hogy a hadigőzös
eredményesebben működjék ? A korabeli kritikák azt sugallják, hogy igen. A Pressburger Zeitung 1848. november 24-i számában megjelent egy, a szerzőt L-r betűkkel
jelölő cikk a magyar folyami hadierőről, amelynek írója magát volt csajkás és a
Dunagőzhajózási Társaság szolgálatában a Fekete-tengerig közlekedett hazafiként
jellemezte. A pénzügyi és stratégiai szempontokat egyaránt számba vevő írás lénye
ge, hogy a hadigőzös gépezete gyenge a hajó testéhez, s főleg a lövegek miatt elő
állott megterheléshez. Mindemellett nagy a hajó merülése is, ezért nehezen mozog.
35 A GENERAL SCHLICK elfogására 1. Hentaller Lajos: Vérrózsák I I . (Jászay Pál naplója) Bp., 1906. 191—192. o.. ;
Mészáros Lázár Emlékiratai I I . Pest, 1867.243. o. A GRAF SCHLICK-ről —Stefan Csikós 1977. évi publikációja alap
ján — Csonkaréti.: i. m. 131., 135. o. Az óbudai hajógyárban 1848 őszén építeni kezdett páncélos hadihajót 1852.
május 31-én avatták fel ; 1. Magyar Hírlap, 1852. jún. 5.
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így bármilyen nagy és jól felfegyverzett a MÉSZÁROS, egy kis, de jól elhelyezett
ágyús csónakot sem támadhat meg, mert elég egy háromfontos ágyúgolyó a hajó
gépházába, hogy az tehetetlenné váljék.
A tájékoztatott szerző szerint a katonai célra használt folyami gőzhajók nem
utánozhatják a tengeri hajókat. Ez utóbbiak mély merülésúek, gépeik a vízvonal
alatt védettek, míg a folyami gőzösökön minden a vízvonal felett van, s ha ezt
védeni akarnák, az nagy súlyt és mély merülést eredményezne. így egy folyami
hajó nemhogy erődöt tudna leküzdeni (mire a tengeri hajók esetében már volt példa),
de még egy százrazföldi üteget sem tanácsos megtámadnia. A MÉSZÁROS hadigőzös
használható az ellenségnek a partokról való elűzésére, hidak lerombolására, hajók
közlekedésének és ezzel az utánpótlásnak zavarására — de csak abban az esetben,
ha nincs vele szemben tüzérség, de még egyetlen jól elhelyezett löveg sem.
Az írás szerint a csajkások ágyús csónakjainak használata lenne a megoldás, s ha
a magyar sereg ilyenekkel rendelkezne, a MÉSZÁROSt le kellene szerelni, s csak egy
ágyút és egy mozsarat hagyni rajta, hogy könnyebb legyen. De még így is ki kell
60 lóerős gépét cserélni 100 lóerősre. Ebben az esetben a hadigőzöst az ágyús csóna
kok vontatására, azok utánpótlásának biztosítására és futárszolgálatra lehetne hasz
nálni. (Ezt követően a cikk igen részletesen foglalkozik az ágyús csónakok építésé
vel, azok használatával.)
A Pressburger Zeitung november 24-i számát egy Pesten december 23-án kelt alá
írás nélküli, ugyancsak a MÉSZÁROS hadigőzös célszerűtlen építéséről szóló levél
kíséretében megküldték a Honvédelmi Bizottmánynak . A cikk szerzője feltehetően
azonos azzal a Leuthner János tüzérfőhadnaggyal, akit december 2-i a hadihajó
átalakításával foglalkozó levelében Görgey mint a hajón szolgáló — de most Pesten
betegeskedő — szakértő személyt a kormány figyelmébe ajánlott. Görgey tehát ma
gáévá tette azokat a kritikai észrevételeket, amelyeket a főparancsnoksága szék
helyén megjelenő sajtó publikált. Görgey levelének, amelynek fő mondanivalója az
volt, hogy a hadigőzöst „tetemesen át kell alakítani" van még egy érdekessége: nem
az ágyús csónakok, hanem tüzérséggel ellátott „úszó telepek" építését javasolta. Ez
pedig valójában nem volt más, mint a szeptemberben Kossuth által szorgalmazott, a
MÉSZÁROS hadigőzöshöz rendelendő „ágyútalp" gondolata. Akkor a tervek mögött
Ivánka Imre őrnagy állott, akivel együtt dolgozta ki Görgey azokban a napokban
a kerületi táborokba szervezett önkéntes nemzetőrség kiképzési terveit. Ivánkát
mint parlamentert október 25-én Jellasics elfogatta, s az osztrákok nem engedték
szabadon. A tervről Görgeynek is tudomása lehetett, s azzal egyetértve, most ő hívta
fel arra a kormány figyelmét.36
Végül még néhány szót a parancsnok, Palóczy László tevékenységének értékelésé
ről. Csasznek József „hajóvezér" december 26-án, tehát a gőzös teljes szolgálaton
kívül helyezése után írásban fordult Kossuthhoz. A rossz magyarsággal írott levél
elégedetlenségnek ad hangot: sok költséget okoztak, de kevés hasznot hoztak. Állí
tása szerint megszerezhették volna a szerbek által elfogott gőzösöket, s elfoglalhat
ták volna a csajkások pontonhídját Titelnél. Ehhez azonban olyan parancsnok kell
— mondja, aki önállóan mer cselekedni, s nem vár mindenre felülről utasítást, mert
a miniszter nem tudhat mindent. Emellett olyan tüzérparancsnok kell, aki tudja
ágyúit alkalmazni, s akkor együtt a „hajóvezérrel" (a kormányossal) sokat tehetnek.
Az elnök gondoljon rájuk — fejeződik be a levél — hogy jövőre ne csak ide-oda jár
janak. ..37
*
30 A Pressburger Zeitung id. cikkét a Bizottmánynak megkiildő levél: OHB 1848: 6626. Görgei dec. 2-i levele:
OHB 1848: 5154. (Ugyanitt Kossuth dec. 10-én kelt megkeresése a hajógyárhoz: jelentsék, hogy Mollináry alezredes
rende lezére hány hadi sajkát készítenek.) A Kossuth által támogatott „ágyútalp" tervére: HM 1848:5743.
37 Ifj. Csasztneck (így) József — Kossuth Lajoshoz (dec. 26.): OHB 1848Ú: 6274.
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A fentiek ismeretében t e h á t elmondhatjuk: a MÉSZÁROS hadigőzös a körülmé
nyekhez képest túlfegy vérzett volt, ezért lassú, mély merülésű és nehezen manőverező.
Feladatához képest mérete t ú l nagy, gépezete pedig gyenge volt. Mindez, valamint a
páncélzat kényszerű mellőzése növelte a hajó sebezhetőségét. Ez magyarázza a hon
védelmi miniszter megújuló figyelmeztetéseit, a parancsnok óvatosságát — talán túl
zott aggályosságát, ebből és járatlanságából fakadó önállótlanságát. A bácskai had
színtér szomszédságában az ellenség: a szerb felkelők a csajkások vitorlás-evezős
járművei jóvoltából rendelkeztek folyami erővel, sőt a szerbek fogtak el dunai gőzö
söket is. A magyar hadihajó t e h á t fontos szerepet játszott abban, hogy 1848 augusz-«
tus—szeptemberében nem ezek az erők cirkáltak Titeltől a Dráva-torokig. A hadi
gőzös alkalmazása előzmény és tapasztalat nélkül történt, fogyatékosságai elsősorban
ebből erednek. Tapasztalatai viszont jelentősen hozzájárultak az 1849. évi — csak
részben megvalósult — folyamvédelmi tervek kidolgozásához. A Széchenyi által
kezdeményezett hadi gőzhajó szükségességét az osztrák hadvezetés igazolta: nem
csak a MÉSZÁROSt t a r t o t t á k meg 1849 u t á n is, hanem 1852-ben a birodalom folyami
flottillája második egységeként sorolták be azt a hadihajót, amelynek építését meg
a Batthyány-kormány idején kezdték meg az óbudai hajógyárban.

Аладар Урбан
«ВОЕННЫЙ ПАРОХОД МЕСАРОШ» В 1848 ГОДУ
Резюме
Единственным боевым транспортным средством в период освободительной борьбы Венг
рии 1848 года был военный пароход «Месарош», преобразованный из пассажирского паро
хода, оснащенный двенадцатью пушками и названный по имени первого министра по воен
ным делам Вешрии. В статье изглается история приобретения, снаряжения парохода и обес
печения экипажем, а также история его оперативных действий. Автор статьи по сравнению
с более ранними публикациями использует новый материал на основании документов 1848
года, находящихся в Венгерском государственном архиве. Благодаря этим документам
исследователь выясняет, что капитан, штурмманы, механики и другие члены экипажа корабля
раньше находились на службе австрийского Общества Дунайского пароходства. Расчет для
обслуживания пушек был получен от формировавшейся тогда гонведской артиллерии, в то
время как пехота, которая транспортировалась параходом, была командирована от двух
венгерских линейных полков. Весь экипаж военного корабля обязан был подчиняться майору
пехоты, — командиру, назначенному военным министром,.
25 июля торжественно спущенный на воду корабль пять дней спустя направился из Буда
пешта вниз по Дунаю, его целью была крепость Петерварад, которая была штаб-квартирой
серемшегского главнокомандования. Однако военный корабль не мог подойти к месту своего
назначения, — по заключению автора статьи, — вследствие сербских пушек, установленных
на правом берегу Дуная. Пушки, развернутые на Серемшегских берегах, всё более суживали
возможности передвижения корабля, так как его командир -— в соответствии с указаниям —
очень оберегал легко ранимый пароход. После того, как военный корабль был вытеснен
с участка Дуная, находившегося под устьем реки Дравы, Военный корабль «Месарош» был.
отозван на защиту столицы.
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Aladár Urban
D E R „KRIEGSDAMPFBOOT MÉSZÁROS" IM J A H R E 1848
Resümee

t

Ein einzig dastehendes Kampffahrzeug des ungarischen Freiheitskrieges von 1848 war das
Kriegsschiff, das aus einem Personenschiff umgebaut, mit zwölf Geschützen ausgerüstet und zu
Ehren des ersten ungarischen Kriegsministers „Kriegsdampfboot Mészáros" benannt wurde. In
der Abhandlung wird die Geschichte des Kaufes, der Ausrüstung und Bemannung sowie der
Operationstätigkeit des Schiffes beschireben. I m Vergleich zu den früheren Publikationen über
dieses Thema werden hier neuer Belege genutzt, die der Autor im Ungarischen Saatsarchiv
u n t e r den Schriften aus dem J a h r e 1848 fand. Aufgrund dieser Belege weist er nach, daß der
K a p i t ä n , die Steuerleute und Maschinisten des Schiffes sowie sein weiteres Personal früher bei der
österreichischen Donau-Dampfschiffahrst-Gesellschaft angestellt waren. Das Bedienungspersonal der Geschütze rekrutierte sich aus der zu jener Zeit organisierten Honvédartillerie, während
die auf dem Schiff beförderte Infanterie von zwei regulären Regimentern mit ungarischer Mannschaft abkommandiert wurden. Die ganze Besetzung des Kriegsschiffes schuldete einem von
Kriegsminister ernannten Major der Infanterie Gehorsam.
Das Ziel des am 25. Juli eingeweihten, nach fünf Tagen von Budapest ausgelaufenen und
donauabwärts fahrenden Schiffes war die Festung Peterwardein, der Sitz des Generalats von
Syrmien. Dem Autor zufolge konnte es jedoch sein Ziel wegen der am Rechtsufer der Donau
aufgestellten serbischen Geschütze nicht erreichen, die dann seinen Spielraum immer mehr
einengten, denn der Kapitän gab — anweisugnsgemäß — auf das leicht zu beschädigende Schiff
sehr acht. Nachdem der „Kriegsdampfboot Mészáros" von der Donaustrecke unterhalb der Draumündung verdrängt worden war, wurde er Ende September 1848 zur Verteidigung der Haputs t a d t kommandiert. Kurz danach war Preß bürg sein Einsatzort und in der Schlacht bei Schwechat
am 30. Oktober sichterte er den rechten Flügel der ungarischen Armee. Anfang Dezember wurde
das Schiff wegen der Vereisung der Donau in die H a u p t s t a d t zurückbeordert, wo es Anfang
J a n u a r der einziehenden österreichischen Armee zur Beute fiel.

»

KÖZLEMÉNYEK

VERESS D. CSABA

HOL VOLT AZ ÚGYNEVEZETT „MÁSODIK MOHÁCSI CSATA
1687. AUGUSZTUS 12-ÉN?

Az 1526. augusztus 29-én, Mohácsnál lezajlott csata színhelyétől légvonalban 15—
16 km-re délnyugatra ment végbe 1687. augusztus 12-én az az ütközet, melyet azóta
is általában „ második mohácsi csata" néven emlegetnek. Az elnevezést indokolja a
két csatatér közelsége, valamint jelentőségük hasonlósága. Míg az ,,első mohácsi
csata" (1526. augusztus 29) a török uralom kezdetét jelentette Magyarország törté
netében, a „második mohácsi csata" a török uralom alóli felszabadító háború egyik
legnagyobb jelentőségű ütközete volt. A meglehetősen tág értelmű elnevezést az is
indokolta, hogy napjainkig bizonytalan volt a csata színhelyének pontos meghatáro
zása is.
Az utóbbi időben — különösen a török uralom alóli felszabadító háború 300. év
fordulója alkalmából — egymást követően megjelenő munkák változatlanul pon
tatlanul határozták meg a nagy jelentőségű csata színhelyét. Ezen művek továbbra is
„nagyharsányi csata" megnevezéssel jelölik az ütközetet. 1 Ez a — már hagyományos
— pontatlanság onnét ered, hogy a korabeli források a csata helyszínének közelében
lévő 442 méter magas Harsányi-hegyhez (Szársomlyó) viszonyítva, „Harsányi-hegyi
csata" („Schlacht am Berge Harsan") elnevezéssel illették az ütközetet. Harsányi —
vagy mai nevén nagyharsányi — csatának azonban soha nem nevezték. Nagyharsány
(Harsány) falu ugyanis a szövetséges keresztény hadak harcvonalának nyugati — jobb
— szárnya végén helyezkedett el, ahol az ütközet során csak másodlagos fontosságú
események zajlottak le.
A korabeli jelentések alapján valóban nehéz pontosítani a helyszínt.2 Megkönnyíti
a történészek dolgát a sok fennmaradt illusztratív forrás.3 Meg kell jegyeznünk, hogy
ezek között a források között van az a két vázlat, amely a legtöbb problémát okozta
a kutatóknak. 4 Azonban mindegyik illusztratív forrás egyértelműen tartalmazza azo1 Erre jellemző a legutóbbi publikáció: dr. Nagy Lajos: „Az 1686—1687. évi hadjárat" című tanulmánynak az ütkö
zetre vonatkozó része. I n : Budától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686—1688. évi törökellenes hadjá
ratok történetéhez. A nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére. (Szerkesztette: Szita László) Pécs, 1987.
34—41. o.
2 Budától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686—1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez.
A nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére. (Szerkesztette: Szita László) Pécs, 1987. Az ütközet egyetlen ala
pos feldolgozása: Röder von Diersburg, Phüip: Der Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken.
I—IL B. Carlsruhe. (1839—1842.) I I . B. 31—37. o.
3 Franc de Langgrafen, Johan metszete. Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok (a továbbiakban —MNM
TKcs.) T—5998; valamint a L. N. D'. Eallart—M. Wening-íéle metszet. (MNM TKcs. T—3954.); ismeretlen mester
(„L'Accampamento del di 11 Agosto" ) MNM TKcs. T—3950.
4 A MNM TKcs. gyűjteményében őrzött két rajzon („L'Accampamento del di 11 Agosto" T—3950 és a „L'Accam
pamento del di 15 di Agosto" T—3949.) — melyek a mai Villány község területét ábrázolják — a rajzoló félreinfor
máltsága miatt „Kystotfalu" felirat szerepel. Ez a mai napig is meglévő falu a csatatértől kb. 15 km-re ÉNY-ra, a Villányi-hegységtől É-ra fekszik, távol a csata eseményeitől. A zavart fokozza, hogy a félrevezető „Kistótfalu" megneve
zés szerepel Lotharingiai Károly, valamint Tobias von Hasslingen vezérőrnagy főszállásmester hadinaplójában is.
(Budától Belgrádig, i. m. 119., 201. o.)
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A csata színhelye

napjainJ.ban

kat az alapvető és félreismerhetetlen természetes terepösszetevőket, melyek egyér
telművé teszik a csata színhelyének pontos meghatározását. A felsorolt forrásokon
(metszeteken) jól felismerhetők ezek : a mocsaras Karasica és annak lapályos síksága
(amely az írott forrásokban mint „völgy" szerepel), a Karasica lapályaitól nyugatra
emelkedő — 18—20 méteres relatív magasságú — tereplépcső (amely ma is egy nyu
gati magaslati- és egy keleti lapályos részre osztja Villány községet). A metszeteken
egyértelmű a tereplépcsőtől nyugatra húzódó fefínsík, melyet északról a Villányi
hegység keleti dombjai (keleti végén a Karasica-völgy fölé tornyosuló, 164 méter ten
gerszint feletti magasságú Templomhegy), nyugatról pedig a Harsányi-hegy (Szár
somlyó) 442 méteres tömbje határol.
A „második mohácsi csata" helyszíne és eseményei. Előzmények
Az 1687. július 19—20-án — déli irányból — az eszéki török hadseregösszpontosítás
ellen indított támadás kudarca után a szövetséges keresztény hadak — a Habsburg
császári fősereg és a bajor választófejedelem parancsnoksága alatt álló bajor, szövet
séges és császári csapatok — Siklósra vonultak vissza. Mivel az Eszéken összpontosí
tott török hadak is átkeltek a Dráván és a Báni-hegységben építettek ki megerősített
tábort, a Lotharingiai Károly herceg parancsnoksága alatt álló szövetséges keresz
tény hadak Siklós körzetéből Mohács térségébe vonultak, abban a reményben, hogy
csatára tudják kényszeríteni az — esetleg Buda ellen vonuló — török sereget. A Szulejmán pasa nagyvezír parancsnoksága alatt álló török fősereg anatóliai és ruméliai
hadtestei azonban augusztus 8-án váratlanul Siklós irányába kezdték meg előnyomulásukat. Ennek hírére Lotharingiai Károly herceg és Miksa Emanuel bajor válasz
tófejedelem úgy határozott, hogy — Mohácsról Siklós felé előretörve —megtámadják
a török hadakat, melyek végre elhagyták erős sánctáborukat.
Augusztus 10-én reggel a szövetséges keresztény hadak megkezdek az előnyomulást a Mohács—Nagynyárád—Töttös—Marok—Virágos—Villány és Nagyharsány
közti régi úton Siklós felé. Az augusztus 10-ről 11-re forduló éjszakát a mai Szent
mártonpuszta—Marótszentmárton és Marok körzetében lévő völgyben töltötték el,
megerősített táborban. 5 Augusztus 11-én reggel az előrevetett osztagok: a horvát
Lodron lovasezred mintegy 800 lovasa, megkezdte az átkelést a mai Virágos és Villány
között a Karasica folyó mocsarain átvezető áthidalásokon. A horvát lovasezred mögött
kilométeres oszlopokban állt és várt az átkelésre a szövetséges sereg.6
A török hadak augusztus 8-án valóban kimozdultak megerősített baranyavári
(Branjin Vrh) táborukból, s megkezdték előnyomulásukat a Dárda (Darda), Szent
istván (Petlovac), Beremend közti régi úton. Miközben főerőik sáncokkal megerősített
tábort építettek ki Lapáncsa, Idamajor, Beremend körzetében, a sereg jobb szárnyán
előnyomuló anatóliai hadtest előrevetett osztagai — a kioszi pasa parancsnoksága
alatt — a Karasica nyugati lapályain előretörve megközelítették a mai Villány déli
körzetében a Mohács és Siklós közti utat, s megtámadták a mai Virágos és Villány
között átkelő császári elővédeket. Miksa Emanuel bajor választófejedelem hadinapló
ja szerint : ,,Ezek után 9-én és 10-én Mohács környékéről útnak indultunk és kétnapos
meneteléssel elérkeztünk ahhoz a folyóhoz, amely a Harsányi-hegynélfolyik [a Karasicához]. Onnan lefelé, az út [Mohács—Siklós közti út] alatti bozótban itt-ott látni
lehetett a minket nyugtalanítani akaró ellenséget... Az említett hegynél is 5000 vagy
6000 török tartózkodott, akik a mi önkénteseinkkel és más elővéd csapatainkkal cse
leztek... Végül is néhány svadron horvát támadt rájuk, erre ők visszavonultak.
5 MÎTM TKcs. T—3948. („L'Accampamento del di 10 di Agosto'">.
6 Tobias von Hasslingen báró vezérőrnagy főszállásmester parancskönyve és hadinaplója. (Ford.: dr. Szita László.)
I n : Budától Belgrádig, i. m. 201. o.
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Lovasság (összesen 123 lovas század; ebből 107 császári és 16 szövetséges lovas század):
Császári lovas ezredek: Piccolomini (1), Commercy (2), Lodron (3) (A vázlaton — tévesen — gyalogságként jelölve. —
Á szerJc.), Kisel (4), Styrum (5), Serau (6), Caprara (7), Dünnewald (8), Pálffy (9), Gondola (10), Taaffe (11), Montecuccoli (12);
Szövetséges lovas ezredek: a sváb Cronsfeld (13), Württemberg (14), felső-rajnai (15).
Gyalogság: (33 zászlóalj, ebből 23 császári és 10 szövetséges)
Császári gyalogezredek (illetve zászlóaljak): Souches (16), Nigrelli (17), Heister (18), Lotharingiai (19), Guido Star
hemberg (20), Aspremont (21), Salm (22), Mansfeld (23), Neuburg (24), Leslie (25), Starhemberg (26), Schärffenberg (27)
ezredek és zászlóaljak;
Szövetséges gyalogság : a frank Heidersdorf gyalogezred három és a Keth gyalogezred két zászlóalja (28), a sváb öttingen gyalogezred kettő (29) és a Durlach gyalogezred egy zászlóalja (30), a felsőrajnai gyalogezred két zászlóalja (31).
Lotharingiai Károly herceg főparancsnok harcálláspontja (A), a 48 ágyúból álló tüzérségi tábor (B) és a szekértá
bor (C).
Lovasság (120 lovas század, ebből 66 császári és 54 bajor); gyalogság (19 zászlóalj; ebből 9 bajor, 8 császári és 2 szö
vetséges) ;
Bajor lovas ezredek: Arco (32), Soyer (33), Salaburg (34), Bielke (35), Latour (36), összesen 3500 lovassal;
Bajor gyalogság : Gallenfels (37), Strasser (38), Auersperg (39), Seibelsdorf (40), Steinau (41), rajna-pfalzi, Prinz von
Veldenz (42) gyalogezredek, illetve zászlóaljak.
Császári lovasezredek: Pace (43), Trouchess (44), Neuburg (45), Heissler (46), Sachsenlauenburg (47), Castelli (48),
Savoyai (49), Magni (50) ;
Gyalogezredek: Metternich (51), Keyserstein (52), Badeni (53), Serényi (54), Croy (55), bajor testőrezred (56);
Választófejedelem szállása (D), tüzérségi tábor (E).

Mivel a horvátok nagyon messzire előnyomultak és a helyszűke, valamint a sűrű
bozót miatt nem kaphattak segítséget, csak néhányat sebesítettek meg [a törökök]
közül, viszont őközülük az ellenség sokat felkoncolt. Miután tehát a fenti [horvát]
lovasság tovább nem jutott előre, visszavonult a táborba. Néhány ellenséges csapat
viszont ismét rátört a mi embereinkre, sőt még a választófejedelem őfensége előőrsei
re is, ezért a választófejedelem őfensége a [császári] Trouchess [lovas] ezredet maga
mellé vette és azzal rákényszerítette az ellenséget, hogy a bozótba [a Karasica árterü
leteire] húzódjon vissza." Hasonlóan írt hadinaplójában Lotharingiai Károly herceg
is : „10-én Kistótfalura [helyesebben a mai Villány — akkor néptelen és puszta — terü
letére] mentünk táborozni a siklósi úton... Amikor a tábor verésre kijelölt helyre érkez
tünk, az ellenség egy 3000—4000 lovasból álló hadteste támadást kezdett. Vissza
vertük őket, egy tatár és egy szpáhi fogságba esett. Elmondták, hogy már két napja
ide voltak rendelve, hogy a menetünket megfigyeljék..., és hogy a Bajram [ünnep]
után, mely aznap fejeződik be, a nagyvezír elindul, hogy megtámadjon minket. Ez a
hír az egész hadseregnek örömet szerzett, abban reménykedtünk, hogy végre eljön
a cselekvés órája, amit már annyi napja várunk... A törököknek az a különítménye,
melyet a kioszi pasa vezetett, látva, hogy tábort verünk, újra kitört az erdőből,
ahová bekényszerítettük őket, a táborunkhoz meglehetősen közel jöttek, és az őrsé
geinket egész éjszaka zaklatták." 7
A szövetséges hadak augusztus 11-én táborba szálltak a mai Villány helyén (me
lyet a források tévesen Kistótfalunak jeleztek).8 A sereg két része közti sávhatár az a
tereplépcső volt, amely, mint már emHtettük, Villányt ma is egy magaslati (nyugati) és
egy lapályos (keleti) részre osztja. A tereplépcsőtől Ny-ra húzódó fennsíkon (egész a
Harsányi-hegy K-i lábáig) a császári hadtest vert tábort. A sereg 21 ezer császári és 9
ezer szövetséges (sváb, frank, felső-rajnai) katonából állt. (A csapatok elhelyezkedését l.
az 1. sz. vázlaton: a csapattestek mellett feltüntetett szám az 1. sz. vázlaton való helyzetü
ket jelzi. 694-695. o.)
A tereplépcsőtől K-re vert tábort a bajor választófejedelem hadteste, amely összesen
20 ezer katonából állt, az alábbi megosztásban: A hadtest zöme (11 500 katona) a csá
szári hadseregből került ide Badeni Lajos herceg parancsnoksága alatt. A bajor csapa
tok 9000 katonából álltak ; az egyéb szövetségesek létszáma ismeretlen.
A szövetséges keresztény hadak összesen 57 ezer katonát számláltak : ebből 35 ezer
volt a gyalogos és 22 ezer a lovas; összesen 243 lovasszázadba és 52 gyalogos zászlóalj
ba sorolva. A tüzérség 48 ágyúból állott.
Az éjszaka—Miksa Emánuel hadinaplója szerint — „mindenütt csendes volt, és
minden helyre elegendő számú, erős őrséget állítottak."
Miközben a szövetséges keresztény hadak táborba szálltak a mai Villány község
helyén, a török fősereg — a Mohács—Siklós közti úttól délre elterülő bozótos-erdős
területen felállított lovas elővédcsapatainak fedezete alatt — berendezkedett a Lapáncsa, Idamajor, Beremend körzetében kiépített és körülsáncolt táborában. Itt —
Lőcstől (Luc) nyugatra, a Hönye-dűlőben ( 101 m. pont) — építették fel Szulejmán pasa
nagyvezír hatalmas sátorpalotáját. A török tábor a Karasica árterületei és az ettől
nyugatra elterülő hatalmas erdőségek közé szorult be. „Az egész szultáni tábor fel
kerekedett. .. és egy nagy, sűrű erdőben, egy utca formában [azaz hosszan elnyúló
alakzatban] tábort ütött. Sátort sátorhoz és sátorkötelet sátorkötélhez erősítettek,
úgyhogy a sátrak között olyan szoronkodás lett, hogy akadályozta a járást. A gyalo
gos iszlám sereg maga előtt sáncot ásott." Szilahtár is megemlíti azt, hogy a fősereg
előrevetett osztagokat küldött az ellenség felé: „Néhány vég vidékit azonnal kiküld7 Miksa Emánuel bajor választófejedelem naplójából (1687) (Ford.fdr. Nagy Lajos) I n : Budától Belgrádig, i. ni..
165. o.); részletek Lotharingiai Károly fővezér naplójából (1686—1687). (Ford.: dr. Szita László.) Uo., 119—120.o.
8 MNM TKcs. T—3950. („L'Accampamento del di 11 Agosto.")
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Az első harcvonal csapatai (Ny-ról K-re): Styrum lovas ezred öt escadronja (1), Starhemberg gyalogezred 1. zászlóalja
(2), Caprara lovas ezred három escadronnal (3), Starhemberg gyalogezred 2. zászlóalja (4), Caprara lovas ezred két escad
ronja (5), Dünnewald lovas ezred egy escadronja (6), Salm gyalogezred 1. zászlóalja (7), Dünnewald lovas ezred három
escadronja (8), Mansfeld gyalogezred 1. zászlóalja (9), Dünnewald lovas ezred egy escadronja (10), Pálffy lovas ezred
három escadronja (11), Mansfeld gyalogezred 2. zászlóalja (12), Pálffy lovas ezred három escadronja (13), Neuburg
gyalogezred 1. zászlóalja (14), Gondola lovas ezred három escadronja (15), Neuburg gyalogezred 2. zászlóalja (16), Gondola
lovas ezred egy escadronja (17), Taaffe lovas ezred két escadronja (18), Schärffenberg gyalogezred 1. zászlóalja (19),
Taaffe lovas ezred három escadronja (20), Schärffenberg gyalogezred 2. zászlóalja (21), Montecuccoli lovas ezred három
escadronja (22), Leslie gyalogezred 1. zászlóalja (23), Montecuccoli lovas ezred két escadronja (24), Piecolomini lovas ezred
egy escadronja (25), Souches gyalogezred 1. és 2. zászlóalja (26—26), Nigrelli gyalogezred 1. zászlóalja (27), Heister
gyalogezred 1. és 2. zászlóalja (28—28), Lotharingiai gyalogezred 1. zászlóalja (29), Guido Starhemberg gyalogezred 1.
zászlóalja (30), a frank Keth gyalogezred 1. zászlóalja (31), a sváb Durlach gyalogezred 1. zászlóalja (32), a felső-rajnai
gyalogezred 1. zászlóalja (33).
Második harcvonal (Ny-ról K-re) : Kisel lovas ezred két escadronja (1), Piecolomini lovas ezred négy escadronja (2),
Lesbe gyalogezred 2. zászlóalja (3), Commercy lovas ezred két escadronja (4), Salm és Aspremont gyalogezred 2. és 1.
zászlóalja (5), Lotharingiai gyalogezred 2. zászlóalja (6), felső-rajnai gyalogezred 2. zászlóalja (7), Lodron és Piecolomini
lovas ezred 4-4 escadronja (8), a sváb Cronsfeld lovas ezred négy escadronja (9), a sváb Württemberg lovas ezred három
escadronja (10), a Keth gyalogezred 2. zászlóalja (11), a frank Heidensdorf gyalogezred 1. és 2. zászlóalja (12—12),
a sváb Öttingen gyalogezred 1. zászlóalja (13).

tek az ellenség mozdulatairól való hírszerzésre... A tábor [a keresztény sereg] körül
ményeinek megismerésére használható foglyokat szereztek." A felderítés tévútra
vezette Szulejmán pasa nagyvezírt. Meg volt győződve arról, hogy a keresztény fő
sereg Pécs felé menekül, s előtte csak egy — Siklós biztosítására indított — hatezer
főnyi hadtest áll. Y L. a 2. sz. vázlatot. 696. o.)
A „második mohácsi csata" Villánynál 1687. augusztus 12-én
A csata első fázisa (1687. augusztus 12-én délelőtt) : török támadás a szövetséges
keresztény hadak bal szárnya ellen.
Augusztus 12-én a kora hajnali órákban — a Mohács—Siklós közti úttól délre fel
állított előrevetett lovasosztagok mögött — megindult a török fősereg előnyomulása
északi irányba," a keresztény hadak ellen. A hagyományoknak megfelelően a török
sereg nyugati — bal — szárnyán a ruméliai hadtest nyomult előre Oszmánpasaoglu
Ahmed pasa ruméliai beglerbég parancsnoksága alatt. Míg a ruméliai csapatok a Kara
sica lapályai fölött elterülő fennsíkon nyomultak előre, a keleti — jobb — szárnyon, a
Karasica lapályain az anatóliai hadtest támadott, keresztül vonulva Hídvég falun.10
Mindkét hadtest első lépcsőjében a lovasság vonult fel 15—15 ezer harcossal. Mö
göttük nyomult előre a gyalogság ugyancsak 15—15 ezer katonával és összesen mint
egy 80—85 ágyúval. Miközben a lovasság tömegei megközelítették a Mohács—Siklós
közti utat, illetve a keresztény hadak táborának déli szélét, a török gyalogság az emlí
tett úttól átlagosan 2 km-re délre, a Karasica és a Dárda—Siklós közti út között,
mintegy 4 km hosszan egymással párhuzamos, kettős sánc építésébe kezdett. Míg a tö
rök gyalogság az árkokban helyezkedett el, a sáncok mögött állították fel az ágyúk
zömét. A keresztény hadak észlelték a törököket. Mint Tobias von Hasslingen vezér
őrnagy írta naplójában : „Másnap, tehát e hónap 12-én, reggel 6 órakor észleltük, hogy
az ellenség sátrait nagy számban verte fel a mi hadseregünktől mintegy fél mérföld
nyire [2 km-re]. Mivel mielőttünk sok bokor és sövény volt, Lotharingiai Károly
herceg őfőméltósága úgy határozott, hogy a hadsereg Siklóshoz közelebb vonul,
ahol van egy nagy sík mező. Az ellenséget kicsalogatja a bozótból."11
A bajor választófejedelem gyóntató papjának —Gaetano Bonomo páternek —nap
lója szerint: „Reggel5órakor az élcsapatunk... megkezdte az előnyomulást. Balra
[azaz délre], az erdő szélén különböző ellenséges lovascsapatokat láttunk, amelyek a
mi menetünket kísérve húzódtak oda, anélkül, hogy rohamoztak volna... Körülbelül
8 óra volt, mikor az élcsapat és az oldalvéd elérte azt a mezőt, amely a Harsányi-hegy
meredek része és az erdő szegélye között két, legfeljebb három puskalövésnyi széles
ségű. Amikor az ellenség látta, hogy túljutottunk a szoroson [a mai harsányi-hegyi
kőbánya — művésztelep — alatt lévő meredek kaptatón], a félhold alakzatban fejlő
dött lovasságával megindult előre." Miután egyértelmű volt a török lovashadak táma
dási szándéka, Lotharingiai Károly herceg főparancsnok azonnal leállíttatta a mene
telő csapatokat, melyeknek előrevetett ezredei — a császári Styrum, Serau lovas és
Starhemberg, Leslie, Salm gyalogos ezredek már elérték Harsány [Nagyharsány]
falut. A Mohács—Siklós közti út két oldalán menetelő lovas és gyalogos ezredek meg
álltak, egy bal fordulóval déli irányba fordultak, s az úttól délre, illetve északra kettős
harcvonalba álltak fel. ,,A keresztények aztán raj alakzatban fejlődtek fel velük szem
ben — írta Bonomo páter —, amit először Franciaországban vezettek be. A janicsár
9 Szilahtar: Tárihi. Istambul, 1928. 249—253. o. (Törökből fordította: Káldy-Nagy Gyula) I n : Magyar Történeti
Szöveggyűjtemény. II/2. 1526—1790. (Szerkesztette: Sinkovics István) Budapest, 1968. 688. o.
10 L. : Franc de Langgrafen metszetét, a szöveges rész „ K " pontja alatt. MNM. MTKcs. T—5998. V.o. Györffy György :
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1963.1. k., 317. o.
11 Tobias v. Hasslingen: i. m. (In: Budától Belgrádig, i. m. 202. o.); Gaetano Bonomo páter naplójából (Ford.: dr.
Nagy Lajos.) I n : Budától Belgrádig, i. m. 234—235. o.)
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gyalogság hasonlóképpen kiterjeszkedett a mieinkkel szemben az erdő szélénél és a kis
zászlóikat egymástól bizonyos távolságra a földbe szúrták." 12
A szövetséges keresztény hadak két szárnyát az a — tüskés bozóttal borított —
mély vízmosás választotta el egymástól, amely a Harsányi-hegy keleti lejtőitől (Re
mete-völgy) kiindulva keresztezi a Mohács—Siklós közti utat. Harsány (Nagyhar
sány) DNy-i szélétől a vízmosásig állt fel a sereg nyugati — jobb — szárnyán a csá
szári hadtest mintegy 3,5 km hosszú arcvonalon, két egymás mögötti harcrendben.
(L. a 3. sz. vázlatot. 698. o.)
Az említett nagy vízmosástól a mai villányi szerb és zsidó temetőkig állt fel —
ugyancsak a Mohács—Siklós közti úttól délre, déli arcvonallal — a Miksa Emanuel
bajor választófejedelem parancsnoksága alatt álló hadtest első harcvonala, mintegy
1,5 km-es arcvonalon. (L. a 4. sz. vázlatot. 704. o.) Itt keverten álltak fel a császári és
bajor lovas és gyalogos ezredek, illetve zászlóaljak. Az úttól E-ra, szorosan csatlakozva
a császári második harcvonal K-i szárnyához, egész a villányi Templomhegyig vonult
fel a bajor hadtest második harcvonala: a bajor Salaburg lovas ezred 3 és az Arco
lovas ezred 5 escadronja (lovas osztálya) összesen 24 lovas századdal, a bajor Gallen
fels gyalogezred 2, a pfalzi Prinz von Veldenz ezred 2, a bajor Strasser ezred egy zász
lóaljjal, a bajor Soyer és a császári Magni lovas ezredek 3—3 escadronnal, végül a
bajor Strasser és a császári Keyserstein gyalogos zászlóaljak.
Miközben a török ruméliai hadtest lovassága mintegy 100—150 méternyire közelí
tette meg az úttól délre harcrendben álló császári hadtestet, a török keleti — jobb —
szárnyon előnyomuló anatóliai hadtest megkezdte támadását. Mintegy 7—8000 török
lovas Villány DK—D-i térségig nyomult előre a Karasica bozótos lapályán, hogy csa
pást mérjen a bajor hadtest keleti — bal — szárnyára. A bajor választófejedelem
környezetében tartózkodó Louis Hector de Villars herceg francia ezredes jelentése
szerint: „Világosan látható volt, hogy az ellenség — amely reggel óta csatározott —
úgy határozott, hogy az egész hátvédünket megtámadja.
A tábornokok egy kis ideig bizonytalanok voltak. Lotharingiai méltósága azon a
véleményen volt, hogy meneteljünk tovább, és több egységét vezényelte arra, hogy
amennyire csak lehet, a hátvédet biztosítsa. Mivel az ellenség egy négy-ötezer lovasból
álló különítménnyel körbezárta az egész balszárnyunkat, kénytelenek voltunk ellen
támadást indítani és erősen lőni őket. Majd ezután a balszárnyunk [a tereplépcső
feletti fennsíkon] a Harsányi-hegy felé kissé visszahúzódott, melyet az ellenség azon
nal követett." BadeniLajos is hasonlóan jelentette: „A balszárny, illetve a választó
fejedelem serege még alig készült fel az elvonulásra, és az utolsó svadrony a tábor
hely melletti magaslaton [az említett tereplépcső magaslatán] állt még, amikor az
ellenség... oldaltámadást készült indítani." Az itt biztosító három zászlóalj — a
Prinz von Veldenz, a Gallenfels és a Strasser gyalogezredek részei, valamint a császári
Magni lovas ezred — „az említett magaslatról egy kis csalitosig kb. 100 méterre"
visszavonult. A csalitosban lévő zászlóalj fedezte a hátráló csapatokat. „Ezt a vissza
vonulást — írta a jelentés — jó rendben, állandó túz alatt, mindkét oldalon egyenlő
veszteséggel bonyolították le. Az ellenség újból elfoglalta az általunk elhagyott magas
latot és a gyalogosok állandó tüze alatt, az odahozott két ágyú, a császári zászlóalja
kat mind erősebben és közelebbről veszélyeztette." 13
A L. N. D'Hallart — M. Wening-féle metszet szerint a török anatóliai hadtest
támadása a mai Villány K-i, lapályos térségéből érte az említett terephullám magas
latain felsorakozó keresztény csapatokat : a bajor Salaburg lovas ezred 3 escadronját
(34), a pfalzi Prinz von Veldenz ezred 1. zászlóalját (33), a bajor Gallenfels (32) és csá12 Villars ezredes levele 1687. augusztus 15-én a baranyavári táborból Croissy márkihoz. (In: Budától Belgrádig,
i. ni. 357—358. o.); Badeni Lajos 1687. augusztus 19-i jelentése Lipót császárhoz (In: Budától Belgrádig, i. m. 309—
310. o.)
13 Badeni Lajos 1687. augusztus 19-i jelentése Lipót császárnak. (In: Budától Belgrádig, i. m. 309. o.)
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szári Kayserstein (31) zászlóaljakat, a bajor Arco vértes (30) és Soyer lovas ezredek
(29) 3—3 escadronját, illetve az Arco vértes ezred két escadronját (28) ; a harsányi
utat lezáró Magni császári lovas ezred (27) három escadronját, továbbá a bajor Strasser
(26), Gallenfels (25) és a pfalzi Prinz von Veldenz (24) zászlóaljakat. A Badeni Lajos
fentebb idézett jelentésében szereplő események — ti. a csalitosig kb. 100 lépésnyire
visszavonuló három zászlóalj (24—25—26. sz. alatt) és a Magni lovasezred (27) — a
mai Villány déli részében, a Dózsa György utca nyugati oldalán emelkedő tereplépcső
magaslatain játszódtak le. Itt a keresztény csapatok, bár párszáz lépést hátráltak,
végül is feltartóztatták az itt támadó anatóliai török gyalogságot, janicsárokat.
(L. a D'Hallart metszetet. 707. o.)
A súlyosabb események azonban a Harsányi út és a Templomhegy között emelkedő
tereplépcső vonalán játszódtak le. Badeni Lajos fentebb idézett jelentését az aláb
biakban folytatta : „Szinte ugyanebben az időben egy másik ellenséges lovascsapat
támadott kb. 7—8 ezer emberrel..., s bár a három zászlóalj és ágyúk a lehetőséghez
mérten fogadták, mégis ezt figyelemre sem méltatva tovább vonultak [a török lovas
csapatok], és nem lehet megakadályozni, hogy a hátunk mögé ne kerüljenek és nagy
kiáltozással a második védelmi vonalunkon áttörjenek a mezőn [a tereplépcsőtől
Ny-ra húzódó fennsíkon] át a Harsányi-hegy ig." A D'Hallart-fóle metszet világosan
ábrázolta az eseményeket: a török lovasság áttörte a keresztény csapatok vonalát,
melyek (a 34—33—32—31—30—29—28. jelű csapattestek) hátrálni voltak kénytele
nek, s arcvonalukkal fokozatosan É-i irányba fordultak.14 Egy korabeli jelentés sze
rint : ,,Kb. 300 lépésnyi széles rés nyílott [a török lovasság áttörésének helyén], a leg-,
jobb és legválogatottabb szpáhik közül 12 000 főből álló hadtestük nagy erővel,
gyors vágtában átnyomult e résen és a két oszlopban vonuló seregünk balszárnyát
oldalba támadta, hogy egységeinket elvágja egymástól." A jelentés szerint a bajor
hadtest csapatai „Ugyanolyan gyors iramban űzték vissza a törököket, mint hogy
azok rájuk törtek. Nem sokkal ezután az ellenség újra megpróbálta teljes erejével át
törni a szilárd rendben rendíthetetlenül vonuló oszlopainkat... [Gyalogságuk] egy
közeli magaslaton állást foglalt [a tereplépcsőnek a Harsányi úttól D-re húzódó szaka
szán], honnét ötezer janicsár szakadatlanul lőtte a mieinket." Az előre-hátra hullám
zó ütközet a mai Villány község területén, annak Ny-i, magaslati részén zajlott le.
„Lajos badeni herceg — írta egy ismeretlen szerző a csatáról —, aki csapataival a má
sodik vonalban állott, látva, hogy milyen heves a küzdelem, azonnal az első vonalba
ment és jelentette [Lotharingiai Károly] hercegnek, mire ő Piccolomini tábornok
urat négy ezreddel azonnal odarendelte és a vonalat kissé visszavonta. Ezen csapatok
előtt 200 lépésnyire sok zászlóaljnyi janicsár állt, mikor azonban a tábori kígyókból
[sugárágyúkból] pár jól irányított lövést leadtak, gyorsan visszahúzódtak a völgybe
[azaz a Karasica lapályára.]" Lotharingiai Károly parancsára — Piccolomini tábor
nok vezetése alatt — három lovas és két gyalogezred részei indultak ellentámadásra
a mai Villány nyugati részében, a második harcvonal K-i szárnyáról. A Piccolominidandár déli — jobb — szárnyán a sváb Durlach (35) és Öttingen (36) gyalogos zászló
aljak, a centrumban a horvát Lodron (37) és felső-rajnai (38) lovas ezredek, az északi
— bal — szárnyon pedig az önkéntesekből álló Commercy lovas ezred (39) tört előre.
(L. a D'Hallart-metszet alapján készített 4. sz. vázlatot. 704. o.)
A sváb csapatok parancsnoka, Károly Gusztáv herceg jelentése szerint: „Az ellen
ség. .. egész haderejével ellenünk indult és balszárnyunkra, továbbá hátvédeinkre ta
padt, amit a bajor választófejedelem úr, aki a balszárnyat vezényelte, azonnal észre
vett és jelentette, hogy az előcsapatok... álljanak meg. Ez azonnal meg is történt, mi
vel valóban az ellenség balszárnyunkat megtámadva arra törekedett, hogy a dombot
[tereplépcsőt] elfoglalva ágyúikkal oldalunkba kerüljön. Miután azonban néhány
14 MNM. MTKcs. T—3954:
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Első harcvonal (Ny-ról K-re): császári Seibersdorf gyalogezred 1. és 2. zászlóalja (1—1), császári Auersperg gyalogezred
1., 2. zászlóalja (2—2), császári Pace lovas ezred négy escadronja (3), császári Metternich gyalogezred 1. zászlóalja (4),
császári Trouchess lovas ezred négy escadronja (5), bajor Steinau gyalogezred 1. és 2. zászlóalja (6—6), császári Trouchess
lovas ezred egy escadronja (7), császári Götz lovas ezred öt escadronja (8), bajor Testőrezred 1. zászlóalja (9), császári
Neuburg lovas ezred öt escadronja (10), bajor Testőrezred 2. zászlóalja (11), bajor Latour lovas ezred öt escadronja (12),
bajor Serényi gyalogezred 1. zászlóalja (13), bajor Bielke lovas ezred három escadronja (14), bajor Serényi gyalogezred
2. zászlóalja (15), császári Heissler lovas ezred öt escadronja (16), császári Croy gyalogezred 1. zászlóalja (17), császári
Sachsenlauenburg lovas ezred öt escadronja (18), bajor Testőr lovas ezred egy escadronja (19), császári Baden gyalog
ezred 1. zászlóalja (20), császári Castelli dragonyos ezred négy escadronja (21), császári Baden gyalogezred 2. zászlóalja
(22), császári Savoyai dragonyos ezred négy escadronja (23).

császári ezred az én parancsnokságom alatt álló csapatokkal együtt a bal szárny segít
ségére a magaslatra sietett és onnan elkergette az ellenséget." Ugyancsak Károly
Gusztáv egy — augusztus 18-i — jelentéséből tudjuk, hogy ,,A janicsárok támadása
olyan hirtelen történt, hogy Max Emanuelnek alig jutott ideje, hogy megálljon és
a csapatait rendbe állítsa. S miközben itt [azaz a harsányi úttól délre eső magaslato
kon] különösen élénk tűzharc bontakozott ki, a különböző szpáhi seregek — összesen
mintegy 8000 fő — a janicsár osztagok védelmében és a tüzérséggel kiterjeszkedtek a
fennsíkra, és egyre inkább fenyegették a sereg balszárnyát... Miksa Emanuel pilla
natnyi habozás után villámgyorsan hatásos ellentámadásba lendült a lovasság élén.
A törökök egyre többen vonultak vissza."15
A villányi Templomheggyel párhuzamosan nyugati irányba támadó török anatóliai
lovasság végül is csapdába esett. Míg É-i irányba — a hegy miatt — kitérni nem tud
tak, szemből a Piccolomini lovas dandár támadott, s délről, bal oldalukban a bajor
csapatok tüzérségi és muskétatüzét kapták, illetve ebből az irányból is ellenlökések
érték őket. Miksa Emanuel hadinaplója szerint: ,,A választófejedelem őfensége Picco
lomini grófot az említett ezredekkel oda rendelte a jobbszárnyról, ő azokkal felvonult
a következő magaslatra [a mai villányi Petőfi utca vonalában húzódó emelkedő],
ahonnan az ellenség szándékát meg is tudta akadályozni és arról az oldalról az útjukat
elvágta. Badeni Lajos herceg egyúttal hat svadronnal [lovas századdal] a Magni,
a Castelli, az Arco és a Susi [ ?] ezredből, valamint egy század dragonyossal a Neuburg
[ezredből] előnyomult, hogy az ellenséget oldalba támadja, abban az esetben, ha
a választófejedelem őfensége tovább engedi a frontot benyomni." 16 A déli órákra a tö
rök anatóliai lovasság fokozatosan visszavonult a fennsíkról a Karasica lapályaira,
s ott — a sáncok előtt — újra rendezte sorait. Egy esetleges újabb török támadás el
hárítására Miksa Emanuel bajor választófejedelem csapatokat vonultatott fel a Kara
sica lapályaira néző tereplépcső magaslataira, ahol azok két vonalban álltak fel. Az
első vonalban álló bajor Gallenfels, Strasser, pfalzi Prinz von Veldenz és császári
Kayserstein gyalogezredeket a sváb sereg két zászlóaljával — a Durlach és Öttingen
zászlóaljakkal — erősítették meg, ahol azok „nagyon jól megállották a helyüket.
Az ágyúkat az oldalainkra, majd pedig az első vonalba osztották ki — írta a bajor
választófejedelem hadinaplójába. — Azokba a kis résekbe is beállították őket, ame
lyeket a zászlóaljak és a svadronok között hagytak nyitva."
Az anatóliai török lovasság támadásának kudarca és visszavonulása után viszony
lagos nyugalom állott be. A választófejedelem parancsára a tereplépcső magaslatain
felsorakozott csapatok hat tábori ágyút irányítottak a lapályon álló török lovasságra.
„Ezek az első jól irányzott lövések után összezavarodtak, ezután még jókora sortüzet
kaptak a puskákból is, mire messzi visszavonultak. Közben a táborból és a hegyről
— írta Gaetano Bonomo páter naplójában —, melyet egész tömeg tartott megszállva,
felhangzott a tetszésnyilvánítás... A mieink tehát tetemes kárt okoztak azáltal,
hogy a [török] lovas csapattestet szétverték és a gyalogságuk harcrendjében is zűr
zavart keltettek... Egészen délután 3 óráig állandóan csatarendben álltunk." Ebben
a nyugalmi időszakban történt, hogy a tereplépcső magaslatain álló bajor hadtest
soraiból a Commercy lovas ezred — parancs nélkül — előretört a török lovasság felé,
hogy „kitüntesse magát." A vállalkozás katasztrófával végződött. Az ezred egyik szá
zada túlságosan előretört, s ezeket a török lovasság váratlan gyorsasággal körülvette
és felkoncolta. Elesett 160 ember, köztük Leopold Lignéville-Tumejus gróf császári
ezredes is, s megsebesült egy török kopjaszúrástól Charles François Commercy herceg
császári ezredes ezredparancsnok is.17 A viszonylagos nyugalmi időszak alatt Lotharin15 „Jelentés a keresztény hadseregnek az örökös ellenséggel szemben a Siklós melletti Harsányi-hegynél kivívott
nagyszerű győzelméről..." (In: Budától Belgrádig, i. m. 409—419. o.); Ismeretlen szerző leírása a nagyharsányi csatá
ról (uo. 414—415. o.); Károly Gusztáv 1687. augusztus 13-i jelentése a svéd királynak, (uo. 326., 328. o.)
16 Miksa Emánuel választófejedelem naplójából. (In: Budától Belgrádig, i. m. 167. o.)
17 Uo. 167. o.; Gaetano Bonomo naplójából (uo. 235. o.)
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A töröh lovasság áttörése a bajor hadtest déli szárnyán a csata első fázisában.
metszette Michael Wening)

(MNM

TKCs. T—3954. Hallart rajza után

giai Károly herceg főparancsnok úgy döntött, hogy — mivel a török sáncrendszer erre
az időre teljesen kiépült, s annak áttörésére semmi lehetőség nem látszott — folytatni
kella visszavonulást Siklós irányába. A többi parancsnok—Miksa Emánuel és Badeni
Lajos — azonban a csata folytatása mellett volt. Véleményük szerint nem volt szabad
az elsáncolt török hadat maguk mögött hagyni, mert az előbb-utóbb támadni fog.
Ez utóbbi véleményt támasztotta alá, hogy délután 3 óra körül az anatóliai had
test sávjában újra megindultak a török csapatok. „Eközben észre lehetett venni és
a főherceg őfensége, valamint a Lotharingiai herceg is látta, hogy sok janicsár zászló
alj vonul fel jobb kéz felé és erősítésképpen a megmaradt [a délelőtti támadás után
visszavonult] ellenséges lovassághoz akar csatlakozni. Szemmel látható volt, hogy
ezután még nagyobb erővel akarnak ránk támadni, mint előzőleg. Ezt a szándékot
mindenki meg akarta akadályozni — írta a bajor választófejedelem hadinaplójában
—-, de úgy hogy az ellenség mégcsak levegőhöz se juthasson sokáig... A választófeje
delem őfensége gróf Johann Baptista von Arco vezérőrnagyot [bajor vértes] ezredé
vel és több második vonalbeli svadronnal elindította abba völgybe [a Karasica
lapályos völgyébe] ,ahol az ellenség a legerősebb volt és a legnagyobb tömegben
gyűlt össze." Az ellentámadás sikeres volt, s a török csapatok az anatóliai hadtest
sáncai mögé vonultak vissza. „így a mi első harc vonalban lévő lovasságunk — írta
a bajor fejdelem naplójában — nem messzebb mint 150 lépésnyire az ellenség védelmi
állásaitól és ágyúitól megállt." 18
A délelőtti harcoknak volt egy mellékeseménye is. Ugyanis a török ruméliai had
test nyugati — bal — szárnyáról egy négyezer főnyi tatár lovascsapatot indított el
Harsány (Nagyharsány) irányába, hogy megkísérelje a „jobbszárny mögött a [nagyharsányi] templomnál álló málhánk megtámadását; azonban a [császári] Kisel és Serau [lovas] ezred visszakergette őket." 19
A csata második fázisa : a keresztény hadak ellentámadása 1687. augusztus 12-én
délután.
Az anatóliai török csapatok délelőtti, majd kora délutáni kudarca után a török
csapatok „Gyorsan visszahúzódtak ágyúikhoz az erdő és a mocsár [Karasica] kö
zött, oda, ahol a janicsárság fél ember magasságnyira elsáncolta magát." Egy, a bajor
választófejedelem táborából kelt jelentés szerint a török sereg „.. .a háta mögött készí
tett silány sáncok mögé húzódott. A táborukhoz vezető szűk térségen, amelyet egyik
oldalon áthatolhatatlan erdő, másik oldalon a Karasica folyónak több mint ötszáz
lépés széles mocsaras árterülete határolt, a janicsárok és a tüzérség összezsúfolódva
igyekezett védeni." Lotharingiai Károly véleménye szerint „Volt némi nehézségünk,
ugyanis a hely igen szűk volt, s így a császári csapatoknak csak a kisebb része [a bajor
választófejedelem hadteste] tudott támadni, de ez nem számított, hiszen az ellenség
sem támadhatott szélesebb arcvonalon, mint... mi... Ahogy a vezér [Lotharingiai
Károly] és a választófejedelem néhány rendelkezést hozott az ellenség megtámadására,
a csata híre nagy örömet okozott [a csapatok között.] "
Villars francia ezredes jelentése szerint „Végül, délután három óra felé úgy döntöt
tünk, hogy az ellenség ellen támadást indítunk. A török balszárnya egy erdőben,
jobbszárnya egy völgyben [a Karasica lapályos völgyében] volt, melyben szintén erdő
terült el. Körülbelül ezer lépésnyire volt [a keresztény hadaktól] az arcvonal, amit az
ellenség kezdett elsáncolni."20
18 Miksa Emánuel naplójából. (In: Budától Belgrádig, i. m. 168. o.)
19 Ismeretlen szerző leírása a csatáról (In: Budától Belgrádig, i. m. 416. o.); v. ö. a L.N.D' HaUart—M. Weningíéle metszettel. MNM MTKcs. T—3954.
20 Ismeretlen szerző leírása a csatáról. (In: Budától Belgrádig, i. m. 416. o.); Lotharingiai Károly hadinaplójából2.
(uo. 120. o.); Gaetano Bonomo naplójából (uo. 236. o.), Vülars jelentése augusztus 15-én. (uo. 358. o.); Jelentés a báránya vári táborból (uo. 410. o.)

— 708 —

Mivel a keresztény szövetséges hadak jobbszárnya, a császári hadtest csak nagyon
nehezen férhetett — a hatalmas erdőség miatt — a török oldalába, végül is a bajor
választó hadteste kapott parancsot a támadás végrehajtására. A támadás első harc
vonalát az első harcrendből előnyomuló Savoyai és Rabutin lovas dandárok alkották.
A második támadó lépcsőt az első harcvonal gyalogsága képezte. A harmadik támadó
harc vonalában a délelőtti ütközetben résztvevő csapatok nyomultak előre. (L. a
D'Hallart-Wening-féle metszet alapján készült 5. sz. vázlatot. 710. o.)
A támadást erős ágyútűz vezette be és kísérte, s —mint azt Villars jelentette — „A
tábornokaink egyenesen a [török] sáncok ellen vezényeltek rohamot." Délután 5 óra
kor megindult a támadás. „A balszárny egész vonala szép rendben és igen szorosan
vonult előre, folyamatosan lőve a gyalogság élén lévő ágyúval, az ellenség pedig min
ket lőtt ugyanúgy. Alighogy egy jó órányit nyomultunk ebben a rendben előre, amikor
az előretolt török csapatok elkezdtek visszavonulni, időnkénti vissza-visszafordul va.
Ez a fordulat nagyon feltüzelte katonáinkat, s hogy hevességüket mérsékeljük, tábor
nokaink az élükre álltak. Ugyanolyan tempóban követtük az ellenséget, ahogy ők
visszavonultak, miközben mindkét hadsereg tovább ágyúzott. Ahogy közeledtünk
a hadsereg zöméhez, a két erdőnél lévő magaslaton, észrevettünk előtte egy sáncot...
Ez a sánc még egyáltalán nem volt befejezve, a törökök csak reggel óta munkálkod
tak rajta, így az árok sem erős, sem mély nem volt. Mindamellett a sánc végig ágyúk
kal volt megerősítve, s nagy számú janicsárhaddal, akik mögött az imént visszavo
nult [lovas] hadtest csatarendbe állt..." Gaetano Bonomo páter naplója szerint: „A
török lovasság a keresztények heves nyomására megingott...és csaknem menekülésszerűén hátrált, egészen a biztonságos futóárkok mögé. Azok az ellenséget övig takar
ták, és a janicsárok ott akartak helytállni. Az említett futóárok-sáncokat még nem
fejezték be és a törököknek arra sem volt idejük, hogy a tüzérséget jól megmagasí
tott védőállásba vigyék." Az első harcvonal két lovasdandára, Jenő herceg és Eabutin
gróf — jelentette utólag Badeni Lajos — ,,a csata hevében, a bokrokon keresztül
túl messze mentek csapatukkal előre... Ekkor derült ki, hogy az ellenség árkaitól és
ágyúitól nem voltak 150 lépésre sem, melyeket a bokrok miatt nem lehetett látni. A tö
rökök ágyúkkal és puskákkal szüntelenül tüzeltek a mieinkre, de a nagy közelség
miatt az ágyúkkal nem tudtak ártani. így kb. negyed órát álltak a szüntelen tűz
alatt, amíg a gyalogság odaért. Az előlünk menekülő [török] lovasság nem a [sáncokon
át] a visszavonulásra hagyott réseken, hanem egyenesen a sáncokon és az árkokon
keresztül menekült. Ezért a Választófejedelem — hogy ebből a zavarból előnyre te
gyen szert — elhatározta az általános támadást." Hasonlóan írta le az eseményeket
a bajor választófejedelem is hadinaplójában: „A törökök nemcsak a [sáncokon] maguk
által tört réseken hátráltak vissza, hanem még saját védműveiket is átugratták, ha
azok útjukban voltak. Ebből már következtetni lehetett arra a zűrzavarra, amely ez
után támadt közöttük. Emiatt a választófejedelem őfensége kiadta a parancsot, hogy
az egész balszárny haladék nélkül nyomuljon előre és azonnal támadjon. Alighogy
a mieink a védőállásokhoz értek, már láthatták, hogy az ellenség megkezdte a vissza
vonulást, de azt is, hogy azon a szűk úton a [török lovas] svadronok egymás hegyén
hátán összetorlódnak. Amellett a védőállásaikat is elhagyják, a puskáikat eldobálják,
és itt-ott már mindenki futásnak ered." Lotharingiai Károly is említést tett arról, hogy
,,Amint az árokhoz értünk, az ellenség sortüzet adott, majd látva, hogy tüzük nem
állított meg minket, elhagyták a sáncaikat és megfutamodtak." Amint a két keresz
tény lovas dandár kétoldalról és a gyalogos zászlóaljak frontálisan elérték a védő
állásokat és behatoltak a sáncok közé, a török gyalogság mögött harcrendben álló
anatóliai és ruméliai török lovasság gyáván megfutamodott, s cserben hagyta a hát
ráló és helyenként még harcoló török gyalogságot, elsősorban a janicsár csapatokat.
Minden korabeli forrás megerősíti ezt a tényt. „Idáig elismeréssel adóztam a török
lovasságnak — írta egyik jelentésében a francia Villars ezredes —, mivel keményen
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Az első harcvonal keleti — bal — szárnyán a Savoyai Jenő vezérőrnagy vezette lovas dandár nyomult előre: a Savoyai
(1) és Castelli (2) dragonyos, a bajor gárda-lovas (3), a császári Sachsenlauenburg vértes (4) és Heissler lovas ezredek (5).
A nyugati —jobb — szárnyon a Rabutin vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló lovas dandár vonult: a bajor Bielke (6)
és Latour (7), a császári Neuburg (8), a Götz vértes (9), a Trouchess (10) dragonyos és a Pace (11) lovas ezredekkel.
A második támadó harcvonal gyalogságból állott: a Badeni (12), Croy (13), bajor Serényi (14), Testőr (15) és Steinau
(16), valamint a császári Metternich (17) Auersperg (18) és Seibersdorf (19) zászlóaljakkal.
A harmadik harcvonalban vonultak: a császári Commercy (20), bajor gárda (21), császári Lodron (22) lovas ezredek, az
Öttingen (23), Durlach (24) zászlóaljak, a bajor Arco (25) vértes és Soyer (26) lovas, Salaburg (27) lovas, császári Magni
(29) lovas ezredekkel, a bajor Strasser (29), Gallenfels (30) és pfalzi Prinz von Veldenz (31) zászlóaljakkal.

harcoltak és elég sok emberünket megölték..., de most, hogy feléjük nyomultunk, rá
döbbentünk gyalázatosságukra. Elsőként a lovasság, majd ezek tartalékegységei a
legcsekélyebb ellenállás nélkül menekülni kezdtek, és tíz-tizenkétezer janicsárt
hagytak cserben." Megemlítette ezt Gaetano Bonomo páter is: „Ebben az összecsa
pásban a szpáhik, ami lovasságot jelent, gyalázatosan cserben hagyták őket [a sán
cokban harcoló gyalogságot], mert vad rohanásban egészen Dárdáig vágtattak." 21
A lovasság megfutamodása után a török gyalogság feladta az első sáncvonalat, mely
,,első sáncokban az ellenség húsz ágyút hagyott hátra!" (írta egy ismeretlen jelentés).
A második sáncvonalat már alig védték a pánikba esett török csapatok. Mindenütt
megindult a futás. ,,S mivel az ellenség arcvonala egymás mögött állt — a terepnek
már említett szűk volta miatt [l. a D'Hallart-Wening-féle metszetet! 713. o.J —, azért
egymáson keresztül bukva mindenki menekülésre kényszerült a [török] táboron ke
resztül..." Tobias von Hasslingen vezérőrnagy naplója is drámai sorokban rögzítette
az eseményeket: „A janicsárokat... végül is kivetettük gyenge sáncaikból és az ellen
séget teljes menekülésre kényszerítettük... Bár az ellenség minden szűkebb helyen,
a mocsár [Karasica] és a sűrű erdő között védekezve megállt, de mindig kevesebb
ellenállást tanúsítva újra menekülésre lehetett kényszeríteni. Az ellenség lemészárlá
sát, a gyilkolást nem lehet leírni. Menekülés közben a szűk szorosokban egymás elől
nem tudtak kitérni, s legázolták egymást." 22
Szilahtár török történetíró is leírta az eszeveszett menekülést: ,,A magasságos
Allah parancsára pedig az ellenség felől heves szél támadt, amely az ágyúk és a puskák
füstjét és a síkság homokját az iszlám seregre hordta és a világot sötétségbe borította.
Szem szemet nem látott, és olyan tolongás és kétségbeesés keletkezett, hogy mindenki
a fejét kereste. Este előtt egy órával egészen hátat fordítottak és valamennyien a tá
bor felé mentek. Sátorköteleiket karddal elvágták és romboltak..." Hasonlóan írt
a török táborban lévő Sándor Pál erdélyi követ Apafi Mihály fejedelemnek tett
jelentésében : „Az német megnyomván a törököt, az lovasa megfutamodott, s úgy jöt
tek az sátorok felé, mintha az német mindenütt az hátakon lett volna, az holott min
den sátorokat, feles számú szekereket, kincseket, egy szóval majd minden hadi appa
rátusukat elhadván, csak maguk szaladtak, ijedtekben maguk is vágták magukat
az szaladás közben ; az mit három szállásban mentünk elmenet, azt egy nap délután
vissza ügettük ; eléggé kiáltották a végbeli törökök, hogy térjenek meg [forduljanak
vissza], ne fussanak, mert az gyaur nem jön, de mégis csak szaladtak minél jobban
lehetett..." A török foglyok vallomása szerint (mint azt Villars levele feljegyezte):
„A nagy vezír az utolsó pillanatig a sáncvonal mögött volt; megtaláltuk azt a helyet,
ahonnan parancsait osztogatta, ugyanis nagy számú levágott fejek voltak itt, azoké
a keresztényeké, akiket a törökök a csatában megöltek, és a lába elé vetettek."215
Lotharingiai Károly hadinaplója szerint körülbelül este 8 óra volt, „amikor tábo
rukba értünk, ami közel 2 mérföld [kb. 8 km] hosszú volt. Az éjszaka véget vetett a
harcnak. Az ellenség táborában töltöttük az éjszakát, mindnyájan fegyverben."
Erre az időre a szövetséges keresztény hadak nyugati — jobb — szárnya is beérkezett,
mivel a Harsánytól (Nagyharsánytól) délkeletre elterülő nagy és sűrű erdőségen át
csak igen nagy nehézségek árán tudtak átvergődni. Dünnewald tábornok csapatai —
egy lovas és három gyalogos ezred — sem érték el céljukat. Nekik délről kellett volna
átkarolni a török tábort, s elzárni a baranyavári átkelő pontokat. Feladatukat azon
ban nem tudták teljesíteni. Miksa Emanuel hadinaplója szerint „Bielke tábornok úr
21 Lotharingiai Károly hadinaplójából (uo. 121. o.), Gaetano Bonomo naplójából (uo. 236. o.); Badeni Lajos augusz
tus 19-i levele (uo. 312. o.), Miksa Emanuel hadinaplójából (uo. 168—169. o.), Villars augusztus 15-i leveléből (uo.
358. o.)
22 Ismeretlen szerző jelentése a csatáról (uo. 416. o.), Badeni Lajos augusztus 19-i jelentése (uo. 312), Tobias v.
Hasslingen naplójából (uo. 202. o.)
23 Szilahtár: i. m. 688. o., Török—Magyarkori Történelmi Emlékek. Első Osztály: Okmánytár. 9. k. Budapest, 1873.
259—263. o. ; Villars ezredes augusztus 15-i levele. (In: Budától Belgrádig, i. m. 359. o.)
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^4 Ďayor hadtest támadása Villánytól DDK-re a csata második fázisában. (MNN
Wening)

TKCs. T—3954. Hallart rajza után metszette Michael

és a Savoyai herceg az említett ezredekkel [Savoyai, Testó'r, Sachsenlauenburg,
Heissler és Latour lovas ezredekkel] az ellenséget a másik két védelmi állásból az
egész török táboron keresztül űzte és vágta egészen a Baranya vár közelében lévő
szorosig, amely egy erdő és egy mocsár között van. Tovább azonban a leszálló éj
miatt nem lehetett üldözni az ellenséget, de azért sem, mert eltűnt a szemünk elől...
Hanem azért is, mert tanácsosabb volt óvatosságból ott megállni és megvárni a többi
ezredet." Gaetano Bonomo páter valószínűleg a bajor választófejedelem véleményét
írta le naplójában, mikor arról panaszkodott, hogy „milyen hasznos lett volna, ha
a hadseregben bizonyos számú huszár is lett volna, mert azok olyan kiválóan alkal
masak az ellenség üldözésére, mint amilyen kevéssé alkalmasak azzal rendezetten és
keményen szembeszállni." így keményebb üldözésre Baranya vár után nem került
sor, s a menekülő török csapatok roncsai éjfél körül elérték Eszéktől északra a Drá
vát. „Éjfélkor csupasz, mezítelen lábakkal és fedetlen fővel érkeztek [a menekülő tö
rök katonák] az eszéki hídhoz — írta Szilahtár török történetíró. — S mivel féltek az
ellenség üldözésétől, mindenki azonnal át akart kelni a hídon. Egy nyíllövésnyi he
lyen a nép egymás hátára ment, úgyhogy a tolongástól kétezernyi ember a lábak alatt
maradt és elpusztult. De bármilyenek is voltak a körülmények, másnap délutánig
átkeltek a túlsó partra és Eszék közelében letáboroztak." 24
A győzelmes csata eredményei
Sándor Pál erdélyi követ jelentése szerint a csatát követő éjszakai órákban a ke
resztény hadak parancsnokai megtiltottak minden zsákmányolást a csatatéren és az
elfoglalt török táborban, mivel a török hadak gyors megfutamodását valamiféle
cselnek vélték. Azonban másnap, augusztus 13-án (mint azt a bajor választófejedelem
hadinaplója megörökítette) : „A távolabbi török tábort teljesen kifosztották és ezután
mindkét hadsereg beköltözött oda. A nagyvezér sátra előtt, amelyett az említett mó
don a választófejedelem őfensége kapott meg, kitűzték a csatában zsákmányolt
hadijelvényeket és zászlókat." A hadizsákmány óriási volt : összértéke elérte az öt
millió forintot. Zsákmányul esett a törökök teljes tüzérsége: Lotharingiai Károly
hadinaplója szerint 70 db ágyú és 12 db mozsárágyú, valamint hatalmas mennyiségű
lőszer és hadianyag, továbbá hatezer ló, hétezer vágómarha, ezerötszáz teve, sátrak
ezrei, melyek közül a legpompásabb a nagyvezír sátorpalotája volt. „A muskétások
a dukátokat és a pénzeket kalapszámra hordták el — írta egy ismeretlen levélíró —
Még a gyermekek és az asszonyok is pénzben és drágaságokban annyit kaptak, hogy
el sem bírták cipelni. [A nagyvezír sátra előtt] három karóba húzott keresztényt talál
tak, akik a vallomások szerint a nagyvezírt arra biztatták, hogy bocsátkozzék harc
ba, mert a győzelem biztos. Ezért, amikor a csapatok megkezdték a visszavonulást,
azonnal kivégeztette őket."
A csata emberveszteségei a jelentések szerint a következők voltak : hétszáz keresz
tény katona hősi halált halt és kétszáz megsebesült. A csatatéren nyolcezer török ka
tona — elsősorban janicsár — holttestét számlálták össze, s kétezer török katona ha
difogságba esett. Megállapíthatatlan volt, hogy mennyien vesztek bele a Karasica és
a Dráva mocsaraiba.
A csata utáni napot — augusztus 13-át és 14-ét — az elfoglalt török táborban töl
tötték a keresztény hadak. ,, 14-én — írta a hadinaplójába Lotharingiai Károly fő
parancsnok — díszlövéseket adtunk le az egész tüzérségünkkel és az ellenségtől zsák
mányolt ágyúkból." Sándor Pál erdélyi követ jelentése szerint ezen a két napon a ka
tonák összeszedték az elszórt zsákmányt, s mellyel nem tudtak mit kezdeni, azt fel24 Lotharingiai Károly hadinaplójából. (In: Budától Belgrádig, i. m. 122. o.), Villars augusztus 15-i jelentéséből (uo.
359. o.), Miksa Emánuel naplójából (uo. 169. o.), Gaetano Bonomo naplójából (uo. 236. o.); Szilahtár: i. m. 688. o.
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gyújtották. Azokat a zsákmányolt ágyúkat is, melyek használhatatlanok voltak,
összetörték és otthagyták. „Katonáink az egész napot örvendezéssel töltötték, vala
mint a mocsarakból csalogatták ki a törököket, akiket még mindig nagy számban
találtak..." 15-én ,,Kistótfaluba" — azaz a mai Villány területére — vonultak a ke
resztény hadak, és ott rövid időre újra táborba szálltak. Innét indult el Savoyai
Jenő vezérőrnagy váltott lovakon Bécsbe a császárhoz a győzelmi jelentéssel, Gabriel
márki pedig Rómába indult a pápához.
A keresztények minden valószínűség szerint csak saját halottaikat temették el a
csatatér közelében, a törököket nem. Egy korabeli röplap szerint „[Augusztus] 15-én
a sereg a török holttestek és elhullott lovak bűze miatt elhagyta a tábort." Hasonlóan
emlékezett meg Gaetano Bonomo páter is, aki szerint: „Azonban ismét tovább kel
lett vonulni, mielőtt a hullák sokasága megfertőzte volna a tábort, ezért a sereg 15-én
más helyre ment." Miután Gondola tábornok háromezer lovassal már augusztus 13-án
Dárdáig nyomult előre, az Eszékre visszavonult török csapatok megfigyelésére, 15-én
Dünnewald tábornok hat gyalogos és hét lovas ezreddel Siklósra vonult, majd onnét
a Dráván átkelve Szlavóniában folytatta a támadást a törökök ellen. A fősereg is
15-én indult meg a villányi táborból Mohács felé, majd átkelve a Dunán, a DunaTisza közén folytatta tevékenységét.
Az elnéptelenedett csatatérre még szeptember közepén is jártak a környező várak
katonái. Lotharingiai Károly jegyezte fel naplójában, hogy levelet kapott a siklósi
vár parancsnokától, amelyben azt közölte, hogy „A siklósi, pécsi és kaposvári hajdúk,
akik a csatamezőre jártak zsákmányt kutatni, mindennap újabb, alig-alig élő törökö
ket találtak a mocsarakban... A drávai átkeléskor megfulladt emberek [pedig] annyi
an voltak, hogy néhány nap múlva, mikor az elmerült testek a felszínre kerültek, egy
igen nagy területen beborították a víz egész felületét."25
A Harsányi-hegynél, annak keleti magaslatain — a mai Villány falu helyén és attól
délre — 1687. augusztus 12-én lezajlott csata hadászati jelentősége igen nagy volt.
Miután a magyarországi török fősereg itt szinte teljesen megsemmisült, megnyílt
az út Szlavóniába, s egy évvel később — 1688. szeptember 6-án — a szövetséges ke
resztény hadak visszafoglalták Belgrádot. Ezzel megnyílt az út a Török Birodalom
belsejébe. Azonban a Erancia Királyságnak a Német-Római Birodalom elleni táma
dása ezt lehetetlenné tette, s ezzel új fejezet kezdődött a törökellenes felszabadító
háború történetében.

25 Ismeretlen szerző jelentése a csatáról. (In: Budától Belgrádig, i. m. 417—419. o.), Miksa Emánuel hadinaplójá
ból (uo. 169. o.); MNM. MTKcs. T—3949.; korabeli röplap (In: Budától Belgrádig, i. m. 428. o.), Gaetano Bonomo
naplójából (uo. 237. o.), Lotharingiai Károly hadinaplójáből (uo. 126. o.)
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SUGÁR ISTVÁN

AZ EGRI VÁR KURUC OSTROMA
1704

A vár sorsa Rákóczi szabadságharca előtt
A vár a török uralom megszűnése utáni években meglehetősen leromlott állapot
ban volt, hiszen 1700 nyarán báró Buttler János várparancsnok arról tett jelentést,
hogy a gondjaira bízott vár, ha nem nyer helyreállítást, rövidesen elpusztul.1
A nagy kiterjedésű erődítmény sorsát végül is I. Lipót és a Haditanács körültekintő
és hosszas tárgyalásai eredményeként, az Udvari Kamara rendelete pecsételte meg.
A kibocsátott rendelkezés 17 másik magyar várral egyetemben Eger várát is lerom
bolni parancsolta, mivel arra a megállapodásra jutottak, hogy aránytalanul magas
összegeket emésztene fel további fenntartásuk. De vitathatatlanul belejátszott a dön
tésbe az élénk kuruc mozgalom is, s egy sor vár megsemmisítésével csökkenteni kí
vánták a „rebellisek" kezére jutható erődítményeknek, mint jól védelmezhető hadi
támpontoknak a számát is.
A rendelkezésből kitűnik, hogy az egész egri vár megsemmisítése volt az eredeti
terv, s csupán — mint majd alább látni fogjuk — a kivitel nehézségei és rendkívülien
költséges volta mentette meg végül is Eger belső várát.
Az Udvari Kamara úgy rendelkezett, hogy a vár bástyáit, tornyait, falait, külső
és belső erődítményeit, valamint sáncait is meg kell semmisíteni, a várárkot pedig be
kell tölteni. Kimondotta azonban a rendelet, hogy magának a városnak a falait sem
miképpen sem veszélyeztetheti a rombolás—azt maradéktalanul, teljes egészében érin
tetlenül meg kell tartani. A városfalak feletti rendelkezés joga ugyanis a város földes
urát, az egri püspököt illette meg. A várrombolás munkaerő-szükségletéhez a szak
embereket a kincstár tartozott biztosítani, a napszámosokat pedig a jobbágyi robot
terhére tervezték munkába állítani. Az egész műszaki munkálat anyagi terhei a Ma
gyar Kamarára hárultak.
Eger várának megsemmisítése a külső várban, a hajdani úgynevezett huszárvár
ban, 1702. március 31-én vette kezdetét. A rombolás műszaki munkáit Nicolaus
Dumont francia származású császári hadmérnök, valamint Pfeffershof en, a budai vár
parancsnoka irányították. A munkán aknamesterek, kőművesek, kőtörők, illetve
kőfejtők és kovácsok dolgoztak. Egyes falszakaszok ledöntését jelentékenyen meg
könnyítette, hogy az erős alábányászás folytán kisebb-nagyobb mértékben már meg
voltak dőlve. Egyes várrészletek felrobbantása azonban komoly szaktudást igényelt,
így például tudjuk, hogy az egyik Baldigara-féle fülesbástyát a hozzá csatlakozó fallal
1 E fejezet forrásául szolgált: Détshy Mihály: Az egri külső vár lerombolása. I n : Egri Múzeum Évkönyve, V. k.,
Eger, 1967.
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egyetemben nem kevesebb, mint hat aknajárattal, s a hozzájuk csatlakozó 24 aknával
fúrták meg. A lőport vagy csak zsákokban, vagy pedig zsákvászonból készült vastag
hurkaszerű tasakokban helyezték el a lefojtott aknák mélyén.
Az egri külső vár teljes megsemmisítése, a ledöntött falak és bástyák kőtömbjeinek
maradéktalan összezúzásával, 1702. július 1-ére ért véget, tehát éppen 3 hónapot
vett igénybe. A robbantásokhoz 14 ezer font, azaz 700 mázsa ( !) lőport használtak fel.
Christoph Pénz, a Budai Kamarai Adminisztráció részére kimutatta, hogy az egri
külső vár, vagy amiként ő említette: ,,felső vár" teljes megsemmisítése 2303 forintot
emésztett fel. Ez a hatalmas összeg bírhatta rá az illetékeseket arra, hogy a belső vár
felrobbantás útján való megsemmisítésétől elálljanak De véleményem szerint nem
csekély mértékben játszhatott bele a döntés megváltoztatásába az az igen számottevő
körülmény is, hogy a belső vár északi, nyugati és déli falainak a felrobbantása nem csak
a vár köré épült lakóházakat semmisítette volna meg, de súlyos kárral járt volna a
város távolabb álló épületeire is.
A külső vár teljes megsemmisítésével a belső vár kelet felől katonailag szinte telje
sen védhetetlenné vált. A szomszédos, a belső vár fölé magasodó Álmagyar hegyen
bármilyen ellenség a várat súlyosan veszélyeztethető tüzérségi ütegállásokat épít
hetett ki — amint azt az 1552. és 1596. évi ostrom során a törökök is tették. A meg
maradt vár védelmi lehetőségeit az is számottevően rontotta, hogy a két várrész kö
zötti mély és széles felszakaszok is — merőben érthetetlen okból kifolyólag — áldo
zatul estek a rombolásnak. Pénz, a Budai Kamarai Adminisztráció prefektusa an
nak a véleményének adott hangot, hogy a fennmaradt belső vár már „semminő ellen
ség ellen védelemmel nem rendelkezik." Kétségtelenül, e megjegyzésével akaratlanul
is igazolta a megmaradt belső vár katonailag jelentéktelenné válását.
Tudnia kell tehát az olvasónak, hogy a Rákóczi-szabadságharc egri ostromai csakis
a ma fennálló várrészre — az eredeti belső várra — vonatkoznak.
A kurucok egri várostroma idejében fennállott erődítményről pontos katonai fel
méréssel rendelkezünk, mely éppen 1704-ben készült. A bécsi Kriegsarchivban őrzött
becses térkép címe: „Grundris des Schlos und Stadt ERLAU nebst den dominirenden
Anhöhen.. ." 2 E fontos hadmérnöki felmérés a vár részletes térképe mellett feltünteti
a város falrendszerét bástyáival, kapuival, a városon átfutó patakkal és valamennyi
hídjával, a település fontosabb utcáinak vonalvezetésével, a városból kivezető utak
kal. Vonalkázott domborzati jelzéssel ábrázolja a várfalak alatti sziklákat, s a vár
környékének bizonyos mértékig perspektivikus képét is megismerhetjük. A bástyák
és falak 17 pontjának metszeti rajza fontos részlete a hadmérnöki felmérésnek. A
munka céljára, cl Z cl Z Si külső vár lerombolása után fennmaradt belső bár bizonyos
fokú katonai megerősítésére ( !) utal, hogy az egykori külső vár felé emelkedő Álma
gyar hegy tetején felismerhetünk egy tervezett megfigyelőtornyot, továbbá a patak
vár felőli, keleti oldala mentén egy bástyákkal megerősített védőfal nyomvonalát.
Ez a hadmérnöki munka egyértelműen arra utal, hogy a külső vár megsemmisítése
után a hadvezetőség felismerte a meghagyott belső vár kiszolgáltatottságát számot
tevő ostrom, támadás esetében. A térképen feltüntetett megfigyelőtorony és védőfal
megépítésére azonban, minden bizonnyal a megindult kuruc támadás folytán, már
nem került sor. Rákóczi szabadságharcának leverése után, 1711. március 17-én
a vár parancsnoki tisztét ismét elfoglaló gróf Zinzendorf Ferdinánd császári ezredes
hitelesítette az 1704-ben készült katonai felmérést.

2 Kriegsarchiv. (Bécs.) Kartenabtheilung. K. VII. k. 183. — 1928. március 10-én hitelesített pauszpapírmásolatról készült fénymásolat levéltári jelzete: Heves megyei Levéltár, (a továbbiakban — Hml.) V—80.163. raktári számú
köteg, Nr. 549.
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Ostromgyűrű Eger körül
Rákóczi Ferenc 1703 tavaszán zászlót bontott, és megkezdte fegyveres harcát
a Habsburg-hadak ellen. A Felső-Tisza-vidéki parasztok első csapataiból összeverő
dött katonai alakulatok fegyvertényei nyomán bontakozott ki a szabadságharc sikere.
Július 17-én már Vásárosnamenynál a Tiszán is átkeltek Esze Tamás csapatai. Bihar
vármegye s az egész Tiszántúl népe lelkes örömmel fogadta a kurucokat.
Habsburg I. Lipót június 6-i leiratát Heves és Külső-Szolnok vármegye közgyűlésén
Telekesy István egri püspök-főispán elnöklete alatt tárgyalták meg. Az uralkodó
„a Tiszán innen és túl ismételten tapasztalt rebellisek és zavargó rablók" ellen Montecuccoli ezredét vezényelte ki, s császári katonai alakulatainak nyújtandó minden
nemű segítségre és ellátásra kötelezte a vármegyét.3 A közgyűlés haladéktalanul
mozgósította a megyei fegyveres erőt, s gyülekezőhelyükül Egert jelölte ki. 4
1703 július utolsó vasárnapján a teljes vármegyei fegyveres erő Eger város terü
letén sereglett össze. A magyarokból, németekből és rácokból álló gyalogos csapatok
a piactéren, a lovasság pedig — akik zömében mind magyarok voltak — a város
déli szélén, a lőpormalom melletti mezőn — a mai Sas úttól délre, a Kistályai úttól
nyugatra — sorakozott fel a szemlére, a mustrára ; s Telekesy püspök-főispán kezébe
letették a hűségesküt a Habsburg királyra. A császár iránti hűséget és a városnak
a kurucok ellen való megvédelmezésére kötelező eskü szövegét Ambler Tamás
jezsuita atya olvasta fel. A püspök azzal is igyekezett fokozni a lelkesedést, hogy el
engedte a város 8—9 ezer forintra rugó tartozását, adósságát, ami érthetően nagy
örömet keltett a város polgárai sorában.5
A következő három napon fényes egyházi ünnepségek színhelye volt Eger városa.
Minden nap egy-egy körmenet vonult a jezsuita, a minorita és a ferences templomba,
s arra kérték az égieket, hogy tartsa távol ,,az ellenséget," ťtZJťxZ e t kuruc hadakat a
város és a vár falaitól. Ugyanakkor áldották meg a magyar, a német és a rác fegyve
resek zászlóit is.6
Telekesy István ekkor tehát, mint a nagy kiterjedésű vármegye főispánja s az egri
egyházmegye élére a Habsburg uralkodó által állított püspök, minden telhető erejé
vel és nem megvetendő hatalmával Lipót hűségére és Rákóczi Ferenc szabadság
harca ellen mozgósította az erőket. Kétségtelenül nem csekély szerepet játszott ebben
az a nyomós körülmény is, hogy Eger várában Habsburg-hű császári katonaság állo
másozott. Semmiképpen sem lekicsinylendő motívumként játszott bele Telekesy ál
lásfoglalásába az a döntő tény is, hogy ,,a bécsi király", mint a legfőbb kegyúr bizto
sította részére az egri egyházfői, s az azzal kapcsolatos örökös főispáni méltóságot.
Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a körülményt sem, hogy Magyarország min
denkori uralkodója éppen a főkegyúr jog erejénél fogva tartotta mindenkor kezében
politikai tekintetben a magyarországi püspöki kart. ( !)
Közben a hadiesemények rohamléptekkel közeledtek a stratégiai fontosságú Eger
felé. 1703 augusztus utolján Sajószentpéter, Ónod és Miskolc hódolt be, és váltak
gócaivá a kuruc hadműveleteknek.7 Július 29-én Pénz kamarai prefektus Egerből
azt jelentette a Budai Kamarai Adminisztrációnak, hogy a várban már „lármalövés"
esett, s néhány ezer „rebellis," átkelve a Tiszán, Poroszló körül mutatkozik. 8 Augusz
tus 29-én a kurucok már az Eger alatt legelő jószágokon is rajtacsaptak, s elhajtották
az állatokat. Ettől a naptól kezdve az egri polgárok rendszeres éjjeli őrjáratokat tar3 Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. IV. Eger, 1890. 82. o.
4 TJO. 82. o.

5 Egri Érseki Egyházi Levéltár. Archívum Novum. 3346. raktári számú köteg, számozatlan oldal. — Leskó József:
Adatok Telekessy István püspök korához. I n : Adatok az egri egyházmegye történelméhez. IV. k., Eger, 1908. 532. o.
6 Leskó: i. m. 532. o.
7 Szántó Imre: Eger a Rákóczi-szabadságharc korában. I n : Egri Múzeum Evkönyve. I. k., Eger, 1963. 266. o.
8 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. I I I . k., 1703—1706. Budapest, 1892. 54. o.
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tottak, a város körül cirkáltak, s a templomtornyokban őrszemek figyelték a messze
környéket.9
Borbély Balázs és Ocskay László csapatai augusztus 19—20. táján Tiszacsegénél
1500 lovassal keltek át a folyamon és Heves vármegyének, valamint a Jászságnak
vették útjukat. A már említett Pénz rémülten szaladt a várba, s 1703 szeptember
elején ,,express-staffétá"-val küldött levélben arról tett jelentést Budára, hogy könynyen mozgó „rebellis csőcselék" már elzárta az utakat Eger körül. Augusztus 30-án
pedig 700 kuruc az egriek marháit hajtotta el a legelőről. Táboruk Mezőtárkánynál
fekszik, nem távol Egertől. Mielőbbi segítséget kért; ha nincs német had, — írta,
— küldjenek Eger védelmére 2000 rácot.10
Ezekben a pattanásig feszült napokban, augusztus 29-én bocsátotta ki II. Rákóczi
Ferenc felhívását Vetésről Heves és Külső-Szolnok vármegyéhez, csatlakozásra szó
lítván fel a lakosságot a császári csapatok elleni harchoz.11 (A nagy jelentőségű vetési
felhívást a tanulmány végén, az 1. számú mellékletként adjuk közre.)
Rákóczi Ferencnek táborából Heves és Külső-Szolnok vármegye népéhez intézett
kiáltványa nem maradt pusztába kiáltott szó. Nem csak azért, mert Hevesben nyolc
faluban nem kevesebb, mint 50 ezer hold ura volt a fejedelem,12 hanem mivel ott is
egyre elviselhetetlenebbnek bizonyultak a Habsburg-uralkodó intézkedései.
A szabadságharc katonai szerencsecsillaga is egyre magasabbra hágott, s egyre
szorult a gyűrű Eger körül.
Szeptember 8-án, Kisasszony ünnepén, amikor Telekesy püspök-főispán éppen a
jezsuita templomból a székesegyházba vezette a körmenetet, érkezett meg Ónodról
Pap János kálvinista kapitány levele, mely határozottan („categorice") arra szólítot
ta fel a főpapot s egyben Eger földesurát, hogy haladéktalanul adja át Eger városát
a kuruc katonai erőknek. Telekesy azonban még csak elutasító válaszra sem méltatta
ez első megadási felszólítást,13 mivel abban bízott, hogy a még ellenálló Szolnok —
melynek védelmére faanyagot és embert is küldött 14 — sikeresen feltartóztatja a
kuruc csapatokat. Szeptember 10-én azonban Szolnok várát — melyet június—
júliusban Dumont császári hadmérnök megerősített — Deák Ferenc, Újvárosi Szőcs
János, Borbély Balázs és a hozzájuk csatlakozott Ónodi János deák kuruc erői
ostromgyűrűbe fogták. A város védelmét Harry Walthers ír származású császári
kapitány irányította 100 német muskétással és magyar hajdúsággal. Tíz napi
megszállás után, szeptember 21-én a kurucok meghágták a vár falait, s — mint
írták — „vérrel" elfoglalták a stratégiailag jelentős várat. 15 Szolnoknak Rákóczi
kezére kerülte pedig nagyon nehéz helyzetbe hozta az egri várat védelmező Pfeffenhofen-regiment német katonáit.
Heves vármegyében Gyöngyös városában alakult ki először Rákóczi szabadság
harcának központja, melyből azután később az egész megye területére kisugárzott,
szétáradt a kurucok politikai és katonai mozgalma. Október 4-én Gyöngyösről maga
a harcias Bercsényi generális szólította fel proklamációjában a vármegye Egerben
tartózkodó vezetőit a kurucokhoz való csatlakozásra. E felhívást azonban Ordódy
György, a vármegye tisztikarával egyetértésben, mereven elutasította. 16
A kuruc szabadságharchoz csatlakozott, Gyöngyösön kibontakozó vármegyei
mozgalom élére a nagy tekintélyű Almássy János állott.17 Almássy nem csupán
számottevő földesura volt Heves vármegyének, de korábbi, s egyre feljebb í velő közé9 Leskó: i. m. 532. o.
10 Thaly: i. m. 1892. 55. o.
11 Hml. IV—l/a. 12 .raktári számú kötet, 5—7. o.
12 Szántó: i. m. 266. o.
13 Leskó: i. m. 533. o.
14 Szántó: i. m. 266. o.
15 Thaly Kálmán: Székesi gróf Bercsényi Miklós fővezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi Ferenchez. I. k.,
Budapest, 1875. 58—59. o. — Waltherr Imre: Károlyi Sándor naplójának töredéke 1703-ból. I n : Századok, 1872. 714. o.
16 Szántó: i. m. 266. o.
17 Leskó: i. m. 533. o.
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leti szereplése révén is közismert és nagyra becsült tagja volt a megyei közgyűlésnek.
A gyöngyösi jegyzői hivatal után gyors egymásutánban nyerte el a szolgabírói, majd
pedig a másod-, és végül is az első alispáni tisztséget, mely utóbbit két ciklusban is rá
ruházta a közgyűlés bizalma.18
Almássy János 1703. október 4-én, mint Bercsényi Miklós generális megbízottja,
Heves és Külső-Szolnok vármegye területén kihirdette a közfelkelést, ,,kapott hata
lom és kemény parancsolat folytán, hogy minden rendben lévő nemes és nemtelen
embereket, ki lovon, ki gyalog, és aminő fegyvere lehet, felültetvén, harmad nap alatt
hová Generális Urunk ő Nagysága parancsolja, velem együtt oda jöhessen. Paran
csolja tehát, hogy jövő vasárnap ide Gyöngyösre gyülekezzenek, hogy innét kesere
dett és nagy iga alatt nyomorgó hazánk szabadulása végett oda mehessenek, hová
parancsoltatik. " 19
A megyei kurucmozgalomnak rendkívül nagy szerencséje volt akkor, amikor si
került Almássyt megnyernie Rákóczi Ferenc szabadságharca ügyének, mert személye
megyeszerte megtörte a jeget és megindította a földesuraknak a Fejedelem táborához
való csatlakozását.
A Gyöngyös városában összesereglett megyei felkelők fegyveres erejét Almássy
János és Dévay Pál parancsnoksága alá helyezték, s a lovas és gyalogos csapatok
október 21-én indultak el Eger város és a vár megvételére. A csapatok Abasáron,
Visontán, Gyöngyöshalmajon és Kálón át vonultak a megyeszékhely irányába, 20 és
amint a helyszínen jól értesült és pontos adatokat közlő egri jezsuiták háztörténe
tükben feljegyezték : a 2 ezer körüli vármegyei felkelősereg 25-én már Makiáron letá
borozott. 21 Szántó Imre — Szederkényi Nándorra és Dezséri Bachó Lászlóra hivat
kozva — a megyei kurucok táborát Maklár és Andornak között említi, sőt andornaki
táborról beszél.22 A parancsnokság valóban Andornakon volt, s nagy valószínű
séggel állíthatjuk, hogy a környék legjelentékenyebb épületében: a Moesáry-kastélyban.
Közben azonban természetesen a császári hadvezetőség is akcióba lépett, s Mohr
Henrik várkapitányt gróf Zinzendorf Ferdinánddal váltotta fel, aki Budáról már
csak parasztruhába öltözötten tudott átjutni a kuruc csapatok által megszállva
tartott területen. Október 16-án érkezett meg kalandos út után Zinzendorf Egerbe,
s a következő nap át is vette az egri várban állomásozó császári katonaság felett
a parancsnokságot.23
A város felkészült a kurucok elleni védelemre. Lezárták kapuit. A polgárság fegy
vert fogott, s a katonaság a várban állott készenlétben. Míg Almássy János felszólí
totta a várost és a várat a behódolásra, azalatt a felsorakozott megyei kuruc felkelők
csapatai, fittyet hányva a katonai fegyelemre, a környéken garázdálkodni kezdtek,
számottevő kárt okozva a lakosságnak.
1703. október 28-án a város védelmét irányító Telekesy püspök-földesúr és főispán
a következő szemrehányó és feddő levelet intézte a támadó „Nemes Heves vármegyé
nek egybegyűlt nemes nemzetes és vitézlő tagjai"-hoz :
„...valamint nem csekély csodálkozással, úgy keserves szívfájdalommal hallván
tegnapi napon Heves vármegye némely kegyetlen fiainak égbekiáltó káromkodásit... ezen a szent napon, ezen szegény lakóhelyemről, dicső szent István királyunk és
apostolunktól ezelőtt 694 esztendővel, az egri püspökségnek istenesen építtetett és
residentiául rendeltetett fecskefészkemből kipöröljenek és minden ok nélkül kives
senek. Melyet látván, mit mondhatok mást, ha nem keservesen, de nem panaszkép18
19
20
21
22
23

Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai, 1703—1710. Budapest, 1975. 243. o.
Szederkényi: i. m. 84. o.
Uo. 86. o. —dezséri Bachó László: Gyöngyös város Rákóczi idejében. Gyöngyös, 1938. 20—21. o.
Leskó: i. m. 533. o.
Szántó: i. m. 267. o.
Szederkényi: i. m. 82. o. — Leskó: i. m. 534. o. — Bachó: i. m. 11. o.
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pen felkiáltok ama vén Sámuel prófétával. Négy esztendőtől fogva [tudniillik mióta
egri püspök és főispán lett — S. L] jusson eszetekbe, senkinek közületek, főispántok
lévén, jószágát hamisan el nem vettem, közületek meg nem károsítottam, mindenek
kel jót tenni igyekeztem. Miért kell tehát ezeket szenvednem ?...
Ezeket meggondolván, nincsen semmi okotok, hogy én ellenem ennyire tusakod
jatok és reám szegény megöregedett 70 esztendős vén lelkiatyátokra ily éles fegyvert
kössetek..." 24
Telekesy István levelében a legszigorúbban kikerülte a kuruc felkelők támadásá
nak politikai vonatkozásait, és úgy állította be az Eger ellen felsorakozott hadat,
mint amely felszentelt püspöke és törvényesen megválasztott főispánja ellen lázadt
fel, és fegyveresen őt megtámadni készül.
A letáborozott kuruc csapatok válasza nem váratott soká magára. Még aznap az
Almássy János és Dévay Pál parancsnoksága alatt Eger alatt letáborozott kurucok
az alábbi levéllel fordultak Telekesyhez, éles logikával megvilágítván a feltámadt
harc okát :
,,...mi ...felékesített lakóhelyéről Nagyságodat kiűzni, kergetni, a megnevezett
helyet pedig, sok ártatlan lelkek elvesztésével hamuba takarni igyekeznénk, nin
csen szándékunkban, sem parancsolatunkban. Hanem Nagyságod maga is jól tudja,
hogy mi egész vármegyéstül pusztában lévén, és már az elviselhetetlen iga alatt
nyögvén, jószágunktól, pénzünktől nemesi szabadságunktól, törvényeinktől, úgy
sónktól és mindennemű elélni való médiumoktól megfosztván, ezen nyomorúságunk
ból Isten által kiszabadítandó kegyelmes fejedelmünkkel fogtunk fegyvert, mint
Robán király idejében az Istennek népe, a rajtunk kegyetlenül és nem keresztény
módon nagy kevélyen uralkodó idegen nemzetre... A benn levő Magyarország is,
aki még magyar vért érez szívében, úgj^ valakik benn vannak [tudniillik Egerben —•
S. L], akiknek kész kegyelmes urunktól a gratia velünk együtt érteni..." 25
Az egymással szemben álló két tábor, megismerve egymás kibékíthetetlen állás
pontját, végül is az aktív harci események területére lépett. Október 29-én Almássy
János kuruc fegyvereseivel ostromgyűrűbe zárta Eger várát és városát; sőt ugyan
akkor gyenge katonai erővel megtámadták a város egyik kulcspontját, a délre nyíló
Hatvani kaput. Az első kuruc akció azonban kudarcba fulladt, mert az egri polgárok
heves puskatüze s néhány ágyúlövése elegendő volt a katonailag teljesen tapaszta
latlan felkelők elűzésére. De néhány egri puskás holtan maradt a küzdőtéren, mint
Eger kuruc ostromának első áldozatai.26
A város evakuálása
A harci események megindulása erjesztőleg hatott a város polgárságának magatar
tására, s hamarosan felmérték helyzetüket a kibontakozó küzdelemben. Szembe
fordultak Telekesy püspök-földesúr makacs Habsburg-párti álláspontjával, s meghódolási szándékukról magát II. Rákóczi Ferencet értesítették. 27 Az egriek .elhatáro
zásukkal egyértelműen és félre nem érthető módon csatlakoztak a megye többi
helysége lakosaihoz, hiszen őket sem kevésbé érintette a magyar érdekektől idegen
bécsi politika súlya.
Rákóczi Eerenc szabadságharca kezdetétől rendkívül nagy katonai jelentőséget
tulajdonított Eger, illetve az egri vár megszerzésének, birtoklásának. Bercsényi
generális, nyilván jól ismervén a fejedelem szándékát és az Egerben kialakult helyze24
25
26
27
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tet, 1703 szeptember utolján a szatmári várat ostromló Rákóczinak küldött levelé
ben ily módon vázolta fel tervét, elképzelését: neki Eger alá kell mennie, ugyanis
a város lakosai, a vitézlő rend — miként azt előtte a táborába érkezett Almássy
János hevesi alispán kifejtette — könnyűszerrel készek meghódolni. Rákóczinak
célszerű lenne Szatmár ostromát Semsey Istvánra bízni, és tőle Tokaj ostromát át
venni. Ő — azaz Bercsényi Miklós — azalatt Egerig nyomulhatna elő csapataival.
Rákóczi a tervet elfogadta.28
Rákóczi Ferenc annál is inkább ráállt Bercsényi generális szándékára, mivel ko
moly tervei voltak Eger püspökével, Telekesy Istvánnal. Szabadságharcának ugyanis
elengedhetetlen politikai szükségszerűsége volt egy katolikus főpapnak a mozgalom
számára való megnyerése. Az egri főpap egyházi főhatósága pedig Heves, Külső-Szol
nok és Borsod vármegyéktől egészen a lengyel és orosz határokig terjedt, s éppen ez
a terület képezte a kurucok harca kiinduló magvát. A Nagyságos Fejedelem így vall
erről az igen jelentékeny, de eleddig meglehetősen mellőzött kérdésről emlékiratában,
„Én nagy fontosságú dolognak tartottam megnyerni az egri főpásztort, hogy híveit
el ne hagyja. Telekesy előkelő nemességú volt, felruházva a jó öreg mindazon tulaj
donságokkal, melyek egy püspököt ékesíthetnek, különösen szent egyszerűséggel és
felebaráti szeretettel.. ," 29
Bercsényi Miklós, miután a tokaji vár ostromát átadta Rákóczinak30, 900 katoná
jával Eger alá indult. 31 A kuruc generális csapatai élén október 30-án érkezett meg
Eger előterébe, hogy ,,az várost az meghóldulásra disponálja." A várostól körülbelül
2,5 km-nyi távolságra, a város déli végében lévő lőpormalom mellett vert tábort,
hogy kívül maradjon a vártüzérség hatókörén.32
Még aznap délután 4 órakor egy kürtöse közelítette meg a várost, hogy felvegye
a kapcsolatot a magát megadni szándékozó magyar lakossággal. Olyan megálla
podás született, hogy a meghódoló magyarság kiüríti („evacueretur") a várost,
miután a német és a rác lakosok a császári katonaság által védelmezett várba húzód
tak vissza. A várba vonulók sorában találjuk a jezsuita rendház főnökét („superior")
és a német polgárság jezsuita lelkipásztorát is.33
A Bercsényivel kötött egyesség értelmében november 4-én Eger városa magyar
lakossága ingóságainak természetszerűen csupán csekélyke hányadával kiürítette,
elhagyta a város falait, hogy helyet adjon a vár ostromára felvonult kuruc katona
ságnak.34
1703. november 5-én Bercsényi közölte a csapataival Szolnokon tartózkodó gróf
Károlyi Sándorral, hogy „Egerbúi kigyütt magyar hadat ma mind összeesküdtettem,
puszta az várossá, talán felgyújtatom..." 33 Szerencsére azonban nem égette fel
a generális Heves megye székhelyét. Még ugyanaz nap Bercsényi újabb levelet kül
dött Károlyinak, jelezve már, hogy Egerből csapatával Felső-Magyarországra
igyekszik: „...maga ennél felesebb hadakkal lehet, siessen jönni, hogy velem meg
egyezhessék. Már itt általesvén az egriekkel a dolgon, kik is most takarodnak ki.. ," 36
November 7-ón a generális már arról adott hírt, hogy „az egriek holnapután
kegyelmetek mellé fölülnek. Gyöngyösön van kapitánnyok, Ordódi uram, magok is
sokan, azért kegyelmedet kérem, küldjön reájok kegyelmed..." 37
Telekesy István püspök és papjai kivonultak székvárosukból és a császári kézben
lévő Budának vették az irányt — amiként a Bercsényi Miklóssal kötött megállapo28
29
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dás szabad elvonulásukról szólt. A konvojt kísérő kuruc katonák azonban Gyöngyös
nél tovább nem engedték a kicsiny csoportot, s a menekülő papokat visszatérésre
kényszerítették.
„.. .az egri piacon letett erős hitüket ily hirtelen minden erőszak nélkül megszeg
ték — írta később Telekesy —, hírem nélkül és akaratom ellen az ő Felsége táborára
indultak, elkeseredvén magamat megh vontam. Kihez képest egri uraimék ily hir
telen, ne mondjam, rútul, minden consensusom [hozzájárulásom — S. I.], akaratom
ellen hittel tett fogadásukat megh másolták..." 38
A kuruc generális előbb Füzesabonyban, majd pedig a közeli Borsod vármegyei
Cserép várában jelölt ki az agg püspök részére kényszertartózkodási helyet.39
Bercsényi Miklós eljárása Telekesyvel szemben a jog mai nyelvén az internálás
fogalmát meríti ki. Maga a püspök később így emlékezett vissza az eseményekre :
„Bercsényi uram hittel fogadta, hogy minket négy rendbéli szerzetesekkel Eger
városából, melyben magunkat eddig a kurucok ellen fegyverrel védelmeztük, nem
csak szabadon bocsát, de Budáig el is kísértet, de hite és a kapituláció ellen kime
netelünk után... megárestáltatott és senkit közülünk Budára nem bocsátott..." 40
Miután teljesen kiürült a város — bármiként is tekintjük ! —, borzalmas napok kö
szöntöttek reá. A kuruc fegyveresek megrohanták az üresen hagyott házakat, laká
sokat, üzleteket, raktárakat — részben pedig sok helyen bosszúból felgyújtották az
épületeket. A jezsuiták gondosan vezetett háztörténetéből tudjuk, hogy Eger váro
sának a fele ekkor a lángok martalékává lett. 41 Bercsényi azonban a kuruc katoná
nak állott egrieknek megengedte, hogy a városban maradt javaikat, értékeiket meg
menthessék az emésztő tüz elől.42
A generális ily módon eleget tett Rákóczi parancsának ; biztosította a kuruc kato
naság számára a várost, felesketve a lakosságot, s nem utolsó sorban kézre kerítve
a ,,jó öreget", Telekesy egri püspököt. Majd pedig seregéhez csatolva a kurucnak
állott egrieket, Felső-Magyarország irányában elvonult.
A város hihetetlen pusztulás („incredibile est quale damnum") képét mutatta.
Az el nem hamvadt házak ablakai, ajtai és berendezése összetörten, összezúzottan
szerte hevertek vad összevisszaságban. A jezsuiták temploma, rendháza és iskolája
is magán viselte a dúlás nyomát. 43
Az Egerből kitelepített magyar lakosságot részben Heves, részben pedig Borsod
vármegye falvaiba telepítették át ideiglenesen. Ezeknek az embereknek a helyzete
igen nehézzé, nyomorúságossá, viszontagságossá vált. Egy kuruc katonának felcsapott
egri polgárnak Rákóczihoz intézett folyamodványában olvassuk :
„...Amidőn Eger városát az elmúlt ősszel minden kár nélkül a Nagyságod Méltó
ságának hűségére feladtuk vala, cselédeink [gyermekeink, feleségeink — S. I.] bent
az ellenség miatt nem lehetvén maradni, kénszeritettünk Nemes Heves és Borsod
vármegyékben falunkint mintegy kétezerhatszáz személy cselédeinket elhagyni
... vagyunk peniglen mind ez órátúl fogvást Austria és Morva Szélin Nagyságod
Méltóságának hűsségében ezren hadakoznunk. Minthogy azon el hagyott cselédünk
nek semminemű provisiót (bent maradván az varasban minden némü élésünk) nem
tehetünk, Nagyságodhoz kegyelmességéhez alázatosan folyamodunk, hogy szegény
el hagyott cselédeink éhei megh ne halnának, az hevesi és hatvani confiscált buzákbúl
valamely provisiót tétetni kegyeimessen méltóztatnék..." 44 Az ilyen és hasonló ké
s s Hml. XII—3/a, 2. kötet, 124. o.
39 Leskó: i. m. 534. o.
40 Pázmán Lajos: Az egri megye főpásztorai sorából egy kép. Telekessy István és az egri papnövelde. I n : Bartakovics Emlékkönyv. Eger, 1865. 206. o.
41 Leskó: i. m. 534—535. o.
42 Esze: i. m. 118—120. o.
43 Leskó: i. m. 535. o.
44 Esze: i. m. 126—127. o.

— 723 —

relmek, folyamodványok nyomán Rákóczi 3 ezer köböl búzát rendelt a kitelepítettek
ellátására.45
A következő helységekről van tudomásunk, ahol a kitelepített egri családok átme
netileg meghúzhatták magukat: Gyöngyös, Verpelét, Tótfalu, Debrő, Kápolna,
Füzesabony, Egerfarmos, Besenyőtelek, Kál és Felsőtárkány. 46
A kuruc hadvezetés láthatóan nem sietett Eger sziklára épült, meglehetősen erős
vára megvételével, s első ütemként egyelőre megelégedett csak a blokád alá vételével
(,,blocquavit"), azaz a környezetétől való elszigetelésével. Ugyanis Almássy János
kétezer körüli megyei felkelő serege — a kuruc hadseregre jellemző módon — nem
csak teljességgel gyakorlatlan volt a várak ostromműveleteiben, de ostromágyúkkal
sem rendelkezett és a kellő katonai fegyelem terén is súlyos hiányosságokat mutatott.
A Schlick császári tábornok vezette 7 ezer fős sereg 14 ágyúval október 31-én Léva
alatt döntő vereséget mért Ocskay László kuruc hadára, s elfoglalta Korponát és
Csábrágot.47 Ez a császári siker nemcsak Rákóczit, de Bercsényit is meglepte.48 Ezt
tanúsítja, hogy bár Bercsényi „elit" alakulataival Lévára készült, mégis Eger alá
szállt. Perjés Géza szerint Bercsényi november 1-én, vagy inkább 2-án kapta kézhez
Eger alatti táborában Ocskay jelentését a súlyos vereségről.40 E lesújtó hír vétele
után a generális felmérte a csapatok helyzetét. Az ellenség zömével Léva térségében
tartózkodott, a rácok segédcsapatai pedig Budán, Pest alatt, Cinkotán álltak. A kuruc
erők közül Ocskay rendezetlen állapotban Selmec és Fülek vidékén Rimaszombat
felé menetelt. Károlyi Sándor csapataival Szolnok és Kecskemét térségében tartóz
kodott, Réthey pedig katonáival Gyöngyös alól Putnok felé volt előrenyomulóban ;
Rákóczi Ferenc Tokaj ostromát vezette.50 Ezek ismeretében Bercsényi az
egyedül helyesnek minősülő utat választva — miután minden dolgát elintézte Eger
ben — 7—8 ezer katonájával a Felvidékre indult ; s már november 9-én Rimaszom
baton találjuk, ahonnan megindította hadjáratát Észak-Magyarországon a császári
erők ellen.51 Terve fényét előre veti már november 6-án „Eger alatt" írt levele:
„...Generális Karolja Sándor Uram is az hírekhez képest Szolnok táján jeles haddal
útban van, a mai stációját Hatvanba tette; közelít velünk való megegyezésre.
Az Méltóságos Fejedelem, úgy magam is, mindenfelé parancsolt az kuruc hadak felé
leendő szogalmatos nyomulására.. ," 52
Az egri várbeli császáriak s az oda menekült városiak felkészültek az ostromra:
mintegy két hónapra elegendő élelmiszert halmoztak ott fel. Nagy nehézséggel kel
lett megküzdeniük, hiszen Žinzendorf 1703—1704 téli hónapjaiban nem számítha
tott Eger felmentésére, vagy akár csak eredménnyel kecsegtető katonai tehermente
sítésére sem.
Az egyre csökkenő élelem utánpótlásában elsősorban is a várba zárkózott egri
rácok jeleskedtek. így például levéltári adat tanúsítja, hogy a várból kitört rácok
1704. január 23-án a németekkel karöltve (Bél)Apátfalvára csaptak.,,.. .felejthetetlen
és elviselhetetlen károkat tettek, minden külső és belső jószágainkat felprédálván,
és sok zsákmánt hagyván benne — panaszolkodtak a falubéliek — úgy annyira,
hogy szarvasmarháinkat kétszázig szólót elhajtották." 53 Ez az eset egyébként arról is
árulkodik, hogy a kurucok ostromzárja nem volt megközelítően sem teljes értékű.
Sőt az egri rácoknak módjuk és lehetőségük volt a vártól oly messzire is elportyázniok,
45 Uo. 127. o.
40 Hml. XII—3/a. 18. raktári számú kötet, 1—12. o.
47 Markó Árpád: Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata 1703. In.: Hadtörténelmi Közleményeit-, 1923. 1—2. szám,
15. o.
48 Köpeczi Béla—R. Várkonpi Ágnes: Rákóczi Tükör. I. k., Budapest, 1973. 87. o.
49 Perjés Géza: Az 1703. évi november—decemberi felvidéki hadjárat. I n : Hadtörténelmi Közlemények, 1971.
2. szám, 209. o.
50 Uo.
51 Uo. 212. s köv. o.
52 Thaly: i. m. 1875. 7. o.
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mint Pásztó mezővárosa, ahol 1704. január 25-én bukkantak fel zsákmányszerző
útjaik során. Irgalmat nem ismertek, mert például még a kis vagyonkáját védelmező
Patai Istvánt is meggyilkolták.54
De az Eger várából láthatóan rendszeresen ki-kiportyázó rácok harci módszerei
sorában találjuk az elrettentő fogolyszedést is. Amikor például Borsod vármegyébe
törtek be, ott egy miskolci asszony fiát ejtették foglyul, s hurcolták erőszakkal a
várba,55 nyilván azért, nehogy frissiben hírt vihessen az eseményekről.
A várba szorultak életéről 1704-ből a következő leírás fest képet: ,,...És mivel
a húskészlet a hosszú idő alatt már-már elfogyott, a parancsnok úr két alkalommal
300—300 portyázót küldött ki, akik mindig szerencsésen tértek vissza sok jószág
gal..." Még a böjti napokra is el voltak látva hallal, melyet lesózottan a pincében
tároltak. 56
A vár ostroma
Alig múlt el a tél, 1704. március 1-én ,,szép haddal és szép lövőszerszámokkal
Miskolcról megindult" Rákóczi Ferenc, majd az „alkalmatlan üdő miatt" néhány
napi mezőkövesdi pihenő után, 57 március 6-án érkezett meg Almássy Jánosnak az
erődöt ostromgyűriíben tartó Eger alatti táborába. Az ostromra érkezett kuruc
csapatok létszámát a várból „néhány ezerre" becsülték. A fejedelemmel érkezett
tüzérséget Tokaj várából még 1703. január 20-án Miskolcra szállíttatta. 58 Az ágyú
park 13 nagyobb kaliberű lövegből és 5 mozsárágyúból állt, melyeket március 7-én
négy ütegállásban helyeztek el.59 Sajnálatosan nincsenek levéltári adataink az egyes
tüzérségi ütegállások pontos elhelyezkedésére vonatkozóan, de minden kétséget ki
záróan észak felől a vár magasában fekvő Királyszékén, keleten és délkeleten pedig
a vár fölé magasodó Álmagyar hegyen építették ki azokat.
Rákóczi Ferenc április 4-én ezt írta Károlyi Sándornak: „...a vár faláig vívén a
munkát, és bombardírozásra máris feles készületet tévén, teljességgel elhagynom
nem lehet..." 60
Egyedülállóan becsesek magának Rákóczinak a visszaemlékezései az általa veze
tett egri ostromról :
„...Egert szándékoztam megtámadni, ágyúkat és mozsarakat hozattam Tokajból,
és márciusban elhagytam miskolci téli szállásomat. Eger vára régimódi erődítmény
volt, a város felé öreg tornyokkal, a szőlők felől [azaz kelet és délkelet felől — S. I.}
igen magas kiszögelő védművekkel, melyeket a németek még a háború előtt lerom
boltak [itt a megsemmisített külső várra utal a fejedelem — S. I.]. így csak az erős
falú belső vár maradt meg. Zinzendorf gróf a parancsnoka, s a helyőrség elég gyenge
volt... Az ostrom kezdetén a várba húzódó rácok néhány magyarral együtt elég
élénken kirohantak sáncaimra, de miután mindig visszanyomták őket, a legjobb
vitézeimet elvesztették, nyugodtan megmaradtak falaik között. Középszerű ágyúim
egyáltalán nem ártottak az öreg falaknak, de a szökevényektől megtudtam, hogy a
bombák okozta rázkódtatásoktól megrepedtek a víztartók, s kezdett a víz kiszivá
rogni belőlük. Minthogy ilyen módon vízszűke fenyegette a várat, azzal bíztattam
magamat, hogy a helyőrség nemsokára megadásra kényszerül..." 61
Az ostrom eseményeit a várban átélő jezsuiták háztörténete is hasonlóan örökíti
meg. Megjegyzi, hogy a várbeliek kitöréseik során „majdnem mindig szerencsésebben
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harcoltak." 62 Erre a tényre utal maga Rákóczi is, amikor „legjobb vitézeinek" el
vesztését panaszolja.83
A kiütések egyébként az ostromlók közül is természetszerűen áldozatokat szedtek.
A császáriaknak a várból intézett támadásai során március 10-én elesett Györky
Ádám is, aki Rákóczi Ferenc lovas karabélyosainak az ezredese volt.64
A mozsarak nagy kaliberű súlyos bombái elől hatékonynak bizonyultak az erőd
mélyében húzódó biztonságos kazamaták („casamada"). 65
A várat ért kuruc támadás kapcsán meg kell említenünk, hogy a külső vár lerom
bolása után kimagasló jelentőségre emelkedett a belső vár északi és délnyugati,
Baldigara-építette két nagy fülesbástyája, melyek mélyében meghúzódó ágyútermek
ből úgy lehetett biztosítani az ellensége által viszonylag könnyen elérhető és meg
közelíthető keleti várfalat, hogy ugyanakkor ezeket a várbeli lövegeket semmiképpen
sem érhette el a bástyák „füleinek" védelmében az ellenséges ágyútűz.
Rendkívüli figyelmet érdemelnek azok a leírások, melyek a kuruc mozsarak bom
bázása hatására beálló vízellátási zavarokról számolnak be. Tekintve, hogy ez a
fontos és mindenképpen kritikus jelenség még a vár 1710. évi császári ostrománál is
előfordult, röviden foglalkoznunk kell a vár vízellátásával is.
A vár területén 1704-ben csupán három kút biztosította az emberek, a huszárlo
vak és a vágójószágok nem csekély vízfogyasztását:
az 1. kút a keleti ágyúdomb tövében álló úgynevezett „öreg kút" volt, melyet a kö
zelmúlt éveiben tártak fel, sőt kútházát is rekonstruálták.
a 2. kút ma már nem létezik, hanem betemetett állapotban lappang a mai múzeumi
igazgatóság és a képtár épületéről délre fekvő területén.
a 3. kút nem csekély jelentőséggel bírt. A Setét-kapu szintjén lévő alsó kaszárnya
teremben mélyül a talajba. Ebből a kútból nem csupán a bombázások idején lehe
tett teljes biztonságban a kaszárnyateremből vizet meríteni az ott mélyben meghúzódottak részére, de a vár külső szintjéről is szolgált a kút üregébe egy vízmerítő
nyílás.
Nem kis nyomatékkal fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a várudvarban ma
látható igen mély kút abban az időben még nem létezett. 66
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a XVI—XVII. századi ostromok során a
kettős vár területén még 8 kút állott, melyek közül 3 a külső várban, 1 pedig a két
várrész közötti árokban mélyült a talajba ; — s éppen az 1552. évi nagy török ost
rom tapasztalatai alapján szaporították meg a kutak számát.67
A kuruc mozsarakból vetett nagy bombák becsapódásai utáni felrobbanásuk oly
mértékben rázkódtatták meg a várhegy sziklatömbjét, hogy a kutakat tápláló finom
vízereket a földrezgések átmenetileg eliszapolták, eltömeszelték, úgyannyira, hogy
a kutak vízhozama számottevően leapadt. Ez a jelenség azért is igen figyelemre méltó,
mivel néhány esztendő múltán, amikor a császári hadak tartották ostrom alatt a vá
rat, akkor az ő mozsárágyúik bombái okozták a kutak vízhozamának súlyos za
varát.
Rákóczi Ferenc két hónapon át, 1704 márciusától hasztalan ágyúzta az egri várat.
Március 28-án egy rendkívül jelentékenynek ígérkező diplomáciai tárgyalásra
a fejedelem Gyöngyösre távozott, ahol Széchenyi Pál kalocsai érsekkel, Pyber Lász
lóval, az uralkodó megbízottai val tanácskozott Bercsényi Miklós generális és Telekesy
István társaságában. 68 A teljes sikertelenségbe fulladt diplomáciai akció után hama
rosan visszatért Eger falai alá, hogy továbbra is vezesse az általa oly nagy fontos62
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ságúnak ítélt erőd ostromműveleteit. Rákóczi egyébként április elején Hatvanba is
ellátogatott Eger alatti táborából. 69
Rákóczi udvara legteljesebb meglepetésére az Eger alatti kuruc táborba érkezett
gróf Forgách Simon császári generális, hogy bejelentse Rákóczi Ferencnek szabad
ságharcához való csatlakozását. Forgách ugyanis 1703. március 19-ón megszökött
Bécsből a császári hadseregből és unokatestvéréhez, Bercsényi Miklóshoz Gyöngyösre
ment, ahonnan együtt érkeztek a fejedelem táborába. Forgách azonnal letette a hű
ségesküt, s a fejedelem tábornaggyá nevezte ki. 70 Nagy meglepetést okozott a császári
generális átpártolása, hiszen 1703-ban még „kóborló, rendetlen had"-nak nevezte
a kuruc katonaságot. 71 De szökése után, március 21-én Somorjánál gróf Károlyi
Sándornak már imigyen írt levelében :
„...Én országom szabadságáért valamit tanultam tizenhét esztendős katonasá
gomban, igaz lélekkel kívánom applicálnom. Méltóságos Fejedelem Tractájának
nagy lument adhatok... : :72
1704. április 13-án a tábori főbiztos, Darvas Ferenc ezt írta a nagy reményeket
keltő behódolásról, átpártolásról egy kuruc tábornoknak Eger alól :
„...Generális Forgách Simon uram hazaszeretetből lett lejövetele igenis valóság,
itt lévén most Urunk mellett... Német habitusa [öltözete — S. I.] vagyon ugyan, de
magyar a szíve. Kegyelmes Urunknak szolgálatát ajánlja, ezek a szavai: Nem va
gyunk már Bécsben... " 73
Bercsényi Miklós azonban biztos forrásból szerzett értesülése alapján a Forgách
Simon iránti bizalmatlanságának adott hangot:
„...Forgács öcsémről oly hírem van: sem űzték, sem kergették ...várják vissza,
semmiét el nem vették... szolgáit most is fönn tartják Haister táborában, kijár
praebendájok, ugyan Forgács nevezete alatt ; az is igaz : az király [József — S. I.]
Kérit [gróf Kéri Jánost — S. I.] is szöktetni akarta, maga mondta feleségemnek —
azután szó volt a királynál Forgácsrúl, kész is volt reá. Ezeket mikor Kéri mondta :
még benn volt Forgács [tudniillik Bécsben — S. L] ; küldésének okát mondta, hogy
a király részére csinálják meg az magyarokat.. ," 74
A fejedelem rokonszenvét Forgách gróf iránt azzal is érzékeltette, és kifejezte, hogy
leveleiben őt „kedves atyánkfiának", „kedves uri atyánkfiának" titulálta. 75 Emlék
iratából azonban már lényegesen többet megtudunk Forgách kuruc-lojalitásáról :
„...Hűséget esküdött nekem és elmesélte mindazt a méltánytalanságot, mely
a bécsi udvar részéről érte, mely hamis jelentések és gyanúsítások alapján már éppen
letartóztatta volna őt, ha el nem menekül. Csak háború után, Törökországban val
lotta be nekem, hogy az akkori római király, József beleegyezésével állt a pártom
ra,.." 76
A vár tüzérségi lö vetése szakadatlanul tartott, de a legcsekélyebb eredményt sem
hozta, avagy ígérte. A lövetést később számottevő mértékben mérsékelni kellett,
mivel lőszerutánpótlási gondok nehezítették a tüzérséget munkájában. A heves vérű
Bercsényi őszinte elkeseredéssel fakadt ki Rákóczi Ferenchez írott levelében: „Eger!
Eger! Csak nem jó nekünk EGERésznünk!" 77 1704. április 19-én írt levelében is iro
nikusan „Nagyságod EGERészését" sürgette. 78
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Az idő előrehaladtával az országos ügyek már nem engedték meg, hogy Rákóczi
ily hosszú időt vesztegessen el egyetlen császári kézben lévő vár eredménytelen ost
romára, ezért kapóra jött Forgách Simon generális átállása. Rábízta tehát a fejedelem
Eger vára további ostromműveleteinek az irányítását.
A Forgách—Zinzendorf egyezmény
Miután Rákóczi Ferenc semmire sem ment a vár ostromával, megállapodott For
gách Simonnal, hogy ő, mint volt császári tábornok, tárgyalásokat kezd gróf Zinzendorffal, az erőd parancsnokával. Miután Rákóczi eltávozott a vár falai alól, gróf For
gách felvette a kapcsolatot Zinzendorffal. A várba zárkózott császáriak nyilván
kaptak a korábbi császári generális, de most már kuruc tábornagy ajánlatán, mert
hiszen ember és állat egyaránt súlyos vízhiánnyal küszködött. 79
Rövid alkudozás után, 1704. április 16-án, a szembenálló két küzdő fél abban álla
podott meg, hogy a vár őrsége nyolc hónapon át teljesen passzív marad, és semmiféle
katonai akciót nem kezdeményez, s ennek megfelelően a kuruc tábor is teljesen sem
legesnek fogja tekinteni az erőd császári katonaságát. Amennyiben pedig 1704. de
cember 17-ig nem érkezik Habsburg katonai segítség a vár felmentésére, akkor az
említett határnapon — azaz 8 hónap múltán — Zinzendorf átadja a gondjaira bízott
egri várat a kurucoknak. A türelmi idő alatt a vár császári katonasága szabadon
beszerezheti élelmiszerszükségletét, s abban őket a kurucoknak nem szabad megaka
dályozni. A megállapodás kimondotta azt is, hogy 1704. december 17-én a várbeliek
szabadon dönthetnek politikai hovátartozandóságuk tekintetében: vagy beállnak
a kurucok sorába, vagy pedig fegyveres kuruc kíséret biztosítása mellett szabadon
Budára vonulhatnak. A 8 hónap során a várost kuruc kézen lévőnek kellett tekinteni,
s a lakosság szabadon folytatta korábbi életét. Az 1704. december 17-én aláírt kapitulációs egyezmény feltételeinek maradéktalan betartására Rákóczi Ferenc a ke
ménykezű és irgalmatlan vasszigort megkövetelő és tartó Ráti Gergelyt nevezte ki.80
Maga Rákóczi Ferenc is igaz örömmel és megnyugvással vette a kapitulációs megál
lapodás létrejöttét, s azt emlékirata tanúbizonysága szerint jól összeegyeztethetőnek
tudta be katonai terveivel, mely szerint „átkel a Dunán és újra fegyverbe szólítja a
népet, melyet Heister legyőzött és Károlyi a legrosszabb időben cserbenhagyott." 81
Nagy szó, hogy még a harcias Bercsényi Miklós is meg volt elégedve a Forgách—
Zinzendorf-féle egyezménnyel, melyet azért tartott az adott viszonyok között ked
vező lehetőségnek, mivel nem kellett a kuruc hadnak felhagynia Eger vára megszál
lásával.82
A kapitulációs okmány aláírása nyomán tehát a várba vonult német és rác polgár
ság, odahagyva a császári fegyverek nyújtotta biztonságot, levonult a városba, hogy
folytassa tovább az ostrom megszakította életmentetét. A szerződés lehetőséget
biztosított arra, hogy az egriek közül „mindenki mindent szabadon bírhasson, ami
korábban az övé volt, szabaddá vált aratni, ültetni, s földet és szőlőt művelni és
termést betakarítani." 83
Levéltári adat nem maradt fenn róla, de kétségtelen, hogy a városból evakuált,
kitelepített lakosság zavartalanul visszatérhetett városa a falai közé. A gyanakvó
jezsuita háztörténetből megtudjuk, hogy a kurucok harcával szemben állott, s a

79 Leskó: i. m. 536. o.
80 Szederkényi: i. m. 97. o. —Leskó: i. m. 536—537. o. — Czobor Alfréd: Űj adatok Eger vára 1710-i történetéhez.
In : Hadtörténelmi Közlemények, 1929. 448. o. — Thaly, 1892. : i. m. 132—133. o.
81 Rákóczi: i. m. 78. o.
82 Archívum Rákócziánum, IV. k., 9. o.
83 Leskó: i. m. 536. o.
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várba vonult polgárság egy része hazatérte után sem hitt ,,az ellenségnek", és féle
lemmel viseltetett a kurucok iránt. 84
S ezek után lássuk a Cserép félig összedőlt várában internáltán fogva tartott Tele
kesy István egri püspök-földesúr, Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vár
megyék főispánja sorsát.
Miután ő értesült arról, hogy azzal vádolták meg Rákóczi Ferenc előtt, hogy ,,a
Hemes Vármegyében oly alkalmatlan tisztek szolgáiból és olyanokból, akik repartitio
alatt vannak", hozott be, levélben tisztázta magát a fejedelem előtt ezen igaztalan '
és rágalmazó vádak alól. A 71 esztendős egyházfő magyar nyelvű levelét azért látszik
szükségesnek részletesen ismertetni, mivel nem csupán az egri ostromokban, de
Rákóczi szabadságharcának politikai mozgalmaiban később is aktívan részt vett
férfiút igen célszerű megismernünk. Az 1704. január 10-én kelt levelet85 a tanulmány
mellékletében adjuk közre teljes egészében.
A vár 1704. április 17-én aláírt kapitulációja nyomán, Rákóczi elképzeléséhez és
kívánságához híven, Bercsényi Miklósnak ,,hosszú rábeszélés" árán sikerült Telekesy
püspököt meggyőznie az álláspontja megváltoztatásának hasznos voltáról, s végül is
csatlakozásra bírta az egri püspök-főispánt a kurucok táborához. Ez azért is különleges
jelentőségű, mivel a katolikus főpapság általánosságban mereven elzárkózott a kuruc
mozgalomtól és visszautasította Rákóczi Ferenc nemes törekvéseit, céljait és makacsán
szembefordult vele, s ahol csak tehette szembeszállt a szabadságharc szándékaival, tö
rekvéseivel és céljaival. Rákóczi Ferenc viszont igen bölcs politikai megfontolás, meg
látás alapján éppen azért törekedett kezdettől fogva Telekesy megnyerésére, hogy
végre egy tekintélyes egyházi méltóságot is a maga oldalán tudjon a Habsburg-ház
elleni küzdelemben.86
Thaly Kálmán szerint Bercsényi generális „meggyőző érvekkel" bírta rá a püspököt
a csatlakozásra, mivel a harc nem a katolikus vallás elnyomására indult, hiszen maga
Rákóczi és Bercsényi is katolikusok voltak, s rámutatott a kuruc tábornok arra is,
hogy távozása híveinek, egyházmegyéjének a romlására vezetne.87 Mint az előzőek
ben láttuk már, éppen ennek az érdekében és jegyében fogatta el Bercsényi Eger
város feladása után a Budára tartó püspököt, s ezért tartotta fogva a cserépi várban,
hogy biztosan megtartsa a kurucok oldalán.
Telekesy internáltsága ideje alatt meggyőződhetett Rákóczi nemes szándékai tisz
taságáról. Jóleső érzéssel értesült arról, hogy 1794. január 21-én Eger alatti ostromló
táborában oltalomlevelet állított ki az egri káptalan tagjainak :
„...Nemes Egri Captalan ... jószágait, úgy minden belső és külső javait vettük
kegyelmes protectiónk alá. Parancsoljuk azért hívségünk alatt levő mind lovas,
mind pedig gyalogos tiszteknek s hadainknak közönségesen, mind pedig személy sze
rint, hogy említett Nemes Egri Captalan ... jószágában kárt tenni, háborgatni,
felverni, felveretni se maguk a tisztek meg ne próbálják, sem pedig directiójok alatt
való hadainknak meg ne engedjék. Különsen valakik ezen parancsolatunkat megvet
vén az ellen cselekszenek, érdemik szerint való kemény, sőt halálos büntetésüket
semmiképpen el nem kerülik.. ," 88
Az egri káptalan tagjai, a kanonokok tehát nyomban behódoltak Rákóczinak, és
így nem is kellett elhagyniok a várost az evakuáció során. Véleményem szerint hiba
volt történészeinktől, hogy ezt a jelentékeny és számottevő tényt általánosságban
mellőzték.89
Figyelmet érdemel az is, hogy a legszegényebb egri szerzeteseknek, a ferencrendi
barátoknak is oltalomlevelet állított ki II. Rákóczi Ferenc. A fejedelem 1704. február
84
85
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1-én Miskolcon kiállított oklevelében a kolduló barátoknak a várostrom során meg
sérült és lakhatatlanná vált rendházuk helyett új lakóházat jelölt ki. Javaik meg
sértőire az előbbiekhez hasonló megtorlás várt. 90 így azután a ferencrendiek is a
városban maradhattak annak kiürítése során.
Telekesy tehát egyházi vonatkozásban is kedvező képet formálhatott magának
a kuruc mozgalomról, s mint a hatalmas kiterjedésű egri egyházmegye fejének, min
denképpen érdekében állott a kuruc szabadságharc elismerése. Minden bizonnyal
belejátszott döntésébe az a körülmény is, hogy az igen élénken tevékenykedő pro
testantizmus nem megvetendő „veszélyt" jelentett éppen azokban az esztendőkben
a katolikus egyházra és híveire. Egyet érthetünk Telekesy István életrajzírójával,
Csanády Lászlóval, aki szerint az öreg főpapot ,,az események áradata sodorta"
Rákóczi Ferenc fejedelem oldalára, pártjára. 91 Ezt csak azzal kell kiegészítenünk,hogy
ezzel a ténnyel számottevően megerősödött a kurucok tábora s tekintélye. Nyilván
valóan a cserép vári fogva tartás éppen politikailag győzte meg Telekesy t arról,
hogy helye nem a Habsburg-oldalon, de a szabadságharcot megindított II. Rákóczi
Ferenc táborában van. Be kellett látnia, hogy a bécsi udvarhoz való ragaszkodásának
a gondjaira bízott egyházmegye rendkívül nagy kárát vallotta volna.92
Telekesy István rokonszenve a kuruc szabadságharc iránt csak az elkövetkezett
hónapok és évek során bontakozhatott ki a maga keretei között.
Telekesyt tehát ismét székvárosában és teljes joggal tevékenykedő püspökként,
főispánként és földesúrként találjuk — csak éppen nem a Habsburg-király oldalán,
hanem a kurucok táborában.
A vár kuruc kézen
Közben teltek-múltak a hónapok, s anélkül érkezett el 1704. december 17-e,
hogy az osztrák császári haderő képes lett volna felmenteni a már kapitulált egri
várat. 93
A fejedelem izgatottan várta, hogy végre Eger vár birtokába juthasson. Ezért jó
előrelátással már 1704. december 5-én értesítette Heves vármegyét, hogy a vár fel
adása után elvonuló német és rác őrség ingóságainak az elszállításához szükséges sze
kerek kiállítására Szentpétery Imrének adott parancsot.94
Az erődítmény átadására azonban 1704. december 17-én, azaz a kapitulációs meg
állapodás aláírását követő nyolcadik hónap végén nem került sor, hanem gróf
Zinzendorf parancsnok csak 16 napi késedelemmel, 1705. január 2-án nyitotta meg
a vár kapuit a kuruc erők előtt. A vár átadásáról így számolt be egy szemtanú :
„...A vár 1705. január 2-án került a kurucok kezére s pénteken déli 12 órakor szép
sorokban vonultak el a katonák és a polgárok, rácok, majdnem katonás rendben,
lobogó zászlókkal, dobokkal, kürtökkel és 600 szekéren a családtagokkal és az ingó
ságokkal Buda felé." Az eltávozók között találjuk a német polgárok prédikátorát:
Höckinger Ferencet ís. Az Egerből elvonulókat „bőségesen vette körül oldalról kísé
rőként 600 szablyával, villával, kapával és bunkóval felfegyverzett kuruc." 95
Az Eger vára tényleges kapitulációját követő elvonulás minden zavargás nélkül,
rendben zajlott, de csak míg Kálig értek, ahol a kurucok a császári tiszteket hirtelen
90 Hml. Az Egri Ferences rend História Domusa. I. k. 13—14. o.
91 Csanády László: Telekesy István. Eger, 1912. 84—85. o.
92 Balássy Ferenc: Adatok Telekessy István egri püspök életrajzához. I n : Magyar Sión. I I . évíolyam, Esztergom,
1864. 335. o.
93 Az egri vár császári kapitulációjához hasonló volt a szigetvári törökök és az ostromló császári felszabadító hadak
közötti megadási megállapodás. L.: Sugár István: A török kézen levő magyar várak kapitulációs egyezményei a
felszabadító háború során. I n : Az Egri Vár Híradója. 16. szám. Eger, 1981. 3—6. o.
94 Hml. IV—l/a. 12. raktári számú kötet 64. o.
95 Lesleó: i. m. 538—539. o.
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körülvették, s a katonákkal és a polgárokkal együtt lefegyverezték. Gróf Zinzendorf
Ferdinánd császári ezredest és tisztjeit fegyveres őrizet alatt Kassára kísérték, ahol
azután betörtönözték őket. A Budára vontatni szándékozott ágyúk is kuruc kézre
kerültek. A Pfeffershofen-ezred katonáit pedig erőszakkal Rákóczi hűségére esket
ték fel.96 A német és rác egri polgárokat szabadon hazaengedték városukba. A Kaiból
Egerbe vezető út azonban kemény megpróbáltatással járt a császárhű polgárság szá
mára. Több polgárt — nyilván a gazdagokat — a fegyveres kurucok kiraboltak,
s „mint az állatokat, úgy hajtották vissza" — írta egy szemtanú. Sőt ráadásul „az
nap nem bocsátották be a városba őket, hanem a fagyos éjjelt Isten szabad ege alatt
és a havon töltötték." 97
A kuruc katonák a nyilvánvaló szerződésszegést elvitathatatlanul felsőbb parancs
ra követték el, de a túlkapásokat, erőszakoskodásokat és kilengéseket az egyszerű
paraszti felkelők jogos bosszújaként tekinthetjük, mivel nem adták át a várat a
korrekt megállapodásban kikötött, meghatározott időpontban. 98
A II. Rákóczi Ferencék kezére került egri vár első kuruc parancsnoka a kapitulációs szerződés feletti őrködő keménykezű Ráti Gergely lett, aki mint Ung vármegye
alispánja állt a szabadságharc zászlója alá.99 A fejedelem már a vár átvétele előtt
úgy rendelkezett, hogy Ráti „maradgyon Egerben addig, míg az ordinárius kapitány
oda nem megyén és a várban kívántató ország szolgálattyát, s mind a fiscalitások
administratióját folytassa."100
Maga a fejedelem 26 nappal Eger vára kuruc kézre kerülte után érkezett a város
ba 101 — a nagyszombati tragikus csatavesztést követően.

MELLÉKLETEK
1.
II. Rákóczi Ferenc 1703. augusztus 29-én Vetésen kelt f elhívása Heves és Külső-Szolnok
sen egyesült vármegyékhez.

törvénye-

„Mi fejedelem, Felső Vadászi Rákóczy Ferenc Nemes Sáros Vármegyének örökös Főispánja.
Adjuk tudomására mindenkinek ezen nyomorodott hazánkban, s nevezet szerint Heves vár
megyében lakozó egyházi és világi, úri s nemesi és fegyverviselő, avagy fegyverviselhető, egy
szóval minden rendű embernek, hogy Isten ő szent Felsége ezen édes m a g y a r hazánk régi dicső
séges szabadságának s törvényes igazának felszabadítására és az elviselhetetlen s törvénytelen
kegyetlen igának kivetésére, fegyverekkel törvénytelenül bujdosásra űzetett keserves sorsunk
után most nemcsak édes Magyarországnak határára, de m á r Nemes Bereg, Szabolcs, Bihar,
Közép-Szolnok, Szatmár, Kraszna, Ugocsa Vármegyékbe is szerencsésen behozván, akarnánk
ezen fegyverviselésünknek okát minden rendeknek ezen Nemes Vármegyében is pátensünkkel
világosítanunk, és bizonyossá tennünk : hogy egyedül hazafiságunktól viseltetvén, megnyomoro
dott hazánknak keserves törvénytelen szenvedését és az idegen nemzettől törvényeink diplomá
jának igazsága ellen való sanyargatásait szánakozó szívvel érezvén, minden privatumok ambitioja
[személyes érdekre való törekvése — S. I.] nélkül v e t t ü k kezünkhöz most nemzetünknek, amikor
a szabadulásnak oly bizonyos alkalmatosságait láttuk, hogy ha most nem, soha többször hazánk
felszabadulását nem remélheti. Kihez képest minden egyházi, világi, úri, nemesi és fegyverviselő,
egy szóval Nemes Heves Vármegyének minden rendű lakosait ezen pátens írásunk által intjük,
sőt hazafiúságokra, nemesi s abadáságoknak szeretetire kénszerítjük, hogy valaki nemesi sza
badságunk ily törvénytelen és számláihatatlan sértődéseit, az idegen német nemzetnek zaklatá
sait, a kegyetlen rongálásait (ki mindnyájunknál nyilván és köz) magyar igaz véréből érti,
szabadságát szereti, szabadulását óhajtja, harmadnapok alatt ezen pátensünknek publikálásától
96 Thaly: i. m. 1897. 133. o.
97 Leskó: i. m. 538—539. o.
98 Thaly: i. m. 1897. 133. o. —Szántó: i. m. 272. o.
99 Esze: i. m. 549. o.
100 Uo.
101 Köpeczi—Várkonyi: i. m. 1955. 176. o.
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fogva táborunkban bejelentse magát, oly formán: Hogy valaki fegyverviselő, avagy fegyvervisel
hető, jó és tőle kitelhető hadakozó alkalmatossággal előttünk magát bemutassa, hogy a közügyet
közfegyverrel viseljük. Az kik pedig nem volnának nemes uraimék közül a táborozáshoz alkal
matosak, nem kívánjuk azzal terhelni személyökben, de hazánkhoz való hűségektől, hogy tudo
m á n y t tegyenek megjelenésekkel, szükséges. Valakik pedig ezen édes régi szabadságának helyre
állítására indult fegyverünknek vagy titkon, vagy nyilván magokat ellene vetik, vagy a közügy
nek előmozdításától magokat elvonják, avagy ezen pátensünket megvetik, és elő nem állanak a
megírt harmadnapok alatt, azok... úgymint magyar hazánk törvényeinek és szabadságunknak
nyilvánvaló árulói s ellenségei fognak t a r t a t n i . É s ha a fegyvernek, tűznek, vasnak keménységeit
magokon s jószágokon érzik, magok hazafíatlanságoknak, német pártosságoknak tulajdonítsák,
kit semmiképpen el nem kerülnek. Ezen pátensünket pedig városi és falusi bírák, helyből helybe
sietséggel küldjék, minden helyben bemutatván mind uraknak, mind szegényeknek. Valaki
pedig ezen pátensünket elsikkasztja, akarván avval is akadályozni országunknak szabadulását,
Isten kezünkbe adván, élete vész el érette..." 1 0 *
2.
Telekesy István egri püspök 1704. január 10-én Cserép várában kelt levele az Eger várát ostromló
kuruc tábor vezetőihez.
„Szolgálok Kegyelmeteknek, Isten bizonysága szerint való jókkal áldja meg Kegyelmeteket, s
vigasztalja az új esztendőben. Illendő böcsülettel vettem az kegyelmeteknek nekem küldött sok
rendbéli panaszokkal teljes levelét, melynek continent iáját [tartalmát — S. I.] megértvén, tiszta
szívből bánom, hogy nem szolgáhatok kegyelmeteknek, mivel nem tekintvén azt, hogy várme
gyémben kegyelmetek között nem lakhatom [ugyanis Cserép vára, ahová Bercsényi Miklós el
záratta a püspököt, Borsod vármegyében fekszik — S. I . ] , melyet még az idegen nemzet is, kit
ellenségnek tartunk, megengedett, látván, hogy ily öreg állapotban az egész széles püspökségem
ben nincsen annyi helyem, az hová a fejemet lehajtsam, azzal nem gondolván, hogy számkiveté
semben lévén [aszerző kiemelése — S. I . ] , előbbeni egyetlenegy lakó városomban [Egerben — S. I. J
minden névvel nevezendő s életem táplálására sok ezer forintokból álló alkalmatosságaim mind
hamuvá lettek. Végre egyetlenegy residentiámnak [püspöki palotámnak — S. I.] és szegény nyo
morodott, s magától is Méltóságos Generális Úrtól [Bercsényi Miklóstól — S. I.] házamnak és
benne levő alkalmatosságomnak oltalmára rendeltetett cselédemnek áruló nevét költvén, háza
m a t elpusztították, cselédemet pedig velem együtt halálra üldözték. Mindezeket nem tekintvén
mondám, hanem a bosszúállást Istenre hagyván, sőt amennyire mindezek az én privátumomat
concentrai]ák, Istent azon kérem, s kérem is, hogy senkinek közülök véteknek ne tulajdonítsa.
Resolváltam volt magamat, hogy mindennyi veszedelmes habok között is el nem távozom kegyel
metektől, hanem ha mást végbe nem vihetek is, legalább a fejedelemnél, az apostolokkal kiáltani
és esedezni fogok: Domine, salva nos, perimus! [Uram, ments meg minket, mert elpusztulunk! —
S. I.] De mivel ennek előtte néhány nappal értettem, hogy némely nyelvek mással nem vádol
hatnak, hanem azzal kisebbítettek, hogy én mea propria auctoritate [saját h a t a l m a m m a l — S. I.]
a Nemes Vármegyében alkalmatlan tiszteket szolgáimból ós olyanokból, akik repetitio alatt van
nak, intrudáltam volna [erőszakkal benyomtam volna — S. I . ] , mely intrudálás... a méltóságos
fejedelemnek talán legfőbb tiszti előtt lett... eddig magának urunknak is hírivei vagyon. [Tarródy
I s t v á n és Nagy Ferenc szolgabírákról van szó — S. I.] És így noha mindezekben ártatlan vagyok
...s minden karvallásaimnál is és bújdosásomnál is inkább sajnálom, ós hogy annál inkább az
mostani időkben effélékkel ne vádoltassam, és senkit kegyelmeteknek nem praeficiálok [nem teszek
elöljáróvá — S. I . ] , sem semminemű tisztet nem nevezek, netalán mások előtt, midőn senki ártat
lanságomat effélékben oltalmazni vagy nem meri, vagy nem akarja, hasonló böcstelenséget szen
vedjen. Azért kedves jóakaró Uraim, Kegyelmetek lássa mit cselekszik, de valameddig az ily
vádlóknak hamissága világosságra nem jön, az ily nyelvek meg nem zaboláztatnak, és az én böcsületem vissza nem adatik, én semmihez nem szólok...
Eger nélküli egri püspök." 1 0 3

102 Hml. IV—l/a. 12. raktári számi! kötet 5—7. o.
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J O H N KOMLÓS

A HABSBURG-HADSEREG ŰJONCOZÁSI MÓDSZEREI
A XVHI-XIX. SZÁZADBAN

A kötelező katonai szolgálat rendszerét a Habsburg Monarchiában a harmincéves
háború idejére lehet visszavezetni. 1625-ben vezették be Johann Albrecht von Waldstein módszerét, amely a gyalogság számára nem szabott meg törvényes szolgálati
időtartamot. A szolgálati időt a toborzótisztek és az újoncok közti szerződések rög
zítették egy ún. „Kapituláció" segítségével, amely megújítható volt. Sorozáskor az
újonc egy bizonyos pénzösszeget kapott, ezt megegyezés alapján határozták meg. 1
Ezek a szerződések általában hat hónaptól egy éves időtartamig szóltak.
1753-ban vezették be a tartalékos rendszert, mivel az állandó hadsereg létszámá
nak biztosítása Waldstein idején nehézségekbe ütközött. 2 Egy 24 000 fős tartalék
hadtest felállítását tervezték 3 és népszámlálást rendeltek el, hogy megállapítsák az
alkalmas férfiak létszámát. 4
Kétlépcsős toborzási rendszer létezett. A tartományokra, tartományi rendekre
bizonyos kvótát róttak ki, ennek betöltése a helyi birtokosok feladata volt. Ehhez
járult az utazó tisztek által a Monarchia egész területén, illetve ezen kívül, a NémetRómai Birodalom területén végzett igen aktív önkéntes-toborzás.
1771-ben bevezettek egy sokkal precízebb módszert, a toborzókerületenként vég
zett Összeírást és sorozást.5 Ez a kerületi rendszer lényegében a Monarchia felbom
lásáig érintetlen maradt. A tartományok saját megítélésük szerint választották ki
azokat az újoncokat, akikkel teljesíteni tudták a kerületparancsnok által rájuk kirótt
kvótát. 6 Igaz, hogy voltak bizonyos irányelvek, amelyeket követniük kellett. így
a házasembereket az 1754 utáni békeidőben lehetőség szerint nem sorozták be. 1804ben a gyalogság számára bevezették a tízéves szolgálati időt és létrehozták az össze
írásért felelős állandó hivatalokat is. Ezt a folyamatot az tette teljessé, hogy a szá
zadparancsnokok helyett a toborzótisztek viselték a toborzás teljes felelősségét.7
1827-ben az új újoncozási törvény rendelkezéseinek értelmében újjászervezték
a toborzókerületeket és bevezették a sorshúzás alapján történő sorozást. Erre min
den harmadik évben került sor és a 19 és 29 év közötti korosztályokat érintette. Hiva1 Wrede, Major Alphons Freiherr von: Geschichte des k. und k. Wehrmacht. "Wien, 1898,1. 95. o. Kriegsarchiv,
Wien. Instruction für die Kriegs-Commissariatische Beamte, April, 30, 1749. Egy 1698-as „Muster Instruction"-t
(Példautasítás) említ. Minden dokumentum a Kriegsarchiv-ból (Bécs) származik.
2 Hübler: Handschriften, 1749. 2. k., 172. o.; Wrede: 99. o.
3 Hübler Franz: Sammlung der im Jahre... an die k. k. oesterreichische Armee ergangenen Politisch, ökonomischen
und Justiz-Militär-Gesetze, 1753. Vol. 3., 106. o. Ezeknek az embereknek a többsége Csehországból jött. Ez arra utal,
hogy az udvar tudott az ott uralkodó munkanélküliségről.
4 Auszug der Conscriptions- und Werb-Bezirks-System für Niederösterreich (1781), 4. o.
5 Hübler: Handschriften, 1771. 6. k., 175. o.
6 Militär Impressen, 27. III. 1771., 364/1. 1795-re 104 000 embert soroztak be a seregbe az egész Monarchia terüle
téről. Protokoll Register, 1795. G. 7743.
7 Wrede: 104. o.
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talos határozat útján ettől függetlenül el lehetett vinni katonának azokat, akik vala
milyen bűnt követtek el.8
1858 novemberében a kerületeket ismét újjászervezték és csökkentették a kivéte
lek számát. 9 1867-ben, a kettős Monarchia létrejöttekor, a Monarchiát nyolcvan
„kibővített" katonai kerületre és két haditengerészeti kerületre osztották. 10
A hadsereg nagysága
Az 1760-as évekre az állandó hadsereg létszáma elérte a 180 000 főt és valószínű
leg ezen a szinten maradt az 1790-es évekig. 1744-ben a bevonultatott újoncok száma
52 000 fő volt, (20%-uk idegen). 1769-ben a Magyarországról besorozott újoncok
száma 50 000 fő volt, 1802-ben 76 000. Ez azt mutatja, hogy a napóleoni háborúk
nem támasztottak kivételes követelményeket az újoncozás terén a népesség arányá
hoz viszonyítva. A népesség gyorsan nőtt a XVIII. század második felében. Igaz, a
megelőző háborúk jelentős áldozatot jelentettek.
A Hétéves Háborúban a Habsburg-birodalom 300 000 katonája halt meg.11 Ennél
fogva e téren a napóleoni háborúk nem jelentettek különleges áldozatot. Következés
képpen az újoncok testmagasságának csökkenését sem tulajdoníthatjuk a sorozási
gyakorlatnak, illetve a napóleoni háborúk halálozási veszteségeinek. 59 gyalogezred
volt a Monarchiában. Békeidőben ezek létszáma 3176 fő, háborúban pedig 4476 fő
volt. Ebből ezredenként 230 fő volt a gránátos, ők általában magasabb termetűek
voltak.12
Felmentés a szolgálat alól
E korszakban rendszeresen biztosították a katonai szolgálat alól való mentességet.
Ez azt a célt szolgálta, hogy megtartsák a társadalom gazdaságilag legfontosabb
részét a termelési folyamatban.13 Ennek következményeként a hadsereget általában
a népesség legalsóbb rétegeivel azonosították. 14 Ezt azonban nem kell úgy értelmezni,
mint ha a hadsereg ilyen értelemben az utolsó „munkaadó" lett volna. A koldusokat
és létminimumon tengődőket csak akkor vonultatták be, ha a földesúr kiválasztotta
őket, s egyébként alkalmasak voltak a szolgálatra.15 1749-ben a városi polgárok és a
földbirtokos parasztok, illetve ezek egyetlen fiúgyermekei a szolgálat alól mentesül
tek.
A telepes parasztok (függetlenül attól, hogy falusi, vagy egyházi birtokon voltak)
is mentesültek a katonai szolgálat alól. Egyik fiuk is mentességet élvezett, tekintet
nélkül arra, hogy mekkora földet birtokoltak. Azok a parasztok azonban nem jutottak
mentességhez, akik rövid lejáratú szerződés keretén belül béreltek földet.10
A XVII. századtól kezdve felmentették a bányászokat is. Ezt a szabályozást meg8 Uo. 105—106. o.
9 Schmid, Ferdinand: Das Heeresrecht der österreichischen—ungarischen Monarchie. Wien, 1903. 5. o.
10 Militär-Statistisches Jahrhuch für das Jahr 1871.1. Teil: Über Anordnung des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums.
Bearbeitet und herausgegeben von der la Section des technischen und administrativen Militär-Comité Wien, 1873.
24. o.
11 Christopher Duffy: The Army of Marie Theresa. London, 1977. 47., 205., 209. o. ; Horváth Mihály Kisebb történel
mi munkái. Pest, 1868. I. k. 231., 237. o.
12 Wrede: Appendix. II. k. 35. o.
13 Hübler: Handschriften, 1773. Vol. 7.138., 139. o. ; 1779. Vol. 10. 4. o.
14 C. Günther Roshenberg: The Austrian Army in the Age of Metternich. The Journal of Modern History, 40/ (1968),
2., 155—165. o.
15 Ennek a jogosságát az igazolta, hogy már megfelelő intézkedéseket hoztak a lakosság életszínvonalát fenntartan
dó. Protokoll Register, 1780. K. 249. Megengedték az uradalmaknak hogy a helyi lakosok helyett idegeneket küldjenek
a hadseregbe. Protokoll Register, 1783. D. 293.
16 Militär Impressen, 77. 1771. I I I . 27., 363/1 és 1773. i n . 10. 370.
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erősítette Mária Terézia is, de a napóleoni háborúk alatt csak azok élveztek mentes
séget, akik ténylegesen a fejtésben dolgoztak.
1780-ban II. József meghatározta a mentességi kategóriákat: nemesség, papság,
hivatalnokok, funkcionáriusok, manufaktúratulajdonosok és munkafelügyelők,
szén-, vas- és salétrombányászok és letelepített parasztok. Néhány esetben a mentes
ség iránt folyamodó személyeknek megváltást kellett fizetniük, pl. azokért az újon
cokért, akik papok akartak lenni, az egyházmegye 200 Ft-ot fizetett.171790-ben meg
erősítették a telepes (ansässige) parasztság sorozás alóli felmentését.18
Az 1780-as évekig a zsidókat is felmentették, csak 1788-tól kezdve szolgálhattak a
hadseregben.19 Ezután a zsidók számára is kiszabtak egy kvótát, amelyet be kellett
tölteniük, de megválthatták a mentességet 140 Ft-ért (ez legalább kétévi jövedelem
volt). Igaz, hogy egy későbbi utasítás arra figyelmeztetett, ne csak a szegényebb,
hanem a módosabb zsidók fiait is sorozzák be a seregbe.
Az 1804-es törvény már pontosabban határozta meg a katonai szolgálat alól való
különböző felmentési lehetőségeket. Különösképpen a parasztság besorolását részle
tezték; „A paraszti osztályban van teljes, 3/4, és 1/2 1/4 telkes paraszt. Mindegyik
kerületi hivatalnak jelentést kell tennie a katonai tisztviselők felé, hogy az egyes
kategóriákba mekkora földbirtok, illetve ugar tartozik.. ." 20
Számos esetben az ipari munkások is mentességet élveztek. Mária Terézia megerő
sítette a bányászok mentességét. A kereskedelmi iparágakban dolgozó személyeket,
akik nem kizárólagosan a helyi piac számára dolgoztak, mindaddig felmentették,
amíg teljes mértékben ezt a foglalkozást űzték. 21 A manufaktúrái munkások számára
rendszeresen biztosítottak felmentést, ezt az üzemtulajdonosok számára biztosított
kiváltságokban rögzítették. 1780—81-ben állandósult a szakképzett személyzet és
az üzemi munkafelügyelők, művezetők számára biztosított felmentés. Mégis, 1794ben Prágában, a fehérítőüzemekben, a tanoncoktól megtagadták a felmentést és
utasították a tulajdonost, hogy olyan embereket fogadjon fel, akik alkalmatlanok
a katonai szolgálatra.
1804-ben a módosított összeírási törvény szerint a mestereket és a nagykereske
dőket, akik városlakók voltak, és a teljes munkaidőben dolgozókat, „szakembereket",
pl. a takácsokat, szintén felmentették. Az üzemi munkások közül a szakmunkásokat és
a művezetőket mentették fel, mivel őket nehéz volt helyettesíteni. A bányaiparban
a művezetőket ós a szakképzett vas-, só-, salétrom- és puskaporgyártó, továbbá
öntödei munkásokat mentették fel.22 Az ipari üzemeket arra bíztatták, hogy olyan
embereket vegyenek fel bérmunkásoknak, akik alkalmatlanok a katonai szolgálatra.
1822-ben, ha nem tudták betölteni a sorozási kvótát, akkor nem biztosították azok
nak a személyeknek a mentességi jogot, akik ipari cégeknél dolgoztak, de a katonai
szolgálatra alkalmasak voltak. Ez a határozat jelentős súrlódásokat okozott, mivel
a férfiakat 40 éves korukig tartották katonai szolgálatra alkalmasnak. 1827-ben az
üzemi munkások elvesztették mentességüket, ha nem állítottak helyettest. A bányá
szok és a városi szakmunkásság mentessége megmaradt. 23 Az 1848-as forradalmakat
követően a nemesség elvesztette kivételezett státusát.
Mindazonáltal 1827-től 1867-ig a felmentettek körébe beletartoztak a különböző

17 Auszug, 1781, 25. o. Alsó-ausztriai összeírási és toborzási módszerek könyve (1781)
18 Protokoll Register, 17Ô0 A. 211. 1788-ban egy határozat hasonlóképpen tekintetbe veszi a mezőgazdaság szük
ségleteit, hogy ti. Magyarországon az aratás befejezéséig az újoneozást el kellene halasztani. Protokoll Register, 1788_
G 2608.
19 Wrede: 103. o. Az evvel a változással foglalkozó határozat szövegét 1. Protokoll Register, 1788. A. 317.
20 Alois Graf v. Ugarte—Joseph Freiherr von der Mark —Franz Graf v. Woyna: Über das Conscriptions und Reenrtirungs-System, Wien, 1804. 8. o.
21 Militär Impressen, 10. I I I . 1773. 370.
22 L. a 20. sz. jegyzetet!
23 Slokar, Johann: Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. Wien,
1914. 20., 65., 96., 117., 442. o.
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felekezetek egyházi vezetői, a tisztviselők, és azok a birtokos parasztok, akik maguk
művelték földjeiket, a felsőoktatási intézmények professzorai és diákjai, a tanárok
és az idős szülők egyetlen fiúgyermekei, ha a szülők képtelenek voltak magukat eltar
tani. 24
Testmagassági követelmények
A testmagassági normák a XVIII. század második felétől kezdve változtak és ezt
az újoncozási törvény revíziója során meghatározták. 1753-ban a tartalékos gyalo
gosok testmagasságát is rögzítették.
A hatóságok, jóllehet vonakodva és habozva, de fokozatosan csökkentették a ké
sőbbiekben a bevonulók testmagasságának minimumát. Mária Terézia uralkodásá
nak kezdetén vitatták meg azt a kérdést, hogy mi legyen az újoncok számára a leg
kisebb testmagasság. 1753-ban a tartalékos gyalogosok számára ez a norma
165,8 cm volt. A hadseregben a gyalogság testmagassági minimuma 1756-ban 163,1
cm volt,25 azonban 1758-ban a gyalogság számára 165,8 cm-t írtak elő.26 Ezután
ez vált a minimális magassági normává, habár néha tettek kivételeket.27
1758-ban az Államtanács egyik ülésén vitatták meg a minimális testmagassági
követelmények kérdését (ezen Chotek gróf is részt vett), különös tekintettel arra a
pontra, hogy a 165,8 cm-nél 0,66 cm-rel alacsonyabbakat még be lehetne sorozni.28
Ez is utal arra, hogy milyen komolyan vette ezt a kérdést a katonai vezetés. 1760-ban
arról vitáztak, hogy a testmagassági minimumnál 1,32 cm-rel alacsonyabb férfiakat
is el lehetne fogadni.29 A hatóságok elhatározták, hogy ezúttal szorgalmazni fogják
a testmagassági követelmények rugalmas kezelését és megengedték, hogy olyan
férfiakat is besorozzanak, akik 2,63 cm-rel, vagyis egy hüvelykkel alacsonyabbak
a minimális követelményeknél.30 A következő évben elrendelték, hogy azokat, akik
valamivel alacsonyabbak a minimumnál, de egyébként „alkalmasak a katonai szol
gálatra" 31 , besorozhatják. Az Udvari Haditanács arra buzdította a toborzótiszteket,
hogy ne legyenek túl „precízek" a testmagassági minimumot illetően, ehelyett
inkább arra figyeljenek, hogy a leendő újonc alkalmas-e a tábori szolgálatra, erősek-e
a végtagjai és növésben van-e még.32 Ugyanakkor erős fenntartások is voltak a kö
vetelmények szélsőséges enyhítésével kapcsolatban. 1760-ban figyelmeztették a vidéki
birtokosokat, hogy a 165,8 cm-nél alacsonyabb újoncoknak is legalább 163,1 cm
magasaknak kell lenniük.33 1761-ben megfeddték a tartományi rendeket, mivel rend
szeresen kivételt tettek és elfogadták a 163,1 cm magas férfiakat is.34 A figyelmezte
tést még egy párszor megismételték.35
A hadsereg számára állandó nehézséget jelentett, hogy a minimális testmagassági
követelményeket ennyire szigorúan kellett venni. 1777-ben nyilvánosan elismerték,
hogy léteznek kivételek a testmagassági minimum alól. Elismerték azt is, hogy ezt a
követelményt időnként nem kell figyelembe venni és alkalmazni. Azt tanácsolták
24 Hübler, Franz: Militär-Ökonomie system der k. k. österreichischen Armee. Wien, 1820. Vol. I., 341—343. o.,
Vol. 2., 17., 22., 28., 36., 43., 148., 153., 294., 295., 318. o.
25 Protokoll Register, 1756. 2581. Ezen kívül Protokoll Register, 1756, 2598. 1758-ban ez volt az a minimális
testmagassági követelményszint, amelyet a magyar és egyéb ezredeknek teljesíteniük kellett. L. Protokoll Register,
1758. 477.
26 Protokoll Register, 1758. 764., 1759. 248. Ugyan ellentmondásosnak tűnhet, de még ugyanabban az évben a
163,1 cm-es minimumot is említették. Protokoll Register, 1758. 477.
27 Hübler: Handschriften, 1753. Vol. 3., 93. o.; 1760. Vol. 3., 38. o.; 1773. Vol. 7., 138. o. Az 1780-as, József által
kibocsátott karta szerint a minimális testmagasságot 5 láb 3 hüvelyknél kell tartani (165,8 cm). Auszug, 1781. 5., 21. o.
A méréseket átszámították a méterrendszerbe. Az osztrák hüvelyk 2,631 cm. Egy osztrák láb = 12 hüvelyk.
28 Protokoll Register, 1758. 2049.
29 Protokoll Register, 1760. 1956.
30 Protokoll Register, 1760. 2037.
31 Protokoll Register, 1761. 1051.
32 Protokoll Register, 1761. 37.; 1762. 2277.; 1763. 3., 10., 47., 66.
33 Protokoll Register, 1760. 1860.
34 Protokoll Register, 1761. 1390.
35 Protokoll Register, 1762. 628.
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a vizsgálatot végzőknek, hogy az előírásokat ne alkalmazzák túl mereven pl. fiatal
férfiak esetében.36 1779-ben mindazonáltal egy szabályzat figyelmeztetett, hogy nem
megengedhető olyanok alkalmazása, akik egy egész hüvelykkel (2,63 cm) alatta
vannak a minimális testmagassági követelménynek.37 1782-ben besoroztak két
olyan férfit, akik a 165,8 cm-es minimumnál alacsonyabbak voltak. Ezt nem mérési
hiba eredményezte, hanem az, hogy esetükben kivételt tettek. A toborzótiszteknek
megengedték ugyan, hogy megtartsák ezeket az újoncokat, de egyidejűleg felszólí
tották őket, hogy ezt a gyakorlatot a jövőben ne folytassák.38
Ugyanebben az évben az Udvari Haditanács kérdésére, hogy egy, a minimális
magasságnál 1,3 cm-rel alacsonyabb férfi továbbszolgálatát meg lehet-e engedni, ki
jelentették: ugyan a jövőben az ilyen gyakorlat elkerülendő, de ennek a rekrutának
az esetében, mivel „nagyon dicsérték", megengedhető az újrasorozás.39 1783-ban
elrendelték, hogy mindazok, akik 163,1 cm magasak ugyan, de még képesek további
növekedésre, besorozhatok.40
A hatóságok elnézése tehát változó volt az ellenőrzések során. 1783-ban utasítot
ták a hatóságokat, hogy Galíciából, Magyarországról, vagy Erdélyből ne sorozzanak
be oiyan újoncokat, akik 165,8 cm-nél alacsonyabbak.41 1787-ben közzétették, hogy
senkit sem szabad elfogadni, aki 165,8 cm-nél alacsonyabb, még azokat az ifjakat
sem, akik esetleg még nőnek, mivel az ilyen fiatalemberek nem tudnak bánni a
hosszú puskával és nem viselik el a háború nehézségeit és a végén kórházba kerül
nek.42
Ennek ellenére azokkal a fiatalemberekkel szemben, akik a toborzótiszt véleménye
szerint még növésben voltak, a szabályokat általában elnézőbben alkalmazták. Ez az
irányzat már 1787-ben megnyilvánult és azután gyakran ismétlődött.43 1788-ban
egy rendelet kimondta, hogy az olyan fiatalembereket, akiknek magassága 160,5 és
163,1 cm között mozog és valószínűleg nőnek még, be lehet sorozni.44 1790-ben és
1791-ben hivatalosan is jóváhagyták, hogy a 160,5 cm magas, de még növésben lévő
fiatalokat be lehet sorozni.45 Az utóbbi évben kijelentették, hogy a minimális test
magasságot el nem érő, de még növésben lévő férfiakat besorozhatják.46
1790-ben tulajdonképpen elrendelték, hogy minden olyan újoncot el lehet fogadni,
aki 2,63 cm-rel alacsonyabb a minimális testmagasságnál.47 Ellentmondásosnak tűn
het ugyanakkor, hogy a következő évben egy direktívában az állt: „békeidőben nem
lehet besorozni"48 a testmagassági minimumnál alacsonyabb férfiakat. 1792-ben,
a francia háborúk alatt a hatóságok ismét megcáfolták saját magukat, amikor ki
mondták, hogy azokat az embereket, akik ugyan csak 163,1 cm magasak, de elég
erősek, be lehet sorozni.49
Még ugyanabban az évben a gyalogság számára a minimális testmagasságot hiva36 Protokoll Register, 1777. A. 1702.
37 Protokoll Register, 1779. K. 64.
38 Protokoll Register, 1782. D. 1531. tľgy tűnik, hogy voltak más olyan esetek is, amikor a szigorú figyelmeztetés
ellenére a minimum figyelmen kívül hagyását hallgatólagosan megengedték. 1783-ban egy memorandum leszögezte,
hogy egy külföldinek, aki még az 5 láb magasságot sem éri el, nem szabad a továbbszolgálatát engedélyezni. Ennek elle
nére valószínűleg megengedték neki, hogy a hadseregben maradjon. Protokoll Register, 1783. D. 293.
39 Protokoll Register, 1782. D. 836.
40 Protokoll Register, 1783. G. 3481.
41 Protokoll Register, 1783. D. 325.
42 Protokoll Register, 1787. G. 3052.
43 Uo.
44 Protokoll Register, 1788. G. 4927.
45 Hofkriegsrat, Acten, 1790. 46. 32. sz. Protokoll Register, 1791. G. 5557.
46 Protokoll Register, 1791. G. 2661. Az, hogy a „további növekedésre való képesség" kitételét nagyon komo lyan
vették, abból az 1792-es határozatbői is látszik, melyben Franz Wick-et felmentették, mivel betegség miatt már nem
nőtt tovább. Protokoll Register, 1792. D. 2064.
47 Protokoll Register, 1790. A. 211.
48 Protokoll Register, 1791. G. 7923. Nyilvánvaló, hogy háború idején, sőt még korábban, alacsonyabb normák vol
tak. 1783-ban javasolták, hogy annak a toborzótisztnek, aki a körlevélben levő elírás miatt egy 5 láb 5 hüvelyk magas
férfit felvett, ellenőriznie kell, hogy a közölt minimum helyes-e és nem szabad egyszerűen „a hadjárattal kapcsolatos
emlékeire támaszkodnia" (zur Brrinerung des Feldkrieges). Protokoll Register, 1783. D. 763.
49 Protokoll Register, 1792. F. 7776.
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talosan leszállították 163 cm-re.50 1796-ban, a háborús kényszerhelyzet idején elvben
ismét fenntartották a régi, 165,8 cm-es minimumot — legalábbis Galíciában. A gya
korlatban azonban hatályon kívül helyezték avval a kitétellel, hogy a tartományból
el kell fogadni mindenkit, ha elég erős, tekintet nélkül testmagasságára. 51 1804-ben
a gyalogság számára a magassági normát 160,5 cm-re csökkentették abban az eset
ben, ha az újonc egyébként alkalmas a katonai szolgálatra.52 Elfogadták azonban azo
kat az újoncokat is, akik egyrészt erős fizikai felépítésűek voltak, illetve még nem
fejezték be növekedési ciklusukat, de a 157,9 cm-t már elérték.53 1809-ben a határt
157,9 cm-re szállították le abban az esetben, ha magasabb férfiak nem álltak rendel
kezésre. 1815-ben a normát ismét felemelték 160,5 cm-re.54
1827-ben ismét változtattak a szabályzaton, 160,5 cm-ben állapították meg a mi
nimális testmagasságot, habár elfogadhatták az ennél kicsivel alacsonyabb újoncokat
is, ha egyébként alkalmasak voltak. A katonai törvény 1858-as revíziójával a mini
mális testmagasság 158 cm lett. Az 1868-as általános sorozási törvény a testmagas
sági minimumot 155-re csökkentette. így a testmagassági normák, amelyeket rugal
masan érvényesítettek, az idők során 11 cm-rel csökkentek.
Űjoncozási gondok és a minimális testmagassági normák féloldására irányuló
kényszer
Amikor a helyi hatóságoknak nehézségeik támadtak azon a téren, hogy a testma
gassági minimumnak megfelelő elegendő számú újoncot találjanak, nyomást gyako
roltak a felsőbb szervekre, hogy csökkentsék a minimumot. 1759-ben a Német—Ró
mai Birodalom területén lévő nem Habsburg-birtokok toborzói panaszkodtak, hogy
az éppen érvényes 165,8 cm-es minimum túl magas.
Ügy érveltek, hogy több férfit tudnának besorozni, ha a minimumot egy hü
velykkel (163,1 cm-re) csökkentenék.55 Morvaországban, Iglau városában 1779-ben
még kilenc olyan embert sem találtak, aki 163,1 cm magas lett volna. A tisztviselők
olyan embereket akartak összeírni, akiknek magassága 160,5 cm-től 161,8 cm-ig ter
jedt. 56
1759-ben Magyarországon Gömör vármegyében a toborzószervek javasolták,
hogy jobb lenne, ha a 165,8 cm-es minimumot nem alkalmaznák túl szigorúan.57
1790-ben Pálffy gróf azt írta, hogy túl sok időbe kerülne, míg 165,8 cm magas újon
cokat találnának. 58 Egy jelenlegi tanulmány rámutat arra, hogy az osztrák török
háború alatt (1788—1790) a toborzásért felelős magyar vármegyék nyomást gyako
roltak a testmagassági követelmények feloldásáért, hogy az újoncozási követelmé
nyeket könnyebben teljesíthessék.59 1794-ben, háború idején a magyar toborzószer
vek megkérdezték, hogy a 157,9 cm magas férfiakat bevonultathatják-e. A bécsi
válasz tagadó volt.60
A felsőbb hatóságok is aggódtak azokért a következményekért, amelyekkel a test
magassági követelmények túl szigorú betartása járt az újoncozás terén. 1783-ban
rámutattak, hogy mivel egy ezred félreértette a 165,8 cm-es normát, s 170,0 cm-nek
hitte, ez gátolta az újoncozást és ezért a történteket korrigálni kellett. 61
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Hübler: Handschriften. 1792. Vol. 20., 372. o.; 1792. Vol. 21., 170. o.
Protokoll Kegister, 1796. D. 2866.
Hübler: Handschriften. 1807. Vol. 29., 334. o.
Über das Conscriptions-und Recrutirungs-System. 13. o.
Hübler: Handschriften. 1809. Vol. 33., 7. o. 1813. Vol. 38., 467. o.; 1815. Vol. 40., 784: o.
Protokoll Register, 1759. Nov. 21. 184.
Protokoll Register, 1779. K. 54.
Protokoll Register, 1759. 466.
Protokoll Register, 1790. G. 323.
Haselsteiner, Horst: Joseph I I . und die Komitate Ungarns. Wien, 1983. 122—123. oj
Protokoll Register, 1794. G. 2018.
Protokoll Register, 1783. D. 12.
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1796-ban Galíciában feddésben részesítették a toborzókat, mivel azt hitték, hogy
a testmagassági minimum 168,4 cm.62 A kétértelmű utasítások és a célok gyakori
változtatása miatt nem csoda, hogy helyi szinten gyakran történtek zavarok, téve
dések.
A testmagassági minimum regionális változatai
A testmagassági minimum követelménye nemcsak időben, de területenként is
változott. 1777-ben azokat az erdélyi fiatalembereket, akik alacsonyabbak voltak
ugyan az előírt 165,8 cm-nél 0,66-cm-rel, de „bizonyos növekedés ígéretét mutatták",
el kellett fogadni. Ezt kiegészítették avval, hogy a toborzótiszteknek nagyobb rugal
masságot kell tanúsítaniuk a határesetekben. 63 1783-ban azonban emlékeztették a
hatóságokat, hogy ne fogadjanak el Magyarországról vagy Erdélyből több olyan
embert, akik a minimális testmagassági követelmények alatt vannak. 64 1787-ben
viszont a hatóságoknak engedélyezték, hogy Magyarországról, vagy Erdélyből el
fogadhatnak olyan férfiakat, akik csak 2,63 cm-rel alacsonyabbak a követelmények
nél. 65 Ug3?unakkor még ugyanabban az évben egy új direktíva utasította a szerveket,
hogy szorosan ragaszkodjanak a 165,8 cm-es minimumhoz.66 Ezt a határozatot há
ború idején adták ki, pedig ilyenkor nagyobb rugalmasságot lehetett volna elvárni.
1790-ben ismét a rugalmasság lett a cél: a 165,8 cm-es minimumot ismét 163,1 cm-re
szállították le azoknak az erdélyi újoncoknak az esetében, akik még képesek lehet
nek további növésre.67
Olaszországban és a németalföldi osztrák tartományokban a módszer egy kicsit
eltért a Monarchia többi részére érvényes mintától. 178 l-re ezekben a tartományok
ban besorozták azokat is, akik a minimum alatt voltak.68 1783-ban kijelentették;
annak ellenére, hogy ezeken a vidékeken a 163,1 cm magas férfiakat a múltban
besorozták, ezután a 165,8 cm-es norma lesz a szabály. Kimondták, hogy azokat a
férfiakat, akiket még a rendelkezést megelőzően soroztak be, és alacsonyabbak a
minimális normánál, át kell irányítani azokba az osztrák ezredekbe, amelyekben nincs
túl sok idegen.69
1784-ben azonban a németalföldi osztrák tartományokban a minimumot 163,1
cm-ben rögzítették.70 A norma az itáliai tartományok számára idővel még inkább
csökkent. 1785-ben a toborzószerveket mégis arra intették, hogy ne fogadjanak el
olyan olaszokat, akik 165,8 cm-nél alacsonyabbak. 71 1790-ben ugyanakkor egyszer
elfogadtak olyan olaszokat is, akik csak 157,9 cm magasak voltak.72 Igaz, még ugyan
ebben az évben elrendelték, hogy ezt a gyakorlatot abba kell hagyni.73
Máshol is változtak a normák. 1781-ben Alsó-Ausztriában elrendelték, hogy azokat
a fiatalembereket, akik lényegesen nem voltak alacsonyabbak a minimális követel
ményeknél és „ígéretesnek látszott további növekedésük", el kell fogadni, hogy
megakadályozzák a kivándorlást. 74 Már 1790-ben elfogadták azokat a sziléziaiakat
is, akik csak 163,1 cm magasak voltak.75
62 Protokoll Register, 1783. D. 2866.
63 Protokoll Register, 1777. B 1193. 1777., E. 1324.
64 Protokoll Register, 1783. D. 325.
65 Protokoll Register, 1787. G. 2922.
66 Protokoll Register, 1787. G. 3543.
67 Protokoll Register, 1790. G. 323.
68 Ebben az évben egy rendelet arra figyelmeztetett, hogy ne küdjenek ilyen újoncokat azokhoz az ezredekhez,
amelyeket a Német-Római Birodalom területéről származó újoncokból alkottak. Elrendelte egyúttal azt is, hogy az
ilyen eseményeket a Hofkriegsratnak jelenteni kell. Protokoll Register, 1781. T>. 1850.
69 Protokoll Register, 1783. D. 323.
70 Protokoll Register, 1784. G. 3758. és G. 3345.
71 Protokoll Register, 1785. D. 1407.
72 Protokoll Register, 1790. D. 915., 602.
73 Protokoll Register, 1790. D. 3161.
74 Protokoll Register, 1781. G. 1839.
75 Protokoll Register, 1790. G. 1131.
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Az idegenek kezelése gyakran kevésbé volt szigorú, mint a Habsburg-alattvalóké.
1786-ban 6 gulden foglaló lefizetése mellett be lehetett sorozni azokat a porosz-szilé,
ziai fiatalembereket, akik ugyan a magassági normák alatt voltak, de láthatóan
további növésre voltak képesek.76
1781-ben némi aggodalom támadt, hogy a Német—Római Birodalom területéről
túl sok, a testmagassági minimum alatt lévő férfit vonultatnak be. A hatóságokat
figyelmeztették, hogy ne küldjenek túl sok olyan újoncot az ezredekbe az itáliai,
illetve a németalföldi osztrák tartományokból, aki nem érik el a megkívánt legkisebb
testmagasságot77.
1783-ban azonban megengedték, hogy a Német—Római Birodalom területéről
olyan férfiakat is toborozzanak, akik ugyan csak 163,1 cm magasak, de még növés
ben vannak.78 1786-ban jelentették, hogy az egyik ezredben csökkent a testmagas
ság, mivel a Német—Római Birodalom területéről alacsony újoncok érkeztek.79
1787-ben nyilvánosan is kijelentették, hogy a minimális testmagassági követelmé
nyeket a Német—Római Birodalom területéről érkező újoncokkal szemben nem
kell túl szigorúan alkalmazni. Ezeket az újoncok, nem úgy mint a magyarok, vagy
az erdélyiek, nem ,,álltak közvetlenül szemben az ellenséggel" (a török határnál),
hanem ehelyett inkább a táborokban maradtak. Ennek következményeként, érvelt
a jelentés, a Német—Római Birodalom területéről való újoncoknak több idejük
volt nőni, hogy elérjék a minimális normát, mielőtt katonai akciókban részt venné
nek.80 így innen újoncozni lehetett a 163,1 cm magas férfiakat.81 Az ilyen magas
újoncokat még akkor is elfogadták a hadseregben, ha nyilvánvaló volt, hogy elérték
végső testmagasságukat, ugyanakkor kevesebb táborozási pénzt fizettek nekik.82
(Két olyan férfi számára is megengedték az újból való szolgálat vállalást, akiket abban
a reményben vettek fel, hogy még nőnek, noha ez később nem vált valóra.) 1792-re a
Német—Római Birodalom területéről olyan újoncokat is elfogadtak, akik csak 157,9
cm magasak voltak. 83
A Habsburg-seregbe besorozott franciákkal (többségük hadifogoly volt) szemben
magasabb normákat állítottak fel. 1791-ben84 számukra 171,0 cm-ben állapították
meg a minimális követelményt, és 1792-ben85 is, majd később, még ez évben, lecsök
kentették 165,8 cm-re86. 1793-ban viszont ismét felemelték 171,0 cm-re87. 1794-ben
elrendelték, hogy a franciául beszélő elzászi újoncoknak minimum 171,0 cm magas
nak kell lenniük, míg a német anyanyelvű elszásziakkal szemben a követelmény
165,8 cm volt.88
A minimális testmagassági követelmény változása fegyvernemenként
A minimális testmagassági követelmények alkalmazásában a különböző fegyver
nemek eltérő szigort alkalmaztak. A gyalogságon belül a gránátosokkal szemben
nagyobb minimális testmagassági normát állítottak fel. Már 1780-ban utasította a

76 Protokoll Register, 1786. D. 7512. Az egyik ezred jelentésében arról panaszkodtak, hogy mivel a birodalombaa
nagyon sok alacsony termetű férfit soroztak be, az ezred átlag-testmagassága lecsökkent.
77 Protokoll Register, 1781. D. 1850.
78 Protokoll Register, 1783. D. 361.; 1783. D. 5.
79 Protokoll Register, 1786. D. 751. 2.
80 Protokoll Register, 1787. G. 3543.
81 Protokoll Register, 1787. G. 3513.
82 Hofkriegsratacten, 1787. 47. 538.
83 Protokoll Register, 1792. G. 6707.
84 Protokoll Register, 1791. G. 6945.
85 Protokoll Register, 1792. G. 1646. és G. 1588.
86 Protokoll Register, 1792. G. 779.
87 Protokoll Register, 1793. G. 2004 és 1793. G. 4285.
88 Protokoll Register, 1794. G. 6524.
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szabályzat a gyalogságot, hogy sok magas termetű katonát vonultassanak be gráná
tosnak, mivel a karabélyosok is közülük kerülnek ki. 89
A hatóságok különösen óvatosak voltak, ha a testmagassági normák lazításáról
a tüzérség esetében volt szó. 1783-ban egy rendelet megállapította, hogy a 165,8 cm
alatti egyéneket, még ha jó képességeik is vannak, csak „különleges esetekben" lehet
elfogadni. Ehhez a brigadéros hozzájárulása kellett, mivel a tüzérségi munka, ma
gyarázták, „mindenek felett erős, a végleges testmagasságot elért férfiakat" követelt.90
1786-ban folyamatos rivalizálás volt a tüzérség és a gyalogság között. A tüzér
alakulatokat ismételten figyelmeztették, ne „válogassák ki a nagyobb növésűeket",
amíg 165,8 cm magas férfiak is rendelkezésre állnak. 91 Az 5 láb 3 hüvelyk (165,8 cm)
magas férfiakat az 5 láb 4 hüvelyk (168,4 cm) magasak előtt, a 168,4 cm magasakat
a 171,0 cm-esek előtt kellene kiválasztani és így tovább. 92 Mégis, a tüzérek időnként
szándékosan magas újoncokat választottak a gyalogság tiltakozása ellenére.93 Ami
kor a tüzérség elvett egy 176,3 cm magas férfit a gyalogságtól, a parancsnok éles hangú
jegyzéket küldött az Udvari Haditanácshoz.
A gyalogsági parancsnokok szintén meglehetősen élesen fejezték ki nemtetszésü
ket, ha nem állt elegendő magas újonc a rendelkezésre.94 A tüzérséget ismételten
utasították, hogy ne válasszon szándékosan az átlagosnál magasabb embereket,
mert emiatt egy teljes gyalogezred csak túl alacsony katonákból állna.95 A tüzérség
hez hasonlóan a dragonyosok és az ulánusok is a magasabb testmagassági normát
tartották. Még 1809-ben is a dragonyosok minimális normája a 165,8 cm, az ulánusoké pedig a 163,1 cm maradt. 96
Az ún. szabadcsapatoknál ugyanakkor kisebb testmagasságot is engedélyeztek.
1792-ben megállapították, hogy a szabadcsapatok számára a magasság nem túl fon
tos kritérium, nem úgy mint a reguláris csapatoknál, így a toborzás megkönnyíté
sébe alkalmasnak ítélték a 158 cm-es újoncokat is. 97
Úgy tűnik, hogy a törzsgyalogságot (Staabsinfanterie) sem vetették alá a merev
magassági normáknak. 1793-ban a Morvaországból érkezőket, akik nem feleltek meg
a minimális magassági követelményeknek, a törzsgyalogsághoz küldték. 98
1796-ban a törzsgyalogság a Rajnai Hadsereggel együtt 13 morvaországi és galíciai
újoncot kapott, akik még 158 cm magasak sem voltak.99 A gyalogság alkotta a sereg
legnagyobb részét. 1848-ban a gyalogság létszáma 315 000 fő volt, míg a tüzérség,
a lovasság és az egyéb, kiegészítő csapatok összesen 86 000 főt számláltak.100
Mérési módszerek
A mérési módszerek azért fontosak, mert a mérések pontossága döntően azoktól
függött.
Hübler véleménye szerint az 1749-es utasítás megfogalmazza: a testmagasságot
úgy határozták meg, hogy az újoncot „beállították a mérőeszköz alá." 101 Ezt a kife
jezést ugyan nem találhatjuk meg az eredeti dokumentumban 102 , mégis úgy tűnik,
89 Protokoll Register, 1780. K. 195.
90 Protokoll Register, 1783. J. 240.
91 Protokoll Register, 1786. A. 931.
92 Protokoll Register, 1786. D. 7512.
93 Protokoll Register, 1787. A. 372.
94 Protokoll Register, 1786. A. 456.
95 Protokoll Register, 1786. D. 7512.
96 Hübler: Handschriften. 1808. Vol. 32., 1407. o. 1809. Vol. 33., 415. o.
97 Protokoll Register, 1792. G. 2272. A szabadcsapatokat (Freikorps) 1801-ben feloszlatták.
98 Protokoll Register, 1793. G. 3509.
99 Protokoll Register, 1796. D. 4129.
100 Roshenberg: 161. o.
101 Hübler: 1821. Vol. 2., 321. o.: „stellt der einen für den Feuergewehrstand bestimmten Mann unter das Mass."
102 Instruction für die Kriegs-Commissiaratische Beamte. 1749. április 30.
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hogy Hübler álláspontja helyes az utasítás értelmezésével kapcsolatban. Ezt az a
tény is alátámasztja, hogy a népszámlálási cenzusban jelölni kellett a testmagasságot,
de kifejezetten csak becslés alapján.103 Azaz, ha a magasságot inkább becsülték,
mint mérték, akkor ezt nyilvánvalóan az utasítások határozták meg. Az 1753-as
törvény és a későbbi utasítások méréseket említenek és mivel a magasság legkisebb
egységeként a negyed hüvelyket (0,66 cm) adták meg, bizonyosnak látszik, hogy
a mérés itt többé már nem becslés volt.
Egy későbbi szabályzat megemlíti, hogy minden toborzóhelynek pontos mérőesz
közzel kellett rendelkeznie, „hogy így az újonc magasságát pontosan meg lehessen
határozni". Ez annál is inkább fontos volt, mivel abban az időben a katonák a test
magasságuktól függően kapták a toborzási pénzt.104 Ezért az újoncokat általában
kétszer mérték meg, majd azután évenként.
Ha a testmagasság mérésében hibát követtek el, akkor a hatóságok először a mérő
eszköz pontosságának ellenőrzését rendelték el.105 1808-ban közölték, hogy a mérőrúdnak mindig kéznél kell lennie.106
A mérőeszköz típusa az idők során változott. Stájerországban 1706-ban a toborzószerveknek fa mérőrudat küldtek.107 1824-ben azonban az osztrák katonai hatóságok
elrendelték a fémből készült mérőrudak használatát. 108
A katonákat csizma nélkül, talán harisnyában mérték. Egy jelentés szerint még
a hajat is kibontották, hogy még pontosabban mérjenek.109 Egy 1787-es parancs
világosan megállapítja, hogy a „férfiakat cipő és harisnya nélkül kell megmérni."
Meg kell azt is jegyezni, hogy az utasítások szerint orvosnak kellett az újoncot
megvizsgálnia, és csak ezután mértek. Mivel az orvos a lábakat is megvizsgálta,
valószínűnek látszik ilyen alapon az a feltételezés, hogy a mérést cipő nélkül végez
ték. 110 Egy korábbi rendelkezés kimondta, hogy ,,A szokásos mérés során... olyan
magasságot kell meghatározni, hogy egy ember akár cipővel, akár csizmával áll,
képes legyen a lábhoz tett muskétába belenézni. .. .ennek a magasságnak 165,8 cmnek kell lennie". 111 Mivel tudott, hogy egy muskéta kb. 142,2 cm hosszú volt, és a
puskacső fölé hajló szemmagasság kb. 25,4 cm-rel van lejjebb a fejtetőnél, akkor
ez a magasság azt jelenti, hogy a hatóságok a csizmasarkot kb. 2 cm-nek számítot
ták.
Életkori alkalmasság
Az idők során a sorozás számára alkalmas életkor is változott. 1749-ben a tartalé
kos alakulatok számára 18—30 év között fogadták el katonákat. 1781—1804-ig
a katonai szolgálat életkori minimuma 17 év volt, a maximum pedig 40. 1804-től
1827-ig a minimum 18 év, 1827-től 1852-ig 19 év, 1831-től a maximum 45 év volt.
Az 1868-as új katonai törvény a minimális életkort 20 évben állapította meg.
103 A magasság megkülönböztetésére a kicsi, átlagos és hatalmas jelzőket használták. Hübler: Handschriften. Vol.
16., 465. o.
104 Hübler: Handschriften. 1808. Vol. 32., 1407., 1415. o.; 1809. Vol. 33. 7. o. Magyarországon az újoncoknak a
következő pénzösszeget (Werbgeld) fizették: I. osztálynak (5 láb 6 hüvelyk, vagy magasabb) 45 fl., n . osztálynak
<5 láb 6 hüvelyk—5 láb 4 hüvelyk) 35 fl., III. osztálynak (5 láb 3 hüvelyk) 30 fl., IV. osztálynak (5 láb 2 hüvelyk) 25 fl.,
V. osztálynak (5 láb 1 hüvelyk) 15 fl., végül azoknak akik csupán 5 láb magasak: 3 fl.
29
Werb-Instruction für das Königreich Ungarn, 1809. Jan. 6., 7. o. A Hofkriegsratacten 01 — sz. alatt található.
o
Ha valaki túl sok pénzt (Handgeld) kapott testmagasságáért, igyekeztek kideríteni, hogy a hibáért ki a felelős. Ha a
toborzótiszt (Werbehauptmann) volt a felelős, akkor neki kellett a hibásan kifizetett összeget visszafizetnie. Protokoll
Register, 1782. D. 679. Protokoll Register. 1782. D. 1244.
105 Protokoll Register, 1782. D. 679.
106 Hübler: 1808. Vol. 32., 1407. o.
107 Hofkriegsratacten, 1761. augusztus 21., 513.
108 Karl Rüter von Bundschuh: Handbuche über das beider k. k. österreichische Armee bestehende MilitarÖkonomie-Svstem. II. supplement. Prag. 1824. 79. o.
109 Hofkriegsratacten, 1770. 74/843.
110 Hofkrieksratacten, 1787. 47538,15.
111 Hübler: Handschriften, 1753. Vol. 3., 93., o. Protokoll Register, 1791. G. 7495.
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A mérések pontossága
A hadsereget utasították, hogy ne csak a magas férfiakat válassza ki a lakosság
ból. Ennek következményeként az újoncok testmagassági minimum feletti megosz
lása valószínűleg pontosan utal az újoncokat szolgáltató lakosság megoszlására.
Alkalomadtán azonban előfordult, hogy egy parancsot rosszul másoltak le, vagy
rosszul értelmeztek, s így a minimális testmagassági követelményeket, tévesen,
megnövelték. Ezt a néhány esetet rendszerint fenyítés, rendreutasítás követte. 112
Habár a mérésekbe némi pontatlanság valószínűleg becsúszott113, nagy erőfeszíté
seket tettek arra, hogy a katonák pontos mérését biztosítsák. A mérésekért a Tábori
Hadbiztossági Hivatal („Feldkriegs Commissarische Beamte") volt felelős. A mérése
ket komolyan kellett venni, mivel az azért felelős tisztek tévedés esetén anyagilag
felelősségre vonhatók voltak. Ez azt jelentette, hogy a toborzótisztnek nemcsak azt
a pénzt kellett a pénztárnak visszafizetnie, amit egy emberért kapott, ha azt később
nem találták alkalmasnak, hanem a bevonulással kapcsolatos összes költségeket is.
A jelentések beszámolnak egy olyan esetről, amikor egy toborzótisztet/aki meghami sította két újonc magasságát, megfenyítettek, de az Udvari Haditanács végül felmen
tette, s a két újonc maradhatott a hadseregben, mivel „más hibával nem rendelke
zett" 114 . Egy hasonló esetben az Udvari Haditanács elrendelte a mérőrúd pontossá
gának vizsgálatát, nehogy a toborzótisztet igazságtalanul büntessék meg.115
Lényegében nem volt bizonyíték a megbírságolt toborzótiszt ellen, mivel von
Lerlick főhadnagy tulajdonképpen elfogadhatta volna a Német—Római Birodalom
területéről való két férfit.116
Egy 1770-es jelentés szerint 44 esetből ötször történt meg, hogy a mérések nem
voltak megfelelőek. Két esetben ez az eltérés 1 cm volt, három esetben a két mérés
0,66 cm-rel különbözött egymástól. Ez arra utal, hogy mérésenként az átlag tévedés
egy mm-nél kisebb volt. Amikor a fentieket felfedezték, a hatóságok válaszként
pontosabb mérőberendezéseket küldtek a tiszteknek. Ezeket fémből készítették. 117
Ez az epizód, valamint az evvel kapcsolatos nagy mennyiségű levelezés azt mutatja,
hogy a méréseket komolyan vették a kortársak, így eredményeik megbízhatóan fel
használhatók más kutatások számára is.

112 Protokoll Register, 1782. D. 763., 1783. D. 17.
313 A Protokoll Registerben két tévedést jelentettek. 1873. D. 2193. o. Egy korabeli jelentés őszintén elismert két
hibaforrást:»,) a reggeli mérésnél a személy magasabb volt, mint este; b) ha valaki, aki éppen csak megütötte a mini
mális testmagassági követelményeket, de hirtelen „már nem vágyott arra, hogy katona legyen", könnyedén elérhette,
hogy 0,66—1,32 cm-rel alacsonyabbnak mérjék. Protokoll Register, 1784. D. 748.
114 Protokoll Register, 1782. D. 1531.
115 Protokoll Register, 1782. D. 679., D. 861.
116 Protokoll Register, 1782. D. 1244.
117 Hoflenegsrost Acten, 1770. 74./843.
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MŰHELY

BORO S Y ANDRÁS

GYALOGOSOKKAL VETTE-E KÖRÜL BELGRÁD VÁROSÁT
1071-BEN AZ OSTROMLÓ MAGYAR HADSEREG?

Közismert tény, hogy majdnem semmit sem tudunk az Árpád-kor gyalogságáról. Történetíróink
közül Erdélyi Gyula szól a X — X I I I . századi magyar gyalogságról. À várakat ostromló magyar
harcosokat ő minden esetben gyalogosoknak véli már 945—965-ben is, és a várispánságok várőrző
vitézeinek egy részét is gyalogságnak nevezi. 1 Forrásainkban az 1220-as években olvasunk elő
ször kifejezetten gyalogosokról (pedites), ezek is goricai, t e h á t horvát jobbágynak. 2 Annál érde
kesebb, hogy Salamon király és Géza herceg Belgrád városát ostromló seregéről a Képes Krónika
a következőket írja: ,,...Rex autem et dux secunda feria transierunt Zavam et mane facto ordinaverint acies suas et plenis manipolis suis universaliter per turmas suas insertis umbonibus
obsederunt civitatem." 3
Vajon gyalogosseregről van itt szó? A Krónika szövegét magyar nyelvre átültető szerzők nem
egységesek e tekintetben.
Szabó Károly 1868-ban így fordította a problematikus szövegrészt: „S a király és a herczeg
hétfőn átkelenek a Száván és reggel seregeiket rendbe szedvén és tömött csapataikat mindenütt
lovasaik közé iktatva, hegyes pajzsokkal szállták meg a várost."* A fordító nem nevezi a „manipolis"-nak nevezett sereget kifejezetten gyalogosoknak, de mivel a lovasokat külön megemlíti,
a többi harcost feltehetőleg gyalogosnak tartja. Ezek szerinte a lovasok közé lettek „iktatva".
Madzsar Imre 1900 táján így fordítja le a szöveget: „A király és a herczeg hétfőn átkeltek a
Száván és reggelre kelvén rendbe szedték seregöket tömött gyalogcsapatokat állítva a lovasok
közé és pajzsosán megszállották a várost." 5 O tehát kifejezetten gyalogcsapatokról ír, kiket a
lovascsapatok közé állítottak.
Geréb László fordítása így hangzik : „A király és a herceg hétfőn kelt át a Száván, hajnalhasadta
kor elrendezték seregeiket, és a sűrű gyalog hadsorokkal, közbeékelve a lovascsapatokat, teljes
séggel bekerítették pajzsaikkal a várost." 8 Geréb is gyalogosokról ír, viszont szerinte — az előbbi
két fordítóval ellentétben — a lovascsapatokat állították a gyalogosok közé.
Bellus Ibolya 1986-ban megjelent fordítása viszont így hangzik: „A király és a herceg hétfőn
átkelt a Zauán, másnap reggel elrendezte a csatasorokat és teljes létszámú hadseregével — amely
úgy állott föl, hogy pajzs pajzsot ért — ostromgyűrűbe fogta a várost." 7 I t t t e h á t nincs szó sem
gyalogosokról, sem lovasokról. A fordító nyitva hagyta a kérdést.
A négy fordító közül t e h á t kettő kifejezetten gyalogságnak fordítja a „manipolis" szót, egy
valószínűsíti, hogy gyalogosokról van szó, egy pedig megkerüli a kérdést.
Hogyan fordítják a különböző latin szótárak a „ t u r m a " és a „manipulus" (manipolus) szót?
Nem vehettem persze sorra az összes latin szótárakat, csak néhány fontosabbat. Kezdjük a latin—
magyar szótárakkal.

1 Erdélyi Gyula: A magyarok hadművészete, Budapest, 1933. 75—76., 163. o. — A magyar gyalogság. (Szerk.
Doromby József—Reé László) Budapest, é. n. (1940). 19—25. o. A vonatkozó rész Erdélyi Gyula munkája.
2 1224. dec. 24. Fejér: Codex diplomaticus III/l. 445. és 466.; Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek
kritikai jegyzéke, 570. sz.
3 Scriptores Herum Hungaricarum. (Szerk. Szentpétery Imre) I. k. Budapest, 1937. 370. o. — Az események hátte
rére: Makk Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
nominatae. Acta Historica, tomus LXXXIV. 31—44. o., s az ott felsorolt irodalom.
4 F. Toldy: Marci Chronica de Gestis Hungarorum. Pestini, 1868. (Ford. Szabó Károly), LIX. o.
5 Madzsar Imre: A Bécsi Képes Krónika. (Szemelvények) Budapest, é. n. 30. o.
6 Képes Krónika. Budapest, 1964. (Fordította Geréb László) 125. o.
7 Képes Krónika. Budapest 1986. (Fordította Bellus Ibolya) 136. o.
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Burián János szótára: t u r m a = lovas-szakasz (egy ala tizedrésze, 30 ember); manipulus = egy
maroknyi, egy csomó, maroknyi csapat, egy manipulus (a cohors harmad része, 120 ember),
szakasz. 8
Oyörkösy Alajos szótárában a manipulus szót ugyanúgy fordítja, mint Burián. Nála a t u r m a =
lovas szakasz, római turma (egy ala tizedrésze, 30 ember). 9
Páriz Pápai Ferenc remek szótárában manipulus = egy marok, egy kéve, egy sereg, egy zászló
állja. Turma = lovas sereg. 10
Márton József háromnyelvű szótárában manipulus = 2 tertia pars cohortis apud Romanos,
sereg, csapat, róta, zászlóalja. Turma = 1. egy csapat lovasság, melly 30 lovasból áll, m a : eskadron. 2. akármely csapat, osztály. 11
Finály Henrik szótárában manipulus = 1. egy marok, egy csomó, pl. széna, szalma s t ö b b
efféle. 2. katonák osztálya = egy cohors (lásd cohors) harmada, vagy két centuria. Turma = 1.
osztálya a római lovasságnak, lovas csapat, harminc ember, az „ a l a " tizedrésze. 2. Átv. ért. (költ.)
átalán csoport, sereg.1*
A Forcellini féle lexikon szerint : „manipulus erat exiguum peditum agmen, quod unum signum
sequebatur. Translate de quacumque túrba." 1 3 A Thesaurus linguae latináé Varro-t idézve közli:
„manipulus = exercitus minima pars, quae unum sequitur signum." Vegetius szerint pedig:
„quemadmodum inter pedites centuria vei manipulus appellatur, ita inter équités t u r m a dicitur." 1 4
Mindez a klasszikus ókori latinságra vonatkozik. A középkori latinság speciális szótáraiban a
manipulus szót a föntebbi értelemben nem találjuk. Azokban kánonjogi gyűjteményt, a püspöki
díszruha részét alkotó ruhadarabot, szolgát, edényt stb. jelent. 16
Mindezek szerint a manipulus az ókori latinságban általában gyalogoscsapatot jelent, a t u r m a
pedig lovascsapatot, esetleg általában valamilyen csapatot. A középkori latinság speciális értel
mezései pedig egészen mást jelentenek.
Miért ír most már a Krónika az 1071-es belgrádi ostrom leírása során manipulusokról és turmákról, és hogyan értelmezzük szövegét ?
A Krónika szerzője a XIV. század közepe u t á n szerkesztette és írta művét, melyhez a régebbi
magyar krónikákat is felhasználta ugyan, de ismerhetett antik szerzőket is, kik a római hadsereg
két elemét, a gyalogságot és a lovasságot munkáikban megemlítették. A szóban forgó krónikarészt
a Képes Krónika szerzője feltehetőleg maga fogalmazta, s a fordítók közül nézetünk szerint
Bellus Ibolyának van igaza, hogy fordításában mellőzte a fegyvernemek meghatározását.
Ügy gondoljuk, a krónikás e helyen ókori ismereteit akarta csillogtatni, s leírása alapján éppoly
kevéssé t a r t h a t j u k valószínűnek, hogy 1071-ben jelentős számú magyar gyalogság létezett volna,
mint később, 1225-ben, I I I . Honorius pápának I I . András királyhoz írott leveléből, melyben megrója
őt, mert a német lovagrendet „lovasok és gyalogosok nagy tömegével" kiűzte a Barcaságból. 18

8 Burián János: Latin—magyar szótár. Budapest, 1941.
9 Györkösy Alajos: Latin—magyar szótár. Budapest, 1956.
10 Franciscus Páriz Pápai: Dictionarium latino hungaricum. Lőcse, 1705.
11 Josephi Márton: Lexicon trilingue. Pestini, é. n. (1818)
12 Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Budapest, 1884.
13 Totius latinitatis lexicon Aegidii Forcellini. Prati, 18C8.
14 Thesaurus linguae latináé. Vol. VIII. Lipsiae, 1936.
15 Du Gange: Clossarium Mediae et Infimae Latinitatis. Graz, 1954. —J. F. Niermeyer: Mediae Latinitatis Lexi
con Minus. Leiden, 1976.
16 A Képes Krónikáról 1. Bercsényi Dezső és Kristó Gyula tanulmányait. In: Képes Krónika. Budapest, 1986.
383—457. o. és 459—516. o., s az ott felsorolt irodalmat. — III. Honorius 1225. jún. 12-én Tivoliban kelt oklevelét 1.
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. (Von F. Zimmermann, C. Werner, G. Müller, G. Gündisch). I. k., 1892., 36. o. 45. szám. A Kómában élő pápa aligha tudta, milyen katonasággal űzte ki a magyar király a
lovagrendet. Itáliában e korszakban a hadseregek valóban lovasokból és gyalogosokból álltak, de ebből semmilyen
következtetést nem vonhatunk le II. András seregére. Itt mondok köszönetet Hegedűs Zsuzsa levéltárosnak, aki a
latin szótárak a datainak feltárásában segített.
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ

A MAGYARORSZÁGI LOVAGSÁGRA VONATKOZÓ NÉHÁNY ADAT
ÉRTELMEZÉSÉRŐL
(Filológia és hadtörténet)

Az utóbbi években megújult érdeklődés fordult az Árpád-kori nehézlovasság, nehézfegyverzetŰ
harcosréteg kérdése felé. Ennek jelei Borosy András összefoglalója a Magyarország hadtörténete c.
szintézis első kötetében és tanulmánya a Mályusz Elemér-emlékkönyvben. 1 Jellegüket tekintve
rendszerező áttekintések születtek, felmérve a forrásbázis és a szakirodalom e szempontból
hasznosítható megállapításait, utalásait. Jelen írásunk ezeknek a tanulmányoknak a sorát igyek
szik két, a lovagi lándzsatartásra és a felövezésre vonatkozó adatcsoport bemutatásával gyarapí
tani.
1. A miles
„ D u nennest ritter; waz ist d a z ? " — kérdezi Parszifál Wolfram von Eschenbach művében,
mire az idősebb lovag válasza: „az, akinek Arthur király megadja a lovagi elnevezést, „ritters
n a m n " , mivel azt lovagi életvitelével, „ritters a r t " , kiérdemelte. A mai történészek szívesen idézik
ezeket a sorokat, hogy a lovagsággal kapcsolatos bizonytalanságukat történelmi-irodalmi példával
támasszák alá. 2 Valóban, a nehézségek jó része azzal kapcsolatos, hogy a lovagság létrejöttére,
kialakulására az elsődleges forrásokat az irodalmi alkotások, lovagregények, eposzok nyújtják,
míg a történelmi forrásokban — főleg a közép-európaiakban — szűkszavú, sokszor nehezen ér
telmezhető híradásokat találhatunk.
Maga a lovag jelentésű latin szó, a miles jelentés-alakulásának — változásainak a nyomon köve
tése sem kisebb probléma. Az antikvitás egyértelmű katona szava a középkorra elvesztette ko
rábbi egyértelműségét, kizárólagos hadviselő jelentését, fennmaradását is jórészt bibliai előfor
dulásának köszönhette. Nyugat-Európában a X I . századra erősödik fel ismét katonai jelentés
mezője, jelenthetett olyan katonát, aki vazallusként seniora szolgálatában látott el katonai
feladatokat. Erős maradt azonban a szó szolgáló, ministerialis jelentése. Végül egyes esetekben je
lenthette magát a sereget (exercitus).
A militia szó is hasonló u t a t járt be. Jelentette a katona, miles által teljesített háborús szolgá
latot, függetlenül attól, hogy a miles milyen jogállású volt. Jelentette továbbá a nemesi kíséretet
(Gefolgschaft) és a miles harmadik értelmének megfelelően a hadsereget magát is. A miles
— lovag jelentés — azonosításnál a nehéz fegyverzet megjelenése sem lehet használható kritérium,
mivel Nyugat-Európában a lovasok már a Karoling-kortól kezdve nehéz fegyverzettel ellátva
harcoltak, fegyverzetükkel m á r a kalandozó magyarok is találkozhattak mind Merseburgnál,
mind a Lech-mezei csatában. 3 A miles és a (nehéz)lovas összekapcsolódása is csak lassan alakult ki.

1 Technikai okokból az anyaggyűjtést 1984-ben zártuk. Borosy A.: Magyarország hadügye és háborúi a honfog
lalástól az Árpád-ház kihalásáig. In: Magyarország hadtörténete. I.k. (Főszerk. Liptai E.) Bp., 1984. 13—56. o.;
uő.; A lovagi haditechnika és a lovagság Magyarországon az Árpád-korban. In: Társadalom- és művelődéstörténeti
tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. (Szerk. H. Balázs É.—Fügedi E.—Maksay F.) Bp., 1984. 47—59. o.;
Korábbról 1. uő.: A XI—XIV. századi magyar lovasságról. In: Hadtörténelmi Közlemények, 9. (1962) 119—174. o.
2 Pl. Borst, Arno: Das Rittertum im Hochmittelalter. Idee und Wirklichkeit. In: Das Rittertum im Mittelalter.
Wege der Forschung (a továbbiakban—WdF.) Bd. 349. Darmstadt, 1976. 212. o. (Saeculum 10 [1959] 213—231. o.)
3 Kurcz Agnes: A magyarországi lovagi kultúra kérdései. Bp., 1976. Kandidátusi ért., kéziratban ; Johrendt, Johann :
„Milites" und „militia" im 11. Jahrhundert in Deutschland. In: Das Rittertum im MA.WdF. Bd. 349. 420—436. o.
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Először a X . században említik szembeállítva a gyalogsággal (milites peditesque, Richer von St,
Remy), illetve Widukind értelmezi a két fogalmat bizonyos következetességgel összetartozónak.
A hazai okleveles gyakorlatban erre X I I I . századi példákat találunk. 4
2. Haditechnikai

változások. A lándzsa

Az Árpád-kori lovagi hadviselés megítélése érdekes múltra tekinthet vissza. A kiegyezés után,
a nemzeti tudományok újjászületése idején az évtizedes mulasztásokat behozni kívánó történé
szek figyelmét sem kerülte el a hadtörténet. (L. Salamon Ferenc beszédét 1877-ben a Magyar
Történelmi Társulatban.) 5 A nemzeti történelem kontinuitását keresve az évszázadokat átfogó
és éltető nemzeti szellemet a hadtörténelemben is megpróbálták kimutatni. Erre magától kínálko
zott a könnyűlovas harcmodor, amihez a magyarság annyi sikere kapcsolódott (kalandozások, vég
vári harcok, huszárok). Ezzel együtt pedig a megalázó vereségeknek is meg lehetett találni az
okozóját : az ősi könnyűlovas hagyományok cserbenhagyása, valamiféle nyugati importeszmével
való felcserélése csak bajt hozott. Sőt, „az egy, a mivel fölényünket tanúsítottuk, a magyar had
viselés volt — írja Ipolyi Arnold a »Magyar hadtörténelem t a n u l m á n y á é b a n , majd így folytatja
— ...hadseregünk [ti. a középkori könnyűlovasság] e tekintetben a mai újabb harcmodornak és
hadművészetnek, ha ebből az egy tüzérséget kivesszük, közel színvonalán állott". Az idegenszerű
hadszervezet a felelős az 1167., az 1241. és az 1526. évi kudarcért. 6
Ipolyi eljárását Bárczay Oszkár nagy hadtörténetében már nem alkalmazta olyan merevséggel,
de a magyar seregek Árpád-kori vereségeinek okát ő is a nemzeti géniusztól idegen, jövevény had
viselési mód átvételében látta. Ennek megfelelően a magyarországi lovagi hadviselésről mindket
ten csak annyit írtak, amennyi az eszményített ősi taktikával való ellenpontozáshoz szükségesnek
mutatkozott. „Csak a keleti népek, ...akiknél a lovagiságnak nevezett betegség nem fészkelte be
magát, ismerték és alkalmazták úgyszólván mindig azon alapelveket, melyek a stratégiát és
t a k t i k á t teszik, s mindig megverték az igazi katona karikatúráját, a lovagot..." 7
A hazai lovagság meglétét, társadalmi és hadtörténelmi jelentőségét Erdélyi László (1915,
1922) mellett a kiváló hadtörténész Tóth Zoltán (1924 stb.) bizonyította számos tanulmá
nyában. 8 Munkásságukkal a lovagság jelentőségéről folyó vita lezárult, inkább annak arányairól
folyt tovább. Elhárult az akadály a hazai haditechnikai fejlődésnek az európaiba való beillesz
tése, az azzal való összevetés elől. 9
A lovagi fegyverzet támadó fegyverét, a lándzsát kívánjuk/további fejtegetéseinkben szembesí
teni az írott forrásokkal, s ha lehet, utalni a képi ábrázolásokra. A lovagi párharcnak is fő fegy
vere, először a lándzsával (vagy lovagi öklelőfával) küzdenek meg, u t á n a karddal (vö. 1167. évi
magyar—bizánci ütközet leírásával). A kardnak pedig a lovagi rituálékon szintén nagy szerep
j u t ; mind a felövezésben, mind a lovaggá ütésben. A fegyverzetben a X I I . században végbement
változások (lándzsa, kard, sisak, páncélzat, pajzs, nyereg, kengyel) [közül nyelvileg a lándzsahasz
nálat átalakulását tudjuk bemutatni, a karddal pedig mint a felövezési szertartás részével foglal
kozunk.
A magyarországi középkori lovagi hadviselés máig leghíresebb tárgyi emléke a kígyóspusztai
csaton ábrázolt lovagi párviadal. Tóth Zoltán bravúros elemzéssel azonosította és datálta a fegy
verzetet a X I I I . század második felére. A tornajeleneten ugyanis két teljes fegyverzetű lovag har
col karddal, csöbörsisakban, keleties bő köpenyben; pajzsaikon és fegyvernökeik zászlós kopjáin
címereik pólyái láthatóak. Tóth Zoltán következtetése, hogy a csat a magyar harcosok X I I I .
századi külsejét örökítette meg, elfogadható, azzal a feltétellel, hogy az akkori harcosok nem csak
4 A miles és a lovas fogalmak összekapcsolódására 1. Bumke, Joachim: Studien zum Bitterbegriff im 12. und. 13.
Jahrhundert. Heidelberg, 1964. (Beihefte zum Euphorion, Heft 1.) 51. o. ; A lovagságróláltalában 1. Delbrück, Hans: Ge
schichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Berlin, 1923. Bd. III. 239—328. o.; Flori, Jean:
L'idéologie du glaive. Préhistoire de la chevalerie. Paris, 1983. A miles-probléma magyarországi vonatkozásaira 1.
Borosy A.: XI—XII. századi harcosrétegünk néhány kérdéséről. In: Hadtörténelmi Közlemények, 21. (1974) 3—25. o.;
Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, én. n.; Bolla Ilona: A jogilag egységes
jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp., 1983. (Értekezések a történeti tudományok köréből, Űj s. 100.)
5 Ipolyi A.: A magyar hadtörténelem tanulmánya. In: Magyar történelmi és egyháztörténeti tanulmányok. Bp.,
1887.106. o.
6 Ipolyi A.: i. m. 109., 142—143., 161., 171., o. ; uő.: Történelem és amagyar történeti szellem. In: Egyház, műveltség,
történetírás. (Vál. Rottler F.) Bp., 1981. 159. o. A lovagság európai historiográfiájára Borst, A.: Einleitung zur For
schungsgeschich te.In: Das Rittertum im MA. WdF. Bp., 349.1—16. o.
7 Bárczay O.: A hadügy fejlődésének története. Bp. 1895. II. k. 449. o., id. Borosy A.: A XI—XIV. századi magyar
lovasságról, 129. o.
8 ErdélyiL. : Árpád-kori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. Klny. Bp., 1915. {Történeti Szemle, 1915.);
uő: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig. Bp. 1922.; Tóth Z.: Mátyás király
idegen zsoldosserege. Bp., 1924. Bevezetés. ; uő. : A hadakozó nép. In : Magyar Művelődéstörténet. (Szerk. Domanovszky
S.) Bp., é. n. I. k. 249—284. o.
9 Az Árpád-kori magyar hadseregben a lovagság arányáról folyt vitáról áttekintést ad Borosy A.: A XI—XIV.
századi magyar lovasságról, 133—137. o. : uő: A lovagi haditechnika... 43—54. o.
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nehéz fegyverzetűekből álltak. 10 A megállapítást az okleveles és elbeszélő források adatai hitelesí
tik, magát a tárgyat eddig nem sikerült egyértelműen eredeztetni. Tekintettel arra, hogy kun,
minden bizonnyal kun előkelő sírjából került elő, lehet hazai, királyi udvari munka, bár nagy
valószínűséggel import áru, amelyet a kunok a Balkánról hozhattak magukkal második beköltö
zésük alkalmával (1246), (Pálóczi H o r v á t h András.) 1 1
A csat előkerülésének körülményei további észrevételek megtételére is lehetőséget adnak. K u n
sírból való előkerülése nem véletlen, a sírokból előkerülő sodronypáncél töredékek arra engednek
következtetni, hogy a kun vezető réteg ós kísérete a XIII. században a nehezebb védőfegyverzet
nem egy elemét (vassisak, vért -fémlemezek) használta, amint azt a későbbi Szent László legenda
falfestményei is mutatják. 1 2 E leletek tovább árnyalják a nehéz fegyverzet XIII. századi hazai
alkalmazásának a kérdését. Ám az is látható, hogy csak a csat alapján messzemenő következteté
seket nem szabad levonni.
A lovagi haditechnikáról, harci gyakorlatról már számos feldolgozás született a magyar
történetírásban. 1945 után Borosy András tekintette át két t a n u l m á n y b a n : „A X I — X I V . szá
zadi magyar lovasságról" (1962) és „A lovagi haditechnika ós a lovagság Magyarországon az
Árpád-korban" (1984) címmel. 13 Az ezekben a tanulmányokban leírtakat alapvetőnek tekintjük,
a kiadott Árpád-kori okleveles anyag alapján mégis megkíséreljük az oklevelekből nyerhető
filológiai ismereteknek és a fegyvertörténeti-haditechnikai vizsgálódások eredményeinek a még
pontosabb közelítését egymáshoz, pontosabb képet nyerve így a magyarországi XII. és XIII.
századi Árpád-kori harcmodor egészére vonatkozóan.
Borosy első, 1962-es tanulmányában figyelemre méltó megállapításokat tesz a döfőlándzsa
megjelenésének a jelentőségéről Nyugat-Európában, majd pedig a XIII. századi okleveleknek a
nehéz fegyverzetű lovasságra vonatkozó részleteiről. 11 Későbbi tanulmányában (1984) a korábban
leírtakhoz képest szempontunkból egy újabb részlettel szolgál, egy oklevél alapján lovagi fegyver
zetű hadrend (acies) meglétéről tesz említést. 15
Kurcz Ágnes mindmáig kiadatlan kandidátusi disszertációjából képet kaphatunk arról, hogy
megfelelő forrásanyag hiányában milyen nehézséggel jár a nyugat-európai értelemben nem létezett
lovagság magyarországi jelenlétének a kimutatása, kialakulásának a nyomon követése, korszak
hoz kötése. Előre bocsátva, hogy magunk is csatlakozunk azokhoz a nézetekhez, miszerint
Magyarországon nem volt igazi lovagi réteg, mégis megpróbálkozunk az említett kérdésekhez
közelebb kerülni a lovagi felszerelés és hadviselés felől, mivel bizonyos körben számolhatunk a
lovagi hadművészet, szűkebben a lovagi kultúra ideológiai elemeinek a megjelenésével. 16
Lefebvre des Noëttes, Schmitthener és sok más k u t a t ó véleményét követve a lovagi taktika
és haditechnika fejlődésében a X I I . századra tehetjük a fordulópontot. Valóban a század első
fele az az időszak, amikor a lovasságból kiválik a szűkebb értelemben v e t t lovagság. A lovagok
m á r nem alkalmasak többé bármiféle harci feladat végrehajtására, elsősorban megmerevedő
taktikájuk és fegyverzetük súlyának a növekedése miatt. 1 7
A szakirodalomban a X I . sz. legvégére, a XII. század első felére teszik az európai haditechnika
egyik jelentős átalakulását : módosulnak a lándzsa méretei, megváltozik a lándzsatartás, a lova
sok azt a hónaljuk alá szorítva tartják. A lándzsavetés helyébe a lándzsatörés lépett. A perzsa
eredetű lándzsatartást kezdetben frank, vagy sváb harcmódnak nevezték. A lándzsák használatá
nak az eredményességét a nyél meghosszabbításával és megerősítésével érték el : az átmérő a k b .
3,3 cm-ről 4,5 cm-re, a hossza pedig 4 méterről 5 méterre növekedett. A megnehezült lándzsával
való döféskor szükség volt a ló és lovasa együttes erejére, ami a nyereg ós kengyel tökéletesítését
idézte elő. Nem véletlen, hogy a magas kápájú nyergek is a X I I . század első évtizedeiben tűnnek
fel. Majd 1170 körül a nyereg hátsó kapája tovább változik, magasodik, szélesedik és az első
kápával vályúszerűen, még biztosabban fogja közre a lovast. Az előrefeszített lándzsával üldözés,
az ellenfélnek lándzsa-hosszra való megközelítése szólásszerű kifejezéssé alakult („pleine sa
h a n s t e " és 1. Szent László legenda). 18
10 TóthZ.: A kígyóspusztai csat jelentősége. In: Turul, 47. (1933) 11—17. o.: továbbá Ériistván: Adatoka kígyós
pusztai csat értékeléséhez. In: Folia Archeőlogica, 8. (1956) 139-passim. ; H. Kolba Judit: Epigráfiai adatok a kígyós
pusztai öv kormeghatározásához. In.: Folia Archeőlogica, 15. (1963) 77—85. o.
11 Pálóczi Horváth A.: Régészeti adatok a kunok viseletéhez. In : Archeológiai Értesítő, 109. (1982) 97. o.
12 Uo. 90—95. o.
13 L. az 1. jegyzetet.
14 A döfőlándzsára 1. Borosy A.: A XI—XIV. századi magyar lovasságról, 126—127. o.; A szerző annak magyar
országi használatára Hermann Meynert művét idézi ; Das Kriegswesen der Ungarn. Wien, 1876.
15 Borosy A.: A lovagi haditechnika, 54. o.
16 Elekes Lajos—Lederer Emma—Székely György : Magyarország története a korai és virágzó feudalizmus korszakában.
Bp., 1957. 220. o. passim.
17 Lefebvre des Noëttes : L'attelage. Le cheval de selle á travers les âges. Paris, 1931. Tom. I. 240. o. passim. ; Schmitthener, P.: Krieg und Kriegführung im Wandel der Weltgeschichte. Potsdam, 1930. 243—246. o. id. Borosy A.: A
XI—XIV. századi magyar lovasságról, 127—128. o.
18 A haditechnikai változásokra Boeheim, Wendelin: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890. A lándzsára
311—312. o., a nyeregről-kengyelről 197—199. o.; Cirlot, Victoria: Techniques guerrières en Catalogne féodal: le
maniement de la lance. In : Cahiers de civilisations médiévale, 28. (1985) 35—43. o. ; Ross D. J.A.: L'originalité de „Turoldus": le maniement de la lance. In: Cahiers de civilisation médiévale, 6. (1963) 127—138. o. A lándzsahossz jelentésű
„pleine sa hanste"-ra uô: Medium Aevum, 20. (1951) 1—10. o.; À László legendára Scriptores rerum Hungaricarum
(a továbbiakban — SBH) (Ed. E. Szentpétery) Bp., 1937. Tom. I. 368. o.
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A haditechnikai változás a képzőművészeti ábrázolásokon jól nyomon követhető. Megfelelő
ikonográfiái forrásanyag megléte mellett a fontos technikai változás néhány évtizedre korlátozha
t ó . Katalóniában közel egykorú bibliák ótestamentumi háborús jelenetei, templomi domborművek
és faliképek alapján 1040 körűire sikerült időzíteni. Jól látható, hogy a hagyományos „karoling"
lándzsák hegyéről is eltűnik a keresztvas, a vasfej megvastagszik és szögletesebb lesz. 19 Magyar
országon 1301-ig szempontunkból felhasználható kódex-illuminációval nem rendelkezünk. Pedig
a Salzburgban a X I I , század második negyedének második felében festett Admonti biblia, amely
még a X I I . században Magyarországra került, m á r jól m u t a t j a a lovas harcokban végbe ment
változást. A Szent László legenda legkorábbi ábrázolásai is (Gelence, Kakaslomnic) csak a X I I .
és X I I I . század fordulójáról illetve az azt követő évekből valók. A ciklus üldözésképén természete
sen lovagi jelenetet pillanthatunk meg. 20 A lovaspecsétek valamivel korábbiak, Benedek bán
alországbíró pecsétje 1221-ből, László somogyi comesé 1236-ból, majd jól ismert I s t v á n ifjabb
királyé 1257-ből."
A lovagi lándzsás küzdelem X I I . századi hazai meglétéről csakis elbeszélő forrásokból szerez
hetünk tudomást. Nagy jelentőségű a Lajta menti 1146-os ütközet leírása Babenbergi Henrik
és I I . Géza között. A győztes magyar seregben a leírások alapján Belus bán körül kellett lennie egy
nehéz fegyverzetű, lovagi módon harcoló magnak. 22 Nicetas Choniates (fl213) történeti munká
jában a magyar lovagi sereg vereségét írta le, 1167-ben Zimonyban. Leírásában már a lándzsa
t a r t á s jellemző kifejezései is megjelennek: Dénes ispán a sereg élén lándzsáját rázva vezeti a tá
madást (hastam vibrabat, görögül még kifejezőbb : feszítette). Majd a lándzsák törése (hastis fractis) u t á n a többi fegyverrel folytatják a harcot. 2 3
Az 1167-es ütközet leírásában a hadrend rögzítése is érdekes, jellemző a lovagi seregekre.
A tudósítás szerint tagolatlanul, egy acies-t alkotva álltak fel az ütközetre, hihetetlen szorosan
egymáshoz (aminek mértékét egy, az Iliászból v e t t hasonlat érzékelteti). Visszacsengenek a chan
son de geste-ek szavai az olyan szorosan egymás mellett vonuló lovagokról, hogy egy kesztyűt sem
lehet közöttük leejteni, vagy egy dárdát keresztül szúrni. 24 A X I I I . században az acies mellett
m á s taktikai formát is találunk: az antikvitásban is ismert éket (cuneus), ami jól megfelelt az
új lándzsás harcmodornak. A cuneus további csoportos említése az isaszegi csatával kapcsolatos
(cuneos turbare, vagy penetrare). Azt, hogy tudatosan választott taktikai formákról v a n szó,
X . Alfonz kasztiliai király 1260-as rendelete igazolja. Ebben ugyanis megkülönbözteti az egye
nes arcvonalat, az ék és a kör alakút. Megjegyzi, hogy az ék alakút akkor kell használni, ha az
ellenfél van fölényben. Az ék úgy épül fel, hogy elől három lovas áll, a következő sorban mindig
kétszer annyi harcos. 25 A zimonyi ütközetben Dénes ispán támadásában is az ék (cuneus) takti
kára ismerhetünk (amit Choniates a „ t o r o n y " szóval ad vissza), mint m á r T ó t h Zoltán is észre
vette. 2 6
A X I I I . századi oklevél-narratiók szempontunkból igen jól hasznosíthatóak: bő példatárát
nyújtják a személyes harcmodornak és az egyéni vitézségnek. A vizsgált harcmodornak a nyomai
IV. Béla uralkodása a l a t t sokasodnak meg, megerősítve azt a hagyományos képet, amely a nehéz
fegyverzetű harcosok állítását támogató királyról kialakult. Az oklevelekből kiragadott példák
( nem teljes) sora a következő :
1235: IV. Béla Dénes fia Dénes érdemei felsorolásakor: vitézi tetteinek a leírása már a lovagi
harcok terminológiájával történik. Béla seregében, Halics vára alatt, megpillantva egy, a várból
kitörő harcost, elsőként rátört lándzsáját rázva (lanceam vibrans), súlyosan megsebesítve leve
t e t t e lováról a földre (deicere), ahol az ellenséges vitéz éltét be is végezte. A szóhasználat jellemző :

19 Cirlot, V.: i. m.; Gamber, Ortwin: Die Bewaffnung der Stauferzeit. In: Die Zeit der Staufer. Bd. III. Stuttgart,
1977.
20 Wehli Tünde: Az Admonti biblia. Bp., 1977.14. kép. ; A László legenda képeire 1. Athleta Patriae. (Szerk. Mezey
L.) Bp., 1980.1., VI., VII., X. ,XH.; 1., 8., 13., 15—17., 20., 22., 27—30. képek. Megemlítendő a vizsolyi XIII. század
végi Szt. György ábrázolás: Radocsay Dénes:: A középkori Magyarország falképei. Bp., 1954. 41. kép. A Szt. György
ábrázolások lándzsás technikájára Balogh Jolán: A magyarországi Szent György ábrázolások forrásai. In. : Archeológiai
Értesítő, 43. (1929) 136—140. o.
21 1221: Fraknói Vilmos: A legrégibb magyarországi lovaspecsét. In: Archeológiai Értesítő, (1878). 6—10. o.; 1236:
Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. Bp., 1905. 31. o.; A lovaspecsétek áttekintése. Kurcz Á.: i. m.
206. o. és Eumorovüz L. Bernát: Az authentikus pecsét. In.: Turul, 50. (1936) 45—68. o.
22 1146-ra: SBJE I. 454. o. és Gombos F. Albin: Catalogus fontium. Bp. 1937. Tom. III. 1768. o.
23 Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp., 1984.286—290. o. ; 242—245. o. ; Gombos
F. A.: i. m. Tom. II. 1693—94. o.
24 Verbruggen, J. F. : The Art of Warfare in "Western Europe during the Middle Ages. Amsterdam—New Xork—
Oxford, 1977. 72—76. o.
25 Alfonz rendeletét idézi Köhler, Georg: Die Entwicklung des Kriegswesen und der Kriegführung in der Bitter
zeit. Breslau, 1889. Bd. III/2. 357. o. Az ékre uo. 230—245. o. Hazai példák az ékalakza tokra: Codex diplomaticus
Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. (Ed. G. Fejér) (a továbbiakban — CD) VII/4.137. o. ; IV/3. 345. o. Hazai Okmány
tár. (Kiad. Nagy I., Paur I.) (a továbbiakban — HO) VIII. 111. és 119. o.
26 Tóth Z. : A hadakozó nép, 278. o. ; 1. még Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete. Bp , 1942.76. o.
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a „deicere" ige a nyeregből való kivetés szava. Visszatérő a „lándzsáját rázva", „lanceam vibr a n s " kifejezés is a lovagi módra történő támadás leírására (v. ö. 1167. évi csata leírása), bár a szó
meghonosodásánál a szakirodalom antik olvasmány-hatásokkal is számol.
1244: IV. Béla Bogomirus comesnek: vitézen rázva lándzsáját behatolt a tatárok ékjébe (cuneos penetrare).
1245: IV. Béla Lőrinc magister érdemeinek felsorolása közben említi, hogy Lőrinc Jaroszló
vára a l a t t egy ellenséges bárót levetett lándzsája ütésével {deicere ictu lanceali).
1251: IV. Béla Erne varasdi ispán vitézi tetteiről: az osztrák végeken több lándzsadöfés t
elviselt (punctus lancearum), majd az osztrák herceg kipróbált lovagját győzte le. Később az
ellenfél egy kapitánya t á m a d t a meg, akit lándzsájával úgyszintén levetett. Ellenfele döfése a
lovát sebesítette meg.
1255: IV. Béla Tamás fia András érdemeiről: Frigyes osztrák és stájer herceg serege ellen
mindenkit megelőzve rohamot intézett (impetum faciens) egy német lovag ellen, aki közben
őellene t á m a d o t t (contra se impetuose). András a németet levetette lándzsájával harci ménjéről és
lovagi módon (militariter) megölte. Andrást az ellenfél lándzsája két helyen is megsértette.
1264: TV. Béla megismétli Lőrinc magister, udvarbíró mosoni comes érdemeit (v.o. 1245):
A báró levetésére most a lándzsa-roham kifejezést használja (impulsu lanceali). Frigyes herceg
ellen Parduch vára a l a t t megmérkőzött egy párharcra önként vállalkozó ellenséges vitézzel, akit
lovával együtt ledöntött. Később az ő lovát ölték meg és csak csodával határos módon t u d o t t
visszajutni, gyalogosan, a saját táborába.
1267: I s t v á n ifjabb király Iván fia Andrásnak, tárnokmesterének: A Kemény fia Lőrinc elleni
harcokban elsőként avatkozott a küzdelembe és lándzsájával leterítette (prostravit) Lőrinc sere
gének zászlótartóját, és hasonlóképpen t e t t két másik nehézfegyverzetű lovaggal is.
1268: V. I s t v á n Sándor szabolcsi ispánnak: A Kemény fia Lőrinc elleni csatában leterítette
az ellenfél egy nehéz fegyverzetű lovagját, annak pajzsát pedig a királynak küldte győzelme
jeléül. Majd az ellenfél egy lovagja a király lovának nyergébe t ö r t e zászlós lándzsáját, de a király
nak sikerült végeznie támadójával. Ez utóbbi esemény világos utalás a magasított első nyeregká
pára, amelynek ábrázolásai a Képes Krónikából jól ismertek.
1270: V. István Omode fiainak, Kutennek és Andornaknak: Kuten a cseh király ellen Mosonnál
egy, az ellenséges hadrendből kitörő lovagot lándzsájával levetett és elfogott.
1273: IV. László J á k nb. Kázmér fia Chepánnak: A cseh király ellen Stájerországban Frustini
vára a l a t t elsőként t ö r t be az ellenséges hadrendbe és ott egy ministerialist lándzsájával vitézül
levetett és megölt. Egyébként mind lándzsával, mind nyíllal dicséretesen t u d o t t bánni.
1274: IV. László Köveskuti György comesnek: Sahi Pétert harci fegyverzettel levetette és
elfogta.
1274: IV. László Lukács comes fiának.. Pécs nb. Benedeknek: A cseh király ellen a soproni
végeken, amikor az ellenfél zászlós lovasának rontott, Iándzsadöfésével megsebesítette (exadverso
viriliter occurrentem ictu lanceali vulneravit). Majd később Lus-ban előretartott Iándzsaheggyei
halálra döfött egy lovagot (agmen pretenta irruens cuspide).
1293: I I I . András Pál comesnek: Bécs vára alatt lándzsájával egy németet levetett harci
ménjéről (deponendo). 27
Az idézett példákban szembetűnő a vitézséget végrehajtók előkelősége, ami egyszerre mutatja,
hogy az új harcmodor a király (ifjabb király, herceg) környezetéből terjedt (már régóta) és azt,
hogy e tetteket az ő körükben jutalmazták leginkább. Lényeges, hogy nemcsak külföldi csapatok
kal vívott ütközetekben, hanem belháborúkban is előfordulnak. A példák úgy tekinthetők, mint
egy már a XII. században szűk körben alkalmazott technikai változás szélesebb körben való elter
jedésének bizonyítékai.
Végül említést kell tenni a lovagi tornákról. Valószínű magyarok részvétele azon a tornán,
amelyet 1189-ben Barbarossa Frigyes abból az alkalomból rendezett, hogy I I I . Béla serege
szívélyesen fogadta a Szentföldre tartókat. Már konkrét a d a t u n k van egy Bécs alatt megrende
zett párviadalról, amelyen egy magyar vitéz is részt v e t t 1220-ban. I I . András szentföldi hadjá
ratának az ilyen irányú hatása sem lebecsülendő. 28

27 1235: CD IV/1. 22—23. o. Szentpétery Imre—Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke.
I—II. k. Bp., 1923—1961. (a továbbiakban — Beg. Arp.) No. 608.; 1244: CD VI/1. 343. o. Beg. Arp. No. 792.; 1245:
CD IV/1. 397. o. vö. Beg. Arp. No. 1403.; 1251: Árpádkori Űj Okmánytár. (Kiad. Wenzel G.) (a továbbiakban —
ÁUO) VII. 322. o. (1. CD IV/2. 92. o.); 1255: CD IV/2. 314—315. o. Beg. Arp. No. 1055.; 1264: CD IV/3. 196. o.
Beg. Arp. No. 1403.; 1267: CD IV/3. 408. o. Beg. Arp. No. 1869.; 1268: HO VI. 153. o. Beg. Arp. No. 1882.; 1270:
HO VIII. 134. o. Beg. Arp. No. 1926.; 1273: ÁUO XII. 73. o. Beg. Arp. No. 2389.; 1274: ÁUO XII. 103—104. o.
Beg. Arp. No. 2466.; 1274: HO I. 60. o. Beg. Arp. No. 2462.; 1293: CD VI/1. 242. o. Vö. Borosy A.: A XI—XIV. szá
zadi magyar lovasságról, 160—164. o.
28 Lovagi tornákra 1. Fleckenstein, Josef: Friedrich Barbarossa and das Bittertum. In: Das Bittertum im MA.
WdF Bd. 349. 407—408. o. (Festschrift für Hermann Heimpel. Bd. 2. Göttingen, 1972. 1023—1041. o.); Kalmar
János: Bégi magyar fegyverek. Bp., 1971. 49—50. o.
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3. A felövezés
Kurcz Ágnes említett monográfiájában joggal jegyzi meg a magyarországi lovagi kultúráról,
hogy „ a XII. században is, de különösen a X I I I . századtól vannak kétségtelen nyomai, van
nak ellene szóló adatok, és a legdöntőbb negatívum : az adathiány, a kultúra térképén ural
kodófehérfoltok, a hallgatás." 2 9 A történész kételyeit is nem kis mértékben erősíti meg az a tény,
hogy felövezésről, lovaggá avatásról szóló tudósításokkal az Árpád-korban alig találkozunk, de
1301 u t á n is csak kis számban, szinte kivétel nélkül csak külföldiekkel kapcsolatban. A lovaggá
ütésről azonban meg kell jegyezni, hogy nem minden országban terjedt el egyidőben, német te
rületen, Csehországban csak 1350 után. 3 0
Nem kevésbé érdekes, ahogyan a felövezés francia nyelvű változata — „adouber" — fokozatosan
felvette a lovaggá avató értelmet és korábbi elsődleges technikai jelentései [felfegyverzett, (védő)
fegyverzet] háttérbe szorultak. Ceremoniális jelentése 1180 u t á n terjed el, ismét jelezve az
e téren Nyugat-Európában a X I I . században végbement fontos változásokat. 3 1 A felövezésre
vonatkozó, a hazai szakirodalomban elterjedt és elfogadott megállapítás azonban kiegészítésre
szorul, bár megjegyzéseink a végső következtetéseken alapjában nem változtatnak.
A lovaggá avatás és felövezés szertartása és az ehhez csatlakozó szövegformulák történetileg
alakultak ki. Ezek előzményei olyan korszakba nyúlnak vissza, amikor még a „lovagság" nem is
létezett, következésképpen a „miles" sem jelenthetett lovagot. Legkorábbi ide vonatkoztatható
emlékek a koronázási ordókban találhatók és a király felövezéséről tudósítanak. Az előforduló
„militare, militans, in militia" kifejezések a király, császár kötelességeire, szolgálatára utalnak
Isten szolgálatában (servitium, debitum, ministerium). A fegyverekkel kapcsolatos „benedictiones" is eredetileg az uralkodóra, mint a hadak urára majd pedig elit harcosaira vonatkozott,
akiket a kard, lándzsa, páncél, sisak, zászló használata jellemzett. 32
Ezen a ponton sikerül a magyarországi szövegemlékeket is bevonni vizsgálódásainkba, még
pedig ezeknek egy műfaját : a pontifikálékat. Radó Polikárp nagy katalógusa összesen két hazai
eredetű pontifikálét tartalmaz és jellemző módon mindkettőben előfordul a lovagi fegyver megál
dása: a kardé. Az Árpád-kori fejlemények szempontjából különösen a talán veszprémi eredetű Pon
tificale Strigoniense érdemel figyelmet, amelyet ma az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek
a Clm. 317. jelzet alatt. Noha a kódex összeállítása a XIV. század első felében történhetett, joggal
feltételezhető, hogy az alapul v e t t mintapéldányok jóval az Árpád-korba nyúlnak vissza,
mivel a bemásolt formulák nagy régiséget m u t a t n a k . í g y például a kódex összeállítója figyelmen
kívül hagyja Guilelmus Durandus (tl298) pontifikáléját, amely pedig meghatározóvá vált a ké
sőbbi pontifikálékra nézve. 33
Nem meglepő, hogy a X . századi (950—963) német—római pontifikáléban már megtaláljuk a
kard megáldását. Az általunk most közölt benedictiók igen elterjedtek, a XIII. század végéig
használatban m a r a d t a k és bekerültek Durandus pontifikáléjába is, már a lovagi felövezés szertar
tásának a részeként. A „Benedictio ensis" formulája mutatja, hogy a szövegek az eredetileg az
uralkodókkal szemben támasztott etikai elvárásokat (egyházak, özvegyek, árvák védelme) köz
vetítették a Nyugat-Európában a X I . században formálódó lovagság felé. A király-or dókkal való
közvetlen hasonlóságra m u t a t az „Accingere gladio tuo super femur t u u m , potentissime..."
(Psalm. 44,4.) idézet, amely az Ottó-kori pontifikálok király-koronázási ordójában is megvolt.
Kódexünkben azonban a királyi és lovagi benedictiók határozottan elkülönülnek. A kézirat külön
hozza a koronázási-ordót (88 verzó—95 rektó) „Ordo ad benedicendum regem" rubrummal. En
nek külön fegyveráldásai vannak, így a kard átadása (gladii traditio) „Accipe gladium per
manus episcoporum licet indignas..." kezdettel, vagy hasonlóképpen a V I I I . század végétől ismert
király-áldás (benedictio super principes) „Deus inenarrabilis auctor m u n d i . . . " kezdettel. A for
mula és a hozzá kapcsolódó szertartás társadalmi degradálódásának egyik állomása, amikor a
királyi kardfelövezés (Schwertleite) Cambrai-ben lovaggá avatássá is válik (Ordo ad armandum
ecclesiae defensorem vei alium militem, Ritterweihe) • E folyamatban, a korábban egyházi rész
ről megvetett militia saecularis-nak militia Christi-vó alakításában döntő volt VII. Gergely pápa
sága, majd az elkövetkező kereszteshadjáratok. A kódexünkben található „Benedictio ensis"-t
legkorábban a X I . század végétől alkalmazhatták a lovagságra, mindenesetre Flori gyűjtésében

29 Kurcz Á.: i. m. 8. o:
30 Iwanczak, Wojciech: Pasowanie rycerskie na ziemiach czeskich — ceremónia symboliczna i instrument polity ki.
In: Kwartalnik historyczny, 91. (1984) 255—276. o. Rezümé 276—277. o.
31 Flori, Jean: Sémantique et société médiévale: le verbe adouber et son évolution au XH-e siècle. In : Annales É.
S. O. 31. (1976) 915—940. o., 934—935. o.
32 Flori, «/.: Chevalerie et liturgie. In: Moyen-âge, 94. (1978) 247—278., 409—442. o.; Althoff, Gerd: Nunc flaut
Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur Entstehung von Rittertum und Ritterethos. In: Saeculum, 32.
(1981) 317—333. o. A felövezésre 1. még Erben, Wühelm: Schwertleite und Ritterschlag. In: Zeitschrift für historische
Waffenkunde, 8. (1918—20) 109., 124. o. és. SRH Tom. I. 383., 389. o. (stb.)
33 Radó, Polycarpus: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungáriáé et limitropharum regionum. (Bd. rev.
L. Mezey) Bp., 1973. 446—458., 458. o.; Szigeti Kilián: Mesko veszprémi püspök (1334—44) pontifikáléja. In: Magyar
Könyvszemle, 88. (1972) 5—13. o.
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először egy XII. század végi klosterneuburgi kézirat említi már kifejezetten a lovagsággal kap
csolatban, „új lovag avatására" (ad faciendos novos milites) címmel. 34
Az egyház szerepét a lovagi rituálékban a források sokoldalúan bizonyítják a X I I — X I I I . szá
zadban, mégis a X I . század vége és a XIII. század vége között nem keletkeztek újabb formulák.
Azaz a régebbi, eredetileg más célból megalkotott benedictiókat adaptálták a lovagság számára.
A X I I I . század végén rögzítenek Nyugat-Európában egy újabb benedictio-füzért. Ez „az új lovag
megáldása" (de benedictione novi militis) címet nyerte és először a Durandus-fóle pontifikáléban
(1293—95) fordul elő. Szempontunkból azért érdekes, mert már a korábban említett második
hazai eredetű liturgikus kéziratban, Pruisz János valószínűleg nagyváradi eredetű esztergomi
pontifikáléjában (1477—1490) is megtalálható a 63 verzó—64 verzó fóliókon. 38
Jól megfigyelhetők a korábbi benedictiókból á t v e t t formulák, amelyek i t t egy új, részletezett,
kifinomult szertartás részeivé váltak. A két kódexben található benedictiok közötti megfelelések
egyúttal feltételezésünket is alátámasztják, hogy a „benedictio ensis" maga is szolgálhatott lovagi
felövezés kísérő formulájaként. A sarkantyúátadás korábbi császár-ordo maradványa, a X I .
század második feléből. A benedictiok a lovagság társadalmi rangjának a megnövekedését,
r e n d d é szerveződését jól mutatják, bár alaposan megkésve: „...a lovagi rendet a nép védelmére
a k a r t a d rendelni...", „...és miként alacsonyabb helyzetéből a lovagság új méltóságára emelke
d i k . . . " Egyben tükrözik a lovagi erényeknek az egyházi és teológiai erényekhez való szoros
kötődését is. 38
Megállapítható, hogy a középkori magyarországi pontifikálék közül a fennmaradottak mind
tartalmazzák a lovagi felövezés szertartásának nyomait. Ennek tükrében ajánlatos megkülön
böztetni a lovaggá avatási szertartás világi és egyházi részét. Nem beszélhetünk tehát a lovaggá
avatással kapcsolatos források teljes hiányáról, hanem csak a világiakéról. 37 Ugyanakkor ezeknek
a forrásoknak megléte még szembetűnőbbé teszi az okleveles és elbeszélő forrásoknak az egyházi
felövezés gyakorlatáról való hallgatását.

34 Flori, J.: Chevalerie... 272—273. o.
35 Radó, P.: i. m. 458—461., 460. o.
36 Flori, J.: Chevalerie... 409—414. o.
37 A nehézlovas harcmodor társadalmi összefüggéseire White, L. Jr.: Technologie médiévale et transformations
sociales. Paris, 1969. 1—25. o.
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MOLNÁR ANDRÁS

A 7. HONVÉDZÁSZLÓALJ ZALAI ÖNKÉNTESEI
Adalékok az első honvédzászlóaljak társadalmi összetételéhez

Az első honvédzászlóaljak

felállítása

1848. május 16-án látott napvilágot gróf B a t t h y á n y Lajos miniszterelnök és Baldacci Manó
ezredes (az Országos Nemzetőrségi Haditanács előző napon kinevezett elnöke) felhívása, melyben
tudtul adták :
„A törvény parancsolta nemzeti őrseregen felül szükséges haladéktalanul egy tízezer főből álló
rendes nemzetőrsereg felállítása... A belépő nemzet-őrök három évi szolgálatra kötelezik magu
kat, az álladalom részéről fegyverrel és ruházattal l á t t a t n a k el.. ." 1
A 10 000 fős rendes (mozgó) nemzetőrség felállításáról a minisztertanács május 15-i ülésén
született határozat. A Délvidéken, valamint a Dráva—Mura-mentén olyan feszültté vált ugyanis
a helyzet, hogy a kormány a rendelkezésre álló sorkatonasággal és az 1848 : X X I I . te. értelmé
ben felállított „állandó" nemzetőrséggel nem l á t t a biztosítva az ország védelmét. A k o r m á n y
lépését a nemzetőrségi törvény legalizálta, az új alakulatok szervezése ezért kezdődött elvileg
a nemzetőrség kötelékében. A „rendes nemzetőrséget" azonban rövid időn belül felváltotta előbb
a „honvédi nemzetőrség", majd a „honvéd" elnevezés. Az irreguláris, helyi polgári elöljárók
hatáskörébe tartozó, elsődlegesen karhatalmi feladatok ellátására szervezett állandó nemzetőr
séggel szemben egy reguláris, közvetlenül a hadügyminiszter (ill. a miniszterelnök) hatáskörébe
tartozó, katonai feladatok ellátására szervezett, felfegyverezett és kiképzett független magyar
hadsereg magjának felállítására t e t t a kormány kísérletet.
A „rendes nemzetőrségbe" bárki (aki testileg alkalmas volt), mindenféle vagyoni és társadalmi
korlátozás nélkül beléphetett: ezzel a toborzás bázisa az „állandó" nemzetőrségből kiszorult»
kvalifikáció nélküli társadalmi rétegekre tevődött át.
A toborzás kibontakozását egészen május végéig fékezte a részletes utasítás hiánya. Az egyet
len t á m p o n t ez idő alatt a május 16-i felhívás volt csupán, ez azonban nagyon szűkszavúan
fogalmazott. A Dunántúlon felállítottak ugyan 9 hadfogadó helyet is, de mivel a zászlóaljak ala
kulási helyét nem írták elő, a vidéki hatóságok az első felfogadott önkénteseket Pestre irányítot
ták. A zászlóaljak alakulási helyét a május 30-án közzétett sajtóközlemény hozta nyilvánosságra,,
a miniszterelnök ennek alapján utasította a vidéki hatóságokat, hogy önkénteseiket a továbbiak
ban ne Pestre, hanem a területileg illetékes alakulási helyre küldjék.
A Dunántúlon így négy (az 5., 6., 7., 8.) honvédzászlóalj szervezését kezdték meg június elején.
Közülük a Szombathelyen alakuló 7. zászlóalj toborzási körzete terjedt ki Vas és Sopron megye
mellett Zala területére is. 2
A zalai toborzás kezdete
A május 16-i felhívásra legélénkebben Zalában is a diákság reagált: a toborzás mielőbbi bein
dítását főként a keszthelyi Georgicon hallgatói szorgalmazták. A törvény értelmében az
állandó nemzetőrségből kiszorult diákság április közepén Keszthelyen egy 200 fős csapatot szer
vezett, mely a „Zalamegyei önkéntes csapat" elnevezést kapta. Tagjai azonban többre v á g y t a k
1 A felhívás egy példánya: Zala megyei Levéltár (ZmL), Szigethy család levéltára; politikai iratok.
2 Az első honvédzászlóaljak szervezéséről: Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp. r
1973. 225—295. o. Legújabban u6: Sztankó Soma tervezete az 1848-as honvédség felállítására. In.: Hadtörténelmi
Közlemények, 1986. 3. 525—540. o.
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a város őrizgetésénél, s a megye bizottmányához fordultak tanácsért. A megyevezetés, maga is
tanácstalan lévén, kénytelen volt lelkesedésüket lelohasztani.
Ekkor vették hírét a május 16-i felhívásnak, mire azonnal reagálva, „Raischer Endre lelkes
tanárunk felszólítására — (írta naplójában Szekovics Pál, az »önkéntes csapat« egyik vezetője)
—, a látva hazánk veszélybe létét, 24 gazdászati gyakornokok, Keszthelyen aláírtuk magunkat,
hazánkért 3 évig, mint honvédek szolgálni." 3
Zala megye állandó bizottmánya a honvédtoborzásról szóló első hivatalos utasítást május
22-i ülésén tárgyalta. Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletének nyomán (mely a május
16-i felhívást egészítette ki a miniszterelnök utasítására) a megye intézkedett a polgári toborzóbiztosjill. a vizsgáló orvos kinevezéséről, megszervezte az önkéntesek élelmezését és elszállásolását. 4
Részletes utasítás és hadfogadótiszt nélkül azonban nem indult meg egyelőre a toborzás.
Sürgetésére a „felesküdött" keszthelyi gazdászok többször is küldöttséget indítottak a megye
székhelyre, de ott csak azt a választ kapták, ha sietnek, Pestre menjenek fel.5
A tanácstalanságnak a miniszterelnök vetett véget, aki május 31-én kelt levelében értesítette
a megyét, hogy a részletes toborzási utasítás, valamint a hadfogadótiszt már útban van Zalába,
a megye önkénteseit pedig ne Pestre, hanem Szombathelyre küldjék, az o t t alakuló 7. honvéd
zászlóaljhoz. 6
Június 5-ón végre megérkezett az ígért hadfogadótiszt, Ihász Dániel főhadnagy a 48. Ernő
gyalogezredből 7 , vele a részletes „Toborzási utasítás" 8 . Az éppen ülésező megyebizottmány hatá
rozatot hozott a toborzás azonnali megkezdéséről. Felvették a kapcsolatot a hadfogadó tiszttel,
Csillag Lajos első alispánt a toborzók fuvaroztatásának megszervezésére, H o r v á t h Vilmos másod
alispánt a elszállásolás és élelmezés rendezésére utasították. A Sümeg és Keszthely környéki
önkéntesek vizsgálatára kineveztek még egy orvost, a toborzási költségek fedezésére pedig kiutal
t a k a megyei pénztárból 3000 pengőforint kölcsönt. A megye tisztikarát felszólították, minden
tőlük telhető módon segítsék a toborzás eredményességót, s ennek érdekében maguk is fejtsenek
ki járásaikban propagandát.
A „Toborzási utasításhoz" mindössze egy módosító javaslata volt a megyének. Mivel többen
is voltak „leginkább a míveltebb osztályból olly egyének", kik nem érték el az előírt ő láb 2
hüvelyk magasságot, a mérték leszállítását kérték a hadügyminisztertől 9 . (Ez a gond országos
méretekben jelentkezett, a miniszterelnök június 14-én adott engedélyt az 5 láb 1 hüvelyk magas
önkéntesek bevételére, határozatát Zala megyével az Országos Nemzetőrségi Haditanács közölte111.)
A toborzást június 5-én Zalaegerszegen a megyegyűlésen részt vevő fiatal nemesi értelmiség
indította meg. Az első zalai önkéntes, az akkor 22 éves ügyvéd, Árvay Sándor így számol be erről
emlékiratában :
„ E zen gyűlés r apján történt, hogy ebéd után Egerszegen az Aranybárány fogadó kávéházban
ü l t ü n k többen fiatal emberek, mikor egyszer zeneszó mellett Ihász Dani Ernő ezredbeli hadnagy,
kezében rövidnyelű nemzeti zászlóval betörtet a kávéházba, ránkkiált :
No fiúk, hadd lássam, ki a legény a csárdában, ki mer felcsapni honvédnek?
Elm ondta, hogy gróf B a t t h y á n y Lajos miniszterelnök őt a 7. honvédzászlóaljhoz főhadnagynak
kinevezte s megbízta, hogy kezdje meg a toborzást Zalában, hol a 7. honvédzászlóalj fel lesz
állítva...
Mi, a jelenvoltak természetesen azonnal felcsaptunk, mintegy hatan voltunk, s azonnal Ihász
Danival czigányzene mellett a várost, megjártuk toborozva, estvére kelve már közel harminczan
voltunk honvédek." 1 1
A következő napokban megyeszerte megkezdődött a toborzás, így találták meg helyüket
a Georgicon önkéntesei is: „[június 6-án] érkezett meg Keszthelyre Ihász Danyi toborzási hadn agy és Inkey Muki honvéd, 6 honvéd jó barátjainkkal. 7-én esküttünk 3 évre." 1 2

3 Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója 1848. május 16-tól 1849. decemher 9-ig. (Közli
Dar nay [Dornyay] Béla) Keszthely, 1948. (Balatoni Múzeumi Füzetek, 7. sz.) 2. o.
4 ZmL. Állandó bizottmány jegyzőkönyve (áll. biz. jkv.) 1848: 669. sz. v. ö.: Vajda László—Vajda Lászláné: Zala
megye az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc idején. In: Zalai Tükör, 1974./I. k. 1848/49 zalai esemény
története. 17. o.
5 Szekovics: 2—3. o., v. ö.: Urbán: 1973. 245. o. A megyében megnyilvánuló érdeklődés miatt a zalai alispán is az
utasítást sürgette május 23-án (Urbán: 1973. 275. o.)
6 ZmL áll. biz. jkv. 1848: 723. sz.
7 Ihász Dániel hadnagy volt a korábbi években is a 48. Ernő gyalogezred zalai hadfogadótisztje (ZmL Acta Congegationalia 1847: 78. sz.); pályafutásáról bővebben: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban,
rl848—49. Bp., 1983. 180—181. o.
8 ..Toborzási utasítás Magyarországban alakítandó rendes nemzet őrseregre nézve": ZmL áll. biz. iratai 1848:
746. sz.
9 ZmL áll. biz. jkv. 1848: 746. sz.
10 Urbán: 1973. 248. o.
11 Árvay (Sándor) negyvennyolcas honvéd önéletrajza. (Göcseji Múzeum Adattára, Zalaegerszeg.) Az eredeti kéz
irat gépelt másolata, 16. o. Az emlékirat egy részét átdolgozva kiadta: Kovács József: Adalékok az 1848—49-i szabad
ságharc 7. honvéd zászlóaljának történetéhez. (Árvay Sándor nyűg. járásbíró emlékirataiból). Hadtörténelmi Közlemé
nyek, 1936. 292—309. o., v. ö.: Urbán: 1973. 288. o.
12 Szekovics: 3. o.
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A 7. honvédzászlóalj zalaegerszegi „Avató

Jegyzéke"

A zalai önkéntesek központi avató jegyzékét a megyeszékhelyen vezették, a megye valamennyi
önkéntesét i t t a v a t t á k be. A neoabszolutizmus irattengeréből előkerült összeírás lehetővé teszi
a zalai toborzás menetének rekonstruálását, a felfogadott egység társadalmi, életkori, vallási
összetételének elemzését, pontos képet ad a katonaviselt elemek létszámáról, színvonaláról. 18
A 7. honvédzászlóalj részére Zala megye területén 1848. június 5-től (kisebb-nagyobb megsza
kításokkal) egészen október l-ig folyt a toborzás. A hadfogadás 119 napja alatt 213 újoncot
a v a t t a k be. (Lásd „A toborzás menete" mellékletet. 755. o.)
A toborzás legeredményesebb időszaka az első 18 nap (június 5-től 23-ig) volt, ezalatt állt be
az összlétszám 65%-a, 138 fő. Fő toborzási területük Zalaegerszeg város és környéke, valamint
Keszthely város és környéke volt. Az értelmiség részvétele az első napokban volt a legerőtelje
sebb. Lelkesedésükre jellemző, hogy 2/3-ad részük, 31 fő az első három napon állt be honvédnek.
A kezdeményező szerepet a jogot végzett fiatal nemesek, és a Georgicon hallgatói játszották.
Mellettük az első napoktól nagy arányban léptek be kézműves, iparos fiatalok — arányuk mind
végig magas volt.
Az első zalai önkéntesek lelkesedését, s némelyek fanatizmusát mutatja, hogy június 20-án,
a kb. 125 fős önkéntes csapat önálló akcióra határozta el magát : „minden fegyver s ruha nélkül' '
megindultak a Muraközbe. 11 Elöljárójuk így biztatta őket: „Fiúk, most már elegen vagyunk
ahhoz, hogy valamit kezdjünk, én elvezetlek benneteket Muraközbe, ahol Csányi László, a kor
mánybiztos nemzetőr serege van, kérek tőle fegyvert számotokra, felfegyverkezünk és betörünk
Horvátországba, elfogjuk Jellasichot és a horvát lázadásnak végetvetünk." 1 5
A képtelen vállalkozásnak Csányi László állta útját, aki Letenyéről visszarendelte őket Zala
egerszegre. A zalai önkénteseket június 24-én Szombathelyre irányították, ahol csatlakoztak
a vasi és a soproni önkéntesekhez. 18
A Kanizsa-vidéki önkéntesek (41 fő) július 1—7. között érkeztek a megyeszékhelyre, majd
július 8. és 31. között szünetelt az egerszegi hadfogadás. Ebben az időszakban indították ki a
zalai nemzetőrség első váltását a Dráva-vonal védelmére, bár ez a zalai toborzás menetét —
nem úgy, mint a vasiét — nem befolyásolta, mivel Zalában nem önkénteseket küldtek a Dráva
mellé, hanem az „állandó" nemzetőrség egy részét mozdították ki. 17
Augusztus 1-től szeptember l-ig 4—5 napos időközönként összesen 33 fő állt be, majd október
1-én érkezett meg 1 fő. A zászlóalj többsége eközben a drávai védvonal kötelékében szolgált,
s szeptember 29-én ők is csatasorba álltak Pákozdnál. 1 8
A magassági mérték leszállítása 5 láb 1 hüvelykre 32 fővel növelte a zalai önkéntesek létszá
m á t , bár később kiderült, hogy ők is „csak" egyszerű kézművesek, földművelők voltak, s nem
a „míveltebb osztály"-ból kerültek ki.
A 20 pengőforint foglalóból a toborzási utasításban meghatározott 15 pft-t kapták kézhez
a legtöbben, csupán Tersánszky Lajos ügyvéd, Inkey Nep. János táblabíró, Dőry János jogász,
Traupmann András mérnök, R á t z Antal „gyógyszeráros", R i t t e r János gazdatiszt, Jánosy
Ede ügyvéd és Károlyi Károly földbirtokos kapták meg egyszerre a 20 pft-t; feltételezhetően
azért, mert tisztként, tiszthelyettesként kívánták őket alkalmazni. Tersánszky, Inkey és Dőri
„vagyonos ember lévén a 20 pftnyi foglalópénzt a zenészeknek a d t a . "
A felvehető önkéntesek életkorát elég tágan, 18—40 év között határozta meg a toborzási
utasítás. A zalaiak összetétele a következő volt: 18—22 éves: 57,2%, 23—25 éves: 18,3%,
26—30 éves: 16%, 31—40 éves: 8,5%. Az átlagéletkor 23 óv volt, így az egység harci értékét
elvileg növelte az a tény, hogy erős, érett férfiakból toborozták. (A pontos életkori megoszlást
lásd a mellékelt grafikonon/ 757. o.)
Részben a fiatal átlagéletkorral függött össze, hogy az önkéntesek között nagyon kevés házas
ember akadt, mindössze 6 fő (2,8%). Szembetűnő a különbség, ami ezen a téren az „állandó"
nemzetőrség, és a honvédség között mutatkozik. Amíg a nemzetőrség kötelékében a letelepedett,
megállapodott családos emberek (a helyzet konszolidálásában érdekeltek, kiknek volt mit veszte
ni) voltak túlsúlyban, az önkéntes honvédek személyükben is független, s vagyon, biztos
megélhetés nélküli, a harctéri kockázatot könnyebb szívvel vállaló fiatalemberek voltak.

13 ZmL Katonaállítási iratok. Újoncok lajstromai, 1848. „Avató Jegyzék. Zala Egerszegh 7. zászlóalj". Az összeírás
rHSW|
legfontosabb (feldolgozott) rovatai a következők:
1. „A nemzeti önkénytesek toborzó helye, 2. A zászlóalj száma, melybe az önkénytes sorozandó, 3. A beavatás napja
és éve, 4. Az önkénytes neve, 5. Születési éve, 6. Vallása, 7. Mestersége, 8. Polgári állása, 9. Születési helye, 10. Tartóz
kodási helye, 11. Megye, a mellyhez az önkénytes tartozik, 12. Szolgált-e és hol annak előtte a katonaságnál, 13. Nagy
sága, 14. Az önkénytesi díj kiadása, 15. Különös észrevétel.
14 Szekovics: 3. o.
15 Árvay: 17. o.; v. ö.: Kovács: 293. o.
16 Szekovics: 3. o.; v. ö.: Urbán: 1973. 260. és 288. o.
17 Erről bővebben: Aradi Péter: A Dráva-vidék védelmének szervezése 1848 nyarán: Kaposvár, 1972. v. ö.:
Urbán: 1973.159—169. o.

18 Szekovics: 5. o.; Árvay: 21. o.; v. ö.: Urbán: 1973. 324. o.
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A zalai egység társadalmi összetételét a „Mestersége" és „Polgári állása" rovatok alapján haté»
rozhatjuk meg. A foglalkozási összetétel a következő volt:
Foglalkozás

Létszám (fő)

Az összlétszám %-a

2
7
45
85
13
17
31
8
5

0,9%
3,3%
21 %
40 %
6,1%
8 %
14,6%
3,8%
2,3%

213

100,0%

földbirtokos
kereskedő
értelmiségi
kézműves
földművelő
szolgáló
ismeretlen, ill. „nincs"
„veterán"
egyéb

Összesen

A zalai egység „gerincét" a kézművesek-iparosok alkották. Bár az összeírás kifejezetten „ván
dorlegényeként csupán 8 főt említ, az iparosok fiatal életkora, 2/3-os idegen származása magas
arányukat mutatja mégis.
Az iparosok belső megoszlása a következő volt: Leggyakoribb a szabó (19 fő), mészáros (9 fő),
varga (7 fő), csizmadia, takács, asztalos (6—6 fő), lakatos (5 fő), nyerges és festő (3—3 fő);
2—2 fő kovács, tímár, üveges, bábos és pék, végül 1—1 fő pintér, posztónyíró, ács, molnár,
kolompár, köszörűs, fésűs, szappanos, szűcs, kőműves, bádogos.
A vándorlegények zömében a Nyugat-Dunántúl és a Nyugat-Felvidék városaiból érkeztek, de
Zala stagnáló kézművesipara nem nyújthatott számukra biztos megélhetést, ezért elsősorban
egzisztenciális gondjaik megoldását remélték a katonáskodástól.
A kézművesek után elméletileg az értelmiség létszáma a legnagyobb, de a gyakorlatban meg
előzi őket a földművelő-szolgáló-foglalkozás nélküli (végső soron paraszti származású) rétegek
aránya, mely együttvéve 28,7%. A 13 földművelő zöme jobbágy származású, de akad köztük
néhány bocskoros nemes is (Tolnay, Győrfy névvel). A szolgálók között 7 szolga, 4 kocsis, 3 béres,
2 inas és 1 gulyásbojtár van. Nincsenek kitöltve a foglalkozásra utaló rovatok 30 esetben, ill. 1
esetben foglalkozása „nincs" bejegyzés szerepel. A zalai újoncösszeírások már a reformkorban is
ezzel az elnevezéssel jelölték a szakmát nem t a n u l t , egyszerű parasztembereket 1 9
A parasztság résztvétele azonban még így együttesen is csupán fele az országosan becsült
átlagnak, ami több okra vezethető vissza. Egyrészt a paraszti rétegek viselték mindeddig a ka
tonaállítás terhének legnagyobb részét Zalában, s már a nemzetőrség szervezésével szemben is
felléptek helyenként, másrészt a földművelőket lekötötte a nyári betakarítási munka, illetve az
„állandó" nemzetőri szolgálat is.
Az összeírás kifejezetten földbirtokosként csak 2 főt említ: Károlyi Károly zágráb megyei
menekült nemest, és Sipos Bálint andráshidai kisbirtokost. (Létszámuk még akkor is alacsony
marad, ha ide számítjuk a 6 fő jogi végzettségű nemest.) Az egyéb kategóriába 2 megyei foglár,
1 muzsikus, 1 pincér és egy sziléziai „ u t a z ó " tartozik.
A honvédnek állt kereskedők (7 fő) valamennyien izraeliták voltak, többségük zalai származású.
Az önkéntesek 21 %-a (45 fő) értelmiségi foglalkozású volt: jogi végzettségű nemes 6 fő (3
ügyvéd, 2 táblabíró, 1 jogász), a keszthelyi Georgicon hallgatója, „gazdasági gyakornok" 16 fő,
„ d e á k " 12 fő, megyei, városi vagy uradalmi írnok 5 fő, jegyző, gazdatiszt, mérnök, „gyógyszer
áros", tanító és tanítósegéd 1—1 fő. Az értelmiség zömét (2/3-ad részét) a tanulóifjúság t e t t e ki,
a kifejezetten a munkanélküliség elől menekülő végzett szakemberek száma alacsony volt.
Az önkéntesek lelkesedésót, tudatosságát mutatja, hogy többen naplóban, ill. emlékiratban
örökítették meg élményeiket. Az eseményekkel egykorú naplót írt a 30 éves „veterán", a georgiconi hallgató Szekovics Pál, évtizedekkel később vetette papírra emlékeit a 48-ban 21 éves
georgiconi hallgató Kassa Lajos — ők ketten voltak korábban a keszthelyi diákság „Zala
megyei önkéntes csapatjának" vezetői is. öregkori emlékiratában örökítette meg 48-as élményeit
Arvay Sándor, az akkor 22 éves zalaegerszegi ügyvéd 2 0 .
Zala megye reformkori liberális ellenzékének fiatal párthívei, vezéralakjai ekkor még az „állan19 ZmL Acta Congregationalia 1831: 819. sz. v. ö. :Urbán: 1973. 264—265. o.
20 Kassa Lajosról: Novák Mihály: Zala vármegye az 1848—49. évi szabadságharcban. (Bőv. kiad.) Zalaegerszeg,
1906. 257—261. od. Mindegyikőjükről: Urbán: 1973. 288. o.
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d ó " nemzetőrségben teljesítettek szolgálatot, később a zalai önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj
tisztjei lettek. (E zászlóaljból alakult meg azután az első [teljes egészében] zalai önkéntes hon
védzászlóalj, a 47. ) 21
így a megyét vezető liberális családokat csak kevesen képviselték, ezen kevesek egyike volt
Inkey Nep. János 23 éves ügyvéd, a 47. honvédzászlóalj későbbi legendás őrnagyának, Inkey
Kázmérnak az öccse. 82
Katonai ismeretekkel az önkéntesek 8,5%-a, 18 fő rendelkezett (8 közülük nem tanult szakmát
leszerelés után, ők kerültek így az összesítő „veterán" rovatába).
„A Coppenhágai műipari oskolában, és a Burkus volunteroknál" szerzett katonai képzettséget
a 26 éves Buttler Gyula báró, sziléziai „utazó". A 19 éves Miskei Pál a „Bellovári kat. Intézetben
2 1/2 évig" t a n u l t . A többiek a magyar legénységű huszár- és sorgyalogezredekben szolgáltak:
A 36 éves Károlyi Károly a Koburg és a Miklós huszárezredeknél, mint kadét őrmester 10 évig,
a 26 éves Mold Auguszt szintén kadét őrmesterként előbb a 48; Ernő gyalogezredben, majd az
5. Radetzky huszárezrednél összesen 10 ós fél évig. Káplárként szerelt le a 3. Ferdinánd huszárez
redtől 10 éves szolgálat után a naplóíró Szekovics Pál, a 61. Rukavina gyalogezredtől 10 év u t á n
a 35 éves Heinrich Károly, a 2. Sándor gyalogezredtől 12 év u t á n a 38 éves Szinger Lázár és
a 48. Ernő gyalogezredtől 10 évi szolgálat t á n a 31 éves Ách Simon.
Közemberként szolgált a Radetzky huszárezredben 14 és fél évig a 38 éves Szokonyi György,
12 évig a 37 éves Kiss György, a 29 éves Márkovits György, és a 30 éves Ribarits Simon. A 48.
Ernő gyalogezredben szolgált közemberként: Láritz Ferenc, 36 éves — 15 évig, S t u m p t Pál,
36 éves — 14 évig, Brügel János, 32 éves — 12 évig, Itzés István, 32 éves és Doppler János 36
éves— 10—10 évig. Az 52. Ferenc Károly főherceg gyalogezred zenekaránál szolgált 13 évig a 34
éves Láng János.
Mivel Zala megye az Ernő gyalogezred és a Radetzky huszárezred toborzó-kiegészítő területe
volt, érthető, hogy a legtöbben ennél a két ezrednél teljesítettek szolgálatot. Őrmesterségig azon
ban csak ketten vitték, négyen káplárként, kilencen közemberként szereltek le a 10—15 éves szol
gálat után. A hosszú ideig katonáskodók fele (8 fő) a leszerelés után nem keresett vagy nem talált
munkát magának, így leginkább nekik jött kapóra a honvédtoborzás.
A zalai önkéntesek vallási megoszlásának vizsgálatakor szembetűnő, hogy a római katolikus
hitű többség (77%—164 fő) mellett legjelentősebb az izraeliták aránya (10,8%—23 fő), a protes
t á n s vallásúak (evangélikus és református) együttvéve sem érik el ezt a számot. (Evangélikus
9 fő—4,2%, református 7 fő—3,3%) A más megyében született, ill. más megyék, városok jog
hatósága alá tartozó „idegenek" magas számának (108 fő—50,7%) ellenére a vallási összetétel
nagyjából Zala megye lakosságának vallási arányait mutatja. (A katolikus nagybirtokok szorí
tásában az ellenreformáció során jobbára csak néhány zárt balatonfelvidéki nemesi közösség volt
képes megőrizni protestáns hitét, míg a zsidók folyamatos bevándorlása az uradalmi központokba
egyre gyarapította az izraelita hívők számát.)
Országos tendencia, hogy az „állandó" nemzetőrség a zsidók felvétele elől elzárkózott, s ebben
változást csak a nemzetőrség kimozdítása, tábori szolgálata jelentett: a Drávához kimozdított
egységekben pl. már nagy számban találjuk őket. 23
Hasonlóan magas a zsidók aránya a honvéd önkéntesek között, hisz Zalában is így állhattak
először a „haza fegyveres szolgálatába". Foglalkozási összetételük a következő volt: kézműves
10 fő kereskedő 6 fő, szolga és veterán 1—1 fő, ismeretlen foglalkozású, munkanélküli (földmű
velő) 5 fő.
összehasonlítva a 7. honvédzászlóalj zalai önkénteseinek foglalkozási összetételét a Zalában
1848 őszén toborzott önkéntes nemzetőr (majd 47. honvéd) zászlóaljéval, szembeötlők a követ
kező eltérések. 24
Az

Foglalkozás

összlétszám

7. honvédzászlóalj
értelmiségi
kézműves
földművelő
+ (szolgáló és fogl. nélküli)

21%
40%
28,9%

%-«
47.

honvédzászlóalj
9,6%
9,2%
78,9%

21 Molnár András: A zalai 47. honvédzászlóalj felállítása 1848 őszén. In: Zalai Gyűjtemény, 26. Közlemények
Zala megye közgyűjteményeinek kutatásából 1987. (Sajtó alatt)
22 Róluk írt baráti lelkesedéssel: Degré Alajos: Visszaemlékezéseim, (összeállította, szerkesztette, a bevezetést és a
jegyzeteket írta Ugrin Aranka) Bp., 1983. Inkey Kázmérról 1. még. : Bona: 182. o.
23 A nemzetőrség és a zsidók viszonyáról bővebben: Molnár András: A pápai nemzetőrség 1848. tavaszán. In:
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 18. 1986. 477—489. o.
24 L. a 21. sz. jegyzetet.
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Az értelmiség aránya felére, a kézműveseké negyedére csökkent, ugyanakkor a paraszti töme
gek alkották a zászlóalj zömét, arányuk több mint duplájára emelkedett«
Az eltérés azzal magyarázható, hogy a honvéd önkéntesek nyári toborzása felszívta a megye
területéről az „idegeneket"; a területileg leginkább „mobilis", legnagyobb „mozgásszabadság
gal", legkiterjedtebb „élettérrel" rendelkező értelmiséget és kézműves réteget.
A Zalában önkéntesnek beállt „idegenek" (idegen születésű, illetve idegen joghatóság alá tar
tozó egyének) foglalkozási-társadalmi összetétele a következő volt:

Foglalkozás

földbirtokos
kereskedő
értelmiségi
kézműves
földműves
szolgáló
fogl. nélküli
egyéb
veterán

összesen

Az egyes
foglalkozásokon
belül az
idegenek
aránya
60%
28,6%
ől,5%
64,7%
38,5%
17,6%
38,7%
60,0%
50,0%

(átlagban)
50,7%

Az idegenek
létszáma (fő)

1
2
23
55
Ő

3
12

108

Az idegenek
fogl. összetétele

(%)
0,9%
1,9%
21,3%
50,9%
4,6%
2,8%
11,1%
2,8%
3,7%

100,0%

L á t h a t ó , hogy az „idegenek" tömegét (72,2%-át) a kézműves és értelmiségi rétegek adták,
illetve e foglalkozási rétegeken belül volt egyszerre magas létszámuk és arányuk. Ezeket a „mo
bilis" elemeket szinte teljes egészében elvonta a megyéből az első toborzás, őszre m á r a paraszt
ság jelentette Zalában is a honvédség bázisát.

K O P E C Z K Y GYŐZŐ

A POLÁBAN MEGTORPEDÓZOTT SZENT ISTVÁN

História est magistra

vitae.

Egyik barátom 15 esztendős fia, aki a történelem iránt az ifjúság lelkesedésével érdeklődik és
buzgó gyűjtője a Kossuth Könyvkiadó „Népszerű történelem" című sorozatának, nem túl régen
megkérdezte tőlem :
— Tessék mondani, kitől k a p t a a torpedót a Szent I s t v á n csatahajó a pólai kikötőben 1918
júniusában ?
— Minthogy június volt, biztosan a nyári Mikulás hozta neki — válaszoltam, tréfával elütve
a valódi választ, de a gyanú már élt bennem és elolvastam a könyvet, Merényi László : A cattarói
matrózfelkelés című, 1985-ben megjelent kötetét.
Azután — látva, hogy nemcsak egy-egy kis elírásról van szó, hanem sokkal többről — az oldal
számozás szerint kiemeltem a katonai vonatkozású adatoknak és tényeknek meg nem felelő köz
léseket, valamint az író katonai tájékozatlanságát tükröző magyarázatait és állásfoglalásait,
majd e — kedvem ellenére —- hosszúra sikerült listához hozzáírtam a valóságnak, a tényeknek
és az akkori katonai helyzetnek megfelelő anyagot és á t a d t a m fiatal barátomnak azzal, hogy a je
lölt részeken a könyv helyett ezt olvassa.
E csekélyke összeállítást — mely az osztrák—magyar haditengerészet történetével foglalkozók
számára semmi újat sem mond — azért teszem közzé, mert szükségesnek t a r t o m , hogy a téves
adatok és a hibás katonai szemléletet tükröző magyarázatok tételesen kiemelésre és helyreigazí
tásra kerüljenek. Hiszen a hallgatás—beleegyezés, a beleegyezés—egyetértés; esetünkben pedig
a hallgatólagos egyetértésnek még a látszatát is el kell hárítani. 1
9. oldal: „A X I X . század folyamán fokozatosan kiépült a Bocche di Cattaro erődrendszere,
amely a Monarchia hajóhadának legkitűnőbb, szárazföldi várakkal is jól biztosított támasz
pontjalett."
Pola volt a Monarchia egyetlen olyan hadikikötője, amely a hajók javításához, karbantartásá
hoz szükséges berendezésekkel — úszó- és szárazdokk, úszó és parti daruk, sólyatér, gyártó és
szerelő üzemek, raktárak, rakodó és tároló berendezések, parancsnoksági, hivatali és legénységi
épületek, nagyteljesítményű híradóközpont, a hátországgal közvetlen vasúti és közúti kapcsolat,
stb. — rendelkezett. E berendezések hiánya lehetetlenné teszi hadihajóegységek tartós állomásoz
t a t á s á t , ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a hajóknak — az akna- és tengeralattjáró-veszély
ellenére is — időnként el kell menniük Cattaróból Polába, a szükséges javítási, karbantartási
munkák elvégzésére. Ennyit a „legkitűnőbb" kikötőről.
Ami Cattaro „jól biztosított" katonai helyzetét illeti, azt a szerző önmaga cáfolja meg a 15.,
16. és 17. oldalon elmondottakkal.
12. oldal: „A tisztek és legénység között helyezkedtek el az altisztek. Közöttük a legképzetteb
bek a fedélzetmesterek voltak: ők adott esetben, a kapitány távollétében, a hajót is irányíthat
ták."
Ami a kapitány nélküli hajó irányítását illeti, arra nézve az általános szabály az volt, hogy
a parancsnokságot mindig a még harcképes állapotú, legmagasabb rendfokozatú személy köte1 A Hadtörténelmi Közlemények 1985. 1. számában közölt könyvismertetés (Csonkaréti Károly) számos helyreigazí
tást és a könyvről — érdemének megfelelő — kritikát taralmaz, de jellege és terjedelme miatt nem terjedhet ki mind
azokra a téves adatokra és hibás megjegyzésekre, melyek a könyvben találhatók.
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les átvenni, azonos rendfokozatok esetében rangidős a fedélzeti szolgálat. Elvileg nem kizárt
t e h á t , hogy fedélzetmesterre kerüljön a hajó további irányításának kötelezettsége. Részleteseb
ben azért tértem ki erre a kérdésre, mert a szerző többször is, mint a fedélzetmestereket megillető
jogot és felhatalmazást említi. 2
Az kétségtelen, hogy a legképzettebb altisztek a fedélzetmesterek voltak, hiszen az összes fel
sőbb- és törzsaltiszt „bootsmann" azaz „hajómester", szabadabb fordításban „fedélzetmester"
volt. Rendfokozatok:
németül

magyarul

a hadseregben

Oberstabsbootsmann
Stabsbootsmann
TJnterbootsmann

Főtörzshajómester
Törzshajómester
Alhajómester

Főtörzsőrmester
Törzsőrmester
őrmester

A teljesség kedvéért megemlítem még, hogy rendszeres szokás volt a rendfokozatok közötti
előléptetési időt megfelezve a „Titular" (címzetes) kinevezés, amely azt jelentette, hogy az illető
már a magasabb rendfokozati jelzéseket hordta, de a régi rendfokozatának a fizetését kapta.
Franz Rasch, a felkelés szervezője és vezetője is titulär-unterbootsmann (címzetes őrmester)
volt.
14. oldal: „1914 nyara óta dúlt a világháború, s hatása alól a Bocche di Cattaro sem v o n h a t t a
ki magát. Külföldi kereskedelmi hajók az első hónapokban még csak-csak érkeztek, de 1915
nyarától kezdve már egy sem futott be... Nem sokkal a világháború kitörése után az a n t a n t
hatalmak... blokád alá vették ellenségeiket, és a semleges országok hajóinak is megtiltották, hogy
Németország, vagy Ausztria—Magyarország kikötőibe menjenek."
Kézenfekvő, h o g y — a szerző által néhány oldallal előbb „legkitűnőbbnek" és „jól biztosított
n a k " n e v e z e t t — Cattaro nem v o n h a t t a ki magát a háborúból, hiszen félkörben az 1,5—3 k m tá
volságra lévő montenegrói h a t á r vette körül.
Montenegro 1914. augusztus 6-án szakította meg a diplomáciai viszonyt a Monarchiával és
tüzérségük augusztus 8-án m á r tűz alá vette a védőerődöket és a kikötőt. 3 A Védelmikörzet
Parancsnokság kérésére 8-án éjszaka a haditengerészet is bekapcsolódott a harcokba és a hajók
közül a K A I S E R K A R L VI. páncélos cirkáló kezdte meg a tüzelést a támadók ellen. 4 Az ellenséges
tüzérség hatásos rombolótüze m i a t t a védőerődökben rendkívül válságos helyzet alakult ki,
melynek csak a Polából odavezényelt R A D E T Z K Y csatahajó sikeres bevetése vetett véget. 5
A háború első három hónapjában Cattaro ellen a szárazföld felől intézett ostromnál, mely cél
ját — a kikötő elfoglalását — nem érte el, hatékonyabbnak és tartósabbnak bizonyult az a
tengeri blokád, melyet a szerző is említ. Ennek ellenére az előző mondatában azt írja, hogy
„külföldi kereskedelmi hajók csak-csak érkeztek". Nem érkeztek!
Külföldi kereskedelmi hajó a háború kitörése után sem 1914-ben, sem 1915-ben nem futhatott
be Cattaróba, egyrészt azért, mert a francia—angol flotta a ZENTA kiscirkáló 1914. augusztus
16-án t ö r t é n t elsüllyesztésével jelezte az érkezését az Adriára, de jelezte azt is, hogy országaik
komolyan gondolják a blokádot és van is erejük hozzá, másrészt, mert a hadikikötő olyan akna
zárral, és egyéb berendezésekkel (záróhálók, úszó barikádok, stb.) volt elzárva, melyeken kül
földi kereskedelmi hajó nem j u t h a t o t t á t .
15. oldal: „A központi hatalmak nem is t u d t á k áttörni a blokádot." Ezeket a kérdéseket már
érintettük. Említésre csak azért kerültek, mert homlokegyenest ellenkeznek a szerző által elő
zőekben leírtakkal.
16. oldal: „A Lovčen hegycsúcs — ahonnan az egész fjord áttekinthető — Nikitáék kezében
volt. Erről a stratégiailag fontos pontról az egész öböl ágyúzható... az öböl hajói a Lovčen
ágyúitól félve, általában éjszaka változtattak helyet... A sötétségben nagyon kellett vigyázniuk,
nehogy nekimenjenek valaminek."
Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy a szerző által egész területén ágyúzhatónak
mondott öbölben — elképzelése szerint — vajon miért nappal álltak a hajók és éjszaka mozog
t a k ? Ügy gondolja talán, hogy az álló hajót nehezebb belőni és eltalálni, mint a mozgót ? Ez a
teljesen laikus és ferde szemlélet fordítva logikusabb lenne: nappal a hajók helyet változtatnak,
közben úszkálnak erre-arra, hogy nehezebb legyen őket eltalálni — a veszély is kisebb, hogy neki
mennek „valaminek" — és éjszakára kikötnek aludni, mert reggelig vége a háborúnak.
2 A nagyobb hajókon kb. 15—20 tiszt és 30—40 altiszt szolgált.
3 Ham Hugo Sokol: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—18. Wien, 1933. 77. o. (a továbbiakban — Sokol)
4 Sokol, 88. o.
5 Sokol, 91. o.
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A valós helyzet természetesen más volt. H a megnézzük a Cattarói-öböl szintvonalas térképét,
vagy a helyszínen körülnézünk, láthatjuk, hogy az öböl közepéig benyúló 768 m magas Vermae
hegy takarja az egykori montenegrói Pestingrad és Krstac erődök elől a teodói partot teljes
hosszában, a Teodói-öböl nagy részét és a Le Catane-szorost, a Kumbor—Gjenovic oldal pedig
látható ugyan, de lőtávolságon kívül van. Az egykori K u k állásból viszont beláttak a Teodóiöbölbe, de annak nagy részét lövegeik nem érték el, a feléjük közelebb eső Kukuljina- és Krtoleöblökbe, az Ótok-, Stradioto- és Santa Trinita-szigetekre pedig nem l á t t a k be, mert ezeket a víz
széléig kifutó meredek hegyoldal t a k a r t a .
Az öblön belüli éjszakai helyváltoztatásokra semmi szükség nem volt, mert m á r a háború
előtt meghatározták a belőhető területeket és ennek megfelelően jelölték ki a horgonyzóhelyeket
is. Az első napok tüzérségi összecsapásai során kitapasztalták a hajók horgonyzóhelyének veszé
lyeztetettségét és szükség esetén módosítottak, de jelentősebb helyváltoztatásra nem került sor
a háború folyamán.
Ami a szerző által tévesen magyarázott éjszakai hajómozdulatokat illeti, azok rendszeresen
megtörténtek minden alkalommal, amikor egységek, vagy hajócsoportok az ellenség elleni vál
lalkozásra indultak, mert el akarták kerülni, hogy az ellenséges megfigyelők a kifutásról, az egy
ségek erejéről híradást küldjenek és riasszák az ellenség flottáját. Az öböl hajói csak avval tud
ták a vállalkozások meglepetésszerűségét biztosítani, h a nappal az egységek egy részét állandóan
gőz a l a t t t a r t o t t á k — így a megfigyelők nem t u d h a t t á k , hogy valóban készülnek-e valamire —,
éjszaka pedig világítás nélkül, de jól rejtett irányfények alapján tájékozódva futottak ki. E mód
szer eredményességét bizonyítja, hogy a háború első két esztendejében — t e h á t addig, amíg a
Lovéen és az adóállomás ellenséges kézben volt — a hajóhad egyetlen vállalkozása sem hiúsult
meg a m i a t t , hogy az ellenség a kifutást észlelve riasztotta volna saját hajóit.
16. oldal : „Szerencsére a montenegróiaknak kevés ágyújuk volt."
A montenegróiaknak nem volt kevesebb lövegük, mint a védőerődök és a hajóhad erre a célra al
kalmazható lövegei együttvéve, ráadásul az erődök 400—500 méterrel, a hajók 1000 méterrel
alacsonyabban feküdtek, ami a becsapódások megfigyelése alapján történő tűzvezetés tekinteté
ben óriási előnyt jelentett nekik.
Nézzük azonban, hogy milyen tüzérségi erejük volt a montenegróiaknak:
Pestingrad állás
Krstac állás
K u k állás

12
8
2—4
12
4
8
4—6

db
db
db
db
db
db
db

12 cm-es
12, vagy
21 cm-es
15 cm-es
9 cm-es
12, vagy
21 cm-es

ágyú
15 cm-es ágyú
tarack
mozsár
ágyú
15 cm-es ágyú
tarack®

16. oldal: „ A v á r t francia tüzérség nem érkezhetett meg, mert a Monarchia flottája zár alá
vette Dulcigno (ma: Ulcinj) és Antivari (ma: Bar) montenegrói kikötővároskákat."
A franciák elítélendő módon j á r t a k el a könyv szerzőjével és lektorával szemben! Nem azt tet
ték annak idején, amit a szerző most megírt, hanem éppen az ellenkezőjét: megérkeztek!
Mégpedig hamarosan és figyelemre méltó díszkísérettel.
1914. szeptember 17-én a H E N R I F R A I S S I N E T gőzös az egész francia—angol fiotta kíséreté
ben megérkezett Antivariba. 7 A kísérő flotta ereje t ö b b mint másfélszeresen meghaladta a Mo
narchia teljes flottájának erejét, a Cattaróban lévő és nyílttengeri harcra alkalmas egységekkel
szemben pedig harmincszoros fölényben volt. Nyilvánvaló, hogy ezekkel szemben meg sem moc
canhattak, h a nem akartak az egy hónapja ronccsá lőtt ZENTÁ sorsára jutni. Bízva a hadikikö
t ő t védő aknazárban, v á r t á k , hogy a nyomasztó fenyegetés elvonuljon.
A H E N R I F R A I S S I N E T gőzös szeptember 19-én befejezte a kihajózást, p a r t r a t e t t egy nagy
teljesítményű adó-vevő állomást, 4 db 15 cm-es, 4 db 10 cm-es hajóágyút (csövenként 500—500
lövéssel) és egy tengerésztüzér különítményt Grellier fregattkapitány parancsnoksága a l a t t .
A lövegek a Lovčen nyugati lejtőjén egy hónap a l a t t kerültek beépítésre és október 19-én
kezdték meg a tüzelést a védőerődök ellen. Már az első napon a F o r t Vermae olyan súlyos telitalá
latokat k a p o t t , hogy a helyzet válságossá vált és kétséges volt, hogy az erőd néhány napnál
tovább tartható-e még. Ekkor kapott parancsot a R A D E T Z K Y csatahajó, hogy hajózzon Polából Cattaróba és a válságos helyzetnek vessen véget. A R A D E T Z K Y négy nap a l a t t harckép
telenné lőtte a francia lövegeket, melyeket azok hátrahagytak és véglegesen elvonultak. 8
6 Sokol, 88. o.
7 Sokol, 90. o.
8 Sokol, 95. o.
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Az Adria déli részén akkoriban (1914. V I I I . 8—IX. 20.) fennálló haditengerészeti helyzet
áttekintésére felsorolom a tengeren történt hadieseményeket :
1914. V I I I . 8. A harccselekmények megkezdése. E g y osztrák—magyar hajócsoport (SZIGET
VÁR, ZENTA, U S K O K E , T b 72) támadást intéz Antivari ellen. Ezek voltak a világháború
első lövései az Adrián. 9
V I I I . 10. Az Osztrák—Magyar Monarchia hivatalosan bejelenti, hogy blokád alá veszi Mon
tenegrót. 1 0
V I I I . 16. A francia—angol flotta elsüllyesztette a blokádszolgálatot teljesítő ZENTÁT, az
osztrák—magyar blokádot megszüntette és blokád alá vette a Monarchiát. 1 1
V I I I . 24:—28. A Cattaróból kijött egységek támadásokat intéztek a montenegrói csapatok
által megszállt tengerparti területeken lévő katonai célpontok ellen, az öböl előtti vizektől 20—
25 km-nél nem messzebbre eltávolodva.
I X . 1. A francia—angol flotta felvonult Cattarónál és tűz alá v e t t e a F o r t P u n t a d'Ostro
bejárati záróerődöt. E t t ő l kezdve két francia tengeralattjáró állandó őrszolgálatot teljesített
Cattaro előtt. 12
I X . 18. Az ellenséges flotta Antivariba kísérte a H E N R I F R A I S S I N E T gőzöst a Lovčen fran
cia tüzéreivel.
I X . 19. Ellenséges hajókötelék tűz alá vette a hadikikötő partvédő erődéit. Találatot kapott a
F o r t P u n t a d'Ostro, a Lustica és a Mamula erőd, a Gomila őrház és a Klinci adóállomás is. Kö
rülbelül 200 lövés leadása után távoztak. 1 3
A rövidke időszak eseményeiből világosan megállapítható, hogy a francia—angol flotta minden
küzdelem és veszteség nélkül, pusztán túlnyomó fölényű megjelenésével a déli Adria vizeinek
korlátlan ura volt és Cattarót is tengerészeti ostrom alá vette.
Ez volt t e h á t akkor a hadihelyzet ós ezek azok a kemény történelmi tények, melyekkel a szerző
állításai frontálisan ütköznek. Erre sem került volna sor, ha a szerző tudja, hogy vajon azok
a fránya francia tüzérek megórkeztek-e, vagy nem érkeztek meg. A kérdés csupán két esélyes:
vagy igen — vagy nem. Eltalálni szerencse kérdése. Nem találta el, és a lektor sem találta el!
De ezután j ö t t a következő probléma: vajon miért nem érkeztek meg? Valami oka csak volt?
Hivatkozzunk t e h á t a Dulcigno és Antivari elleni osztrák—magyar tengeri blokádra, mely olyan
hatásos volt, hogy a franciák nem t u d t a k átjutni rajta. Ez bizony — hozzá nem értők részére
— egészen hihetően hangzik, csak az a baj, hogy semmi köze a valósághoz.
17. oldal: „Furcsa valami volt ez a másfél évig t a r t ó front állapot Cattarónál... A montenegróiak nem sok k á r t okozhattak az éjszakánként helyet változtató osztrák hajóknak..."
Az éjszakánkónt úszkáló hajók kérdését már az előzőkben helyre t e t t ü k , de az, hogy ezek
„osztrák" hajók voltak, szót érdemel:
— a Monarchia hajóin több magyar szolgált, mint osztrák,
— a hajók egy részét a magyar hajóipar gyártotta,
— az államot Osztrák—Magyar Monarchiának hívták.
17. oldal: „1915 végén a Monarchia hadvezetősége elhatározta, hogy támadást indít Mon
tenegroellen."
Nem 1915 végén, nem a Monarchia hadvezetősége határozta el és nem Montenegro ellen!
Az idézet többi része helytálló.
Tényleges helyzet szerint az utánpótlási hiányban fuldokló Törökországgal való szárazföldi
útvonal megnyitása volt az a cél, amely az adott helyzetben csak az addig semleges Bulgária
hadbalépésével és Szerbia meghódításával volt elérhető.
Hosszú diplomáciai munka és katonai tervezés készítette elő a három szövetséges hatalom
— Németország, Bulgária és Ausztria—Magyarország — hadseregeinek egyidőben, t ö b b irány
ból történő támadását Szerbia ellen. A támadást a németek október 6-án, az osztrák—magyar
csapatok október 7-én, a bolgárok október 14-én kezdték. A sikeres hadműveletek során a csapa
t o k — Szerbia területén áthaladva — már november 19-én elérték a montenegrói h a t á r t .
A Montenegro elleni támadást az osztrák—magyar V I I I . hadtest 1916. január 5-én kezdte és
k é t nap múlva már az ország területének a közepéig j u t o t t a k . J a n u á r 8-án indult meg Cattaro
térségéből — t e h á t a tenger felől is — az a támadás, amelyet öt nap múlva Montenegro kapitulá
ciója követett. 1 4
9 Sokol, 77. o.
10 Sokol, 78. o.
11 Sokol, 80—85. o.
12 Sokol, 114. o.
13 Uo.

14 Nagybaconi Nagy Vilmos: Szerbia meghódítása. I—II. Bp, 1929. 180. o.
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17. oldal: „1916. január 7-én reggel a Teodo felöl öt lövés dördült el... Hamarosan bekapcsoló
d o t t a harcba az öbölben akkor állomásozó öt hadihajó is A tüzet okádó hajók közé t a r t o z o t t
a hatalmas SZENT GYÖRGY páncélos cirkáló is." 1 5
Az lehet, hogy 7-én ötöt lőttek Teodóban, de a t á m a d á s 8-án kezdődött! Az öbölben akkor nem
öt, hanem 35—40 hajó állomásozott és ezek közül hét hajó (a K A I S E R K A R L VI., a BUDA
P E S T , a K A I S E R FRANZ J O S E P H I., az A S P E R N , a P A N T H E R , a HUSZÁR, a WARASD I N E R ) v e t t részt a Lovcen ostromában.
Bármilyen szépen is hangzik a Szent György és a sárkány legendája, és a mesék tűzokádó sár
kánya helyett tüzet okádó SZENT GYÖRGY költői képeinek szépprózába (mesébe ?) illő emlí
tése, a tény az, hogy a SZENT GYÖRGY nem okádott o t t sem tüzet, sem egyebet, mert nem is
v e t t részt a tüzelésben. 16
18. oldal: „Már az első harcokban kiemelkedő szerepet játszott a SZENT GYÖRGY páncélos
cirkáló... időnként a nyílt tengerre is kifutott az olasz partvidék ellen intézett támadások segí
tésére. Ez a hatalmas páncélos cirkáló a maga impozáns méreteivel sokszor egyenesen megré
m í t e t t e az ellenséget. Legénysége a harcokban bátran helytállt."
Az „első harcokban kiemelkedő", „időnként kifutott" és „sokszor megrémítette" kifejezések
valóságtartalma :
A SZENT G Y Ö R G Y egész élete során összesen
— hatszor futott ki a nyílt tengerre harcfeladattal,
— háromszor tüzelt, akkor is csak partok felé,
— soha nem v e t t részt tengeri csatában.
Nézzük a tényeket : tíz hónappal a háború kitörése u t á n került sor először a SZENT GYÖRGY
ellenséggel szembeni bevetésére. Az Olaszország hadüzenetét követő éjszakán (1915. május 23.)
az osztrák—magyar flotta teljes nyílttengeri erejével megtámadta az észak- és közép-Adria
olasz partvidékét. Ennek a nagyszabású vállalkozásnak a keretében k a p o t t parancsot a SZENT
GYÖRGY, hogy az éjszaka folyamán támadja meg Riminit és vegye tűz alá a vasúti hidat, vasút
állomást, vízműveket stb. Hajókíséretét a T b 1. és T b 2. naszádok képezték.
A tüzelés megkezdése előtt kiderült, hogy a céltárgyak nem a kiadott térképek szerinti helyen
v a n n a k és ezért a lövegparancsnokok csak a fedélzetről látható és azonosítható iránypontok segít
ségével irányoztak. Az első lövések után azt tapasztalták, hogy saját lőporfüstjük eltakarja
előlük a várost és még a lövéseik becsapódásait sem látják. A tüzelést beszüntetve a SZENT
G Y Ö R G Y háborítatlanul visszatért kikötőjébe. A hajó életében ez volt az első eset, amikor
ellenséges célpontra tüzet nyitott. 1 7
Az egyetlen eset, amikor a SZENT GYÖRGY a háború folyamán ellenséges hadihajók elleni
harcfeladattal a nyílt tengerre kiment, akkor történt, amikor 1917. május 15-én kifutott az
otrantói vállalkozásból visszatérő — és a túlnyomó erejű ellenség által válságos helyzetbe került
— hajókötelék felvételére. Ekkor harci érintkezésre nem került sor, mert, amint a láthatáron
a közeledő füstoszlopok feltűntek, az ellenség — a NO VAR A-csoport elleni támadását megsza
k í t v a — elhajózott. 18
19. oldal : „Grabart bátorságáért Károly csapatkereszttel t ü n t e t t é k k i . "
A Károly csapatkereszt nem vitézségi érem volt. Mindenkinek járt aki legalább egy ellenség
elleni vállalkozásban részt v e t t és legalább 12 heti időt t ö l t ö t t behajózva.
19. oldal: „ A K R O N P R I N Z R U D O L F csatahajó..."
A K R O N P R I N Z R U D O L F 1884—87 között épült, 1890-ben állították szolgálatba. A hajó
építés és haditechnika gyors fejlődése következtében hamar korszerűtlenné vált. 1895-ben a tar
talék hajóhadhoz sorolták, majd 1905-ben innen is törölték. E t t ő l kezdve — mint nyílt tengerre
alkalmatlant — a Cattarói-öböl bejárati barikádhajójaként használták. Nehézlövegei nyitott,
forgatható mellvédekben voltak elhelyezve. Minthogy a kikötőn belül saját gépeivel mozogni is
t u d o t t , még hajónak nevezhető, de csatahajónak nem.
25. oldal: „ E l is indult a NO VARÁVAL, de hirtelen visszafordult. Rádión jelentette: a hajó
gépeinek üzemzavara m i a t t nem vállalkozhat a harcra. Mentegetőzését a flotta főparancsnoksága

15 A SANKT GEORG páncélos cirkálót helytelen SZENT GYÖRGY-nek nevezni, mint ahogy a VIRIBUS
UNITIS sem nevezhető „Egyesült Erővel"-nek. Részemről csupán azért használom jelenleg a SZENT GYÖRGY
elnevezést, hogy a könyvbeli idézetekkel félreértés nélkül egyeztetni lehessen.
16 Sokol, 264—270. o.
17 Sokol, 208. o.
18 Sokol, 387. o.
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nem t a r t o t t a indokoltnak, s részben H o r t h y t tekintette felelősnek azért, hogy a szerb hadsereg
maradványait sikerült Korfu szigetére szállítani."
A szerb állam és hadsereg menekültjeinek Montenegróból és Albániából történt átszállítása
a hadtörténelem addigi legnagyobb szabású ilyen jellegű hadművelete volt, mely méreteiben
felülmúlta az 1940-es Dunkerque-i angol kiürítést is.
Az 1915 novembertől 1916 márciusig terjedő időszakban 261 000 embert — közöttük 23 000
osztrák—magyar hadifoglyot —, 10 153 lovat, 68 db löveget és nagy mennyiségű egyéb anyagom
szállítottak el. 19 A közel négy hónapos hadműveletben kb. 80 szállítóhajó v e t t részt 250 000 tonna
hajótérrel és zavartalan működésüket az angol hadihajókkal megerősített francia és olasz flotta
biztosította.
A teljes osztrák—magyar flotta még korszerűnek tekinthető — 10 évnél nem öregebb — hadi
hajóit tekintve az a n t a n t flotta erőfölénye legalább tízszeres volt, nem beszélve a tengeralatt
járók és torpedóvető gyorsnaszádok terén mutatkozó aránytalanságról.
Az erőviszonyokat ismerve Hauss admirális, flottafőparancsnok nem is gondolhatott arra, hogy
— akár a teljes flotta bevetésével is — meg tudja gátolni a sikeres kiürítést. Nem valószínű tehát,
hogy a NOVARÁ-tól elvárta volna, hogy a páncélozatlan hajó 9 db 10 cm-es ágyújával elvégezze
azt, amire az egész flotta is reménytelenül gyenge volt.
Az ellenséges hadiflotta erejére és aktivitására jellemző, hogy a kiürítési hadművelet kb. 100
napja alatt az olasz haditengerészet egységei 584, a franciákéi 340, az angolokéi 235 kísérő és őr
szolgálati bevetést hajtottak végre. 20
29. oldal: „11 óra 30 perckor jött az értesítés, hogy a NO VARA veszélybe került. A SZENT
GYÖRGY azonnal elindult... Éppen idejében érkezett. Az ellenség észrevette a közeledő segít
séget, s a bajbajutottak megmenekültek."
H a 11 óra 30 perckor indult volna a SZENT GYÖRGY, a NOVARA-csoport nem menekült
volna meg! Hansa admirális — cirkálóflottilla parancsnok — írásban kiadott parancsa szerint
a SZENT GYÖRGY és kísérő hajói már hajnali 5 óra óta harckészen várakoztak az indulásra, sőt
második beavatkozási lépcsőként a B U D A P E S T csatahajó és kísérő hajói is harckészültségben
voltak.
8 óra 50 perckor jött az értesítés, a SZENT GYÖRGY azonnal indult és csak három óra múlva
észlelte az ellenség a horizonton megjelenő füstoszlopokat és hagyta el a csata színhelyét. A
SZENT GYÖRGY ós a NOVARA-csoport 12 óra 25 perckor találkoztak. 2 1
A SZENT GYÖRGY fedélzetén lévő Hansa admirális — aki menet közben is kapta a légifel
derítés adatait a csata helyzetéről és erőviszonyairól — 11 óra 45 perckor elrendelte a BUDAPEST-csoport kifutását is, de a helyzet tisztázódása után visszarendelte őket.
44. oldal: „A Velence elleni rajtaütés tervét nyugodtan őrültségnek nevezhetjük. Csak azt
eredményezte volna, hogy romba dől a Dózse-palota, a Szent Márk templom és sok más műem
lék."
Az való igaz, hogy ezt is és az egész világháborút is nyugodtan őrültségnek nevezhetjük. Csak
hogy az akkor és ott érintettek nem voltak nyugodtak.
A világháború négy éve t a r t o t t , Triesztet, Polát, Fiumét éjjel-nappal Velencéből felszálló
repülőgépek bombázták, volt úgy, hogy egy nap a l a t t nyolcszor is. Az osztrák—magyar repülők
nem bombázhatták vissza, mert Károly császár és király — Zita királyné kérésére — külön pa
rancsban megtiltotta. (Ez is egyik oka volt a Zita árulásáról akkoriban szállongó híresztelé
seknek.)
Velencében volt az olasz flotta egyetlen észak-adriai támaszpontja és tengerészeti arzenálja.
Onnan indultak az olasz tengeralattjárók, az akkor félelmetes hírű MAS torpedóvető motorcsó
nakok, valamint azok a sekély járatú olasz úszóütegek és angol monitorok, amelyek a mocsaras
lagúnavidéken közlekedni t u d t a k ; behatoltak a Piave, Isonzó, Sdobba folyók torkolatába és a
frontvonalak mögé kerülve 21 cm-es lövegeikkel hátulról lőtték csapatainkat. A védekezés velük
szemben csaknem lehetetlen volt, mert amikorra a velük egyenlő erejű nehéztüzérség felvonult
volna, már helyet változtattak.
Az olaszok megtehették volna, hogy — éppen műkincseire való tekintettel —• Velencét nyílt
várossá nyilvánítják — ami egyértelműen a terület demilitarizálását is jelenti —, de erre nem
voltak hajlandóak, inert Velence, mint kiválóan kiépített haditámaszpont, felbecsülhetetlen
katonai jelentőségű volt számukra: Polától, a Monarchia fő hadikikötőjétől és egyetlen javító
bázisától 120 km-re, a Piave torkolatától 50 k m távolságra van. Mivel a legközelebbi olasz hadi
kikötő, Ancona 250 km-re fekszik, Velence demilitarizálásával az olasz flotta kiszorult volna az
Adria északi vizeiről, az úszóütegek és nem tengerálló monitorok, melyek a lagúnák csendes
19 Sokol, 271. o.
20 Sokol, 273. o.
21 Sokol, 387. o.
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vizeire készültek, nem t u d t á k volna többé sok és véres veszteséget okozó működésüket folytatni.
Az akkori repülőgépek, csekély akciórádiuszuk m i a t t nem bombázhatták volna a városokat, gyá
rakat és kikötőket és ezt a polgári lakosság, a gyárak munkásai és a matrózok se bánták volna.
Az eddigiekben l á t h a t t u k , milyen fontos volt az olaszoknak Velence, nem csodálható t e h á t ,
hogy a Monarchia szempontjából is fontosnak l á t t á k elfoglalását.
A caporettói áttörés (1917. okt. 23.) után az osztrák—magyar csapatok számára Velence elér
hető közelségbe került és a következő nagy támadás céljaként szolgált. Az katonailag teljesen
helyes, hogy egy ilyen nagyszabású, a tengerparton és járhatatlan lagunavidéken is áthúzódó
támadás tervezésénél a hadsereg és a hadiflotta működését összhangolják és a flotta is feladatokat
kap a támadás segítésére és a tenger felöli szárny védelmére, hiszen azért tartják.
Az már teljesen más kérdés, hogy reális volt-e a következő nagy támadás sikerében bizakodni.
50. oldal: „Átellenben Teodo kikötőjében horgonyzott... a K A I S E R MAX gyorscirkáló."
A K A I S E R MAX-ot így nem tisztelte meg senki, még új korában sem. A hajó 1861—63 között
épült I I . osztályú páncélos fregattnak, akkoriban szép fehér vitorlázattal és gőzgépekkel is ren
delkezett. Volt 12 db simacsövű ágyúja is, melyek úgy álltak kifelé a hajó két oldalán lévő ágyú
nyílásokon, mint még Nelson korában. Részt v e t t a lissai tengeri csatában (1866. júl. 25.) ahol
Tegetthoff admirális nekirohanással elsüllyesztette az olaszok zászlóshajóját.
Az öreg veteránt a flottalistáról 1904-ben törölték és attól kezdve a Cat tárói-öbölben lakóhulknak használták. (A hulk olyan hajótest, melyből a hajtóművet és fegyverzetet kiszerelték és
mint úszótestet használják. Van lakóhulk, raktárhulk, szénhulk stb.)
Az első világháború u t á n Jugoszláviáé lett, 1943-ban Spalato kikötőjében német bombatáma
dás végzett vele. 22
59. oldal: „A GÄA kitűnő torpedóelhárító fegyverzetét haladéktalanul a két német tenger
alattjáró ellen irányították.".
A szerző a GÄA-t olyan fegyverrel l á t t a el, amelyet még nem találtak fel. „Torpedóelhárító
fegyver" nem volt !
Hajóra kilőtt torpedóval szemben az egyedüli menekülés az volt, ha a torpedó nem t a l á l t .
Ennek érdekében a hajók vagy gyorsan elfordultak, hogy a torpedó irányával párhuzamosan
beállva kisebb célt mutassanak, vagy eredeti sebességük hirtelen megváltoztatásával megkísérel
ték, hogy ne kerüljenek a torpedó útjába.
A nagytestű csatahajók a fordulási és sebességváltoztatási manővereket nem t u d t á k kellő
fürgeséggel végrehajtani. Ezeket sodronykötélből készült védőhálókkal l á t t á k el. Ez a védőháló
csak álló hajónál volt használható, indulás előtt feltekerték és a külső oldalon végighúzódó tekercs
ként rögzítették. A skagerraki tengeri ütközetben (1916. máj. 31.) kiderült, hogy a k a p o t t talá
latok következtében a hálók szétszakadtak, lebomlottak és a hajócsavarokra tekeredtek. E ta
pasztalatok alapján az összes flottánál megszüntették a nagy súlyú (hajónként kb. 90 tonna), ne
hezen kezelhető védőberendezés alkalmazását. 2 3
A hajó ellen kilőtt torpedót megkísérelték a fedélzeti gyorstüzelő ágyúkkal is eltalálni, vagy el
téríteni, de előfordult, hogy az így irányt változtatott torpedó —• amelyik egyébként nem t a l á l t
volna — e m i a t t ért célba.
A torpedóelhárító fegyverek terén ez volt t e h á t a helyzet és ez alól a GÄA sem volt kivéte !..
A GÄA egyébként 13 000 tonnás orosz személyszállító hajó volt, eredetileg MOSZKVA néven..
1891-ben épült, később a németek megvették, majd 1909-ben árverésen az osztrák—magyar
flotta vásárolta meg. 1914—-18 között Cattaróban torpedó raktárként használták. Fegyverzete
4 db 12 cm-es, 4 db 7 cm-es ágyú, páncélzata nem volt, torpedó- és vízibomba vetővel — t e h á t
tengeralattjáró elleni fegyverzettel— egyáltalán nem rendelkezett. 24
88. oldal: „ A SCHARFSCHÜTZER torpedóromboló..."
A hajó helyes neve SCHARFSCHÜTZE (mesterlövész).
134. oldal: „A vádbeszéd hangoztatta, hogy Rasch szolgálati engedély nélkül ment a SZENT
GYÖRGY-re. Ez nyilvánvaló tárgyi pontatlanság volt, hiszen fedélzetmesterként éppen ezen
a hajón szolgált."
Az a „nyilvánvaló tárgyi pontatlanság", amit a szerző állít, mert Franz Rasch valójában
egyik partvédő tengerészeti ütegnél szolgált a szárazföldön. 26

az.

162. oldal: „A flottában csüggedtséget keltett a SZENT ISTVÁN csatahajó tragédiája. J ú n i u s
10-én a polai kikötőben torpedót kapott, azonnal elsüllyedt, s elég sokan meghaltak. E g o n .
22
23
24
25

Marine-Gestem, Heute, 1987.1. szám, 13—14. o.
Aichelburg és többen: Die Tegetthoff Klasse. Wien, 1979. 82. o.
Karl Gogg: Österreichs Kriegsmarine. Salzburg, 1978. 80. o.
Hetes—Dezsényi: Flottafelkelés a Bocche di Cattaróban. Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 1—2. sz., 92. o„
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Erwin Kisch újságíró felháborodottan í r t a : H o r t h y , aki valamennyiünk közül egymaga tehe
t e t t volna tényleg valamit, megtagadta a segítséget a hajótörött legénységtől; indokolása szerint
nem kockáztathatta hajójának épségét a mentési munkálatokkal »halálos torpedóveszély köze
pette.«."
A csüggedés a négyéves háború vége falé, a kilátástalanság, szenvedés és pusztulás láttán tel
jesen érthető. Valamint az is, hogy a flotta legújabb csatahajójának— amely egyébként a magyar
hajóépítés kiemelkedő alkotása volt — elsüllyesztése, az elsüllyesztés módja és bajtársaik pusztu
lása nyilván még tovább mélyítette ezt a hangulatot.
Az viszont egyáltalán nem érthető, hogy a szerző — ha már ír róla — miért a valótlanságok
zűrzavaros halmazát írja össze, miért nem a valóságot ?
Nézzük a tényeket! 1918. június 8-án este futott ki Polából a V I R I B U S U N I T I S és a P R I N Z
E U G E N csatahajó öt torpedóhajó kíséretében és minthogy csak éjszaka hajóztak, két nap múlva,
június 10-én hajnalban érkeztek Slano kikötőjébe. E napon este indult a SZENT ISTVÁN és
T E G E T T H O F F csatahajó és hét hajóból álló kísérete Polából, hogy hajnalra Tajer, majd a kö
vetkező éjszaka Slano kikötőjébe érkezzen.
Június 11-ón hajnali 3 óra 30 perckor Premudától 9 mérföldre délnyugatra — tehát a nyílt
tengeren, Polától 120 km-re — a 14 csomóval (kb. 26 km/ó) haladó, a kísérő hajóktól szabály
szerűen körülvett csatahajókat a MAS 15 és MAS 21 olasz torpedóvető motorcsónak megtámadta,
átrohantak a kísérőhajók kordonán és a MAS 16 a SZENT ISTVÁN-ra, a MAS 21 a T E G E T T H O F F - r a két-két torpedót lőtt ki. A SZENT ISTVÁN-t mindkét torpedó eltalálta, a T E G E T T H O F F - o t egyik sem. A megtorpedózott csatahajó reggel 6 óra 12 perckor süllyedt el.
A teljes személyzeti létszámból (1046 fő) 4 tiszt ós 85 főnyi legénység veszett el. Az emberveszte
ség egyrészt a torpedók robbanásakor törtónt, másrészt az erős vízbetörés m i a t t a hajó olyan
gyorsan oldalra dőlt, hogy a víz elzárta a mélyebb szinteken szolgálatot teljesítők elől a kijutás
lehetőségét. A hajó egyik magyar származású tisztje Rövidi-Maxon Rudolf sorhajóhadnagy —
aki jó búvárúszó volt — háromszori lemerülóssel három embert hozott ki a már víz alá merült
helyiségeken és folyosókon keresztül. Negyedik lemerüléséből nem tért vissza.
A kötelék a vízben úszók mentésót 7 órakor fejezte be és Tajer kikötőjébe hajózott. 2 *
Tajerból értesítették az onnan 350 km-re lévő Slanóban — a V I R I B U S U N I T I S fedélzetén —
tartózkodó főparancsnokot az eseményekről.
A valóság t e h á t ez, még akkor is, ha E . E. Kisch a szemtanú hitelességével, kijelentéseket idézve
í r t a le. Mentségül szolgáljon, hogy publicista volt, nem pedig egy „népszerű történelem" írója.
Az is lehetséges persze, hogy E. E . Kisch egyób Polában történt eseményekről írt ós a szerző
keverte össze a dolgokat.
A Pólában elsüllyedt csatahajót azonban
— nem SZENT ISTVÁN-nak hívták, hanem V I R I B U S UNITIS-nak,
— nem megtorpedózták, hanem búvárok odaúszva felrobbantották,
— nem június 10-én, hanem november 1-én,
— nem osztrák—magyar hajó volt már, hanem jugoszláv,
— nem H o r t h y , hanem J a n k o Vukovič volt a főparancsnok.* 7
185. oldal: „Felhasznált források és irodalom: ... Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—18.
Szerkesztette: Sokol, Hans H u g o . . . "
Hasznosabb lett volna, ha a szerző mellőzi a felhasznált irodalom felsorolását, mert a könyv
és a felsorolť művek ismeretében felmerül a kérdés, vajon mire használta fel? Adatgyűjtésre
biztosan nem ! Mert, ha például a felsorolásában szereplő Sokol művet — nem elolvassa, hanem
csak •— átlapozgatva az ábrákat ós képeket nézegeti, megláthatta volna a nyílt tengeren süllyedő
SZENT ISTVÁN-ról készült filmfelvétel kockáit (608. o.), a megtorpedózási helyzet ábráját (560.
o.), valamint a Lovčen ostromában részt vevő hajókat feltüntető ábrát (272. o.) és máris elkerülte
volna, hogy ezek a valótlanságok a neve a l a t t kerüljenek napvilágra.
H a pedig »felhasználás" helyett el is olvasta volna, akkor a valóságnak megfelelő „népszerű
történelem" kötet kerül ki a keze alól. Természetesen mindez a lektorra is vonatkozik.
Végére érve a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseknek, az olvasóra maradnak a tanulságok és
tennivalók.
Szüntelenül járni kell a tudomány kertjét és az oda nem illőt ki kell gyomlálni, vagy legalább
jelezni kell. Különösen fontos munka ez a bejárat („népszerű történelem") közelében, mert az o t t
lévő gyomok eltakarják a belső szépségeket ós elveszik a kívülről betérők kedvét a látogatástól,
de a későbbi műveléstől is.
Aut veritas, a u t nihil — az igazságot, vagy semmit —, ez a történelemtudomány művelőinek
legfontosabb szabálya, mert csak az ezt betartok kezei között maradhat a történelem az élet
tanítómestere.
26 Sokol, 553—563. o.
27 Sokol, 738. o.
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N. G O L L E R ÁGOTA

EGY „SZERAPION" A MAGYAR VÖRÖS HUSZÁROKRÓL
A Szerapion testvérek szovjet—orosz irodalmi csoport egyik tagjának, Vszevolod I v a n o v n a k
a neve nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. Az 1895—1963 között ólt kiváló prózaíró
t ö b b művét lefordították magyar nyelvre. 1945 előtt ugyan csak egyetlen elbeszélése jelent meg
1936-ban, az Illyés Gyula szerkesztette „Mai orosz dekameron"-ban „A csecsemő" címmel, 1915
után azonban „A 14—69-es páncélvonat" című kisregénye, majd az ebből készült dráma, a 60-as
évektől pedig mind több elbeszélése, kisregénye került kiadásra. Ezek közül a legjelentősebbek:
a „Színes szelek. Partizánciklus", amely a Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában látott napvilágot,
továbbá a „Matvej, az isten", amely 1970-ben, valamint „A menekülő sziget", amely 1984-ben
jelent meg az Európa Kiadó gondozásában. Mindezek ellenére azt kell mondanunk, hogy Vszevo
lod Ivanov hazánkban nem tartozik az ismert orosz írók közé, bár a fent említett kötetek elfogy
t a k és valószínűleg ma is olvassák őket. Az okok közül talán meg kell említenünk azt a sajátos
képet, amelyet róla hazájában kialakítottak. Ez a kép 1945 óta egyes szakaszokban más és más
hatást gyakorolt a magyar könyvkiadásra, a szovjet—orosz irodalom magyarországi néps zerűsítőire. Á 60-as évekig — írta róla egyik legjobb ismerője, Viktor Sklovszkij — „bezárták saját
múltjába, életében a klasszikusok közé t e t t é k " . Ez azt jelentette, hogy a 20-as években írt művei
egy részét újra és újra kiadták, nem jelentették meg azonban a problematikusaknak ítélteket és
azokat az újabb kéziratait, amelyek nem feleltek meg a „klasszikus szoborral" szembeni elvárá
soknak. 1945 u t á n hozzánk is ez a „megszűrt" és „kifényesített" Ivanov-kép j u t o t t el, amelyen a
60-as évektől kezdődtek változások, szinte párhuzamosan az új szovjet kiadások ós értékelések
megjelenésével. Méltán írta 1970-ben Elbert János, hogy „Bulgakovot kivéve talán egyetlen író
képén sem alakíthatnak annyit a késve megismert írásokból kirajzolódó vonások, mint Vszevolod
Ivanovén."
Ki volt ez a prózaíró, akit a már említett Sklovszkij „balzaei tehetségnek" nevezett?
Vszevolod Ivanov egy kozák településen született 1895-ben. Szülei ugyan nem voltak kozákok,
de miután apja sokáig ott tanítóskodott, a szibériai kozákokhoz sorolták a családot. Az apa sokfelé
dolgozott; az Altájban, Tomszk közelében, az Ob mellett, s ezzel megkezdődött Ivanov fiatalkori
„országjárása" is. Kalandokban bővelkedő ifjú évei után 1915-ben jelent meg az első írása, s ettől
kezdve rendszeresen publikált. 1917-ben a forradalom oldalára állt, bár saját bevallása szerint is
politikailag nagyon „műveletlen" volt, csak szépirodalmat olvasott és más művészetekkel ismer
kedett. Fokozatosan közeledett a bolsevikokhoz, még Szibériában belépett a Vörös Gárdába*
Több megbízatást is ellátott; harcolt a partizánok közt, két sajtóorgánum munkatársa is volt.
1921-ben Gorkij hívására Petrográdba utazott. Nem üres kézzel érkezett, magával hozta azt a
vékonyka elbeszéléskötetet, amelyet saját maga szedett ki Omszkban és a „Partizánciklus" egyik
darabját kéziratban.
Először a petrográdi proletárírók csoportjába tartozott, Gorkij azonban rövidesen b e m u t a t t a őt
a Szerapion testvéreknek, akik közt művészi törekvései visszhangra találtak és e kör tagjaival
élete végéig megmaradt alkotó barátsága.
Kik is voltak a „Szerapionok" ?
1920—21-ben, a polgárháború fokozatos megszűntével, a gazdasági nehézségek, az éhezés, fázás,
papírhiány ellenére megélénkült az irodalmi élet Szovjet—Oroszország kulturális központjaiban.
Az alkotó értelmiség forradalom mellett álló, vagy azzal szimpatizáló idősebb tagjai mellé megér
kezett a frontokról a fiatalok új hulláma, akik a Vörös Hadseregben harcoltak, előtte munkások,
parasztok, értelmiségiek voltak. E fiatalok legtehetségesebbjei új kultúrát, új művészetet a k a r t a k
építeni. A 20-as évek elején létrejött irodalmi csoportok közül a Szerapion testvérek tagjai néhány
kivétellel megjárták a frontot, harcoltak a Vörös Hadseregben és úgy látták, hogy az elveszett
éveket pótolni kell, tanulni akartak az idősebb pályatársaktól és egymástól. Többségük prózaíró
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volt: K. Fegyin, Vsz. Ivanov, V. Kaverin, L. Lune, Ny. Nyikitin, M. Szlonyinszkij, M. Zoscsenko,
de költők is voltak köztük, így J . Polonszkaja, V. Pozner, Ny. Tyihonov, de akadt egy irodalom
történész is: I . Gruzgyev.
H o n n a n vették különös elnevezésüket?
Az 1917 utáni évek romantika iránti fogékonysága felkeltette az érdeklődést a múlt századi ro
m a n t i k u s írók iránt és a Szerapion testvérek közül többen a német romantikusokat, pl. E. T.
Hoff mannt ismerték meg. Az ő egyik művének Szerapion testvérek (Die Serapionsbrüder) a címe.
A csoport megalakulásakor — írja egyikük visszaemlékezéseiben — Hoffmann könyve o t t feküdt
az asztalon és ez a d t a az ötletet a névválasztáshoz. Programnyilatkozatuk ós közreadott rövid
életrajzírásaik avantgarde tendenciája vitákat váltott ki, sőt a Proletkult tagjai megbélyegző
jelzőkkel illették őket. írói tevékenységük azonban a kibontakozó szovjet irodalom legértékesebb,
maradandó vonulatába tartozik annak ellenére, hogy később a hivatalos szovjet irodalomtörténet
és főleg irodalompolitika a Szerapion testvérek csoportját egészében apolitikus, sőt szovjetellenes
tendenciával vádolta és negatívan ítélte meg.
Vszevolod Ivanov, „az aleuta testvér" — ahogyan a csoportban nevezték — különleges helyet
foglalt el közöttük. Ő élt leghosszabb ideig a társadalom alsó rétegei között és olyan vidékeken,
amelyeknek a világa a petrográdi, európai orosz értelmiségiek számára ismeretlen volt: a szibériai
ko zák, kirgiz, mongol települések paraszti élete. Korai műveiben szorosan kapcsolódik a szibériai
polgárháború eseményeihez, alakjaihoz. Először a résztvevő szemével láttatja a véres harcokat,
a Kolcsak ellen feltámadó partizánmozgalmat, azt a soknemzetiségű tömeget, amely páncélvona
t o t ostromol, győztesként vonul be a távol-keleti városokba és a mongol pusztákig is eljut. Időben
távolodva a polgárháborútól Ivanov a 20-as évek közepén egy sor írását „Egzotikus elbeszélések"
cím a l a t t egyesíti. Ezekben az írásaiban már történelemként tekint vissza az elmúlt időkre. Ebben
a kötetben olvashatjuk „A Kara-Szor völgy" című elbeszélését kétszáz magyar vörös huszár
hősi haláláról, amit 1924-ben írt, s magyarul a „Matvej, az isten" című kötetben jelent meg.
Az elbeszélő előzőleg a Vörös Gárda omszki osztagában harcolt, amely a Tyumenhez vezető uta
k a t védte. Amikor megtudták, hogy a fehér csehek elfoglalták Petropavlovszkot és ott a forra
dalmi bizottságot és a Vörös Gárda tagjait kivégezték, soraik megritkultak. A helyi lakosság is
bizalmatlan volt irántuk. A kozákokkal történt több véres összecsapás után oly kevesen — mint
egy harmincan — maradtak csak, hogy elhatározták: föloszlatják az osztagot és egyenként —
esetleg párosával— szétszélednek és elrejtőznek, ki hol t u d . Az elbeszélő egy osztagbeli barátjával,
Hvoscssal indult el azzal a szándékkal, hogy az Éhes-sztyeppén keresztül Szergiopolba megy,
majd Oroszországba. Kitűnő lovakat szereztek és kirgizeknek öltöztek. Hvoscs zöld turbánt v e t t
fel, arab tudósnak adva ki magát. Az elbeszélő bevarrta övébe az omszki vörös osztag igazolvá
n y a i t . Kurgánok és karakalpak síremlékek mellett lovagoltak el, kirgiz öregek itatták meg őket
kancatejjel.
Útközben t u d t á k meg legnagyobb örömükre, hogy a sztyeppén vonulnak szintén Szergiopol
felé a Krasznojarszk alatt vereséget szenvedett magyarok is, akik Szibériában az elsők között
léptek be a Vörös Hadseregbe. A Kara-Szor völgyében porfelhő emelkedett és Hvoscs felkiáltott :
„Jönnek! Ők azok!"
Rövidesen szemben álltak egymással; a lovas magyar csapat és a két kirgiznek öltözött orosz.
Az elbeszélő így l á t t a őket a találkozáskor :
„ A magyarok lebarnultak a tűző napon, piros nadrágot viseltek mindannyian, amely khaki szí
n ű v é fakult. Rongyosak, de frissen borotváltak, egytől egyig...A katonakenyér jó illata áramlott
felőlük, a kétszázfőnyi had lélegzete erőteljes és szabályos."
A magyarok komisszárja kémeknek gyanította a két lovast és mikor kiderült, hogy az övbe varrt
irataik olvashatatlanná rongyolódtak, fölszólította őket : menjenek a maguk útján, ne tartsák fel
az osztagot, mert egy hete üldözik őket. El is váltak egymástól és nem sokkal ezután újabb por
felhő emelkedett: az üldözők jelentek meg. Hvoscs figyelmeztetni akarta a magyarokat, de azok
elzavarták őket, erre ketten a völgy oldalából nézték végig a két csapat találkozását. Az üldözők
fehér csehek voltak, akik mereven, egyenesen ültek a nyeregben, mintha nem ismernék a mongol
lovagló ülésmódot.
Az üldözők, közelebb érve, néhány lövést adtak le, a magyarok rendszertelenül viszonozták.
Hvoscs azon csodálkozott, hogy a magyarok géppuskája hallgat: „...úgy t u d t a m , hogy jó kato
nák ..." De a lovasok elkezdtek egymásnak kiabálni, majd leszálltak a lóról és kézitusára került
sor. Ivanov, aki mestere volt a közeli képek leírásának, így mutatja meg ezt a drámai küzdelmet:
„ . . . t i s z t á n emlékszem az emberi testek iszonyú gomolyagára, amint ide-oda cikáztak, hörögve,
egy máson tiporva, egymás torkát foggal — igen, puszta fogaikkal — harapva el. L á t t a m ketté
szelt arcokat. A rohamkést elejtő kezek furcsa sápadtságát."
Ezek a porfelhőből kivillantott részletek, a torkok, fogak, sápadt kezek jobban érzékeltetik az
élet-halál küzdelmet, mint h a hosszan m u t a t n á be a harc egész lefolyását. A küzdőtéren csak
n é h á n y cseh maradt életben, akik eltemették saját halottaikat, majd fáradtan ellovagoltak.
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A magyarok mind holtan maradtak o t t . A két barát felnyergelt és elindult Szergiopol felé. „Hideg
volt a sztyeppén. Feljött a hold."
Ivanov polgárháborús írásaiban mindig t ö b b nemzet fiai szerepelnek, való képet nyújtva arról
a soknemzetiségű kavargásról, ami Szibériában a polgárháborúban létrejött. Már a polgári lakos
ság összetétele is t a r k a képet m u t a t o t t , hiszen a tősgyökeresnek számító oroszok mellett későbbi
betelepültek is voltak, az eredeti őslakosság pedig az északi vidékektől Közép-Ázsiáig a legkülön
félébb nemzetiségek fiaiból állt. Ehhez jöttek még a polgárháború a l a t t odakerült külföldi kato
n á k : csehek, lettek, magyarok, németek, az intervenciós japánok, amerikaiak s t b . Ebben a bo
nyolult képletben csupán egyetlen iránytű m u t a t h a t o t t u t a t Ivanovnak, hogy kik mellett foglal
állást : az, hogy a forradalom mellett, vagy az ellen harcolnak.
Az idézett elbeszélésben a magyarokat egyértelmű szimpátiával mutatja be már az első meg
jelenésükkor. Hiszen előre tudjuk, hogy a Vörös Hadseregbe elsők között beállt katonákról van
szó, akiktől a k é t bujkáló orosz védelmet remél. Az elbeszélő a jó katona szemével állapította meg,
hogy rongyosságuk ellenére frissen borotváltak, t e h á t menekülésük közben is fegyelem uralkodott
köztük. Fokozza a pozitív hatást, hogy a magyarok komisszárja jogos bizalmatlansága ellenére
békével útjukra engedi őket, hiszen azokban az időkben két kémgyanús, bizonytalan külsejű
csavargó lelövése nem számított volna különleges kegyetlenségnek. Majd Hvoscs ki is mondja
gondolatát, hogy jó katonák. Ivanov nem mondja meg, hogy miért nem tüzeltek a magyarok a
géppuskájukkal, s miért került sor enélkül kézitusára. Hvoscs szavai utalnak talán rá, hogy az
ellenfelekben fölhalmozódott gyűlölet vezetett oda, hogy rövid lövöldözés után, lóról leszállva,
közelharcban kaszabolták le egymást. A kíméletlen harc u t á n ismét Hvoscs az, aki felteszi a kér
dést:
„Ezek...ezek miérettünk tusáztak így...Ezek a m a g y a r o k ? "
Van valami olyan vonása is a magyarok döntésének: azzal, hogy nem menekülnek tovább,
vállalva sorsukat, nem térnek ki a végkifejlet elől. E z t az elszántságot, ezt a keménységet doku
mentálják Hvoscs szavai is :
„Barátocskám,.. .hiszen ezek még azt sem engedik, hogy velük haljon az ember. Hogy lehet ez ?"
Meg kell jegyeznünk, hogy az elbeszélés későbbi átdolgozásaiból kimaradt az a gondolatsor,
ami i t t még az első kiadásban következett és utalt a magyar—cseh évszázados ellentétekre. A ké
sőbbi kihagyások oka valószínűleg az volt, hogy a 30-as évek kiadásaiban ilyen apró momentu
mokban is az a megváltozott politikai viszony tükröződött, amely a Horthy-Magyarország és
a polgári demokratikus Csehszlovák Köztársaság megítélése közötti különbségből fakadt. Azzal
kapcsolatban pedig, hogy a k é t lovas ellenfél miért gyalogos közelharcot v í v o t t egymással,
meg lehet kockáztatni azt a feltevést, hogy az ellenfelek — egykoron az Osztrák—Magyar Mo
narchia fogságba esett katonái — nem rendelkeztek a korábbi lovassági fegyvereikkel, így például
kardokkal és emiatt vívtak gyalogos közelharcot. A magyarok géppuskája hallgatásának pedig
minden bizonnyal a lőszerhiány volt az oka.
Ivanov elbeszélése megőrzi, tovább adja az utókor emberének a kétszáz magyar vörös huszár
hősies sorsvállalását és a magyar huszárok bekerülnek azok soraiba, akik emberemlékezet óta
járták a sztyeppén a hadak útját. Ám nem ők az egyedüli magyar hősei I v a n o v írásainak. A Par
tizánciklus „Színes szelek" című kisregényében is találkozunk egy magyarral. Kék katonazub
bonyt hord, t e h á t minden bizonnyal huszár lehetett, és cseh nemzetiségű internacionalista társával
németül beszél. Szerepeltetése azt mutatja, Ivanov lényegesnek tekintette a magyar részvételt
a szibériai partizánharcokban. A történet az Altájban játszódik az 1918—1919-es években, a Kolesak elleni harcokban történtek adják az események alapját. A szerveződő partizánosztag magját
négy vöröskatona képezi : két orosz, egy magyar és egy cseh nemzetiségű. Az erdőben bujkálnak és
hozzájuk jönnek el az elégedetlen környékbeli parasztok. Megkérdezik őket, hogy bolsevikok-e,
s miután mind a négy katona igennel felel, a parasztok hozzájuk csatlakozva veszik fel a harcot
Kolcsak kozákjai ellen.
E néhány szépirodalmi adalék, amelyek számát növelni lehetne, hozzájárul annak megismeré
séhez, hogy miként l á t t á k és értékelték Szovjetoroszországban a magyar internacionalisták pol
gárháborús tevékenységét, nemcsak a történészek; de a szópírók is.
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SZEMLE

V. MOLNÁR LÁSZLÓ

KANIZSA VÁRA
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest. 1987. 169 o.J

A Zrínyi Katonai K ö n y v és Lapkiadó igen
sikeresnek és népszerűnek mondható vártörté
neti sorozatában ez a tizenegyedik magyar
országi vár, melynek teljes hadtörténelme kerül
az olvasó elé. I t t is érvényesült a kiadó elképze
lése : egy vár — illetve az annak vonzáskörzeté
ben lezajlott csaták, harcok, katonai vonatko
zású események — részletekbe menő feldolgozá
sával megismertetni a történelem iránt érdek
lődő olvasóközönséggel a magyar hadtörténe
lem egy térben és időben körülhatárolható
eseménysorozatát.
Sajnos, Kanizsa vára is azon erősségeink kö
zé tartozik, melyek erődítményeit, épületeit
hiába keresi az érdeklődő. Napjainkban — a
köveiből épült néhány épületen kívül — sem
mi sem látszik a hajdan oly hatalmas és orszá
gosan fontos erősségből. Kicsiny feudális vár
ként épült a X I I I . század második felében,
jelentős, sőt, az ország egyik legjelentősebb
várává azonban csak a török háborúk során
épült ki a X V I — X V I I . században. Miután
hivatását betöltötte, a török hadak kiűzése
u t á n hatalmas védművei feleslegessé (illetve
a Habsburg császári hatalomra nézve vesze
delmessé is) váltak, s ezért császári parancsra
— 1702-ben — elrendelték teljes megsemmisí
tését.
A Szerző — az eddigi vártörténeti kötetek
ben kialakult szerkezeti felépítés elvét követve
— Kanizsa (a mai Nagykanizsa belterületén
lévő) várának történetét is a kezdetektől (a
várról fellelhető legkorábbi adatoktól) a be
fejezésig (a vár tudatos elpusztításáig) írta
meg.
A fejezetek élén álló „Bevezetésben" egy
hangulatkeltő gondolatsort közöl a Szerző,
s
egy villanásra az olvasó elé vetíti Evlia
Cselebi török világutazó leírását a vár fény
korából, a X V I I . század közepén látható hatal
mas erősségről, amely akkor a török birodalom
legnyugatibb és leghatalmasabb végvára volt.
Ezen — az olvasó érdeklődését kétségtelenül

felkeltő — sorok után kezdi meg a Szerző idő
rendiségben a vár történetének leírását •
A könyv kitűnően szerkesztett, szerkezete
világos és jól áttekinthető. Kilenc főfejezete
közül az első fejezet foglalkozik a vár történe
tének kezdeteivel (27 oldalon.) E z t követi a vár
történetének legmozgalmasabb kora: a török
háborúk időszaka. E z t hét főfejezetben tár
gyalja (összesen 118 oldalon), melyben 1532-től
1690-ig írja le az egyre fontosabb szerepet kapó
Kanizsa várának hadtörténetét. Az utolsó —
kilencedik — főfejezetben a vár tudatos elpusz
títását, megsemmisítését közli a Szerző. Az
események leírását jól követhetővé teszi az,
hogy a Szerző a főfejezeteket — egy-négy olda
las — alfejezetekre osztja, jól megválogatott,
hangulatos és plasztikus alcímekkel ellátva.
Az első főfejezet a vár korai történetét fog
lalja össze „Kanizsa a Mohács előtti történe
lemben" címmel. Ebben a fejezetben a vár
nevének etimológiai magyarázatával, a vár
területének őskori vonatkozásaival, majd a
X I I I . század végi építésével foglalkozik. A
tatárjárást követő várépítések egy különleges
változatával — a mocsári várak egy jellegze
tes példájával — ismerkedhet meg az olvasó.
Kanizsa mozgalmas hadtörténetét a várat
építtető Kőszegi család, majd az Anjouk párt
ján álló Osl nemzetség — a később magát
Kanizsainak nevező főúri család — hadakozá
sai nyitották meg. A Szerző már ebben a nyitó
fejezetben és ez jellemző a továbbiakra is —
az eseményeket mindvégig az országos esemé
nyek — politikai és hadtörténelmi történések
— folyamatában, annak részeként ábrázolja.
Ebből adódóan a vár történetének leírása
nem válik soha apró helyi események és leírá
sok érdektelen halmazává.
A X I I I — X V . század — zömében belső
viszálykodásaival, sokszor kegyetlen harcaival
zajló — eseményeit követi az országos ka
tasztrófa: az 1529. augusztus 29-i mohácsi
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csata, valamint a vár történetében is jelentős
fordulat: a Kanizsai család kihalása, és az új
tulajdonosok, a Nádasdyak korszaka.
A második főfejezet — „Kanizsa a Nádasdy
ak korában (1532—1568)" — már a török há
borúk kezdeti korszakát írja le. Harcok dúltak
a vár körül 1532-ben, 1545-ben és 1556-ban.
Ekkor azonban még védte Kanizsát keletről
— a hozzá hasonlóan mocsarak közé, sziget
ként épített — Szigetvár. Szigetvár azonban
1566-ban török kézre került, s fontos ha
dászati szerepét — a Dráva és a Balaton
között nyugatnak vezető u t a k védelmét —
szinte egyik évről a másikra Kanizsa vára
vette át. Ekkor indult meg a vár hatalmas mé
retű erődítése : kezdetben hevenyészett formá
ban („magyar módra"), elsősorban a birtokos
Nádasdy család pénzén és szervezésében,
hasonlóan más dunántúli és magyarországi
várakhoz. A védelem megszervezése és kiépíté
se azonban meghaladta a leggazdagabb főúri
családok lehetőségeit is, s 1568-ra— ugyancsak
hasonlóan más magyarországi várakhoz —
Kanizsa várának erődítését és védelmét is át
a d t a a Nádasdy család a királyi udvarnak.
Az átadás, átvétel leírásánál foglalkozik a
Szerző részletesen a kanizsai vártartománnyal,
valamint a vár védelmét ellátó katonaság
helyzetével, különös tekintettel az un. vitézlő
rendre.
A harmadik főfejezet — „ J ó híre marada
Thury k a p i t á n y n a k " (1567—1571) címmel —
a vár magyar kapitányai közül magasan ki
emelkedő hírű parancsnokkal, Thury György
gyei foglalkozik. Ismerteti a Szerző T h u r y
György pályafutását, majd kanizsai szereplését.
Ebben az időszakban tovább folytatódott
Kanizsa erődrendszerének korszerűsítése, mi
közben a v á r körül szakadatlanul dúltak a csa
tározások, lesvetések, melyek egyikén maga
T h u r y György is hősi halált halt.
A negyedik fejezet — „A hosszú béke idő
szakát" (1571—1591) m u t a t j a be, amely idő
szak valójában a végvári harcok — a lesveté
sek, portyák, pusztítások — klasszikus kor
szaka volt Kanizsa körül is.
E z t a névleges békét követte az ötödik feje
zetben leírt — „Kanizsa a tizenötéves hábo
r ú b a n " eseménysorozata. A Dunántúlon —
1593-tól — kirobbanó harcok egyik forrpontja
Kanizsa körzete volt, illetve a Kanizsa körül
tanyázó szabad hajdúk voltak e harcok leg
t ö b b problémát okozó szereplői. E háború
során — 1600. szeptember 8—október 22
között — érte a legsúlyosabb török támadás
Kanizsát. A másfél hónapig elhúzódó ostrom
végén a v á r a t császári parancsnoka á t a d t a
a törököknek. Ezzel megkezdődött Kani
zsa új — török megszállás alatti — korszaka.
Tekintettel a vár rendkívül fontos szerepére,

a császári hadsereg t ö b b — sikertelen — t á 
m a d á s t indított visszafoglalására. A harcok
leírásakor széles korképet rajzol fel a Szerző:
megjeleníti a még a törökök által is megvetett
barbár t a t á r csapatok rémtetteit, a Kanizsa
körüli magyar végvárak küzdelmeit. Ebben a
fejezetben érinti a Szerző a Bocskai-felkelés
nek — a Kanizsa körzetét csak érintő — esemé
nyeit is.
A hatodik fejezet — „A török félhold
uralma a l a t t (1600—1690)"— foglalkozik rész
letesen a török megszállás a l a t t lévő Kanizsa
várával, valamint a vár hatalma a l a t t álló ka
nizsai vilajettel, s a vilajet magyar lakosságá
nak sorsával, adóztatásával, életével. Ennek a
fejezetnek — elsősorban a törökkori Kanizsa
leírásának — fő forrása Evlia Cselebi török
világutazó, aki annak idején — személyes ta
pasztalatai alapján — leírta a vár erődítmé
nyeit, a várost, a török őrséget ós a — zömében
— délszláv (bosnyák) lakosságot.
A császári-királyi hadvezetés, de elsősorban
a Zala és Somogy vármagyék örökös főispáni,
valamint a Muraköz ós Légrád örökös kapitányi
tisztséget viselő gróf Zrínyi Miklós nem törőd
hetett bele Kanizsa elvesztésébe.
Zrínyi Miklós gróf tevékenységét örökíti
meg a hetedik főfejezet, „Zrínyi Miklós harcai
Kanizsa visszafoglalásáért" címmel. A Szerző
i t t is általános korképet rajzol fel: ismerteti
Zrínyi gróf pályafutását, s harcait a kanizsai
t ö r ö k csapatokkal szemben. A harcok tetőpont
j u k a t az 1663—1664. évi háborúban érik el.
Ebben a háborúban, 1664. április 30—június
2. között, a császári-királyi hadsereg sikertelen
ostromot indított Kanizsa visszavételére. A ku
darc súlyát fokozta, hogy a török csapatok
viszont június 5-én megtámadták és június
30-ra elfoglalták a Kanizsával szembeni leg
jelentősebb magyar végvárak egyikét: XJjZrínyivárt. Külön érdekessége a könyvnek,
hogy teljes részletességgel közli Zrínyi Miklós
gróf elemző jelentésót Kanizsa kudarcba ful
ladt ostromáról. Mint ismert, a kanizsai és újzrínyivári kudarcokat a török hadak — 1664.
augusztus 1-én Szentgotthárdnál elszenvedett
— csatavesztése követte. A császári győzelem
nek azonban — a rövidesen megkötött vasvári
béke m i a t t — nem volt kedvező folytatása
Kanizsa és az ország sorsát illetően. Kanizsa
további 26 esztendőre török uralom a l a t t ma
radt.
A végleges felszabadulást a török hadsereg
1683. évi bécsi hadjárata, illetve annak kudar
ca nyitotta meg. E z t az eseménysorozatot idézi
a könyv nyolcadik fejezete, amely a „Kanizsa
visszafoglalása a töröktől (1690. április 13.)"
címet viseli. A Szerző i t t is az országos esemé
nyekből indul k i : a török hadak 1683 júniusi
felvonulásától — a Bécs a l a t t elszenvedett
végzetes kudarcon á t — az 1683—1689-es
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évek sikeres császári hadműveletein át, a Du
nántúl teljes felszabadításáig. A hadműveletek
során t ö b b dunántúli v á r a t , zártak szoros
ostromgyűrűbe a császári-királyi csapatok.
Ezek a török várak sorra kapituláltak. A leg
tovább —1690 áprilisáig — a kanizsai török
őrség t a r t o t t a magát. Az ostromot vezető
B a t t h y á n y I I . Ádám gróf felszólítására ágyú
tűzzel válaszolt a török katonaság 1690 január
jában. A három hónapos ostromzár — az éhség
és az egyre reménytelenebb helyzet — végülis
1690 április 13-án kapitulációra kényszerítette
a török őrséget, amely szabadon elvonulhatott
Kanizsa várából. Ezzel az eseménnyel fejeződik
be a könyv nyolcadik főfejezete, s egyúttal a
vár történetének gerincét képező török háborúk
korának tárgyalása.
A hatalmas erősség ezzel befejezte hadi pá
lyafutását, s nem érte meg — más dunántúli
várakhoz hasonlóan — a Rákóczi-szabadság
harcot.
Három évvel a törökkel k ö t ö t t karlócai béke
(1699 január) után, 1702-ben I. (Habsburg)
Lipót császár-király elrendelte Kanizsa várá
nak megsemmisítését. E z t az eseményt tár
gyalja a könyv kilencedik, egyben utolsó főfejezete: „Egy vár halála" címmel. A Szerző
röviden ismerteti a vár szervezett lerombolásá
nak történetét, mellyel néhány hónap alatt

örökre eltűnt a föld színéről a magyar hadtör
ténelem egyik fontos tanúja és színhelye.
A könyv zárószavait tartalmazó „Befejezés"
a vár maradványainak utótörténetéről tájé
koztatja az olvasót. E z t követi a részletes iro
dalomjegyzék, melyet a munka során felhasz
nált (könyvészeti és levéltári) források jegyzéke
követ. A könyv értékét növeli a záradékként
közölt „Melléklet", melyben táblázatban össze
állítva közli a Szerző Kanizsa várának birto
kosait, valamint császári és török parancsno
kainak névjegyzékét, s végül a vár 1566. évi
inventáriumát.
Említést érdemel a könyv szépen összeállí
t o t t képanyaga, melyben számos kortörténeti
illusztráció mellett a Szerző közli Kanizsa
várának szinte valamennyi fennmaradt XVI.—
XVII. századi képes ábrázolását.
V. Molnár László könyve tovább gazdagí
t o t t a a Zrínyi Katonai Könyvkiadó vártörté
neti sorozatát. A szakszerű és pontos megfogal
mazás mellett külön érdeméül kell kiemelnünk
a szép és olvasmányos stílust. Ez nemcsak a
szakembereknek, de az érdeklődő olvasóközön
ségnek is élvezetes olvasmányt ad, s a tágabb
olvasóközönség körében is méltán t a r t h a t ér
deklődésre számot.
Veress D. Csaba

DIE BEDEUTUNG DER LOGISTIK FÜR DIE MILITÄRISCHE FÜHRUNG
VON DER ANTIKE BIS IN DIE NEUESTE ZEIT
Vorträge zur Militärgeschichte, 7. k.
(Militärgeschichtliches Forschungsamt, Freiburg,
Herford—Bonn, 1986. 258 o.)

„A logisztika jelentősége a hadvezetés szá
mára az antikvitástól a legújabb korig" címmel
kilenc tanulmányból álló kötetet jelentetett
meg a közelmúltban az NSZK-beli Hadtörté
nelmi Kutatóintézet. A rövid bevezetőt meg
fogalmazó Dr. Günther Roth vezérkari ezredes,
kutatóintézeti igazgató (Freiburg) azonnal
leszögezi, hogy „logisztika a l a t t ma mindazon
eszközöknek és szolgáltatásoknak a megterve
zését, készenlétbe helyezését és bevetését
értjük, amelyek szükségesek a haderő bevet
hetőségéhez". Ennek megfelelően a logisztika
részterületeiként az anyagi ellátást (anyag
gazdálkodást és anyagkarbantartást), a kato
nai közlekedésirányítást és az egészségügyi
szolgálatot nevezi meg. Miután az ókortól
kezdve találhatók példák arra, hogy az ellenség
logisztikai bázisának kikapcsolásával vívják ki

a győzelmet, bizonyára indokolt a hadművele
tek biztosításához nélkülözhetetlen haderőinfrastruktúrával való foglalkozás. Ugyan
ilyen indokoltnak látjuk a hazai hadtörténet
t u d o m á n y figyelmének a ráirányítását erre
a sok esetben máig háttérbe szorult kérdés
körre. Az i t t ismertetendő tanulmányok első
változatban egyébként az 1985. szeptember
3—6. között Trierben rendezett nemzetközi
kollokviumon hangzottak el.
Dr. Jakob Seibert egyetemi tanár (München)
„Nagy Sándor hadjáratainak logisztikája"
című tanulmánya rövid historiográfiai összeg
zés u t á n elsőként azzal a kérdéssel foglalkozik,
vajon lehetséges-e az ókorral kapcsolatosan
a háború előkészítéséről és megvívásáról szólva
a modern „logisztika" szó használata. Mivel
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a mai fogalom mögött az élőerő-, anyag-,
intézmény- és szolgáltatásszükséglet felmérése,
előteremtése és szétosztása áll, e négy területre
terjed ki Nagy Sándor hadseregével és perzsa
háborúival kapcsolatos vizsgálata. Az élőerő
ről szólva r á m u t a t arra, hogy annak biztosítása
a nélkülözhető termelőerő függvényében makedóniai sorozással, az anyagi bázis függvényé
ben görög és Balkán-térségbeli zsoldostoborzás
sal, végül a meghódított területeken azok nagy
ságától függő sorozással valósult meg. Az élő
erő-utánpótlás szállítása kombináltan, száraz
földön és tengeren történt, a jól kiépített perzsa
királyi utakon. Az ugyancsak a perzsáktól át
v e t t hír- és ellátórendszer egészen Indiáig le
hetővé t e t t e a esapatszállítást. Az anyagszállí
t á s kevesebb gondot okozott, mivel az ókori
csaták nem voltak erősen anyagigényesek. El
sődlegesen az ostromgépek szétszedett állapot
b a n való szállításáról volt szó, ugyancsak ten
geri ós szárazföldi úton, külön szállítókötelék
igénybevételével. Amennyiben az ostromgépek
helyszínen való megépítésére került sor, akkor
a szükséges szakemberek és anyagok odaszállítása történt meg. Voltak Nagy Sándor had
seregének híd- és hajóépítő alakulatai is. Szá
mos hajó szétszedhető volt és továbbszállításra
került. A szállítási feladatok jelentős részét a
hadizsákmány hazajuttatása t e t t e ki. Az intéz
ményekkel kapcsolatosan a szerző kifejti, hogy
miközben Nagy Sándor á t v e t t e a perzsa köz
igazgatást, úthálózatot és tájékoztató rend
szert, új városokat alapított és pénzverőhelye
ket létesített. Végül a szolgáltatásokról szólva,
a csapatok élelmiszerrel való folyamatos ellá
tását, továbbá a sebesült- és rokkantgondozást,
özvegy- és árvaellátást és a katonák pszicholó
giai terhelését csökkentő szórakoztató rendez
vényeket emeli ki. Mindezek alapján J a k o b
Seibert leszögezi, hogy a modern „logisztika"
kifejezés alkalmazható Nagy Sándor hadjára
taival kapcsolatosan.
Dr. Peter Brouceh főtanácsos, az Osztrák
Hadilevéltár osztályvezetője (Bécs) „A X V I .
és X V I I . századi török háborúk logisztikai kér
dései" címmel magyar szempontból különösen
érdekes t a n u l m á n y t közöl. Bevezetőben fel
idézi az európai oszmán behatolást, amely
1354-ben a Dardanellákon való átkeléssel kez
dődött, és 1566-ban a magyarországi felvonulá
si bázis kiépítésének befejeztével zárult. Ki
emeli, hogy a Komárom—Győr—Nagykani
zsa—Károlyváros erődvonal megtartásával
ennek ellenére hatásos lehetett Bécs, a birodal
m i székváros megvédése. A Habsburg biroda
lom haderejére áttérve a szerző azt hangsú
lyozza, hogy annak zömét a teljes fegyverzettel
és felszereléssel felfogadott zsoldosok képezték,
így a logisztika elsődlegesen a pénzügyi fedezet
biztosítására korlátozódott. A rendszeres zsold
fizetést célzó első intézkedéssorozat a német—
római birodalmi rendektől kívánta elvonni
a szükséges fedezetet, ám ez egyre hiábavalóbb

pénzügyi kísérletnek bizonyult. Ekkor követ
kezett a Habsburg felségterületeket körülölelő
magyarországi végvárrendszer kiépítése, állan
dó hadsereg fegyverben tartása, ennek fenn
tartásához pedig az oszmán támadástól fenye
getett örökös tartományoknak is hozzá kel
lett járulniuk. E hozzájárulás bemutatása mel
lett Peter Broucek megemlíti a magyar arisz
t o k r a t á k által fenntartott magánhadseregek
létét is. Befejezésül a Bécs felmentését követő
és Buda felszabadítását eredményező hadmű
veletek pénzügyi fedezetét elemzi a szerző.
Ismerteti az Egyházi Állam meghatározó pénz
ügyi támogatását, a Lengyel Királyságból és a
Velencei Köztársaságból érkezett segítség
nyújtást, kitér azonban az élelmiszer- és takar
mányutánpótlás biztosításának nehézségeire,
az örökös tartományoktól megkövetelt ezirányú erőfeszítésekre.
„Hadigazdálkodás és hadellátás Wallen
steintől Savoyai Jenőig" címen következik
Dr. Walter Hummelberger egyetemi tanár (Bécs)
tanulmánya. Ebben azt elemzi, hogy az állandó
hadsereg kialakulásának korában, mivel a tél
beálltával a csapatokat nem bocsátották szél
nek, hanem téli szálláson együtt t a r t o t t á k ,
szükségessé v á l t a rendszeres tábori ellátás.
Ennek formájává a következő eljárás v á l t :
a háborútól megkímélt tartományokból nagy
mennyiségű gabonát hozatni, ezt raktárakban
őriztetni, szükség szerinti ütemben és mennyi
ségben lisztté őröltetni, kenyérré süttetni és a
csapatokhoz eljuttatni. Ez ugyanúgy központi
irányítást kívánt, mint a mind nagyobb menynyiségben szükséges fegyverzettel és felszerelés
sel való ellátás. A szerző részletesen bemutatja,
miként t u d t a ezt Wallenstein központi raktár
rendszer segítségével a harmincéves háborúban
megvalósítani, hogyan merült feledésbe telje
sítménye, hogy azután Savoyai Jenő újra ezzel
a megoldással biztosítsa hadai akcióképességét
a spanyol örökösödési háborúban és V I . Károly
császár első török háborújában. Befejezésül
a szerző azt részletezi, miként múlta felül az
egészségügy megszervezésével Savoyai Jenő
még Wallensteint is, és hangsúlyozza, hogy az
ő logisztikai teljesítménye maradandóvá vált.
Dr. Paul Heinsius nyá. sorhajókapitány
(Hamburg) „Logisztikai változás a napóleoni
háborúkban" című tanulmánya ugyancsak a
logisztika fogalmából indul ki, és az ancien ré
gime idejéből Nagy Frigyesnek a folyókra épí
t e t t raktárrendszerét és az ezáltal lehetővé
vált, időben és térben a hadaktól elkülönített
utánpótlás-szállítást, valamint a porosz hadak
nak ezáltal megvalósult kitűnő menetteljesít
ményét emeli ki. Ezzel állítja szembe Napóleon
újítását, aki az állandó utánpótlási nehézséget
tapasztalván az itáliai hadjárattól kezdve á t t é r t
a megszállt területekről való ellátásra. Elemzé
sében a szerző kiemeli, hogy ez a tömeghadsere
gek alakulatainak újra és újra bekövetkező
szétválásához, majd a harcbavetés előtti egye-
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süléséhez vezetett. R á m u t a t másrészt arra is,
hogy az utánpótlási u t a k ilyeténképpeni fel
szabadulásával meggyorsulhatott a szükséges
fegyverzet és felszerelés utánszállítása is, sőt
lehetővé vált nagyobb létszámú tüzérség be
vetése. Befejezésül Paul Heinsius az 1812-es
oroszországi hadjárattal kapcsolatosan beállt
fordulatot vizsgálja, amikoris Napóleon nem
számíthatott a felvonulási és hadműveleti
területen való ellátásra, és zseniális egyidejű
utánpótlásszállítást szervezett meg fegyver
zet, felszerelés, egészségügyi anyag, lőszer,
továbbá élelem és t a k a r m á n y területén egy
aránt.
Dr. Wolfgang Petter főtanácsos, kutatóinté
zeti osztályvezető (Freiburg) témája „A német
hadsereg logisztikája az 1870/71-es német—
francia háborúban". Bevezetőben leszögezi, e
háború tanulsága elsődlegesen az volt, hogy
az újkori társadalmi, politikai és műszaki fel
tételek közepette soha addig nem látott nagy
ságrendű és mozgékonyságú hadseregek jöttek
létre, amelyeket azonban az addigi módon lehe
tetlen volt ellátni. Ám a német Nagyvezórkar
erre a felismerésre csak megkésve j u t o t t , és
csak még későbben ismerte be. Nehézséget
elsősorban az ellenséges területről való ellátás
és a saját hátországból való utánszállítás jelen
t e t t . E z t követően részletesen ismerteti az I.
Vilmos által megreformált német hadiszállítási
rendszert, amelynek lényege az volt, hogy civil
szállítók helyett katonák kezébe került az irá
nyítás. Befejezésül a reformot ellenzők néze
teit mutatja be Wolfgang Petter.
Dr. Hans Rohde alezredes, kutatóintézeti
főmunkatárs (Freiburg) tanulmányának címe
pontosan körülhatárolja mondanivalóját: „Pél
dák arra vonatkozóan, miként befolyásolta
a német hadseregben a logisztika a hadműveleti
irányítást az első világháborúban". Bevezető
ben felidézi a haderő óriási méretűvé duzzasz
tását, majd példáinak elemzése következik.
Ezekből azt a következtetést vonja le, hogy az
első világháborúban nemcsak szoros kapcsolat
alakult ki a logisztika és a hadműveleti irányí
tás között, hanem e kettő az adott politikai,
anyagi és műszaki előfeltételek közepette el
választhatatlan egységet alkotott. Ennek kö
vetkeztében egyetlen parancsnok sem dönthe
t e t t puszta helyzetmegítélése alapján, ám a lo
gisztikára tekintettel mégis képes lehetett a
megfelelő döntésekre. Befejezésül kijelenti a
szerző, hogy az első világháború idején vonult
be véglegesen a katonai gondolkodásba, ter
vezésbe és cselekvésbe a logisztika, mint a nép
gazdaság és a harcoló csapatok hadműveletei
közötti kapocs.
Dieter Hülsemann sorhajókapitány, minisz
tériumi főelőadó (Bonn) az előző tanulmányhoz

csatlakozva, „A német cirkálóraj 1914-es el
látása ós ennek a hadműveletekre gyakorolt
befolyása" címmel haditengerészeti szem
pontból vizsgálja ugyanezt a kérdést. E z min
denképpen indokolt a vitorláshajókról a gőzö
sökre való áttérés és az ezáltal felmerült új
ellátási feladatok m i a t t . A cirkálóraj parancs
noka szabad kezet k a p o t t az ellátás megszer
vezésére. A szerző elemzése szerint ő a semleges
kikötőkbeli lépcsőzetes ellátás helyett a kínai
gyarmatkikötő bázisként való felhasználásával
számolt, és minden Csendes-óceáni harci fel
a d a t r a teljes készlettel kívánt kifutni. E z t
követően a szerző részletesen vizsgálja a cirká
lók szénfelhasználásának és bevethetősógi tá
volságának szoros összefüggését. E z t követően
a konkrét harcfeladatok bemutatásával igazol
ja, hogy a cirkálóraj parancsnoka, feladatai
sikeres végrehajtása érdekében, mégis rákény
szerült a semleges kikötőkbeli lépcsőzetes ellá
tásra, és az utánpótlás kedvező feltételére tö
rekvés szükségszerűen befolyásolta hajóinak
mozgásirányát. Befejezésül a szerző azt vizs
gálja, miért döntött a cirkálóraj parancsnoka
egysége együtt tartása és együttes bevetése
mellett.
Dr. Reinhard Stumpf tanácsos (Freiburg)
tanulmánya „Az 1941—1943 közti afrikai
hadjárat logisztikájának kérdésköre" cíniet
viseli. Az erőviszonyok ismertetése és a had
műveletek rövid összegzése után a szerző a né
met segélyhad utánpótlási nehézségeit fogal
mazza meg. Ehhez csatlakozva ismerteti a harc
kocsik, harcjárművek, üzemanyag, fegyverzet,
lőszer, felszerelés tengeri, szárazföldi és légi
eljuttatási módjait, miközben rátér a vízellátás
biztosítására is. Befejezésül a szerző azt a kér
dést vizsgálja, mennyiben sikerült megvalósí
tania Pvommelnak az akkoriban új páncélos
mozgóháborúban szükséges ugyancsak moz
gékonyabb utánpótlás-szállítást.
Dr. Horst Boog tudományos igazgató (Frei
burg) „Légierő és logisztika a második világ
háborúban" címmel közzétett elemzésében
kimutatja, hogy a legfelsőbb fasiszta némethadvezetés a harcászati-hadműveleti vezetést
és az ellátásirányítást teljesen külön kezelte,
ezt a feladatmegosztást tudatosan fenntartotta.
Ez a villámháború időszakában előnnyel jár
h a t o t t ugyan, a háború elhúzódásával azonban
egyre inkább csak hátrányhoz vezetett.
A kilenc fenti logisztikai tanulmány válto
zatos megközelítésekkel vezet végig az egyete
mes hadtörténelem néhány csúcspontján. A
gondolatébresztő, ellentmondásra késztető és
továbbgondolkozást eredményező elemzések
feltótlenül érdemesek az érdeklődő magyar ol
vasók figyelmére is.
Zachar József
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EGY SZOVJET HÍRADÓS TISZT HÁBORÚS FELJEGYZÉSEI
(A Makói Múzeum kiadása, Szeged, 1987. 125 o.)

A makói múzeum 1987-ben jelentette meg
Farkas Ferenc fordításában, Halmágyi Pál
szerkesztésében Makó város és környékének fel
szabadulását bemutató tudományos munkáját :
„Egy szovjet híradós tiszt háborús feljegyzései"
címmel. A Makói Múzeum tudományos munka
társai olyan munkát bocsátottak elsősorban a
kutatók, de az olvasóközönség rendelkezésére is,
amely eredeti források felhasználásával tárja
a k u t a t ó és olvasó elé a magyarországi harcok
egyik fontos időszakát. A tudományos munka
színvonalát emeli Kanyó Ferenc és Tóth Sán
dor lektori tevékenysége, mely biztosította a
kutatással foglalkozókon túl a téma iránt ér
deklődők igényeinek magasszintű kielégítését is.
A szovjet hadsereg 1944 nyarán olyan politikai,
személyi és gazdasági körülmények között
indította meg lasi—Kisinyov térségében had
műveletét, mely már eleve magába rejtette a
siker lehetőségót. A lefolyt események tükré
ben elmondható, hogy ez a hadművelet a nagy
honvédő háború egyik legeredményesebb had
műveletévé vált, mely következményeként el
érhető volt a német Dél-Ukrajna hadsereg
csoport bekerítése és megsemmisítése, illetve
Románia háborúból való kiléptetése.
Románia háborúból való kilépése után a
német katonai vezetés számára felértékelődött
Magyarország, különösen a Kárpátok vonala,
terveik szerint i t t gondolták a szovjet előnyo
mulás megakadályozását elérni, s nem utolsó
sorban a magyar mezőgazdasági, nyersanyag
éi olajvagyon felhasználásával erősíteni helyze
t ü k e t . A magyar politikai és katonai vezetés
ebben az időszakban állította fel a 3. magyar
hadsereget Heszlónyi József altábornagy pa
rancsnoksága alatt. A magyar hadvezetés a
hadsereg felállításától azt is várta, hogy saját
kezében marad az ország határain harcoló csa
patok vezetése, amit azonban a német ellen
kezés m i a t t nem t u d o t t megvalósítani, a 3.
magyar hadsereg is német irányítás alá került.
Halmágyi Pál bevezetőjében 1944. szeptem
ber 24-ét, Csanádpalota felszabadítását Ma
gyarország legújabbkori története jelentős
napjának írja le, mint az első magyar községet,
mely a Vörös Hadsereg harcai következtében
felszabadult.
1944 szeptember közepén a magyar hadveze
tés a kialakult helyzet m i a t t kapkodva igye
kezett a Makó körül t á m a d t rés lezárására,
mellyel Szegedet is tehermentesíteni akarta.
A makói védővonal elmaradt a német—magyar
erők által alkalmazott „tábori típusú" véde
lemtől, i t t nem voltak páncéltörő fegyverek,
nem telepítettek aknamezőket, alacsony volt a
tűzfegyverek száma.

A szerzők munkájukban felhasználtak viszszaemlókezéseket, tudományos munkákat mind
magyar, mint szovjet szerzőktől, ami segíti az
olvasó és k u t a t ó számára az eligazodást.
A tudományos igénnyel összeállított könyv
olvasmányosságát jól segíti a szerzői kollektíva
magyar és szovjet levéltárakban végzett kuta
tómunkája, illetve más szerzők e témában meg
jelentetetett munkáinak igényes felhasználá
sa. Makó és környékének birtokbavétele a
szovjet csapatok által még a Magyarország
felszabadítására indított hadművelet előtt
megtörtónt, mellyel kedvező lehetőséget terem
t e t t e k a további harctevékenységek sikeres
lefolytatására. Halmágyi Pál bevezetőjében
megállapítja, hogy Magyarország felszabadí
tásának eseményei Battnyától néhány kilo
méterre délkeletre kezdődtek meg, ahol először
léptek szovjet csapatok az ország trianoni terü
letére, s amelynek eredményeként 1944. szep
tember 26-án délelőtt 10 órakor felszabadult az
első magyar város Makó, a nap délutánján
pedig Battonya.
Farkas Ferenc fordításában R. A. Vészelik
százados, a harcok egykori résztvevője által
1964/65-ben írt visszaemlékezések jelennek meg
a k u t a t ó ós olvasó előtt. A szerző kéziratát
neves magyar történészek eddig is felhasznál
ták, de a szakszerű fordítás, szerkesztés ered
ményéként most szélesebb réteg előtt nyílt
lehetőség ennek az időszaknak mélyebb meg
ismerésére.
Vészelik százados feljegyzései a megtörtént
események dokumentatív, hiteles feljegyzésén
t ú l rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy sok he
lyen elszakadva a szigorúan v e t t eseményektől,
saját véleményét is megjelenítik az olvasó és
a k u t a t ó előtt. E z t a módszert használja fel
R. A. Vészelik főleg akkor, amikor az esemé
nyek egykori résztvevőit szólaltatja meg, ezzel
emberközelbe hozva a lefolyt harcokat. A szer
ző olyan harcokra is fényt derít, melyek eddig
sem német, sem magyar forrásokban nem szere
peltek, így a széles olvasóközönség előtt isme
retlenek voltak. A szerző a Makó felszabadítá
sáért vívott harcok leírásában hitelesen ábrá
zolja a szovjet katonát, érzelmeit, feladathoz
való hozzáállását. A résztvevő elmondásából
ismerhetjük meg G. F . Hrusztaljov főhadnagy,
századparancsnok utolsó szavait, melyben az
igazi katona, a teljes életet élő ember gondol
kodásmódját tárja elénk megrázó módon. A
szerzőnek lehetősége volt a szovjet Honvédelmi
Minisztérium Levéltárának anyagait felhasz
nálni visszaemlékezése megírása során, ami
biztosította a közben eltelt idő ellenére a hite
lesség megtartását. Többször használja a „tö-
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meges h ő s t e t t " fogalmát, mellyel igyekszik
kifejezni a szovjet társadalom kollektív jelle
gét. A Makó körüli harcok teljes vesztesége még
nem feltárt, azonban közvetlenül a varosért
vívott harc magyar és szovjet áldozatainak szá
ma, éppen a makói múzeum tudományos mun
katársainak köszönhetően, viszonylag pontosan
ismert. A város anyakönyvi hivatalának ki
mutatásai szerint nemcsak a katonai, hanem
a polgári áldozatok is ismertek. A szovjet
Legfelsőbb Főparancsnokság 1944. október
6-án adta ki azt a hadijelentését, melyben közli
Makó város felszabadulásának tényét, de a
szerző nem felejti el megjegyezni, hogy a város
már szeptember 26-án szabad volt.
A szerzőnek sikerült úgy bemutatni a 228.
Voznyeszenszkij hadosztályt, hogy az olvasó
előtt nemcsak az elért eredmények és kudarcok
válnak ismertté, de az emberi kapcsolatok, az
erkölcsi-politikai állapotok is megjelennek.
A hadosztály harcaiban a Makó város körüli
tevékenység csupán egy időszakot ölelt fel,
hiszen 1944. november 7-én, miközben a nagy
októberi forradalom 27. évfordulóját ünnepelte
az ország, további támadásra kapott paran
csot, most m á r Eger, majd Budapest felszaba
dítása érdekében.
A szerző nem felejti el a magyar emberekkel
való kapcsolatok emlékét sem papírra vetni,
mely nagy mértékben segíti az olvasmányossá
got, emeli a visszaemlékezés hitelességét.
Vészelik százados rendkívül pontos munká
val közli a résztvevők legfontosabb adatait,
felsorolva érdemeiket. Különös tisztelettel
emlékezik meg Iván Nyikitovics Jeszin gárdaőrnagyról, aki ebben az időben a Voznyeszensz
kij hadosztály parancsnoka volt. A k u t a t ó és
az olvasó megismerheti azokat, akik a Makó
körüli harcok idején kapták meg a Szovjetunió
Hőse címet, de közli a Makó körüli harcokban
hősi halált haltak névsorát is, akik Makón let
tek eltemetve 1944 szeptember—október hó
napban. Az egykori résztvevőknek állít emlé
ket a szerző, amikor a hadosztály és aláren
deltjei vezető szerveinek felsorolását, a külön
böző parancsnoki beosztásokban dolgozók leg
fontosabb a d a t a i t , emberi tulajdonságjegyeit
közli.

d í t o t t a a Makói Múzeum Füzetei sorozatot,
mely 1969-ben Tóth Ferenc igazgató irányítása
mellett kelt új életre. A Makói Múzeum tudo
mányos munkája nem újkeletű, amit bizonyít
az 1952 óta megjelentetett füzetek rendkívül
széles skálája.
A Magyarország felszabadításáért vívott
harcok az elmúlt évtizedek során a fő esemé
nyeket tekintve feldolgozásra kerültek. A Ma
kói Múzeum által megjelentetett tudományos
m u n k a éppen a fő eseményeket egészíti ki,
néhány helyen pontosítja, ami hosszú időn
keresztül hiányzott az eseménytörténeti mun
kákból.
Külön meg kell említeni, hogy a közölt váz
latok áttekinthetők, az események jól nyomon
követhetők, az olvasó számára könnyen meg
érthetek.
A Makói Múzeum Füzetei sorozatába jól illesz
kedik be az „Egy szovjet híradós tiszt háborús
feljegyzései" című munka, ami különösen a
hadtudomány, a hadtörténelem témáit szerető
nem szűk réteg elismerésére t a r t h a t számot.
1944 nyarán, miután a szovjet hadsereg
országa területét megtisztította az ellenségtől,
megkezdte szomszédos országok felszabadítá
sát. A magyar politikai és katonai vezetés nem
használta ki azt a kedvező lehetőséget, mely
ekkor számára a háborúból történő kiválásra
adott volt. Miután a reális helyzetfelmérés
nem következett be, sor került Dél-Erdély
megtámadására, ahol a magyar katonák ezrei
pusztultak el már eleve értelmetlen harcokban.
Szükséges megemlíteni, hogy a Makó körüli
harcok még a romániai hadműveletek szerves
részét képezték, de ezzel egyidőben készültek
fel a 2. Ukrán Front erői Magyarország felsza
badítására, közelebbről a tiszántúli hadműve
letre. Makó városa földrajzi helyzetéből adó
dóan, így elsőként élhetett a lehetőséggel,
hogy új, szabadabb életet teremthessen la
kóinak.
A hivatásos katona jó érzéssel teszi le a kiol
vasott könyvet, melyből példát meríthet a
helytállás, a feladatok végrehajtása kérdésé
ben. A makói Múzeumi Baráti Kör kiadványa
alkalmas kutatói bázisnak éppúgy, mint kelle
mes időtöltésre, az általános műveltség fejlesz
tésére.

Meg kell emlékezni Péter László egykori
makói múzeumigazgatóról, aki 1952-ben elin-
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Szovjetunió
1987. 1—8. sz.
Az év első számából V. P. Alehszejev: „A
tengeralattjárók alkalmazása a felderítés érde
kében" c. (1987. 1, sz., 59—65. o.) cikkét emel
jük ki. A második, világháború története azt
mutatja, hogy a rejtetten tevékenykedő, vi
szonylag nagy önállósággal és nagy hatósugár
ral rendelkező tengeralattjárók, az ellenség
hajózási vonalainak támadása mellett, sike
resen oldottak meg sok más feladatot is. A
szovjet tengeralattjárók, más államok hajóitól
eltérően, korlátozott, sekély területeken mű
ködtek, az ellenség viszonylag jól kiépített
elhárítása mellett. Tevékenységükre, többek
között felderítő tevékenységükre is, hatást
gyakoroltak a szárazföldi hadszíntéren a hábo
rú első felében kialakult kedvezőtlen körül
mények. Ezért a szovjet tengeralattjárókat
ritkán használták csak felderítésre. A felderí
tést általában harcfeladatok végrehajtása köz
ben végezték.
Az egyes országokban elfogadott nézetek
a tengeralattjárók felderítésre való felhaszná
lása terén meglehetősen hasonlítanak egymás
ra. Ez lehetővé teszi a kérdés összefoglaló
vizsgálatát.
A tengeralattjárókat a flották napi harctevé
kenységének a keretei között használták fel
derítésre. A következő feladatokat t ű z t é k
eléjük: felderíteni a konvojok összeállításának
helyét; feltárni a védelem harcászati tevé
kenységének sajátosságait, a hajók útvonalát
és haladási sebességüket; adatokat gyűjteni
az ellenséges tengeralattjáró-elhárításról; meg
figyelést végezni a partokon, a bázisokon, ki
kötőkben folyó tevékenységről; felderíteni
a deszantelhárítás rendszerét és erőit s t b .
A tengeralattjárók a felderítésre a vízen
hidroakusztikai és radarberendezéseket, rádió
felderítő eszközöket használtak. A tengeralatt
járók a felderítést rendszerint egyedül végez
ték, hosszan és rejtetten folytatva a figyelést
a kijelölt körzetben. A felderítés adatait gyak
ran maguk használták fel a célok megkeresé
séhez és megsemmisítéséhez. Az Sz—7-es ten
geralattjáró (Balti-tenger) pl. egy kifutás a l a t t ,
1942. július 2-től augusztus 12-ig, 3 konvojt
és négy önálló célt fedezett fel. E g y ú t t a l el
is süllyesztett 4 teherhajót.
A tengeralattjárók által gyűjtött felderítési
adatokat a törzsekben elemezték, aztán közöl
ték más hajók parancsnokaival. Ez növelte az
ellenséges konvojok és önálló célok kutatásá
nak hatékonyságát. 1941. augusztus 16-án
az M—174-es tengeralattjáró (Északi-flotta)
felderítésre futott ki a Petsamovuono-fjordba
és megállapította, hogy az ellenség tengeralatt
járó-elhárítása i t t gyenge. Be lehet hatolni

Linahamari kikötőbe és meg lehet támadni az.
o t t álló teher- és hadihajókat. Ezeket az ada
t o k a t , valamint a szovjet légierő megfigyelési
adatait felhasználva az M—172-es tenger
alattjáró augusztus 21-én behatolt a kikötőbe
és megtámadta az ott rakodó teherhajót.
A tengeralattjárók nemcsak az ellenséges,,
hanem a saját közlekedési vonalakon is végez
tek felderítést. Amikor a japán csapásmérő,
flotta 1941. november 26-án elindult a Hitokappu-öbölből (Kurili-szigetek), hogy támadást
hajtson végre a Pearl Harborban állomásozó
amerikai flotta ellen, az útvonal felderítésére
három tengeralattjárót jelöltek ki. A tenger
alattjárók 200 mérfölddel a főerők előtt halad
t a k , és biztosították, hogy ezek rejtve érkezze
nek a célhoz. A szövetséges konvojoknak a szov
jet kikötőkbe való kísérésekor a tengeralatt
járók az ellenséges támaszpontokhoz vezető
utakon bontakoztak ki, és az volt a feladatuk,
hogy értesítsék a parancsnokságot arról, ha
kifutottak az ellenséges felszíni hajók. Ez
tulajdonképpen őrjáratozás volt, amikor a ten
geralattjárók nemcsak megfigyelést végeztek,
hanem szükség esetén harcba is bocsátkoztak,
1942. július 6-én a K—21 felfedezett egy ellen
séges hajórajt, amelynek az élén a „ T i r p i t z "
sorhajó haladt, ós amelyhez t a r t o z o t t még az
„Admiral Hipper" és az „Admiral Speer"
nehézcirkáló, hét torpedóromboló és két tor
pedónaszád. A hajókat a tengeralattjáró
Hammerfest-től északra fedezte fel, amint
rejtve haladtak a szövetséges RQ—17-es kon
voj felé. Ugyanezen a napon a hajórajt felfe
dezte egy angol tengeralattjáró is. A két ten
geralattjáró által leadott rádiójelek, valamint
a K—21 torpedótámadása a „Tirpitz" ellen
bebizonyították, hogy a váratlanság tényezője
megszűnt, a hajóraj visszafordult.
A tengeralattjárók felderítési anyagai akkor
voltak a legértékesebbek, ha ezeket más for
rásokból származó adatok is kiegészítették,
megerősítették. Az ellenség céljait elemezve fel
t á r n i csak pontos adatok alapján lehetett.
Ezért többször próbálkoztak azzal, hogy meg
szervezzék az együttműködést a felderítést
végző tengeralattjárók és a légierő között.
1941 márciusában egy angol tengeralattjáró
Szicíliától keletre felfedezte olasz hajók
néhány csoportját, amelyek azzal a céllal
futottak ki támaszpontjaikról, hogy csapást
mérjenek az angol konvojokra a Földközi
tenger keleti részén. A tengeralattjáró adatai
alapján hatékony légi felderítést végeztek
és idejében intézkedtek nemcsak arról, hogy
megerősítsék a konvojok védelmét, hanem ab
ból a célból is, hogy szétzúzzák az ellenség erőit.
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Az angol haditengerészeti és légierők, meg
előzve az olasz hajókat, harcra kónyszerítették
őket és súlyos veszteségeket okoztak nekik.
A szovjet flottánál is megszervezték az
együttműködést a tengeralattjárók, a légierők,
a felszíni hajók ós a parti rádióállomások kö
zött. Ez különösen akkor került előtérbe,
amikor 1944-ben kedvezővé vált a helyzet a
frontokon ós fejlődtek a technikai eszközök is.
Az ellenségről értékes adatokat szereztek a
felderítő-diverziós csoportok, amelyeknek a
partraszállítását gyakran tengeralattjárókról
valósították meg. A második világháború
a l a t t az amerikaiak t ö b b mint 40 tengeralatt
járót használtak erre a célra. Az afrikai orszá
gok területére, a csendes-óceáni szigetekre ki
t e t t sok csoport felderítette az egyes körzetek
helyzetét, feszültséget keltett az ellenség hátá
ban, elvonta az ellenség erőit és eszközeit a fő
irányokból. Ezek a csoportok néha önállóan
oldottak meg harcászati feladatokat. 1942.
augusztus 8-án az amerikai „Nautilus" és
„Argonauta" tengeralattjárók 222 tengerész
gyalogost szállítottak partra a Gilbert-szigetek
egyikén, akik megsemmisítették a helyőrséget
(90 ember), ezer hordó repülőbenzint, a raktá
r a k a t és a fő rádióállomást. Ezek után vissza
tértek a tengeralattjárókra, amelyek elszállí
t o t t á k őket Pearl Harborba. Ezzel egyrészt vég
rehajtották azt a harcászati feladatot, hogy
vonják el a figyelmet a Salamon-szigeteken in
dítandó hadművelettől, másrészt értékes ada
t o k a t gyűjtöttek.
A szerző befejezésül még ismertet tenger
alattjáróról végrehajtott deszantokat, amelye
ket szovjet hajókról bolgár harcosok hajtottak
végre Várna mellett, valamint szovjet harco
sok az északi fjordok partjain.
Igen érdekes a 2. számban V. A. Perezsogin:
„A hadsereg és a partizánok együttműködése
a rzsev-vjazmai hadműveletben" c. cikke (1987.
2. sz., 26—32. o.). Ez volt a háború alatt az
egyik első (1942. január 8—április 20.) olyan
hadművelet, amelyben az együttműködés igen
nagy móreteket öltött, és amelyben a vezetést
közvetlenül a frontparancsnokság végezte.
Az egyeztetés különösen a hadművelet befejező
szakaszában vált magas szintűvé, amikor a tá
madó csapatok nagy partizánosztagok területé
re értek.
1942 elején a Kalinyini, Szmolenszki, Arjoli
terület pártszerveinek, a Nyugati ós Kalinyini
Front pártvezetőségeinkek a hadsereg és az
N K V D felderítő szerveinek e területek sok
partizánosztagával sikerült kapcsolatot terem
tenie. A Kalinyini Front pl. a hadművelet
kezdetére a hadművelet sávjában 68 partizán
osztag és 37 diverziós csoport tevékenységéről
rendelkezett adatokkal, amelyekben 2205 em
ber harcolt. A Nyugati Front törzse a Szmo
lenszki területén 67 osztagról t u d o t t , amelyek
ben 16 ezer harcos volt, akik nagy területeket
ellenőriztek.

A vezetést ebben az időben még bonyolulttá
t e t t e az, hogy még nem volt egységes irányító
szerv. Az irányítást a területi, kerületi pártszervek, a frontok és hadseregek politikai, had
műveleti, felderítő szervei és az N K V D szervei
végezték, és ezek tevékenysége gyakran nem
volt összehangolva, sok volt a párhuzamosság,
az erők szétforgácsolódtak.
A frontok törzsei igyekeztek tökéletesíteni
az irányítás formáit és módszereit. Az össze
kötők útján történő kapcsolattartás azonban
lassú volt, az összekötők gyakran nem is ju
t o t t a k el a partizánokhoz. A legnagyobb
partizánosztagokat sikerült rádióval ellátni,
s ez megkönnyítette a kapcsolattartást.
A frontok tanácsai, figyelembe véve a népi
ellenállás erősödését, speciális osztályokat vagy
operatív csoportokat hoztak létre a partizánok
irányítására. 1942 márciusában pl. a Nyugati
Front törzsének felderítő osztályán egy külön
részleget hoztak létre egy alezredes vezetésével
a partizánharc irányítására. A részlegben helyet
k a p t a k a front törzsének a Szmolenszki és
Arjoli terület pártbizottságának és az N K V D
szerveinek képviselői. A részleg 19 ezer harcost
számláló 51 csoporttal épített ki kapcsolatot
és irányította harctevékenységüket. Ilyen
vezető szervezeteket a hadseregnél is kezdtek
szervezni.
A frontok és hadseregek tervdokumentumai
ban kezdtek megjelenni a partizánokkal való
együttműködés kérdései. í g y pl. a 22. hadsereg
által meghatározott feladat szerint az andreapoli
partizánosztag január 3-án felrobbantott egy
hidat és megsemmisített öt gépkocsit, január
4-én Andreapoltól négy kilométerre kisiklatott
egy katonai szerelvényt, január 5-én tönkre
t e t t e a Nyugati-Drinán átvezető hidat. Amikor
a hadsereg támadásba ment át, a partizánok
saját összekötőik segítségével közvetlen kap
csolatba léptek a csapatokkal és részt vettek
Zaharino, Velicskovo, Andreapol ós más hely
ségek felszabadításában.
A Nyugati Front törzsének parancsára
Znamenka—Zselanyje körzetben leszállóhelyet
készítettek és biztosították azt. Január 18 és
22 között i t t leszállítottak két ejtőernyős
deszantzászlóaljat és egy lövészezredet, össze
sen 1640 embert. A partizánok fedezése mellett
a deszant leszállítása és gyülekezése szervezet
ten, veszteségek nélkül ment végbe. A követ
kező napokban a deszant a partizánokkal
együtt csapásokat mért a közeli helyőrségekre
ós kb. 100 települést tisztított meg a fasiszták
tól. A front-, ill. hadseregparancsnokságok
gyakran önálló hadműveletek végrehajtásával
bízták meg a partizánokat. így pl. a szmolensz
ki „Gyeduska" és „Gyed" partizánosztagok a
Nyugati Front parancsnokának parancsára
február 15-én együttes csapást mértek az ellen
ségre és felszabadították Dorogobuzs városát.
A rádiókapcsolatok kiépítése lehetővé t e t t e
ezeknek az együttes csapásoknak a könnyebb
megszervezését.
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Március 21-én a Szmolenszki terület partizán
osztagainak Főhadiszállása (1942 februárjában
hozták létre) jelentette a Nyugati Front pa
rancsnokságának, hogy összpontosították a
„Vörös Hadsereg 24. évfordulója" partizán
ezredet (korábban „ D F " osztag) Jelnyától
keletre, az Sz. Lazo partizánezredet pedig a
várostól délre. Az ezredben t ö b b mint 2500
harcos volt (zömmel katonák), rendelkeztek
tüzérséggel, aknavetőkkel és harckocsikkal.
Gr. K. Zsukov, amikor megkapta ezt a jelen
tést, olyan elhatározásra j u t o t t , hogy Jelnya
várost és vasútállomást a partizánok foglaljak
el, valamint vágják át azt a fontos összekötő
u t a t , amelyen a németek az utánpótlást szállí
t o t t á k Vjazma és J u h n o v körzetében. Még az
nap megérkezett a partizánok főhadiszállására
a t á v m o n d a t : „ A »Lazo« és »DF« osztagok
mobilizálják tevékenységüket és legkésőbb
április l-ig foglalják el J e l n y á t " . A koordiná
lásra megjelent a front törzsének politikai kép
viselője, aki aztán t a r t o t t a a rendszeres kap
csolatot a frontparancsnoksággal. A városért
március 22-től 27-ig folytak a harcok. A hely
őrség a pusztulás szólón állt, kb. 1300 halottat
és sebesültet vesztett, és csak az mentette meg
a teljes szétzúzástól, hogy sürgősen páncéloso
k a t és gépkocsizó gyalogságot dobták á t a
megsegítésükre.
A rádiókapcsolat lehetővé t e t t e , hogy a par
tizánok erőit gyorsan átcsoportosítsák, amikor
élénk vasúti mozgást észleltek a „Közép"
hadseregcsoport mögöttes területén. Március
27-én a frontparancsnok utasítást küldött a
Szmolenszki és Brjanszki terület partizánjai
nak, hogy akadályozzák az utánpótlás szállítá
sát. Ezután a Szmolenszki terület északnyuga
t i körzeteiben a partizánok április—május
folyamán felrobbantottak 17 vasúti és 49 köz
úti hidat, kisiklattak 8 vasúti szerelvényt,
megsemmisítettek több mint 700 ellenséges
katonát és tisztet. A G. J. Orlov parancsnok
sága alatt működő partizánosztag kisiklatott
nyolc szerelvényt és megsemmisített több mint
ezer ellenséges katonát. Az a k t í v partizántevé
kenység következtében az ellenség tevékeny
sége a mögöttes területeken sok körzetben meg
bénult.
A partizánok és a hadsereg együttműködé
sének igen jó példája az az öthónapos harc,
amelyet a szmolenszki partizánok vívtak.
P . A. Belov tábornok csapataival az 1. gárda
lovashadtest és a 4. légideszant-hadtest kereté
ben. Ezek a csapatok a ellenség hátában har
coltak Dorogobuzs, Vjazma és Jelnya térsé
gében.
Az együttműködés sajátosságaként kell
megemlíteni azt, hogy a Szmolenszki terület
partizánosztagait bekapcsolták Belov tábor
nok csapatai közé. A Nyugati Front parancs
nokságának és a Szmolenszki terület párt
bizottságának döntése alapján kb. 15 ezer parti
zán került Belov parancsnoksága alá. A csapa
tok és a partizánok tevékenysége főként arra

irányult, hogy dezorganizálják a vasút tevé
kenységét. A csapatok egy része és az „Északi
medve" partizánosztag felszabadított és hosszú
ideig birtokában t a r t o t t a Zanoznaja—Vjaz
m a vasútvonalon olyan nagy állomásokat,
mint Ugra, Voloszta-Pjatnyica, Vertehovo,
Baszkakovka. Lerombolták az Ugra folyón
lévő vasúti hidat, aminek következtében a for
galom Zanoznaja és Vjazma között négy
hónapra, február elejétől május végéig teljesen
szünetelt. Ugyanezt a vasútvonalat is többször
felrobbantották.
A lovashadtest és a deszantosok a harci
együttműködésen kívül nagy segítséget k a p t a k
a partizánoktól a feltöltés, a fegyver-, lőszer-,
élelmiszer, és takarmányellátás terén is. A par
tizánoktól és a helyi lakosságból k b . 11 ezer
hadköteles lépett be a lAiseregbe. Az „Északi
m e d v e " osztag 860 harcosa teljes egészében
bekerült a 329. lövészhadosztály állományába.
Hasonló adatokat ismertet a szerző az ugyan
csak a németek h á t á b a n tevékenykedő Jefremov altábornagy csapatai és a partizánok
együttműködéséről.
1942. április 20-án a Nyugati és a Kalinyini
Front a Főhadiszállás parancsa szerint véde
lembe ment á t . Az arcvonal mögött tevékeny
kedő csapatok parancsot kaptak, hogy egyesül
jenek a főerőkkel. A rzsev—vjazmai hadmű
velet befejeződött, de a partizánok együtt
működése Belov és Jefremov csapataival még
folytatódott. Ezek ugyanis június 20-ig az el
lenség hátában maradtak. Többek közt az 1.
gárda-lovashadtest és a Sz. Lazo partizánezred
törzsei dolgozták ki azt a tervet, amely szerint
a partizánosztagok fedezték az elvonuló csapa
tok szárnyait és h á t á t és kemény harccal bizto
sították, hogy Belov csapatai át tudjanak törni
az arcvonalon Kirov térségében.
A harmadik számból Sz. N. Mihajlov: „ A
támadó hadműveletek tapasztalatai a Jobb
parti Ukrajnában 1944 elején" c. tanulmányát
(1987. 3. sz., 19—27. o.) említjük meg.
A szovjet hadsereg hadászati támadó had
művelete a J o b b p a r t i Ukrajnában (1943*
december 24—1944. április 17.) a háború egyik
legnagyobb hadművelete. 1300—1400 km-es
arcvonalon bontakozott ki, minimális hadmű
veleti szünetekkel csaknem négy hónapig tar
t o t t , 250—450 km mélységet ért el. A harcok
b a n a két fél részéről k b . 4 millió ember v e t t
részt, emellett 45,4 ezer löveg és aknavető,
4,2 ezer harckocsi és önjáró löveg (rohamlöveg)
t ö b b m i n t 4 ezer repülőgép. Az 1., 2., 3., 4.
Ukrán és a 2. Belorusz Front amelyek sem erő
ben, sem eszközökben nem voltak lényeges
fölényben az ellenséggel szemben, szétverték
az ellenség legnagyobb hadseregcsoportját a
szovjet—német arcvonal déli szárnyán (a „ D é l "
és „ A " hadseregcsoportot), felszabadították
a Jobbparti Ukrajnát, Moldva jelentős részét,
kedvező feltételeket teremtettek ahhoz, hogy
újabb csapásokat lehessen mérni a breszti,
lublini, lvovi irányban és a Balkánra.
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Mint ismeretes, ez a hadázati hadművelet
a frontok és frontcsoportok 10 egymással
összefüggő hadműveletét foglalta magában.
Történetük a hadtörténeti irodalomban már
részletesen feldolgozott. Többet közülük úgy
terveztek ós folytattak, hogy az ellenséges erő
ket bekerítsék és megsemmisítsék. Ilyen szem
pontból a legsikeresebb volt a korszuny—
sevcsenkovoi hadművelet (1944. január 24—
február 17.), amelyben bekerítették ós teljesen
megsemmisítették az ellenség 10 hadosztályát
és egy dandárját.
Az olyan hadműveletekben azonban, mint a
3. és 4. Ukrán Front nyikopol—krivoj-rogi
hadművelete, a 3. Ukrán Front bereznyegovatoje—sznyigirjovkai és odesszai hadművelete,
a bekerített ellenséges erőket nem sikerült
teljesen szótzúzni. A*helyzet elemzése azt is
megmutatja, hogy miért nem.
A továbbiakban a szerző ismerteti a három
említett hadművelet részletes tervét és befo
lyását, majd megállapítja:
A frontok felépítése egylépcsős volt, a fron
tok tartalékai igen korlátozottak voltak. A 3.
Ukrán Front tartalékát mindhárom említett
hadművelet kezdetén 1—2 lövészhadtest ké
pezte, amelyeket a főirányban támadó had
seregek bővítésére használták fel. A fronthad
műveletek azzal kezdődtek, hogy két, három
vagy több helyen áttörték az ellenség védelmét,
aminek következtében létrejött az ellenséges
csoportok hadműveleti méretű átkarolásának
ós megkerülésének a lehetősége, a későbbi be
kerítés és megsemmisítés céljából. így történt
ez nyikopol—krivoj-rogi hadművelet esetében
îs, de a csapatoknak nem sikerült kifejleszteni
a sikert, mert az egyik csapásmérő hadsereg,
a 8. gárdahadsereg, miután elfoglalta Aposztolovot és B . Kosztromkát, egy több mint
60 km-es arcvonalon húzódott szét és ezzel el
vesztette ütőerejét. Az áttörésbe bevetett 4.
gárda-gépesített hadtest pedig, miután rend
kívül nehéz, felolvadt talajon előrenyomult
60 km-t, jelentős veszteségeket szenvedett
mind a személyi állomány, mind a technika
terén. A hadművelet eredményeire negatíve
h a t o t t az, hogy a Dnyeper balpartján támadó
4. Ukrán Front jobbszárnyán támadó csapatok
nem eléggé energikusan tevékenykedtek, ami
lehetővé t e t t e az ellenség számára azt, hogy a
február 2 és 10 közötti időszakban kivonjon a
nyikopoli hídfőből 5 hadosztályt és bevesse
őket a 3. Ukrán Front csapatai ellen. A néme
teknek erős ellencsapással sikerült a front fő
csoportosítását megállítani 8—-12 km-re a
Dnyeper árterétől, és a jobbpart mentén húzó
dó folyosón február 5 és 10 között ki t u d t á k
vonni a nyikopoli csoportosítás jelentős részét
a bekerítésből a nehéztechnika és a tehergép
kocsik hátrahagyásával.
A bereznyegovatoje—sznyigirjovkai had
műveletben a 3. Ukrán Front csapatainak
március 6-án sikerült áttörni az ellenség védel
mét, és miután az áttörésbe bevetették a gyors

csapatokat, a 6. német hadsereget két részre
vágták. A további támadás folyamán kialakul
t a k a feltételei annak, hogy a 6. hadsereg fő
erőit teljes egészében bekerítsék, de ehhez meg
kellett volna szilárdítani a gyorscsapatok si
kereit, mégpedig úgy, hogy a 8. gárdahadsereg
jobbszárnyát energikusan déli irányba moz
gatják. Március 11-én azonban a 8. gárdahadsereg, majd utána lovas-gépesített csopor
t o k megerősítésére küldött 23. harckocsihad
t e s t is súlyos harcokba keveredett Vlagyimirovka ós Bastanka körzetében, ahol a né
metek igyekeztek kitörni a bekerítésből Privolnoje irányában. A lovas-gépesített csoportok
erői egyedül nem voltak elégségesek ahhoz,
hogy feltartóztassák a visszavonuló német
hadtesteket. A 6. hadsereg magjának súlyos
veszteségek árán sikerült kitörnie a bekerítés
ből.
Az odesszai hadműveletben a támadó csapa
t o k április 7-én elérték a Dnyesztert és elvágták
az ellenséges csoportosítás visszavonulásának
útját Odesszából Tyiraszpol felé. Egyetlen le
hetőség maradt számukra, az, hogy Ovigyiopolnál átkelnek a Denyeszter limánján. Április
8-án a front parancsnoka parancsot a d o t t ,
hogy a lovas-gépesített csoport erői egy részével
foglalja el Ovigyiopolt, főerővel pedig Odessza
déli részénél érje el a tengerpartot. Április 10-én
a csoport csapatai elérték a tengert, de a 10.
gárda-Iovashadosztály támadása Ovigyiopol
ellen sikertelenül végződött: a hadosztály sú
lyos veszteségeket szenvedett és kénytelen
volt visszavonulni. Április 10 és 13 között a
44. és 72. német, valamint a 3. román sereg
testek egy része kimenekült a bekerítésből és
átkelt a Dnyeszteren.
A tárgyalt hadműveletek esetében annak,
hogy az ellenséges csoportok ki t u d t a k törni
a bekerítésből mindig az volt az alapvető oka,
hogy nem volt elég a szovjet csapatok általános
erőfölénye. A nyikopol—kosztromkai és a
bereznyegovatoje—sznyigirjovkai
hadműve
letekben az ellenség mennyiségi fölényben
volt a páncélosok terén és kb. azonosak voltak
a gyalogság erői. Az odesszai hadműveletben
a németeknek 1,3-szor volt több repülőgépük,
mint a 3. Ukrán Frontnak. Az áttörésekhez
szükséges erőfölényt csak úgy sikerült bizto
sítani, hogy más helyeket jelentősen meggyen
gítettek. Áz ellenség számára lehetővé vált,
hogy a hadműveletek menetében manőverez
zen az erőivel és erős ellencsapásokat mérjen a
t á m a d ó csapatokra.
Mivel a gyalogságnak nem volt elég közvet
len támogató harckocsija, a lövészegységek
nem t u d t a k nagy támadási ütemet elérni.
A frontok és hadsereg egylépcsős felépítésé
nél, ami annak volt a következménye, hogy a
lövész magasabbegységekben nagy hiányok
voltak technikában és a személyi állományban
(januárban elérte az 60, áprilisban a 60%-ot),
a frontok és a hadsereg tartalékait m á r a
hadművelet első szakaszában felhasználták.
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A front gyorscsapatai közé besorolt harc
kocsi- és gépesített magasabbegységek szintén
nagy hiányokat szenvedtek. Pl. a nyikopol—
krivoj-rogi hadművelet kezdetén a 4. gárda
gépesített hadtestnek 117 harckocsija és önjáró
lövegje volt (a szervezetszerű létszám 47,5%-a),
az odesszai hadművelet kezdetekor 78 (a szer
vezetszerű létszám 31,ő%-a). Nem volt jobb
a helyzet a többi hadműveletnél és a többi
magasabbegységnél sem.
A hadműveletek tervezésére igen rövid idő,
5—13 nap állt rendelkezésre.
A hadműveletek menetét károsan befolyá
solták a rossz időjárási viszonyok. A január
végén elkezdődött korai olvadás m i a t t a terü
let a technika minden fajtája számára nehezen
járhatóvá vált, a tüzérség messze lemaradt
az arcvonaltól, nehézzé vált a csapatok veze
tése.
Az 1944 elejei harcok tapasztalatai véglege
sen megerősítették azt, hogy a bekerítést célzó
hadműveletek akkor a legeredményesebbek,
ha azokat frontcsoportok erőivel hajtják végre
és ezek tevékenységét a Főhadiszállás képvise
lői koordinálják.
A negyedik szám hadtörténeti t a n u l m á n y a i
helyett egy szomorú aktualitású írást említünk
meg, V. Sz. Csujkin: „ H ő s t e t t Csernobilban"
c. cikkét (1987. 4. sz., 59—63. o.).
1986. április 26-án, a működési szabályok
súlyos megsértése m i a t t szerencsétlenség tör
tént az erőműben. A túlhevülés következtében
rendkívül gyorsan gőz fejlődött, ami robbanást
eredményezett. A robbanás szétrombolta 4.
blokk reaktorát, és rádióaktív gázok löveltek
fel kb. 1000 m magasba. A terület fertőzöttsége
m i a t t kiköltöztették Pripjaty városának 40
ezer lakóját, majd az erőmű körüli 30 km kör
zet lakóit.
Az égő 4. blokkhoz elsőként a tűzoltók érkez
tek meg. Kötelességüket teljesítve, hogy ment
sék a lakosságot, életüket sem kímélve küzdöt
tek a lángokkal és a sugárzással. Közülük L. P .
Tyeljatnyikov BM. őrnagyot, valamint halá
luk után B . N. Kibenko és V. P . Praviko BM
hadnagyokat a Szovjetunió Hőse kitüntetéssel
t ü n t e t t é k ki.
Ma már a tönkrement reaktor veszélytelenné
vált, be van zárva a köréje épített „szarkofág
b a " . A szerző maga is részt v e t t a munkálatok
ban, személyesen l á t t a a katonák önfeláldozó
munkáját.
A szerencsétlenség utáni első napokban le
kellett csökkenteni a hőmérsékletet a sérült
reaktoron belül. 11 katona P. G. Nyikita szá
zadossal az élen azt a feladatot kapta, hogy
szereljen fel csővezetéket folyékony nitrogén
odavezetésére. A munka elvégzésére minimális
időt kaptak. A parancsnok, miután ismertette
a feladatot a katonákkal, valamint pontosan
ismertette a nehéz körülményeket, köztük a
sugárzási körülményeket is, a katonáival együtt
v e t t részt a szerelésben. A munkát időre elvé
gezték.

P . I. Muragin alezredes azt a feladatot kapta»
hogy helikopterével repüljön a sérült blokk fölé
és készítsen pontos színes felvételeket a reaktor
állapotáról. Az alezredes maga mondta el,
hogy hogyan küzdötte le a pszichológiai gátlá
sokat, majd mikor ez sikerült, a feladatot mara
déktalanul végrehajtotta.
V. V. Kuznyecov és V. V. Bajkov századosok
helikopterének személyzete azt a feladatot
kapta, hogy a 3. blokk tetején helyezzenek el
egy speciális szerkezetet a robbanás által oda
szórt grafithulladék eltakarítására. Muragin,
akinek már tapasztalata volt a rárepülésben,
k i o k t a t t a a személyzetet, a munkafogásokat
a reaktortól távol begyakorolták, majd a szer
kezet elhelyezését, ugyancsak Muragin irányí
tásával, tökéletesen végrehajtották.
A szerző ismerteti még, hogy milyen hősies
munkát végeztek a blokk helyiségeit fertőtle
nítő katonák, majd tájékoztat arról, hogy a
munkálatok alatt hogyan szervezték meg a
pártpolitikai m u n k á t a személyi állomány
körében. Emlékeztetőket fogalmaztak a kato
nák, tisztek, pártszervek számára, beszélgeté
seket folytattak a személyi állománnyal.
A katonákat meglátogatták a Nagy Honvédő
Háború veteránjai, beszéltek arról, hogy mi
lyen harcok folytak ezeken a területeken a há
ború alatt, ós buzdították őket, hogy minél
hamarabb számolják fel a szerecsétlenség kö
vetkezményeit .
Bonyolult feladatot k a p t a k a repülők N. T.
Antoskin vezérőrnagy parancsnoksága a l a t t :
be kellett temetni a reaktorban keletkezett
krátert homokkal, borral és más anyagokkal.
Az első nap eredményével nem voltak elége
dettek. Ekkor Antoskin a világháborús mód
szereken kezdett gondolkodni. A háború a l a t t
Polbin vezérőrnagy kidolgozta a bombázók
csoportos zuhanórepülésének módszerét, ami
nagyon hatékonynak bizonyult kisméretű cél
pontok ellen. I t t azonban helikopterekkel dol
goztak, ezért a módszert át kellett dolgozni
ezek sebességére és aerodinamikájára. Ez sike
rült és meg t u d t á k kétszerezni a kráterbe hor
dott tömítőanyagok napi mennyiségét.
Több más példa mellett a szerző még meg
említi, hogy bonyolult körülmények között
ment végbe a 3. blokk tetejének fertőtlenítése.
A szerencsétlenség során odakerült sugárzó
anyagokat be kellett dobálni a sérült reaktor
romjai közé. Sok módszer került szóba, többek
közt a u t o m a t a szerkezetek felhasználása is.
A szakemberek arra a következtetésre j u t o t t a k ,
hogy a feladatot csak ember közreműködésével
lehet megoldani. Kellett egy önkéntes, aki
védőöltözetben, adókészülékkel felmegy a tető
re. A veszély nagyságát és az ott végezhető
munka időtartamát csak a mérések elvégzése
u t á n lehetett meghatározni. A veszélyes fel
adatra A. Szalejev orvos-alezredes, sugárzástani
szakember vállalkozott. Védőöltözékként a
tudósok kezeslábast javasoltak, erre elől és
hátul ólomlemezeket akasztottak, erre két
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ólomlemezzel bélelt röntgenes-kötényt. A fejére
védősisakot, hermetikusan záró szemüveget,
a lábára katonabakancsot. Ilyen öltözékben
Szalejev dózismérőkkel teleaggatva, felment
a tetőre és végrehajtotta a feladatot. Az orvos
példáját követték az önkéntes katonák, akik
megtisztították és fertőtlenítették a 3. blokk
tetejét.
A folyóiratban ritkán érintett kérdést tár
gyal A. V. Litvinov: „A helyi tartalékokból
történő élelmiszer- és takarmánybeszerzésről"
című tanulmánya (1987. 5. sz., 62—59. o.).
A szerző a bevezetőben ismerteteti a hadsereg
ellátásával foglalkozó felsőbb szervek kialaku
lását, majd ír arról, hogy A. V. Hruljov, a
szovjet hadsereg főintendánsa 1941. július
4-én kiadott egy ú t m u t a t ó t a beszerzés mód
szereiről a hadműveleti területen és a front
övezetben. A hatalmas szükségletek kielégítése
a központi tartalékokból problémát jelentett
a népgazdaság számára. Bonyolította a hely
zetet az is, hogy a csapatok kénytelenek voltak
visszavonulni. Az állam hatalmas mennyiségű
élelmiszertartalékokat vesztett el, amelyek a
megszállt területen lévő raktárakban voltak.
Az említett ú t m u t a t ó azt írta elő az ellátó szer
veknek és a hadrakelt seregnek, hogy az élel
miszer- és takarmányellátást a kolhozokból,
szovhozokfcól, magángazdaságokból, állami és
szövetkezeti szervektől végezzék.
Az a feladat, hogy a beszerzést a felszabadí
t o t t területen lévő helyi forrásokból végezzék,
először a szovjet hadsereg Moszkva alatti ellen
támadása és általános támadása idején merült
fel 1941—42 telén. I t t még olyan nehézségek is
mutatkoztak, hogy kicsi volt a beszerző appa
r á t u s létszáma, gyenge volt maga a szervezet,
átfedések voltak a munkában.
A Főhadiszállás az 1942. január 24-i hatá
rozatával megerősítette a beszerző szerveket
minden szinten. A frontoknál és hadseregeknél
ellátó osztályokat hoztak létre. A határozat ar
ra is r á m u t a t o t t , hogy az állami tartalékokat a
frontok ellátásához csak végső esetben lehet
felhasználni. A hadseregek, illetve frontok el
látási területén lévő kolhozokban és szovhozokban a beszerzést a napi szükségletnek meg
felelően végezték egységes állami felvásárlási
áron. Az állami, szövetkezeti szervek az élel
miszert és a t a k a r m á n y t nagybani eladási ál
lami áron adták.
1942 júliusában a frontoknál és hadseregek
nél szervezetszerű beszerző szerveket — beszer
ző csoportokat hoztak létre 5—7 tisztből.
Ezekbe később bekapcsolták a Beszerzési
Népbiztosság képviselőit is. Az ő feladatuk volt
a h elyi tartalékok feltárása, valamint az ellátó
sze rvek murkájának ellenőrzése.
Ezeknek a szerveknek a létezése már 1942ben pozitívan h a t o t t a termés betakarítására.
A frontok tervszerűbben kezdték felhasználni
a helyi beszerzési lehetőségeket. A munkába
bevonták a tartalékezredeket, a lábadozók

zászlóaljait; a frontok és a hadseregek, anél
kül, hogy ez károsan befolyásolta volna a harci
tevékenységet, biztosítani t u d t á k az évi gabo
na-, zöldség-, széna- stb. szükségletüket. 1942ben a csapatok szerezték be a szovjet hadsereg
szénaszükségletének 32 százalékát, a lisztter
mékek 10,2; a hústermékek 5,7; a zsír 2,3; a
burgonya és zöldségek 91,6; a dohánykószítmények 4 százalékát. É s ekkor még nem is léte
zett kiépített beszerző apparátus.
1943 januárjától az egyes frontok beszerző
csoportjainak létszámát felemelték, kötelessé
geik körét pedig kiszélesítették. Feladataik
közé tartozott az élelem és a takarmány beszer
zése, a szénakaszálás, a zöldség félék ültetése,
a gazdátlan termések betakarítása, disznók
tartása és hizlalása, halászat, a vadon termő
zöldségek, gombák, gyümölcsök gyűjtése.
1943 második felétől a helyileg begyűjtött
termékek mennyisége lehetővé tette, hogy a
déli és központi frontok többségét kivegyék a
központi liszttermék-, zöldség- és takarmány
ellátásból. Különösen javult a helyzet azután,
ahogy felszabadult a feketeföld-övezet és a Bal
parti Ukrajna gabonatermő része.
Mint m á r említettük, a hadsereg ellátó szer
vei nemcsak gyűjtötték az élelmiszert és a ta
karmányt, hanem jelentős segítséget is nyújtot
tak a népgazdaságnak a termés betakarításá
hoz. A 2. Ukrán Front pl. a termés betakarítá
sához kirendelt a Poltavai területnek segítségül
5500 embert és 800 gépkocsit. A 4. Ukrán
Front létrehozott 30 csapatot, amelyek mind
egyike 4 tisztből és 100 katonából állt. Ezek a
Donyecki és Zaporozsjei területnek nyújtottak
segítséget. Az 1. Belorusz Front a beszerző
szervekhez adott 1500 tisztet, 27 ezer katonát
és több mint 1200 gépkocsit. 1943-ban a had
rakelt sereg, a belső katonai körzetek ós az
Ellátó Központ emberei begyűjtöttek k b .
7 millió tonna élelmiszert és takarmányt.
A szerző a cikk befejező részében azt elemzi,
hogy mennyivel bonyolultabbá vált a helyzet
amikor a szovjet hadsereg idegen államok te
rületére lépett. I t t az együttműködést a helyi
sajátosságoknak megfelelően és a helyi szer
vekkel együttműködve kellett megoldani.
Különösen vonatkozik ez Lengyelországra,
Romániára és Magyarországra. Bulgáriában,
Jugoszláviában és Ausztriában csak minimális
méretekben történt ellátás helyi forrásokból.
A szerző végül megállapítja, hogy a szovjet
hadsereg élelmiszer- és takarmányszükséglete
a háború alatt k b . 40 millió tonna volt, ebből
több mint 20 millió tonnát fedeztek helyi for
rásokból.
A 6. számból nem hadtörténeti tanulmányt
említünk meg, hanem egy visszaemlékezésrészletét, amelyet K. M. Szimonov írt, „Meg
jegyzések G. K. Zsukov életrajzához" címmel
(1987. 6. sz., 46—54. o.) A híres szovjet író meg
jegyzéseinek első részét közli a 6. szám, ame
lyek a hadvezér és az író három találkozását
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említik fel. Az első Halhin — Gol-nál történt,
az utolsó 1965-ben. Természetesen igen érdekes
az is, amit az író Halhin — Gol-Ial kapcsolat
ban felidéz, de legérdekesebb, amit Zsukov
egyes történeti személyek és általában az ellen
ség bemutatásáról mond. Alább szó szerint
idézzük Zsukov szavait Szimonov tolmácsolá
sában :
„Amikor a japán katonák kitartásáról be
szélt és felhozott néhány példát ennek a ki
tartásnak az illusztrálására, Zsukov elégedet
lenkedve felvonta a vállát és a következőket
mondta :
— Általában nálunk létezik egy helytelen
irányzat. Nemrég olvastam egy regényt. Hit
lert olyannak ábrázolják a háború elején, ami
lyenné a végén vált. Mint ismeretes, a háború
végén, amikor minden kezdett felbomlani,
valójában megváltozott, valójában jelentékte
len embernek nézett ki A valójában azon
ban álnok, ravasz ellenség volt, nagy had
vezér. H a a németeket nézzük, természetes
nem mindig azonos módon, és nem mindig
tagadólag viszonyultak hozzá. Ellenkezőleg.
Az első időkben el voltak ragadtatva tőle.
Siker sikert követett. A tekintélye nagy volt,
és Németországon belül a vele kapcsolatos
viszony, nevezetesen a német katonai parancs
nokság részéről, különböző időszakokban más
és más volt. Amikor kezdettől fogva csaknem
félkegyeiműnek ábrázoljuk — ez a saját érde
meinket kisebbíti. Tulajdonképpen kit vertünk
le ? E g y ilyen hülyét ? Pedig nekünk egy nehéz
súlyú, veszélyes, borzasztó ellenséggel volt
dolgunk. De akkor ilyennek is kell bemutat
ni..."

Az 1965-ös beszélgetésben Zsukov Halhin —
Gol-Ial kapcsolatban ugyanezt a témát érintet
te:
„A japánok elkeseredetten
küzdöttek.
Ellene vagyok annak, hogy az ellenségről meg
alázóan nyilatkozzunk. Ez nem az ellenség
megvetése, hanem leértékelése. Végeredmény
ként pedig nemcsak az ellenség leértékelése,
hanem saját magunk leértékelése is. A japá
nok rendkívül szívósan harcoltak, különösen
a gyalogság. Emlékszem rá, hogy hogyan hall
g a t t a m ki japánokat, akik egy, Hajlasztin —
Gol nevű kis folyó közelében rejtőztek. O t t
fogták el őket a nád között. Mindnyájukat
úgy összemarták a szúnyogok, hogy szó szerint
ép hely nem volt rajtuk. Kérdem tőlük : „Miért
engedték meg, hogy a szúnyogok így össze
marják m a g u k a t ? " A következőt válaszolták:
„Azt a parancsot kaptuk, hogy üljünk figyelő
ben és ne mozogjunk. Nem is mozogtunk".
Valójában ez történt, figyelőbe ültették őket,
aztán elfeledkeztek róluk. A helyzet megvál
tozott, a zászlóaljukat hátravetették, ők pedig
továbbra is ott ültek, m á r második napja, és
nem mozdultak, amíg foglyul nem ejtették
őket. Félholtra m a r t á k őket a szúnyogok, de
továbbra is teljesítették a parancsot. Ezek igazi
katonák voltak. Akarva-akaratlan is tisztelni
kell őket".
A fentiek kétségkívül újszerű értékelések,
amelyek korábban nem voltak általánosak.
Mindenesetre előrelépést jelenthetnek egy reá
lisabb szemlélet kialakításához a hadtörténeti
területén is.
Lengyel

István

KRONIKA

HERMANN RÓBERT

SZEMERE BERTALAN ÉS KORA
A Magyar Történelmi Társulat tudományos emlékülése
Miskolc, 1987. augusztus 29.
Furcsa, de örvendetes véletlen, hogy ezen
a nyáron a második magyar felelős miniszté
rium két tagjáról is megemlékezett az ország.
Júniusban Siklóson helyezték (most már remél
hetőleg örök) nyugalomra e kormány külügy
miniszterének, gróf B a t t h y á n y Kázmérnak
végre hazakerült hamvait, s ez alkalommal em
lékülésen méltatták reformkori és 1848—49-es
tevékenységét. Augusztus végén pedig Miskol
con, abban a városban, amelynek képviselője
volt, emlékeztek meg e kormány elnökének,
Szemere Bertalannak születése 175. évforduló
járól. S furcsa véletlen az is, hogy a miniszté
riumban Szemere egyik legjobb barátja, s ké
sőbb az emigrációban is haláláig hű társa
B a t t h y á n y Kázmér volt.
Szemere Bertalan a X I X . századi magyar
történelem legérdekesebb, de leginkább prob
lematikus személyiségei közé is tartozik. A re
formkorban az ellenzék tagja, progresszív tör
vényjavaslatok
kidolgozója,
1848-ban
a
Batthyány-kormány belügyminisztere, októ
bertől az Országos Honvédelmi Bizottmány
tagja, decembertől Felső-Magyarország teljes
hatalmú országos biztosa, 1849 májusától
miniszterelnök. H a életműve i t t végetér, a ké
sőbbi koroknak nem okozott volna problémát
a személyiség értékelése. De mivel Szemere is
emigrált, s az emigrációban mindenki másnál
határozottabban fellépett Kossuth ellen, őt is
utolérte Kossuth ellenfeleinek sorsa: jobb eset
ben a feledés, rosszabb esetben a kiátkozás.
Szemerének bőségesen kijutott mindkettő
ből. A függetlenségi, majd az ennek örökébe
lépő vulgármarxista történetírás Kossuthellenessége m i a t t kiátkozta a második magyar
miniszterelnököt ; a dualizmuskori és a Trianon
u t á n i magyar történetírás és politikai publi
cisztika viszont nem kért a kormányát demok
ráciái és respublikái irányúnak valló Szemeré
ből. Műveinek jelentős része még mindig ki
adásra vár, s az iránta érdeklődő olvasó csak
nyugati útinaplójából ós emigrációs naplójából

olvashat részleteket az elmúlt negyven évben
megjelent kötetekben.
Az életmű megismerésének és megértésének
igénye h a t o t t a á t azt a rendezvénysorozatot,
amelyet Szemere születésének 175. évfordulója
alkalmából a Szemere Bertalan Emlékbizott
ság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács,
a Hazafias Népfront megyei szervezete, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadé
miai Bizottsága és a Magyar Történelmi Tár
sulat szervezett. A megemlékezések sora 1987.
augusztus 27-én este 7 órakor Vattán, Szemere
Bertalan szülőfalujában kezdődött, ahol meg
koszorúzták Szemere emlékművét. A koszorú
zás alkalmával dr. Csorba Csaba, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója
mondott beszédet. Másnap, augusztus 28-án
du. 1 órakor a miskolci Avasi temetőben meg
koszorúzták Szemere Bertalan sírját, majd a
Szemere-kertben a miniszterelnök szobránál
helyeztek el koszorút a résztvevők. E z t köve
tően a megyei tanács Dísztermének előterében
megnyílt a Szemere Bertalan emlékkiállítás,
ahol a látogatók megtekinthették Szemere sze
mélyes tárgyait. Délután 2 órakor a megyei
tanács dísztermében rendezett ünnepi megem
lékezésen dr. Ladányi József, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Tanács elnöke méltatta Sze
mere történelmi jelentőségét.

Augusztus 29-én a Miskolci Akadémiai Bi
zottság szókháza adott helyet annak az emlék
ülésnek, amelyen 19 előadó ismertette Szemere
munkásságával kapcsolatos kutatásainak ered
ményeit. Az ülés első negyedében Szabadfalvi
József, a Herman O t t ó Múzeum igazgatója,
egyetemi docens, kandidátus elnökölt. Elnöki
megnyitójában köszöntötte a résztvevőket,
s kiemelte az ülés jelentőségét a Szemere-élet
mű megismerésében. Felhívta a figyelmet arra,
hogy Szemere nem egyívű pályát futott be, de
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kiemelte, hogy csak az életmű egyes részletei
nek megismerése u t á n értékelhető annak egé
sze.
Az első előadó, Ruszoly József, az állam- és
jogtudományok doktora, tanszékvezető egye
t e m i t a n á r (Miskolc) Szemere Borsod vár
megyei közéleti szerepót méltatta. Véleménye
szerint Szemere (hasonlóan pl* Kossuthhoz)
a megyei közéletben kezdte megszerezni azo
k a t a tapasztalatokat, amelyek később alkal
massá tették őt az országos politikában való
részvételre. Részletesen ismertette Szemere
szolgabírói működését, már ekkor megnyilvá
nuló humánus gondolkodását. Kiemelte, hogy
Szemere később két országgyűlésen is képvisel
t e a megyét.
E z t követően Kállay István, a történelem
tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi
t a n á r (Budapest) a Szemere-család genealógiá
ját ismertette. Kiemelte, hogy az egyik legjob
ban ismert család történetével állván szemben,
nem szükséges részletesen ismertetnie a leszár
mazási sorrendet. Hangsúlyozta, hogy a Sze
mere-családon belül milyen jelentős t u d a t i
szerepe volt a H u b a vezértől való származás
mítoszának. E sajátos családi öntudatot jelzi
az is, hogy a Szemerék sohasem kértek címer
adományt az uralkodóktól. A Szemere-címer
maga is e származási arisztokrácia kifejezője,
hiszen, bár a család sem grófi, sem hercegi rang
gal nem bírt, kilencágú koronát viselt címerén.
Uralkodói kegyként engedélyezték számukra
azt is, hogy címerükben helyezzék el jelmonda
t u k a t . Ezután a család néhány jelentősebb
tagjának, Szemere Györgynek, Pálnak és Attillának életét ismertette röviden.
„Szemere Bertalan sárospataki évei" cím
mel t a r t o t t a meg előadását dr. Tóth Albert
református lelkész (Tiszaluc). Előadásának
első részében röviden felvázolta mindazokat
a művelődéspolitikai változásokat, amelyek
meghatározták a sárospataki református fő
iskola sorsát a X V I I I . század második, és a
X I X . század első felében. Külön kiemelte
K ö v y Sándor jogászprofeszor személyét, mond
ván, hogy munkássága utódain és tanítványain
keresztül évtizedekre meghatározta a sáros
pataki jogi oktatás minőségét. Kövy talán
legnagyobb jelentőségű alkotása Páncél vár
megye létrehozása volt. E „vármegyét" a
jogászhallgatók alkották, s i t t vitatkozva ké
szültek fel a későbbi megyei és országos szerep
lésre. Kövy Páncél vármegyéjét a hatóságok
ugyan betiltották, de, nem véletlen, néhány
évtized múlva éppen Szemerének volt komoly
szerepe abban, hogy Nádor vármegyeként újjá
éledt. A továbbiakban Tóth Albert kiemelte,
•hogy Szemere már a sárospataki kollégiumban
kitűnt kezdeményezőkészségével, megfontolt
ságával, az új eszmék iránti fogékonyságával.
Szemere szavait idézve, i t t tanulta meg imádni
a hont és az emberiséget.

Szemere Bertalan nyugat-európai tanul
mányútja volt a témája annak az előadásnak,
amelyet dr. Csorba Csaba levéltárigazgató
(Miskolc) t a r t o t t . Felhívta a figyelmet arra,
hogy míg a reformmozgalom idősebb nemzedé
ke (így pl. Széchenyi, Csány, Jósika) a napó
leoni háborúk csatatereit járva ismerte meg a
korabeli Nyugat-Európát, addig a következő
nemzedék, így pld. Wesselényi, B a t t h y á n y
Lajos, Teleki László s maga Szemere is, nyu
gat-európai körutazást téve szerezte első ta
pasztalatait a polgári társadalomról. Ezeknek
az utazásoknak, s az eredményükként meg
születő útinaplóknak pedig igen komoly szerepe
volt a polgári átalakulás eszmei előkészítésé
ben. A legfontosabb ilyen munka Bölöni
Farkas Sándor amerikai útinaplója volt. E
könyv igen komoly hatást gyakorolt magára
Szemerére is. Nagyrészt ennek is tulajdonít
ható, hogy az ifjú Szemere, amikor 1836. május
7-én Pozsonyból több mint egy éves nyugat
európai körútra indult, maga is napló vezetésé
be kezdett. Naplója nemcsak egyszerű útleírás,
hanem szinte szociológiai m u n k a is. Szemerét
(hasonlóan Széchenyihez) minden érdekelte,
a nőneveléstől a csatornahálózatig, a börtön
ügytől a népiskolákig. Szemere naplója 1840ben jelent meg egészében először és utoljára, s a
reformeszmék propagálásában Bölöni Farkas
Sándor munkájához hasonló hatást gyakorolt.
Előadása végén dr. Csorba Csaba javasolta
egy olyan a d a t t á r létrehozását, amelyből meg
tudhatnánk, hogy az 1815—1848 közötti idő
szakban körülbelül hányan u t a z t a k NyugatEurópába, s onnan milyen szellemi kincsekkel
tértek meg.
Dr. Veres László múzeumigazgató-helyettes
(Miskolc) előadásában Szemere és a miskolci
színház kapcsolatairól szólt. Hangsúlyozta,
hogy a színháznak milyen kiemelkedő szerepe
volt a polgári nemzettudat kialakításában.
Szemere ezt a szerepet ismerte fel, amikor a
miskolci tűzvész után mindent megtett az új
színházépület mielőbbi felépítéséért. A kon
zervatívok által támogatott Hild Józseffel
szemben végül Szemere pártfogoltja, az olasz
Cassano nyerte el a színház tervpályázatát.
Már minden készen állt az építkezéshez, ami
kor kiderült, hogy a tervek még nincsenek ké
szen. Cassano húzta-halasztotta elkészítésüket,
majd 1848 tavaszán megszökött az országból.
Ezzel a sajnálatos eseménnyel zárult Szemere
és a miskolci színház kapcsolata.
Dr. Csorba Sándor főiskolai docens (Nyír
egyháza) „Magán- és közélet Szemere Bertalan
műveiben" címmel t a r t o t t a meg előadását.
Ennek első részében az ifjú Szemere szellemi
érését vizsgálta, a második részben pedig Sze
mere és Kölcsey kapcsolatát elemezte.
A szünet után a konferencia dr. Csorba Csaba
elnökletével folytatódott.
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Az első előadó, Horváth Tibor, az állam és
jogtudományok doktora, tanszékvezető egye
temi tanár, dékán (Miskolc) Szemere büntető
jogi nézeteinek alakulását elemezte előadásá
ban. Véleménye szerint Szemere is az elfelej
t e t t magyar jogi gondolkodók közé tartozik,
akinek örökségét éppen ezért ideje lenne fel
tárni. Szemere a reformellenzék legjobban
képzett jogászai közé tartozott. Büntetőjogi
érdeklődését jól jelzi az, hogy nyugat-európai
utazása alatt nagy figyelmet szentelt a külföldi
börtönviszonyoknak. Megfigyeléseiről készült
értekezése az Akadémia pályadíját is elnyerte.
Az ő nevéhez fűződik az ellenzék büntetőjogi
törvényjavaslatának
elkészítése,
amelyből
azonban 1848 előtt nem lett törvény, 1848—49ben pedig nem volt idő bevezetésére. 1867
után nézeteit elfelejtették, s pld. a Csemegikódex büntetőjogi fejezeteinek színvonala
meg sem közelíti Szemere tervezetét. Szemere
határozottan ellenezte a halálbüntetést, mond
ván, hogy a státusnak nincs joga ahhoz, hogy
az egyént béke idején életétől megfossza, hiszen
az egyén soha nem jelenthet ekkora veszélyt
az államra.
Szemere munkásságának egy másik jogi
vonatkozását, a Szemere-féle szerzői jogi tör
vényjavaslatot ismertette dr. Balogh Elemér
egyetemi tanársegéd (Szeged). Először rövid
áttekintést adott a szerzői jog fejlődéséről a
könyvnyomtatás feltalálását követő évszáza
dokban, különös tekintettel az utánnyomások
problémájára és ennek hazai vonatkozásaira.
E z t követően részletesen elemezte Szemere
törvényjavaslatát, amelyről megállapította,
hogy a kor színvonalán mozgó munka s jól
mutatja készítőjének magas szintű jogi kép
zettségét.
Urbán Aladár, a történelemtudományok dok
tora, egyetemi tanár (Budapest) Szemere Ber
talan a Batthyány-kormányban" címmel
t a r t o t t a meg előadását. Szemere politikai
népszerűtlenségének okait elemezve kiemelte,
hogy ezt nagy mértékben magyarázza az új
donsült belügyminiszter zárkózott személyisé
ge. R á m u t a t o t t , hogy Szemere és Kossuth
ellentéte nem 1847-től, hanem már 1844-től da
tálható. Eltérő politikai taktikájukat jól mu
tatja az utolsó rendi országgyűlés története is.
Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy Kos
suth a végsőkig ellenezte Szemere belügymi
niszterségét. A Batthyány-kormányban azon
ban, radikális politikai nézeteik m i a t t jól
együttműködtek, egészen 1848. augusztus
29-ig, amikor B a t t h y á n y megbízásából Szeme
re vette á t a déli harctéren tartózkodó Mészá
ros Lázár helyett a hadügyminisztérium ügyei
nek vezetését. B a t t h y á n y tehát bízott Szemere
erélyében, noha (apróság, de jellemző) őt soha
sem bízta meg saját helyettesítésével. Szemere
a szeptemberi napokban rá is szolgált e biza
lomra, hiszen — Csengery Antalnak mondott
szavai szerint — sikerrel ellensúlyozta „a titkos

reakció és a meggondolatlan forradalom törek
véseit". „S ezzel nagyjából egyet is é r t h e t ü n k "
— fejezte be előadását Urbán Aladár.
Az ezt követő két előadó Szemere és az
1848-as átalakulás viszonyával foglalkozott.
Dr. Kajtár István egyetemi adjunktus (Pécs)
„Szemere Bertalan és a városok modernizáció
jának kérdése a reformkor végén és 1848-ban"
címmel t a r t o t t referátumában kiemelte e kér
dés jelentőségét a reformellenzék koncepciójá
ban. Ezután ismertette Szemere lépéseit a mo
dernizáció érdekében. Külön felhívta a figyel
met arra, hogy Szemere a városok önállóságát
jelzendő, belügyminiszteri működésének kez
detétől közvetlenül levelezett velük, s nem az
addig megszokott módon, a megyéken keresz
tül küldte nekik üzeneteit.
Dr. Stipta István egyetemi adjunktus (Mis
kolc) „Szemere Bertalan és a megyék átalaku
lása 1848-ban" címmel t a r t o t t előadásában
részletesen ismertette azokat a lépéseket,
amelyeket az újdonsült belügyminiszter a me
gyei szerkezet demokratizálásáért t e t t . Jel
lemző momentumként emelte ki, hogy míg a
Szemerét követő belügyminiszterek mindegyi
ke ad acta t e t t e a megyék nemzetiségi határok
szerinti kikerekítésére vonatkozó beadványo
k a t , addig Szemere a következőket vezette rá
j u k : „Figyelembe veendő".
A délelőtti ülésszak utolsó előadója, dr. Ho
moki Nagy Mária egyetemi tanársegéd (Szeged)
a nemrég elhunyt Both Ödön Szemere mun
kásságára vonatkozó tanulmányainak fő gon
dolatait ismertette. Both Ödön volt hosszú
ideig az egyetlen olyan történész, aki külön
tanulmányokban elemezte Szemere tevékeny
ségét. Tanulmányai, Szemere 1848 nyári nem
zetiségi politikájáról, Szemere sajtótörtvényé
ről és végül az ifjú Szemeréről nélkülözhetetle
nek a korszak kutatói számára.
Elnöki zárszavában dr. Csorba Csaba u t a l t
arra, hogy az előadások külön emlékkönyvben
látnak majd napvilágot, s ebben az emlék
könyvben Both Ödön egyik tanulmánya is
újra meg fog jelenni.
A délutáni ülésszakon Urbán Aladár elnö
költ.
Az első előadó, dr. Deák Oábor, nyugalmazott
szakközépiskolai igazgató (Miskolc) Szemere
teljhatalmú kormánybiztosi működéséről tar
t o t t összefoglalót. Szemere az 1848. decembe
rétől 1849 májusáig terjedő csaknem öt hó
napban Felső-Magyarország teljhatalmú kor
mánybiztosaként igen fontos szerepet játszott
e terület védelmének megszervezésében. Az
előadó részletesen szólt mindarról, amit Sze
mere a közigazgatás, az ellátás és a nép felvilá^
gosítása érdekében t e t t . Kiemelte, hogy tevé
kenységében nagy segítségére voltak az alá
rendelt kormánybiztosok, így pl. Boronkay
Albert, Farkassányi Sámuel. Szemere nem elé-
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gedett meg a reguláris katonaság bevetésével,
hanem gerillacsapatok, a védsereg szervezésé
vel önálló lépéseket is t e t t a terület védelme
érdekében.
„Szemere Bertalan, mint a honvédelem
szervezője 1849-ben" című előadásában Her
mann Róbert végzett egyetemi hallgató (Buda
pest) részletesen szólt Szemere kormánybiztosi
és miniszterelnöki működésének katonai vo
natkozásairól. Véleménye szerint Szemere kor
mánybiztosi tevékenysége, v i t a t h a t ó mozza
natai ellenére is, jól szolgálta az önvédelmi
harc ügyét. Miniszterelnöki működésének
ilyen szempontú értékelése már nem ennyire
egyértelmű. Szemere belebonyolódott a hatal
mi csatározásokba, de túlságosan sok tér sem
maradt számára Kossuth és Görgei mellett
képességeinek kibontakoztatására. Az előadó
részletekbe menően elemezte Szemere és a had
sereg, Szemére és a katonai felső vezetés kap
csolatát. Megállapítása szerint ez nem volt
igazán harmonikus. Szemere honvédelmi kon
cepciót elemezve r á m u t a t o t t , hogy a főkormánybiztos 1849 márciusáig a reguláris kato
naságot tekintette a győzelem fő zálogának,
márciustól a gerillaharcot propagálta a véd
sereg megszervezésével, 1849. június végétől
viszont a népfelkelés illuzórikus eszméjét hir
dette.
Takács Péter kandidátus, főiskolai tanár
(Nyíregyháza) Szemere miniszterelnökségét
ismertette előadásában. Véleménye szerint
Szemere megítélésében mindmáig kísért 1848—
49 mitologikus szemlélete, amely csak fedd
hetetlen hősöket és sötét gazembereket ismer.
Széniére miniszterelnökségét azonban csak a
tények alapján ítélhetjük meg. E minisztérium
mozgásterét alapvetően meghatározták Kos
suth ambíciói, s éppen ezért méltánytalan a
minisztérium által elkövetett mulasztásokért
csak a minisztereket hibáztatni. A másik, igen
fontos tényező az orosz intervenció volt, amely
alapvetően megakadályozta a minisztérium
sikeres működését. Végül nem elhanyagolható
a szabadságharc katonai vezetőinek túlzott
önállósága sem. önállósulási törekvéseikkel
Kossuth sem t u d o t t határozottan szembe
szállni, nemhogy Szemere. A Szemere hatalom
vágyáról elterjedt nézetekkel vitázva az előadó
kiemelte, hogy a miniszterelnök a szabadság
harc alatt okmányokkal igazolhatóan három
szor ajánlotta fel Kossuthnak a diktátori
hatalmat.
Urbán Aladár zárszavában kiemelte, hogy az
előadásokból világosan kiderült, „ i t t nem a
szentek életrajzának egy újabb fejezete ké
szül". Felhívta a figyelmet arra, hogy 1969-ben,
Szemere halálának 100. évfordulóján t a r t o t t
konferencián a megyei tanács ígéretet t e t t
arra, hogy vállalja Szemere iratainak kiadását
és ennek költségeit. „ I t t az ideje beváltani ezt
az ígéretet" — zárta be az ülésszakot Urbán
Aladár.

Rövid szünet u t á n az elnöki széket
József foglalta el.

Ruszoty

Dr. Katona Tamás tudományos k u t a t ó
(Budapest) az emigráns Szemere pályaképét
vázolta fel. Véleménye szerint 1849. augusztus
11. u t á n Szemere úgy gondolta, Kossuth le
mondván, ő az ország első közjogi méltósága.
E logika alapján próbálta meg kezébe kaparin
tani az emigráció vezetését, s ennek jegyében
intézett Kossuth ellen kíméletlen támadásokat
a sajtóban. Törekvései azonban sikertelenek
maradtak, sőt, egyre inkább kiszorult az emig
ráció vezetéséből. A továbbiakban az előadó
Szemere emigrációs munkái alapján követte
nyomon az ex-miniszterelnök tevékenységét
1865-ös hazatéréséig. Véleménye szerint Sze
mere a nemzetiségi kérdés megítélésében jóval
konzekvensebb volt, mint Kossuth, mivel
felfogása 1849. u t á n nem ment keresztül olyan
szélsőséges változásokon, mint Kossuthé. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy Szemere emigrációs
munkáinak többsége mindmáig nem jelent
meg magyarul, s ezt az adósságot is törleszteni
kellene már.
Pelyach István tudományos segédmunka
társ (Szeged) Szemere Bertalan politikai jellem
rajzairól szóló előadásában a Batthyányról,,
Görgeiről és Kossuthról szóló, 1852-ben néme
t ü l megjelent munka keletkezéséről szólt.
Szemere aktuális politikai céllal, Kossuth
amerikai sikereinek ellensúlyozására akarta
kiadni ezt a munkát. Először csak Kossuth
jellemrajzát akarta megírni, s Görgei és
B a t t h y á n y jellemrajzát csak később, meglehe
tős sietséggel készítette el. Titokban akarta
t a r t a n i munkáját, azonban a német fordításra
szerződtetett két volt honvédtiszt, az ekkor
m á r osztrák rendőrkémként működő Bangya
János és Zerffy Gusztáv révén a jellemrajzok
ról nemcsak az emigráció tagjai, de a es. kir.
hatóságok is hamarosan tudomást szereztek,
í g y a munka v á r t hatása elmaradt. Az egyes
jellemrajzokat elemezve az előadó megállapí
t o t t a , hogy míg B a t t h y á n y é és Görgeié krono
logikus szerkezetű, addig Kossuthé inkább
pamfletre emlékeztet, sőt, Kossuth bírálata
megtalálható a másik két jellemrajzban is.
A B a t t h y á n y emléke előtt tisztelgő, Görgeitől
undorral elforduló Szemere éppen azért t á m a d t
gyilkos dühvel az ex-kormányzóra az ő jellem
rajzaikban is, mert Kossuthot tekintette fő
ellenfelének.
Bistei Attila joghallgató, tanszéki demonstrá
tor (Miskolc) röviden elemezte Szemere Borsodi
utóéletét a dualizmus korában. Részletesen
szólt Szemere hamvainak Miskolcra hozataláról
és temetéséről s a rövid életű Szemere-kultusz
ról.
Szabadfalvi József kandidátus Szemere Attila,
Szemere Bertalan fia életpályáját ismertette
a rendelkezésre álló források alapján. Szemere
Attila hagyatéka a Herman O t t ó Múzeumban
található. Szemere Attila mint újságíró kezdte
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pályáját. 1881-től több mint három évig
Afrikában és Ázsiában élt, ahonnan nagy gyűj
teménnyel tért haza. Gyűjteményének egy
része az Iparművészeti Múzeumot gazdagította
1896-ban országgyűlési képviselővé választot
t á k , éppen Herman Ottóval szemben. Élete
végéig Miskolc népszerű alakjai közé tartozott.

Elnöki zárszavában Ruszoly József hang
súlyozta: Messze vagyunk még attól, hogy
Szemere életművének egészét ismernénk, de ez
az emlékülés nagy jelentőségű ebből a szem
pontból. Reményét fejezte ki, hogy az emlék
könyv megjelenését csakhamar követni fogja
Szemere műveinek összegyűjtése ós kiadása is.

BENCZE ZOLTÁN

UJABB BESZÁMOLÓ A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÚZEUM UDVARÁN
FOLYÓ ÁSATÁSRÓL
Ez a jelentés folytatása a Hadtörténelmi Közlemények 1987/2. számában közzé
tett beszámolónak1. Előző munkámban 1986 végétől 1987. április elsejéig ismer
tettem a feltárás során előkerült leleteket. Ez a beszámoló 1987. szeptember elsejéig
kíséri figyelemmel az ásatást. Május végétől július végéig az MN BFF támogatásával
több mint húsz katona segítette a feltárási munkákat, ezt e helyütt is szeretném
megköszönni. Ugyancsak köszönetet mondok Zarnóczki Attila régész kollégámnak,
akit a jó sors katonai idejének töltésére ehhez az alakulathoz vezérelt és így igen
nagy segítségemre volt. Köszönet jár az itt dolgozó katonák becsületes munká
jáért. (1. kép.)
A továbbiakban északi irányból, a toronytól kezdve déli irányba haladva ismer
tetem az újabb eredményeket.
A torony belsejét kiástuk egészen a szikláig. (2. kép.) A városfal koronája a torony
belsővel szemben — a fal ugyanis keresztülmegy a tornyon — a déli oldalon 166,04 m,
az északi oldalon 165,04 m, a fal zoklija külső, északi oldalán 164,75 m, a városfal alja
164,09 m, a sziklán nyugszik. A torony belsejében is elértük a sziklát, ez a városfal
mellett 163,80 m, északon, közvetlenül a torony fala előtt pedig 163,40 m. A torony-

1. Jcép. Az ásatás

résztvevői

1 Bencze Zoltán: Előzetes jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. Hadtörténelmi
Közlemények, 1987/2. 370—385. o.
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I. tábla. A torony megközelitően észak—déli metszete.
1. Sziklamálladék, földdel keverve. 2. Sziklamálladék. 3. Bolygatott sötétbarna f öld, kevés kaviccsal és sziklamálladékkal. 4. Sárgás, agyagos réteg. 5. Égett
csík. 6. Apró törmelék, mész, habarcs. 7. Kavicsos, köves, törmelékes betöltés, felette újkori csatorna alapozása.
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2. kép. A torony belseje

belsőben török leletekkel teli betöltés volt. (I. tábla.) A torony közepén a sziklába
vágva török gödröt találtunk. A megközelítően kör alakú gödörből török kerámia
töredékek kerültek elő. A gödör egyértelműen bizonyítja, hogy a törökök még hasz
nálták a tornyot. A falazásnál a belső kősor egyes helyeken agyagba van rakva.
A torony nyugati belső oldalától kb. a torony középéig, a falba vágott nyílás alatt
164,46 m, a torony közepén 164,58 m magasságban párkány fut, amely az alapozás
szintje lehet. A torony belső járószintje a sárgás, agyagos réteg tetején volt. (I. tábla.)
A kapuval kapcsolatban az látszik valószínűnek, hogy egy korábbi bejáratot alakí
tanak át a XV. században és ekkor a kapu mögötti részt téglával falazzák ki. (3. kép.)
Az északkeleti oldalon is a szikláig kiástuk a tornyot. (4. kép.) A zokli itt is elő
került, melynek magassága a torony északkeleti oldalától addig, ahol a torony a
várfalba fut, 165,34 m, 165,45 m, 165,48 m és végül közvetlenül a várfalnál 165,52
m. A szintadatok alapján a zokli csaknem vízszintesen fut körbe a torony külső
oldalán. A torony keleti, külső oldalán ugyanazt lehetett megfigyelni, mint a nyugati
oldalon. A városfalig a szikla viszonylag egyenesen fut, a városfal még a szikla
peremen áll, utána viszont észak felé lejteni kezd a szikla, már a torony is a lejtőre
került. A városfal belső oldalán a szikla magassága 164,74 m, a városfal külső olda
lán, ott ahol a torony keleti falával találkozik, 163,92 m, majd északabbra 163,84
m és 163,14 m. A torony keleti falától keletre is előkerült a városfal egy szakasza,
a fal külső oldalán itt is volt zokli, mégpedig 165,32 m magasságban. A torony keleti
oldala mellett a sziklába vágva török gödör került napvilágra, alja 163,32 m mélyen
volt, igen sok kerámiatöredéket találtunk benne, közöttük volt néhány ép ós csak
nem ép edény, valamint meg kell említeni egy arab szövegű amulettot, amely fel
irata alapján a Koránra hivatkozva kéri Allah áldását. {Najeeb Saadun úr szóbeli
közlését ezúton köszönöm meg!). (II. tábla, 3. ábra) A gödröt mintegy 0,80 m mé
lyen vágták be a sziklába.
A toronytól keletre egy megközelítően észak-déli irányú fal került elő. Falkoronája
165,45 m magasságban található. Elképzelhető, hogy valamilyen védmű maradvá
nya lehet.
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II. tábla. 1. ékszer a városfal déli oldalán tálálható gödörből.
2. IV. Béla kori szlavóniai báni denár.
3. arab feliratú amulett.
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3. kép. A torony déli irányból

A torony és a városfal a nyugati oldalon észleltek alapján egyszerre épült. A keleti
oldalon azt lehetett megfigyelni, legalábbis a torony zoklija fölött úgy tűnik, mintha a
torony keleti fala épült volna meg korábban és ehhez építették volna hozzá a városfa
lat. Mindenesetre ez a megfigyelés tovább erősíti azt a korábbi megállapítást, hogy a
torony a XIII. században a városfallal egy időben épült. A torony északkeleti és
keleti oldala mellett végig török kori leletekkel teli föld volt a szikláig, itt már ere
deti középkori szintet nem találtunk, így nem sikerült megállapítani azt sem, hogy
hol lehetett itt a középkori járószint. A városfalat keleti irányba tovább követni az
épület miatt nem lehetett, de nagyon valószínű, hogy már nincs is meg; amikor az
épületet építették, elbontották.
A torony keleti falának déli végére, az innen keleti irányba futó városfalra, vala
mikor a késő középkorban egy újabb falat építettek rá. (ő. sz. kép) A városfal magas
sága a toronytól keletre -— itt lépcsőzetes a fal — a belső oldalon 165,81 m, valamint
166,59 m. A késő középkori fal déli irányban is folytatódik 6,40 m hosszan, majd
keleti irányba fordul. Észak-déli szakasza északi végénél a falkorona 167,53 m, a déli
végénél pedig 167,50 m magasságú. A fal déli végénél található kelet-nyugati fal
szakasz az a falrészlet, amely még a télen előkerült, de akkor nem tudtuk tisztázni.
A fal déli végét egy kelet-nyugati csatorna vágta át, ezért mintegy 0,60 m mélyen
belebontottak a falba. Az észak-déli irányú fal mindkét oldalán található zokli,
melynek magassága mind a keleti, mind a nyugati oldalán 166,29 m. A fal keleti
oldala vakolt, tehát ez volt a belső oldala, nyugati oldala erősen megégett, nyilván
a Buda visszafoglalásáért vívott harcok eredményeként. A legfontosabb adatot az
észak-déli irányú fal délnyugati sarka szolgáltatta, ahol — a toronytól 5,10 méterre
délre — előkerült egy faragott pillér maradványa. E faragvány 0,40 m magasan
maradt meg, alja 166,51 m magasságban található, ez lehetett egyben egy késő
középkori járószint magassága is. Maga az egész maradvány két K-Ny-i és egy É-D-i
irányú fallal négyzetes formájú, alakja toronyéra emlékeztet.
E négyzetes alakú falmaradványtól déli irányban két pillér került elő, az északabbi 1,25x1,55 méteres, a délebbi pedig 1,35x1,05 méter nagyságú. Az északabbi
pillér falkoronája 166,12 méter, a délebbié 166,15 méter magasságban található.
— 795 —

á. kép. A torony északkeleti külső oldala a városfal egy szakaszával.

A két pillértől délre újabb kelet-nyugati irányú falat találtunk, amelynek falkoronája
166,34 méter. A városfaltól délre eddig a kelet-nyugati falig a szikla magassága
164,90 m és 165,52 méter között mozog. Mind a pilléreket, mind a kelet-nyugati és
a négyzetes, toronyszerű falakat a sziklára alapozták. A pillérek rendeltetése még
nem elég világos. Ezen a területen a szikláig feltöltés volt. A leletek döntő többsége
török kerámia, bár néhány középkori edénytöredék is keveredett közéjük. Egy
fontos kerámiatöredék, egy korai peremtöredék érdemel említést. Ez a fekete hu
musz felett alig valamivel, de sajnos egy sárgás, morzsalékos betöltésből került elő.
A perem korábbi a XIII. századnál, a XII. századra lehet keltezni. Erről a terület
ről, csakúgy, mint az udvar egyéb részeiről, sok ágyúgolyó is napvilágra került. A te
repviszonyokra szolgáltat adatot az a fúrás, amelyet a toronytól északkeletre, úgy
6 méterrel végeztek el. Itt 10 méter mélyre hatolt a fúrófej, de a sziklát nem érte el.
A torony keleti falától déli irányban kutatóárkot indítottunk, mely észak-déli
irányban csaknem átvágta az udvart. Ezt az árkot a továbbiakban 87/1 kutatóárok
ként fogom említeni. A 87/1 árok északi vége a városfal belső oldala. A városfalat itt
félkör alakban egy török gödörrel elbontották. A szikla magassága a városfal déli olda
lán — a fekete humuszra épült városfal alja itt 164,48 m — 164,36 m, majd tovább
déli irányban a sziklafelszín a következő magasságban található: 164,98 m, 165,12 m,
165,27 m, 165,62 m, 165,65 m. Az adatokból kitűnik, hogy délről észak felé lejt a szik
la. A 87/1 árok déli végétől mintegy 8 méter távolságig sikerült középkori rétegeket
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III. tábla. XIII.

századi fehér cserépfazék, oldalán bekarcolt
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vonaldiszekkel.

5.rkép. A későközépkori fal a toronytól délkeletre.

találni, ettől délebbre már csak török leletek kerülnek elő helyenként középkori edény
töredékekkel keveredve —egészen a sziklafelszínig. A 87/1 árok nyugati metszetfalá
ban, majdnem a városfal magasságában egy habarcsos szintet lehetett megfigyelni, ez
alatt szürke, faszenes agyagréteg található, amely tele volt XIII. századi kerámiatöre
dékekkel. Ez a réteg talán kapcsolatba hozható a tatárjárással. Mindenesetre az edé
nyek használói valahol itt a környéken éltek. A 87/1 árok déli végétől 1,30 méterre az
árok nyugati metszetfalában gödörbeásás jelentkezett. Felületben rábontva egy
elég nagy méretű — megközelítően 2,80x2,40 méteres —, a sziklába vágott gödröt
találtunk. Átlagos mélysége 164,06 méter volt, legmélyebb pontja — a déli olda
lon — 163,32 méter. A gödör 165,24 méter magasságból indult. A gödörből rengeteg
fontos lelet került napvilágra, ebből három csoportot kell kiemelni :
1. Ékszer. Előkerült egy XIII. századi bronzból készült aranyozott ékszer, mely
belül kör alakú, a körhöz négy félkör csatlakozik, melyek szélén fejüket visszafordító
madarak ülnek. Az eredeti négy madárból három maradt meg. A madarak között
gömb alakú foglalatban vörös gránátkövek voltak, ezekből már csak egy látható, a
másik háromnak csak a szegecselt helye maradt meg. (II. tábla, 1. ábra)
2. Pénzek. Találtunk egy római bronzot, melynek csak a hátlapját lehetett kivenni,
ahol két katona látható, kezükben vexillumot tartanak. A többi pénz középkori, me
lyek egyben keltezik is a gödröt. Három pénz IV. Béla-pénz2, a 4. pedig IV. Béla
zágrábi vereté. Érdekességük, hogy erősen megégtek. Három közülük átlagos, ki
emelném viszont a negyediket, amely szlavóniai báni dénár. (II. tábla, 2. ábra) Elő
lapján jobbra futó nyest, alatta és fölötte csillag. Felirata töredékesen látható, való
színű feloldása az olvasható betűk alapján : moneta regis pro Sclavonia. A pénz (hát
lapján kettős kereszt, felül a nap és a hold, alul pedig egymással szembeforduló két
koronás fő.3 A kettős kereszt alsó szárának két végében látható körök alapján IV. Béla
2 Huszár L.: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 320., 323., 328.
3 Hóman Bálint: Magyar pénztörténet, 1000—1325. Bp., 1916. 336. o. 120. kép; Unger, E.: Magyar éremhatarozó2. kiad., III. k., Bp., 1976. III. fejezet, kat. sz. 2.
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cserépbogrács.

uralkodása idején, 1260-tól verik ezt a pénzt. 4 A pénzek sötétbarnára égtek, talán
valamilyen zsírféle éghetett rájuk, de a rájuk égett réteget a sav sem tudta eltá
volítani.
3. Kerámia. Igen sok XIII. századi kerámiatöredék került elő, többek között egy
csaknem ép edény is. (III. tábla) Találtunk egy-két fenékbélyeges töredéket is, ezek
talpára egy körben található egyenlő szárú keresztet pecsételtek. Néhány olyan pe
rem- és oldalfaltöredék is előkerült, amely a XIII. századnál korábbra keltezhető.
A legfontosabb kerámialeletek azonban a cserépbogrács-töredékek. A gödörből igen
sok töredék került napvilágra, ami egyrészt azért igen fontos, mert eddig alig-alig
került elő a vár területéről cserépbogrács, másrészt ez a jobbára a X—XIII., eseten
ként a XIV. században is használt igen jellegzetes kerámia 6 pénzzel együtt jött.
A peremek alapján eleddig legalább 7—8 bogrács töredékét lehetett elkülöníteni, ld.
fent!, de az anyag válogatása után még várhatók további darabok. (IV. tábla,6 V.
tábla l.7 és 2.8 ábra, VI. tábla9.) Az első három példány valószínűleg egy helyi mű
helyhez kapcsolható, a negyedik (VI. tábla) darab két győri,10 egy szentmihályi11
és egy keszthelyi12 darabbal állítható párhuzamba. (A műhely kérdésére következő
beszámolómban visszatérek. Takács M. szóbeli segítségét ezúton is megköszönöm.)
Az egyik bográcsból annyi összejött, hogy a méretét is meg lehet határozni. Ez a darab
184 mm magas, a perem szélessége 34,6 mm, a száj átmérője 244 mm. A peremek
alapján kisebb-nagyobb bográcsokat találtunk, a legkisebb pereme 32, míg a leg
nagyobbé 56 mm széles. (VI. tábla.) A Várhegy déli részén Zolnay L. talált cserépbogrács-töredékeket,13 Pesten pedig a Szerb utcában írásné Melis K. egy teljesen ép
példányt. 14 A Petermann bíró u. 5—7-ben15 és a domonkosrendi kolostornál18 is
találtak bográcsot, ezek más típusúak.17
A gödör délkeleti sarkában egy lejtős, teknőszerű vágat látszik, amely azután
északnyugati irányba fordul és egy megközelítően kör alakú sziklanyílásba fut be.
Ez a nyílás valahol a szabadba torkollik, érezni ugyanis, hogy a szél átfúj rajta. Ez
alapján valószínűsíthető, hogy vízlevezető nyílás lehetett. Amikor a városfalat meg
építik, nagyobb tereprendezést hajtanak végre a területen és betöltik a gödröt is.
Ez a gödör tehát nem szemétgödör volt.
Lebontottuk a 87/1 nyugati metszetfalát a gödör és a városfal között. Innen is
cserépbogrács-töredékek kerültek elő. Több habarcsos építési szintet figyeltünk meg.
Egy vastag habarcsos szinten — mely a városfal építési szintje lehetett — XII. szá
zadi ezüst dénárt találtunk. 18 Réthy szerint19 a pénzt Kálmántól II. Gézáig, tehát
1161-ig használják. Unger II. István (1116—1131) korára keltezi." Ez a pénz esetleg
bizonyíthatná — a cserépbográcsokkal együtt —, hogy a Várhegyen, valahol itt a
környéken, a XII. században is volt település. Ez a pénz, jelen ismereteink szerint
a legkorábbi középkori pénz, amely eddig a budai Várban előkerült. E habarcsos
szint alatt, alig a szikla fölött, nagyobb felületű égett réteget találtunk, talán egy
kemence vagy tűzhely maradványát.
A gödörtől délre egy pillér került elő, (6. kép) mely egyben kissé el is vágta a gödör
déli végét. A pillér falkoronája 166,45 m, alja 164,04 méter. Méretei l,90Xl>40 m.
4 Hómon: i. m. 336—339. o.
5 Részletes feldolgozás a cserépboarácsokról: Takács M.: Die arpadenzeitlichen Tonkessel in Karpatenbecken.
Varia Archaeologica Hungarica, Bp., 1986.
6 Külső pereme: Takács: i. m. Taf. 93., XII/87.; belső pereme: Takács:\. m. Taf. 99., 11/14.
7 Külső pereme: Takács: i. m. Taf. 92., XI/24.; belső pereme: Takács: i. m. Taf. 100., V/48.
8 Külső pereme: Takács: i. m. Taf. 93., XII/67.; belső pereme: Takács: i. m. Taf. 100., IX/6.
9 Külső pereme: Takács: i. m. Taf. 93., XVII/9.; belső pereme: Takács:i. m.Taf. 99., 11/17. A bogrács — a rajzzal
ellentétben — természetesen négy felfüggesztő nyílással rendelkezik!
10 Takács: i. m. Taf. 9/1. és 11/1.
11 Takács: i. m. Taf. 11/2.
12 Takács: i. m. Taf. 19.
13 Zolnay L.: Budapest Régiségei, XXIV/4. Bp., 1977. 43., 46. tábla, 1—5.
14 írásné Melis K.: Régészeti kutatások az Árpád-kori Pest külvárosai területén. (Budapest V., Belváros) Budapest
Régiségei,XXVI. 1984. 63—64., 81., 18. és 20. kép.
15 Bertalan Vilmosné—B. Gyürky K.: Középkori útrendszer kutatása a budai várnegyed területén. Budapest
Régiségei, XXI. 1964. 347., 357., 18. kép 1.
16 B. Gyürky K.: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. Bp., 1981. Taf. 9/4.
17 Takács: i. m. 74., kat. sz. 191 és 193.
18 Huszár, L.: i. m. kat. sz. 94.
19 Réthy, L.: Corpus nummorum Bľungariae I. Bp., 1899., kat. 78.
20 Unger, E.: i. m. I. k., kat. sz. 38.
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6. kép. A toronyból délre talált pillér, mellette a gödör.

Ezt a toronnyal szemben álló pillért biztosan ekkor építették, amikor már a torony
nem volt használatban, hiszen csak akadályozta volna a torony felé történő közleke
dést. A pillérhez délről befutó metszetfalon megfigyelhető volt a pillér pusztulási
rétege.
A torony kapujának nyugati keretkövéhez befutó, valószínűleg török falat déli
irányban 7 méter hosszan tudtuk követni, majd a fal véget ért. A fal nyugati oldalán
található csatorna a városfalba fut, északon ott ér véget, déli irányban keresztezi a
török fal déli vég^t, onnan még öt métert halad délnyugati irányban, majd meg
szűnik. Néhány materrel délebbre a metszetfalban látható még egy olyan kő, mint
amelyet fedlapként raktak a csatornára, így valószínű, hogy tovább haladhatott
délnyugati irányban, mint ameddig követni tudtuk. Ott, ahol a török fal a csatorná
val találkozik, azt lehetett megfigyelni, hogy a fal ráépül a csatornára, így tehát a
csatorna korábbi, mint a feltételezett török fal. A csatorna fölött egy helyen 0,35
méter széles és nyugati irányban 1,10 méter hosszan követhető küszöb került elő,
a küszöbkő koronája 167,01 méter magasságban található. (7. kép) A küszöbtől délre
a csatorna fedlapja 166,92 méter, ott ahol a valószínűleg török kori fallal találkozik,
166,96 méter, ettől délkeletre egy ponton még a csatorna alját is meg lehetett ha
tározni, mely ott 166,86 méter magasan volt. Mind a csatorna, mind a fal valamikor
a XVI. században vagy inkább a XVII. században készülhetett. Érdekes itt meg
figyelni, hogyan változott az egykori járószint a középkor folyamán. A kora középkori
szintet az udvar közepén egy-két helyütt sikerült megfogni, közvetlenül a fekete
humusz felett. Ennek magassága 166,17 m és 166,22 m. A torony XV. századi kapu
bejáratának a küszöbe 165,94 méter, a késő középkori pillérnél megfigyelt szint
magassága 166,51 méter, a valószínűleg még későbbi csatorna fölötti küszöbe 167,01
méter magasságban található. A csatorna délkeleti végének nyugati oldalán kövezett
udvar-, vagy utcaszint volt, alig valamivel magasabban, mint a csatorna.
A toronytól délre található pillér másik oldalán is egy gödör került elő, egy újabb
török gödör. Mérete 2,60 mX2,10 m. A mérések szerint 165,56 méter magasságból
indul, az alja 164, 35 méter mélyen található. Ezt a gödröt is belevágták kissé a szik— 803 —

7. kép. A török fal keleti oldalán előkerült küszöb és kőládás csatorna.

8. kép. A konzolos fal és kapuja északi irányból.

/
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^
VII. tábla. A helyszín alaprajza az előkerült falakkal.
1. XIII. századi falak (városfal és torony).
2. Középkori f alak.
3. Török fal.

lába, hiszen keleti oldalánál már 165,00 m és 165,27 m magasságban előkerült a
sziklafelszín. E gödörtől keletre, a 87/1 kutatóárok keleti metszetfalában egy igen
vastag égési réteg fut, amely talán egy kemence maradványa lehetett. A török gö
dörtől délre eső területet is a szikláig ástuk ki. Északról dél felé a következő szint
adatokat adja a sziklafelszín : 165,34 m, 165,50 m, 165,65 m. Tehát itt is megfigyel
hető a sziklafelszín enyhe emelkedése északról déli irányba. Erről a területről, amely
sajnos ismét a szikláig feltöltés volt, igen sok ágyúgolyó néhány lándzsahegy és
fémből készült lószerszám-maradványok kerültek elő. Ezek a fémtöredékek is a
Buda visszavívásáért folyó harcokhoz kapcsolhatók. Találtunk még igen sok balta
fejet, nem elképzelhetetlen, hogy valahol a környéken gyártották őket. Ezen kívül
emberi csontok is napvilágra kerültek, de szabályos eltemetésről nem beszélhetünk.
A valószínűleg az 1686-os ostromban életüket vesztett emberek nyilván a törmelék
alá kerülhettek és így nem is volt szükség eltemetésükre. Egyébként innen délebbre
is találtunk még embercsontokat. Itt említeném meg azt is, hogy a toronyban talál
ható feltöltés bontásakor egy koponyára bukkantunk, egyéb kísérő csontok nélkül,
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9. kép. A konzolos fal délkelet felől.

nyilván az ostrom utáni tereprendezés eredményeként kerülhetett oda. E terület
egyes pontjain még megtalálható a szikla fölötti fekete humusz.
Az udvar déli oldalán, a korábban az udvart átszelő, megközelítőleg észak-déli
árok keleti metszetfalában megfigyelt kövezett szintre sikerült rábontani egy szaka
szon. A mai felszín itt 168,17 m magasságban van, a kövezett szint magassága pedig
167,22 méter és 167,32 m között váltakozik. Ez az utca-, vagy udvarszint késő közép
kori, esetleg török kori lehet. A kövezett szinttől keletre több falmaradvány került
elő, amelyek feltételezhetően egy ház falai lehetnek. Találtunk egy megközelítően
észak-déli irányú falat, melyből másik két fal indul ki nyugati irányban. Az észak
déli, valamint az északabbra található kelet-nyugati irányú fal szélességét nem lehet
meghatározni, mivel egy részük a metszetfalban található. Az észak-déli fal északi
végénél a mai szint 168,10 m, a falkorona 166,53 m, míg a szikla ugyanitt 165,95
méter magasságban található. A falkorona déli irányban 166,40 méter, ott pedig,
ahol a faltetőt a legdélebbi ponton mérni tudtuk, 166,94 m magasságban található.
E fal mellett kutatóárok fut, amelyben a szikláig ismét csak feltöltésttaláltunk.
Viszont előkerült néhány fontos és érdekes XVII. századi lelet is. Találtunk több
puskamaradványt, de ki kell emelni egy teljesen épen előkerült vértet is. A szakértők
szerint utászvért lehetett. A fegyverek és az egyéb hadtörténeti vonatkozású tárgyak
a Hadtörténeti Múzeumba kerültek, az ottani kiállításon lehet őket látni, 1987 októ
berétől, kiegészítve néhány más jellegű lelettel. A fal mellett ismét sok ágyúgolyót
találtunk, de török edénytöredékek is előkerültek. Az észak-déli falból északabbra
kelet-nyugati irányba induló fal falkoronája 166,63 méter magasságban van, elég
rossz állapotban maradt meg.
Ez a fal, csakúgy, mint az észak-déli szakasz is, a sziklára épült. A délebbre
található kelet-nyugati irányú fal jobb állapotban maradt meg, ezt sikerült teljes
szélességben kibontani, szélessége 0,90 méter, falkoronája 167,24 méter magasan
van. Nyugatabbra futó falszakasza már csak 0,66 méter széles, déli oldalából tehát
valamikor elbontottak egy részt. Itt a falkorona 167,32 méter magasságban talál
ható, a fal északi oldalán 167,01 m magasságban van a fal zoklija, ugyanitt a szikla
I
— 806 —

166,13 méternél található. Nyugat felé megtaláltuk a fal kváderköves sarkát. E fal
tól délre, mintegy három méterre a sziklafelszín 165,85 méter. Ezen a szakaszon is
feltöltés található a szikláig, zömmel török leletekkel tele. Csakúgy, mint az udvar
egyéb pontjairól, innen is több ágyúgolyó került napvilágra.
Az udvar déli végében egy kelet-nyugati irányú kutatóárkot nyitottunk, amely
nyugati oldalán megközelítően észak-déli irányú falat vágott át. Az 1,20 m széles
fal koronája déli oldalán 167,29 m, északon, mivel egy vezetéket vágtak bele, 166,90
m. Nyugati oldalán 166,89 m magasságban zokli fut. A faltól északra egy keskeny,
agyagba rakott fal található, melynek falkoronája 166,88 m magasságban van. Az
1,20 m széles fal keleti oldalán két konzol is eredeti helyén, 166,96 m magasságban
látható. A délebbi konzol 0,17 m, az északabbi viszont 0,28 m széles, 1,13 m közöttük
a távolság. A fal keleti oldalán 1,30 m széles kapubejárat került elő, a nyugati keretkő
koronája 166,12 m, a keletié 166,28 m magasságban volt. Megtaláltuk 165,25 m ma
gasan a küszöb egy darabját is. (8. és 9. kép) A küszöbtől északra 165,37 méternél
már jelentkezett a szikla. A küszöbtől délre négy lépcsőfok — 164,86 m, 164,60 m,
164,29 m, 163,90 m — vezetett egy mélypincébe, amelynek az aljáig még nem sikerült
lehatolni. Az eddig elért mélységből ítélve a lépcsők aljától még egy hosszabb létrára
is szükség lehetett a pincébe való lejutáshoz. Jelenleg ezen a területen folytatjuk a
kutatásokat. Elképzelhető, hogy ez a konzolos fal a fentebb említett falakhoz tarto
zik, így ez is része lenne a feltételezett háznak. (VII. tábla) A konzolos falmaradvány
a XV. századra keltezhető. Lehet, hogy az erre a területre valószínűsíthető házak
egyikét találtuk meg.*1 Erre a további kutatások adják majd meg a feleletet.
A terület sorsával kapcsolatban még nem született végleges állásfoglalás. A leg
újabb elképzelés szerint a tornyot és a városfalat — helyreállítva — bemutatják
a nagyközönségnek. A konzolos falmaradvány valószínűleg a tervezett épület pincé
jében lesz látható. A feltárás addig folytatódik, amíg az udvar déli részén is minden
tisztázódik.

21 Pataki V.: A budai vár középkori helyrajza. Budapest Régiségei, XV. 1950., 264. és 266. o., 9. kép.
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VIII.

tábla.

Csontfésû.
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IX. tábla. Vörös cserépbögre, belül zöld ólommázas, Mvül fehér engóbbal bevont,
XV. század második féle.
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